RIVO Rapport C006/96

Zeldzame vissen in het IJsselmeer

De

vangst

van

zalm,

forel,

prikken

en andere zeldzame, trekkende vissoorten
in de commerciële visserij op het IJsselmeer,
van najaar 1994 tot en met winter 1995.

Willem Dekker & Jan van Willigen

RIVO Rapport C006/96

Zeldzame vissen in het IJsselmeer

De

vangst

van

zalm,

forel,

prikken

en andere zeldzame, trekkende vissoorten
in de commerciële visserij op het IJsselmeer,
van najaar 1994 tot en met winter 1995.

Willem Dekker & Jan van Willigen

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied.

1 Maart 1996

DLO-Rijksinstituut voor Visserijonderzoek
Haringkade 1
Postbus 68
1970 AB IJmuiden
Telefoon: 0255 564646
Telefax:
0255 564644
Internet:
postkamer@rivo.dlo.nl

De Direktie van het RIVO-DLO is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke
voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen
van het RIVO-DLO; opdrachtgever vrijwaart het RIVO-DLO van aanspraken van derden in verband met
deze toepassing.

Inhoudsopgave
Samenvatting
Voorwoord
Inleiding

1

Materiaal en methoden

3

Verwerving

3

Verwerking

3

Identificatie van de soorten

5

Vistuigen

7

Soorten

9

Zeeprik

11

Rivierprik

13

Steriet

15

Fint

17

Roof blei

18

Barbeel

18

Meerval

19

Grote Marene

19

Regenboogforel

21

Zalm

25

Forel

29

kwabaal

39

Zeebaars

39

Harder

41

Schepen en havenplaatsen

43

Individuele schepen

43

Havenplaatsen

45

Geografische verspreiding per havenplaats

47

Totale deelname

49

Het IJsselmeer als biotoop voor trekkende vissen

51

Evaluatie

57

Betrouwbaarheid en volledigheid

57

Vergelijking met andere monitoringsprogramma's

58

Efficiëntie

60

Aanbevelingen

63

Literatuur

65

Bijlage: Overzicht van de kosten in 1994/1995

67

Figuur A. De veertien in dit onderzoek beschreven vissoorten.

cj:
Zeeprik

Rivierprik

Steriet

Fint

Roofblei

Barbeel

Meerval

Grote Marene

Regenboogforel

Zalm

Forel

Zeebaars

Harder

Samenvatting
In het IJsselmeer leven een miljard vissen. Routinematig onderzoek (met behulp van onder
zoeksschepen of middels bestudering van de commerciële visserij) levert veel informatie op
over de algemene, langdurig in het IJsselmeer verblijvende soorten, maar vrijwel niet over
de zeldzamere, veelal trekkende soorten.
In het kader van het ecologisch herstel van de grote rivieren en meer in het bijzonder het
herstel van de zalm- en forelstand, is aan de ca. honderd commerciële visserijbedrijven op
het IJsselmeer in 1994 (najaar) en 1995 gevraagd hun vangsten van zeldzame, trekkende
vissoorten ter beschikking te willen stellen. Dit leverde in totaal ruim duizend meldingen
op, verdeeld over veertien soorten (figuur A). De meeste meldingen betroffen de (gewone)
forel. Nadere analyse maakt het waarschijnlijk dat deze forel vanuit zee het IJsselmeer
intrekt, al of niet op weg naar paaiplaatsen hoger op de rivier. Uit de vangsten op het
IJsselmeer kan niet worden afgeleid of deze dieren voortijdig terugkeren, of daadwerkelijk
de IJssel opzwemmen. Ook de zalm en regenboogforel werden regelmatig aangemeld.
Waarschijnlijk is de zalm, evenals de forel, van zee afkomstig, en al of niet succesvol op
weg naar paaiplaatsen hoger op de rivier. Zeeprik en rivierprik kwamen gedurende korte
periodes zeer talrijk voor. Uit het zoete water afkomstig zijn de dwaalgasten roofblei,
barbeel, meerval en kwabaal. De zeevissen zeebaars en harder werden net binnen de
sluizen van Kornwerderzand aangetroffen, evenals de in zoet water (maar thans niet in
Nederland) voortplantende fint.
In dit rapport wordt uitvoerig stilgestaan bij de kwantitatieve kenmerken van de
verzamelde vis, en de konklusies die daaruit getrokken kunnen worden ten aanzien van de
status van de trekkende vissen in het IJsselmeer. Daarnaast wordt ingegaan op de
kwantitatieve karakteristieken van de aanmeldende visserijbedrijven. Dankzij de goede
medewerking van een flink aantal visserijbedrijven, is zeer gedetailleerde informatie over
de trekkende vis verkregen. Het lijkt niet waarschijnlijk dat nog een aanmerkelijk deel van
de trekkende vissen onopgemerkt is gebleven. Dit onderzoek geeft derhalve een essentiële
aanvulling op de bestaande bestandsopnames met betrekking tot de zeldzame en/of
trekkende vissoorten. De opkoop van de vis gaf de mogelijkheid gedetailleerde
waarnemingen aan de vis te verrichten. Deze informatie is van essentieel belang gebleken
bij de interpretatie van de status van de trekkende vis.

Voorwoord
In 1994 is binnen het kader van het projekt 'ecosysteem analyse IJsselmeer' het deelproject
'vismigratieonderzoek in het IJsselmeer' gestart om inzicht te krijgen in het voorkomen van
zeldzame, trekkende vissoorten, met name zalmachtigen, in het IJsselmeer. In opdracht
van de hoofdafdeling Waterhuishouding en Vaarwegen (AN) van RWS Directie
IJsselmeergebied heeft het RIVO-DLO dit onderzoek uitgevoerd, met begeleiding vanuit de
hoofdafdeling Inrichting en Herstel van het RIZA (voorheen hoofdafdeling Landinrichting
van RWS Directie IJsselmeergebied).
Momenteel zijn de bestanden van de meeste trekkende vissoorten in het IJsselmeer en
andere rijkswateren gering. De bestaande monitoringsprogramma's leveren nagenoeg
geen informatie over deze thans zeldzame, trekkende vissoorten. Dit inzicht is gewenst in
het kader van de evaluatie van de RAP/NAP-doelstellingen met betrekking tot de
vismigratie door de rijkswateren. Van de beroepsvisserij van het IJsselmeer was bekend, dat
er zalmachtigen bijgevangen worden. Zodoende is de beroepsvisserij betrokken bij het
verzamelen van zeldzame, trekkende vissoorten.
Dit

rapport,

het

derde

in

de

reeks,

evalueert

de

effectiviteit

van

dit

bemonsteringsprogramma over de periode september 1994 - december 1995. Het
beschrijft de ruimtelijke en temporele variatie in de bijvangst en geeft inzicht in de
groottestruktuur, sexe-verhouding, geslachtsrijpheid en maaginhoud. Deze waarnemingen
zijn zeer waardevol bij de interpretatie van de opbouw, herkomst en het gedrag van
populaties van trekkende vissoorten. De binnen dit projekt reeds verschenen rapporten
beschrijven middels een literatuurstudie de bruikbaarheid van vetzuuranalyses voor het
onderscheiden van forellen afkomstig uit een standpopulatie of uit een trekkende
populatie (Mous en Luten, 1995) en de gehaltes van trimethylamineoxydes (TMAO) in de
aangevoerde zalmachtigen op basis waarvan geconcludeerd mag worden dat ze
ingetrokken zijn (Mous et al., 1995). Deze rapporten geven tezamen inzicht in de herkomst
en het voorkomen van trekkende vissen in het IJsselmeer.
Met dit rapport is de haalbaarheidsstudie om middels een samenwerking met
beroepsvissers gegevens te verzamelen over zeldzame vissoorten afgesloten. Vanwege de
positieve resultaten wordt overwogen deze vorm van monitoring binnen het
vismonitoringsprogramma voor het IJsselmeer onder te brengen. Dit programma zal een
samenwerking zijn tussen het RIZA, RWS Directie IJsselmeergebied en het RIVO-DLO.
Tom Buijse
RIZA Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling.

Inleiding
In het kader van het beheer van de visserij op en de visstand in het IJsselmeer1, worden
sinds het midden van de jaren zestig routinematige bestandsbemonsteringen uitgevoerd ,
onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Het beheer was destijds in eerste instantie gericht op de economische optimalisatie van de
visserij, en ook de monitoring was daarom primair gericht op de commercieel belangrijkste
soorten (aal, baars, snoekbaars). Gaandeweg heeft zich echter een verbreding voorgedaan
in het Rijksbeleid ten aanzien van de visstand van het IJsselmeer, uitmondend in wat is
gaan heten: integraal visstandbeheer (Anon, 1995). Hierbij wordt aan de visstand, naast de
economische betekenis, ook een natuurwaarde toegekend in het kader van het
waterbeheer. Bij het beheer wordt voor zover mogelijk rekening gehouden met de
interacties tussen de verschillende gebruiksfunkties van een ecosysteem, zoals bijvoorbeeld
de mogelijke interaktie tussen de visstand en het waterkwaliteitsbeheer.
De analyse van routinematige bestandsopnames van visbestanden is voor een belangrijk
deel gebaseerd op vergelijking van de vangsten tussen jaren en/of gebieden. Er blijkt geen
eenduidig verband te bestaan tussen de waargenomen omvang van de vangst, en de
absolute dichtheid van de visstand waaruit deze afkomstig is (van der Land, 1993; Dekker,
1996b). De omvang van de vangst kan echter wel worden gebruikt als relatieve index voor
de bemonsterde bestanden. Hoewel de doelstelling van het Rijksbeleid in de loop der jaren
is veranderd, zijn er geen veranderingen doorgevoerd in de bestandsopnames: sinds de
aanvang van de bemonsteringen in 1966 (intrekkende glasaal: 1938, bestand van rode aal:
1985) heeft de nadruk in de uitvoering bovenal gelegen op de ongewijzigde voortzetting
van de historische reeks.
De waarde van dit ongewijzigde, historische programma voor de verbrede doelstelling van
het Rijksbeleid is inmiddels geëvalueerd (Dekker, 1996b). Bij deze toetsing is met name
aandacht besteed aan de relatieve efficiëntie van de ter beschikking staande vistuigen,
maar ook aan de mate waarin deze vistuigen informatie verschaffen over de te
bemonsteren visbestanden. Het blijkt dat alle drie gehanteerde vistuigen veel informatie
verschaffen over acht algemene vissoorten (aal, baars, snoekbaars, pos, spiering,
blankvoorn, brasem en bot), met enige regelmaat de drie minder algemene soorten
(kolblei, driedoornige stekelbaars en rivierdonderpad) vangen, maar zeker niet in staat
geacht mogen worden de zeldzamere soorten te indexeren. Van de overige 22 in het
IJsselmeer waargenomen vissoorten blijkt minder dan de helft ooit in de routine
programma's te zijn waargenomen.
In de tweede helft van de jaren tachtig leidde de brand bij de firma Sandoz in Basel (in
november 1986), en de vervuiling van de rivier de Rijn en haar stroomgebied die daarvan
het gevolg waren, tot een internationaal politiek besluit om de vervuiling van de Rijn
binnen korte tijd sterk terug te dringen. De politieke wil werd gesymboliseerd door de
wens de waterkwaliteit zodanig te verbeteren, dat de zalm weer zou kunnen terugkeren in
het stroomgebied van de Rijn. Hoewel de zalm alleen als symbool voor een goede
waterkwaliteit was gekozen, werden er in dit verband veranderingen doorgevoerd die
primair op de zalm (en niet op de waterkwaliteit) gericht waren, waaronder veranderingen

1ln

dit rapport wordt het begrip 'IJsselmeer' gebruikt voor zowel het meer ten noorden, als

