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Voorwoord

Dit ecoprofiel voor de Noordzee-kabeljauw werd opgesteld in opdracht
van het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) en Direktie Noordzee van
het Directoraat Generaal Rijkswaterstaat (overeenkomst RKZ 211; RIVODLO projectnummer 35.108.478) in het kader van het project Watersy
steemverkenningen (WSV). Het vertegenwoordigt een uitbreiding op - en
revisie van - het eerder in het kader van de 3e Nota Waterhuishouding
door M.J.N.Bergman geschreven ecoprofiel. De nadruk heeft gelegen op
nieuwe inzichten in de lange termijn-ontwikkeling van het bestand ge
durende de 20e eeuw.
Hoewel de WSV uitdrukkelijk verschillende deelgebieden benoemen, is het
in de praktijk niet mogelijk om voor de kabeljauw onderscheid te maken in
de bestandsontwikkeling binnen deze deelgebieden, omdat de Noordzeepopulatie bij de kwantitatieve populatie-dynamische analyses als één stock
unit beschouwd wordt en er onvoldoende informatie beschikbaar is voor
een analyse van deelpopulaties. In de praktijk migreert de kabeljauw over
aanzienlijke afstanden, waarbij hij zich niet conformeert aan de arbitrair
vastgestelde WSV-gebieden.
De WSV beogen de huidige toestand te beschrijven in relatie tot referen
tiewaarden teneinde het eventuele effect van beleidsmaatregelen te in
dexeren. De keuze van de referentie kan echter niet berusten op objektieve wetenschappelijke gronden, maar is vooral een beleidsmatige, in
hoge mate subjectieve, aangelegenheid. In dit ecoprofiel wordt daarom
niet gepoogd een referentie te beschrijven, maar wel zullen een aantal
oplossingrichtingen worden aangegeven, die de uiteindelijke keuze kunnen
beïnvloeden.
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Samenvatting

Dit ecoprofiel geeft een kort overzicht van de taxonomie, van de plaats
die kabeljauw inneemt in het mariene ecosysteem en van diverse aspekten
van de biologie van kabeljauw in de Noordzee. Kabeljauw kan vrijwel ove
ral in de Noordzee worden aangetroffen, hij paait 's winters en de paaiplaatsen zijn wijd over de Noordzee verspreid. Kabeljauw kan in 6 jaar tijd
een lengte van ongeveer 1 meter bereiken en wordt op zijn vroegst op 2of 3-jarige leeftijd geslachtsrijp. Pas wanneer ze 6 jaar oud zijn nemen alle
dieren aan de voortplanting deel. Het voedsel van jonge kabeljauw bestaat
voornamelijk uit kreeftachtigen, terwijl oudere dieren vooral vis eten,
waaronder een groot aantal kommercieel belangrijke soorten.
De Noordzee populatie is in de loop van deze eeuw, tot aan het begin van
de jaren '60 vrij stabiel geweest. In de jaren '60 en '70 was er sprake van
een enorme toename, maar sinds 1981 neemt de stand geleidelijk weer af.
De hoeveelheid volwassen kabeljauw bevindt zich op het laagste niveau,
ongeveer 60 duizend ton, ooit waargenomen sinds het begin van deze
eeuw. Een belangrijke oorzaak voor de afname is de enorm hoge sterfte
als gevolg van de visserij. De sterfte is zo hoog dat slechts weinig vissen
oud genoeg worden om zich voort te kunnen planten. Tenslotte wordt
een overzicht gegeven van een aantal beleidsaspekten.
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1 Inleiding

1.1 Taxonomie

Phylum
Klasse
Orde
Familie
Subfamilie
Geslacht
Soort

Pisces
Gnathostomata
Anacanthini (Gadiformes)
Gadidae
Gadinae
Gadus
Gadus morhua Linnaeus, 1758

Kabeljauw, Gadus morhua, behoort tot de familie van de Gadidae of
kabeljauwachtigen. In Europese wateren komt een 30-tal vertegenwoordi
gers van deze familie voor. Op één uitzondering na (de kwabaal Lota lota)
zijn het allemaal zeevissen. De meeste gadiden zijn bewoners van de koele
gematigde wateren van het noordelijk halfrond.
60'
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Het geslacht Gadus bestaat uit drie soorten: de Atlantische kabeljauwGadus morhua, de Pacifische kabeljauw Gadus macrocephalus, en de
Croenlandse kabeljauw Gadus ogac. Van Gadus morhua worden drie on
dersoorten onderscheiden. Gadus morhua morhua is het meest algemeen
en komt in grote delen van de noordelijke Atlantische Oceaan voor: in het
westen van North-Carolina tot aan Groenland, rond IJsland, en in het
oosten van de Golf van Biscaje tot aan Spitsbergen en Nova Zembla (Fi
guur 1.1). Het verspreidingsgebied van Gadus morhua callarias is beperkt
tot de Baltische Zee. In de Witte Zee komt Gadus morhua marisalba voor.

1.2 Commerclëel belang

Kabeljauw is vrijwel overal in zijn verspreidingsgebied sinds mensenheuge
nis een uiterst belangrijke vissoort en heeft in diverse landen, zoals New
foundland, IJsland en Noorwegen, een grote economische betekenis
(Jensen, 1972). De totale internationale aanvoer uit het hele Noordatlantische gebied (Figuur 1.2) nam, afgezien van de periode van de Tweede
Wereldoorlog, geleidelijk toe van 1 miljoen ton in 1930 tot bijna 4 miljoen
ton in 1968 (Garrod en Schumacher, 1994). Sindsdien neemt de aanvoer
af. Tot aan het begin van de jaren '50 werd de wereldaanvoer vrijwel
geheel bepaald door de vangsten in het boreale deel van het versprei
dingsgebied: de wateren rond Groenland en IJsland en de Noorse kust
wateren en Barentszee. Eind jaren '50 namen de vangsten bij Canada
(Nova Scotia en Newfoundland) sterk toe, in de jaren '60 gevolgd door
een plotselinge toename van de vangsten in de Noordzee en de Oostzee.
4000
Figuur 1.2
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De visserij op Noordoost Arctische kabeljauw in Noorwegen neemt een
aparte plaats in. Deze visserij wordt uitgeoefend in de Noorse Zee en in de
Barentszee, maar is eeuwenlang vooral geconcentreerd geweest rond de
Lofoten. Hier wordt gevist op paairijpe kabeljauw, de zogenaamde 'skrei'visserij. De vangst werd veelal geëxporteerd als gedroogde kabeljauw of
stokvis. Vanaf omstreeks 1300 zijn vangstgegevens bekend. Voor de
vroegste periode zijn die herleid uit betalingen aan de kerk en uit export-
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gegevens. De Noordoost Arctische kabeljauw is potentieel het grootste
afzonderlijke kabeljauwbestand ter wereld (Nakken, 1994).
1.3 Plaats In het mariene ecosysteem

