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Palingadvies slaat andere toon aan
Volgens het nieuwste advies van de International Council for the Exploration of the
Seas (ICES) zou Europa alle visserij op
paling moeten stopzetten – inclusief de
vangst van glasaal. Of Europa dat advies
opvolgt, is de vraag.
Dat ICES het vangstadvies nu zo
scherp neerzet, is volgens Tessa van
der Hammen, onderzoeker bij Wageningen Marine Research en lid van de
ICES-aalwerkgroep
‘Het is onbe(WGEEL), vooral
formulering. ‘ICES
kend of
adviseert al veel
uitgezette
langer om palingsglasaal
terfte door toedoen
nageslacht
van de mens, waargeeft’
onder visserij, tot
nul te reduceren. Alleen verwoordt het
nieuwste rapport dat explicieter dan
voorgaande edities.’
Het betekent dus níet dat er nu een
plotse, dramatische verslechtering is
van de palingstand. ‘Het ICES-advies
vloeit voort uit het voorzorgsprincipe.
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De hoeveelheid glasaal (baby-palinkjes)
die aankomt bij de kust is nog steeds
heel erg laag en het is onwaarschijnlijk
dat dit binnen korte tijd veel beter is. In
combinatie met aangescherpte regels
over hoe het advies wordt geformuleerd, kan ICES niet anders dan adviseren om de vangst te staken.’

Aanscherping

Het advies betreft ook de vangst van
glasaal. Die worden in het ene deel
van Europa gevangen om elders weer
uitgezet te worden en verder op te

groeien. Van der Hammen: ‘Dat werkt,
de overgezette glasaal kan succesvol
opgroeien tot schieraal. Het is echter
onbekend of ze als volwassen dieren
erin slagen om de paaigronden in de
Sargassozee te bereiken en daar voor
nageslacht te zorgen.’ Zo lang het effect
van de beoogde restocking onduidelijk
is, geldt: laten zwemmen, die glasaal.
De kans dat het nieuwste ICES-rapport
de Europese Commissie over de streep
trekt om de palingvisserij te verbieden,
acht Van der Hammen niet zo groot.
‘Inhoudelijk wijkt dit advies en de
onderbouwing ervan niet veel af van
wat ICES eerder adviseerde. Het lijkt
mij niet onwaarschijnlijk dat Brussel
meer ziet in een aanscherping van de
Aalverordening dan in een volledig
vangstverbod.’ me
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ZONNEVOGEL
In Peru is een nieuwe vogel ontdekt: de Inti tangare. Onderzoekers van San Diego State University hebben de eer de Heliothraupis
oneilli voor te stellen. Het gaat
zelfs om een nieuw geslacht. Inti is
Quechua voor zon. De middelgrote
vogel heeft felgele veren en zingt
in de middag. Tangare is een uitgebreide familie, er zijn al zo’n 300
soorten beschreven. Maar meer
biodiversiteit is altijd welkom.

DINO
Ook nieuw, maar dan anders, is
de ontdekking van een nieuwe
iguanodont op het Britse eiland
Wight. Onderzoekers van de

Universiteit van Portsmouth
identificeerden deze Brighstonius
simondsi. De planteneter was zo’n
acht meter lang en woog 900 kilo.
En is dus al geruime tijd niet meer
onder ons. De resten werden overigens al in 1978 opgegraven. Pas nu
werd duidelijk dat het om een nog
onbekende dino gaat. Toch ook
welkom.

THEE
Waarom druppelen theepotten
altijd na? Wetenschappers van de
TU van Wenen hebben dit ‘theepot-effect’ doorgrond. Sinds 1956,
toen het effect voor het eerst werd
beschreven, was dat nog niemand
gelukt. Het is allemaal een kwestie

van traagheid, viscositeit en capillaire werking. Dat is mooi, maar
valt zo’n knoeiende theepot ook te
voorkomen? Nee dus. De natuurkunde laat niet met zich sollen.

SLEUTEL
Wie goed kan sleutelen, is ook
goed in het verwerken van taal.
Dat laat onderzoek van het Franse
instituut Inserm zien. En ze weten
ook waarom: beide vaardigheden
huizen in dezelfde regio in onze
hersenen. Een vorm van co-evolutie, denken de wetenschappers.
Het gebruik van gereedschap ging
gelijk op met de ontwikkeling van
taal. Is jouw automonteur ook zo
welbespraakt? rk

