
Hoofdstuk IV 

Pelagische en demersal e vissen 

Ni et-commerciële species 

door 

Frank REDANT 

1.- Inleiding 

In deze hijdrage worden de qualitatieve samenstelling van de 

ichthyofauna in haar geheel en de quantitatieve samenstelling van de 

niet-commerciële fraktie van de ichthyofauna behandeld. 

Bij de bespreking van de quantitatieve samenstelling gaat de aan

dacht ondermeer uit naar de maandelijkse evolutie van de densiteit en 

de geografische verspreiding van de belangrijkste niet-commerciële 

species en naar de schattingen van de gemiddelde densiteit en de totale 

biomassa van deze species in de Belgische kustwateren. 

Tenslotte wordt een bondig overzicht van de trofische relaties 

van de dominante niet-commerciële species gegeven. 

2.- hethodiek 

2 . 1 . - Staalname-techniek 

De qual i ta t ieve en quanti tat ieve studie van de ichthyofauna in de 

Belgische kustwateren is gebaseerd op de resul ta ten van 



- 20U - ' • 

i) maandelijkse bemonsteringen op 1^ vaste staalname-stations in 

het Westdiep, de Vlakte van de Raan en de Thornton Bank (figuur l) en 

ii) halfjaarlijkse bestandsopnamen op een 35-tal vaste staalname-

stations langsheen de ganse Belgische kust (figuur l). 

De maandelijkse bemonsteringen gebeurden met een plankennet of 

ottertrawl. De halfjaarlijkse bestandsopnamen werden met een boomtrawl 

2°30' 2»45' 3000' 3030' 

fig. 1. 

Posities van de staalname-stations van het Westdiep ( O ) , de Vlakte van de Raan ( # ) , 
de Thornton Bank (A) en van de halfjaarlijkse bestandsopnamen (alle aangeduide stations). 
Opmerking : station 25 (Westdiep) werd vanaf juni 1975 door station 91 vervangen. 
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uitgevoerd. In beide gevallen bedroeg de grootste, respectievelijk 

kleinste, maaswijdte van het net 36 mm , respectievelijk l8 mm • 

Elke bemonstering van de ichthyofauna omvatte qualitatieve en 

quantitatieve analyses van de vangst (of een gedeelte ervan) van een 

15-minuten durende sleep. De bemonsteringen gebeurden steeds overdag. 

2.2.- Y£i!YEI!̂ iSS_YES_̂ E_Y§§:ESECiSŜ S 

De statistische verwerking van de resultaten van de analyses is 

analoog met deze van het epibenthos (af. Volume 7, partim Epibenthos). 

De densiteiten en biomassa's, waarvan sprake in dit rapport, zijn 

de zgn. 'waargenomen' densiteiten en biomassa's. Voor de epibenthische 

species, die met dezelfde staalname-techniek werden verzameld, werden 

de 'waargenomen' densiteiten gekorrigeerd om, bij de berekening van de 

biomassa's, de schattingsfouten, die het gevolg zijn van de deficiënties 

van de staalname-techniek, zoveel mogelijk te minimalizeren {cf. Volume 

T, partim Epibenthos). Bij de berekening van de biomassa van de niet-

commerciële ichthyofauna kunnen dergelijke korrekties niet uitgevoerd 

worden omdat in geen enkel geval de grootte-orde van de eventueel toe 

te passen korrektiefaktor bekend is. 

/ 

3.- Qualltatieve samenstelling van de ichthyofauna in de Belgische kust-

wateren 

In de Belgische kustwateren werden, gedurende de periode januari 

1973 - juni 1975, in totaal 53 verschillende visspecies geregistreerd 

(tabel 1). Een volledige faunistische lijst werd in tabel 2 aan deze 

bijdrage toegevoegd. De species die in deze faionistische lijst van het 

teken °° voorzien zijn worden in deze bijdrage besproken. De overige 

(commerciële) species maken het onderwerp van een afzonderlijk rapport 

uit {cf. De Clerck, Volume 7, partim Commerciële Vissen). 

