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L>E HARINGHAAI 

1. Benaming : 

latijn : Lamna nasus 
nederlands : baringbaai 
frans : taupe, latour, touille 
engels : porbeagle, mackerel sbark 
duits : Heringbai 

2. Pamlllf^ : 

De baringbaaien beboren tot de orde van de mensenbaaien. Ve denken 
dat deze familie enkel leeft in de warme zeeën, maar bij komt ook bij 
ons voor. 

3. Milieu en verspreiding : 

Hij leeft bet liefst in de bovenste waterlagen. In de winter trekt 
bij naar de diepere gedeelten. 

Hij kont voor in de noordelijke gedeelten van de Noordzee, de Sbet-
1 and-eHanden, de Middellandse Zee, de oostkust van Afrika. In de Noord
zee zijn de exemplaren onvoldoende groot om veel scbade te kunnen aan
richten. Op onze kust is bet de grootste soort, 

4. Yoorkamen en vaartplantlng : 

Hij wordt tot 6 meter lang. Het licbaam is in het midden redelijk 
boog en versmalt naar de staart toe. Er zijn drie rijen scherpe tanden. 
Het oog is redelijk groot en bevindt zich in bet midden van de snuit. 

De baringhaai is levendbarend. Het ganse jaar door zijn de wijfjes 
drachtig, In bet mjederdier voedt het embryo zicb eerst met de inhoud 
van de dooierzak en daarna met de nog onbevruchte eieren. Als de jongen, 
3 tot 5, 60 tot 70 cm lang zijn, worden ze geboren, 

5. Voedsel : 

Hij is zeer vraatzuchtig. Hij jaagt voornamelijk op scholen baring 
en makreel. Deze vissoorten komen veelvuldig voor in zijn leefgebieden. 
Hierbij eet bij de gevangen exemplaren in eenmaal op, 

6. Leveusni.ize : 

Zij leven in kleine groepjes. Tijdens de jacht op voedsel, kunnen ze 
gemakkelijk grote snelheden ontwikkelen. Dit maakt hen dan ook aantrek
kelijk voor de sportvisserij, Ernest Hemingway beschreef bierover een 

^ w -' Jnoo-i' verbaal, 
• ^ 

7. EcouamiSGb bf^lang : / 

Alhoewel baaien bijna geen economisch belang hebben, wordt de ha
ringbaai voor bet verbruik gevangen. Het vlees is zeer goed. Van de le
ver, die gemakkelijk 50 kg kan wegen, wordt traan gemaakt. Ook de buid 
wordt benut in de lederindustrie. 
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J. BsMoMm • 

latijn ; Mustelus vulgaris, Carcbarias taurus 
nederlands : zandbaal 
frans ; emissole, requln taureau 
engels : smouth bound, sandsbark 
dults : Glatthal, Sandhai 

2. F&miHe : 

Van de zandhaaien zijn er slechts vijf soorten bekend. Zij behoren 
tot de groep der kraakbeenvissen, evenals de roggen en de zeekatten. De 
klasse der haaien omvat ongeveer een 600 soorten. 

3. Milieu en verspreiding : 

Hij leeft graag in ondiepe wateren en uiteraard dicht bij de kust. 
Hij is steeds in beweging en blijft weinig stilliggen op de bodem. 

Hij komt voor in de Noordatlantische Oceaan en de Europese kusten 
van de Middellandese Zee. Aan onze kust wordt hij in het naseizoen in 
groot aantal aangetroffen en dicht onder de kust gevangen. 

4. yoariojasü. ea vaart plaat i as • 

Het lichaam is slank en rond, met een lange afgeplatte kap. De mand 
bezit de typische talrijke platte en afgestompte tanden. Zij doen denken 
aan deze van de rog. 

Zij hebben geen zwemblaas. Als compensatie slakken ze lucht in tot 
in de maag, die min of meer dienst doet als zwemblaas. 

De zandhaaien zijn levendbarende vissen. Sa bevruchting van het ei, 
teert het jong op de inhoud van de doalerzak. Nadien moeten ze om in le
ven te blijven de nog onbevruchte eieren opeten. 

5. Yaedsel • 

Hun menu bestaat hoofdzakelijk uit andere vissen zoals: scholen 
platvissen, kreeften en Inktvissen. 

In de noordelijke zeeën zijn ze geen gevaar vaar de mens. Nochtans 
is hij in de warmere zeeën bekend als een berucht menseneter, 

6. Levenswijze : 

De haaien zijn bij ons bekend als eenzame jagers. De zandhaaien heb
ben echter de gewoonte om in grote aantallen Jacht te maken op bun voed
sel . 

7. EGommLssk_bsd3MS •' 

Deze soort schijnt voor de mens van geen ecanamlscbe betekenis te 
zijn. 
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^QXJAX^ X D A E 

DB DOORITHAAI 

1. Benaming : 

latljn : squalus acanthias 
nederlands : doornhaai 
frans : aiguillat tacheté, aiguillat commun 
engels : common spiny-fish, picked dogfish, spurdog 
duits : Dornhai 

2. EajÊlUs : 

Deze bestaat uit kleinere baaien die een stekel hebben voor iedere 
rugvin. Bij hen ontbreekt de aarsvin. Tot dezelfde familie behoren een 
tiental soorten die lichtgevende organen bezitten. Naast de squalus, be
horen ook de etmapterus en de oxynatus tot dezelfde familie. Zij bestaat 
uit 50 leden. 

3. Milieu en verspreiding : 

Ben kust vis die over de hele wereld verspreid is. In de herfstperio-
de leeft hij in de kustwateren. In ondiep water leeft hij in groep. 

De voornaamste verblijfplaatsen zijn: de Noord-Atlantische Oceaan, 
de Baltlscbe Zee, de Golf van Gascagne en de Europese kusten. 

4. Yoorkoaea en voortplsatiitg * 

Het lichaam is afgerond, langwerpig en versmalt naar de staart toe. 
Ter hoogte van de borst beeft het dier de grootste afmetingen. De snuit 
is langwerpig. De ogen hebben geen knlpvllezen. Het gebit bestaat uit de 
typische driehoekige tanden en ze zijn zijdelings gericht. Achter de kap 
vinden we de vijf kieuwspleten. Wrijft men over de huid in de richting 
van de staart, dan is deze zeer glad, andersom is ze zeer ruw. 

De doornhaai is levendbarend. De jongen komen uit het ei als ze nog 
in de baarmoeder zitten. De dracht is langer dan bij de andere baaien: 
van 16 tot 22 maanden. Als de jongen ongeveer 25 cm groot zijn, worden 
er 4 tot 6 geboren. Dit vanaf de lente tot het einde van de zomer. 

5. Voedsel : 

Bij de geboorte hebben de jongen een reservezak met voedingsstoffen. 
Ze leven tussen het plankton. 

De volwassen dieren zijn wreedaardlg. Zij voeden zich voornamelijk 
met vissen, schaaldleren, zeesterren en warmen. Grotere vissen worden in 
stukken gescheurd om op te eten. 

6. LeveasviJzs : ( 

Ze verkiezen een diepte tussen 25 en 400 m. In de zomer zoeken ze 
ondieper water op. Ze leven in scholen. 

7. Ecanamiscb belang : 

Hij is nadelig voor bet visbestand. 
Het vlees wordt vers, gerookt en gezouten gegeten. In de lever zit 

veel traan. Vroeger werden ze benut als brandstof in de vissersboten. 
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D E RQ< 

I . R A J I P A 3 B 

A, DE KEIl.ROG 

latijn 
nederlands 
f rans 
engels 
dults 

2. lf»~l 1 if-

raja radiata 
keil rog 
raie radiée, raie étoilée 
starry ray 
Sternroche 

Het lichaam is een ruitvormige schijf met een kleine staart. Op de 
staart kunnen stekels voorkomen met achteraan twee rugvinnen. De ver
schillende roggen zijn mjeilijk te determineren. Het zijn platte vissen 
die verwant zijn met de haaien. Deze familie telt meer dan 100 soorten. 

3. Milieu ea verspreidiag : 

Het is een kustvls die op middelmatige diepte leeft en liefst in 
koude wateren. 

Hij komt voor in de Noord-Atlantische Oceaan, Groenland, de Barents-
zee, de Vitte Zee en in het midden en het noorden van de Noordzee. 

4. Voorkomen en voortplanting : 

De ogen staan bovenop het lichaam. Achter ieder oog is er een spuit-
gat. De mand en de neusgaten liggen aan de onderzijde evenals de vijf 
paar kieuwen. De borstvinnen zijn klein. Bij de mannetjes zijn ze voor
zien van een soort klauwen, die benut worden om bet sperma in de vrouw
tjes te plaatsen. Ze leven in ondiep water tot op 900 m diepte. Als bo
dembewoners graven ze zich in om zo hu prooi te verschalken. 

Het vrouwtje legt baar eieren in een hoornacbtige kapsule. De uit
steeksels zijn bij sommige soorten verlengd met een draad. Deze helpen 
bij de bevestiging van bet eikapsel aan voorwerpen op de zeebodem. Naar
gelang de soort, verschillen de eieren ook van grootte. 

/ ^ \ 

Het bestaat voornamelijk uit kreeftachtigen, jonge vissen en bodem-
dieren. Volwassen exemplaren voeden zich ook met platvlssen, haring en 
sardienen. Zij bemachtigen hun prooi door een kleine sprong te maken en 
bet vast te houden met de grote borstvinnen. Ze jagen met behulp van hun 
reuk, maar ze zien zeer goed. Ze jagen zowel overdag als 's nachts. 

V, 
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Aangezien ze bet grootste deel van bun leven half ingegraven door
brengen, levert dit een probleem op voor hun ademhaling. De mond en de 
kieuwspleten liggen dus de meeste tijd in de bodem bedolven. Hun oplos
sing voor dit probleem is de aanwezigheid van de spultgaten. Langs deze 
gaten wordt het ademhalingswater ingenomen en circuleert over de kieuw
en. Door de kieuwspleten onderaan het lichaam verlaat het water de 
kieuwen. Zo voorkomt bet dier het Inslikken van zand en slijk. 

7. MsaaoMLs-Qb^hnlaMg •• 

Vaar Europa zijn de roggen van grote economische betekenis. Dit is 
niet het geval in Amerika. In Groot-Brittannlë bedraagt de Jaarlijkse 
vangst om en bij de 15.000 ton. Het is slechts in de twintigste eeuw dat 
wen zich interesseerde in de rog. 

Het meest gebruikte deel van de vis zijn de vleugels. Nochtans zijn 
andere onderdelen niet te versmaden. Hieronder zijn : 

a> de roggelevers; zij worden benut om een pastei te bereiden. 

b) de roggeballen: in de handel worden ze niet of bijna niet aangeboden. 
De visbewerkers en de bandelaars bewaren deze lekker
nij voor zichzelf. 
In het kustdialekt worden deze delen te koop aangebo
den ander de benaming van "karregoaten". 

8. BsjosJLxLisssMilzsM •• — 

De roggevleugels kun Je op twee manieren bereiden : " ^ — 
a) bet bakken. 
{?> het inleggen; 

De laatste bereidingswijze is wel de meest gebruikte. De vleugels worden 
dan koud gegeten. Keestal gebeurt dit in samengaan met stukjes ingelegde 
hondshaai en stukjes kangel, om zo een visassortlment te bekomen. 

i 

i 

r' 

I 

A. •*v. 
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B. DE VJ^EBT 

!• Benaming : 

latijn : raja batis 
nederlands : vleet 
f rans : pocbeteau blanc, flotte, raie grise 
engels : flapper skate, blue skate 
duits : Glattrochen 

2. Eamilis : 

Het zijn bodemlevende vissen die gewoonlijk gevonden worden in ge
matigde en tropische zeeën, op gemiddelde en grote diepten. Hij is de 
derde soort die aan onze kusten leeft. 

3. Miliev ea verspreidiog • 

De vleet is een kustvis die leeft op een diepte van 90 tot 200 me
ter. In de winter trekt bij zich terug tot op 600 m diepte. 

Hij komt voor in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan, 
de Middellandse Zee, de Noordzee en in het Kanaal. 

4. Voorkomea ea voortplaatiBg : 

Het lichaam is ruitvormig. De snuit is redelijk lang in vergelijking 
met andere soorten. De buikzijde is vuilwit en bedekt met kleine zwarte 
stipjes en streepjes. De rugvinnen zijn gescheiden met in de tussenruim
te één of twee stekels. In bet midden op de rugzijde van de staart be
vinden zich stekels. 

De vleet is eierleggend. De voortpiantingsperiode is de herfst en de 
winter. De eieren zijn buitengewoon groot. Naast de typische vier ste
kels aan de eieren bevinden zich er op ieder punt nog een kleine draad. 
Het ontwikkelen van de eieren duurt 2 tot 5 maanden. 

5. Voedsel : 

Het is een zeer vraatzuchtig dier. Hij voedt zich met kabeljauw, 
platvissen, schaaldieren, makreel en wormen, 

6. Leveasffijze : 

Zijn levenswijze komt overeen met dit van de andere roggen. 

7. Economisch belaag : 

Hij is van groot belang voor de visserij en voor de economie. In 
België wordt hij in grote hoeveelheden aangevoerd. 

Het vlees van de vleet doet, als het gekookt is, denken aan dit van 
de kreeft. De vleugels zijn bet belangrijkste deel van de vis. Spijtig 
genoeg kan het roggevlees in rauwe toestand niet lang bewaard worden. Na 
verloop van tijd krijgt bet een ammoniaksmaak en geur. Vanaf dit ogen
blik is het niet meer geschikt voor de consumptie. 

.̂•..,,.' . '->%_ 
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I I . P A S Y A T I P A E 

1- Benaming : 

latijn : dasyatis pastinaca 
nederlands : pijlstaartrog 
frans : la pastenaque 
engels : comimn sting-ray 
duits : Stechnocben 

2. Familie : 

De familie wordt gekenmerkt door het bezit van eén of meer gifste
kels aan de basis van de staart. Er zijn 100 of meer soorten. Zij leven 
in tropische en subtropische zeeën. In het Kanaal treffen we enkel de 
pijlstaartrog aan. Zij leven in ondiep water, waarbij ze zelden dieper 
gaan dan 120 meter. 

3. Milieu ea verspreidivg • 

Zij geven de voorkeur aan kalm en ondiep water, waar ze zich ver
schuilen in het zand of de modder. Hierdoor zijn ze dicht bij de kust te 
vinden. Enkel de ogen en de luchtgaten steken boven het zand uit. 

Hij leeft in de Middellandse Zee, de Zwarte Zee, en de Oostatlanti-
sche Oceaan tot aan de Britse eilanden. Aan de Belgische kust komen en
kel kleine exemplaren voor. 

4. Yaorkomen en voortplüuting : 

Hun schijf is meestal ronder dan deze van de andere roggen. Er zijn 
geen rugvinnen. Het lichaamsoppervlak is zacht met weinig inkepingen. De 
staart is ten minste even lang als het lichaam. Het meest opvallende is 
de stekel ter hoogte van de staartwortel. Soms zijn er meerdere stekels 
aanwezig. De onderkant van het dier is wit tot crèmekleurig. Zij kunnen 
tot 250 cm lang worden. 

Het zijn levendbarende dieren. Per worp worden 6 tot 9 jongen gebo
ren. Dit gebeurt tijdens de zos^r. 

5. Voedsel • 

Het zijn carnivoren, die zich te goed doen aan levende bodemdieren 
zoals vis, kreeftachtigen, slakken , tweekleppigen en oesters, die één 
van hun lekkernijen zijn. 