Kabeljauw, 'King Cod', is van oudsher de meest talrijke predator van het
Noordatlantische gebied, en als gevolg van zijn afmetingen (tot ca. 1,5m)
staat hij vrijwel aan de top van de voedselketen. Als tertiaire producent
vervult hij een sleutelrol in het ecosysteem. Omdat zijn voedsel voor een
belangrijk deel uit commerciële soorten bestaat, neemt hij een belangrijke
plaats in bij het onderzoek naar interacties tussen door de mens geëxploi
teerde vissoorten (zie 2.9). Vooral de juveniele stadia van kabeljauw
komen zelf in aanmerking als prooi voor andere vissoorten. Mogelijke
predatoren van volwassen kabeljauw zijn, naast de mens, vissoorten die
nóg grotere afmetingen kunnen bereiken dan kabeljauw, zoals haaien en
heilbot, en zeezoogdieren, met name zadelrob en grijze zeehond.
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Figuur 2.1
Verspreiding van verschillende leeftijdsgroepen (1, 2 en 3+) van kabeljauw In de Noordzee In de jaren 1971 -1994, gemiddeld over perioden van 5
jaar. Gegevens afkomstig van het International Bottom Trawl Survey. ICES IBTS Database.
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2 Biologische karakteristieken Noordzee-populatie

2.1 Verspreiding

In de Noordzee kan kabeljauw vrijwel overal worden aangetroffen, van de
nabije kustwateren tot in de diepe troggen. Het verspreidingspatroon is
echter leeftijdsafhankelijk (Heessen, 1993). De meest gedetailleerde verspreidingsgegevens zijn beschikbaar voor de maand Februari en zijn af
komstig van het door de 'International Council for the Exploration of the
Sea' (ICES) gecoördineerde International Bottom Trawl Survey (IBTS). IBTS
gegevens zijn beschikbaar vanaf 1970. Figuur 2.1 toont het verspreidings
patroon van drie leeftijdsgroepen (1, 2 en 3+) voor vijf periodes van 5
jaar. De 1-groep is doorgaans het meest talrijk in de Duitse Bocht, langs
de Nederlandse kust, en ten oosten van noordoost Engeland. De ver
spreiding van 2 jaar oude kabeljauw lijkt daar veel op, maar deze leeftijds
groep wordt ook in de noordelijke Noordzee in grotere aantallen ge
vangen. De 3+ groep, kabeljauw van 3 jaar en ouder, is het talrijkst in het
noordelijke deel. Kabeljauw van 4 jaar en ouder komt in de ondiepere
delen van de zuidoostelijke Noordzee vrijwel niet (meer) voor (Heessen,
1993).
Figuur 2.1 geeft aan dat de verspreiding in opeenvolgende perioden niet
konstant is. Zo werd de 1-groep in de meest recente periode, 1990-1994,
duidelijk minder in de zuidoostelijke Noordzee gevangen dan bijvoorbeeld
in de jaren 1975-1979 en 1980-1984. Ook is de talrijkheid van kabeljauw
van 3 jaar en ouder in de Zuidelijke Bocht afgenomen ten opzichte van de
eerste periode.

2.2 Paaiselzoen en paalgebleden

Het paaiseizoen duurt van begin januari tot in april en is afhankelijk van
de breedtegraad. In de Zuidelijke Bocht worden de meeste eieren in febru
ari afgezet, terwijl verder naar het noorden de voornaamste paai-aktiviteit
verschuift naar maart. In de noordelijke Noordzee wordt op zeer beperkte
schaal ook in het najaar gepaaid. Dit verschijnsel werd echter in de periode
1900-1930 vaker waargenomen dan in meer recente jaren (J. Hislop, pers.
meded.). De piek in de paai-aktiviteit in de Zuidelijke Bocht (Figuur 2.2)
varieert van de laatste week van januari tot midden februari (Daan, 1980;
Heessen en Rijnsdorp, 1989). In verhouding tot de piek in de jaarlijkse
produktie-cyclus van fyto- en zoöplankton paait kabeljauw tamelijk vroeg
in het jaar (Harding et al., 1978; Brander, 1994).
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Figuur 2.2
Piek In de paaiaktivlteit van kabeljauw In
de zuidoostelijke Noordzee.
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De paaigebieden liggen wijd verspreid over de Noordzee (Figuur 2.3). Het
belang van bepaalde paaigronden kan enigszins van jaar tot jaar ver
schillen, maar op grond van de beschikbare gegevens kan niet worden
gekonkludeerd dat er sinds het begin van deze eeuw grote veranderingen
in de ruimtelijke verdeling van de paaigebieden is opgetreden (Daan,
1978). De eieren van kabeljauw zijn pelagisch. In de noordelijke Noordzee
wordt in de buurt van diverse banken gepaaid, maar of kabeljauw ôp de
banken zelf of in de nabijheid ervan paait is niet bekend.
Een probleem bij het nauwkeurig lokaliseren van paaigronden in dat ge
bied is dat kabeljauw en schelvis vrijwel tegelijkertijd paaien. Omdat eieren
van kabeljauw en schelvis visueel pas in een laat ontwikkelingsstadium van
elkaar te onderscheiden zijn, kunnen alleen eieren waarin het embryo zich
al ver ontwikkeld heeft gebruikt worden voor de lokalisatie van de paai
gronden, maar dan kunnen ze zich al enigszins met de zeestromen ver
wijderd hebben van de plaats waar ze zijn afgezet.
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In de Zuidelijke Noordzee speelt dit probleem niet omdat er geen schelvis
paait. Het paaigebied voor de Hollandse kust is sinds 1970 tijdens diverse
ei-surveys onderzocht. Het aantal eieren dat in de Zuidelijke Bocht jaarlijks
wordt geproduceerd is nogal variabel (Tabel 2.1) (Daan, 1980 en 1981;
Heessen en Rijnsdorp, 1989).

Tabel 2.1

jaar

elndproductie

paalblomassa

1970

7449

269

1971

8989

262

1972

2258

228

1973

2201

209

1974

2307

218

1987

1632

89

1988

5160

85

Eiprodukte (x 10°) In de Zuidelijke Bocht
(Daan, 1981; Heessen en Rijnsdorp, 1989)
en grootte van de paalblomassa In de
totale Noordzee (ICES, 1995).
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Tijdens de paastijd kan de 'kuitziekte' kabeljauw dichte scholen vormen
(z.g. 'spocks'), hetgeen extreem hoge vangsten tot gevolg kan hebben.

2.3 Nurseries

Na de metamorfose van larve tot juveniel blijft kabeljauw nog tot halver
wege de zomer pelagisch, althans in de diepere delen van de Noordzee.
De grootste concentraties worden gevonden in de bovenste 40 m van de
waterkolom. De gegevens van de 'International O-group Gadoid Surveys'
laten zien dat pelagische O-groep in juni/juli vooral wordt aangetroffen
ten westen van de kop van Jutland en in de centrale noordelijke Noordzee
(Figuur 2.4). De meeste bemonsterde stations bevonden zich tijdens de
surveys weliswaar in de diepere delen van de centrale en noordelijke
Noordzee, maar de weinige waarnemingen in de ondiepere zuidoostelijke
Noordzee laten echter zien dat pelagische O-groep kabeljauw vrijwel ont
breekt in het open water van de Duitse en de Zuidelijke Bocht. Het is
echter waarschijnlijk dat de jonge kabeljauw afkomstig uit de Zuidelijke
Bocht direkt na de metamorfose zich al op of nabij de bodem ophoudt.
ES
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Figuur 2.4
Gemiddelde verspreiding van pelagische
O-groep kabeljauw in de maanden
juni/juli van de jaren 1974-1983
(Heessen, 1994).
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In het derde kwartaal worden de eerste demersale O-groep kabeljauwtjes
vooral gevonden langs de kusten van Denemarken en Sleeswijk-Holstein.
In sommige jaren, met name wanneer er sprake is van een zeer sterke
jaarklas, kunnen ook in de Waddenzee grote aantallen demersale O-groep
worden aangetroffen (Daan, 1978). Het hele kustgebied van de zuidooste
lijke Noordzee vormt in het winterhalfjaar een belangrijk opgroeigebied
voor jonge kabeljauw. In februari kunnen echter ook concentraties 1-groep
kabeljauw worden gevonden ten noordoosten van noordoost Engeland en
meer verspreid over de noordoostelijke Noordzee en de ingang van het
Skagerrak (Figuur 2.1).