het meer ten zuiden van de dijk Enkhuizen-Lelystad. Waar slechts één van deze beiden
bedoeld is, wordt dit aangegeven als 'IJsselmeer (s.s.)' resp. 'Markermeer'.
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in het spuibeheer van sluizen, en de aanleg van vistrappen rond stuwen. Deze
veranderingen waren eigenlijk gericht op een verbrede groep vissoorten, te weten alle
(over lange afstanden) trekkende soorten. Dit betreft met name de zalm, de zeeforel,
houting, elft, fint en prikken.
Ook in het IJsselmeer zijn maatregelen genomen die gericht zijn op de optimalisering van
de migratie van mogelijk aanwezige trekkende visbestanden. Het beheer van de spuisluizen
in de Afsluitdijk is sinds 1991 aangepast, in die zin dat de sluizen nu langer open
gehouden worden teneinde vis langer de kans te geven om juist als het water minder hard
stroomt de sluizen binnen te zwemmen. Dit heeft vooral verstrekkende gevolgen gehad
voor het bestand van bot in het IJsselmeer (in engere zin): voor 1991 werd slechts
sporadisch jonge bot gevangen, terwijl sindsdien jaarlijks grote hoeveelheden jonge bot
werden aangetroffen (Dekker et al., 1992, Dekker, 1996a). In welke mate deze (en andere)
maatregelen ook gevolgen hebben voor de eigenlijke doelsoorten, de zalmachtigen, kon
niet worden nagegaan, omdat de routine-matig uitgevoerde visbestandsopnames
nagenoeg geen informatie verschaffen over deze zeldzame vissoorten (Dekker, 1996b).
Teneinde in deze leemte in de kennis te voorzien is door Rijkswaterstaat (Regionale Directie
IJsselmeergebied) aan het Rijks Instituut voor Visserij Onderzoek verzocht een
bemonsteringsprogramma op te willen zetten dat specifiek gericht was op de zeldzamere
soorten. Dit heeft de vorm gekregen van opkoop van door de commerciële visserij
gevangen trekkende vissen, met een premie per vis. Dit onderzoek is in het najaar 1994
van start gegaan. Gedurende de eerste fase (Mous, Luten en van Willigen, 1995) is tevens
aandacht besteed aan een analyse van specifieke kenmerken van de verzamelde
zalmachtigen (TMAO-gehaltes in het vlees) teneinde hun herkomst uit zee dan wel uit het
zoete water, te identificeren. Vrijwel alle onderzochte dieren bleken positieve TMAOgehaltes te vertonen; vrijwel alle dieren hebben een deel van hun leven op zee
doorgebracht.
Sinds de aanvang van dit onderzoek is inmiddels al weer meer dan een jaar verstreken. In
dit verslag wordt teruggekeken op de ervaringen in die periode, wordt de wijze van
uitvoering getoetst, en wordt de samenhang tussen het onderzoek en de oorspronkelijke
doelstelling geëvalueerd.
In de analyse zijn alle gegevens opgenomen, die sinds de aanvang van het projekt zijn
verzameld. Deze omvatten tevens de eerder gerapporteerde morfometrische gegevens,
maar op de chemische analyses die tijdens de eerste fase van dit projekt verzameld zijn
wordt niet opnieuw ingegaan, omdat die reeds uitputtend beschreven zijn door Mous et
al. (1995).
Elders in ons land is onderzoek verricht aan trekkende vis, gebruik makend van gerichte,
specifieke bevissingen met voor zalm en forel efficiente netten (pelagische kuil: Vriese &
Wiegerinck, 1991; zalmsteken: Cazemier, 1992; Cazemier et al., 1995), of van niet specifiek
op zalm en forel gerichte apparatuur gedurende zeer lange observatieperiodes (Kemper,
1993).
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Materiaal en methoden.
Verwerving
In de nazomer van 1994 is op de zes visafslagen rond het IJsselmeer een kleine diepvries
geplaatst, en zijn posters opgehangen, die de beroepsvisserij opriep om de in hun
vangsten voorkomende bijzondere vissen in een van deze diepvrieskisten te deponeren, en
de plaats, datum en vistuig van de vangst op bijgeleverde labels te noteren. Voor elke in de
diepvries afgeleverde vis werd een beloning van fl 10.- uitgeloofd (alle soorten), alsmede
een vergoeding voor de waarde van de vis ( meestal fl 10.- per kg vis, maar uitsluitend voor
marktwaardige soorten). In oktober 1994 is aan alle visserijbedrijven rond het IJsselmeer
per post een folder over het onderzoek gestuurd. Tevens werden individuele medewerkers
van de visafslagen benaderd met het verzoek bij de afhandeling van de aangeleverde
vissen behulpzaam te willen zijn. Deze medewerkers werden niet struktureel voor hun
diensten beloond, maar aan het eind van 1995 is aan hen een kleine attentie verstrekt.
Deze medewerkers hebben ook bemiddeld bij aanlevering van te grote partijen van een
vissoort, en bij ruimteproblemen in de diepvriesjes, terwijl regelmatig overleg met hen
gevoerd werd tijdens bezoeken aan de afslagen in het kader van de routinematige
bemonstering van de commerciële vissoorten door het RIVO-DLO.
De aangemelde vangsten bleken doorgaans betrekking te hebben op één of enkele
exemplaren van een soort. Van de rivierprik worden elk jaar tijdens de schieraaltrek in
november zeer grote aantallen gevangen (zie bijvoorbeeld Dekker, 1995). Nadat een aantal
monsters van de rivierprik was geanalyseerd, is de vissers gevraagd geen rivierprik meer
aan te leveren. Zeeprik werd echter nog wel gevraagd. Door verwisseling van beide
prikkensoorten is er af en toe nog wel wat rivierprik aangemeld. Uit mondelinge kontakten
met visserijbedrijven is gebleken dat zich ten aanzien van andere soorten in sommige
gevallen communicatie-problemen hebben voorgedaan. Deze problemen zijn vooral het
gevolg geweest van de veranderingen in de instrukties over de vergoeding voor rivierprik.

Verwerking
Met tussenpozen van circa twee maanden werd de verzamelde vangst uit de
diepvrieskisten opgehaald. Vervolgens werd de vis ontdooid in ca 20 uur, en verwerkt, in
groepen

van

ca.

200

stuks per

werkdag.

Van elke vis

werden zowel de

vangstomstandigheden als een scala aan morfometrische parameters vastgelegd. Tabel 1
bevat een overzicht van de gemeten parameters. In deze tabel zijn niet opgenomen de
specifieke waarnemingen, die gericht waren op de chemische bepalingen beschreven in
Mous et al. (1995).
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Tabel 1 Overzicht van de vastgelegde parameters van de onderzochte vissen.
Parameter

Opmerkingen
Vangst

Datum
Schip
Vistuig
Plaats

geografische coördinaten
Morfometrie

Soort
Lengte

eenheid cm, interval 1 mm

Gewicht

eenheid gr, interval 1 gr

Omtrek

maximale omtrek, eenheid cm, interval 1 cm.

Sexe
Rijpheid

schaal volgens Bagenal (1978, p. 45)

Maag

gewicht (gr) en samenstelling van de inhoud

Lever

orgaangewicht, gr.

Schubben

opslag, geen verwerking

Otolithen

opslag, geen verwerking

N.B. De chemische parameters, die in de eerste fase van dit projekt zijn
geanalyseerd, zijn niet in dit overzicht opgenomen.

Tabel 2 Overzicht van de codes voor de rijpheid,
volgens Bagenal (1978).
Code

Bsn
i=i

lïfïlïin

1=====»

W/M

4

Omschrijving

1

Jeugd

2

Puber

3

Voorbereidend

4

Bijna paairijp

5

Paairijp

6

Paaiend

7

Deels uitgepaaid

8

Uitgepaaid

9

Herstellend

De indeling van de geslachtsorganen in rijpheidsstadia is ontleend aan Bagenal (1978, p.
45), die Kesteven (1960) citeert. De codes zijn aangeduid in tabel 2. Inhoudelijk kunnen
deze codes als volgt worden samengevat. Stadium 1 en 2 geven de juveniele dieren weer,
welke in het voortplantingseizoen volgend op hun vangst zeker nog niet tot voortplanting
zouden zijn gekomen. Stadium 3 bereidt zich voor op de voortplanting, maar het staat niet
vast of de vis al in het eerstvolgende paaiseizoen aan het paaien zou hebben
deelgenomen. Stadium 4 en daaropvolgend zijn meer of minder ver gevorderd met het
afrijpen, en het is zeer waarschijnlijk dat deze vissen al in het eerstvolgende seizoen aan de
voortplanting zouden hebben deelgenomen. Stadium 6 tot en met 9 worden tijdens de
paaiperiode in korte tijd doorlopen.
Elke vis is voorts onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van externe merken. In het
geval dat dieren gemerkt waren door middel van vinknippen is tevens gezocht naar de
aanwezigheid van microtags en/of Vl-tags, maar deze zijn niet aangetroffen.

Identificatie van de soorten
De soortsdeterminatie heeft plaats gevonden op grond van externe morfologische
kenmerken. Hierbij is met name gebruik gemaakt van Wheeler (1978) en Nijssen & de
Groot (1987). In de meeste gevallen was een bevredigende determinatie mogelijk.
De determinatie van de zalm en zeeforel op kwantitatieve kenmerken week niet af van de
fenomenologische indeling van de voor handen zijnde dieren. Omdat in het verleden
dikwijls onzekere determinaties van deze soorten hebben plaatsgevonden (zie Nijssen & de
Groot), is hieraan extra aandacht besteed. Hoewel wij overtuigd zijn van de juistheid van
onze determinaties, moeten - gezien Nijssen & de Groot (1987) - miskwalificaties toch niet
geheel uitgesloten worden geacht.
De determinatie van de steriet is niet zeker. In Rusland zijn diverse soorten steur-achtigen
gekweekt, mede in de vorm van kruisingen. De in dit rapport genoemde dieren behoorden
zeker niet tot de Europese soort Acipenser sturio ('gewone steur'). Vangsten van andere
steurachtigen hebben doorgaans betrekking op gekweekte, door particulieren losgelaten
dieren (de Nie, 1996). Exacte vaststelling van de identiteit van de in dit onderzoek
aangetroffen dieren leek niet relevant.

De primaire gegevens zijn gearchiveerd in de geautomatiseerde bestanden van het RIVODLO. De verzamelde schubben en otolithen zijn droog opgeslagen op het RIVO-DLO.
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Foto 1 Verwerking van de vis in het laboratorium

6

Vistuigen
In de visserij op het IJsselmeer wordt gebruik gemaakt van diverse soorten vistuigen. In
tabel 3 staan een aantal belangrijke kenmerken van de visserij met deze vistuigen
samengevat. De opgegeven getallen geven de toegestane aantallen en maten weer. In
hoeverre het werkelijke gebruik hiervan afwijkt, is niet kwantitatief vast te stellen. Hierbij
valt ondermeer te denken aan de inzet van kleinere aantallen vistuigen (kisten, netten,
fuiken), of toepassing van bepaalde vistuigen in specifieke periodes van het jaar (grote
fuiken in het najaar, gericht op de schieraal-visserij), of afwijkende (ruimere) maaswijdtes.
Tabel 3 De vistuigen van de IJsselmeer-visserij.
vistuig

spiering-fuik

totaal

maaswijdte

aanvang

einde

aantal

(mm)

seizoen

seizoen

5060

24

ca 1 maart

schietfuik

18043

24

1 mei

grote fuik

1756

24

1 mei

40

1 november

pootvis-fuik

100?

aalkist

oo 24

21835

hoekwant

± 8*500

staande netten
zegen

5940

101

5?

aaskuil

40

±30

12

ca 5 april
15 oktober
1 december
15 maart

11 april

1 november

11 april

1 november

1 juli

15 maart

1 november

15 maart

15 april

15 oktober

In het kader van dit projekt is met name vis aangemeld uit grote fuiken. In mindere mate
kwamen ook schietfuiken voor, terwijl een kleine hoeveelheid vissen uit de staande netten
visserij gemeld werd. Figuur 1 geeft de herkomst van de vis voor de vijf meest gemelde
soorten weer.
Figuur 1.

Verdeling van de vijf meest gemelde vissoorten over de vistuigen.
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In figuur 2 is het aantal meldingen in elke maand gesplitst naar het vistuig waaruit de
vangst afkomstig was. Ook hier blijkt duidelijk de relatief sterke bijdrage van de grote
fuiken. Tevens blijkt de sterke binding van de meldingen aan het voor grote fuiken
toegestane seizoen van mei tot en met november. De in de tijd beperkte inzet van de grote
fuiken heeft tot gevolg dat ook de meldingen grotendeels tot deze periode beperkt zijn. Bij
de bespreking van de verschillende vissoorten wordt hierop teruggekomen, omdat
hierdoor ogenschijnlijk het beeld ontstaat, dat de soorten alleen in deze periode
voorkomen.
Figuur 2,

Verdeling van de meldingen over de vistuigen, per maand,
exclusief de meldingen van rivierprik.
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Soorten
Gedurende de 16 maanden waarover het onderzoek loopt zijn er in totaal 1045 vissen
door beroepsvissers op het IJsselmeer aangeleverd. In tabel 4 zijn de gevangen aantallen
uitgesplitst naar kwartaal en soort. Ruim de helft van de meldingen betreft forel. Het
aantal meldingen van de rivierprik is echter in sterke mate beïnvloed door het verzoek in
1995 geen rivierprik meer in te leveren. Daarnaast zijn een flink aantal zeeprikken, zalmen
en regenboogforellen gemeld. De verdeling van de meldingen naar soort staat samengevat
in figuur 3.
Tabel 4. Overzicht van de aantallen aangemelde vissen, per soort en kwartaal.
jaar

94

kwartaal

95
4

3

Zeeprik

1
2

Rivierprik

2
3

som
3

100

4

152
4

Roofblei

112
152

Steriet
Fint

som

7
1

1

2

2

3

9

1

Barbeel

304

1

3

3

Meerval

1

1

Gr.Marene

1

1

Regenboogforel

5

6

15

1

27

Zalm

2

7

11

5

25

149

270

76

542

Forel

1

38

8

Kwabaal

1

Zeebaars
Harder
som

1

206

12

1
3

3

1

13

14

266

322

238

1045

Figuur 3. Soortssamenstelling van de meldingen. De rest groep omvat de volgende
soorten: steriet, fint, roofblei, barbeel, meerval, grote marene, kwabaal,
zeebaars en harder. Het aantal meldingen van de rivierprik is, door intrekking
van de premie, in belangrijke mate beperkt.
Forel

Regenboogforel
Zalm

Zeeprik

rest

Rivierprik
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Figuur 4 Geografische verspreiding van de meldingen van de
zeeprik van september 1994 tot en met december 1995.
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Zeeprik
Nederlandse naam

Zeeprik

Wetenschappelijke naam

Petromyzon marinus

Lokale naam

Zeeprik, bonte negenoog, bonte prik

Figuur 5

Verdeling van de meldingen van de zeeprik over de maanden.
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Lengte-verdeling van de zeeprik (klasse-breedte 5 cm).
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Vrijwel alle meldingen van de zeeprik zijn afkomstig uit de voorzomer en betreffen dieren
van een halve tot bijna een hele meter lengte. Een vijftal kleinere zeeprikken is in de winter
van 94/95 gemeld, maar in winter 95/96 is dit niet opnieuw voorgevallen. Bijna alle
meldingen van de zeeprik zijn afkomstig uit grote fuiken bij de sluizen van
Kornwerderzand, maar verspreid over het meer komen incidentele waarnemingen voor.
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Figuur 7 Geografische verspreiding van de meldingen van de
rivierprik van september 1994 tot en met december 1995..
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Wetenschappelijke naam

Lampetra fluviatilis
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Figuur 8

Verdeling van de meldingen van de rivierprik over de maanden.
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Lengte-verdeling van de rivierprik (klasse-breedte 5 cm).
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In november zijn grote vangsten van de rivierprik gemeld. Dit betreft dieren van ca. 35 cm
lengte, die in de schieraalvisserij met grote fuiken worden gevangen. De dieren lijken in
kleur en grootte op de schieraal. In de kaart zijn de lokaties aangegeven, waarvan
rivierprikken gemeld zijn. Het is uit mondelinge mededelingen echter duidelijk geworden
dat ook op tal van andere plaatsen rivierprikken in grote hoeveelheden zijn gevangen.
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Figuur 10 Geografische verspreiding van de meldingen van de
soorten waarvan slechts enkele exemplaren gevangen zijn,
van september 1994 tot en met december 1995.
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Nederlandse naam

Sterlet

Wetenschappelijke naam

Acipenser c.f. ruthenus

Lokale naam

Steur

In de periode van zomer '94 tot december '95 zijn twee steriets uit het IJsselmeer gemeld.
Dit betreft een vangst van een mannetje van 52 cm lengte op 16 October 1995 in grote
fuiken op de Kreupel en een mannetje van 82 cm lengte op 25 september 1995 in staande
netten op het Enkhuizerzand (figuur 10).
Een derde steriet van bijna één meter lengte is, volgens mondelinge mededelingen, in het
najaar van 1995 gevangen nabij Urk.