6. LeveasHi ize : 

Bij een aanval verdedigen ze zich door zijwaarts te slaan met de 
staart. Hierbij komt de stekel rechtop te staan. Soms slaat het dier ook 
voorwaarts, maar dit is eerder een zeldzaamheid. De stekel is voorzien 
van gezaagde randen. Dit maakt het mogelijk om bij verwonding van de a-
gressor ook bet vlees stuk te trekken. De wonden die door deze rog aan
gebracht worden moeten steeds gehecht worden. Het kan ook voorkomen dat 
de stekel afbreekt en in de wonde blijft zitten. Het operatief verwijde
ren is zeer pijnlijk. 
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7. KcaaamLsckJbelaag : 

Niet alleen wordt bet vlees gewaardeerd, maar ook het gif wordt In 
verschillende delen van de wereld benut door de inheemse bevolking om 
hun pijlen en speren er mede In te wrijven. Dit wordt gedaan wegens de 
verlammende werking die het heeft op bet aangeschoten wild. 

8. ifecftalcfl • 

In de literatuur komen er verschillende verhalen voor betreffende de 
stekel van de pljlstaartrog ; 

- Plinius vertelt ons dat de stekel zo sterk was als Ijzer. Het dooi— 
boorde gemakkelijk de wapenuitrusting, net als een pijl. 

- Een ander verhaal vertelt ons dat Circe haar zoon een speer schonk 
die gedrenkt was in het gif van de pljlstaartrog. 

9. ELsüJiT .' 
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A. I:>:B HARZNG ^ 

latijn : clupea harengus 
nederlands : haring 
frans : hareng K,r , , t, ,, . 
engels : herring < j . 
du its : Bering ^ -i -̂  .^ !'•>•',^ 

2. Familie : ' - --. , . . „ .^ .s 

^ IS 

iva ;u 

" 

- ,U ^ i ', ït^ > 

v*-^ 1. 

Ite familie omvat meer dan 200 soorten die wereldwijd verspreid zijn. 
Tot hun orde behoren de primitiefste beenvissen. In het Kanaaal zijn twee 
onderfamilies bekend : 

- de engraulidae : de ogen worden door de huid bedekt, 
- de clupeidae : de ogen zijn niet beschermd, maar voelen kleverig aan. 

3. Milieu en verspreiding : \ 

De haring is een oppervlaktevis. Hierbij volgt hij de verplaatsingen 
van het plankton. Het is ook de scholenvis bij uitstek. Zij leven het liefst 
in water met een temperatuur van 6' tot 15' C. De vroegere hypothese, dat 
zij grote afstanden aflegdden, wordt bierdoor teniet gendaan. Als het opper
vlaktewater afkoelt, zoeken ze een warmere waterlaag op die dieper gelegen 
is. Zo verdwijnen ze uit het oppervlaktewater. 

Door deze levenswijze, kwam te weten dat er verschillende rassen waren 
zoals ; Noordzeeharing, Noorse haring, Ierland haring, Kanaalharing, enz,. . 
De voorjaarsharing leeft dichter bij de kust. De najaarsharing leeft in vol
le zee, waar ze zich ook voortplant. 

4. Yoorkomen ea voortplaotiBg ; * . d. 

De haring is langwerpig met een lichtjes samengedrukt lichaam. Ze wor
den ongeveer 30 cm lang. Het lichaam is bedekt met grote schubben die gemak
kelijk loslaten. De ogen staan in het midden van de kop. 

Als de haring 2 tot 7 jaar oud is, is bij geslachtsrijp. Hij verzamelt 
zich dan in grote scholen. Het afzetten van de eieren gaat gepaard met een 
zenuwachtig heen en weer zwemmen. Het vrouwtje legt 20 tot 47.000 eieren per 
legsel. Zij worden in ganse klodders afgezet en zinken naar de bodem, waar 
ze blijven vastkleven tussen de planten en de rotsen. Bij een temperatuur 
van 11' tot 14' C ontwikkelen ze zich in 8 tot 9 dagen. Bij O' C duurt bet 
47 dagen en bij lagere temperaturen komen de eitjes niet uit. Eerst is de 
ontwikkeling zeer snel, tot bet dier ongeveer 2 cm groot is. Nu treedt een 
tragere groei in, . ^.„. 

5. Voedsel ; • . i • . -

De baring is een planktoneter. Hierbij volgt bij gehoorzaam de bewe
gingen van het plankton. ^ , 
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6. Lereasffijze : 

Om als scholenvis te kunnen bestaan, bezit bij een speciaal communica
tieorgaan. De zwemblaas bezit twee uitstulpingen die als buisjes tot bij het 
gehoororgaan komen. Aldus kunnen ze geluiden onder water opvangen. 

Bij het leven in scholen kunnen we twee vormen onderscheiden. Bij de 
eerste liggen de koppen allemaal naoi op een rij. In bet tweede geval ligt 
de kop van de ene baring halverwege bet lichaam van de naast hem zwemmende 
vis. Ze zwemmen dus bijna in mozaiekvorm. De plaatsverdeling in de school 
is zo ingericht, dat iedere vis voldoende zwemruimte heeft. 

7. Bconoaisch tfelaag : 

De baring is de voornaamste van alle eetbare vissoorten. Het vlees is 
bovendien zeer voedzaam. Deze vissoort is zo belangrijk, dat we hem ander 
allerlei bewerkingstechnieken op de markt vinden. Daar het dier veel olie 
bevat, is het snel aan bederf toe. Zodoende werden allerlei conserverings
technieken ontwikkeld om de enorme vangst te kunnen bewaren voor de consump
tie. De bekendste bewerkingen die de haring ondergaat zijn : bet zouten van 
de gehele of gedeeltelijke vis, het roken, bet bakken en het ston^n. In de 
14de eeuw werd de metbode van bet baringkaken ontwikkeld. 

De baring wordt gedurende bijna een half jaar gevangen. Door de tempe
ratuurschommelingen van het water, is er een verschillende vangtijd op de 
diverse visgronden. Ve geven hier een verdeling gedurende bet jaar: 

YISGWNDElf MIM 
Flasden 
Het Gat 
Kattegat 
Zweedse kust 
Malinbead 
Barrabead tot Dingle Bay 
Swalles 
Dunmore 
Sandettie 

De in België aangevoerde baring 
visgronden. 

eind juli tot oktober 
augustus tot oktober 
oktober tot december 
augustus 
mei tot juni 
augustus en september 
juli tot november 
november tot maart 
oktober tot december 

komt hoofdzakelijk van bovenvermelde 

6. De Mriag ea dfe geschiedeals : 

Door het grote economisch belang heeft de baring ook in vroegere tijden 
een belangrijke rol gespeeld. Niet alleen bij bet ontstaan van steden, maar 
de baring was ook nu en dan de oorzaak van een oorlog of het betwisten van 
visgronden. Verschillende havensteden ontstonden in funktie van de aanvoer 
van vis en dus de bevoorrading van het binnenland. Zo stichtte Karel de Gro
te de stad Hamburg als bartnghaven. Dit is niet bet enige voorbeeld. De Vi
kings richtten een hele reeks steden op langs de Noordzeekusten en deze van 
bet Kanaal. Volgende steden hebben hieraan bun ontstaan te danken: Oostende, 
Duinkerke, Etaples, Dieppe en Fecamp. 

In de 13de eeuw ontstond onder vele kuststeden de Hanza met Lubeck als 
hoofdcentrum. Zo ontstond een handel in haring en andere goederen. Zij bad
den bet monopolie van deze handel. In de 17de eeuw ontstond er ruzie tussen 
de Duitse en Engelse havens om het vissen op baring. Dit leidde in 1652 -
1654 tot oorlog tussen Engeland en Holland. In de 19de eeuw was er twist on-
de de vissers op Nieuw Engeland en Newfoundland. In 1902 was de aanleiding 
tot de Russische-Japanse oorlog de twist over een visgrond bij het eiland 
Sakhalin. Onlangs was er ruzie over de visgronden rond IJsland, 
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i. B^n^irt ng : 

latijn : clupea sprattus "̂  
nederlands : sprot * '^' 
f rans : sprat, esprot x ^ '-- if> 
engels ; sprat 
duits : Sprotte 

2. EaMLLi& : 

V,5t'..; . . 

/•;i.ir...' 

Hij behoort tot de haringacbtigen. Set zoals bij de andere familieleden 
bezit bet spierweefsel veel vet of olie. Hij is een typische Soordzeevis. 

3. Milieu eo rerspreidiog : ' * " ' 

Het zijn kustvissen die zich ophouden in bet oppervlaktewater en liefst 
in bet zuidelijk deel van bun woongebied. Ze worden aangetroffen vanaf Noor
wegen tot aan de Middellandse Zee en in de Baltlscbe Zee. ^ ^ 

4. Yoorkomea ea voortplaiitiag - / 

De sprot verschilt in de volgende punten van de haring: 
1) Het lichaam is zijdelings niet zo afgeplat. 
2) De rugvin staat dichter bij de staartvin. 
3) De aarsvin is langer. 
4) De buikvin bevindt zich recht onder de eerste vinstralen van de rugvin. 
5) Op de buik vinden we de typische kielscbubben. 
6) De sprot is kleiner dan de haring. Daarom werd bij lange tijd als een 

jonge baring aanzien. 
In bet Kanaal begint de paaitijd in januari en duurt tot juni of juli. 

In tegenstelling tot de baring zijn de eieren pelagisch. Het vrouwtje legt 
tot 15. 000 eieren. 

5. Voedsel : ' ' ' 

In de literatuur wordt bier niets over vermeld. Aangezien de sprot tot 
de haringacbtigen behoort, zal zijn voedingswijze weinig verschillen met de
ze van zijn soortgenoten. Ook bet milieu waarin bij leeft biedt hem geen an
dere uitkomst. De sprot zal zich dus voeden met plankton. 

6. Levenswijze : - . 

Zoals alle haringacbtigen leven ze in grote scholen dicht bij de kust. 
Bij lagere temperaturen zoeken de baringen diepere waterlagen op. De sprot 
trekt daarentegen dichter naar de kust. 

7. Ecanamiscb belang : 

De spsrotvisserij is een belangrijk onderdeel van onze visnijverbeid. 
Zij wordt voornamelijk in de wintermaanden bedreven. Het zijn kleine visser
schepen die er in span op uit trekken. Het is de vangst die volgt op deze 
der garnalen. Voor de vissers die zich uitsluitend op deze vangst toeleggen, 
is ze van groot belang voor het welslagen van hun jaar. Zijn er tegenslagen, 
dan hebben ze meestal een slecht jaar gehad. 
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C £>Jg JPINT EN J:>Jg 

1. Beaamiag • 

latljn : alosa finta alosa alosa 
nederlands : de fint de elft 
frans : alosa finte alosa 
engels : twaite shad allis sbad 
duits : Finte Maifisb 

2. lajÊÜis. : 

Zij behoren tot de haringacbtigen. Zij paaien in zoet water. Opvallend 
is de mondopening, die tot achter de ogen reikt. 

3. Milieu en verspreiding : 

De fint leeft aan de westkust van Europa en in grote aantallen aan de 
Belgische kust. Men treft hen aan vanaf Noorwegen en in de Middellandse Zee. 
Soortgenoten zijn verspreid over de ganse wereld. Aan de Amerikaanse zijde 
van de Atlantische Oceaan vinden we de Ajserlkaanse elft. Deze soort werd met 
succes ingevoerd aan de westkust van Amerika. Ook in de Indische Oceaan vin
den we een soortgenoot, evenals in de Chinese Zee. 

4. Voarkaaen en voortplantipg : 

De fint en de elft gelijken goed op de haring. De mannetjes zijn klei
ner dan de vrouwtjes. Aan de onderzijde bevindt zich een rij scherpe schub
ben, die de indruk geven vinstralen te zijn. De fint is kleiner dan de elft 
en kan een gewicht van 1 kg bereiken. 

Beide soorten paaien in zoet water. Daartoe trekken ze de rivieren op 
zoals de zalm. De eieren worden in mei en juni gelegd. De jongen trekken 
vlug naar zee. Een kruising tussen elft en fint is mogelijk en zorgt voor 
een tussensoort. De mannetjes bereiken bet eerst de paaiplaatsen. Ze zijn 
vlugger volwassen dan de vrouwtjes. De mannetjes zijn volwassen op 2 tot 3 
jaar. De vrouwtjes doen er 4 tot 5 jaar over. De eieren zinken naar de bodem 
en komen na 4 tot 8 dagen tot ontwikkeling. 

5. Voedsel • 

Het zijn planktoneters, die nu en dan een kleine vis verorberen. 

6. Levenswijze : 

Het zijn echte scholenvissen. Aan onze kusten is dit niet zo te merken 
door de vermindering van hun aantal. Deze achteruitgang is te wijten aan de 
vervuiling van de rivieren die bun paaiplaatsen vormen. Daar deze vervuiling 
steeds toeneemt, zijn deze vissoorten gedoemi te verdwijnen. 

Beide soorten zijn in de onmogelijkheid om de door de mens opgerichte 
obstakels te overschrijden bij het opzwemmen van de rivieren. 

7. Ecanaaisch belang : 

In de Noordzee en bet Kanaal i s bun economische waarde sterk vermin
derd, daar hun aantal steeds afneemt. In Indië, China en Amerika zijn deze 
vissen van grote economische waarde. 
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D. 

1. Benand ng : 

latijn : sardina pilcbardus 
nederlands : sardien 
frans : sardine, sardelle, sardine du Pacifique 
engels : pilchard, sardine 
duits : Sardine 

2. Familie : 

Hij behoort tot de familie der haringachtigen. Typisch is het langerekt 
lichaam. Deze familie levert ons enkele van de meest belangrijkste consump-
tievissen. 

3. Milieu en verspreiding : 

Hij wordt onderverdeeld in volgende rassen: de noordelijke, de zuide
lijke, de Marokkaanse en de Mauretanische. De eerste soort komt tot in Nort
humberland en zuidwaarts tot aan de kust van Spanje. De andere soorten vin
den we rond Afrika en in de Middellandse Zee. Aan de kusten van Chili, Ja
pan, Australië, Nieuw-Zeeland en Amerika kon^n eveneens soortgenoten voor. 

4. Voarkamen en voortplanting : 

De sardien leeft voor de Belgische kust. De jonge sardienen verblijven 
in hoofdzaak in de Golf van Gascogne. Als ze ouder worden, verplaatsen ze 
zich naar het noorden. 

De voortplanting grijpt plaats in het voorjaar, de zomer en de hertst 
in de nabijheid van de kust. Het is de temperatuur die bepalend is voor de 
tijd van de paring. De beste temperatuur ligt tussen de 10 en de 17', C. De 
eieren drijven vrij in het water. Zij zijn pelagisch. Na ongeveer 3 dagen 
komen ze uit. Het vrouwtje legt tot 60.000 eieren. 

Als ze 3 jaar oud zijn, hebben ze een lengte van ongeveer 20 cm. Ze 
zijn dan geslachtsrijp, 

5. KoeoJgeJ : 

Zij leven van plankton. Daarom verblijven ze overdag en 's nachts op 
een verschillende diepte. Zij volgen de bewegingen van bet plankton. Eigen
aardig genoeg houden de sardienen tijdens de winter een vastenperiode. Aldus 
zijn deze die in de winter gevangen worden niet zo dik als deze die in de 
zomer gevangen worden. 