In de verdere tekst zal de term 'niet-commerciële' niet meer wor

den herhaald, behalve wanneer zulks nodig is om verwarring te voorkomen. 
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Tabel 1 

Verdeling van de waargenomen species 
over de versch i l l ende c l a s ses 

C l a s s i s o f groep 

V e r t e b r a t a 

Cyclostomata 

Chondr ichthyes 

Os te ich thyes 

Pe lag ische species 
Demersale species 

Aantal 

species 

53 

1 

5 

47 

11 
42 

Tabel 2 

Semi-quant i t a t i e f overz ich t van de v i sspec ies waargenomen in de 
Belgische kustwateren gedurende de periode 01-1973 / 06-1975 

Aan ta l t emons te r ingen 

Phylum CHORDATA 
Sub-phylum VERTEBRATA 

C l a s s i s CYCLOSTOMATA 
Pe t ronyzoni dae 
° ° Lanpetra fluviatilia (L . ) 

C l a s s i s CHONDRICHTHYES 
Carcha rh in idae 
° ° Galeorhinus galens (L . ) 
T r i a k i d a e 
°° Mustelus musteluB (L. ) 
S c y l l i o r h i n i d a e 
°° Scylliorhinua aaniaula (L. ) 
Raj idae 
° ° Raja alavata L. 
Dasya t idae 
° ° Daeyatis pastinaaa (L. ) 

C l a s s i s OSTEICHTHYES 
Clupeidae 

Clupea harengus h. 
Sprattue sprattua (L. ) 

' ° ° Alosa alosa (L.) 
Alosa fallax 'Ucépède^ 

Engrau l idae 
Engraulis enarasioolua (L. ) 

Salmonidae 
°° Salmo trutta (L . ) 
A n g u i l l i d a e 

Anguilla anguilla (L . ) 
Belooidae 

Belone helene (L. ) 

WD 

125 

RRF 

-

RR 

-

R 

-

C 
CC 

RRR 
-

R 

RER 

C 

RR 

VR 

105 

-

-

-

-

R 

-

C 
CC 

-

R 

-

C 

RR 

TB 

80 

-

-

-

RR 

R 

-

C 
CC 
-

RR 

-

-

C 

RR 

BK 

U13 

RRR 

RR 

RR 

RE 

R 

RRR 

C 
CC 

RRR 
RR 

R 

RRR 

C 

RR 
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1 Gadidae 
1 ° ° Pollaah-Lus pollaahius (L . ) 
1 Odontogadus merlangus (L . ) 
1 ° ° Trisopterus lusaus (L. ) 
1 Gadus morrhua L. 
1 °° Merluacius merluaaius (L . ) 
1 ° ° Enahelyopus cimbrius (L . ) 
1 °° Ciliata mstela (L . ) 
1 G a s t e r o s t e i d a e 
1 °° Gasterosteus aculeatus L. 
1 Syngnathidae 
1 ° ° Syngnathus aaus L. 
1 ° ° Syngnathus rostellatus N i l s son 
1 Mugil idae 
1 ° ° l^ttgil latrosus R i sso 
1 Zeidae 
1 °° Zeus fahev L. 
1 Ather in idae 
1 ° ° Atherina presbyter Cuvier 
1 Carangi if.c 
1 TraSnums traahurus (L . ) 
1 Sparidae 
1 °° Spondylioscna oantharua (L . ) 
1 Mullidae 
1 °° milus Burrvuletus L. 
1 T r a c h i n i i a e 
1 °° Traokinus vipera Cuvier 
1 Ammodytidae 
1 °° Hyperoplus lanaeolatus ( l e Sauvage) 
1 ° ° Ammodytes tanaea Y a r r e l l 
1 °° Gy!rna!"^odytes semisquanatus 
1 Ca l l ionyn idae 
1 °° Callionyrrtus lyra L. 
1 Scombridae 
1 Saonber saonbrus L. 
1 Gobiidae 
1 °° Aphya minuta (Risso) 
1 °° Pomatosahistus minutus ( P a l l a s ) 
1 T r i g l i d a e 
1 Trigla gurr.ardus L. 
1 Trigla luaema L. 
1 Cot t idae 
1 °° Myxooephalus saorpius (L . ) 
1 ' °° Taundus bubalis (Euphrasen) 
1 Agonidae 
1 °° Agonus cataphraatus ( L . ) 
1 Cyc lop te r idae 
1 °° Liparis liparis (L . ) 
1 °° Cyalopterus Iwrrpus L. 
1 Bothidae 
1 °° Amoglossus latema (Walbaum) 
r Saophthalrrus maximus (L. ) 
1 , Saophthalmus rhombus (L. ) 
1 P l e u r o n e c t i d a e 
1 Limanda limanda (L. ) 
1 Platiohthys flesus ( L . ) 
1 r uéulOniCteS pt,Cii^£SS^ L* 
1 ° ° Microstomus kitt (Walbaum) 
1 So le idae 
1 Solea solea (L . ) 