Foto 2 Steriet
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Figuur 11 Geografische verspreiding van de meldingen van de fint
van september 1994 tot en met december 1995.
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Nederlandse naam

Fint

Wetenschappelijke naam

Alosa fallax

Lokale naam

Fint, flint

In October 1994 zijn 4 finten gemeld met een lengte tussen de 40 en 50 cm, afkomstig uit
staande netten en grote fuiken bij Breezanddijk en Kornwerderzand. In september 1995
werden twee finten van 22 cm lengte gevangen in grote fuiken bij Kornwerderzand, en
tenslotte werden in October 1995 drie finten met een lengte tussen de 45 en 50 cm
gevangen in grote fuiken (Kornwerderzand) en staande netten (voor Gaast). Één van deze
laatste finten in Kornwerderzand had een haring in de maag.
Uit mondelinge mededelingen van vissers is gebleken dat de totale vangst van fint
aanmerkelijk hoger is geweest dan hier gerapporteerd. Als gevolg van een
communicatiefout is niet alle fint aangemeld. Deze niet gemelde vangsten van de fint
zouden met name veel bij Kornwerderzand zijn voorgekomen.

Foto 3 Fint
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Roofblei
Nederlandse naam
Roofblei
Wetenschappelijke naam

Aspius aspius

Lokale naam
Op 7 februari 1995 werd nabij de Hofstede een roofblei gevangen van 29 cm lengte
(figuur 10). Het vistuig waarin deze roofblei is gevangen is onvermeld gebleven.

Barbeel
Nederlandse naam

Barbeel

Wetenschappelijke naam

Barbus barbus

Lokale naam
In december 1994 werden drie barbelen gevangen: twee in staande netten noord van de
Flevocentrale (lengte 45 tot 50 cm), en één in staande netten bij Kornwerderzand (lengte
63 cm), (figuur 10)
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Meerval
Nederlandse naam

Meerval

Wetenschappelijke naam

Silurus glanis

Lokale naam
Op 22 mei 1995 werd in de grote fuiken op de strekdammen van Kornwerderzand een
meerval gevangen van 56 cm lengte (figuur 10).

Grote Marene

Nederlandse naam

Gr.Marene

Wetenschappelijke naam

Coregonus lavaretus

Lokale naam
Op 30 juni 1995 werd in grote fuiken tussen Breezand en Kornwerderzand een grote
marene gevangen van 31 cm lengte (figuur 10).
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Figuur 12 Geografische verspreiding van de meldingen van de
regenboogforel van september 1994 tot en met december
1995.

Regenboogforel
Nederlandse naam

Regenboogforel

Wetenschappelijke naam

Oncorhynchus mykiss

Lokale naam

?

Figuur 13

Verdeling van de meldingen van de regenboogforel over de maanden.
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Figuur 14

Lengte-verdeling van de regenboogforel (klasse-breedte 5 cm).
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In november en december 1994, en verspreid door de gehele tweede helft van 1995
werden in totaal 27 regenboogforellen gevangen, variërend in lengte van 20 tot 40 cm,
met een enkeling tot 50 cm lengte.
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Het verband tussen de lengte van de regenboogforel en de
periode waarin hij gevangen is, wekt de indruk dat in feite
slechts van één groep regenboogforellen sprake zou kunnen
zijn, die van mei tot oktober 1995 een groei doormaakt van ca.
25 naar ca. 40 cm lengte. Deze indruk is echter gebaseerd op een bijzonder klein aantal
waarnemingen.
Figuur 15

Individuele lengtes van de regenboogforel als functie van de vangstdatum
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In figuur 16 wordt de sexe- en rijpheidsverdeling van de regenboogforel getoond. Deze
figuur geeft een lichte aanwijzing dat de grotere regenboogforellen een wat verder
rijpheidsstadium hebben bereikt, maar opnieuw is het aantal waarnemingen gering. Het
aantal mannetjes is nagenoeg gelijk aan het aantal vrouwtjes.
Figuur 16

De rijpheid van de regenboogforellen, per lengtegroep en sexe.
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In een regenboogforel gevangen in mei 1995 nabij Kornwerderzand werd een sprot in de
maag aangetroffen.
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Figuur 17 Geografische verspreiding van de meldingen van de
zalm van september 1994 tot en met december 1995.
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Zalm
Nederlandse naam

Zalm

Wetenschappelijke naam

Salmo salar

Lokale naam

-

Figuur 18

(zalm?, schotje?)

Verdeling van de meldingen van de zalm over de maanden.
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Lengte-verdeling van de zalm (klasse-breedte 5 cm).
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Het aantal gemelde zalmen is gedurende de tweede helft van 1995 geleidelijk toegenomen
van één in mei, tot negen in november. In augustus is echter geen enkele zalm gemeld.
De zalm is veruit de grootste aangemelde vis; de lengtes varieren van 16 tot 98 cm. Één
zalm van 52 en één zalm van 58 cm lengte toonden een afgeknipte vetvin. Deze werden
25

tegelijk gevangen, op 5 oktober 1995 in een grote fuik te
Kornwerderzand. De kleinste zalmen (15 tot 25 cm) werden
gedurende

de

zomer

gemeld

uit

grote

fuiken

bij

Kornwerderzand en Breezanddijk (figuur 17 en 20). Het lijkt
waarschijnlijk dat deze groep zalmen tot een andere leeftijdsgroep behoorden dan de rest
van de gemelde zalmen, van 50 cm lengte en groter. Het aantal meldingen is echter te
gering om aanwijzingen over de groei op te leveren.
Figuur 20

Individuele lengtes van de zalmen als functie van de vangstdatum
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In totaal werden 8 vrouwtjes zalmen gemeld, en 11 mannetjes. Figuur 21 geeft de
sexeverdeling per lengte-klasse weer.
Figuur 21

De verdeling van de sexen van de zalmen per lengteklasse.
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Alle mannetjes langer dan 50 cm waren bijna paairijp (stadium
4). De vrouwtjes varieerden van voorbereidend tot paairijpheid
(stadium 3) tot paaiend (stadium 6), dat wil zeggen dat de
eieren zonder enige aandrang naar buiten vloeiden. De totale
hoeveelheid eieren per vrouwtje beliep tot 1 kg.
Figuur 22

De rijpheid van de zalmen, per sexe en lengteklasse.
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In de maag van een zalm gevangen op 27 oktober 1994 nabij Kornwerderzand werd een
gewone garnaal aangetroffen.

Foto 5 Zalm.
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Figuur 23 Geografische verspreiding van de meldingen van de
forel van september 1994 tot en met december 1995.
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Figuur 24

Verdeling van de meldingen van de forel over de maanden.
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Lengte-verdeling van de forel (klasse-breedte 5 cm). Legenda als van figuur 24.
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1 De

forel wordt in Nederland dikwijls aangeduid als 'zeeforel'. De auteurs geven er de voorkeur aan

speculaties over de herkomst niet al in de naamgeving tot uitdrukking te laten komen.
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Verreweg het grootste aantal meldingen betrof forel. In totaal
werden 542 forellen aangeleverd. In figuur 24 zijn de meldingen
per maand opgedeeld over twee categoriëen: schotjes en 'grote
forel'. De indeling in twee categoriëen is gebaseerd op figuur 26
(zie onder). Het totale aantal forellen vertoont een duidelijke top aan het eind van de
zomer, maar het aantal 'grote forellen' komt al in de voorzomer tot een maximum. Het
aantal meldingen aan het eind van 1995 is beduidend hoger dan aan het eind van 1994.

Figuur 26 Individuele lengtes van de forellen als functie van de vangstdatum.
De getrokken lijnen geven de gemiddelde lengte per groep forellen weer.

~\s~

In figuur 26 is de lengte van de individuele forellen weergegeven als functie van de datum.
Er blijkt een vrij scherpe scheiding te zijn tussen forellen met een lengte < 30 cm en
> 30 cm, maar deze scheidslijn komt in de loop van het jaar bij grotere lengtes te liggen.
Hieruit komt de suggestie naar voren dat er sprake is van (tenminste) twee cohorten die
een verschillende lengte-samenstelling hebben, en die beiden een groei in de loop van het
jaar doormaken. Op grond van deze figuur is in de uitwerking een onderscheid gemaakt
tussen deze twee groepen. De groep kleinere dieren komt in de praktijk geheel overeen
met wat in de IJsselmeer-visserij 'schotjes' wordt genoemd. De groep grotere dieren wordt
in de visserij aangeduid als 'zalm', welke term dikwijls tot verwarring aanleiding heeft
gegeven. Deze groep zal hier worden aangeduid als 'grote forel'. De scheidslijn tussen
schotjes en 'grote forel' is getrokken bij 30 cm lengte in januari, tot 52 cm lengte in
december, met een rechte lijn daartussenin.
In de figuur zijn de gemiddelde lengtes van de onderscheiden groepen weergegeven met
een getrokken lijn. Deze lijnen worden gevormd door zogenaamde 'cubic spline
smoothers', dat wil zeggen een soort glijdende regressie van de lengte tegen de datum.
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Figuur 27 Indeling van de gemelde forellen naar lengte en
sexe.
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Het aantal vrouwtjes overtrof het aantal mannetjes in lichte mate. Met name bij de forellen
van 30 tot 50 cm lengte bedroeg het percentage vrouwtjes 60 tot 70 %. In figuur 28 en 29
is met betrekking tot de geslachten onderscheid gemaakt tussen schotjes en 'grote forel'.
Vergelijking van beide figuren toont, dat het relatief wat hogere percentage vrouwtjes met
name voor rekening komt van de schotjes, hoewel ook bij de 'grote forel' het percentage
vrouwtjes iets boven de 50 % ligt.

Figuur 28

Indeling van de gemelde schotjes naar lengte en sexe.
Legenda als van figuur 27.
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Figuur 29

Indeling van de gemelde 'grote forel' naar lengte en sexe.
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De rijpheid liep uiteen van het prilste, jeugdige stadium bij forelletjes met een lengte van
10 tot 20 cm, tot volstrekt paairijpe dieren, bij een lengte van 60 cm en langer. In figuur 30
is de gemiddelde rijpheid weergegeven over alle gemelde dieren, uitgesplitst naar sexe en
lengte. Deze figuur lijkt te tonen dat boven een lengte van ruim 50 cm meer dan de helft
van de mannetjes behoort tot rijpheidsstadium 3 of hoger, terwijl bij de vrouwtjes deze
lengte al beneden de 40 cm ligt.
Figuur 30

Indeling van alle gemelde forellen naar lengte, sexe en rijpheid.
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Figuur 31 en 32 tonen opnieuw de rijpheid van de forel, naar
geslacht en lengte, maar in deze figuren zijn de schotjes en
'grote forel' van elkaar gescheiden. Bij de mannetjes blijken bij
de schotjes vrijwel geen rijpende dieren voor te komen, terwijl
bij de vrouwtjes opnieuw bij ca. 40 cm lengte de helft van de dieren tot stadium 3
behoort.
Figuur 31

3 69

Indeling van de schotjes naar lengte, sexe en rijpheid.
Legenda als van figuur 30.
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Bij de 'grote forel' ligt de situatie echter anders. Rijpheidsstadium 2 komt slechts in
beperkte mate bij kleine mannetjes voor. Omdat het aantal dieren betrekkelijk gering is,
valt een duidelijke grens voor de rijpere stadia moeilijk te trekken.
Figuur 32

Indeling van de 'grote forel' naar lengte, sexe en rijpheid.
Legenda als van figuur 30.
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Opdeling van de forel naar sexe, maand en rijpheid (figuur 33)
toont dat mannetjes stadium 3 (en verder) in alle maanden een
kleine minderheid vormen. Vrouwtjes tonen in de loop van
najaar '94 een toenemend aandeel stadium 3; deze tendens
herhaalt zich in najaar '95. De paairijpe stadia van de vrouwtjes zijn beperkt tot de
maanden september tot november, zowel in '94 als in '95.
Figuur 33
%

Indeling van alle gemelde forel naar maand, sexe en rijpheid.
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Het onderscheid tussen schotjes en 'grote forel' (figuur 34 en 35) toont dat met name de
schotjes bijdragen aan de overgang van stadium 2 naar 3, terwijl vrijwel alleen de
'grote forel' tot volle paairijpheid komt.
Figuur 34

