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Deze FACT SHEET werd opgesteld in het kader van het VALDUVIS-project.
VALDUVIS ontwikkelt een methodologie om de duurzaamheid van de Belgisch
aangelande vis te scoren. En dit zowel voor de ecologische, sociale als
economische pijler van duurzaamheid. Elke pijler bestaat uit een aantal thema’s.
Onder de ecologische pijler zit o.a. het thema ‘seizoen’.
De indicator ‘seizoen’ doet een uitspraak over het vissen op een soort in zijn
paaiseizoen en scoort het aanlanden van een vissoort in zijn paaiseizoen als
volgt: rood = binnen paaiseizoen; groen = buiten paaiseizoen. De paaikalender
die hiervoor wordt gebruikt werd opgesteld i.s.m. ILVO sectie visserijbiologie.
Dit document gaat dieper in op de indicator ‘seizoen’. Waarom kan seizoen een
belangrijk aandachtspunt zijn binnen duurzame visserij? Hoe werd de indicator
‘seizoen’ ontwikkeld? Hoe staan andere informatiesystemen rond duurzame vis
tegenover deze thema? Enz.
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Seizoen en duurzame visserij

Tijdens de paaiperiode planten vissen zich voort en wordt het nageslacht verzekerd. De vrouwtjes zijn tijdens deze
periode van het jaar extra kwetsbaar aangezien zij de eieren met zich meedragen. Hen opvissen kan dan ook een
hypotheek plaatsen op de toekomst van de betrokken populaties. Sommige soorten aggregeren tijdens het
paaiseizoen bovendien in grote concentraties (mannetjes én vrouwtjes), wat het efficiënter opvissen van grotere
hoeveelheden vis mogelijk maakt en het hoger vermelde effect kan vergroten. In het kader van een duurzame
visserij wordt er in de paaiperiode dus best niet gericht gevist op een vissoort in zijn paaigebied.
Het Europees visserijbeleid voorziet reeds mogelijkheden om maatregelen te treffen om paaiende vissen te
beschermen. Dit kan gebeuren onder de vorm van permanente of tijdelijke sluitingen van bepaalde visserijen in de
paaigebieden van de doelsoorten van deze visserijen. Op deze mogelijkheid wordt enkel beroep gedaan in het geval
van visbestanden die in de problemen zitten, en waarvoor andere beperkingen (vangstbeperkingen,
effortbeperkingen, gebruik van technische maatregelen) niet tot het beoogde herstel leidden. Zo worden de
paaigebieden van kabeljauw in de Keltische Zee sinds 2005 jaarlijks gesloten voor bodemberoerende visserijen
tijdens de maanden februari en maart. Ook de sluiting van de scholbox kan als een aansluitende maatregel worden
gezien. Omdat de parameter seizoen toch een belangrijke rol kan spelen in duurzame visserij, werd binnen
VALDUVIS de indicator ‘seizoen’ ontwikkeld. Deze indicator scoort een bepaalde visserij op het al dan niet gericht
vissen op een vissoort in zijn paaiseizoen.
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II.

Het onderzoek naar de indicator ‘Seizoen’

Om een zicht te krijgen op de manier waarop gecommuniceerd wordt over het paaiseizoen in het kader van duurzame
vis, werd eerst een studie gedaan naar reeds bestaande indicatoren en seizoenskalenders. Er werd vanuit deze
bevindingen gestart om de eigen indicator te ontwikkelen.

A.

Seizoenskalenders

Er zijn verschillende seizoenskalenders op de markt. Een seizoenskalender mag meestal niet gelijk gesteld worden
met een paaikalender. Zo houdt de VLAM in haar viskalender ook rekening met de aanvoer en kwaliteit van de vis.
Op deze manier is er ook effectief aanvoer van kwaliteitsvolle vis buiten de paaiperiode. In Annex I worden de
viskalender van de VLAM, het Nederlands Visbureau en Schmidt Zeevis weergegeven.

B.

Indicatoren in andere informatiesystemen

De ‘Sustainable Seafood Database’, ontwikkeld op het ILVO, vergelijkt informatiesystemen over duurzaam gevangen
vis. Van de 28 systemen die op dit moment zijn beschreven, werkt slechts één systeem met een seizoensindicator:
Mister Goodfish (Figuur 1). Mister Goodfish beveelt bepaalde vis aan op basis van vier selectiecriteria, waaronder
‘seizoen’. De consumptie van een bepaalde vissoort wordt enkel aanbevolen als deze wordt aangeland buiten het
paaiseizoen. Wij zijn verder niet op de hoogte van andere systemen die het paaiseizoen in rekening brengen.

Figuur 1: Het logo van Mister Goodfish (BRON: www.mrgoodfish.com).
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III.

De indicator ‘seizoen’
De indicator ‘seizoen’ doet een uitspraak over het vissen op een soort in zijn paaiseizoen.

De indicator ‘seizoen’ scoort het aanlanden van een vissoort in zijn paaiseizoen: rood = binnen paaiseizoen; groen
= buiten paaiseizoen. De paaikalender die hiervoor wordt gebruikt werd opgesteld i.s.m. ILVO sectie
visserijbiologie.

