Ad Corten
Recent onderzoek heeft aangetoond dat migraties van haringvoor een belangrijk deel berusten op aangeleerd
gedrag,en dat dit gedragdoorjonge haringen geleerd wordt vandeouderedieren inde populatie. Erisdus sprake
van 'tradities'dievan deenegeneratie worden overgedragen opdevolgende. Het gedragvan haringblijkt daarmee
een stuk gecompliceerder te zijn danvoorheen werd aangenomen.

Haring hecht aan tradities
GESCHEIDEN RASSEN
Eenvandemeest karakteristieke eigenschappen vanharing isdat hij zijn eieren
afzet op debodem. Ditgebeurt opvaste
paaiplaatsen waar ieder jaar opeenvast
tijdstip 'kuitzieke' haringen verschijnen.
Nederlandse onderzoekers van het Rijksinstituut voorVisserij Onderzoek (RIVO)
in IJmuiden hebben in de periode 19551970veel onderzoek gedaan naar deidentiteitvan deze zogenaamde 'paaipopulaties'. Zij ontdekten dathet ieder jaar
dezelfde haringen waren dieop een
bepaalde paaiplaats verschenen. Zij concludeerden dat de populaties vanverschillende paaiplaatsen gescheiden rassen vormen. Denakomelingen van een bepaalde
populatie zouden deinstinctieve neiging
hebben om alsvolwassen visterug tekeren
naar deplaatswaarhun ouders gepaaid
hebben enwaardiedus zelfook geboren
zijn. Maarwas dezeconclusiewel gerechtvaardigd? Ofishet paaigedrag van de
haring in werkelijkheid gecompliceerder?
LEVENSCYCLUS ENJAARLIJKSE
MIGRATIES
In de Noordzee worden verschillende populaties onderscheiden die genoemd zijn
naar deplaatswaar zepaaien:de Shetland
enAberdeen Bank populaties in het noorden,decentrale Noordzee populatie,ende
populatievanhet Engelse Kanaal. Buiten de
paaitijd zwemmen deharingenvandeverschillendepopulaties doorelkaarheen, met
dienverstandedaterweleen bepaaldsysteem inhun trek zit (ziekaartje oppag. 73).
In de noordelijke en centrale Noordzee
paait deharing van augustus tot begin
oktober. Dezeharingen trekken na het
paaien naar het oostelijk deelvan de
Noordzee,waar zedewinter doorbrengen.
In het voorjaar blijven de haringen eerst
nogeen paar maanden in dit gebied,
omdat hier deeerste planktonbloei in de
Noordzee optreedt. Wanneer hetvoedselaanbod in deoostelijke Noordzee terug-