-
CCD 

C 
C 

_ 
-
c 

RR 

R 
CC 

-
R 

c 

-
RR 

RR 

RR 
C 

-
CCD 

R 

C 
CCD 

R 
C 

R 
RR 

CC 

C 
RB 

-
RR 

-
CCD 

CC 
CC 

-
CC 

-
CCD 

CC 
C 

_ 
-
C 

RR 

R 
CC 

-
C 

RRR 

-

-

_ 
-
-
C 

R 

C 
CCD 

R 
C 

RR 

-
CC 

c 
-

RRR 
RE 

-
CCD 

cc 
CC 

-
CC 

-
CCD 
CCD 

C 

_ 
RR 

C 

RR 

R 
CC 

-
RRR 

-
C 

-

-

-
RR 

-
-

CC 

R 

C 
CCD 

R 
C 

-
-

CCD 

C 
RR 

-
-
-

CC 
CC 
CC 

-
CC 

RRR 1 
CCD 1 

CC 1 
c 1 RRR 1 

RR 1 
C 1 

RR 1 

R 1 
CC 1 

RRR 1 
RRR 1 

RR 1 

c 1 
RRR 1 

RR 1 

RR 1 

RR 1 
R 1 

RR 1 

CC 1 
R 1 
c 1 CCD 1 

R 1 
C 1 

R 1 
RR 1 

1 
CC 1 

c 1 RR 1 

RRR 1 
RR 1 
RR 1 

CCD 1 
CO 1 
CC 1 
RR 1 
CC j 
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Verklaring van de symbolen : 

WD : Westdiep 
VR : Vlakte van de Raan 
TB : Thornton Bank 
BK : Belgische kust (volledig) 

CCD : zeer talrijk, dominante species 
CC : talrijk tot zeer talrijk maar niet dominant 
C : vrij talrijk tot talrijk 
R : vrij zeldzaam tot zeldzaam 

RR : zeldzaam tot zeer zeldzaam 
RRR : zeer zeldzaam, slechts één maal waargenomen 
- : niet waargenomen 

De resultaten omtrent de commerciële visspecies (species waarbij 
voor de genusnaam het teken °° ontbreekt) zijn gebaseerd op bi
bliografische gegevens van De Clerck en Van de Velde (1974) en 
De Clerck, Cloet en Redant (1973, 1974a, 1974b en 1975). 

4.- Quantitatieve samenstelling van de niet-commerciële Ichthyofauna 

De biomassa van de niet-commerciële ichthyofauna bestaat nagenoeg 

integraal uit demersale organismen. De pelagische species (Aphia minuta, 

Mugil labrosusf Alosa alosa en Alosa fallax) vertegenwoordigen nooit meer 

dan 0,15 % van de totale biomassa (tabel 3). 

Trisopterus lusaus, Callionymus lyva en Pomatosohistus minutus zijn 

de enige species die een aanzienlijke bijdrage leveren tot de biomassa 

van de demersale vissen. Deze species nemen, naargelang het gebied, ge

middeld 85 tot 98 % van de totale biomassa voor hun rekening (tabel 

3). De bijdrage van de overige niet-commerciële demersale species (29 

in totaal) tot de totale biomassa blijft, behalve in het Westdiep, tot 

een minimum beperkt (tabel 3). 

Zowel de absolute als de relatieve talrijkheid van Trisopterus 

lusaus en Callionymus lyva verschillen zeer sterk van gebied tot gebied 

(tabel 3). Deze geografische verschillen komen in een volgend hoofdstuk 

van deze bijdrage nog ter sprake {af. § 6.1.1 en 6.1.2). De densiteiten 

VEin de overige species zijn in de drie gebieden minstens van dezelfde 

grootte-orde en in sommige gevallen vertonen ze zelfs een opmerkelijke 

gelijkenis {Ciliata mustela en Liparis liparis) (tabel 3). 
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Tabel 3 

Gemiddelde waargenomen densiteiten (in gram vers gewicht per 10.000 m ) van de niet-commerciële 
visspecies in het Westdiep, de Vlakte van de Raan en de Thornton Bank, gedurende de periode 

juli 1973 - juni 1975 

Niet-commerciglc species (totaal) 

Pelagische species 

1 Demersale species 

1 Trisopterus luscus (L.) 

1 Ciliata mustela (L.) 

« 
Callionymus lyra (L.) ,_ 

1 PomaLoEchistus minutjs (Pallas) 

1 Agonus cataohractus (L.) 

Liparis liparis (L.) 

