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Inleiding

De Noordzee is een van de meest productieve kustzeeën in het N oorde lijk  halfrond. De 
Noordzee is een rijk gebied en een zeer belangrijke visgrond: 5 % van de totale 
visvangst wereldwijd w ordt hier gevangen. Haring, schol, schelvis en kabeljauw zijn de 
belangrijkste soorten voor menselijke consumptie (Cattrijsse & Vincx, 2001 ). De 
vangstresultaten van de Franse vloo t werd in 1998 gedom ineerd doo r haring en koolvis 
respectievelijk met 38 en 32 % (Vérin et al., 2001 ).

Het Belgisch Continentaal Plat (BCP) herbergt een zeer diverse fauna en is één van de 
rijkste gebieden in de Zuidelijke Noordzee (Cattrijsse & Vincx, 2001). O m w ille  van de 
beschermende functie van d ichtbij de kust gelegen zandbanken, wordt het gebied 
verondersteld een kraam kam er te zijn voor verschillende vissoorten (Dyer & Huntley, 
1999). Het zandbankencom plex is op internationaal vlak een belangrijk 
foerageergebied en rustplaats voor verschillende soorten zeevogels (Seys e ta /. ,  1999). 
De voorhaven van Zeebrugge is een belangrijke broedplaats v o o rd e  grote stern (Sterna 
sandvicensis) en de visdief (Sterna hirundo) (Provoost et al., 2003 ). Stienen et al. 
(unpublished) toonden aan dat de sternen in de buurt van de zandbanken gaan 
foerageren op prooien (o.m. pelagische vissen).

Doelstelling

Kwantitatieve gegevens van de pelagische vissen op het BCP ontbreken nagenoeg 
volledig. Het doei van deze scriptie is een verkennende studie uit te voeren van de 
ruim telijke en tem porele verspreiding van de pelagische vissen in de Belgische kustzone. 
Verder wordt er bestudeerd o f de dieetsamenstelling van grote stern en visdief 
gerelateerd kan worden aan de verspreidingspatronen van hun prooivissen (Clupeidae 
en Ammodytidae).

M ateriaal en methode

Van januari 2 00 3  to t februari 2 00 4  werden er op maandelijkse basis staalnames 
uitgevoerd met het onderzoeksschip R.V. De Zeeleeuw op acht stations op het Belgisch 
Continentaal Plat. De pelagische vissen werden bemonsterd met een M IK-net (M idwater 
Isaac's Kidd trawl) met een maaswijdte van 3 op 3 mm. Per station werd een sleep 
boven de bodem en een sleep onder het wateroppervlak uitgevoerd. Per sleep werden
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een aantal omgevingsvariabelen (turbiditeit, salin iteit en temperatuur) gemeten met 
behulp van een CTD-scan (SBE 19 pi us). Alle vissen werden gedeterm ineerd tot op 
soortsniveau, geteld, gemeten en de densiteiten werden berekend. V oor de soorten die 
de vangst dom ineerden werd de aandacht gericht op de ruim telijke en de temporele 
verspreiding alsook op de grootteklasse verdeling.

Resultaten

De beste vangstresultaten werden bekomen bij een doorzicht van het water kleiner dan 
1.8 m. O ver 153 slepen werden 13705 individuen gevangen, behorende tot 23  
vissoorten. De C lupeidae dom ineerden de vangstresultaten met 93 % waarvan 56  % 
vertegenwoordigd werd doo r sprot (Sprattus sprattus L.) en 37  % doo r haring (Clupea  
harengus L.).

Het densiteitsverloop van haring in de kustzone van het BCP vertoonde over een jaar 
een b im odaal verloop met een densiteitspiek in het voorjaa r (april) en een piek in het 
na jaar (oktober). In de tem porele verspreiding van haring is een seizoenaal patroon 
zichtbaar gekoppeld aan de leeftijdscategorieën. In m aart verschenen de eerste 
postlarvale stadia van haring, afkomstig van de Downs-populatie die paait tussen Cap 
d 'Antife r en Cap Griz Nez (Frankrijk). Deze individuen bleven gedurende hun eerste 
levensjaar binnen de bescherming van de Belgische kustzone. In het najaar (oktober- 
november) was er nog een kleine influx van individuen kleiner dan 6 cm, verm oedelijk 
afkomstig van een residentiële groep van in het voorjaa r paaiende haring. Tijdens de 
w inter (november-februari) met een piek in december, verscheen adulte haring die op 
doortrek was (afkomstig van Fladen Grounds) van en naar de paaigronden in het 
noorden van Frankrijk

Sprot was het hele jaa r doo r aanwezig in de kustzone van het BCP; de densiteit lag in 
het voorjaa r iets lager dan in het najaar w aar in oktober nog een densiteitspiek optrad. 
Net zoals bij haring is voor sprot een seizoenaal patroon zichtbaar gekoppeld aan 
leeftijdscategorieën. Postlarvale stadia van sprot verschenen voor het eerst in mei en 
deze individuen bleven in de Belgische kustzone gedurende hun eerste levensjaar om er 
zich verder te ontwikkelen. Adulte sprot kwam tijdens de w inter in de kustzone voor van 
oktober tot april.

De gem iddelde lichaamslengtes van de prooivissen (C lupeidae en de Ammodytidae) 
(Brabant, 2004) aangevoerd doo r de grote stern en de visdief in de broedkolonie in de 
voorhaven van Zeebrugge waren groter dan de lichaamslengtes van deze vissen 
bemonsterd op het BCP met het MIK-net. Ais m ogelijk  verklaring h iervoor kan gelden 
dat (1) grotere vissen niet gevangen worden om dat ze snel genoeg zijn om het net te 
kunnen ontw ijken, (2) de lengtes van de prooivissen overschat zijn (?). O f de oorzaak 
hiervan m ethodologisch is laten we in het m idden.

Het BCP is zeer rijk aan C lupeidae, individuen tussen 10 en 2 7 0  mm 
vertegenwoordigen 93 % van de pelagische vangst, terwijl b ijvoorbeeld C lupeidae 
tussen 40  en 300  mm 59 % van de vangst vertegenwoordigen in de Zuidelijke 
Noordzee (Vérin et al., 2001 ). O f deze rijkdom  aan pelagische vissen te koppelen is 
aan de algemene biodiversteit van het BCP moet nog onderzocht worden.
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