Indeling van de schotjes naar maand, sexe en rijpheid.
Legenda als van figuur 33.
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Figuur 35

Indeling van de 'grote forel' naar maand, sexe en rijpheid.
Legenda als van figuur 33.
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De meldingen van de forel concentreren zich in drie gebieden (figuur 23): nabij
Kornwerderzand, in een brede strook tussen Medemblik en Lemmer, en rond de
Ketelmond (Flevocentrale, Urk). Maar ook verspreid over IJsselmeer (in engere zin) en
Markermeer komen incidentele meldingen voor. In figuur 36 en 37 zijn alle meldingen
uitgesplitst tussen schotjes en 'grote forel'. De verspreiding van de 'grote forel' blijkt af te
wijken van het algemene patroon, in die zin dat in de brede strook tussen Medemblik en
Lemmer slechts incidentele meldingen voorkomen, terwijl de meldingen rond de
Ketelmond zich wat meer rond de Flevocentrale concentreren.
Op 21 september 1995 werd in een grote fuik nabij Kornwerderzand een schotje van 32
cm lengte aangetroffen, met een afgeknipte rechter borstvin.
Opmerkelijk is tenslotte de maaginhoud van een aantal schotjes in november 1995. Twee
schotjes bij Kornwerderzand, twee bij Workum, een schotje bij Stavoren en een schotje op
de Spaanderbank bevatten in hun maag prooi-organismen die uit een marien milieu
afkomstig moeten zijn. Dit waren achtereenvolgens: haring, garnaal en schar, kabeljauw,
5 mesheft-voetjes, en tweemaal haring. Met name de mesheft-voetjes waren bijzonder
vers. Het lijkt waarschijnlijk dat deze forel niet langer dan 12 tot 24 uur voor zijn vangst
deze voetjes had gegeten. Beukema & Dekker (1995) beschrijven massale sterftes onder
mesheften die tot dichte banken van (half) dode mesheften hebben geleid. Volgens
R. Dekker (pers. comm.) is het onwaarschijnlijk dat een zo groot aantal mesheften als in de
forel bij Workum werden aangetroffen afkomstig is uit de Waddenzee nabij de Afsluitdijk.
De dichtheden van mesheften zijn groter in de zeegaten tussen de Waddeneilanden.
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Figuur 36 Geografische verspreiding van de meldingen van de
schotjes van september 1994 tot en met december 1995.
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Figuur 37 Geografische verspreiding van de meldingen van de
'grote forel' van september 1994 tot en met december 1995.
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Foto 6 Zeebaars

Kwabaal
Nederlandse naam

Kwabaal

Wetenschappelijke naam

Lota lota

Lokale naam
In juni 1995 werd vlak voor Stavoren een kwabaal gevangen in een schietfuik (figuur 10).
De kwabaal had een lengte van 41 cm. Het was een bijna paairijp mannetje.

Zeebaars

Nederlandse naam

Zeebaars

Wetenschappelijke naam

Dicentrarchus labrax

Lokale naam
Op 21 en 22 augustus 1995 werden twee zeebaarzen gevangen in schietfuiken bij
Kornwerderzand (figuur 10). Dit betrof een mannetje van 32 cm, en een vrouwtje van 66
cm lengte. Vervolgens werd op 19 september 1995 een mannetje van 44 cm lengte
gevangen in een grote fuik nabij Breezanddijk.
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Figuur 38 Geografische verspreiding van de meldingen van de
harder van september 1994 tot en met december 1995.

53*10

52-15
4'55

5'00
1

40

5'15

4

5*30

5-10

11-20

21-30

5*45

31-100 101-200

5'55

>200

Harder
Nederlandse naam

Diklip harder

Wetenschappelijke naam

Chelon labrosus

Lokale naam

Harder

Figuur 39

Lengte-verdeling van de harder (klasse-breedte. 5 cm)..
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Uit de omgeving van Komwerderzand en Breezanddijk zijn in totaal 14 diklip harders
gemeld (figuur 38). Dit betreft merendeels kleine dieren (< 25 cm), maar ook grotere
dieren tot 50 cm lengte kwamen voor. Al deze harders zijn in grote fuiken gevangen in (juli
en) augustus 1995.
Uit mondelinge mededelingen van vissers is gebleken dat de totale vangst van harders
aanmerkelijk hoger is geweest dan hier gerapporteerd. Als gevolg van een communicatie
fout zijn niet alle harders aangemeld. Deze niet gemelde vangsten van de harder zouden
met name veel bij Komwerderzand zijn voorgekomen.
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Foto 7 De haven van Volendam
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Schepen en havenplaatsen
Individuele schepen
In totaal zijn 1045 vissen ingeleverd door 34 verschillende schepen. De bijdrage van deze
schepen varieerde van slechts één vis in de gehele onderzoeksperiode (door acht schepen)
tot een maximum van 214 meldingen door één schip uit Makkum (zie figuur 40). Het
(arithmetrisch) gemiddelde aantal meldingen per schip bedroeg 30, met een mediaan van
4 meldingen. Gezien de scheve verdeling van het aantal meldingen per schip (schepen met
weinig meldingen kwamen frekwent voor, terwijl een enkele extreem een zeer groot aantal
inleverde), geeft de mediaan hier waarschijnlijk een betere indruk van het doorsnee aantal
meldingen per schip dan het (arithmetische) gemiddelde.
Figuur 40

1

Cumulatieve verdeling van het aantal vissen dat door één schip is aangemeld.
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Het aantal meldingen door één schip wordt mede bepaald door de regelmaat waarmee
vissen worden ingeleverd. Voor zover schepen meer dan één melding leverden, kon het
aantal dagen dat tussen twee meldingen verstreek worden berekend. De cumulatieve
verdeling van deze wachttijd (figuur 41) toont dat dit interval uiteenliep van slechts één
dag tot een maximale wachttijd van 364 dagen. De totale door dit onderzoek bestreken
periode bedraagt 465 dagen. De langste wachttijd betreft derhalve een schip dat vrijwel
direkt na de start van het onderzoek een vis aanmelde, om niet meer terug te komen tot
kort voor het einde van de onderzoeksperiode. Bij voortzetting van het onderzoek worden
nog langere wachttijden mogelijk. De gemiddelde wachttijd bedroeg echter slechts 19
dagen, met een mediane wachttijd van 7 dagen. In de IJsselmeer-visserij wordt veelvuldig
van een werkschema gebruik gemaakt waarbij individuele grote fuiken slechts één maal
per week gelicht worden. De door de vissers gemelde datum van vangst betreft
noodzakelijkerwijs de datum waarop de visser de fuik heeft gelicht (en niet de dag waarop
de vis de fuik is ingezwommen). De mediane wachttijd van 7 dagen doet vermoeden dat
veel vissers slechts vangsten melden van op één en dezelfde weekdag gelichte fuiken. Dit
suggereert dat de meldingen van een individuele visser in veel gevallen betrekking hebben
op slechts een klein deel van zijn fuiken.
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Figuur 41 Cumulatieve verdeling van het aantal dagen dat tussen twee meldingen door
één schip verstrijkt.
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Figuur 42

Aantal schepen per havenplaats, opgedeeld naar wel of niet deelnemend aan
dit onderzoek. De categorie 'EM' heeft geen vangsten gemeld, vermoedelijk
omdat zij geen vangsten maakten; zie tekst.
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Havenplaatsen
Het aantal vergunningen voor de uitoefening van de IJsselmeer-visserij is door de overheid
momenteel vastgelegd op 104.
In zes plaatsen rond het IJsselmeer is een visafslag aanwezig, waarin met regelmaat vis
wordt verhandeld: Enkhuizen, Makkum (=Wonseradeel), Staveren, Urk, Volendam en
Wieringen. In elk van deze plaatsen is in het kader van dit onderzoek een diepvries op de
afslag geplaatst. In totaal vinden 76 van de 104 schepen in deze plaatsen hun thuishaven.
De overige 28 schepen zijn verdeeld over tal van kleinere plaatsen, met in elk van deze
plaatsen ten hoogste drie schepen. Deze 28 schepen zijn in het onderstaande samengevat
onder de categorie 'rest'.
In totaal is door 34 van de 104 schepen aan dit onderzoek deelgenomen. De mate van
deelname varieerde sterk tussen de havenplaatsen (figuur 42). In Makkum (Wonseradeel)
werd door acht van de tien schepen deelgenomen, terwijl in de 'rest'-categorie slechts door
vier van de achtentwintig schepen werd deelgenomen.
In principe zijn er twee redenen denkbaar waarom een schip geen vis heeft aangemeld:
•

de schipper heeft - om welke reden dan ook - zijn vangsten niet ingeleverd, of

• door het betreffende schip zijn geen meldenswaardige vissoorten gevangen.
Beide gevallen zullen in het onderzoek naar voren komen als een schip dat in het geheel
geen vis heeft aangemeld. Teneinde een schatting te kunnen maken van de totale vangst
door de IJsselmeer-visserij, is het wenselijk deze twee groepen (niet-deelnemers en nietvangers) te kunnen onderscheiden.
De visserij van verschillende schepen in één havenplaats is dikwijls ruimtelijk vrij scherp
begrensd (zie onder). Als gevolg hiervan is de kans om een meldenswaardige vis te vangen
voor schepen van dezelfde havenplaats onderling redelijk vergelijkbaar. Welk schip wèl, en
welk schip niet een zeldzame vis vangt, zal min of meer een kwestie van toeval zijn. Op
theoretische gronden is dan te verwachten dat het aantal vangsten per schip een Poissonverdeling kent. De werkelijke verdeling van het aantal vangsten per havenplaats is uit de
gegevens bekend, voor zover het een strikt positief aantal vangsten betreft. Het aantal
schepen dat door toeval geen enkele meldenswaardige vangst realiseerde, kan echter niet
direkt uit de gegevens worden afgeleid. Dempster, Laird & Rubin (1977) ontwierpen juist
voor dergelijke gevallen een algorithme, waarmee het ontbrekende deel van een overigens
bekende verdeling kan worden geschat. Dit algorithme staat bekend als het EMalgorithme. De kern van het algorithme bestaat uit een afwisseling van enerzijds de
schatting van het gemiddelde aantal meldingen per havenplaats gegeven het aantal nietvangers (Expectation) en anderzijds de schatting van het aantal niet-vangers gegeven het
gemiddelde aantal meldingen per schip (Maximization of likelihood). Toepassing van deze
methode op de gegevens in dit onderzoek (figuur 42, 'EM') resulteert in een schatting van
in totaal 5.48 schepen welke geen vangsten hebben gerealiseerd, verdeeld over Urk (4.29),
Volendam (0.93) en Wieringen (0.26). De overige 65 schepen zouden dan niet aan het
onderzoek hebben bijgedragen, ongeacht of zij wel of niet meldenswaardige vangsten
maakten.
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Figuur 43 Geografische verspreiding van de meldingen per havenplaats.
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Geografische verspreiding per havenplaats
Het IJsselmeer is, voor de gemene weide visserij die er op plaatsvindt, een betrekkelijk klein
water. De uitersten liggen niet meer dan 100 km uit elkaar. Individuele bedrijven zouden,
als de verspreiding van de vis daar aanleiding toe geeft, op vrijwel elk deel van het meer
aktief kunnen zijn. Iedere schipper is dan ook vrij zijn netten te plaatsen waar hem dat
goed dunkt; de voor specifieke vistuigen gesloten gebieden kennen geen uitzonderingen
voor specifieke bedrijven. De grote fuiken - waaruit de meeste meldingen in dit onderzoek
afkomstig zijn - vormen hierop een uitzondering. De plaatsen voor de grote fuiken ('fuikenregels') zijn voor langere tijd aan specifieke bedrijven toebedeeld. Bij de verdeling van deze
plaatsen spelen - naast de afstand tot de thuishaven - ook overwegingen betreffende een
eerlijke verdeling van de betere plaatsen een rol.
De verspreiding van de meldingen in dit onderzoek zijn echter geenszins onafhankelijk van
de havenplaats (figuur 43). Hoewel incidentele meldingen uit de verschillende
havenplaatsen elkaar wel overlappen, blijkt er in grote lijnen een duidelijke geografische
scheiding te bestaan tussen de schepen uit verschillende havenplaatsen. Makkum
(Wonseradeel) meldt met name veel vangsten van de Afsluitdijk, tussen Kornwerderzand
en Breezanddijk, maar ook van een aantal lokaties onder Gaast en zuid van Urk. Staveren
bevist de Friese kust, maar blijkt ook regelmatig in de omgeving van Wieringen te komen.
Enkhuizer vissers worden aangetroffen in een brede strook van noordwest naar zuidoost,
van de Zeughoek naar de Flevocentrale. De meldingen van Urk zijn niet bijzonder talrijk, en
concentreren zich rond Urk, en een smalle strook van de Hofstede naar het noorden over
de Kreil naar de Knokkels. Het aantal meldingen uit Wieringen en de overige havenplaatsen
is te gering om een uitspraak over hun favoriete stekken te kunnen doen. Gezien de
meldingen van dezelfde vissoorten in hetzelfde vistuig binnen het territoir van
verschillende havenplaatsen, lijkt het niet waarschijnlijk dat de hier getoonde territoria per
havenplaats in werkelijkheid de verspreiding van de vissoorten of vistuigen weergeeft.
Eerder lijkt de selectie van een havenplaats te bepalen in welke gebieden van het IJsselmeer
meldingen zijn te verwachten, en daarmee tevens in welke aantallen.
Het aantal meldingen van het Markermeer is klein t.o.v. het IJsselmeer (in engere zin), 1 %
van de meldingen op ca. 33 % van het oppervlak. De commerciële visserij op het
Markermeer is de laatste jaren van afnemend belang. Vissers uit Volendam waren eertijds
aktief op het Markermeer, maar worden nu veelal verspreid op het IJsselmeer (in engere
zin) aangetroffen; 'buiten' in hun spraakgebruik. De intensiteit van de bevissing met
staande netten en schietfuiken is dientengevolge sterk afgenomen. De intensiteit van deze
visserijen op het Markermeer bedraagt naar schatting nog maar 10 % van de totale
inspanning. Voor de grote fuiken ligt de situatie echter complexer. Aan iedere visser die
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Legenda van figuur 43.
In figuur 43 (op de tegenoverliggende pagina) is het aantal meldingen per havenplaats
weergegeven in de kaart van het IJsselmeer. De waarnemingen zijn samengevoegd in
vakken van 5' * 5'. Voor zover het midden van een vak op het land viel, is het symbool in
de kaart ietwat verplaatst. De symbolen geven zowel het aantal waarnemingen (grootte),
als de verdeling naar havenplaats (kleur) weer.
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met grote fuiken mag vissen, zijn vaste fuikenregels toegewezen, welke toewijzing ook nog
vervalt als de regels een jaar lang ongebruikt zijn gebleven. Verplaatsing van grote fuiken
naar meer rendabele lokaties is daarom niet mogelijk. Uit vertrouwelijke informatie is
gebleken dat grote fuiken op het Markermeer minder vaak gelicht worden dan op het
IJsselmeer. Door de geringe vangsten loopt de fuik minder gauw vol. De rentabiliteit van
de fuiken wordt door de langere intervallen nog enigszins behouden. Dit betekent echter
dat de totale visserijintensiteit van de grote fuiken op het Markermeer minder is
afgenomen, dan op grond van de tegenvallende vangsten verwacht zou kunnen worden.
Het geringe aantal meldingen van zeldzame, trekkende vissen van het Markermeer lijkt er
daarom op te wijzen dat deze vissen aanzienlijk minder op het Markermeer voorkomen
dan op het IJsselmeer (in engere zin).
Door de verschillende havenplaatsen is niet in gelijke mate aan de meldingen bijgedragen.
In figuur 42 werd reeds getoond dat het percentage deelnemende schepen per haven
uiteenliep van 80 % in Makkum (Wonseradeel) tot 29 % in Volendam. Ook toonden de
havenplaatsen verschillen in de maanden waarop vis aangemeld werd (figuur 44). In najaar
1994 werd door Enkhuizen in het geheel geen vis aangemeld, terwijl met ingang van het
fuikenseizoen 1995 iedere maand meldingen uit Enkhuizen binnenkwamen. Staveren
leverde in najaar 1994 relatief een groot aantal meldingen, maar ontbrak geheel in
voorjaar en zomer 1995, om tenslotte in najaar 1995 een vergelijkbaar aantal vissen te
melden als in najaar 1994.
Deze verschillen tussen de havenplaatsen zullen deels bepaald worden door de verschillen
tussen vistuigen en territoir van de havenplaatsen. Daarnaast werd in gesprekken door
individuele vissers en medewerkers van de afslagen echter herhaaldelijk gesteld, dat het
verlenen van medewerking aan dit onderzoek in de havens onderwerp van gesprek was en
dat ten dele een gezamenlijk standpunt werd ingenomen. Wieringen gaf bijvoorbeeld aan
in het geheel niet te willen meewerken.
Figuur 44 Verdeling van de meldingen over de havenplaatsen, per maand, exclusief de
meldingen van de rivierprik.