Overige demersale species 

'•'estdiep 

1432 

1 

1431 

134 

1b 

T, ™ 
476 

63 

24 

104 

Vlakte van de Raan 

1733 

2 

1731 

1244 

14 

90 

322 

36 

23 

4 

Thornton Bank 1 

7259 

4 

7255 

6683 

14 

141 

314 

77 

22 

8 

'• Westelijl Heel van het Uestdiep (« stations 23, 24 en 25). 

** Oostelijk deel van het liestdiep (= stations 17 en 19). 

5.- naandelijKse evolutie van de densiteit van de dominante nlet-commer-

ciële species 

5.1.- Triso£terus_luscus__(L_̂ _) _ ' 

De gemiddelde densiteit van Trisopterus luscus vertoont sterke 

maandelijkse schommelingen (figuur 2). In deze fluktuaties is weinig 

regelmaat te herkennen zodat de aanwezigheid van Trisopterus lusaus in 

de Belgische kustwateren niet als seizoengebonden kan worden omschreven. 

5.2.- Callion̂ us_lj/;ra_L_̂  

De gemiddelde densiteit van Callionymus lyra vertoont, alleszins in 

het Westdiep, duidelijke seizoenale variaties (figuur 3). In de overige 

gebieden (Vlakte van de Raan en Thornton Bank) komt deze species te 
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0»^-j Waargenomen densiteit (gram vers gewicht/m ) 

0,4. 

0,3. 

0,2. 

0,1. 

i M - ^ / ' \ /' \i' f ̂' ^.m^-rn 
• • • • , o . » , o , » 

I « 

? 

.1 

; I 
: I 

r—r 
1973 

fig. 2. 

Maandelijkse gemiddelde densiteit van Trisopterus luscus in het Westdiep (O), 
de Vlakte van de Raan (#) en de Thornton Bank ( ĵ  ). 

veinig talrijk voor opdat seizoenale fluktuaties merkbaar zouden zijn 

(figuur 3 en tabel 3). 

Deze seizoenale variaties vinden hun oorsprong in de voortplantings-

migratie van CaZtionymus lyra : van maart tot augustus concentreert 

deze species zich namelijk in de ondiepe kustwateren om te paaien [Poll 

(I9U7)]. 
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0 , 3 _ Waargenomen d e n s i t e i t (gram vers gewicht /m ) 

0,2 . 

0,1 . 

1974 1975 

\ fig. 3. 

Maandelijkse gemiddelde densiteit van Callionymus lyra in het Westdiep (O), 
de Vlakte van de Raan (#) en de Thornton Bank ( A ). 

5.3.- Pomatoschistus minutus (Pallas) 

De maandelijkse evolutie van de densiteit van Pomatosahistus minu

tus vertoont in de drie gebieden een gelijkaardig beeld. De gemiddelde 

densiteit is msiximaal in de herfst en minimaal in de lente en de zomer 

(figuur h). 

Zowel in het Westdiep als op de Vlakte van de Raan en de Thornton 

Bank werd een groot verschil tussen de maximale densiteiten in 1973 en 

197^ vastgesteld (figuiir h). De lage densiteiten van Pomatosahistus 

minutus in het najaar van 197^ zijn het gevolg van een intensieve pre-

datie door Gadus merlangus gedurende de lente en de zomer van datzelfde 

jaar [Redant (I975a)]. Een gelijkaardig verschijnsel werd ook bij Crangon 

arangon [Redant en De Clerck (1975)] en in mindere mate bij Maaropipus 

holsatus vastgesteld {af. Volume 7j partim Epibenthos, figuren 9 en 10). 

Deze drie species {Pomatosahistus minutus, Crangon arangon en Maaropipus 

holsatus) zijn trouwens de voornaamste prooien van Gadus merlangus 

[Gilis (1952); Kuhl (1973) en Redant (1975c)]. 
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''»'*"1 Waargenomen densiteit (gram vers gewicht/m ) 

0,3. 

0,2. 

0,1. 

1975 

fig. 4. 

Maandelijkse gemiddelde densiteit van Pomatoschistus minutus in het Westdiep (O), 

de Vlakte van de Raan (#) en de Thornton Bank [ jl ). 