2.4 Migratie

Binnen het Noordzeegebied verplaatst volwassen kabeljauw zich door
gaans slechts over relatief korte afstanden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld
de Noordoost Arctische kabeljauw. Op één plaats gemerkte vissen worden
binnen een beperkt gebied weer teruggevangen (Figuur 2.5).
a
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De verschillende deelpopulaties lijken zich nauwelijks te mengen (ICES,
1970 en 1971). Aangezien de paaigebieden verspreid liggen over de ge
hele Noordzee, variëren de afstanden tussen de voedselgebieden in de
zomer en de paaiplaatsen in de winter slechts van ongeveer 20 tot 120
mijl. In het algemeen liggen de paaigebieden ten zuiden van de voedsel
gebieden (Figuur 2.6).
a

A

B

C

O

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

B

Ook bij juveniele kabeljauw in de zuidoostelijke Noordzee is duidelijk
sprake van seizoensafhankelijke migratie (Heessen, 1983). Demersale
O-groep wordt tijdens bestandsopnamen pas in het derde kwartaal voor
het eerst in grote aantallen gevangen langs de kusten van Denemarken en
Sleeswijk-Holstein (Figuur 2.7) en tot ver in de estuaria. In het eerste
kwartaal worden de hoogste concentraties 1 - en 2-groep met name dicht
onder de kust waargenomen, terwijl ze dan de Waddenzee verlaten
hebben. De veranderingen in het verspreidingspatroon van 1- en 2-groep
zijn vrijwel gelijk: ze concentreren zich in de kustzone gedurende de win
terperiode en verspreiden zich in de loop van de zomer in noordwestelijke
richting over de diepere delen van de centrale Noordzee. De waar
nemingen tijdens bestandsopnamen komen overeen met de resultaten van
Engelse merkexperimenten in het Hollandese kustgebied en in de Duitse
Bocht (Riley en Parnell, 1983).
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Op basis van merkexperimenten kunnen in de Noordzee een aantal ge
bieden met min of meer duidelijke subpopulaties worden onderscheiden
(ICES, 1970 en 1971):
a)
b)
c)

de Noorse kant van het Skagerrak
de Deense kant van het Skagerrak
één of mogelijk meerdere kustgebieden langs de Britse oostkust
van Flamborough tot aan noord Schotland
de centrale Noordzee
de Zuidelijke Bocht van het Nauw van Calais tot aan 54* NB
het Kanaal ten zuiden en westen van het Nauw van Calais.

d)
e)
f)

Hoewel de Noordzee-kabeljauw genetisch zeker geen homogene populatie
vormt, is het tot op heden niet mogelijk gebleken op basis van genetisch
onderzoek duidelijk begrensde subpopulaties te onderscheiden (Jamieson
en Birley, 1989).

2.5 Groei

De Noordzeepopulatie behoort tot één van de snelst groeiende populaties.
In 6 jaar tijd wordt een lengte van ongeveer 1 meter bereikt bij een ge
wicht van ongeveer 10 kg (Figuur 2.8).
100
Figuur 2.8
Gemiddelde lengte van kabeljauw voor
leeftijdsgroepen 1 tot 6+.

80 •

Gebaseerd op gegevens van het Interna
tional Bottom Trawl Survey voor de jaren
1981-1983 (uit Knijn et tl., 1993).
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Kabeljauw in de zuidelijke Noordzee groeit wat sneller dan in de noorde
lijke Noordzee, maar wordt iets minder groot (Daan, 1974).
Er zijn binnen de Noordzee aanzienlijke verschillen in de gemiddelde
lengte die op een bepaalde leeftijd wordt bereikt (Figuur 2.9). In februari
worden bijvoorbeeld de kleinste exemplaren van van 2 jaar oud in de cen
trale Noordzee gevonden, terwijl even oude individuen in het noordwesten
en oosten aanzienlijk groter zijn. In het uiterste zuiden zijn de grootste
exemplaren te vinden.
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Figuur 2.9
Lengte van 2 jaar oude kabeljauw in fe
bruari, gemiddeld over de jaren 19701980 (uit van Alphen en Heessen, 1984).
Gegevens afkomstig van het international
Bottom Trawl Survey.

2.6 Geslachtsrijpwording

Een klein percentage wordt reeds op 2-jarige leeftijd geslachtsrijp, maar
pas aan het begin van hun 6e levensjaar nemen vrijwel alle individuen aan
de voortplanting deel (Figuur 2.10).
100

Figuur 2.10
Percentage geslachtsrijpe kabeljauw van
de leeftijdsgroepen 1 tot 6+. Gebaseerd
op gegevens van het International Bottom
Trawl Survey in de jaren 1981-1985 (uit
Knijn et al., 1993).
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Mannetjes worden op iets jongere leeftijd geslachtsrijp dan vrouwtjes.
Gemiddeld over de jaren 1981-1989 was de lengte waarop 50% van de
dieren geslachtsrijp wordt (L^q) voor vrouwtjes 69.1 en voor mannetjes
63.2 cm. In de zuidelijke Noordzee is de
zowel voor vrouwtjes als voor
mannetjes kleiner dan in de noordelijke Noordzee (Tabel 2.2).

Tabel 22

gebied

Lw (lengte waarop 50% van de dieren
geslachtsrijp Is) In cm voor mannetjes en
vrouwtjes kabeljauw. Gemiddelde voor de

mannetjes

vrouwtjes

-"~——~-•-—
totale Noordzee

63.2

69.1

periode 1981-1989 gebaseerd op ge-

zuidoost

57.8

63.2

gevens van het International Bottom

noord

67.1

71.2

Trawl Survey (Heessen, 1994).

2.7 Fecundltelt

Kabeljauw heeft een zeer hoge fecunditeit. Een volwassen vrouwtje kan
per paaiseizoen enkele miljoenen eieren afzetten. Gedurende enkele paaiseizoenen in de jaren '70 en eind jaren '80 zijn voor de zuidelijke Noord
zee gedetailleerde gegevens verzameld (Oosthuizen en Daan, 1974; Keus,
1988; Kikkert, 1989). De relatieve fecunditeit, uitgedrukt in het aantal
eieren per gram lichaamsgewicht, blijkt eind jaren '80 ten opzichte van de
jaren '70 met ongeveer 20% te zijn toegenomen (Tabel 2.3).

Tabel 2.3

jaar

Relatieve fecunditeit van kabeljauw uitge

zuidelijke en centrale

noordelijke

Noordzee

Noordzee

drukt in het aantal eieren per gram
lichaamsgewicht. Gegevens voor 19701972 uit Oosthulzen en Daan (1974),
voor 1987 uit Keus (1988), voor 1988 uit
Kikkert (1989).