CUD EH

48

ggggga

ST

UK

VD Uil WON

WR

ISÎÏÎI rest

Totale deelname
In totaal is door 34 bedrijven in het kader van dit onderzoek vis aangeleverd. Het begin en
het einde van deelname van individuele bedrijven vertoont in de tijd een zeer verschillend
verloop . In figuur 45 is de cumulatieve verdeling van de eerste en laatste melding van een
bedrijf uitgezet als een funktie van de datum. De bovenste lijn in deze grafiek (cumulatieve
verdeling van de eerste melding) toont het totale aantal bedrijven, waarvan in de periode
voorafgaand aan een gegeven datum ooit enige melding is verkregen. De onderste lijn
(cumulatieve verdeling van de laatste melding) stelt het totale aantal bedrijven voor,
waarvan in de periode na een bepaalde datum geen enkele melding meer is verkregen. Een
bedrijf dat in totaal slechts één melding heeft geleverd, zal op die datum beide lijnen met
één verhogen. Een bedrijf dat in October 1994 een vis inleverde, en daarna pas weer in
October 1995, zal de bovenste lijn met één ophogen in october 1994, en de onderste pas
in october 1995. De afstand tussen beide lijnen op een bepaalde datum geeft derhalve het
aantal bedrijven weer, dat zowel voor, als na die datum vis aangemeld heeft. Het zal
duidelijk zijn dat na de sluitingsdatum van dit onderzoek geen enkel bedrijf meer vis heeft
ingeleverd. De stijging van de onderste lijn in najaar 1995 is daarom een artefact,
veroorzaakt door de eindige duur van het onderzoek.
Na aanvang van het onderzoek, eind september 1994, nam het aantal deelnemers gestaag
toe, tot 15 in januari 1995. Vier van deze bedrijven heeft na die datum echter nooit meer
vangsten gemeld. In mei 1995 nam het aantal deelnemers opnieuw toe, met 5 bedrijven.
Tenslotte nam in najaar 1995 het aantal deelnemers in enkele stappen toe met 8 bedrijven.
De toename van het aantal bedrijven waarvan na een bepaalde datum geen meldingen
meer zijn verkregen vertoont een gelijkmatiger verloop. Tussen november 1994 en
september 1995 neemt het aantal 'wegblijvers' geleidelijk toe tot 12. Na september 1995
neemt het aantal 'wegblijvers' in snel tempo toe, tot 34. Dit zal voornamelijk het gevolg
zijn van de eindige duur van het onderzoek: het merendeel van deze bedrijven zal bij
voortzetting van dit onderzoek alsnog vis aanmelden.
Figuur 45 Cumulatieve verdeling van de eerste (bovenste lijn) en laatste melding
(onderste lijn) per schip.
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Uit mondelinge kontakten met vissers en medewerkers van de afslagen komt naar voren
dat deelname aan dit onderzoek voor veel vissers op een vrij bewuste beslissing berust.
Deze beslissing zou met name gedurende rust-perioden overwogen worden, als gevolg
waarvan de deelname-bereidheid bij aanvang van een nieuw seizoen sprongsgewijs is
toegenomen. Figuur 45 lijkt inderdaad te tonen dat de deelname stijgt in een korte periode
na de aanvang van het onderzoek, na de aanvang van het fuikenseizoen (mei 1995) en na
aanvang van de nettenvisserij (meest september 1995). De toename van het aantal
'wegblijvers' lijkt in veel mindere mate aan bepaalde seizoenen gebonden te zijn. Kennelijk
is er minder sprake van een besluit tot afhaken. Geleidelijke versukkeling van de deelname,
of het toevalligerwijze ontbreken van meldenswaardige vangsten lijkt meer waarschijnlijk.
Het netto aantal deelnemers (dat komt overeen met het gebied tussen de twee lijnen in
figuur 45) neemt gedurende de loop van het onderzoek gestaag toe, tot de sluitingsdatum
(1 januari 1996) tot een afname leidt, na september 1995. Uit de gesprekken op de
afslagen is de indruk ontstaan dat bij voortzetting van het onderzoek nog een verdere
toename valt te verwachten, van groepen vissers die tot nog toe onvoldoende acht hadden
geslagen op dit onderzoek.
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Foto 8 Forel
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Het IJsselmeer als biotoop voor trekkende vissen
In het IJsselmeer leefden in najaar 1995 naar schatting in de orde van grootte van 1 miljard
vissen, waarvan 30 miljoen langer dan 20 cm waren. De in dit onderzoek beschreven 1045
exemplaren spelen in het ecosysteem van het IJsselmeer dan ook een volstrekt
ondergeschikte rol. De betekenis van deze 1045 vissen ligt veel meer in hun signaalfunktie,
zowel wat betreft de waterkwaliteit als wat betreft de mogelijkheid tot migratie het
IJsselmeer in en het IJsselmeer uit. Voor deze signaalfunktie is het van groot belang inzicht
te hebben in de herkomst (migratie) en de verblijfsduur (waterkwaliteit) van deze vissen.
In dit hoofdstuk wordt, op grond van de nu beschikbare informatie, en de bestaande
kennis over de biologie van de soorten, een aanzet gegeven tot een diskussie over het
belang van het IJsselmeer voor deze soorten als migratieroute en/of verblijfplaats. Tot slot
wordt kort ingegaan op soorten die niet gemeld zijn, maar redelijkerwijs wel verwacht
hadden mogen worden.
Acht soorten zijn in dit onderzoek slechts in zeer kleine aantallen gemeld. Op grond van
literatuur over de biologie en verspreiding van deze soorten kunnen deze acht worden
ingedeeld in:
•

Zoetwater-soorten, die geen standpopulatie in het IJsselmeer kennen, en vermoedelijk
slechts door toeval in het IJsselmeer verzeild geraakt zijn (dwaalgasten). Deze groep
omvat de roofblei, de barbeel, de meerval en de kwabaal.

•

Zoutwater-soorten, die met enige regelmaat in het zoete water doordringen, maar
waarvoor het verblijf in het Nederlandse zoete water niet van essentieel belang in hun
levenscyclus is. Deze groep omvat de fint, de zeebaars en de harder. De fint plant zich
in het zoete water voort, maar dat vindt niet meer in Nederland plaats.

•

Exoten, welke slechts door uitzetting voorkomen in Nederlandse wateren. Dit betreft
de steriet, maar ook de talrijkere regenboogforel.

Het verblijf in het IJsselmeer vormt voor geen van deze drie groepen een (in kwantitatieve
of kwalitatieve zin) essentiële fase in hun levenscyclus, en aan hun voorkomen kan dan ook
nauwelijks enige betekenis worden toegekend met betrekking tot de waterkwaliteit of
toegankelijkheid van het ecosysteem van het IJsselmeer.
Zeeprik en rivierprik zijn beiden in redelijke aantallen gevangen. Deze soorten behoren tot
de anadrome vissen, d.w.z. vissen welke zich in het zoete water voortplanten, maar die een
deel van hun leven in zee doorbrengen. Met name de zeeprik brengt een groot deel van
zijn leven op zee door, in tegenstelling tot de (van het IJsselmeer niet bekende) beekprik,
die in het geheel niet naar zee trekt. Zowel de zeeprik als de rivierprik worden regelmatig
langs de Nederlandse kust aangetroffen, maar ze planten zich in het stroomgebied van de
Nederlandse rivieren niet (meer) voort. De in het IJsselmeer gemelde prikken zijn dan ook
naar alle waarschijnlijkheid afkomstig van populaties uit de ons omringende landen. De
trek van zee naar de paaiplaatsen in het zoete water vindt doorgaans plaats in mei, juni en
juli (zeeprik), resp. augustus tot november (rivierprik) bij een lengte van ca. 65 resp. 40 cm.
(Lanzing, 1959). De in het IJsselmeer gevangen dieren komen, in lengte en timing, overeen
met naar de paaigebieden optrekkende dieren. Beide soorten worden slechts gedurende
een korte periode in het IJsselmeer waargenomen, tot op grote afstand van de Afsluitdijk.
De rivierprik wordt veelal gevangen in de grote fuiken, gemengd met schieraal. Deze fuiken
staan specifiek opgesteld om de schieraal te vangen op zijn migratie naar zee. Wellicht is
ook de rivierprik op het moment van zijn vangst niet (meer) op weg naar de paaiplaats,
maar op de terugweg naar zee. Het lijkt dan ook niet waarschijnlijk dat beide prikken
langdurig in het IJsselmeer verblijven. Eerder lijkt er sprake van een zogenaamde 'dummy
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run', dat wil zeggen een optrek gelijkend op de echte paaitrek, waarbij al na korte tijd weer
wordt teruggekeerd naar zee. Het is de vraag of de terugkeer van de IJsselmeer-prikken
succesvol is.

Zalm en forel werden in dit onderzoek dikwijls gemeld. Met name het grote aantal
meldingen van de forel maakt het mogelijk de status van deze vis in het IJsselmeer
gedetailleerd te beschouwen.
De zalm en forel behoren, evenals de prikken, tot de anadrome soorten. In tegenstelling
tot de prikken heeft voortplanting van de zalm en forel in Nederland waarschijnlijk nooit
plaatsgevonden (de Groot, 1989). In het Duitse deel van het stroomgebied van de Rijn
vond (en mogelijk ook: vindt) wel voortplanting plaats.
In tegenstelling tot de prikken kent de levenscyclus van de forel (en zalm) vele variaties op
één basaal thema. In figuur 46 is, op grond van literatuur uit de ons omringende landen,
een schematische samenvatting gemaakt van de belangrijkste varianten. Deze figuur is
ondermeer gebaseerd op de monografie over beekforel van Frost & Brown (1967), op het
literatuur-overzicht over zeeforel van Elliot et al. (1992), en op artikelen over de restauratie
van zalm- en forel bestanden in Thibault & Billard (1987). Het IJsselmeer is een zoet meer,
ontstaan door afdamming van een brakke binnenzee, waarin een tak van een grote rivier
uitstroomt. De verbinding met zee is nog steeds aanwezig via de spuisluizen. De
aanwezigheid van forel in het IJsselmeer kan derhalve verband houden met
•

het karakter van een zoet meer (parr, land-locked populatie),

•

de verbinding met een rivier in het achterland, die vis aanvoert op hun weg naar zee
(smolts en kelts),

•

de verbinding met een rivier in het achterland, waarnaar de uit zee optrekkende vis op
weg is (whitling, grilse en MSW1), of

•

de nabijheid van de zee (strayers).