6. LGvea&Hi.ize : 

De sardien is een scbolenvis. Op het einde van bet voorjaar en geduren
de de ganse zomer komen ze dicht onder de kust. Als bet kustwater afkoelt, 
trekken ze naar dieper water. 
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7. Economisch belang : 

Het vlees wordt zeer op prijs gesteld, aangezien het mals en wit is. 
Verse sardienen zijn zeer voedzaam. Ze worden gezouten, gerookt en ingelegd 
in olie of tomatensaus verkocht. 

In Spanje en Portugal is bet één van de voornaamste consumptievissen. 
In Frankrijk maken ze een belangrijk onderdeel uit van de visindustrie. 

De onderverdeling in sardien- en pilchardindustrie hangt grotendeels af 
van de geografische verspreiding van de soorten en hun migraties. 

- »*— 
8. Identificering : 

Daar de verschillende familieleden zo sterk op elkaar lijken, is bet 
voor oningewijden mieilijk de verschillende soorten van elkaar te onder
scheiden. De volgende werkwijze is wel de eenvoudigste om hier een uitkomst 
te geven. Hiertoe nemen we de vis bij het puntje van de rugvin. Blijft hij 
horizontaal hangen, dan is bet een baring. Zakt de kop naar beneden, dan is 
bet een sprot. Zakt echter de staart naar beneden, dan is bet een sardien. 

9. Yismetbode : 

De netten worden bij bet opkomen van de zon uitgezet. Hierbij worden 
verschillende netten aan elkaar vastgebonden en bevestigd aan de boeg van 
één schip. Deze vaart uit en brengt aldus een ganse barrière van netten aan. 
Men laat nu de boot en de netten met het tij meedrijven. Zo komen de in 
scholen zwemmende sardienen in de netten terecht. 

i.' "Iftl . V . ^,tUjj,^ji 
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E. DB AN^J^aVIS 

1. Benaming : 

latijn : engraulis encrasicbolus 
nederlands : de ansjovis 
frans : ancbois 
engels : anchovy 
duits : Sardelle, Ancbovis, Echter 

2. EaaLLLs : 

De naam ansjovis wordt benut om een honderdtal visjes aan te duiden die 
over de ganse wereld verspreid zijn en behoren tot de haringachtigen. Het e-
nige grote verschil met de bekende haringachtigen is bet feit dat bet bier 
om veel kleinere visjes gaat. 

3. Milieu en verspreiding : 

Het zijn pelagiscbe kustvissen die in grote scholen leven. Soms worden 
ze ook aangetroffen in bet brak water van de riviermondingen. In de winter 
zoeken ze dieper water op. 
De ansjovis wordt aangetroffen in de Middellandse en de Zwarte Zee en langs 

de westkust van Europa tot in bet zuiden van de Noordzee. Als de milieufak-
toren gunstig zijn, worden ze ook aangetroffen tot aan de kusten van Noor
wegen. Aan de Amerikaanse kusten wordt een familielid aangetroffen, de en
graulis mDrdax. Aan de Peruviaanse kust vinden we de centraulis mysticetus. 

4. Voorkomen en voortplanting : 

De ansjovis is een slanke vis die maximum 20 cm lang wordt. Op bet eer
ste zicht gelijkt bij op de sardien, maar bij nader toezien stel Je vast dat 
bij langwerpmiger is en een weinig zijdelings platgedrukt. 

De wijfjes leggen tot 20.000 eitjes. De paaitijd loopt volgens sommigen 
van april tot Juli. Deze perioden zijn afhankelijk van de paaiplaatsen. De 
eieren drijven aan de oppervlakte en kon^n na 4 dagen uit. De larven groeien 
snel, want zij moeten geslachtsrijp zijn voor het volgende seizoen. Enkel 
tijdens de eerste twee Jaren van bun leven leggen de vrouwtjes eieren. 

5. Voedsel : 

Zijn voedsel bestaat uit plankton. Hij is niet zo kieskeurig als de ba
ring. Hij zwemt gewoon mmet open mond bet plankton binnen en eet wat er in 
zijn muil terecht komt. Zo komt het dat hij ook schaaldieren en pootvis, die 
in bet plankton leven, op zijn menu beeft. 

Zoals alle vissen die het plankton als boofdvoedsel hebben, volgen de 
ansjovissen de bweging van het plnakton. Gedurende de dag zwemmen ze in het 
oppervlaktewater en 's nachts verdwijnen ze in diepere waterlagen, waar bet 
plankton zich ophoudt. 
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6. LevenswilZ6 : 

Als scbolenvis wordt bij aangetroffen in kleine of grote scholen. Zwem
men ze in kleine scholen, dan verblijven de grote exemplaren aan de onder
zijde van de school. Zodoende wordt het licht doorheen de ganse school ge
filterd. Dit schijnt van belang te zijn voor bet gedrag in de school. 

Zwemmen ze in grotere scholen, dan is bet gedrag iets anders. Hier zijn 
ze ingedeeld volgens grootte. Men gaat er van uit, dat de grotere exemplaren 
de kleintjes verdrijven. Zo komt het dat deze laatsten tenslotte zelf scho
len gaan vormen. Doordat de vis zichzelf sorteert volgens grootte, is dit 
zeer interessant voor de visser : bij bet vangen van de ansjovis moet deze 
niet meer op grootte gesorteerd worden. 

Ook de ansjovis benut de verdwijntruk om zich tegen zijn vijanden te 
beschermen. 

7. EcanamisQh heluag : 

De ansjovis kan in verse toestand praktisch niet bewaard worden. Sa de 
vangst wordt bij dan ook zo vlug mogelijk verwerkt in conserven of ingezou-
ten. 

In Peru is in de laatste 30 jaar een gans nieuwe industrie ontstaan. De 
uitwerpselen van de vogels werden als guano verkocht. Een nader onderzoek 
bracht aan bet licht, dat deze vogels om 1 ton guano te produceren, 20 ton 
ansjovis moesten verorberen. Ook ontdekte men, dat langs machinale weg uit 
20 ton ansjovis 4 ton vismeel kon verkregen worden. Deze kon verkocht worden 
aan de pluimveekwekers. 
Door de enorme vraag naar vissers, verviervoudigde de kustbevolking. Met be
hulp van meer dan 1500 vissersboten, worden ongeveer 140 fabrieken draaiende 
gehouden. Het gevolg daarvan is, dat Peru een weelderige export kent van 
visprodukten. 
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I I . O ^ M T v T ^ I P A K i . IV. 

JDB SPIERING ^ ' ^ ^ ' ' ^ 

i . Benaming : w Vi . iV^ V. i • . 

latijn : osmerus eperlanus j& ~ n. 'i 
nederlands : de spiering 
frans : éperlan 
engels : smelt, sparling ' ' '' ' •̂  . .' i 
duits : Stinte "̂ 

2. JSaJKLLffi .• '̂ *'- ' ' ' 

De osmeridae bestaan uit 13 soorten. Zij behoren ook tot de baringach-
tigen. Het zijn langgerekte vissen die rond van vorm zijn. De spitse kap be
zit een smalle snuit. 

3. Milieu en verspreiding : it • • , -

Ze kunnen gemakkelijk overleven in volledig zoet water. De jonge dieren 
worden gevonden in de plassen tussen de zandbanken. 

Ze zijn enkel verspreid over het noordelijk halfrond. Ze leven langs de 
kust en in en om de riviermondingen. 

4. Yoorkomen en voortplanting ; ' . i • 

In de late winter verzamelen de volwassen spieringen zich in de mon
dingen van de Europese stromen om stroomopwaarts te trekken en er te paaien. 
De voortplanting begint op de Britse eilanden in maart. Op bet continent 
vangt ze later aan. 

De eieren zijn licht geelkleurig en zinken naar de bodem. Zij hebben 2 
membranen. Tijdens het naar de bodem zinken breekt het buitenste membraan. 
Aldus komt een kleverige stof vrij die het ei vastkleeft aan een of ander 
voorwerp. De eieren zelf ontwikkelen zich in 8 tot 27 dagen, afhankelijk 
van de temperatuur van het water. Ka bet paaien keren ze terug naar zee. 

5. Voedsel : 

Dit bestaat uit kleine vissen zoals de gobies, de sprot en de jonge 
wijting, kreef tachtigen, wormen en schaaldieren. Eigenaardig genoeg eten de 
grote spieringen de kleine wijting, terwijl de volwassen wijting zich voedt 
met de jonge spiering. 

6. Leveastdjze : 

De mond bezit rooftanden. Deze bevinden zich niet alleen op de kaken, 
maar ook op de tong en bet verhemelte. Het dier verorbert dan ook alles dat 
door de bek kan. 

Als verdedigingsmiddel leven ze in grote scholen en benutten de ver-
dwljntruk. Ze vormen eerst een geconcentreerde massa die bij een aanval uit
eenspat in alle richtingen. Vaar eerst velen waren, is plots niets meer te 
vinden. 

7. Rnanamlscb belang ; 
• \ 

Typisch is de komkommergeur die het vlees verspreidt. Eens deze verdwe
nen, is de vis niet meer interessant voor de konsumptie. 



CCDNGBR 

DB ZEEI^ AIDING 

1. B^Ttfiming : 

latijn : conger conger 
nederlands : zeepaling, kongeraal, zeeaal, meeraal 
frans : congre 
engels : conger eel 
duits : Meeraal, Congeraal 

2. Familie : 

Van de vele geslachten zijn bet meest gekend: de anguilla, de conger 
en de muraena. Yan de anguilla is de bekendste de aal of paling. Bij de 
conger is dit de zeepaling. 

3. Milieu ea verspreiding : 

De conger leeft in tegenstelling tot de paling enkel in zout water. 
Hun voornaamste woonplaatsen zijn de rotskusten. 

De conger is verspreid over de ganse wereld, uitgezonderd aan de 
westelijke rotskusten van de beide Amerikaanse continenten. Ze leven ook 
in dieper water, soms tot op 200 m diepte. 

4. Voorkomen en voortplanting : 

De conger is een robuuste zeeaal met een lengte van 2 tot 3 meter en 
met een gewicht van 40 tot 50 kg. Het lichaam is schubloos, bruin tot 
vuilgrijs van kleur en met een zilveren buikzijde. De kleur wisselt ook 
met de bodem waarop bet dier leeft. 

De kieuwopeningen zijn zeer groot en lopen zelfs door tot aan de on
derzijde van het lichaam. De mjndopening loopt door tot onder de ogen en 
is voorzien van scherpe tanden. De voorste neusgaten zijn kleine buis
jes, de achterste staan juist onder de ogen. 

De borstvinnen zijn zeer groot, terwijl de buikvinnen ontbreken. De 
rugvin begint boven de borstvinnen en loopt door tot in de staartvin. 

Evenals de zoetwateraal, schiet de conger éénmaal kuit en sterft. De 
Europese congers van de Atlantische oceaan hebben hun broedgronden in de 
nabijheid van de Sargasso Zee, op een diepte van 3000 meter. De paaipe-
riode valt in de late zomer. Een tweede paaiplaats ligt in de Middel
landse Zee. 

Het vrouwtje legt tussen de 3 tot 8 miljoen eieren. Deze drijven op 
middelmatige diepte en bereiken occasioneel de oppervlakte. De eerste 
congerlarve werd gevonden in 1763. In 1768 volgde een eerste beschrij
ving. In 1864 werd bet aanvaard als larve van de conger. In 1866 werd 
alle twijfel opgeheven, toen een waarneming in een aquarium de gedaante
verwisseling van de "Leptocephalus morrissi" in een Jonge conger beves
tigde. 

5. ïosi^el : 

Congers zijn vleesetende vissen. Zelfs krabben, kreeften en Jonge 
congers staan op bun menu. Het is een echte rover. 
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6. LevensHi ize : JV t. ^ „.., - n , -., 

Zolang bij kleiner Is dan 40 cm, beeft bij een llcbt raze kleur. 
Eens groter, bekomen ze bun donkere kleur. Vanaf een lengte van 60 cm 
gaan ze de rotskusten opzoeken. 

Het overgrote deel van de dag ligt bet dier tussen rotsen of in ga
ten. Soms liggen ze op bun rug. Het gapen, dat nu en dan plaats grijpt, 
heeft meer te maken met de ademnalmg, dan dat bet een teken is van vei— 
vel ing of vermoeidheid. 

De conger zwemt gemakkelijk en gracieus. Door golfacbtige bewegin
gen van het lichaam beginnende vanaf de kap, beweegt hij zich door bet 
water, soms zwemt bij op zijn zij. 

Grijpt men een levend dier achter de kop, dan wordt het lichaam om 
bet dichtsbijzijnde houvast geslagen. Het is nu onmogelijk het levende 
dier las te krijgen. Laat men hem los, dan ontspant het lichaam zlcb 
weer. Dit fenomeen is ook merkbaar bij de zoetwateraal of paling. 

De conger kan zeer slecht tegen extreme koude. In deze omstandighe
den werkt bet kleppensysteem van de zwemblaas niet meer en komen deze 
vissen In grote hoeveelheden aan de oppervlakte drijven, 

x 

7. EoammissükJislaji^ • 

Aan de Belgische kust Is bij van weinig belang. Hij wordt veelvuldig 
gevangen aan de Britse rotskusten. Op de Britse eilanden beeft bij dan 
ook een zeker economisch belang. 

Er zijn twee bereidingswijzen bekend van de conger: roken en stoven. 
Het roken beeft het nadeel, dat de stukken vis veel graten bevatten. Bij 
bet stoven, worden de graten opgelost door het toevoegen van azijn. En
kel de hoofdgraat blijft over. Deze laatste bereidingswijze beeft dan 
ook de meeste bijval. 

Er doen verschillende verhalen de ronde over de gewelddadigheid van 
de conger. .Bij bet doorzoeken van rotskusten, is het niet verwonderlijk 
dat menig anderzoeker een vinger verloor of een stuk uit zijn band gebe
ten werd. Een dier van 3 m lengte bezit een enorme bek. 

9. ïaucLerlbaarliJke ris 

Vegens zijn overgevoeligheid voor hevige koude, zijn een paar won
derbaarlijke visvangsten bekend. De voornaamste periode is deze van ja
nuari ~ februari 1355. Tijdens deze Intense koude maanden, dreven dui
zenden congers zo maar aan de oppervlakte. Aldus konden ze gemakkelijk 
gevangen worden. Men vertelt, dat er toen 80 ton conger gevangen werd. 
Dichter bij ons zijn ook tijdens koude winters speciale vangsten bekend. 
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SYNGNA THI I>AE 

1. Benaming : 

latijn : syngnathus phlegon 
nederlands : adder, zeenaald 
f rans : entel ure, aiguille de mer, syngnathe 
engels ; pipe-fish, ocean pipe-fish 
duits : Seenadel 

2. VMJMiMp : 

Br zijn een 150-tal soorten bekend. Zij vormen samen met de zee-
paardjes de orde der solenichthyes. Alle soorten hebben een broedzorg. 

3. Milieu en verspreiding : 

Ze komen voor in alle gematigde en tropische zeeën. Sommige soorten 
trekken op vastgestelde tijden van zout naar zoet water en omgekeerd. Ze 
leven nooit in water met een diepte groter dan 160 meter. Ze houden zich 
op in ondiep water dicht bij de kust. Zo zijn ze een vast onderdeel van 
de vangst der garnaal kruiers op onze kust. 

Zij worden gevonden vanaf Noorwegen tot Gibraltar, 

4. Voorkoaen en vaartplanting : 

Het wormachtig lichaam wordt beschermd door beenplaten die zo ge
maakt en aangehecht zijn, dat het lichaam toch uiterst soepel blijft. De 
grootste soorten worden tot 45 cm lang en de kleinste ongeveer 2,5 cm. 
Deze vissen bezitten uitzonderlijk nieren, die niet Ingekapseld zijn. 