1970

541

1971

477

1972

501

1987

634

1988

617

668

Deze opmerkelijke toename valt samen met een flinke afname van de
paaibiomassa van 265 duizend ton, tot ongeveer 90 duizend ton. Dit zou
op een dichtheidsafhankelijk effekt kunnen wijzen, maar daar is het laatste
woord nog niet over gezegd.
Kabeljauw paait in mid-water of boven de bodem (Harden Jones, 1968).
In gevangenschap bleken vrouwtjes hun eieren in afzonderlijke 'batches' af
te zetten. Het maximale aantal batches bedroeg 19, terwijl het interval
tussen de batches varieerde van 1 tot 12 dagen (Kjesbu, 1989).
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2.8 Kritische ablotlsche faktoren

Gezien het verspreidingsgebied dat beperkt is tot gematigde en arctische
wateren is temperatuur ongetwijfeld een belangrijke abiotische faktor die
de verspreiding bepaalt.
In de Noordzee kan kabeljauw worden aangetroffen bij temperaturen van
-1 tot +19 *C (Heessen en Daan, 1994), maar de range wordt kleiner
naarmate kabeljauw ouder wordt. Watertemperaturen lager dan - 0.5 *C
zijn voor adulte kabeljauw uit onze wateren lethaal. Juvenielen kunnen
lagere temperaturen, tot -1.4 *C, nog verdragen (Dannevig, 1930;
Templeman, 1965). Bij Labrador komen volwassen kabeljauwen voor bij
nog lagere temperaturen, tot -1.8 *C. Coddard en Fletcher (1994) toonden
aan dat zowel juveniele als adulte kabeljauw, bij langdurige acclimatisatie
bij lagere temperaturen, overgaat tot de produktie van vriespuntverlagende stoffen, die het leven onder extreme temperatuur kondities mogelijk
maken.
Gegevens over de relatie tussen temperatuur en saliniteit en de versprei
ding van verschillende leeftijdsgroepen van kabeljauw zijn beschikbaar uit
de surveys (met name in februari). Uit een analyse van de gegevens van
het International Bottom Trawl Survey voor de jaren 1977-1991 (Figuur
2.11) blijkt dat 's winters de grootste dichtheden van 1-jaar oude kabel
jauw voorkomen bij de laagst waargenomen temperaturen (-1 tot + 3 *C).

De hoogste dichtheid van 2-jaar oude dieren wordt gevonden bij iets
hogere temperaturen, 2-3 *C, terwijl oudere kabeljauw vooral aan het
hoogste eind van de aanwezige temperatuur-range, tot + 9 *C, wordt
aangetroffen. De gevonden relatie hangt nauw samen met het feit dat 1en 2-jaar oude kabeljauw vooral in de zuidoostelijke Noordzee voorkomt,
waar de watertemperatuur van de Noordzee 's winters het laagst is. Het is
ook de vraag of dit iets met preferentie te maken heeft, of dat tempera
tuur parallel loopt aan een andere kritische faktor zoals diepte. Vissen zijn

Ecoprofiel kabeljauw

21

Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIVO-DLO

overigens in het algemeen ook niet vrij in het kiezen van een bepaalde
voorkeurstemperatuur, aangezien de aanwezigheid daarvan bepaald kan
worden door de strengheid van de winter. Bovendien zijn de afstanden
waarover kabeljauw migreert doorgaans beperkt (Heessen en Daan, 1994).
Voor twee jaar, 1981 en 1991, zijn gegevens voor alle vier de kwartalen
beschikbaar. In het eerste kwartaal komt 1-groep kabeljauw vooral voor bij
temperaturen die beneden de gemiddelde Noordzee-temperatuur liggen
en dit geldt in mindere mate ook voor de 2-groep. De 3- en 4+ groep
daarentegen worden steeds vooral bij tempraturen boven de gemiddelde
waarde gevonden. Dit patroon blijkt in de loop van het jaar aanzienlijk te
veranderen. In de herfst komen 0- en 1-groep kabeljauw juist bij tempera
turen voor die hoger zijn dan de gemiddelde Noordzee temperatuur, ter
wijl voor oudere vis precies het omgekeerde het geval is (Heessen en
Daan, 1994). Dit patroon kan verklaard worden door het feit dat de
jongste leeftijdsgroepen dicht langs de kust voorkomen, waar de tempera
tuur de grootste jaarlijkse schommelingen vertoont, terwijl de oude vis
vooral in de diepere wateren voorkomt, die een zeer stabiel temperatuurverloop hebben.
quarter 4

Figuur 2.12
Gemiddelde vangst van verschillende
leeftijdsgroepen van kabeljauw In de

100

zuidoostelijke Noordzee in de herfst en in
de winter per saliniteltsband van 1 •/„» (uit
Heessen, 1993).
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Voor de relatie tussen saliniteit en het voorkomen van verschillende leef
tijdsgroepen zijn voor de zuidoostelijke Noordzee gegevens beschikbaar uit
het eerste en het vierde kwartaal (Figuur 2.12). De hoogste dichtheid van
jongste leeftijdsgroep werd zowel in de herfst als in de winter bij de laag
ste saliniteit gevonden: 29-31 °/00 voor de O-groep in de herfst, 30-33 0/oo
voor de 1-groep in de winter. De 1-groep in de herfst en de 2-groep in de
winter hebben hun maximale dichtheid bij een iets hogere salinitiet dan
hun één jaar jongere soortgenoten. De hoogste dichtheid van de 2-groep
was in de herfst bij een nog iets hogere saliniteit, 32-33 °/00, terwijl er in
de winter voor de 3-groep geen duidelijke relatie gevonden werd
(Heessen, 1993). Het is ook hier de vraag of zoutgehalte een zeer kritische
faktor is, gezien het feit dat in de Oostzee ook volwassen kabeljauw bij
veel lagere saliniteiten voorkomt. Waarschijnlijker is dat ook deze schijn
bare voorkeur met het globale verspreidingspatroon te maken heeft, meer
dan met preferentie.
Van andere kritische faktoren in het Noordzeegebied is niets bekend. Wel
is bekend dat kabeljauw in de Oostzee de zuurstofloze bekkens mijdt en
pelagisch paait op diepten van 80 à 100m in het zuurstofrijke water boven
deze troggen, die plaatselijk tot 240m diep kunnen zijn (Larsson, 1990). In
de Noordzee zijn sporadisch wel gevallen bekend van lokaal zuurstofge
brek nabij de bodem, maar verondersteld mag worden dat kabeljauw de
gebieden waar dit optreedt tijdig zal ontwijken.