6.- Schattingen van de blomassa van de niet-commerciële ichthyofauna In 

de Belgische kustwateren 

De schattingen van de biomassa van de niet-commerciële visspecies 

hebben betrekking op een gebied met een totale oppervlakte van 
2 . . 

1.250 km . Dit gebied wordt m het zuid-oosten begrensd door de kust

lijn, in het zuid-westen en in het noord-oosten door respectievelijk de 

Belgisch-Franse en de Belgisch-Nederlandse grens en in het noord-westen 

door een parallel met de kustlijn op een afstand van 10 zeemijl (fig. 1 
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6.1.- Representativiteit van de maandelijkse bemonsteringen 

Zowel uit de resultaten van de maandelijkse quantitatieve analyses 

in het Westdiep, de Vlakte van de Raan en de Thornton Bank (tabel 3) als 

uit de resultaten van de halfjaarlijkse bestandsopnamen langsheen de 

ganse Belgische kust, blijkt dat niet alle species homogeen verspreid 

zijn in de Belgische kustwateren. Dit is ondermeer zeer duidelijk het 

geval voor Trisopterus lusaus en Catlionymus lyra (tabel 3 en figuren 

5 en 6). i , 

De schattingen van de gemiddelde jaarlijkse densiteit en van de 

totale biomassa moeten dan ook in funktie van de geografische verspreiding 

van deze species gebeuren. 

6.1.1.- Geografische verspreiding van Trisopterus lusaus (L.) 

De populatie van Trisopterus lusaus vertoont gemiddeld een veel 

hogere densiteit op de Vlakte van de Raan en de Thornton Bank dan in het 

Westdiep (tabel 3). De reden hiervan dient gezocht in de habitat-voorkeur 

van deze species. Trisopterus lusaus verkiest namelijk dieper water [Poll 

(19̂ +7)] en komt daarom veel talrijker voor in de open zee dan in de on

diepe wateren nabij de kust. Deze vaststelling stemt trouwens volledig 

met de waarnemingen in de Duitse Bocht overeen. In de ondiept waddenge

bieden van de Duitse Bocht en de Elbmonding wordt Trisopterus lusaus im

mers slechts zeer sporadisch aangetroffen [Meyer-Waarden en Tiews (1965) 

en Kuhl (1973)]. 

Voor de berekening van de gemiddelde densiteit en de totale bio

massa van Trisopterus lusaus werden de Belgische kustwateren in twee 

zones verdeeld (figuur 5). Beide zones worden van elkaar gescheiden door 

een parallel aan de kustlijn, op een afstand van ongeveer 5 zeemijl van 

de kust. Zone A stemt overeen met het gebied waarin Trisopterus lusaus 

zeer vaak in grote aantallen wordt aangetroffen; zone B stemt overeen 

met het gebied waarin deze species slechts zelden en dan meestal in 

kleine aantallen wordt gevangen (figuur 5)• Voor de verdere berekeningen 

van de gemiddelde densiteit werd verondersteld dat 

/ 
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fig. 5a. 

Verspreiding van Trisopterus luscus in de Belgische kustwateren in april/mei 1973 
De streeplijnen in deze figuren geven de grenzen van de gebieden aan, beschouwd 
bij de schatting van de biomassa's van deze species. 
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Verspreiding van Trisopterus luscus in de Belgische kustwateren in oktober 1973 
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Verspreiding van Trisopterus luscus in de Belgische kustwateren in a p r i l 1974 
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Verspreiding van Triaopterus luacus in de Belgische kustwateren in oktober 1974 
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Verspreiding van Callionymus lyra in de Belgische kustwateren in april/fflei 1973 
De streepl i jnen in deze f iguren geven de grenzen van de gebieden aan, beschouwd 
b i j de schatting van de biomassa's van deze species. 
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fig. 6b. 

Verspireiding van Callionyus lyra in de Belgische kustwateren in oktober 1973 
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Verspreiding van Callionyus lyra in de Belgische kustwateren in april 1974 
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Verspreiding van Callionyus lyra in de Belgische kustwateren in oktober 1974 
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Verspreiding v»n Callionyiiius lyra in de Belgische kustwateren in a p r i l 1975 
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i) de maandelijkse bemonsteringen op de Vlakte van de Raan en de 

Thornton Bank representatief zijn voor zone A en 

ii) de maandelijkse bemonsteringen in het Westdiep representatief 

zijn voor zone B. 