De informatie over de forel van het IJsselmeer, die uit dit onderzoek naar voren komt, kan
als volgt worden samengevat:
•
•

Vanaf mei wordt er in de fuikenvisserij regelmatig kleinere forel gevangen, met een
gemiddelde lengte van 20 - 30 cm (schotjes).
In de loop van de zomer neemt de gemiddelde lengte toe van 25 cm in mei, via 30 cm
in augustus, tot 40 cm in december. Van december tot mei is het aantal
waarnemingen gering, maar een toename van de gemiddelde lengte tot 50 cm in mei
lijkt waarschijnlijk. Van mei tot augustus neemt de gemiddelde lengte daarna verder
toe tot bijna 60 cm. Na augustus is het aantal waarnemingen (van forel > 45 cm)
klein.

•
•

Schotjes worden het meest gevangen in augustus, 'grote forel' in juni.
In november zijn in de magen van een aantal schotjes mariene prooien aangetroffen.
De identiteit van de prooien en de versheid van de magen maken het waarschijnlijk dat
deze dieren slechts enkele uren tot hooguit twee dagen in het IJsselmeer aanwezig
waren.

Voorts zijn uit eerdere analyses van TMAO-gehaltes in het vlees van forel van het IJsselmeer
(Mous et al., 1995) de volgende conclusies getrokken:
f
•

Bijna alle onderzochte forellen vertoonden een substantieel TMAO-gehalte. Dit sluit uit
dat deze forel zijn gehele leven in het zoete water heeft doorgebracht.

•

Vijf forellen van ca. 40 cm lengte, allen gevangen in de laatste week van november

•

Het gehalte TMAO in forel van het Markermeer lag beduidend lager dan in forel
afkomstig van de Afsluitdijk.

1994, bevatten een duidelijk lager TMAO-gehalte, van 0 tot 0.3 mmol/100g.

1MWS
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= Multi Sea Winter

Figuur 46

Schematische weergave van de levenscyclus van de forel. In deze figuur zijn de
maanden van het jaar als de uren van een klok weergegeven. Het gebied
binnen de 'cijfers' van de klok geeft de levensfases in het zoete water weer,
het gebied daarbuiten de fases in zee. De cyclus vangt in het midden aan, bij
de paai. Daaropvolgend wordt de spiraalvormige lijn kloksgewijs naar buiten
gevolgd, tot de volwassen dieren terugkeren naar de paaiplaats. De varianten
op de levenscyclus zijn als vertakkende routes in het schema aangegeven. De
(angelsaksische) namen van de verschillende levensstadia zijn in de figuur
vermeld, alsmede de gemiddelde lengte (in cm) van de forel in die stadia.
Strayers kunnen in praktisch alle maanden van het jaar voorkomen.
MSW=Multi Sea Winter.

Deze informatie over de forel van het IJsselmeer kan worden vergeleken met de
verschillende opties gegeven in figuur 46.
•

Parr (jonge, onvolwassen forel, vóór de trek naar zee) bereikt een maximale lengte van
ca. 20 cm. Forellen met een lengte kleiner dan 20 cm vormen in het IJsselmeer een
uitzondering.

•

Landlocked (niet naar zee trekkende) forel of beekforel kan in Nederland een maximale
lengte bereiken van 78 cm (Nijssen & de Groot, 1987). De groeisnelheid van populaties
in het zoete water varieert sterk (Frost & Brown, 1967). Bij een lengte van 25 cm
bedraagt de groei in een jaar gemiddeld ca. 5 cm, maar in uitzonderingsgevallen komt
een groei van 10 cm ook voor. De op het IJsselmeer gevangen schotjes hebben in mei
een gemiddelde lengte van 25 cm. In december is de gemiddelde lengte toegenomen
tot 40 cm. Als er op het IJsselmeer sprake zou zijn van een in het zoete water
verblijvende (al of niet landlocked) populatjé van de forel, dan zou de waargenomen
lengte-toename de opgegeven groei verre overtreffen. Ook de positieve gehaltes van
TMAO in het vlees van de forel van het IJsselmeer duidt op een verblijf gedurende een
kortere of langere periode op zee .

•

Smolts (naar zee trekkende, juveniele forel) zouden in de maanden april en mei het
IJsselmeer moeten passeren, bij een lengte van gemiddeld 21 cm. De in mei
waargenomen forellen lijken redelijk met deze lengte overeen te komen, maar ze
53

missen de voor smolts kenmerkende zilveren kleur en tekening. De aanwezigheid van
steeds grotere forel in de daaropvolgende maanden lijkt erop te duiden dat in de
maanden mei tot en met december eenzelfde, homogene groep forel in het IJsselmeer
aanwezig is. Dat maakt het niet waarschijnlijk dat de in mei waargenomen forel een
afzonderlijke groep smolts zou zijn.
•

Whitlina (al na één zomer op zee terugkerende, rijp wordende forel) keert in
augustus/september terug naar het zoete water, bij een lengte van ca. 32 cm. Dat
komt overeen met de in augustus gevangen schotjes. Zoals voor de smolts is
uiteengezet, maakt de kontinuiteit van de vangsten van de schotjes (in aantal, lengte
en rijpheid) over de maanden het niet waarschijnlijk dat op het IJsselmeer van een
plotselinge immigratie van whitling sprake zou zijn. Tevens is gebleken dat de schotjes
in de nazomer voor het grootste deel tot rijpheidsstadium 2 (puber) behoren, waarvan
niet verondersteld mag worden dat zij nog in hetzelfde seizoen tot volle rijpheid
kunnen komen.

•

Grilse en MSW (paairijpe forellen die optrekken naar de paaiplaatsen, na resp. 1 of
meer winters op zee) keren in mei/juni naar het zoete water terug bij een gemiddelde
lengte van 36, 42 of >45 cm (na resp. 1, 2 of meer winters op zee). De schotjes van
het IJsselmeer zijn in die maanden aanzienlijk kleiner, en zeker niet bijna paairijp en
kunnen daarom niet als grilse beschouwd worden. De 'grote forel' van het IJsselmeer is
in juni het talrijkste bij een lengte van gemiddeld ruim 50 cm, en heeft (bij meer dan
de helft van de dieren) het rijpheidsstadium bereikt waarin zij zich voorbereiden op de
paai. Na juni neemt het aantal geleidelijk af tot in november de laatsten worden
gemeld. De geleidelijke afloop van het aantal doortrekkende dieren tot in het najaar
wijkt af van het normale gedrag van MSW.

•

Dummv runners vertonen in gedrag, uiterlijk en rijpheidsstadia sterke gelijkenis met
grilse en MSW, maar zij keren alweer terug naar zee vóór zij de paaiplaats bereiken.
Zoals gezegd komt de 'grote forel' van het IJsselmeer in mei/juni sterk overeen met
MSW. Of deze dieren wel of niet de paaiplaatsen in de bovenloop van de rivieren
bereiken kan niet uit de waarnemingen van het IJsselmeer worden afgeleid. Het
voorkomen van enkele 'grote forellen' in een vergevorderd stadium van rijpheid in het
najaar zou geïnterpreteerd kunnen worden als een indicatie dat deze dieren
terugkeren (dat wil zeggen: een dummy run).

•

Kelt (uitgepaaide dieren, op de terugweg naar zee) kunnen in een korte periode in
maart/april worden aangetroffen. Kelts zijn doorgaans langer dan 40 cm en, als gevolg
van de slopende aktiviteiten tijdens het paaien, bijzonder mager. Dit komt niet overeen
met de waarnemingen van het IJsselmeer.

•

Stravers (tijdelijk in riviermondingen verblijvende dwaalgasten) De karakteristieken van
strayers komen overeen met de populatie waaruit zij afkomstig zijn. De op het
IJsselmeer waargenomen forellen kunnen afkomstig zijn van populaties buiten het
stroomgebied van de Nederlandse rivieren. Op grond vaifi de beschikbare informatie is
het echter onmogelijk dë herkomst van eventuele strayers te bepalen.

•

Aberrant aedraa. Het is tenslotte ook denkbaar dat de forel in het IJsselmeer afkomstig
is van uitzettingen, welke mogelijk niet tot een natuurlijke, levensvatbare populatie
hebben geleid. In dat geval kunnen allerlei niet-traditionele patronen verwacht
worden. De melding van een schotje met een afgeknipte borstvin, in september 1995,
duidt erop dat tenminste een klein deel van de op het IJsselmeer gevangen forel
afkomstig is van uitzettingen. Of ook de overige dieren van uitzettingen afkomstig zijn,
valt op grond van de beschikbare informatie niet te zeggen.

Samenvattend: op grond van dit onderzoek lijkt het waarschijnlijk dat de forel van het
IJsselmeer van zee afkomstig is, en slechts korte tijd op het IJsselmeer verblijft, waarna zij
naar zee terugkeren (strayers) of voor kortere (dummy run) of langere tijd (whitling, grilse,
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MSW) de rivieren verder optrekken. Langdurig verblijf in het zoete water (land-locked) of
migratie van het zoete water naar zee (smolts, kelts) lijkt niet waarschijnlijk. Of de forel
bijdraagt tot het paaibestand hoger op de rivier, kan niet alleen uit de waarnemingen van
het IJsselmeer worden afgeleid.
Ongeacht de herkomst en status blijft het de vraag hoe lang de forel in het IJsselmeer
verblijft. Aanwijzingen over de verblijfstijd kunnen worden ontleend aan de identificatie
van de maaginhoud, en aan de geografische verspreiding van de vangsten.
Uit de analyse van de maaginhouden is gebleken dat in incidentele gevallen de periode
tussen intrek en vangst slechts enkele uren heeft geduurd. Mariene prooien werden
aangetroffen in zes exemplaren, op een totaal van 150 dieren, waarvan de identiteit van de
prooidieren kon worden vastgesteld. Al deze dieren werden echter in november 1995
gevangen, zodat het twijfelachtig is of deze zes van zee komende exemplaren
representatief zijn voor het gedrag van de overige exemplaren.
Forellen worden verspreid over het gehele IJsselmeer gevangen. Concentraties van
meldingen deden zich voor nabij de Afsluitdijk, nabij de IJsselmond, en in een brede strook
van Medemblik naar Lemmer. Gezien de hierboven gegeven beschouwing van de
levenscyclus van de forel, is het waarschijnlijk dat de op het IJsselmeer gevangen forel
hetzij van de Waddenzee, hetzij van de IJssel afkomstig is. Dat de forel niet alleen nabij de
Waddenzee en de IJssel gevangen wordt, dat wil zeggen niet alleen nabij de toegang tot
het IJsselmeer, duidt erop dat de verblijfstijd groot is in vergelijking met de
migratiesnelheid. De vangst van een forel met mesheftvoetjes in de maag nabij Workum
duidt er op dat de migratie in principe zeer snel kan verlopen.
Uit het Markermeer is slechts een klein aantal forellen gemeld. Hoewel dit het gevolg kan
zijn van de relatief geringe visserijdruk als gevolg van de tegenvallende vangsten, is het
toch waarschijnlijker dat de forel aanzienlijk minder op het Markermeer voorkomt. Twee
factoren kunnen daarbij een rol spelen. Enerzijds lijkt het onwaarschijnlijk dat een forel die
uit zee naar binnen trekt, richting paaiplaats in de bovenloop van de rivier, ver af zou
wijken van de route Afsluitdijk-IJssel. Anderzijds lijkt de dijk Enkhuizen-Lelystad een
wezenlijke barrière te vormen, zonder lokkende waterstroom.
Voor de commerciële vissoorten in het IJsselmeer zijn schattingen van de verblijfstijd
(impliciet) berekend. Dekker (1996c) analyseerde de aanvoer van (maatse) aal en berekende
een overleving van ca. 33 % per jaar. In het kader van de beoordeling van de impact van
aalscholvers enerzijds en de visserij anderzijds op de baars en snoekbaars, hebben van Dam
et al. (1995) een schatting gemaakt van de mortaliteit van ondermaatse baars en
snoekbaars in het IJsselmeer. Deze schattingen komen overeen met een overleving van 12
resp. 23 % per jaar. De schattingen van Dekker (1996c) met betrekking tot maatse baars en
snoekbaars komen overeen met een overleving van 27 resp. 13 %.
De mortaliteit van forel in het IJsselmeer kan niet direct worden afgeleid van de mortaliteit
van de commerciële soorten. Verreweg het grootste deel van de meldingen van de forel is
afkomstig uit grote fuiken. In de visserij op het IJsselmeer vormen de grote fuiken echter
slechts een klein deel van de totale visserij-inspanning (tabel 3). Specifieke componenten in
het gedrag resulteren in een disproportioneel groot aantal meldingen uit de grote fuiken.
Waarschijnlijk speelt de snelle migratie van de forel hierbij een rol. Tegelijkertijd betekent
dit echter dat de verblijfstijden gering zijn: de vangsten van de forel lijken bepaald door de
migratie van de forel, niet door het durende verblijf.
Ten aanzien van de zalm is aanzienlijk minder informatie beschikbaar gekomen dan voor
de forel. Het aantal meldingen van de zalm lag een factor twintig maal lager.
Dientengevolge is de basis voor een evaluatie aanzienlijk smaller en wordt volstaan met
enkele korte opmerkingen.
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Bij de zalm is, evenals bij de forel, sprake van een groep kleine dieren (zeven stuks), met
een lengte van 15 tot 25 cm. In tegenstelling tot de forel lijkt bij de zalm deze groep
kleinere dieren echter in de tijd vooraf te gaan aan de grote zalmen, die met name in
september en oktober werden aangetroffen, in een vergevorderd stadium van rijpheid. De
paaitijd loopt doorgaans van november tot december (de Groot, 1989b). Grote zalm van
het IJsselmeer gaat dus in timing en rijpheid kort vooraf aan de paai. In tegenstelling tot
forel kent zalm slechts een beperkt verblijf in het zoete water. Dit maakt waarschijnlijk dat
de IJsselmeer zalm van zee afkomstig is, en (al of niet succesvol) op weg is naar zijn
paaiplaats.