2.9 Predator-prooi relaties

Het voedsel van pelagische larven met een lengte van 2-8 mm, gevangen
in februari en maart, bestaat hoofdzakelijk uit nauplii en copepodiet stadia
van copepoden (Last, 1978). Juveniele O-groep kabeljauw blijft ook na de
metamorfose plaatselijk nog enige tijd pelagisch, maar het dieet verandert
geleidelijk in copepoden en euphausiden. Exemplaren van 5 cm lang, ge
vangen in juli in de noordelijke Noordzee, waren al overgeschakeld op een
menu dat hoofdzakelijk uit vis bestond (Robb en Hislop, 1980).
Vanaf een lengte van ongeveer 7 cm wordt kabeljauw demersaal en
schakelt over op een dieet dat vooral uit elementen van de bodemfauna
bestaat. Aanvankelijk bestaat het voedsel voornamelijk uit crustaceën,
maar met toenemende lengte neemt vis een steeds belangrijkere plaats in.
Deze vis-component bestaat voor een belangrijk deel uit commerciële
soorten (Figuur 2.13).
In 1981 werd 6% van alle haring in de Noordzee, 10% van de sprot, 6%
van de kevers en 5% van de zandspiering door de toen aanwezige kabel
jauwpopulatie opgegeten, evenals 8% van de kabeljauw, 17% van de
wijting en 13% van de schelvis. Juveniele stadia van kabeljauw worden op
hun beurt door andere vispredatoren gegeten. Voor 1981 werd geschat
dat op jaarbasis 8% van de biomassa van kabeljauw opgegeten werd door
de vijf voornaamste vispredatoren tesamen.
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Wanneer kabeljauw eenmaal een lengte van ongeveer 50 cm heeft bereikt
zijn ze in feite te groot geworden om in groten getale als prooi voor
andere dieren in aanmerking te komen.
Door de bemonstering van een zeer groot aantal maaginhouden van de
voornaamste vispredatoren in 1981 en 1991 is informatie beschikbaar over
de sterfte van verschillende leeftijdsgroepen van kabeljauw als gevolg van
predatie. De waarden die hiervoor gebruikt worden in de VPA zijn weer
gegeven in Tabel 2.4. Bij toenemende leeftijd neemt de predatiesterfte snel
af.

Tabel 2.4.

leeftijd

predatiemortalitelt

1

0.60

2

0.15

3

0.05

4

0.00

Waarde voor predatiemortalitelt per leef
tijdsgroep zoals gebruikt In de VPA (ICES,
1995).
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Om een indruk te geven van de impact van een aantal vispredatoren op
elkaar en op hun prooi geeft Tabel 2.5 voor het jaar 1981 weer hoeveel
de vijf belangrijkste predatoren van elkaar en van enkele algemene prooi
soorten eten.

Tabel 2.5
Hoeveelheid (in tonnen) die de vijf voor
naamste vispredatoren van de Noordzee
In 1981 van elkaar en van de voor
naamste prooisoorten hebben gegeten
(ICES, 1987).

PREDATOREN
kabeljauw

wijting

koolvis

makreel

schelvis

totaal

biomassa

%

gegeten

prooi

gegeten

PROOI
kabeljauw

25.212

wijting

64.153

83

762
36.543

3.110

28

121

26.057

313.452

8.3

103.955

373.104

27.9

koolvis

375.760

makreel

243.595

schelvis

61.425

81.749

63.499

1.055

798

208.527

469.318

44.4

haring

29.043

116.508

6.030

4.137

80

155.798

465.499

33.5

sprot

30.390

124.374

7.129

6.794

1.764

170.450

305.056

55.9

kever

60.366

129.054

396.275

94.421

50.436

730.552

949.270

76.9

zandsplering

62.177

238.172

25.736

155.020

79.850

560.954

1.297.828

43.2

332.766

727.161

501.779

261.538

133.049

1.956.293

4.792.844

TOTAAL
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3 Historische ontwikkelingen Noordzee-populatie
De ontwikkelingen van de Noordzee-populatie kunnen het best worden
beschreven aan de hand van de veranderingen die optreden in een viertal
parameters: de vangst, de visserijsterfte, de grootte van de totale en de
paaipopulatie, en de jaarklassterkte. Voor de periode 1903 tot heden laat
Figuur 3.1 de jaarlijkse waarden van deze parameters zien.

Figuur 3.1.
Totale Internationale aanvoer van kabel
jauw uit de Noordzee, naar gegevens van
de ICES (1969 en 1994).
A: totale Internationale aanvoer (in dui
zend ton), B: visserijsterfte (gemiddelde
voor leeftijdsgroepen 2-8), C: biomassa
van de totale populatie en van de paai
populatie (in duizend ton), D: jaarklas
sterkte (aantal 1-jaar oude vis in miljoe
nen).
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Nauwkeurige informatie over de grootte van de jaarklassterkte is er echter
pas vanaf halverwege de jaren '50 en voor de grootte van de paaipopulatie vanaf het begin van de jaren '60. Voor de hele periode, van 1910 tot
1994, zijn echter wel vijfjarige gemiddelden voor alle parameters beschik
baar. Deze worden weergegeven in Figuur 3.2.

Figuur 3.2.
Overzicht van een aantal parameters van
Noordzeekabeljauw, gemiddeld over
perioden van 5 jaar (uit Daan et al.,
1994).
A: totale internationale aanvoer (in dui
zend ton), B: visserljsterfte (gemiddelde
voor leeftijdsgroepen 2-8), C: blomassa
van de totale populatie en van de paalpopulatie (in duizend ton), D: jaarklas
sterkte (aantal 1-jaar oude vis in miljoe
nen).
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3.1 Visserij en Internationale vangst

Vanaf het einde van de 16de tot aan het eind van de 19de eeuw zeilden
Nederlandse schepen naar IJsland om daar op kabeljauw te vissen
(Beaujon, 1885). In die tijd was kabeljauw in de Noordzee blijkbaar niet in
vergelijkbare concentraties aanwezig. Hierbij moet bedacht worden dat de
schepen zich niet leenden voor aktieve vormen van visserij met trawls en
vrijwel beperkt waren tot de visserij met de beug. Vangstgegevens voor de
Noordzee zijn pas vanaf 1903 beschikbaar, omdat in dat jaar de ICES
begon met het systematisch verzamelen van gegevens over de aanvoer
van verschillende vissoorten.
De jaarlijkse totale internationale aanvoer uit de Noordzee en de vijfjarige
gemiddelden zijn weergegeven in Figuur 3.1 A en 3.2A. Tot aan het begin
van de jaren '60 schommelde de aanvoer tussen de 75 en 150 duizend
ton, met een duidelijk lager niveau tijdens de twee Wereldoorlogen. Na
beide oorlogen was er sprake van een korte toename van de aanvoer, die
spoedig gevolgd werd door afnemende vangsten. Blijkbaar was de stand in
deze perioden als gevolg van de verminderde visserijdruk toegenomen. In
de jaren '60 nam de aanvoer echter sterk toe en bereikte in 1972 een
maximum van 340 duizend ton. Na 1972 traden er sterke schommelingen
in de aanvoer op, maar sinds 1981 nam de aanvoer geleidelijk af, en deze
heeft thans weer eenzelfde niveau bereikt als in de jaren vóór 1960.
De plotselinge toename van de vangsten van kabeljauw in de jaren '60
deed zich min of meer in dezelfde tijd ook voor bij andere gadiden, zoals
schelvis, wijting en koolvis. Dit fenomeen wordt aangeduid als de 'gadoid
outburst' (Cushing, 1980).