Het overlappingsgebied tussen zone A (respectievelijk zone B) en 
2 2 2 

de zone van 1.250 km bedraagt 6kO km (respectievelijk 6lO km ). 

2 
Belgische kustwateren (= 1.250 km -zone) volgt dan uit 

De schatting van de gemiddelde densiteit vaji Trisopterus lusaus in de 

i (= 1.250 km^-zc 

_ _ ÏÏA 6U0 + dB 6lO 

Hierin zijn dg,̂  , d̂  en dg de gemiddelde densiteiten van Trisop

terus tusGus in, respectievelijk, de Belgische kustwateren, zone A en 

zone B. d^ en dg werden op basis van de waarden in tabel 3 berekend. 

6.1.2.- Geografische verspreiding van Callionymus lyra L. 

Catlionymus lyra werd in het Westdiep het frequentst aangetroffen 

(tabel 3). De distributie van deze species in het Westdiep is echter 

verre van homogeen : 98,5 ̂  van alle exemplaren werden in het weste

lijk deel van het Westdiep (stations 23, 2k en 25) gevangen, tegenover 

slechts 1,5 ^ in het oostelijk deel (stations 17 en 19) [figuur 6 en 

Redant (l9T5a)]. Tot nu toe werd voor dit verschijnsel nog geen verkla

ring gevonden. 

Callionymus lyra is, in het algemeen, zeer talrijk in de westelijk 

gedeelte van de Belgische kustwateren. In de centrale en oostelijke kust

wateren komt deze species veel minder frequent voor (figuur 6). 

Bij de schatting van de gemiddelde densiteit en de totale biomassa 

van Callionymus lyra werd op analoge wijze als bij Trisopterus lusaus 

te werk gegaan. De Belgische kustwateren werden in twee zones verdeeld 

(figuur 6). Zone C omvat de westelijke kustwateren en komt overeen met 

het gebied waarin Callionymus lyra zeer talrijk voorkomt; zone D omvat 

de rest van de kustwateren en komt overeen met het gebied waarin deze 

species minder frequent of slechts zeer zelden werd waargenomen. 
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Voor de berekeningen werd van de hypothese uitgegaan dat 

i) de maandelijkse bemonsteringen in het westelijk deel vaji het West-

diep representatief zijn voor zone C en 

ii) de maandelijkse bemonsteringen in het oostelijk deel van het West-

diep, de Vlakte van de Raan en de Thornton Bank representatief zijn 

voor zone D. 

Het overlappingsgebied tussen zone C (respectievelijk zone D) en 
2 2 . 2 

de zone van 1.250 km bedraagt 375 km (respectievelijk 8T5 km ). 

De gemiddelde densiteit van Callionymus lyra in de Belgische kustwateren 

(= 1.250 km -zone) volgt dan uit 
ïïç 375 + dp 875 

B̂K - 1250 

In deze formule zijn dg^ , d̂  en dp de gemiddelde densiteiten van 

Callionymus lyra in, respectievelijk, de Belgische kustwateren, zone C 

en zone D. dç. en d̂  werden aan de hand van de waarden in tabel 3 

berekend. 

6.1.3.- Geografische verspreiding van de overige species 

De verspreiding van de overige demersale en pelagische species in 

de Belgische kustwateren is relatief tot zeer homogeen. Dit blijkt zowel 

uit de resultaten van de maandelijkse analyses (tabel 3) als uit de re

sultaten van de halfjaarlijkse bemonsteringen [De Clerck, Cloet en Redant 

(1973), (I97^a,b) en (1975)1. De berekening van de gemiddelde densiteit 

en van de totale biomassa van deze species stelt dan ook geen verdere 

problemen. „ . 

6.2.- Schattinsen_van_de_biomassa •' ' 

De schattingen van de gemiddelde jaarlijkse densiteit en van de 

totale biomassa van de niet-commerciële ichthyofauna in de Belgische 

kustwateren (tabel k) zijn gebaseerd op 

i) de gemiddelde jaarlijkse waargenomen densiteiten van deze species 

in het Westdiep, de VlaJtte van de Raan en de Thornton Bank (tabel 3), 
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ii) de gemiddelde conversie-faktor voor de omrekening van vers gewicht 

naar droog gewicht, namelijk 0,50 (Herman, persoonlijke mededeling) en 

iii) de conversie-faJctor voor de omrekening van droog gewicht naar 

gewicht in gram koolstof, namelijk 0,20 . 