Niet gemeld, maar wel redelijkerwijs te verwachten, zijn de soorten steur (Acipenser sturio)
en elft (Alosa alosa).
De Nie (1996) beschrijft een zeer klein aantal waarnemingen van de gewone steur, in
recente jaren in Nederland. In Frankrijk, in het stroomgebied van de Garonne, wordt
getracht de populatie van de steur te herstellen, door kweek en uitzet van deze dieren.
Voor de Nederlandse kust zijn een aantal (gemerkte) exemplaren hiervan gevangen
(Castelnaud, 1988). Gezien de meldingen van de sterlets (die in de IJsselmeer-visserij
worden aangeduid als 'steur'), lijkt het niet waarschijnlijk dat gewone steuren in dit
onderzoek gemist zijn.
Elft lijkt in uiterlijk en gedrag sterk op fint. Kruisingen tussen beide soorten zijn mogelijk.
In dit onderzoek zijn slechts een zeer klein aantal finten aangemeld, hoewel er meer
werden gevangen. De elft is thans veel zeldzamer dan de fint (de Nie, 1996). Daarom is de
kans een elft aan te treffen uiterst gering.
Andere trekkende vissen, onder meer de houtingachtigen, hadden in dit onderzoek
aangetroffen kunnen worden. In de ons omringende landen zijn echter geen sterke
populaties meer aanwezig, zodat de kans één van deze dieren aan te treffen, thans uiterst
gering is.

(
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Evaluatie
In september 1994 is het onderzoek van gepremiëerde opkoop van zeldzame, trekkende
vissoorten op het IJsselmeer gestart. Sinds die datum zijn 465 dagen verstreken, waarin in
totaal 1045 vissen zijn opgekocht. Dit biedt de gelegenheid het onderzoek te evalueren,
mede in relatie tot andere programma's waarin de visstand van het IJsselmeer gevolgd
wordt.

Betrouwbaarheid en volledigheid
In de voorafgaande hoofdstukken is een overzicht gegeven van de resultaten. Hoewel de
verkregen informatie meestal nog onvoldoende is om een degelijke statistische analyse te
kunnen verantwoorden, heeft in de presentatie toch vooral de nadruk gelegen op
kwantitatieve informatie. Tijdens de uitvoering van de bemonsteringen zijn dikwijls
gesprekken gevoerd met vissers en met medewerkers van de afslagen en het Produktschap
voor Vis, met handelaren, etc. Deze gesprekken leverden niet alleen een schat aan
informatie op over de zeldzame vissoorten, maar ook over de meningen van vissers over dit
onderzoek. Hoewel deze informatie moeilijk op zijn (kwantitatieve) waarde geschat kan
worden, kwamen met name de volgende punten herhaaldelijk naar voren:
•

Individuele vissers dragen consistent aan dit onderzoek bij: na besloten te hebben tot
hun eerste melding, leveren zij ook hun latere vangsten in,

•

Het aantal deelnemers neemt gestaag toe. Bedrijven zien langzamerhand de
(economische) waarde van deelname in.

•

Niet alle bedrijven nemen deel. Een aantal bedrijven heeft melding gemaakt van
interessante vangsten, maar was niet bereid de vis over te dragen. Vaak wordt deze vis
voor eigen consumptie, of als relatie-geschenk gebruikt.

•

Ook de deelnemende bedrijven leverden niet al hun vangsten in. Met name de grotere
zalm/forel wordt nogal eens voor eigen consumptie of als relatie-geschenk aangewend.

•

De hoogte van de financiële vergoeding (waarde van de vis + premie) wordt van
cruciaal belang beschouwd.

•

Frekwent kontakt, en daaruit voortvloeiend vertrouwen, worden van doorslaggevende
betekenis gevonden.

•

Tussen dit programma en de overige werkzaamheden van het RIVO-DLO met
betrekking tot de IJsselmeer-visserij bestaan interacties, die zowel positief als negatief
kunnen zijn. Men beschouwt de medewerkers als vaste en geziene gasten op de
afslagen, met wie makkelijk en vertrouwenwekkend kontakt kan worden gelegd.
Anderzijds heeft kritiek op de positie van het Instituut in de discussie over het beheer
van de IJsselmeer-visserij geleid tot de weigering van een aantal schepen mee te willen
werken, aan welke bezigheid van het RIVO-DLO dan ook

•

Schepen in kleine havenplaatsen zijn soms wel bereid tot medewerking maar vinden de
afstand tot de dichtsbijzijnde afslag te groot om daadwerkelijk tot deelname over te
gaan.

Uit deze opsomming komt het beeld naar voren, dat dit onderzoek in grote lijnen positief
wordt ervaren. Ook wordt een toenemende bereidheid tot medewerking getoond. Dit
beeld komt redelijk overeen met de kwantitatieve resultaten: het aantal deelnemers groeit
(figuur 44), men blijft gedurende lange periode meewerken (figuur 45), het aantal
meldingen neemt toe (figuur 24) en men draagt frekwent bij (figuur 41). Daarnaast komt
echter uit de informele kontakten het beeld naar voren dat - ondanks alle inspanningen een deel van de vangsten nog altijd niet gemeld blijft. Dit betreft zowel het totale aantal
meldingen als de samenstelling. Gezien het hoge aantal deelnemende schepen, en het
totale aantal aangemelde vissen lijkt het echter steeds onwaarschijnlijker dat slechts het
topje van de ijsberg opgemerkt zou zijn. Mondeling kontakt met diverse vissers over de
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resultaten van dit onderzoek resulteert in een geschatte totale vangst van hooguit twee- à
drie-maal het aantal meldingen. De belangrijkste onzekerheid ligt in de strukturele onder
vertegenwoordiging van vissers uit Wieringen. Er lijkt geen reden om aan te nemen dat de
vangsten nabij Den Oever niet van een zelfde grootte orde zouden zijn als die van
Kornwerderzand.
Het al of niet deelnemen van een schip wordt niet uitsluitend door toeval bepaald. De
thuishaven van een schip (figuur 42), de periode waarin gevist wordt (figuur 45), de plaats
(figuur 43) en het vistuig (figuur 3) blijken allen van invloed op de bereidheid tot
deelname. Hoewel de omvang van het gegevensbestand nu nog slechts een eerste aanzet
tot een kwantitatieve analyse toelaat, lijken er op den duur zeker mogelijkheden te zijn om
ook ten aanzien van de mate van deelname aan dit onderzoek een kwantitatief
onderbouwd beeld op te bouwen en daarmee de 'zeldzaamheid' beter in te schatten.

Vergelijking met andere monitoringsprogramma's
In het kader van de monitoring van de visstand van het IJsselmeer worden routinematige
bestandsbemonsteringen uitgevoerd met behulp van onderzoeksschepen. De totale
omvang van de vangsten in deze proefvisserijen van najaar 1995 bedraagt bijna 210 000
vissen (tabel 5). Dekker (1996b) analyseerde de historische gegevensreeksen in relatie tot
de verschuivende en verbredende doelstellingen van het overheidsbeleid, en konkludeerde
dat deze proefbevissingen een betrouwbare index geven voor de (elf) algemene en
verspreid voorkomende vissoorten, maar dit is zeker niet het geval voor de zeldzamere,
trekkende vissoorten. Vergelijking van de vangsten tijdens het grote kuil survey met de
meldingen in het kader van dit onderzoek toont dat er van de veertien hier gerapporteerde
soorten slechts drie ooit eerder in de grote kuil zijn aangetroffen.
Sinds 1993 is, in het kader van het programma 'Monitoring van de Waterstaatskundige
Toestand des Lands' (MWTL), aan een viertal vissers op het IJsselmeer gevraagd een
gedetailleerde registratie bij te houden van hun vangsten in een beperkt aantal vistuigen
op vaste lokaties. Dit betreft een lokatie nabij Kornwerderzand, nabij de Houtribdijk, nabij
Hoorn en voor de Oostvaardersdijk. Voor een algemene evaluatie van dit programma
wordt verwezen naar Daan (1996).
Één van de vissers die meewerkt aan het MWTL-programma heeft ook in belangrijke mate
bijgedragen aan dit onderzoek. Als gevolg daarvan kan de informatie uit beide
programma's worden vergeleken (tabel 5). Het

belangrijkste verschil in de

bemonsteringsmethode wordt gevormd door het verschil in visserij-inspanning: voor dit
onderzoek konden vangsten uit alle netten en fuiken van de visser gemeld worden terwijl
voor het MWTL alleen de vangsten in een vast aantal van 5 grote fuiken geregistreerd
worden. Daarnaast is er verschil in detail van de waarneming: in het kader van het MWTL is
slechts datum, aantal en soort zoals vastgesteld door de visser bekend; in dit onderzoek is
de vis in het laboratorium gedetailleerd onderzocht op biologische kenmerken, die inzicht
geven in de plaats die de IJsselmeervangsten innemen in de levenscyclus van de
verschillende soorten.
Vergelijking van beide programma's toont dat dit onderzoek tot de waarneming van meer,
en andere vissen leidt. Het geringere aantal meldingen van harders in dit onderzoek in
vergelijking tot het MWTL-programma is het gevolg van een inmiddels verholpen
communicatie-fout tussen de visser en het RIVO-DLO. In MWTL-kader zijn door de visser 42
forellen gemeld, terwijl dit onderzoek niet alleen een groter aantal forellen maar ook een
aantal zalmen en regenboogforellen resulteert. Het lijkt dan ook waarschijnlijk dat een deel
van de determinaties in het MWTL-logboek onjuist zijn. Voorts blijkt dit onderzoek de
zeldzame meerval te tonen.
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Tabel 5

Het aantal waarnemingen per vissoort in 1995 van één visser, die zowel aan
dit onderzoek als aan het MTWL-programma heeft bijgedragen. (Getallen
tussen haakjes duiden onvolledige rapportages aan).
dit
MWTL
loqboeken onderzoek
hele beug
1 schip

5 fuiken
1 schip

visserij
inspanning

MWTL
dit
loqboeken onderzoek
visserij
inspanning

5 fuiken
1 schip

zeeprik

19

50

meerval

rivierprik

4

(0)

snoek

rode aal

6757
(2)

reqenbooqforel

1
2

spierinq

2

fint
brasem

158

zalm

kolblei

238

forel

3860
4
9
42

alver

20

3-d.stekelbaars

karper

34

pos

14644

38

baars

34108

winde
blankvoorn

12129

zeelt

6316

diklip-harder

5*5 fuiken
5 schepen

grote kuil
survey
44 trekken
à 10 min.

hele
visserij

zeeprik

26

112

rivierprik

37

(304)

28931

(-)

2

(9)

13373

(-)

6818

steriet
rode aal
fint
brasem

8400

Het aantal waarnemingen per vissoort in 1995 in dit onderzoek, het MTWLprogramma en de routine-matige bestandsopnames met de grote kuil.
(Getallen tussen haakjes waren uitgesloten van dit onderzoek, of zijn
onvolledig gerapporteerd).
dit
MWTL
loqboeken onderzoek

visserij
inspanning

(9)

38

bot

Tabel 6

126

46

snoekbaars

1

hele beug
1 schip

dit
MWTL
loqboeken onderzoek
visserijinspanning
zeelt

5*5 fuiken
5 schepen
38

kl. modderkruiper

2

meerval
57

snoek
spierinq

hele
visserij

44 trekken
à 10 min.
(-)
(-)

1

1

82

(-)

17819

(-)

qrote marene

337

(-)

1

reqenbooqforel

5

27

alver

300

(-)

1

zalm

2

25

99

542

roofblei

1

forel

1

kwabaal

kroeskarper

54

giebel
qraskarper
karper

3-d.stekelbaars
(-)

1

5
(-)

kopvoorn
winde

260

(-)

1

59060

(-)

8310

rietvoorn

61

92026

1

1
304

(-)

16

5

(-)

206

pos

147764

(-)

81787

baars

206449

(-)

18178

98028

(-)

2113

44

(14)

9751

(-)

rivierdonderpad
zeebaars

230
8

blankvoorn

1

1

kolblei

barbeel

grote kuil
survey

1

snoekbaars
diklip-harder
bot

461
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Dit onderzoek is gebaseerd op de opkoop van met name genoemde vis uit de commerciële
visserij. In de loop van het onderzoek bleek dat van één van de soorten (rivierprik) zodanig
grote aantallen werden gevangen, dat de kosten van de opkoop excessief stegen. Daarop
is deze soort uit de lijst van verlangde soorten verwijderd. Ook de routinematige
bestandsbemonsteringen (grote kuil surveys) geeft geen informatie over deze soort
(tabel 6). Het MWTL-programma blijkt de rivierprik, evenals enkele andere minder
algemene soorten, zoals rivierprik, fint, kolblei, alver, karper, winde, zeelt, snoek, 3d.
stekelbaars

en

harder,

wel

te

registreren.