Figuur 3.3.
Procentuele bijdrage van de verschillende
vistuigen In de Nederlandse aanvoer. Voor
de periode 1983-1989 zijn geen betrouw
bare gegevens beschikbaar.
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De veranderingen die in de loop van deze eeuw optraden in de internatio
nale vangst weerspiegelen zich vrijwel geheel in de aanvoer van kabeljauw
door de Nederlandse vloot. In de loop der jaren is de bijdrage van de ver-
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schillende vistuigen aan de Nederlandse aanvoer sterk veranderd. Figuur
3.3 illustreert de afname van de aanvoer van de bordentrawl en de op
komst van de spanvisserij rond 1980. Momenteel is het grootste deel van
de aanvoer in Nederland afkomstig van de spanvisserij, terwijl de bijvangst
van kabeljauw door de boomkorvisserij in het geheel de tweede plaats
inneemt. In de spanvisserij bestaan sinds enkele jaren veel spannen uit drie
schepen, die samen met twee netten vissen.
3.2 Vlsserljsterfte

De visserijsterfte-coëfficient (jaar '1) is het gemiddelde voor de leeftijds
groepen 2 tot en met 8. Schattingen van de visserijsterfte voor de periode
1963 tot heden (Figuur 3.1B) zijn gebaseerd op Virtual Population Analysis
(VPA) (ICES, 1995). Voor de periode 1906-1962 is de visserijsterfte be
rekend op basis van de vangst per eenheid van visserij-inspanning
(cpue1*) van de Schotse en Engelse vloot (Daan et al., 1994). De laatste
schattingen zijn weliswaar minder betrouwbaar dan de gegevens voor de
meest recente periode, maar de vijfjarige gemiddelden (Figuur 3.2B)
moeten beschouwd worden als betrouwbare indicaties van het globale
niveau van sterfte in die periode.
Vóór de Tweede Wereldoorlog nam de visserijsterfte reeds geleidelijk toe
van ongeveer 0.4 tot 0.6. Na de Tweede Wereldoorlog was de visserij
sterfte teruggevallen tot het oorspronkelijke niveau maar steeg vervolgens
tot een waarde van 0.9 in de meest recente jaren. Een visserijsterfte van
0.9 betekent dat van alle vissen van 2 tot 8 jaar oud, ieder jaar ongeveer
60% wordt weggevist.
3.3 (Paal-)populatle

Een groot deel van de populatie bestaat uit vis die nog niet geslachtsrijp is.
Door de grote verschillen in de sterkte van opeenvolgende jaarklassen
ontstaan er grote schommelingen in de biomassa van de totale populatie
(Figuur 3.1C).
De paaibiomassa gedurende de eerste helft van deze eeuw, kan niet op
jaarbasis geschat worden, maar de vijfjarige gemiddelden (Figuur 3.2C)
geven aan dat de paaibiomassa tot aan de Tweede Wereldoorlog vrij sta
biel rond de 100 duizend ton schommelde. Daarna volgde een periode
met een gemiddelde paaibiomassa van 150 à 200 duizend ton. Vanaf
1963 nam de paaipoulatie toe tot een maximum van 270 duizend ton in
het begin van de jaren '70. Daarna volgde een afname met een kleine
opleving begin jaren '80. Sindsdien is er sprake van een afname. De paai
biomassa aan het begin van 1993 wordt geschat op ± 60 duizend ton
(ICES, 1995), het laagste niveau dat in de loop van de 20ste eeuw is
waargenomen. De hoeveelheid volwassen kabeljauw lijkt zich op dit lage
niveau enigszins te stabiliseren.

1 ' catch per unit of effort
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3.4 Recruitment

De jaarklassterkte van kabeljauw kan sterk varieren. In de periode
1954-1992 was de sterktste jaarklas, die van 1970, 15 keer zo sterk als de
zwakste, de jaarklas van 1956 (Figuur 3.1 D).
De gemiddelde jaarklassterkte was vanaf het begin van de 20ste eeuw tot
halverwege de jaren '60 min of meer stabiel (Figuur 3.2D), met een ge
middelde van ongeveer 100 miljoen 1-jaar oude vissen. Vooral van de
tweede helft van de jaren '60 tot en met de beginjaren '80 is er een tijde
lijke verhoging van de jaarklassterkte opgetreden tot een niveau dat in de
loop van deze eeuw niet eerder is voorgekomen (Daan et al., 1994). Dit is
een onderdeel van de al eerder genoemde 'gadoid outburst'. De oorzaken
van dit verschijnsel zijn niet precies bekend. Er is enig verband met het
voorkomen van strenge winters: de sterke jaarklassen 1963 en 1979 bij
voorbeeld, zijn beide geboren na een strenge winter. Omgekeerd heeft
een strenge winter niet noodzakelijkerwijs een sterke kabeljauwjaarklas tot
gevolg. Bij platvissen is het verband tussen het voorkomen van strenge
winters en sterke jaarklassen duidelijker. De gadoid outburst wordt ook
wel gezien als een reactie van het ecosysteem op de gevolgen van de
visserij. Een verandering in de verhouding tussen de verschillende vis
bestanden zou het ontstaan van de sterke jaarklassen mogelijk hebben
gemaakt. De causale verbanden tussen verschillende gebeurtenissen zijn
echter niet bekend. Sinds halverwege de jaren '80 is er sprake van minder
sterke jaarklassen.

*»%•
Figuur 3.4.
Voortschrijdend gemiddelde van de pro
centuele samenstelling van de Neder
landse kabeljauwaanvoer In de marktcategorleën groot, middel en klein (Daan,
1969).

'49 '5o '51 '5Z '53 '5H '55 '56 '6f '53 '53 '6o 'éi '62 '63 'éft '65 'éé

Ecoprofiel kabeljauw

31

Rijksinstituut voor Kust eri Zee/RIVO-DLO

3.5 Beleldsaspekten

Noordzeekabeljauw wordt, evenals schelvis en wijting, intensief geëxploi
teerd. Het grootste deel van de populatie en van de aanvoer bestaat uit
jonge, nog niet geslachtsrijpe vissen van slechts één of twee jaar oud (Fi
guur 3.4). De visserij is daardoor sterk afhankelijk van het recruteren van
nieuwe jaarklassen. De sterfte als gevolg van de visserij is zó groot dat
maar weinig vissen oud genoeg worden om zich voort te planten: van de
één jaar oude vis is tegen de tijd dat ze geslachtsrijp beginnen te worden,
op 3-jarige leeftijd, minder dan 10% nog in leven. Als gevolg van de hoge
visserijsterfte is de paaistand sinds 1981 geleidelijk afgenomen tot een
niveau dat waarschijnlijk niet hoog genoeg is om regelmatig goede jaar
klassen te produceren.
In 1988 is daarom door het Advisory Committee on Fishery Management
(ACFM) van de ICES de Minimum Biologically Acceptable Level (MBAL)
voor de paaibiomassa van Noordzeekabeljauw vastgesteld op 150 duizend
ton (ICES, 1989). De huidige paaibiomassa bevindt zich op een duidelijk
lager niveau: ± 60 duizend ton aan het begin van 1993. ACFM adviseert
dan ook al een aantal jaren een verlaging van de visserijsterfte, tenminste
tot 70% van het niveau dat de afgelopen jaren is waargenomen. De paai
biomassa zou hierdoor weer kunnen toenemen tot een niveau van min
stens 150 duizend ton. Ondanks het herhaalde advies om de visserijsterfte
aanzienlijk te verminderen, is er de afgelopen jaren hoogstens sprake van
een stabilisatie van de visserijsterfte op een zeer hoog niveau.
In 1987 werd in de Duitse Bocht, in een gebied waarin gedurende het
winterhalfjaar grote concentraties van 1- en 2-jaar oude kabeljauw waren
opgetreden, de zogenaamde 'kabeljauwbox' ingesteld. De bedoeling was
om in dit gebied alleen een gerichte visserij op rondvis toe te staan indien
daarbij een zó grote maaswijdte zou worden gebruikt dat jonge kabeljauw
zou kunnen ontsnappen. Het advies was een minimum maaswijdte van
120 mm. De EG besloot echter de visserij met 100 mm toe te staan, terwijl
op dat moment in de rest van de Noordzee de minimum maaswijdte voor
rondvis 90 mm was. Het effekt van de kabeljauwbox is hierdoor waar
schijnlijk te verwaarlozen geweest. Toen in oktober 1991 de minimum
maaswijdte voor de rondvisvisserij werd verhoogd naar 100 mm, kwam in
feite een eind aan het bestaan van de kabeljauwbox.
Een complicatie bij de bescherming van de kabeljauw in de Noordzee is
dat de soort vrijwel overal in een gemengde visserij wordt gevangen. De
Schotse rondvisvissers vissen op schelvis met kabeljauw als bijvangst, de
Nederlandse rondvisvissers vissen op kabeljauw met wijting als bijvangst,
terwijl kabeljauw ook een niet onaanzienlijk deel van de bijvangst vormt
bij de visserij op schol en tong.
Sluiting van bepaalde gebieden tijdens het paaiseizoen komt niet in aan
merking als mogelijke beschermingsmaatregel. De paaiplaatsen van kabel
jauw in de Noordzee zijn zo wijd verspreid dat zeer grote delen van de
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Noordzee gesloten zouden moeten worden voor de visserij, hetgeen on
overkomelijke problemen met de kontrole daarvan zou opleveren.
Indien de visserij enkele jaren geheel zou worden gesloten zou de paaistand zich vermoedelijk snel herstellen en weer toenemen tot MBAL of
daarboven. Aangezien kabeljauw wordt gevangen in een gemengde visse
rij zou vrijwel de gehele visserij in de Noordzee tijdelijk moeten worden
gestaakt, maar dat is vanzelfsprekend geen realistische mogelijkheid. Het
huidige TAC en quotasysteem blijkt voor rondvis slecht te werken. Een
verlaging van de visserijdruk door middel van een algehele vermindering
van de visserij-inspanning in de visserij met bodemvistuigen biedt mogelijk
betere perspektieven.
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4 Watersysteemverkenningen