De gemiddelde densiteit van de niet-commerciële pelagische ichthyo-
2 

fauna bedraagt slechts 0,02 mg C/m . Deze waarde is, in vergelijking 
2 

met de gemiddelde densiteit van de demersale species (28,0 mg C/m ) 

(tabel h), verwaarloosbaar klein. 

Tabel 4 

Schattingen van de gemiddelde jaarlijkse densiteit en de totale biomassa van de niet-commerciële 
demersale visspecies in de Belgische kustwateren (- zone 1250 km ) 

Species 

Trisopterus luscus (L.) 

Callionymus lyra (L.) 

Pomatoschistus minutus 

Overige niet-commerciële 
demersale species 

Niet-commerciële demei— 
sale species (tota?l) 

Gemiddelde jaarlijkse densiteit 

Vers gewicht 
mg/m 

194,0 

37,0 

37,5 

13,5 

282,0 

Droog gewicht 
mg/m 

97,0 

18,5 

18,5 

7,0 

141,0 

mg C/m̂  

19,5 

3,5 

3,5 

1,5 

28,0 

Totale biomassa 

Vers gevvicht 
10^ g 

242,5 

46,0 

47,0 

17,0 

352,5 

Droog gewicht 
10° g 

121,0 

23,0 

23,5 

8.5 

176,0 

10^ g C 

24,0 

4,5 

4,5 

1,5 

34,5 

De gemiddelde densiteit van de commerciële demersale ichthyofaiina 
2 

in de kustzone is ongeveer 21,0 mg C/m (De Clerck, persoonlijke mede
deling). De gemiddelde densiteit van alle demersale species samen is dan 

2 
ongeveer ^9,0 mg C/m . Hieruit volgt dat de niet-commerciële species 

ongeveer 57 % van de totale biomassa van de demersale vissen vertegen

woordigen. 

Trisopterus lusaus is met een gemiddelde densiteit van 
o 

19j5 mg c/m êén van de belangrijkste demersale species (tabel h). De 

relatief hoge waarde van de gemiddelde densiteit van Pomatosahistus mi

nutus is wel enigszins verrassend. Deze kleine visspecies (maximale 
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lengte 10 cm , maximaal gewicht 3 tot 3,5 gram) heeft een gemiddelde 

densiteit van 3,5 mg C/m en is daarmee quantitatief even belangrijk 

als Callionymus lyva en zelfs belangrijker dan alle overige niet-commer-

ciële species samen (tabel i+). 

7. - Inventaris van de troflsche relaties van de dominante nlet-commer-

clële species 

In dit hoofdstuk wordt een bondig overzicht gegeven van de voeding 

van de belangrijkste niet-commerciële species en van hun betekenis voor 

de hogere trofische niveau's. 

7-1.- De_voeding_van_de_dominante_niet-co™ercië^ 

7.1.1.- Trisopterus luscus (L.) 

De voeding van Trisopterus luscus bestaat hoofdzak.elijk uit Deoapoda 

{Crangon, Portunus en Carcinus), Mysidaaea {Neomysis, Gastrosaocus en 

Paramysïs), Amphipoda en kleine vissen (Pomatosahistus) [Todd (1907); 

Gilis (1952); Kuhl (1973) en Redant (1975b)]. 

Crangon crangon is veruit de belangrijkste prooi van Trisopterus 

luscus. Deze species werd in 60 tot 80 % van de maaginhouden van 

Trisopterus luscus, afkomstig uit kustzones (Duitse Bocht en Belgische 

kust) teruggevonden [Gilis (1952); Kuhl (1973) en Redant (1975b)]. In 

de exemplaren afkomstig uit de Belgische kustwateren vertegenwoordigt 

Crangon crangon gemiddeld 35 % van het gewicht van de maaginhouden 

[Redant (1975b)]. 

De overige Decapoda die min of meer frequent in de magen van Trisop

terus luscus worden genoteerd zijn (in systematische volgorde) Pandalus 

montagui, Pandalina brevirostris, Hippolyte varians, Processa species, 

Crangon allmanni, Pontophilus trispinosus, Pagurus bemhardus, Porcellana 

species, Galathea species, Macropipus [Portunus) holsatus, Carcinus mae-

nas en Macropodia species [Todd (1907); Kuhl (1973) en Redant (1975b)]. 
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T.1.2.- Callionymus lyra L. 