Het mannetje heeft een broedkamer. Deze kan variëren van een huid
plooi tot een zak waarin de eieren tot ontwikkeling komen. De voortplan
ting gebeurt in de lente en de zomer. De eieren ontwikkelen zich na 8 of 
10 dagen. Eens de larven zich ontwikkeld hebben, verlaten ze de veilige 
broedplaats bij vader. Ze hebben dan reeds het voorkomen van de volwas
senen. Bij dreigend gevaar zoeken ze opnieuw beschutting in de broedzak. 

5. Voedsel ; 

Zij leven van plankton dat in tegenstelling tot andere vissen niet 
gevangen wordt, maar opgezogen. Tijdens hun Jacht op voedsel gaan ze 
meestal rechtop staan. Bij de selektie van het plankton zijn ze zeer 
kieskeurig. Vat hen niet bevalt, wordt met grote kracht weggeblazen. 

Zij hebben geen kaken en tanden. De mond is omgevormd tot een buis, 

6. J,evenswi1ze : 

Zij houden zich hoofdzakelijk op tussen wieren en stenen, Eén enkele 
soort huist zelfs in het darmkanaal van de zeekomkommer. 

7. Econamiscb belang : 

Ze hebben geen enkel economisch belang. De broedverzorging is zeer 
belangrijk op biologisch gebied. 
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A. DB KABBI^JT AUW 

1. Benamiüg : 

latijn : gadus callarias, gadus morrbua 
nederlands : kabeljauw 
frans : cabillaud, morue 
engel s : cod 
duits : Kabeljau ( jonge dieren noemt jneu Dorscb ) 

2. F^rti 1 fP ; 

De familie omvat een 150 soorten. Zij leven in de gematigde zone. Op 
één soort na zijn bet allemaal zeevissen. Het zijn waardevolle vissen 
voor de economie. 

3. Milieu en verspreiding : 

Hij verkiest water van 4' tot 8° Celsius met een laag zoutgehalte. 
Hij zwemt dicbt bij de bodem. Zelden vertoeft bij in waters die dieper 
zijn dan 200 m. 

Hij leeft vanaf Moermansk en Groenland tot aan de Golf van Biscaye 
evenals aan de oostkust van Noord-Amerika. In de Noordzee wordt bij in 
grote hoeveelheden aangetroffen evenals in bet Kanaal. 

4. Yoorkomsn ea yaortplüuting : 

Het lichaam is langwerpig, zwaar en langs beide zijden afgerond. De 
vinstralen zijn zacht. Hij beeft drie rugvinnen, evenals twee aarsvinnen 
De kop is groot en de snuit is bot en vooruitspringend. Aan de kin is er 
een grote baarddraad. De schubben zijn klein. Uiterlijk is er geen ver
schil tussen de sexen te bespeuren. Op de ouderdom van 4 tot 5 jaar zijn 
ze geslacbtsrijp. In de eerste drie maanden van bet jaar trekken ze naar 
de paaiplaatsen. Hierbij kunnen ze grote afstanden afleggen; 

In de Noordzee worden de eieren gelegd tussen december en januari, 
afhankelijk van de watertemperatuur. Een volwassen vrouwtje kan gemakke
lijk 4 tot 6 miljoen eieren leggen. Zij zijn oranje van kleur en drijven 
aan de oppervlakte. In 10 tot 20 dagen tijd komen de larven uit. Ze le
ven tussen bet plankton tijdens de eerste twee en een halve maand. Eens 
dat ze 5 cm groot zijn, zoeken ze dieper water op. Ook hier zoeken de 
jonge vissen bescherming onder de paraplu's van de kwallen. Zij hebben 
een ganse reeks vijanden. Daarom worden er ook zoveel eieren gelegd. 

5. Voedsel •• 

De kabeljauw is een vraatzuchtige roofvis. De kleinere exemplaren 
voeden zich met kreeftacbtigen en warmen. De grotere eten andere vissen 
zoals haring, makreel, schelvis en zandalen. Ook inktvissen worden niet 
geweigerd. In feite verorberen ze alles wat door bun bek kan. Zo zijn er 
verschillende voorwerpen in hun maag gevonden die helemaal niet op hun 
menu staan: sleutels, een boek, een kaars enz. Ken kan hun maag het best 
vergelijken met deze van een struisvogel. 
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6. Levenswi ize : 

Naast de jaarlijkse trek naar de paaiplaatsen, is er ook een dage
lijkse beweging. Deze is afhankelijk van lichtintensiteit, iets wat ook 
bij andere scholenvissen wordt waargenomen. In de zomer komen ze dichter 
bij de kust, maar om hun voedsel te zoeken, trekken ze naar dieper wa
ter. 

7. Ecanamlscb belang : 

De kabeljauw is wel één van de belangrijkste economische vissen uit 
onze streken. Zelfs in voorhistorische tijden stond hij op het menu der 
kustbewoners. 

Hij wordt het meest gevangen in de IJslandse waters, aan de kust van 
Noorwegen, Groenland, Labrador en de banken van New-Foundland. 

Het vlees is zeer smakelijk. In de handel wordt hij aangeboden on
der verschillende vorimn : vers, gedroogd (stokvis), gezouten (labber
daan) en bevroren. De lever is zeer rijk aan vitamines en daaruit bereid 
men levertraan. Ook in de farmacie, de veeteelt, de leder- en de zeepin
dustrie wordt hij benut. Hij is een eeuwenoude bron van de vitamines A 
en D. De jonge dieren noemt men GULLEN. 

8. GeschiedQuis : 

In bet begin van de 16e eeuw werd de kabeljauw door alle kustbewo
ners sterk bevist. Na de ontdekking van Noord-Amerika door Cartier, werd 
daar ook een nieuw visgebled ontdekt. Dit leidde in het begin van de 17e 
eeuw tot een Engelse aanval op dit visgebied, om bet over te nemen van 
de Fransen. Zo effende deze vis de weg naar Canada, zowel voor de Fran
sen als voor de Engelsen. 
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1. Benaming ; ' > v' * •' . <• ^ 

latijn : melanogrammus aeglefinus, gadus aegleïlnus , „ 
nederlands : de schelvis 
frans : aiglefin, égleïin, aigrefin 
engels : haddock 
duits : Schellfisch s .^. . >r 

2. EsMilis : 

De familie der kabelJauwachtigen bestaat voor het merendeel uit zee-
vissen. De buikvinnen staan meer naar voor dan de borst vinnen. 

3. Milieu en verspreiding : ,.._,, 

Hij leeft in grote groepen dicht bij de kust. Ze verkiezen een diep
te van 60 tot 200 meter, op een zandachtige bodem. 

Ze zijn verspreid over een groot gebied : de Europese en Amerikaanse 
kusten van de Atlantische Oceaan tot aan de Golf van Biscaje en Virginia 

4. Yoarkamen en voortplanting : 

In grote trekken lijkt hij op de kabeljauw. De kleur is anders en er 
is een donkere vlek op de flanken Juist boven de borst vin. De baardvezel 
is korter dan bij de kabeljauw. 

De voortplanting duurt van half Januari tot half Juni met een hoog
tepunt begin maart. De bekendste paaiplaatsen zijn in bet noorden van de 
Noordzee en bij IJsland. Ze zijn geslachtsrijp als ze 40 tot 50 cm meten 
Het vrouwtje legt tot 800. 000 eieren op ongeveer 150 m diepte in ver
schillende malen. Na 3 weken komen de Jongen uit en zoeken beschutting 
bij de kwallen. Vanaf 4 tot 5 cm lengte, zoeken ze grotere diepten op. 

5. Voedsel : 

De Jonge vissen leven van haringeieren en plankton. De volwassenen 
voeden zich met wormen, schaal- en weekdieren, kwallen en sprot. 

6. Leveasnijze • 

Het is een echte scholenvis. In de paaitijd voeren de mannetjes on
derling schijngevechten en op de flanken verschijnen twee extra zwarte 
vlekken. De vrouwtjes verkiezen de sterkste mannetjes. 

7. Ecanamlsch belang : 

Voor België is hij van groot belang. Het vlees is uiterst smakelijk 
en beeft een grote voedingswaarde. Overlangs opengesneden, lichtjes ge
zouten, gedroogd en gerookt, wordt bij haddock genoemd. De Jonge en ge
droogde schelvis wordt "tot" genoemd. 

8. Yprbalen : 

Het verbaal gaat, dat de twee zwarte vlekken op de flanken boven de 
borstvinnen, zouden de afdruk zijn van de wijsvinger en de duim van Sint 
Pieter als bij de vis uit bet water nam. In deze vis vond hij bet geld. 



- 5(7 -

VIS 

1' Benaming 

latljn : gadus virens, pollacblus virens 
nederlands : de koolvis 
frans : lieu noir, colln nolr, merlucbe, merlan nolr 
engels ; coalfisb, saitbe 
duits : Köbler, Seelacbs 

2. FfiltlJie : 

Zij behoren tot de kabeljauwacbtigen. Typiscb zijn de drie rugvinnen 
en de twee aarsvinnen. 

3. Milieu en verspreiding : 

Als kustvis leeft hij op middelmatige diepte. Soms komt bij tot aan 
de oppervlakte. Het milieu dat bij verkiest, zijn de koude en rotsachti
ge noordelijke kusten. 

Hij is verspreid over de ganse Atlantische Oceaan. 

4. Voorkomen en voortplanting : 

De bovenzijde is zwart gekleurd. Rond 1600 gaf dit aanleiding tot de 
huidige naam van koolvis, die zo zwart als kool betekent. 

De paaiplaatsen liggen in bet noorden van de Noordzee, op 100 tot 
200 meter diepte. De eieren worden afgezet van januari tot mei. Na 6 tot 
9 dagen komen ze uit. De pelagiscbe eieren worden door de stroming over 
grote afstanden verspreid. De jonge vissen groeien zeer snel. Na 4 jaar 
meten ze ongeveer 50 cm. Zolang de koolvis kleiner is dan 25 cm, blijft 
bij in de kustwateren. Daarna trekt bij naar diepere gebieden. Op 5 jaar 
is bij geslacbtsrijp. 

5. Voedsel : 

Zijn geliefkoosde maaltijd is baring. Als trekkersvis kan hij goed 
zwemmen en maakt er dan ook voortdurend jacht op. Daarbij zijn ze zeer 
vraatzuchtig en verorberen ook schelpdieren, makreel, sprot en andere 
vissen. Zelfs krabben staan op bun menu. 

6. Leveaswijze : 

Als scholenvis leeft bij in grote groepen en verplaatst zich veel. 
Hij wordt bet meest aangetroffen op de Noorse kust en minder aan de Bel
gische en Bretoense. 

De jonge dieren verkiezen de kustwateren, waar hun menu bestaat uit 
garnalen en kleine vissen, 

7. Ecannaisch belang : 

De voedingswaarde van de koolvis is te vergelijken met deze van de 
kabeljauw en de schelvis. Op de Britse eilanden is hij bekend als onder
deel van "fish and chips". De reden is de goede smaak van bet vlees. Bij 
ons is hij bekend als "witte zalm" of "zeezalm". 
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D. JDIB WIJ'TING 

latijn : merlangus vulgaris, merlangius merlangius 
nederlands : de wijting, molenaar 
f rans : merlan " -''• -
engels : whiting >a.-.." 
duits : Vittling - ' - ' -H 

2. Fpi'lUf : 

Hij behoort tot de familie der kabeljauwachtigen. Het lichaam is 
langwerpig met zilverkleurige zijkanten. Zij zijn één van de grootste 
visgroepen die een economisch belang hebben, 

3. Hilieu en verspreiding : 

Zij leven voornamelijk in ondiepe gebieden tussen de 10 en de 100 m 
diepte. Slechts bij uitzondering zoeken ze dieper water op. Zij leven 
hoofdzakelik op losse gronden en maken geen trektochten. Het is een ech
te schol envis. 

Zij komen voor in het oostelijk gedeelte van de Atlantische Oceaan 
vanaf IJsland en Noorwegen tot aan de Middellandse Zee. In de Zwarte Zee 
worden ze vertegenwoordigd door een ondersoort. 

4. Voorkomen en voortplanting : 

De bovenkaak is langer dan de onderkaak. Aan de kin is er een rudi
mentaire baarddraad of ontbreekt ze. De overlangs getekende lijn is in 
bet achterste gedeelte sterk gebogen. 

De voortplanting gebeurt in de noordelijke gebieden in april en mei. 
In het zuiden neemt ze reesds een aanvang in januari. Het wijfje kan tot 
200.000 eieren afzetten. Dit gebeurt meestal op een diepte van 90 meter 
of minder. Het zijn vrijdrijvende eieren die in bet oppervlaktewater te
recht komen. Zij zijn meestal omgeven door pelagiscbe zeekwallen die ben 
beschermen en tevens diens doen als voedselbron. 

5. Voedsel : 

Hun voedsel periode is voornamelijk tijdens de dag gesitueerd. Daar
bij houden ze zich dan op in bet middengedeelte van bun leefmlilieu af 
juist boven de bodem. Zij eten meestal kleine vissen zoals sprot, jonge 
wijting, haring, zandalen en grote hoeveelheden kreef tachtigen en wor
men. 
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6. Levenswijze : 

Zoals alle leden van de kabeljauwfamilie ondernemen ze migraties die 
verbonden zijn aan de seizoenen in hun leefgebied. 

Jonge wijtingen zoeken bij de kwallen bescherming en in bet bijzon
der bij de cyanea. Hierbij andervinden ze geen nadelen van de tentakels 
die gewapend zijn jnet prikkelende cellen. De Jonge wijting is ook een 
plaag voor de hengelaars, daar bij de slechte gewoonte heeft aan het aas 
te knabbelen zonder toe te happen. Als ze ongeveer 7 cm lang zijn, zin
ken ze naar de bodem en zoeken de kustwateren op. 

7. EcQüoaiscb belaag : 

Het is een belangrijke vis voor de handel. Zij worden hoofdzakelijk 
gevangen door trawlers. De vismethode die daarvoor toegepast wordt, is 
zeer nadelig voor het dierenleven. Niet alleen worden veel kleine vissen 
gevangen, die niet in aanmerking komen voor de handel. Tevens wordt de 
ganse zeebodem omgeploegd. 

Bij bet omploegen van de bodem, wordt het leefmilieu dat zich op de
ze diepte gehuisvest heeft vernietigd. Het duurt een ganse tijd voor het 
geheel van planten en dieren zich op deze plaats hersteld beeft. 

Het vlees van de wijting staat niet zo hoog aangeschreven als dit 
van de schelvis. Daartegenover is het zacht en zeer licht verteerbaar. 
Tevens heeft bet een grote voedingswaarde. In de volksmond wordt de wij
ting vermeld als " vis voor zieke mensen". Tussen oktober en maart is 
bet vlees zeer mals. 
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1. Benaming : 

latijn : gadus luscus 
nederlands : steenpost, steenbolk 
frans : tacaud, plouse, gode 
engels : bib, pouting 
duits : Französischer Dorsch 

2. Ffnai l ie : 

Hij behoort tot de schelvisachtigen, met als ander bekende soorten: 
de kabeljauw, de imun en de wijting. Het typisch kenmerk voor deze vis
sen is de aanwezigheid van drie rugvinnen en twee aarsvinnen. 

3. Milieu en verspreiding : 

Het is een echte kustbewoner die men in ondiep water aantreft, tus
sen de 100 en 300 meter diepte. Daarbij verblijft hij het liefst op een 
zandbodem. 