loopt dan trekken deze haringen naar het
westen, om daar nog een paar maanden
door teeten alvorens weer naar depaaigronden te zwemmen.
In het Nauwvan Calaisen het Engelse
Kanaalvaltdepaaitijd een paar maanden
later, namelijk vaneind november tot
begin januari. Deharingen vandezepopulaties trekken na het paaien in januari en
februari langsde Nederlandse kust naar
het noorden, envanafapril beginnen ze
weer teeten in decentrale Noordzee.
PAAIPLAATSKEUZE NIET
AANGEBOREN
Dealgemeen heersende opvatting dat
haringen van één paaiplaats een afzonderlijk ras vormen werd aanvankelijk
bevestigd door het verschijnsel dat paaipopulaties zich niet herstellen wanneer
zedoor devisserij eenmaal zijn uitgeroeid. In de jaren zestig en zeventigwerd
de Noordzeeharing zwaar overbevist,
waarbij een belangrijk deelvan de visserij
juist gericht wasopde paaiplaatsen
omdat de haring daar makkelijk tevangen was. In minder dan twintig jaarwerden demeeste paaipopulaties in decentraleen zuidelijke Noordzee volkomen
weggevaagd. Ditlottrofookde Aberdeen
Bank populatie in de noordelijke Noordzee. Pas in 1977,na de uitbreiding door
de Noordzeelanden van hun visserijzones, konden er effectieve beschermingsmaatregelen genomen worden. De
haringstand in de Noordzeewas opdat
moment algereduceerd tot slechts twee
procent van zijn oorspronkelijke omvang,
en de haringvisserij opde Noordzee
moest gedurende zes jaar gesloten worden om devisstand weer op peil telaten
komen. In deherstelperiode bleken er
geen paaiende haringen terug te keren
naar paaiplaatsen waar de populatie
enkele jaren tevoren wasuitgeroeid. Dit
wasvoorveel onderzoekers een bewijs dat
paaipopulaties inderdaad afzonderlijke
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rassen vormen, dievoorgoed verdwenen
zijn alsalleharingen opde betreffende
paaiplaats zijn opgevist.
ABERDEEN BANKOPNIEUW
BEVOLKT
Detheorie van afzonderlijke rassen kreeg
een deuk in 1983,toen een uitgestorven ^fc
paaiplaats plotseling wèlweer tot leven
kwam. Het betrof hier depaaiplaats opde
Aberdeen Bank,waar deharing na een
periode van intensieve visserij eind jaren
zestigvolledigverdwenen was. Sinds 1967
was er geen enkele 'haringlarve' (pasgeboren haring) meer aangetroffen op deze
plaats, ondanks het feit dat onderzoekers
erjaarlijks intensief naar gezocht hadden.
Ophet moment datdehoop opherstel van
deze populatie wasopgegeven, vonden
onderzoekers erin 1983plotseling weer
een grote hoeveelheid pasgeboren larven;
een bewijs dat erweer haringen gepaaid
hadden. Ookin dedaaropvolgende jaren
werden er haringlarven aangetroffen op
deze plaats. Spoedig daarna ontdekten ook
beroepsvissers deaanwezigheid van
paaiende haring en zoontstond er hier
^Bb
opnieuw een jaarlijkse visserij. Bij onderzoekers rees intussen devraagwaar de
haring diein 1983opdeAberdeen Bank
paaide vandaan kwam. Dezevissen konden hier niet zijn geboren, want erwasin
devoorgaande zeventien jaar geen enkele
paaiactiviteit opdeze plaats geconstateerd.
Deenig mogelijke verklaring was dat deze
haringafkomstig moest zijnvaneen andere
paaiplaats:waarschijnlijk de 200 km
noordelijker gelegen paaigronden bij de
Shetland en Orkney eilanden. Het feit dat
deze haringen kennelijk op een heel
andere plaats konden gaan paaien dan
waar ze zelfgeboren waren, impliceerde
dat paaipopulaties dus toch geen afzonderlijke rassen vormen. Maarhoe komt het
dan dat onder normale omstandigheden
haringen welieder jaar terugkeren naar
dezelfde plaats om te paaien?
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AANGELEERD GEDRAG
Begin jaren negentig kwamen enkele
onderzoekers in IJsland, Noorwegen en
Nederland ongeveer gelijktijdig tot deconclusie dat migraties van haring voor een
belangrijk deelopaangeleerd gedrag moeten berusten. Bijonderzoek naar het effect
van hydrografische verstoringen (bijvoorbeeld temperatuursveranderingen of afwijkende stromingspatronen in het water) op
het gedragvan haring bleek namelijk dat
volwassen dieren zich niet gemakkelijk
van een vast migratiepatroon laten afbrengen, zelfs niet wanneer de verstoringen
ingrijpend zijn.
Pasbij heel sterke hydrografische veranderingen kan de populatie afwijken van de
gebruikelijke trekroute, ofhet tijdstip van
migratie wijzigen. Wanneer die verstoring
in dedaaropvolgende jaren verdwijnt dan
houdt de populatie vaaktoch nogeen aantal jaren vastaan het nieuwe migratiepatroon. Deenige verklaring voor ditverschijnsel isdat migraties op aangeleerd
gedrag berusten, en dat volwassen harin-

gen slechts met tegenzin een aangeleerde
gewoonte veranderen.
Onder normale omstandigheden leren
jonge haringen devastetrekroutes van
ouderevissen in depopulatie. Opeen
leeftijd vandriejaarworden jongeharingen
volwassen, en vanaf dat moment gaan zij
meezwemmen met scholen oudere haringen diealbepaalde trekgewoontes hebben
ontwikkeld. Door deze scholen tevolgen
komen dejonge haringen voor het eerst in
anderevoedselgebieden, opeen bepaalde
paaiplaats,en in een bepaald overwinteringgebied. Tijdens dieeerste bezoeken
ontwikkelen dejonge vissen een zekere
'gehechtheid' aan dezeplaatsen, waardoor
zij hetvolgende jaardeneiging hebben om
opeen overeenkomstig tijdstip naardiezelfde plaatsen terugtekeren. Zij zijn dan
'ervaren' haringen geworden,dieop hun
beurt jongevissen dewegleiden naar de
voedsel-,paai-en overwinteringgebieden.
Bestaande migratiepatronen kunnen dus
beschouwd worden alstradities diedoor
oudere generaties worden doorgegeven aan