4.1 Beschrijving huidige situatie bestand

Na de Tweede Wereldoorlog is de samenstelling van de Nederlandse
kabeljauw aanvoer geleidelijk veranderd (Figuur 3.4). In 1949 bestond nog
60% van de aanvoer uit 'grote' kabeljauw met een lengte van 90 cm of
groter. In 1966 was dat percentage afgenomen tot ± 10%. Het percen
tage 'kleine' kabeljauw in de aanvoer nam in dezelfde tijd toe van 30 tot
75% (Daan, 1969).
Het huidige bestand bestaat grotendeels uit juveniele vis (Figuur 3.5).

Figuur 3.5.
Leeftijdsopbouw van Noordzeekabeljauw

samenstelling in aantallen

in aantallen en gewicht, gemiddeld over
de jaren 1988-1992 (ICES, 1995).
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De visserijsterfte is zeer hoog en het paaibestand bevindt zich op het
laagste niveau ooit waargenomen sinds het begin van deze eeuw. Na
1985 zijn geen sterke jaarklassen meer geproduceerd. Hoewel het totale
bestand is opgebouwd uit deelpopulaties die zich niet geheel vermengen,
zijn er onvoldoende gegevens beschikbaar om de toestand in de
deelpopulaties adequaat te beschrijven.
4.2 Referentiewaarden

Bij biologische adviezen die in het kader van het visserij-beheer gegeven
worden, wordt vaak verwezen naar een aantal referentie-waarden voor de
visserijsterfte (F) zoals Fmax, Fmed en F0.1 en naar MBAL.
Fmax kan worden gedefinieerd als het niveau van visserijsterfte dat resul
teert in de hoogste blijvende opbrengst: MSY = maximum sustainable
yield. MSY kan worden berekend uit de "yield per recruit" curve, de op
brengst per 1-jaar oude kabeljauw bij verschillende niveaus van visserij
sterfte.
F0.1 is die waarde van de visserijsterfte die overeenkomt met het punt op
de yield per recruit curve waar de hellingshoek van de curve 1/10 is van
de hellingshoek bij de oorsprong.
Fmed tenslotte heeft betrekking op de "stock recruitment plot", die het
verband aangeeft tussen de grootte van de paaibiomassa en de jaarklassterkte. Fmed is een waarde van F waarbij in 50% van de jaren waarvoor
gegevens beschikbaar zijn het aantal vissen van de nieuwe jaarklas groter
is dan het aantal vissen dat uit de populatie verdwijnt als gevolg van
sterfte. Voor een meer uitgebreide beschrijving van deze referentie
waarden wordt verwezen naar bijvoorbeeld Jakobsen (1992) en Smith et
al. (1993).
Het huidige niveau van visserijsterfte (F94 = 0.85) is ongeveer gelijk aan
Fmed (0.81), maar veel hoger dan Fmax (0.24) en F0.1 (0.14). Volgens
het in 1995 uitgevoerde assessment van kabeljauw bedraagt de waarde
van MSY 190 duizend ton (ICES, 1996).
In de periode 1965-1985 was de gemiddelde jaarklassterkte van kabeljauw
duidelijk hoger dan in de rest van deze eeuw (Figuur 3.2D). Het recruit
ment in deze periode lijkt daarom te hoog om te gebruiken als referentie
waarde.
Voor de Minimum Biologically Acceptable Level (MBAL) voor de paaibio
massa van Noordzeekabeljauw wordt een hoeveelheid van 150 duizend
ton gehanteerd (ICES, 1989). Dit wordt beschouwd als de minimale hoe
veelheid volwassen kabeljauw die nodig is voor de produktie van vol
doende sterke jaarklassen.
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4.3 Ingreep-effekt relaties