De steenbolk wordt aangetroffen op alle Europese kusten. Het gebied 
waar hij het meest voorkomt is gesitueerd in bet Kanaal en rond de Brit
se eilanden, 

4. Voorkomen en voortplanting : 

Het lichaam is langwerpig, hoog van bouw en zijdelings platgedrukt. 
Hij bereikt een lengte van 40 cm. In het Kanaal is hij zeer talrijk. Het 
liefst verblijft hij in de nabijheid van rotsachtige kusten.Dit zijn dan 
ook de plaatsen die hij benut om te paaien. 

Het paaien gebeurt tijdens de wintermaanden en de lente. De diepte 
van de paaiplaats mag maximum 60 meter bedragen. De eitjes zijn pela-
giscb. In het begin groeien de jongen tot ze ongeveer één jaar oud zijn. 
Daarna treedt er een plotse vertraging op. Dit is tevens bet ogenblik 
waarop het geslachtsleven een aanvang neemt, 

5. Voedsel : 

Zijn voornaamste voedsel bestaat uit schaal-, schelp- en weekdieren. 
Ook kleine vissen staan op zijn menu. Het is een vraatzuchtige vissoort. 

6. Levenswl ize : 

Als de temperatuur van het kustwater voldoende hoog blijft in de 
winter, blijft bij onder de kust leven. Het is slechts bij stormen en 
een te koude winter, dat hij zich terugtrekt op grotere diepten. 

7. mannamiscb belang : 

Het vlees is zeer smakelijk. Spijtig genoeg is bet moeilijk om het 
te bewaren. Na het vangen moet de vis zo vlug mogelijk naar de klant ge
bracht worden. Is dit niet het geval, dan wordt de vangst verwerkt in de 
vi sjBeei fa bri ek. 
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B. DE METTN 

1. Beaaaiag : 

latljn : clllata mustela, onos mustelus 
nederlands : gewone meun 
f rans : motel Ie é 5 barbillons 
engels : roe kling, five beard 
duits : Dó bel 

2. Faailie : 

Hij behoort tot de orde der schelvisachtlgen. Typisch zijn het ont
breken van de stekelstralen. Men onderscheidt vier families: de macruri-
dae, de gadidae, de carapldae en de merlucrldae. 

3. Kilieu eo rerspreiding : 

Ze leven in zeer ondiep water in de buurt van rotsen. Sommigen leven 
ook in dieper water. Daar zoeken ze de zachte bodem op en de kelen. Ze 
verbergen zich graag onder allerlei voorwerpen. 

Alhoewel ze voornamelijk in het Noordelijk halfrond voorkomen, leven 
ze ook rond Australië en Nieuw-Zeeland. 

4. Yoorkomea ea voartplaatiog : 

Een tylsch kenmerk van de meun zijn de baarddraden. Zij bepalen tot 
welke soort de vis behoort. Zo kennen we de drie-, de vier- en de vljf-
dradige meun. Het lichaam is lang en dik. De eerste rugvin is herleid 
tot een vlnstraal die in een huidplooi opgeborgen licht. 

Tijdens de wintermaanden worden de eieren afgezet. Dit gebeurt dicht 
onder de kust. De larven blijven voor een bepaalde periode aan de opper
vlakte drijven. Slechts als ze enkele centlimters groot zijn, neemt hun 
bocemleven een aanvang. 

5. Voedsel : 

Naargelang de soort en de grootte van het dier is er een grote va
riatie in hun voedsel. Hun hoofdmaaltijd bestaat uit kreef tachtigen en 
krabben. Soms eten ze tweekleppigen en wormen, 

6. Levenstfi ize : 

De eerste rugvin doet dienst als opsporingsorgaan van bet voedsel. 
Deze vin is steeds in beweging. Zo brengt hij het water in de gleuf er
achter, waar de smaakorganen liggen. Het dier kan gemakkelijk langdurig 
stilliggen en toch zijn prooi opsporen. Ook als de prooi niet zichtbaar 
is, weet hij dat zijn voedsel in aantocht is. 

7. Ecanoaisch belang : 

In de vlshandel is hij niet te vinden. Lijn- en kustvissers kennen 
het dier zeer goed. Exemplaren van 40 tot 50 cm lengte worden door hen 
gewaardeerd, daar het vlees een zeer goede smaak beeft. 
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1. Benaming : 

latijn : merlangus pollachius, gadus pollachius 
nederlands : vlaswijting, pol lak 
f rans : lieu jaune, col in jaune, merluche blanche 
engels : pollack, lythe 
duits : Pollack, Heller Seelachs 

2. Eaaili& : 

Hij behoort tot de scbelvisachtigen. Met één uitzondering zijn het 
alle zoutwatervissen. Zij leven hoofdzakelijk in het noorden van de At
lantische oceaan. Vele soorten hebben een grote economische betekenis. 

3. KI lieu en verspreiding : , . 

Het is een kustvis die liefst op een rotsbodem leeft. Hij wordt zo
wel gevonden aan de oppervlakte als op een grote diepte. Hij komt zuide
lijker voor dan de koolvis. 

Hij leeft op de Vesteuropese kusten van de Noordatlantische Oceaan. 
Hier vindt men hem vanaf de kusten van Finland tot de Middellandse Zee. 
Bij ons komi hij slechts sporadisch voor. 

4. Yoorioaea eo voartplantiag : 

Het is wellicht de mooist gekleurde vis onder de scbelvisachtigen. 
De typische kinbaard ontbreekt. Verder beeft hij alle kenmerken van deze 
familie: drie rug- en twee aarsvinnen. 

De paaitijd ligt tussen februari en mei. De paaiplaatsen zijn wijd 
verpreid. De eieren worden op een diepte van ongeveer 200 meter gelegd. 
De meeste paaiplaatsen liggen rond de Britse eilanden en in het zuiden 
van Noorwegen. De eieren zijn pelagisch. 

5. Voedsel : 

De jonge exemplaren voeden zich voornamelijk met schaal- en weekdie
ren en wormen. Oudere exemplaren eten sprot, haring, sardien, makreel en 
zelfs bodemvissen. 

6. LeveosHiJze : 

Hun voorkeur gaat uit naar het vangen van erg beweeglijke vissen. 
Zij maken dan ook het hoofdbestanddeel uit van bun voedsel. Vegens de 
grote verspreiding van de paaiplaatsen, moeten ze grote afstanden afleg
gen en ondernemen dus grote trektochten. 

Bij het vissen gedurende de nacht, worden zij aangetrokken door de 
lichten die op het wateroppervlak schijnen. Ze komen dan even een kijkje 
nemen. 

7. EcanoMsch belang : 

Het vlees van de vlaswijting is droog, maar zeer smakelijk. 
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H. DE HM:^K 

1. Bfn^ming • 

latijn : merluccius vulgaris, merluccius merluccius 
nederlands : heek, stokvis 
frans : merlu, cel in, merluchen 
engels : bake 
duits : Seehecht, Hecbtdersch 

2. F&aJlJQ : 

De beek behoort tot de tweede groep van de kabeljauwacbtigen, waar
bij de eerste rugvin goed ontwikkeld is. Net zoals de leng. 

3. Milieu en verspreiding : 

Hij leeft normaal op een diepte van 200 tot 300 meter. Het is geen 
uitzondering als we hem aantreffen op een diepte van rond de 700 SBter. 

Alhoewel hij in feite een zuidelijke vis is, wordt hij aangetroffen 
vanaf de kust van Soorwegen tot aan Noord-Afrika. Ook in de Middellandse 
Zee komt bij voor. Aan de Belgische kust wordt bij niet aangetroffen, 

4. Vaarkomsn en voortplanting : 

Het lichaam is vrij lang. De eerste rugvin is goed ontwikkeld. De 
tweede rugvin en de aarsvin zijn vrij lang. De staartvin is niet afge
rond, maar recbt afgezoomd. De mond is zeer groot en gespleten. Bij hem 
ontbreekt de baardvezel. De schubben zijn klein en komen gemakkelijk los 

De voortplanting geschiedt tussen april en augustus in ondiep water. 
De paaigronden liggen ten westen van de Britse eilanden en in de Golf 
van Gascogne, De mannetjes zijn het ganse Jaar door bij machte hun bom 
te ledigen. De vrouwtjes doen dit in verschillende malen. Het is name
lijk zo dat de kuit slechts gedeeltelijk rijp is. Deze eitjes worden dan 
gelegd, terwijl de rest behouden blijft tot ook zij rijp zijn. In totaal 
legt bet vrouwtje zo een 500. 000 tot 2 miljoen eieren. De voortplanting 
vergt veel van het lichaam. Bij deze soort is dat zo erg, dat de groei 
voor minstens 2 maand stagneert tot het einde van de voortplantingspe-
riode. 

De eieren, nemen na het leggen water op en drijven aan bet waterop
pervlak. Na verloop van een week komen ze uit. Gedurende de eerste zes 
weken van bun leven verblijven ze tussen het plankton, waar ze door de 
stroming meegevoerd worden. In deze periode hebben ze geen vinnen en is 
de mond nog gesloten. Ze leven eerst op de inhoud van de ei zak en later 
van kleine kreeftachtigen en inktvissen. Na één Jaar zijn de Jongen on
geveer 10 cm groot en 20 cm op het einde van het tweede levensjaar. Nu 
nemen ze de levenswijze over van hun ouders. Overdag leven ze in de mid
denzone en 's avonds komen ze naar de oppervlakte om hun voedsel te be
machtigen. 
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5. Voedsel • 

Heken zijn ecbte roofvissen. Daartoe zijn ze uitgerust met scberpe 
tanden en elastische kaken. Hun voedsel is sterk gebonden aan de dage
lijkse en seizoen migraties van de andere vissen. Zij eten zelden bodem-
vissen. Hun boofdvoedsel bestaat uit vissen die op een gemiddelde diepte 
zwemmen. De volwassen dieren eten enkel vissen en inktvissen. Daartoe 
behoren: makreel, baring, jonge beken en wijting. Tijdens de zomer ver
blijven ze in minder diep water. Ze voeden zich met baring, borsmakreel, 
makreel, jonge beek en pol lak, 

6. LeveBswiJze : 

Zoals reeds vermeld bij de voortplanting, leven de oudere dieren in 
bet middengedeelte van de zee. Slechts 's avonds komen ze naar de op
pervlakte om bun voedsel te bemachtigen. Eigenaardig genoeg, is de beek 
de grootste vijand voor zijn eigen nakomelingen. Dit is zo erg, dat bij 
zelf tot 21 % van bet broedsel als voedsel verbruikt. Dit is wel bekend 
onder alle vissen die bun eieren afzetten in het water, maar bij deze 
soort ligt bet percentage toch vrij hoog. 

7. EcoDomisch belang : 

Alhoewel bet vlees van de beek niet zo vast is als van zijn andere 
familieleden, is bet zeer smakelijk. In de middeleeuwen werd de heek be
titeld als de goedkoopste vis die men kon kopen. Nu is de aanbreng bij 
ons sterk gedaald. Volgens kenners is dit te wijten aan overbevissing. 

De beek wordt op verschillende manieren verwerkt : gerookt, gekookt 
en gebraden. Als hij gedroogd wordt, krijgt bij de naam van stokvis. In 
Zuid-Afrika is bij de enige belangrijkste vissoort op economisch gebied. 

uu ^ 
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1. Benaming : 

latijn 
nederlands : 
f rans 
engel s 
dui ts 

2. Famiie : 

Hij behoort tot de familie, der scbelvisacbtigen. Hij behoort tot de 
tweede geslachtsgroep, waarbij als kenmerk geldt, dat de eer ste rugvin 
goed ontwikkeld is. De kwabaal behoort ook tot dit geslacht. 

3. Milieu ea verspreiding : 

De leng leeft op een diepte tussen de 100 en 600 meter. Het liefst 
verblijft bij in koud water en op een rotsachtige bodem. De jonge vissen 
zoeken minden diep water op. 

De gewone leng vinden we vanaf IJsland tot aan de Golf van Biscaje. 
De blauwe leng, die kleiner is, leeft in de diepe waters vanaf de west
kust van Engeland tot in Noorwegen. In de Middellandse Zee vinden we een 
soortgenoot de Molva macrophtbalma. Soms wordt deze soort gevangen rond 
Ierland. 

De kwabaal, die goed op de leng gelijkt, leeft in zoet water. 

4. Voorkomsn en voortpisatiag : 

Zoals de meeste familieleden bezit hij een baarddraad. De tweede 
rugvin is zeer lang. Ook de aarsvin beeft deze vorm. De staartvin is 
niet gevorkt, maar afgerond. Het oog is goed ontwikkeld. De vis zelf is 
zeer lang en kan tot 1,5 n^ter worden. 

Het paaien gebeurt vanaf maart tot juni. Hoe noordelijker hij leeft, 
boe later de paaitijd plaatsgrijpt. Daartoe zoeken ze een plaats tussen 
de 90 en 180 meter diepte. Ben wijfje kan tot 20 miljoen eieren leggen. 
Hoe groter de vis, hoe meer eieren gelegd worden. De eitjes zelf bevat
ten een lichtgroene oliedruppel. Daardoor drijven ze aan bet waterop
pervlak. Na bet uitkon^n der eieren blijven de jongen pelagisch tot ze 
ongeveer 7 cm groot zijn. Daarna worden bet bodembewonende vissen. 

5. Voedsel : 

Hij eet voornamelijk kleinere vissen zoals makreel, andere scbelvis
acbtigen, platvissen en zeesterren, 

6. Leveasffi.lze : 

Als bodembewoners houden ze zich graag verscholen tussen stenen en 
allerlei voorwerpen (zoals de meun en de puitaal). Het is slechts door 
honger gedreven, dat ze bun schuilplaats verlaten, 

7. Econaaif^h belang : 

Het vlees van de leng is goed van smaak in de winter en de lente. 
Het is dan evengoed als dit van de kabeljauw. Het vlees van de blauwe 
leng is nog beter dan dit van de gewone leng. 

molva molva, molva vulgaris 
de leng 
lingue, julienne 
ling 
Leng 
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J2S. F3g3RO X JF^QKMJS^ 

I . J?M TRJkaHINIL>A.B 

J?JE? -F'XJEX'J?I'?.M/^ Jf 

i . Bcjmmng : 

latijn ; tracbinus draco (grote) - tracbinus vipera (kleine) 
nederlands : pieterman, stekelvis,arend, meerlaan 
f rans : grande vive - petite vive 
engels : weever 
duits : Petermann 

2. Fanllle : 

Het zijn bodembewonende vissen met een lang lichaam. Er zijn slechts 
vier soorten. Zij bezitten een giftige stekel op de rug. 

3. Kiliev en verspreiding : 

Aan onze kust leven enkel de grote en de kleine pieterman. Ze kunnen 
tot op 100 m diepte leven, maar vertoeven liever in ondiep water, waar 
ze zich ingraven in de bodem, 

4. Voorkomen en voortplanting : 

De mond is opwaarts gericht. Juist er na zijn de ogen geplaatst. Het 
lichaam is grijs-bruin tot geel gekleurd. De eerste rugvin is donker tot 
zwart gekleurd. 

De grote pieterman schiet kuit van juni tot augustus. De eieren wor
den vrij in bet water afgezet. In vijf tot tien dagen komen ze uit. Ver
der is er zeer weinig over de ontwikkeling van de pieterman bekend. 