jongere. Enwanneer haringen zicheenmaal een bepaaldetrekroutehebben aangeleerd, laten zezichzeer moeilijk van deze
gewoonteafbrengen. Volwassen haringen
blijken uitermate conservatief te zijn!
VERANDERINGEN HETWERKVAN
EEN NIEUWE JAARKLAS
Wanneer het gedrag vaneen populatie verandert, dan blijkt dit meestal het werk te
zijn vaneen nieuwe jaarklas.Zo'n nieuwe
leeftijdsgroep is nog niet gebonden aan
een bepaalde gewoonte en laat zich daardoor gemakkelijk beïnvloeden door de
hydrografische condities vandat moment.
Het opnieuw verschijnen van paaiende
haring opdeAberdeen Bank in 1983is
daarvan een voorbeeld. In dat jaarwasde
instroom van Atlantisch water in de
noordwestelijke Noordzee relatief sterk,
waardoor het plankton in dat gebiedverder naar het zuiden werdverplaatst dan
normaal. De Shetland &Orkney-haringen
volgden dit plankton, en bevonden zich
hierdoor in de zomermaanden veelzuide-
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Links:jaarlijkse trek vandeverschillende haringpopulaties inde Noordzee.Depaaiplaatsen zijn aangegeven in
grijzeovalen.Rechts:Deligging vandeAberdeen Bank
paaigrondten opzichte vandemeer noordelijk gelegen
paaigronden bij deOrkney en Shetlandeilanden.
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Paaiplaatsenvan haringindecentraleenzuidelijke Noordzee indeperiodevóórennàdeernstigeoverbevissing.ledere stipiseen
vangstvan'kuitzieke' haringdiebemonsterd werddoor het RIVO.

lijker dan normaal: ongeveer ter hoogte
van de Aberdeen Bank.Tegen depaaitijd 'herinnerden' deoudere haringen
zich dat ze in voorgaande jaren bij de
Shetland eilanden gepaaid hadden, en
zij keerden snel daarheen terug. De 3jarige haringen, die nog niet eerder
gepaaid hadden, waren zich van geen
kwaad bewust en gingen rustig nog een
poosje door met eten in het zuidelijke
gebied. Maar ophet moment dat ook
zij de drang kregen om te gaan paaien,
waren er geen oudere haringen meer in
de buurt die hun dewegkonden wijzen
naar de gebruikelijke paaiplaats. De
jongegeneratiewasdaardoor gedwongen
haar eigen keuze te maken, en dieviel
op de nabijgelegen Aberdeen Bank.
Ook in de jaren na 1983bleven deze
haringen, uit macht der gewoonte,
terugkeren naar de Aberdeen Bank, en
zij namen op hun beurt weer nieuwe
generaties mee. Deoude traditie van
het paaien opde Aberdeen Bankwas
herboren!
BOHUSLAN PERIODES
Ook bij veranderingen in voedsel-en
overwinteringgebied blijkt het meestal
een nieuwe lichting te zijn diede

bakens verzet. Doorabnormale hydrografischecondities in een bepaald jaar verliest
denieuwe lichting soms de aansluiting
met het oudere deelvan depopulatie, en
zijwordt dan gedwongen een eigen keuze
te maken. Deze keuze wordt bepaald door
deomstandigheden van dat moment. Een
nieuwe jaarklas kan bijvoorbeeld tegen de
winter door een sterke stroming het Skagerrak binnengevoerd worden. Dezedieren overwinteren dan in dit gebied, in
plaatsvan opde gebruikelijke plaats in de
oostelijke Noordzee. In de daaropvolgende
winters keert deze jaarklas steeds weer
terug naar het Skagerrak, en neemt daarbij
ook devolgende lichtingen mee. Zokan
decennialang een groot deelvan de Noordzeeharing in het Skagerrak overwinteren.
Tijdperken waarin de Noordzeeharing
gedurende een reeksvan jaren in het Skagerrak overwintert, worden 'Bohuslän
periodes' genoemd, naar de Zweedse kuststreek ten noorden van Gotenborgwaar de
haring dan verschijnt. Bohuslän periodes
duren normaal twintig tot veertig jaar, en
zij komen gemiddeld eens per eeuw voor.
Het verschijnsel isal meer dan duizend
jaar bekend!
Wanneer een Bohuslän periodeeenmaal op
gang isgekomen trekken deharingen
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iederewinter naar het Skagerrak, ongeacht
dedan heersende hydrografische condities.
Onderzoekers slaagden ernooit inomde
oorzaakvandezeperiodes teachterhalen.
Pasdoorons recente inzicht ingewoontevormingbijharingbegrijpen wedat
Bohuslän periodes dooreen kortstondige
hydrografische verstoringopgang gebracht
worden,endan eeneigen leven gaanleiden. Hetgedragvandeharingin latere
jaren houdt geen verband met dehydrografische conditiesvandatmoment, maar
weerspiegelt nogsteedsdeeenmaligeverstoringvanjajen tevorenwaardoor een
nieuwejaarklasbijtoevalhet Skagerrak
binnendreef. Het gedragvan haringen
blijkt dusveelgecompliceerder tezijn dan
wevroeger dachten. Devissen laten zich
nietalleen leiden doorinstinct endehydrografische conditiesvanhet moment, maar
bovenaldooreigenervaringen traditiesdie
vanvroegere generaties zijn overgenomen.
Ad Corten is werkzaamah visserijbioloogbij
hetNederlands Instituutvoor Visserij Onderzoekin IJmuiden.Inseptember2001 promoveerde hijop het onderwerp: '
HerringandClimate;changes in the
distribution ofNorthSeaherringdue to
climate fluctuations'.