De voeding van Callionymus lyra werd nog niet in detail bestudeerd 

[Poll ( 19̂ +7) en Wheeler (1969)]. Deze species zou zich ondermeer met De-

aapoda voeden [Wheeler (1969)] maar momenteel bestaan hiervoor geen tast

bare bewijzen. 

7.1.3.- Pomatoschistus minutus (Pallas) 

Pomatoschistus minutus voedt zich met Polyahaeta (o.a. Laniae), 

Deaapoda {Crangon en eieren van Braohyura), Mysidaaea en Amphipoda [Bleg-

vad (1917) en Kuhl (196I)]. 

De voeding van Pomatoschistus minutus vertoont een duidelijke 

verschuiving naarmate dit organisme groeit. Tot een lengte van 25 -

30 mm voedt Pomatoschistus minutus zich bijna uitsluitend met Copepoda. 

Van 25-30 mm tot 50 mm bestaat de voeding uit Copepoda, Polyahaeta, 

Amphipoda en Crangon (lengte tot 10 mm) en vanaf 50 mm worden geen 

Copepoda meer in de maaginhouden aangetroffen [Kuhl (1961)]. 

7.y.h.- Besluit 

Uit dit overzicht blijkt zeer duidelijk dat de belangrijkste niet-

commerciële species zich in hoofdzaak met epibenthische organismen 

voeden. De trofische relaties die in deze paragraaf werden behandeld 

zijn schematisch in figuur 7 weergegeven. 

7.2.- Belang_van_de_dominante_niet3Çommerciële_speci^ 

7.2.1.- Trisopterus luscus (L.) 

Trisopterus luscus wordt sporadisch aangetroffen in de voeding 

van piscivore demersale predatoren zoals Gadus morrhua, Gadus merlangus, 

Rhombus maximus en Rhombus laevis [Todd (1907) en Braber en De Groot 

(1973)]. 

De verwante species Trisopterus minutus werd herhaaldelijk terug

gevonden in de magen van Gadus morrhua uit de centrale en noordelijke 

Noordzee [Rae (1967)]. 
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fig. 7. 

Inventaris van de trofische relaties van de belangrijkste niet-commerciële visspecies. 
Origineel schema, gecompileerd aan de hand van bibliografische gegevens. 
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7.2.2.- Callionymus lyra L. 

Catlionymus lyra komt bijna nooit in de voeding vaji andere orga

nismen voor. Voor zover aan de rapporteur bekend is werd deze species, 

tot nu toe, slechts één maal in de maaginhoud van Rhombus maximus waar

genomen [Braber en De Groot (1973)]. 

7.2,3.- Pomatoschistus minutus (Pallas) 

De populatie van Pomatoschistus minutus is een belangrijke voedsel

bron voor verschillende demersale predatoren. Deze species werd zeer fre

quent aangetroffen in de maaginhouden van (in systematische volgorde) 

Gadus mevlangus, Trisopterus lusous, Gadus morrhua, Ciliata mustela, Cot-

tus soorpius, Agonus oataphractus en Liparis liparis [Redeke (1906); 

Todd (1907); Blegvad (1917); Hertling (1938); Gilis (1952); Kuhl (196I) 

en (1973) en Redant (1975b,c)]. 

Pomatosahistus minutus komt eveneens, zij het dan in veel mindere 

mate dan bij de vorige species voor in de voeding van Trigla species. 

Rhombus maximus. Rhombus laevis, Pleuroneotes flesus en Limanda limanda 

[Blegvad (1917); Gilis (1952) en Braber en De Groot (1973)]. 

Alle zopas vermelde predatoren komen, met uitzondering van Rhombus 

species, frequent of zeer frequent in de Belgische kustwateren voor 

[tabel 2 en Redant (1975a)]. 

Tenslotte dient nog vermeld dat Pomatosdistus minutus door Caroi-

nus maenas en Portunus species gepredeerd wordt [Blegvad (1915)]. 

7.2.i+.- Besluit 

Trisopterus lusous en Callionymus lyra worden slechts zelden door 

predatoren van hogere orde gegeten. Pomatosahistus minutus daarentegen 

speelt een zeer belangrijke rol in de voeding van verschillende demer

sale en epibenthische species. 

De belangrijkste trofische relaties die in deze paragraaf werden 

besproken zijn eveneens in figuur 7 samengevat. 
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