5. Voedsel ; 

Ze zijn aangewezen op bodemdieren zoals : kleine vissen, garnalen, 
kleine krabben en wormen. Hij is het aktiefst tijdens de nacht, 

6. LeyeastrjJze : 

Het merendeel van hun leven liggen ze Ingegraven in de bidem. Enkel 
de mond, de ogen en de eerste rugvin steken boven het zand uit,-

Bij bet minste onraad richten ze de stekel van de rugvin op. De prik 
is pijnlijk. Ook de stekels op de kieuwdeksels kunnen benut worden. Vis
sen die tweemaal zo groot zijn als de pieterman worden gemakkelijk bin
nen de 100 seconden gedood. Het gif is een sterk pijnopwekkend middel, 

7. Rnnnnmlf^scb belang : 

Zijn vlees wordt zeer geprezen door de vissers, In gerookte toestand 
komen ze in de handel, 

8. Soorten : 

Naast de grote pieterman leeft ook de kleine pieterman voor onze 
kust. 
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X I . Ü E O A L L Y O ü T Y i y i I I D A E 

i . Of^-Ttfiml ng : 

latijn : calliunymus lyra 
nederlands : pitvis, pilatusvisje, schelvisduivel 
frans : doucet, cornard, callionyme 
engels : dragonet 
duits : Leyerfisch 

2. Eaailis : 

Zij behoren tot de gobidae. Dit zijn kleine, kleurige visjes. De on
derorde wordt verdeeld in 4 families en omvat een 600-tal soorten. 

3. Milieu en verspreiding : 

De pitvissen leven op de zeebodem van de tropische en gematigde zee
ën. Zij worden overal in de wereld aangetroffen. Het zijn echte bodem-
vissen. 

4. Voorkoaeu ea vaortplsatiiig ; 

De huid is naakt. De buikpartij is vlak zoals bij alle bodembewoners 
en de rugzijde is rond. In bovenzicht is de kop driehoekig. De eerste 
indruk die men krijgt van de ogen, is dat ze later bovenop de kop werden 
bijgeplaatst. Het mannetje is groter dan het vrouwtje en is voorzien van 
grote vinnen. 

De broedperiode is van februari tot juni. De eieren worden dicht bij 
de kust afgezet. Zij zijn vrij drijvend aan de oppervlakte. Om ze vol
doende te bevruchten is de paringswijze daaraan aangepast. Het vrouwtje 
drukt zich met de buikzijde langdurig tegen het mannetje aan en samen 
scheiden zij bun voortplantingsstoffen af. 

Na 14 dagen komen de jongen uit. Voor de ganse zomer verblijven zij 
aan de oppervlakte. Het is slechts bij het intreden van de winter, dat 
hun bodemleven een aanvang neemt. 

5. Voedsel : 

Als bodembewoners bestaat hun voedsel uit andere bodemdieren, zoals 
schaal-, weekdieren en wormen. 

6. Levenswijze : 

De mannetjes groeien zeer vlug, maar worden niet ouder dan 5 jaar. 
De vrouwtjes ontwikkelen zich trager. Zij blijven dan ook kleiner. Lange 
tijd dacht men bier met twee verschillende soorten te doen te hebben. 

Eigenaardig genoeg, paren de mannetjes slechts éénmaal in bun leven. 
Na de paring sterven zij. De vrouwtjes worden tot 7 jaar oud. In de len
te en de zomer leven ze dicht onder de kust. In de andere seizoenen le
ven ze op diepten tussen 20 en de meter 

7. Ecoaoaiscb belang : 

Zij hebben helemaal geen economisch belang. 
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I I I . Ü E JBLElünSTQ I P A E I 

A. DE FUITAAL 

1. Benaming : 

latijn : zoarces viviparus 
nederlands ; pui taal, lomp, lampje 
frans : blennie vivipare, lotte, zoarcès, loquette 
engels : eel-put, eelpout 
duits : Aalmutter 

2. EüMillS : V 

Behoort tot de onderorde der slijmvissen. Zij lijken op de bekende 
slijmvissen, maar zijn echter het nauwst verwant met de zeewolven. Het 
hoofdkenmerk van deze vissengroep is het feit, dat de rug- en buikvin 
zeer lang zijn. De rugvin begint onmiddellijk achter de kop. Er zijn on
geveer 60 soorten gekend. 

3. Milieu en verspreiding : 

Het liefst leven ze in de kustzone. Het is niet verwonderlijk om de 
puitaal ook aan te treffen op een diepte van 2000 meter. 

Hij bewoont een groot gebied, beginnende aan de Witte Zee en lopende 
langs de Europese kusten tot aan Portugal. 

4. Yaorloaea ea voortplaBtlag : 

Het lichaam is bijna naakt. De kleine schubben zijn zeer glad en 
liggen verscholen in de huid. 

Vanaf twee jaar is bet dier geslacbtsrijp. Het is een van de levend-
barende soorten van onze kust. De paring grijpt plaats in de herfst. De 
bevruchting is inwendig. Sa ongeveer 20 dagen komen de eieren uit. De 
jongen verblijven nu nog drie maanden in het mjederlicbaam. In januari 
werpt het vrouwtje 30 tot 40 jongen, afhankelijk van haar grootte. Ze 
zijn 3 tot 6 cm lang naar doarzicbtig. Sa enkele uren kunnen ze reeds 
zwemmen. 

5. Voedsel : 

Hij leeft vooral van slakken, tweekleppigen, wormen, kreef tachtigen 
en kleine vissen. 

6. Levenswijze : 

Hij leeft tussen wieren en rotsen in bet ondiepe water. Deze strook 
is geschikt voor hun teruggetrokken leven. ^^^ 

7. Bcosoxliscli belaag : 

Alhoewel het vlees lekker is, komt hij niet voor in de vishandel. 
Typisch is nog het feit, dat de graten een graenacbtige kleur hebben. 

V 
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1- Benaadng : 

latijn : anarbichas lupus 
nederlands : zeewolf, wulf, wolf 
frans : loup de mer, loup marin, cbat marin 
engels : cat-fisb, sea-cat, wolf-fisb 
duits : Katfiscb 

2. Faailie : 

Ze zijn verwant met de slijmvissen. Zij zijn de reuzen, die tot 3 
meter lang worden. Er zijn negen soorten in onze streken bekend. Daarvan 
kennen we de gewone zeewolf en de gevlekte zeewolf. 

3. Milieu en verspreiding : 

Ze leven voornamelijk op een diepte van meer dan 20 m. Hierbij zoe
ken ze een kust bodem uit om zicb tussen de stenen te kunnen verschuilen. 

Ze leven in bet noorden van de Atlantische Oceaan vanaf Noorwegen 
tot West-Frankrijk. Aan de Amerikaanse zijde wordt hij aangetroffen tot 
New Jersey. 

4. Yoarkomen ea voQrtpl^nting : 

Het zijn slijmacbtige vissen zonder buikvinnen. Ze hebben een lange 
rug- en aarsvin. De staartvin is afzonderlijk. Ze hebben grote hoektan
den en platte maaltanden. Hiermede verpletteren ze schaaldieren. 

De paaitijd is van december tot januari. De eieren worden gelegd op 
een diepte tussen de 40 en de 200 m. Zij worden in klompen gelegd tussen 
het zeewier of tussen stenen. Het zijn de grootste eieren onder de been-
vissen. Na bet uitkomen, leven de jongen nog enkele maanden op de inhoud 
van de eizak. Deze verdwijnt in de 4de maand. Eerst hebben ze een pela-
gisch leven en later worden het uitgesproken bodemvissen. 

5. Voodsel : 

De volwassen exemplaren voeden zicb met beremietkreeften, krabben, 
tweekleppigen, zeeëgels, zeesterren, slakken en dergelijke dieren. Hij 
is zelfs bij machte de sterke schelp van de oester te kraken. 

6. LeretisniJze : 

Er is weinig over bekend. 

7. EcoaojMiscb belaag • 

Het visvlees is zeer fijn van smaak. Het is geschikt om op verschil
lende wijzen bereid te worden en zelfs op de barbecue. Het dier wordt in 
naten verkocht. Hij is steeds ontdaan van de kop en de huid. 

ö. Bijzondere opmerking voor de vissers : 

Bij de vangst van de zeewolf mjet men opletten. Eens dat bij zich 
vastgebeten beeft, laat bij niet meer los . Menig vissershand werd reeds 
afgebeten. 
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C DE BCDTERVIS 

1. Benaaing : 

latijn : pholis gunnellus, centronatus gunnellus 
nederlands : botervis, wol f je, watervis 
f rans : gonnelle, papillen de mar 
engels : gunnel, butter-fish 
duits : Butterfisch 

2. EsjaUis : 

Hij behoort tot de familie der blennles. Dit zijn kleine kustvissen 
van beperkte afmetingen en grote kleurvariatie. 

3. Milieu en verspreiding : 

Ze leven langs de kust tot op 40 m diepte. Ze hebben geen voorkeur 
voor een bepaalde bodem. Ze leven het liefst tussen de laminaria wieren. 

De botervis komt voor aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. 

4. 7oorkaaen ea voortplanting : 

De huid is slijmerig, met daaronder kleine schubben. Het lichaam is 
langwerpig met lange rug- en aarsvin. 

De eieren worden gelegd van december tot maart. Ze bouwen een nest 
in de getijdenzone tot op een diepte van 25 meter. Het meest benutten ze 
de lege schelp van een slak of tweekleppige. De beide ouders bewaken het 
legsel. Tijdens deze periode eten ze niet. Het broeden duurt langer dan 
eën maand. De eieren zijn ongeveer 2 mm groot. Na het uitkomen der eie
ren hebben de jongen een pelagisch leven tot ze ongeveer 3 cm groot zijn 
Nu gaan ze op de bodem leven. 

5. Voedsel • ^ ~ 

Dit bestaat hoofdzakelijk uit kleine slakken, kreeftachtigen, wormen 
en andere kleine bodembewonende dieren. 

6. Levenswijze : 

De larven hebben eerst een pelagisch leven. Ze drijven met de stro
ming mee en komen zo in open zee terecht. Na een half jaar komen ze te
rug als bodembewonende kustvissen. 

De broedzorg is wel verwonderlijk, aangezien dit zeer zelden voor
komt bij zeevissen. Andere soorten zijn bet zeepaardje, de zeestekel-
baars en de snotalf. 

7. Knnnamiscb belang : 

Ze hebben geen economisch belang. Ze zijn wel interessant als stu
dieobject. 
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1. Benaming .-

latijn : scomber scombrus 
nederlands : makreel . , • 
frans : maquereau 
engels : mackerel 
duits : Makrele 

2. EsMilis : 

Deze onderorde omvat vier families: de makrelen, de tonijnen, de bo
ni tos en de remjra. Ze zijn over de ganse wereld verspreid, 

3. Kilieu en rerspreidiag : 

Van Januari tot oktober leven ze in bet oppervlaktewater en in de 
winter gaan ze op de bodem leven. 

De gewone makreel wordt aangetroffen vanaf Noorwegen tot aan de Ka
narische eilanden. Daarnaast bestaat er een Spaanse makreel, de Pacific-
makreel en de koningsmakreel. 

4. Voorkomen en vaortplanting : 

Het lichaam is gestroomlijnd. De tweede rugvin en de staartvin wor
den door een reeks van kleine vinnen gevolgd. 

De voortplanting gebeurt in de zomer dicht onder de kust. Het vrouw
tje legt tot 500. 000 eieren. Ieder ei bevat een oliedruppel die er voor 
zorgt dat de eitjes aan het wateroppervlak blijven drijven. Hier ver
blijven ze een tweetal dagen. Daarna zinken ze naar de middenste water-
lagen. Hoelang het duurt vooraleer de eieren uitkomen, hangt af van de 
temperatuur, die rond de 15' C moet zijn. De dooierzak, waarop de visjes 
leven, blijft nog negen dagen behouden. Eens deze verdwenen is, begin
nen de Jongen ogenblikkelijk te Jagen op bet plankton. Na twee Jaar zijn 
ze volwassen. 

5. Voedsel : 

Afhankelijk van de plaats waar ze leven, eten ze verschillend voed
sel. Op de bodem eten ze garnalen, wormen en kleine vissen. Aan de op
pervlakte eten ze plankton, met als hoofdbestanddeel de CALANUS. Vanaf 
Juni tot oktober eten ze kleine vissen. Ze verblijven dan ook in de 
kustwateren. 

De makreel zoekt zijn voedsel op met behulp van zijn reukorgaan. 

6. Levenswi ize : 

Ze leven in scholen, maar minder uitgesproken dan de baring. In de 
winter is bet bijna helemaal zoek. Slechts aan de oppervlakte gaan ze 
weer in scholen leven. 

7. RcoDomisch belang : 

Ze warden gevangen in netten en ook met de lijn. Dit laatste voor
namelijk op de Britse kust. 

t-r , 



- 50 -

V. J 2 ^ C A JR A NG I DA JET 

1. Beuaaing : 

latijn : tracburus tracburus, caranx tracburus 
nederlands : horsmakreel, marsbanker, poer, poor 
frans : cbinchard, maquereau bêtard, scaurel 
engels : common scad, horse mackerel 
duits : Stacker 

2. EaJMiU£ : 

De familie van de borsmakrelen of cartangidae omvat een 200 soorten 
vissen. Het zijn snelle zwemmers die in het oppervlaktewater leven in 
volle zee. Eén uitzondering is de alectis. Andere soortgenoten zijn: bet 
loodsmannetje, de pompano, de barnsteenvis en de gele horsmakreel. 

3. Miiieu eo verspreidiiig • 

Zij leven allen in bet oppervlaktewater in volle zee. De borsmakreel 
is de enige vertegenwoordiger van deze familie in onze streken, 

Ve vinden hem aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. Aan de Eu
ropese zijde is hij verspreid vanaf Noorwegen tot aan de Middellandse 
Zee. Aan de Portugese kust wordt bij cavally genoemd. 

4. Voorkomen en voortplanting : 

Hij gelijkt niet op de makreel. Ten eerste ontbreken de bijkomende 
vinnen achter de rug- en aarsvin. Ten tweede zijn er twee stekels voor 
de aarsvin. Ten derde lopen er aan weerszijden in het midden der flanken 
een rij beenscbubben. 

Het paaien gebeurt in de kustwateren. In de Noordzee en soortgelijke 
streken is die van juni tot augustus, met een piek in juli. De eieren 
bevatten een roodachtige oliedruppel. Ze zijn pelagiscb. Bij bet uitko
men der eieren hebben de larven geen vinnen. Ze ontwikkelen zicb slechts 
als ze ongeveer 1 cm groot zijn. Hun eerste voedsel bestaat uit diato-
meeën, copepoden en larven van kreeftacbtlgen. In de volgende winter be
staat bun menu hoofdzakelijk uit kleine vissen. Eens dat ze 1 cm meten, 
gaan ze zicb verschuilen onder de paraplu's van de kwallen. De belvor-
mlge kwallen genieten bun voorkeur. 

5. Yoedsel • 

Hij eet baring, sprot, pilchard en ansjovis evenals kreeftacbtlgen 
en inktvissen. Het is een echte vleeseter. 

6. Levenswi ize : 

Ze leven in scholen die zich in de zomer in de kustwateren ophouden. 
De jonge dieren leven in groot aantal op zandige bodems. In de winter 
trekken ze zicb terug op een diepte van 100 m. 

7. EcnnnmIfXh belang : 

In Spanje en Portugal is de ganse visindustrie afgestemd op de bors
makreel. Bij ons heeft hij weinig economisch belang. 
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A . X J g J G J ^ X J D A J g 

P E RODE I^CDCJN 

1. Benaming : 

latijn : trigla lucerna 
nederlands : rode poon, roodbaard, knorhaan, zeepost 
frans : trigle rouge, rouget, grondin perion, grondin galinette 
engels : red gurnard, tub, yellow gurnard 
duits : Boter Knurrhahn 

2. Familie : 

Zij behoren tot de orde der schorpioenvissen. Er zijn een twintigtal 
families bekend. Vij kennen vijf ponen : de rode poon, de stekelpoon, de 
gestreepte poon, de grauwe poon en de Engelse poon. 