4.3.1 Visserij
De huidige visserij op kabeljauw in de Noordzee wordt gekenmerkt door
zeer hoge waarden van de visserijsterfte. Dit heeft tot gevolg dat van de 2
tot 8 jaar oude vis ieder jaar 60 % wordt weggevangen en dat minder dan
1% van de 1 jaar oude vis oud genoeg wordt om zich voort te planten.
De paaistand bevindt zich ver onder het Veilig Biologisch Minimum
(MBAL).
4.3.2 Verontreiniging
Volgens Westernhagen (1988) zijn bij vissen de zich ontwikkelende em
bryo's het meest kwetsbare stadium in de levenscyclus. Dethlefsen en von
Westernhagen (in druk) hebben vanaf 1984 in de zuidoostelijke Noordzee
jaarlijks onderzoek gedaan naar embryo's in de eieren van een aantal vis
soorten en daarbij gelet op het aantal embryo's dat zich abnormaal ont
wikkelde. De afwijkingen hebben doorgaans de dood van het embryo tot
gevolg. Bij kabeljauw varieerde het percentage embryo's met een afwijking
van 2.7 tot 21.1%. De laagste waarden werden gevonden in 1994 en in
1995. Naast een significant negatieve correlatie tussen het percentage af
wijkingen en de watertemperatuur, viel de trend in het percentage af
wijkingen bij diverse soorten samen met trends in concentraties van be
paalde organochloriden. Deze resultaten duiden op een complex van faktoren. Mogelijk heeft met name in de periode 1984-1987 de relatief hoge
watertemperatuur gunstige voorwaarden geschapen voor de invloed van
organochloriden op de embryo's. Er is echter tot op heden geen causaal
verband tussen waterverontreiniging en het percentage afwijkingen aange
toond.
Bij rondvis komen regelmatig skeletafwijkingen voor, waarbij een aantal
wervels van het centrale deel van de wervelkolom is vergroeid. Vermoede
lijk ontstaan deze afwijkingen tijdens de embryonale en larvale stadia.
Uitwendig zichtbare skeletafwijkingen komen doorgaans bij minder dan
1% van de dieren voor. Soms kan het percentage echter veel hoger zijn,
bij kabeljauw lijkt dat met name het geval te zijn in enigszins brak water.
Dit verschijnsel is met name waargenomen in de Golf van Riga (Oostzee)
in 1935 en in het Elbe-estuarium in de zomer van 1982. Terwijl gezonde
vis in de zomermaanden het estuarium verlaat, lijken met name vissen met
skeletafwijkingen achter te blijven (Möller en Anders, 1986). In het begin
van de jaren '70 was er in enkele jaren sprake van uitzonderlijk goede
jaarklassen, en werden in de Waddenzee soms grote aantallen juveniele
kabeljauw aangetroffen (Daan, 1978). Ook bij deze kabeljauw viel het
relatief grote aantal dieren met duidelijke skeletafwijkingen op.
Ulcus-syndroom (zweerziekte) is een besmettelijke visziekte, die in verschil
lende stadia kan voorkomen. De ziekte begint als een virusinfektie, maar
vervolgens dringen bakteriën de geïnfekteerde huid binnen en ontstaan
zweren die tenslotte weer kunnen genezen. In het Deense deel van de
Oostzee werd bij kabeljauw uit 'vervuilde' wateren een besmettingsper
centage van ± 20% gevonden, terwijl in 'niet vervuilde' wateren minder
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dan 1% van de vissen was besmet (Jensen, 1983). Voor kabeljauw uit de
Noordzee vond Stork (1983) significant hogere PCB concentraties in kabel
jauw mèt ulcus-syndroom dan in gezonde vis. Het is niet bekend in hoe
verre zweerziekte bij kabeljauw sterfte tot gevolg heeft.
4.3.3 Eutrofiëring
De continentale kustzone van de Zuidelijke en de Duitse Bocht is een be
langrijk opgroei- en overwinteringsgebied van juveniele kabeljauw. Aange
zien eutrofiëring vooral is opgetreden in de kustwateren zou dit kunnen
leiden tot een verhoogde produktie van prooidieren voor kabeljauw, zoals
bijvoorbeeld de garnaal (Crangon crangori). Een causaal verband tussen
eutrofiëring en de toename van de hoeveelheid kabeljauw in de zuidooste
lijke Noordzee kan echter niet worden aangetoond (Boddeke en Hagel,
1991).
4.3.4 Abiotische omstandigheden
Aangezien een groot aantal kabeljauwbestanden zich momenteel op een
laag niveau bevindt, is het niet uit te sluiten dat dit een gevolg is van een
zelfde klimatologische oorzaak. Naar aanleiding van dit fenomeen is in
1993 in Reykjavik door de ICES het "Symposium on Cod and Climate
Change" georganiseerd (Jakobsson et al., 1994). Hoewel fluktuaties in
bepaalde populaties het gevolg kunnen zijn van klimatologische oorzaken,
bestaat toch de algemene indruk dat de achteruitgang van een aantal
kabeljauwbestanden in de eerste plaats het gevolg is van de zeer hoge
visserijdruk waaraan de populaties bloot staan. De hoge visserijsterfte die
daarvan het gevolg is heeft vermoedelijk met name konsekwenties voor de
stabiliteit van de populaties. In een situatie met een geringe visserijdruk
bestaat het paaibestand uit een groot aantal verschillende jaarklassen.
Worden er enkele jaren achtereen zwakke jaarklassen geproduceerd, dan
zal dat nauwelijks invloed hebben op de omvang van de paaipopulatie. In
de Noordzee bestaat het paaibestand echter nog maar uit een zeer be
perkt aantal jaarklassen. Indien in zo'n situatie een paar jaar achtereen
zwakke jaarklassen recruteren, kan de hoge visserijsterfte gemakkelijk
leiden tot een drastische afname van de paaipopulatie, zodanig dat deze
onder het niveau komt waarbij nog sterke jaarklassen kunnen worden
geproduceerd. Vermoedelijk is dit bij de Noordzeekabeljauw thans het
geval.
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APPENDIX
Stock Assessment gegevens Noordzee Kabeljauw
Minimum Biologically Acceptable Level (MBAL): 150.000 ton
Bronnen:
Report of the Working Croup on the Asessment of Demersal stocks in the North Sea and Skagerrak. ICES
CM. 1994/Assess:8
N.Daan, Henk J.L. Heessen & John G.Pope, 1994. Changes in the North Sea cod stock during the
twentieth century. ICES mar. Symp., 198:229-243.
Report of the ICES Advisory Committee on Fishery Management, 1995. ICES Cooperative Research Report
No. 214, 355 pp.
Jaar
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
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Recruitment

Paai
Biomassa

Totale
Biomassa

Aanvoer
89
86
94
115
115
119
130
129
161
107
82
59
65
110
156
143
131
86
82
85
99
97
79
75
84
74
78
93
87
74
64
67
71
46
23

518
450
483
670
689
643
596
570
491
243
235
284
371
697
687
593
417
283
299
376
437
427
346
329
320
296
338
371
308
260
230
285
301
364
490
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Visserijsterfte
0.37
0.41
0.42
0.37
0.36
0.4
0.47
0.49
0.71
0.95
0.75
0.45
0.38
0.34
0.49
0.52
0.68
0.66
0.59
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.57
0.54
0.5
0.54
0.61
0.61
0.6
0.51
0.51
0.27
0.1

Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIVO-DLO

Jaar
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Ecoprofiel kabeljauw

Recruitment

72
209
59
158
261
82
79
90
198
367
422
512
485
197
205
766
903
174
307
253
461
208
770
451
476
851
288
594
285
566
110
600

Totale
Biomassa

Paai
Biomassa

549
626
849
1095
1050
809
623
459
461
429
316
351
417
435
475
456
586
574
503
370
544
496
439
549
682
864
921
842
686
918
1111
802
648
592
645
546
758
721
727
897
677
773
598
665
429

140
168
194
231
249
284
282
269
262
228
209
218
197
167
148
149
151
164
168
173
145
123
111
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Aanvoer
25
38
39
36
39
131
112
85
85
72
61
76
81
81
84
80
95
104
110
104
106
90
108
116
173
212
242
277
194
219
315
341
228
202
185
209
182
263
249
265
301
273
234
205
193

Visserij
sterfte
0.1
0.13
0.1
0.07
0.08
0.35
0.39
0.4
0.4
0.36
0.42
0.47
0.42
0.4
0.38
0.38
0.35
0.39
0.47
0.61
0.42
0.39
0.47
0.48
0.54
0.52
0.62
0.62
0.58
0.56
0.67
0.84
0.71
0.68
0.71
0.71
0.71
0.81
0.69
0.79
0.77
0.9
0.91
0.86
0.83

Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIVO-DLO

Jaar

Recruitment

Totale
Biomassa

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

244
151
240
112
142
281
108
465

560
468
374
352
271
254
368
272

Gemiddelde

381

529

Eenheden

Ecoprofiel kabeljauw

miljoen
1-jarigen

Paai
Biomassa
98
89
85
76
63
62
60
57
59
158.72
'000 ton

'000 ton
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Aanvoer

Visserijsterfte

163
175
150
116
105
89
97
105
88

0.86
0.91
0.89
0.99
0.72
0.93
0.86
0.91
0.85

196.06

0.75

'000 ton

jaarA-1