Aangezien

de

routinematige

bestandsbemonsteringen vrijwel geen informatie over deze soorten geven, blijkt het
MWTL-programma het gat tussen de aktieve bestandsopnames en het dure opkoop
programma te kunnen dichten.
Bij de bespreking van de resultaten van dit onderzoek kwam duidelijk naar voren dat er
grote verschillen bestaan tussen individuele vissers met betrekking tot de lokatie waar zij
vissen, de netten die zij gebruiken, het aantal gevangen vissen, etc. Dat betekent dat de
resultaten van het MWTL-programma alleen indicatief kunnen zijn voor veranderingen in
lokale dichtheden van vissoorten, maar dat kwantitatieve extrapolatie naar het gehele
gebied, of de gehele IJsselmeer-visserij niet mogelijk is.
Op de afslagen rond het IJsselmeer wordt een boekhouding bijgehouden van de
hoeveelheid verhandelde vis. Deze statistiek is tot augustus 1994 centraal geregistreerd
door de Directie van de Visserijen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij in Den Haag. Daarna is de registratie overgenomen door de afdeling Uitvoering
Regelingen van het Produktschap Vis in Rijswijk, maar het nieuwe registratiesysteem is nog
niet aan alle kinderziektes ontgroeid. Als gevolg daarvan is geen vergelijking mogelijk van
de resultaten van dit onderzoek met informatie uit de centrale statistiek. Zeker is echter dat
de centrale statistiek met betrekking tot de zalm en forel beslist onvolledig is. Dit wordt
geïllustreerd met een kenmerkende anekdote: in het verleden zijn door individuele vissers
persoonlijke dagboeken ter inzage gegeven, die historische periodes bestreken. In één van
deze dagboeken werd in een enkele maand meer forel gemeld dan volgens de statistiek in
datzelfde jaar in heel Nederland was gevangen. Deze onvolledigheid van de statistieken
hangt waarschijnlijk samen met het gebruik van forel voor eigen consumptie en als relatie
geschenk.

Efficiëntie
De financiële vergoeding die aan de vissers wordt betaald vormt een belangrijk verschil
tussen dit onderzoek en het MWTL-programma. In het kader van het MWTL wordt een vast
bedrag van fl 1200,- per jaar aan de deelnemers uitgekeerd ongeacht hun vangsten. Het
hier beschreven onderzoek is gebaseerd op een vergoeding van de marktwaarde van de
vis, plus een premie van fl 10 per melding. De eerder genoemde visser heeft in het kader
van dit onderzoek 214 vissen aangeleverd voor een totale waarde van ruim fl 2000,- plus
fl 2140,-premie.
De economische toestand van de IJsselmeervisserij is momenteel bepaald niet rooskleurig.
Onder deze omstandigheden leidt zowel een vast bedrag, als een prijs per handeling tot
een grote bereidheid tot medewerking. Indien de economische omstandigheden
verbeteren, is het de vraag of de medewerking onverkort goed blijft. Indien de motivatie
zakt, mag verwacht worden dat in het geval van een vaste uitkering met name de kwaliteit
van de waarneming zal dalen, terwijl bij een premie per handeling het aantal meldingen
zal dalen.
Een onderzoek gebaseerd op premies is moeilijk te begroten. Voor 1995 was een aantal
van ca. 500 meldingen voorzien, terwijl het er 838 zijn geworden. Een dergelijke
onvoorspelbaarheid treedt op bij alle veldonderzoek. Daarenboven wordt de onzekerheid
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Figuur 47

Cumulatief aantal meldingen als funktie van het aantal bijdragende schepen.
De schepen zijn hierbij geordend naar het aantal meldingen dat zij inbrachten.
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nog vergroot, doordat onvoorspelbaar is in welke mate de visserij-bedrijven zullen
meewerken. Als gevolg hiervan is een exacte begroting voor dit onderzoek bepaald
problematisch.

Vergelijkbare
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ook

op
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onderzoeksprogramma's gericht op de IJsselmeervisserij. Indien de verschillende risikodragende deelprogramma's als complementair worden beschouwd, en samengesmeed
worden tot een samenhangend onderzoeksprogramma kunnen de variaties van jaar op
jaar elkaar enigszins compenseren en nemen de mogelijkheden toe om deze binnen de
totale begroting op te vangen.
Dit onderzoek heeft zich vanaf het begin gericht op alle IJsselmeervissers. Dit had ten doel
een zo groot mogelijk aantal meldingen te verwerven en daarnaast ook een goed inzicht te
verkrijgen in de ruimtelijke verspreiding van de vangsten. Met betrekking tot de ruimtelijke
verspreiding, blijkt uit de resultaten dat beperking van het aantal deelnemende vissers tot
enkele plaatsen onherroepelijk tot een vertekend beeld van de verspreiding zou hebben
geleid. Of sterker nog, de gebrekkige deelname van sommige havenplaatsen tot nu toe
(Wieringen, Urk) maakt de waargenomen verspreidingspatronen bepaald onzeker. Het is
denkbaar de deelname te beperken tot een kleiner aantal bedrijven per havenplaats. Het
behoeft geen betoog, dat daarmee mogelijk problematische situaties geschapen worden
doordat een rechtsongelijkheid geïntroduceerd wordt. Het is echter de vraag of een
dergelijke reduktie op het onderzoek de efficiëntie niet in belangrijke mate zou aantasten.
Uit het een overzicht van de kosten (bijlage I) blijkt overigens dat een zeer groot deel van
de kosten niet samenhangt met het aantal deelnemende bedrijven. Bij een eventuele
selectie van de deelname, moet de voorkeur uitgaan naar bedrijven met een redelijk
omvangrijke vangst teneinde voldoende informatie te vergaren. Selectie van de tien meest
bijdragende schepen (figuur 47) zou al meer dan 90 % van de variabele kosten met zich
meebrengen.
Tot slot is het mogelijk de kosten van dit onderzoek te reduceren door minder
gedetaileerde waarnemingen in het laboratorium te verrichten. Ook hiermee kan slechts
een deel van de variabele kosten worden voorkomen, terwijl de vaste kosten gelijk blijven.
Hiermee zou echter een belangrijke bron van informatie over de biologische
karakteristieken van de trekkende vissen worden afgesloten. Juist deze extra informatie
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over lengte, rijpheid en maaginhouden maakt het mogelijk de status van de trekkende
soorten in het IJsselmeer te beoordelen en in te kleuren. Bij de bespreking van de
resultaten is aangegeven dat op den duur na uitbreiding van het gegevensbestand een
redelijke mogelijkheid ontstaat om een kwantitatieve analyse van de mate van deelname
aan dit onderzoek uit te voeren. Daarbij is het van essentieel belang dat de in het veld
spelende processen korrekt worden begrepen. Bezuiniging op het verzamelen van
gedetaileerde informatie brengt het risiko met zich mee, dat er later foutieve interpretaties
aan de gegevens worden gegeven. Als de lengte en rijpheid niet gemeten was, zouden in
dit onderzoek wellicht onjuiste konklusies zijn getrokken ten aanzien van de status van de
forel in het IJsselmeer.
Resumerend kan vastgesteld worden, dat dit onderzoek in belangrijke mate bij heeft
gedragen tot de kennis over de trekkende vissoorten in het IJsselmeer, zonder dat van
noemenswaardige duplicaties met andere programma's sprake is. Ook voor de niettrekkende zeldzame vissoorten heeft dit onderzoek tot nieuwe inzichten geleid. Toch zijn
er ook nog veel vragen open gebleven. Daarom is voortzetting van dit onderzoek zeer aan
te bevelen.

Foto 9 Paairijpe forel (Q 6)
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Aanbevelingen
Op grond van de resultaten van het onderzoek in 1994 en 1995 kan een aantal
aanbevelingen worden opgesteld voor toekomstig onderzoek. Dit betreft:
• De determinatie van zalm en forel. Nijssen & de Groot (1987) waarschuwen voor
vergissingen in het onderscheid tussen zalm en forel. Zij bespreken daarbij de vangst van
slechts een paar (mogelijke) zalmen. In dit onderzoek zijn 25 dieren op grond van
externe morfologische kenmerken als zalm geïdentificeerd. Voortzetting van dit
onderzoek opent de mogelijkheid door middel van onderzoek van soortspecifieke
verschillen tussen zalm en forel (b.v. d.m.v. electroforese) meer zekerheid te verkrijgen
over de werkelijke identiteit van de Nederlandse zalm en forel.
• De samenhang tussen IJsselmeer forel en populaties in aangrenzende wateren. Een
descriptieve analyse van de morfometrische waarnemingen bleek voldoende basis voor
een kritische beschouwing over de status van de forel in het IJsselmeer. Deze leidt echter
tevens tot een aantal hypotheses over de samenhang van de populatie in het IJsselmeer
met die in de aangrenzende delen van de Waddenzee, en de IJssel. Uitbreiding van dit
onderzoek naar aangrenzende wateren kan misschien uitsluitsel geven, met name vóór
de sluizen in de Afsluitdijk en in het Ketelmeer en IJssel.
• De samenhang tussen IJsselmeer forel, en omliggende populaties in Europa. Het lijkt
waarschijnlijk dat het merendeel van de forel op het IJsselmeer afkomstig is van zee, en
voor kortere of langere tijd op het IJsselmeer verblijft, waarna zij terugkeren naar zee, of
verder de rivier optrekken. Indien in de toekomst de (genetische) verwantschap wordt
vastgesteld van de diverse, deels uitgezette populaties in Nederland en de omringende
landen, kan duidelijk worden of het IJsselmeer als essentiële migratieroute wordt
gebruikt of slechts als tijdelijke en toevallige verblijfplaats.
• Leeftijdssamenstelling. In het kader van dit onderzoek is reeds eerder door middel van
chemische bepalingen aan individuele zalmen en forellen getracht de herkomst van
individuele dieren te achterhalen, in het bijzonder gericht op een mogelijke herkomst
van zee. Deze bepalingen leidden tot de konklusie dat vrijwel alle onderzochte dieren
een deel van hun leven in het mariene milieu hadden doorgebracht. In het hier
beschreven onderzoek is de nadruk gelegd op beschrijvingen op populatieniveau, niet
van individuen. Het daaruit resulterende beeld is vervolgens ingepast in de bestaande
kennis over de levenscyclus van de zalm en forel. In de loop van dit onderzoek is
materiaal verzameld voor leeftijdsbepaling, maar deze is niet daadwerkelijk uitgevoerd.
Het verdient aanbeveling dit alsnog te doen, omdat daarmee een aantal van de
konklusies geverifieerd kan worden en een beter
populatiestructuur..

beeld ontstaat van de

• De voortzetting van dit onderzoek. Dit onderzoek is gebaseerd op de opkoop van door
beroepsvissers gevangen vissen. Bij de start van dit onderzoek is vrij veel aandacht
geschonken aan de instruktie en motivatie van de vissers. In het algemeen was de
medewerking buitengewoon positief. In de loop van het onderzoek zijn kleine
veranderingen in de instruktie doorgevoerd. Deze hebben tot enige verwarring geleid.
Een vaste instruktie (per jaar) wordt aanbevolen. Tegelijkertijd moet worden
gekonstateerd, dat er nog steeds groepen vissers onvoldoende hebben afgeweten van
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dit onderzoek. Voorts hebben kleine groepen expliciet te kennen gegeven niet te willen
meewerken. Als gevolg daarvan zijn sommige delen van het IJsselmeer wellicht
onderbelicht gebleven (nabij Den Oever). Bij eventuele voortzetting verdient het daarom
aanbeveling specifieke, gerichte aandacht te besteden aan voorlichting en instruktie.

• De begrenzing van de kosten van dit onderzoek. In 1994 en 1995 is de beroepsvisserij
gevraagd al hun vangsten van bijzondere soorten te melden, en is hen daarvoor een
premie per melding betaald. In specifieke gevallen leidde dit tot excessieve aantallen
meldingen (rivierprik).

Het MWTL-programma, aan de andere kant, biedt vissers een

vaste premie, ongeacht hun vangsten of arbeidsinspanning, maar de omvang van het
MWTL-programma is te gering om alle zeldzame vissen vast te stellen. Bij voortzetting
van dit onderzoek verdient het dan ook aanbeveling, naast de opkoop van echt
zeldzame vissen, een registratie (zoals de huidige fuikenbemonstering van het MWTLprogramma) van de minder zeldzame soorten te kontinueren.
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Bijlage: Overzicht van de kosten in 1994/1995.
In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de kosten van het onderzoek. De
genoemde bedragen komen overeen met de werkzaamheden in 1994 en 1995, maar zijn
voor de overzichtelijkheid herberekend voor één kalenderjaar. In onderstaande tabel is
onderscheid gemaakt naar de frekwentie van de kosten: eenmalig, jaarlijkse vaste kosten
en kosten verbonden met de (variabele) omvang van het aantal meldingen. Iedere cel
geeft de materiële (boven) en personele (onder) kosten. De bedragen tussen haakjes zijn
niet ten laste van dit onderzoek gekomen, of betreffen werkzaamheden die tot op heden
niet zijn uitgevoerd.
Alle bedragen zijn in guldens, per nominaal jaar, excl. BTW, materieel en personeel.

eenmalig

jaarlijks

variabel

Publiciteit
600

initiële publiciteit & instruktie

1040
mondelinge instruktie gedurende
het onderzoek

(3120)

Logistiek
diepvries, aanschaf en gebruik

4250

(afschrijving in 5 jaar)

2080
2124

verzamelen en ophalen vis
(reiskosten & reistijd)
waarde + premie voor de

200

12480
vis1

10000

berekend op basis van 500 vissen

Verwerking
analyse in laboratorium
14640
leeftijdsaflezingen
(21667)

Analyse & Rapportage
automatisering en verwerking
2600
analyse
7800
rapportage

500
9360

Totaal
materieel

4250

2824

10000

personeel

2080

32240

14640

1 De

marktwaarde en premie zal waarschijnlijk in de toekomst hoger kunnen uitvallen.
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