3. Milieu eu verspreidiag : 

Ze komen in alle zeeén voor. Ze leven op de ondiepe plaatsen zoals 
de continentale plateaus. De rode poon leeft in de Atlantische Oceaan 
tot aan Zuid-Afrika en in de Middellandse Zee. 

4. Voorkomen en voortplanting : 

Typisch is de grote doosvormige kop die bedekt is met beenplaten en 
niet met schubben. Het lichaam is wel bedekt met schubben. Bij de borst
vinnen zijn de eerste drie vinstralen niet vergroeid. De stralen worden 
als pootjes gebruikt. Zij bezitten een lange staartvin. De twee rugvin
nen kunnen opgeborgen worden in een gleuf die we op de rug vinden. Alle 
ponen zijn bij machte geluid voort te brengen. Dit gebeurt hoofdzakelijk 
als ze uit het water genomen warden. Deze geluiden worden voortgebracht 
door bet bewegen van de zwemblaas met behulp van speciale spieren. 

De voortplanting gebeurt in de lente en de zomer. De erg kleine ei
eren drijven na het kuitschieten aan bet wateroppervlak. Ze ontwikkelen 
zich na vijf tot zes dagen. Tijdens de eerste drie weken leven de jongen 
nog op de inhoud van de eizak. Vanaf het begin der ontwikkeling is de 
speciale vorm vaa de kop reeds merkbaar. 

5. Voedsel : 

Hun menu bestaat uit kreeftachtigen, worsen, krabben en andere bo
dembewoners. Het voedsel verschilt bij ieder familielid. 

6. l-nvensHi ize : 

Het zijn bodemvissen. De losse vinstralen aan de borstvinnen zijn er 
door de natuur niet als typisch kenmerk ontwikkeld. Zij spelen een voor
name rol in bet zoeken naar voedsel. Aan de toppen van deze vinstralen 
zitten naamlijk smaakorganen. Het dier stopt deze toppen in de bodem om 
zijn voedsel te proeven. Ze worden ook benut om te lopen. 

7- Eannaaiscb belang : 

In de zomer is er veel vraag naar deze vissoort. Het vlees beeft 
weinig voedingswaarde. 
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. ^ l - ^ • 

HET HARNASMANN^T-STE 

1. Benaming : , 1 

latljn : agonus cataphractus 
nederlands : harnasmannetje, oude vent, potsekop, oudewijfjeskaak 
frans : aspidopbore, souris de mer 
engels : armed bullhead, pogge 
duits : Steinpicker 

2. EaMilis : 

Zij behoren tot de orde der schorpioenvissen. De vertegenwoordigers 
van deze familie in onze streken worden in 3 groepen onderverdeeld : de 
agonus, de peristethus en de dactylopterus. De peristediidae zijn de ge
pantserde ponen. De dactylopteridae omvatten de vliegende ponen, waarvan 
weinig gekend is. 

3. KUieu ea verspreidiag •• 

Ze leven vanaf het ondiep water tot op 500 m diepte op volgende bo
dems : modder, zand en stenen. Liefst liggen ze ingegraven in het zand. 
Het is niet verwonderlijk ze ook in riviermondingen aan te treffen. 

Ze leven allen in de koude zeeën. Ze worden aangetroffen vanaf de 
Noordelijke IJszee tot in het Kanaal. Het is een typische vis van het 
Noorden. 

4. Vaarkomen en voortplanting : 

Het lichaam is lang en slank en bezet met beenplaten. Typisch ken
merk voor de harnasmannetjes zijn de baarddraden onder de kop. In de ka
ken zitten kleine tanden. 

De eieren worden gelegd in de herfst en in de winter. Ze hebben een 
gelige kleur en worden in diep en ondiep water afgezet in pakjes. Soms 
spoelen ze zelfs aan. Het vrouwtje legt tot 3000 eieren per legsel. De 
incubatietijd kan tot één jaar duren. In het voorjaar komen de eieren 
uit. Ze leven de eerste vier maanden aan het wateroppervlak. Als ze on
geveer 2 cm groot zijn, gelijken ze volledig op hun ouders, 

5. Voedsel : 

Hun menu bestaat uit kleine kreeftachtigen, stekelhuidigen en schel
pen, 

6. Levenswi ize : 

Bij een voldoende hoge temperatuur van het strandwater, komen ze tot 
bijna op het strand. Ze kunnen dus door de kinderen gevangen worden in 
hun garnaalnetten, In de winter trekken ze naar dieper water. 

In het aquarium leven ze van garnalen en mosselvlees. 

7. Economisch belang : 

Daar het kleine vissen zijn, hebben ze geen enkele economische waar
de. 
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O . GYGr^CDip 1-:^^ j T:>Ajg 

1. Benaming : 

latijn : liparis liparis 
nederlands : zeeslak, zuiger, slakdolf 
f rans : suoet, limace de mer 
engels : sea snail 
duits : Grosser Scheibenbauch 

2. Paai lie : 

Van de kringbuiken zijn ongeveer 115 soorten bekend. Hiervan leeft 
ongeveer 75 % in het noordelijk gedeelte van de Grote Oceaan. In het Ka
naal worden drie vertegenwoordigers van deze familie aangetroffen. De 
eerste is de snotolf die tot het geslacht cyclopterus behoort. De andere 
behoren tot het geslacht liparis: de slakdalf en Montagu's slakdolf. 

3. Milieu en verspreiding : 

Ze leven in ondiep water tot op een diepte van 100 meter. Het liefst 
houden ze zich op tussen stenen en in riviermondingen. Het is niet ver
wonderlijk ze aan te treffen op een diepte van 3000 meter. 

Hun verspreidingsgebied strekt zich uit vanaf Noorwegen tot in het 
Kanaal. 

4. Yaorkamen en vocfriplantiag : 

Ze hebben een kikvorsachtig lichaam met een zuignap aan de onderzij
de. Deze zuignap wordt gevormd door de samengegraeide buikvinnen. Dit is 
een typisch kenmerk voor deze soort. Hiermede zuigen ze zich vast op al
lerlei voorwerpen. Ze hebben een naakte huid. Er zijn geen schubben. De 
maximum lengte die ze kunnen bereiken is 12 cm. 

De voortplanting grijpt plaats van januari tot juli in ondiep water. 
De eieren worden in hoopjes tussen de hydroidpoliepen gelegd of tussen 
fijne algen en zeewier. 

5. Voedsel : 

Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit,kleine kreeftachtigen. 

6. Levenswi ize : 

Hierover is in de huidige beschikbare literatuur niets vermeld. 

7. Economisch belang : 

Op economisch gebied heeft de slakdolf geen enkele betekenis. De 
kleine afmeting is hier bepalend. 

* In het kustdialekt wordt dit dier ook "lokketetje" genoemd. 
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latijn : cottus scarpius 
nederlands : zeedanderpad, botskop, potsekap, stekker 
frans : cbaboisseau, scorpion de mer 
engels : sea scorpion 
duits : Gemeiner Seescarpion 

2. FBMUÊ : 

Hij beboart tot de orde der scborpioenvissen. Ze zijn verspreid over 
alle werelddelen. Ze bezitten giftige stekels op aars-, rug- af buikvin
nen. Br zijn ongeveer een 300 donderpadden bekend. Ze komen niet alleen 
in zee voor, maar ook in zoet water. De bekendste biervan is wel de ri-
vierdonderpad. 

3. Milieu en verspreiding : 

Hij bewoont allerlei bodems zoals : zand, modder, grint, scbelpen, 
zeewier en stenen. 

Het is een kustvis die we vinden vanaf IJsland tot in bet westen van 
Frankrijk. Hij leeft tussen de laagwaterlijn en een diepte van 60 meter. 

4. Vaarkoaen en voortplanting : 

Bij een eerste blik zou je denken te doen te bebben met een ver
kleinde uitgave van de zeeduivel. Zo mansteracbtig is zijn uitzicbt. De 
kop neemt ongeveer een derde van de licbaamslengte in beslag. Zij worden 
niet groter dan een 60-tal cm. Het licbaam is naakt, maar bedekt met 
barde platen van verscbillende grootte, die ingeplant zijn in de buid. 
Zij bezitten ook een scbutskleur. 

Over de voortplanting is weining geweten. Men weet enkel dat in de 
paaitijd bet mannetje op de stekel van bet kieuwdeksel een gif afscbeidt 
Dit gif kan ernstige ontstekingen veroorzaken. Neem ze dus naait in de 
blote band. 

Het is een vraatzucbtige alleseter. Voornamelijk eet bij kreeftacb-
tigen en vissen. 

6. LeveasHi.ize : 

Hij leeft verscbolen tussen wieren en rotsen. Zijn deze niet voor
banden, dan graaft bij zicb in. Hierbij benut bij zijn mogelijkbeid om 
een scbutkleur aan te nemen. Hij ligt volledig stil. Enkel de ogen hou
den alle bewegende dieren in de gaten, om op bet juiste ogenblik toe te 
bappen. 

7. Ecaiffimiscb belang : 

Zij bebben vrijwel geen economische betekenis. 
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I . BOTHIJDJUB 

A. JC>B TjMi:BUT 

1. BemMiag •• 

latijn : scopbthalmus maximus, psetta maxima 
nederlands : tarbot, terrebut 
f rans : turbot, turbotin 
engels : turbot 
du its : Steinbutt 

2. P»«11 if> : 

Tot dezelfde familie behoren de griet en de scburftvis. Zij liggen 
op bun rechterkant, 

3. nileu en verspreiding : 

Ze leven het liefst op een zand-, modder-, schelpen- of grintbodem. 
Hun voorkeur gaat uit naar een diepte vanaf de laagwaterlijn tot op 80 
meter diepte. Soms vinden we ze in brak water. 

Hij leeft aan alle Europese kusten en dit vanaf Skandinavie tot aan 
de Middellandse Zee, Naar het noorden toe wordt bij zeldzamer, 

4. Yoorkowen en voortplaatiag : 

De huid is naakt. Ter vervanging van de schubben is de bovenzijde 
bezet met beenderachtige knobbels die soms op de onderzijde te vinden 
zijn. De onderzijde is wit, maar kan ook bedekt zijn met gepigmenteerde 
delen. 

De eieren worden op verschillende plaatsen en op diverse tijdstippen 
uitgezet. In het Kanaal vanaf mei tot september. Het vrouwtje legt van 8 
tot 15 miljoen eieren. Deze zijn olieachtig en drijven aan bet waterop
pervlak. Na 7 tot 9 dagen komen ze uit. De visjes zijn eerst normaal ge
bouwd. Na 4 tot 6 maand en als ze ongeveer 2 cm groot zijn, begint de 
metamorfose. Als deze voltrokken is, leven ze in bet kustwater. 

5. Yoedsel : 

De Jongen eten dierlijk planktan evenals de larven van zeepokken en 
tweekleppigen. De oudere dieren voeden zich met bijna alle soorten vis
sen : alen, sprot, sardienen, kabeljauwachtigen en pietermannen. 

6. Levenswijze : 

De tarbot is een snel groeiende vis. De vrouwtjes groeien sneller 
dan de mannetjes. De volwassen exemplaren meten tussen de 40 tot 80 cm 
breedte en wegen tussen de 5 en 12 kg. Sommige zijn 15 jaar oud. 

7. Econamiscb belang : 

Het vlees is smakelijk en ze worden het ganse Jaar door gevangen. Ze 
smaken het beste Juist voor de legtijd: in onze streken is dit in april. 
De grootte van de vis is een handicap voor de handelaar. 
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JOE ME ir^BOT 
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B. DB GRIET 

1. Beaamiag : 

latijn : scopbthalmus rhombus 
nederlands : griet, kaan, snoever 
f rans : barbue, turbot lisse 
engels : brill, brett 
duits : Glattbutt, Kleist, Tarbutt 

2. Eaaüifi ; ^ 

Hij behoort tot de bothidae evenals de tarbot. De griet is kleiner. 
De normale exemplaren liggen op hun rechterzijde. Sommige liggen op hun 
linkerzijde. 

3. Kil jeu en verspreiding : 

Men treft deze soort aan in zeer ondiep water, tot op 70 meter diep
te. Zij verblijven hoofdzakelijk op een zand-, modder- of grint bodem. 
Soms treft men ze aan in brak water. Grotere en oudere exemplaren leven 
in dieper water. 

Op de Europese kusten wordt hij aangetroffen vanaf Noorwegen tot aan 
de Middellandse Zee. Zijn voornaamste verblijfplaatsen zijn de Noordzee, 
het Kanaal, de Beits en de Sund. 

4. Voorkomen en voortplanting : 

De huid is grijs- tot bruinachtig met lichtere vlekjes die door een 
ring omgeven zijn. Hij heeft een effen huid met witte stippen. Rond de 
ogen zijn er soms grote oogvlekken. 

In het voorjaar en de zomer worden de eitjes gelegd. Het vrouwtje 
legt ongeveer 800. 000 eieren die pelagisch zijn. De larven hebben in het 
beginstadium een normale lichaamsbouw. Het is slechts op het ogenblik 
dat ze 12 tot 15 mm groot zijn, dat de omschakeling naar de platvisvorm 
een aanvang neemt. 

5. Voedsel • 

De volwassen dieren voeden zich hoofdzakelijk met vis en schaaldier-
en. 

6. Levenswiize : 

Deze stemt grotendeels overeen met die van de tarbot. 

7. Eoanomisch belang : 

De Belgische vissers vangen de griet voornamelijk in bet zuiden van 
de Noordzee, de Hollandse en de Duitse kust. 

Het vlees van de griet is smakelijker dan van de tarbot. Op commer
cieel gebied is de griet gemakkelijker voor de handel dan de tarbot. 
Zijn kleinere afmetingen laten de handelaars toe het dier op zijn geheel 
te verkopen. De beste periode voor de griet is tussen april en Juni. 
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T I , £ 

A . 1 2 J E _ 

1. ffQoamiJis 

latijn 
nederlands : 
f rans 
engels 
dui ts 

2. Familie : 

I^JSUFiCDN^E:CDT IID 

HBII^BCDT 

bippoglossus hippoglossus 
heilbot, belebut 
flétan 
halibut 
Heil butt 

Het is de grootste van de tot nog toe gekende platvissen. Hij ligt 
op zijn linkerzijde. Op bet eerste zicht denkt je dat bet een tussenvorm 
is tussen een gewone vis en een platvis. Dit wordt veroorzaakt door het 
feit, dat de bek nog de oorspronkelijke vorm heeft. 

3. KUieu eo versprei<jj(ag- • 

Hij leeft op een diepte van 100 tot 1500 meter en op allerlei bo
dems. Hij verkiest plaatsen met een temperatuur van 2,5 to 8° C. Tempe
raturen lager dan -1' C kan hij niet verdragen. 

Hij wordt aangetroffen in bet noorden van de Atlantische Oceaan en 
in bet noorden van de Stille Oceaan. De laatste is kleiner van vorm. 

4. Yaarkaaen en voortplanting : 

Voor de voortplanting zoekt bij diepten op tussen de 300 en 1000 m. 
Het paren loopt van mei tot juli. Het vrouwtje kan tot 3 miljoen eieren 
leggen. Zij zijn pelagiscb en ontwikkelen zich in enkele dagen. Zoals 
bij de andere familieleden is bij eerst een normale vis. Het is slecbts 
bij de verplaatsing van bet linkeroog, dat de vervorming een aanvang 
neemt. Eén op de 5. 000 exemplaren zwemt op zijn rechterzijde. 

De mannetjes zijn slecbts geslacbtsrijp na 12 jaar. 

5. Voedsel : 

Als rover beeft bij een uitgebreid menu : krabben, wormen, tweeklep-
pigen, andere vissen en inktvissen. 

6. Levenswijze : 

Op het ogenblik dat bij op de bodem gaat leven, is er een tweede 
verandering: de bovenzijde wordt bruin of zwart en de onderzijde wit. 

Het is een vis die lang leeft. Exemplaren die 35 tot 45 jaar oud 
worden zijn geen zeldzaamheid. Zij bereiken dan ook een lengte van 3 tot 
4 meter. 

Over zijn vijanden is weinig bekend. Daar er veel eieren gelegd wor
den nemen we aan dat velen sneuvelen voor ze volwassen worden. 

Zijn leven heeft een grote economische waarde : bet aanmaken van ge
neesmiddelen (bezit veel vitaminen ) . Het vlees is dik, niet te vet en 
zonder graten. Het wordt in veel vormen aangeboden in de handel. 
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1. BpTtamipg ; 

latijn : pleuronectes limanda, liaanda limanda 
nederlands : schar, scbulletje,scharretje, schal 
frans : limande 
engels : dab, common dab 
duits : Kliesche, Scbarbe 

2. Eaailis : 

Als lid van de pleuronectidae is hij voor oningewijden moeilijk van 
de schol of bot te onderscheiden. Ook hij ligt op de linkerzijde 

3. Milieu en verspreiding : 

Ze komen voor tot op een maximum diepte van 150 meter. Ze zijn niet 
aangepast om in zoet water te leven. 

Ze leven in de ondiepe wateren van de zeèen van Vest-Europa en de 
Baltische Zee. Zij vertoeven op zand- of schelpacbtige bodems. 

4. Yoarkamen en voortplanting : 

Het lichaam is ovaal en de ogen staan op de rechter zijde. De boven
zijde is bruin tot grijsachtig. 

Deze soort houdt er geen speciale paaigronden op na. De verschillen
de onderzoekers schijnen niet te kunnen vaststellen in welke periode de 
voortplanting plaatsgrijpt. Het vrouwtje legt nochtans tussen de 80 tot 
150.000 eieren. De schar is geslacbtsrijp als hij 10 cm lang is. 

5. ïaedsel : 

Door de aanwezigheid van sterke maaltanden in de onderkaak, eet hij 
kreef tachtigen, kleine visjes, stekelhuidigen, slakken , mosselen en 
wormen. 

6. LeveaswiJze : 

De eieren ontwikkelen zich in 3 tot 12 dagen, afhankelijk van de wa
tertemperatuur. Na het uitkomen der eieren leven de jongen nog 10 tot 11 
dagen op de inhoud van de eizak. De jongen hebben nog geen mond en geen 
spljsverteringssysteem. 

Tussen de tweede en de vierde maand grijpt de omvorming van gewone 
vis tot platvis plaats. Het dier gaat op de linkerzijde liggen en zinkt 
naar de bodem. Set zoals zijn familiegenoten is hij overdag niet aktief. 
Het is slechts in de schemering en tijdens de nacht, dat hij op voedsel 
uit is. Ook tijdens deze periode is bij bet gemakkelijkst te vangen. 

7. Bcoaomdsclf belang : 

De schar staat niet zo hoog aangeschreven als de schol. Hij blijft 
niet zolang vers. Het is voornamelijk de tijd die verloopt tussen het 
vangen en het bereiden dat bepalend is voor de smaak. Hoe kleiner deze 
tijdsspanne, boe beter de vis smaakt. 
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c. L>:^ ^anoL. 

1. Benfaxiog : 

latijn : pleuronectes platessa 
nederlands : scbol, pladijs, plaat 
frans : pi ie, carrelet 
engels : plaice 
duits : Scbolle, Goldbutt 

2. E&MliR : 

Normaal liggen zij op bun linkerkant, maar verkeerde exemplaren ko
men ook voor. Naargelang de plaats waar ze leven, worden ze onderver
deeld in ondersoorten. 

3. Kilieu en verspreiding : 

Het is een kustvis die verkiest op zandbodems te leven en aldus aan
getroffen wordt vanaf de kustlijn tot op 100 n^ter diepte. Daar bij be
stand is tegen schommelingen in bet zoutgehalte, trekt hij de riviermon
dingen binnen. Naargelang bij ouder wordt, gaat bij in diepere wateren 
leven. 

De scbol wordt gevonden vanaf IJsland en de Vitte Zee, langs de kus
ten van Skandinavië tot aan de Golf van Biskaje. 

4. Vaarkoaen en voortplanting : 

Typisch zijn de oranje vlekken die verdeeld zijn over de bovenzijde 
van bet lichaam. Het lichaam is ovaal. Tussen de ogen zijn er beenderige 
uitsteeksels. 

De mannetjes zijn geslachtsrljp in hun derde levensjaar. Ze meten 
dan ongeveer 20 tot 30 cm. De vrouwtjes zijn slechts in bun vierde of 
vijfde levensjaar geslachtsrljp. Zij hebben dan een langte van 30 tot 40 
cm. Zij hebben vaste paaigronden die voornamelijk gelegen zijn tussen de 
monding van de Theejns en de Belgische kust in bet diepere water. De pa
ring gebeurt in de late winter en het voorjaar, In ondiep water worden 
ongeveer 500.000 eieren gelegd. Na ongeveer 3 weken komen de eieren uit. 
Gedurende de eerste drie weken van bun bestaan zijn de larven normale 
vissen. Daarna begint de wijziging die ben omvormt tot typische platvis-
sen. 

5. Voedsel : 

Hij eet kleine kreeftachtigen, larven, schaal- en weekdieren. De ou
dere dieren eten schelpen zoals kokkels, mesbeften en kleine kamnsDssels. 
Met bun snijtanden bijten ze de uitstekende delen ( sipho's en voeten ) 
af en met de maalkiezen vermorzelen de schelpen. 
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6. Levenswijze : 

De jonge exemplaren schijnen een soort overwintering te houden. Zij 
verblijven in ondiep water, waar ze in de bovenste zandlaag verstopt 
blijven. Op bet juiste tijdstip vertrekken ze naar dieper water. 

In bun voedingsketen vertolkt het plankton onder de naam oikopleura 
een voorname rol, en dit in bet zuidelijk deel van de Noordzee. Het 
voortbestaan van de larven kan ernstig in gevaar gebracht worden als de
ze planktonsoort niet in voldoende hoeveelheden aanwezig is. 

7. Ecanamisch belang : 

Eet is één van de voornaamste economische vissen. Hun smaak is bet 
beste als ze zo vlug mogelijk na het vangen kunnen bereid worden. Dit 
is niet bet geval met de tong. Deze bereikt slechts zijn beste smaak na 
twee of drie dagen. De reden biertoe is de vorming van bepaalde chemi
sche substanties die bij bet ontbinden van bet lichaam gevormd worden. 

Het vlees van de schol bevat weinig vetstoffen en is dus licht ver
teerbaar. De schol bereikt zijn beste smaak in de periode van mei tot en 
met december. 
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SCHAR 
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i. Benaming : 

latljn : pleuronectes flesus 
nederlands : bot, botje, but 
frans : flet, picaud 
engels : flounder, fluke 
duits : Plunder, Struffbutt 

2. Pi>miUp : 

Hij zwemt op zijn linkerzijde. Andere familieleden zijn : de schol, 
de schar en de heilbot. Er leven 7 geslachten in onze streken. 

3. KI lieu eü rerspreiding : 

Door zijn groot aanpassingsvermogen aan het wisselend zoutgehalte, 
trekt hij soms ver de riviermondingen binnen. In zee leeft hij tot op 
ongeveer 50 meter diepte. Hij leeft vooral op slijkbodems. 

Hij komt voor op de Europese kusten vanaf de Vitte Zee tot de Mid
dellandse en de Zwarte Zee. 

4. YoarJtoaea en Yoartplaatiag : 

Langs de basis van de rug- en aarsvin loopt een rij van groen- tot 
bruinachtige harde wratten. Op de zeebodem is bij mjeilijk waar te ne
men, daar de bovenzijde de kleur aanneemt van de omgeving. 

De paaiplaatsen liggen in dieper water. Het wijfje legt tot 1 mil
joen eieren van februari tot mei. Tijdens de trek naar de paaiplaatsen 
eten ze niet en leven op bun vetreserve. Na bet kuitscbieten beeft het 
mannetje tot l/5de , het vrouwtje tot 2/5den aan gewicht verloren. Het 
uitkomen der eieren duurt van 6 tot 11 dagen, afhankelijk van de water
temperatuur. Na één jaar meten ze 10 cm. Daar de bot en de schol dezelf
de paaiplaatsen op hetzelfde moment benutten, zijn er veel tussenvormen. 

5. Voedsel : 

Hij wordt aktief bij het intreden van de schemering. De jonge dieren 
voeden zich voornamelijk met kreef tachtigen. De oudere exemplaren eten 
wormen, garnalen en nu en dan slakken, door de speciale bouw van de tan
den is deze voedselvariatie migelijk. De tanden zijn koniscb en goed 
ontwikkeld in de bovenkaak, maar minder in de onderkaak. Hij heeft ook 
kraaktanden in de keel. Zij vormen sas^n een echte kraakmacbine. 

6. LevensNJize : 

In de zomer trekt bij tot 60 km de stromen op om zijn voedsel te 
zoeken. In de herfst keert bij naar zee terug om te paaien. 

Hij beeft één paar kieuwen aan de onderkant. Als hij daardoor water 
stuwt, kan hij opspringen van de bodem. 

7. Rnanaaisnh belang : 

Hij is dikwijls drager van een eencellige parasiet, die oorzaak is 
van witte gezwellen. Zelfs zonder deze parasiet wordt hij niet erg ge
waardeerd. 
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T I T . ^OI^:STI>ATS 

1. Benaming : 

latijn 
nederlands : 
frans 
engel s 
dui ts 

2. Familie : 

Zij liggen op bun linker zijde, daardoor liggen de ogen op de reeb
terzijde van de kop. De buikvinnen zijn niet symmetrlscb. De bek is ei
genstandig. 

3. Milieu ea versprei ding : 

Ze leven tot op een diepte van 200 m. Ve vinden ze veel in de nabij
heid van riviermondingen. Daar ze brak water verdragen, is bet hen moge
lijk de mondingen op te zwemmen. 

In zee vinden we ze vanaf de kust van Noorwegen tot aan de westkust 
van Afrika. 

4. Yoarkomen en voortplanting : 

Het lichaam is lang en ovaal, de rugvin begint voor bet oog. 
Bij de geboorte zijn bet normale vissen. Tijdens bun verdere ontwik

keling grijpt er een verandering plaats. Hierbij gaat de vis op de lin
kerzijde liggen. Het linkeroog gaat zich nu verplaatsen naar de rechter
zijde. Als de vis ongeveer 2 cm groot is, is de metanarfose voltrokken. 

5. Voedsel : 

De voedingsperiode is tijdens de nacht, met pieken tijdens de sche
mering en de dageraad. 

Hun n^nu bestaat uit kleine bodemlevende dieren zoals wormen, week-
en schaaldieren. Iets dat juist boven de bodem zwemt kunnen ze niet van
gen. Bij bet vangen van de prooi, wordt deze eerst bedekt met de kop en 
daarna verorbert de bek de prooi. 

6. Levenstri ize : 

Als platvis kunnen ze met behulp van verschillende pigmenten de 
kleur van bun huid aanpassen aan de kleur van de bodem waarop ze leven. 
Vorden ze aangevallen, dan zetten ze de rechter borstvin rechtop. Dit 
doen ze in navolging van de pieterman. Op deze borstvin komt een zwarte 
vlek voor. De tong wordt door de aanvaller aanzien als een pieterman en 
druipt af. Deze afweern^tbode werkt goed, want het vrouwtje legt enkel 
500. 000 eieren tijdens de paring in het voorjaar. 

7. Bcnnnmiscb belang : 

Het vlees is wit en lekker. Het bevat weinig vetstoffen en is gemak
kelijk verteerbaar. Daardoor is bij zeer gezocht. 

solea vulgaris, solea solea 
tong 
sole 
common sole 
Seezunge 
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I^CDf'MI IDAB 

DE 2:EEDUI V K r . 

1. Benaming : 

latijn : lophius plscatorius 
nederlands : zeeduivel, roggevreter, hozenmond, hengelaar 
f rans : diable de mer, baudroie, lotte 
engels : sea-devil, devil-fish, frog-fish, toad-fish, angler 
duits : Seeteufel 

2. FaMLLis : 

De zeeduivels zijn de grootste vissen onder de pediculati. Er be
staan meer dan 350 soorten, die in twee groepen worden onderverdeeld: de 
hengelaars en de diepzee hengelaars. Deze laatste omvatten een 125 soor
ten. Allen hebben het karakteristieke kenmerk ontwikkeld van een grote 
stekel, waarmede ze andere vissen lokken. 

3. Milieu en verspreiding : 

Het liefst leven ze tussen stenen en wieren. In open plaatsen liggen 
ze half ingegraven in het zand of de modder. 

Ze leven vanaf IJsland, langs de Vest-Europese kusten, tot aan de 
Middellandse Zee. Het liefst verblijft hij op een diepte van 600 meter. 

4. Voorkomea ea voortplantivg : 

Op bet eerste zicht denkt men te doen te hebben met een monster. Zo 
afstotelijk is het uitzicht van de kop, die tweederde van het lichaam in 
beslag neemt. 

De eieren worden laat in de winter, de lente en in de zomer afgezet 
in zeer diep water. Ze worden in lange linten gelegd de ene naast de an
dere. Deze linten kunnen tot 12 m lang zijn. Ma een vrijzwemmend bestaan 
gaan de jongen op de bodem leven. Dit vanaf een lengte van ö tot 6 cm. 

5. Voedsel : 

Ze eten hoofdzakelijk kleinere vissen die met de angel naderbij ge
lokt worden. Soms komt hij aan de oppervlakte en vangt vogels die op bet 
wa teroppervlak uitrust en. 

6. LeveaswiJze •' 

Allen benutten dezelfde metbode om hun voedsel te bemachtigen: stil
liggend tussen stenen, wieren of ingegraven in de bodem, lokken ze met 
behulp van de angel de prooi naderbij. Dan springt de zeeduivel op en 
klapt de grote bek dicht. 

7. Bconanisch belaag : 

Het vlees is zeer gewaardeerd door de kenners. Hij haalt hoge prij
zen in de vismijn. Het vlees smaakt het beste als bet overnacht beeft. 
Het kan bereid worden op dezelfde wijze als een konijn. 









DVV 
VERZEKERINGEN 

Luc JANSSENS 
DVV Consulent 

Kapellestraat 121 
8450 Bredene 

(D (059) 32 24 69 
(tussen 9 en 14 uur) 

Q Levensverzelcering 
Q Brandverzel<ering 
Q Familiale verzelcering 
Q Auto/iMoto/Bromfiets 

verzel<ering 
Q Lichameiijke 

ongevaiienverzekering 
Q Diverse aansprakelijk

heidsverzekering : 
beroep, feesten, sport 
enz... 

Q Hypotlieekleningen 
voor liet verwerven van 
een woning of grond 

Veizelceien is een vale apart. 
Daarom: bij uw DW-consulent 
begint service met Infomialle. 

f 400.000 gezinnen ^ 
l̂ veizelcefd bi] DVV! zoveel is zekerj 