A.

De paaikalender

De paaikalender werd opgesteld i.s.m. ILVO sectie visserijbiologie (Kelle Moreau). Deze kalender geeft in het rood de
paaiperiodes van de verschillende vissoorten weer (Figuur 2). Om deze kalender op te stellen werd beroep gedaan op
wetenschappelijke informatie i.v.m. het paaiseizoen (bijv. Fishbase en wetenschappelijke literatuur). Hierbij werd
rekening gehouden met de visgebieden die door onze Belgische vissers worden bezocht. Deze kalender geeft een
indicatie van het paaiseizoen. Bij het opstellen ervan zijn wij op een aantal moeilijkheden gestoten. Hierin wordt
verder ingegaan onder ‘C. Struikelblokken bij de uitwerking van de indicator ‘seizoen’’.
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Figuur 2: De paaikalender voor de belangrijkste soorten die in de Belgische havens worden aangeland
(BRON: ILVO sectie visserijbiologie & Dienst Zeevisserij). Een rode kleur wijst op het paaiseizoen van de
betrokken vissoort.
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B.

De indicatorscoring

Er is geopteerd om te werken met een 0/1-scoring. Een vis aangeland in zijn paaiseizoen krijgt hierbij logischerwijs
een 0 toebedeeld voor de indicator ‘Seizoen’. In het andere geval wordt een score 1 toegekend (Tabel 1).
Deze manier van score is eerder eenvoudig. En hoewel in de realiteit een volledige vispopulatie niet van de ene dag
op de andere dag tot voorplanten overgaat, is om praktische redenen van deze scoring gebruik gemaakt. Gebrek aan
data is hiervoor het belangrijkste argument. Hier wordt verder op ingegaan onder C Struikelblokken bij de uitwerking
van de indicator ‘seizoen’.

Tabel 1: Scoringstabel voor de indicator ‘seizoen’.

Score Indicator
‘seizoen’
Aanlanding in paaiseizoen

0

Aanlanding buiten paaiseizoen

1

C.

Struikelblokken bij de uitwerking van de indicator ‘seizoen’

1) EXACTE PAAIPERIODE EN PAAIGRONDEN NIET GEKEND
Het was initieel de bedoeling om een indicator te ontwikkelen waarbij onderscheid werd gemaakt tussen de
verschillende vangstgebieden (ICES Divisions; bijv. IVc). Eénzelfde soort paait immers niet overal op hetzelfde
moment in de wateren die door de Belgen worden bevist.
Figuur 3 geeft het de verspreiding en timing weer van het paaiseizoen voor kabeljauw rond Groot-Brittannië. Brander
(Brander, K. "Comparison of spawning characteristics of cod (Gadus morhua) stocks in the North Atlantic.) beschrijft
dat het verschil in paaiseizoen (ongeveer één maand) mogelijks te wijten is aan een verschil in timing van algenbloei.
Kabeljauw is een goed bestudeerde soort in onze gebieden en een degelijke kaart met paaiperiode en -grond per
vangstgebied is beschikbaar. Dit is echter niet het geval voor de meeste andere soorten die door de Belgen worden
opgevist.
CONCLUSIE: Wij hebben in onze kalender geen onderscheid gemaakt in paaiseizoen tussen de verschillende
gebieden. Ons belangrijkste argument hiervoor is dat wij niet over voldoende data beschikken om een
dergelijke opsplitsing te verantwoorden. Voor de soorten waar opsplitsing per vangstgebied wel voorhanden
is (bijv. kabeljauw), verliezen wij hierdoor een zekere accuraatheid.
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Figuur 3: Distribution and timing of cod spawning around the British Isles, with March surface isotherms
(°C) for the North Sea (BRON: Brander, K. "Comparison of spawning characteristics of cod (Gadus morhua)
stocks in the North Atlantic." NAFO Sci. Council Stud).
2) DISTRIBUTIE IN PAAIPERIODE NIET GEKEND

De scoring voor de indicator ‘seizoen’ is op deze manier opgesteld dat van zodra het paaiseizoen begint, een rode 0score wordt toegekend. De gemiddelde paaicurve bouwt echter geleidelijk aan op om, na een hoogtepunt in de piek
van het paaiseizoen, geleidelijk aan terug af te bouwen (‘klokvorm’) (Figuur 4).
We zouden kunnen stellen dat we hiermee rekening kunnen houden door de rode score in het begin en het einde van
het paaiseizoen minder zwaar te laten doorwegen (bijv. oranje 0,5-score). Een struikelblok hierbij is dat deze curves
niet ter beschikking zijn en mogelijks ook per vangstgebied kunnen variëren. Indien we in een later stadium van het
project meer te weten kunnen komen over de gemiddelde opbouw van het paaiseizoen, kunnen we een meer
gradueel scoringssysteem toepassen zoals voorgesteld in Figuur 5.
CONCLUSIE: Wij hebben ervoor geopteerd om in dit stadium van het project een voorzorgsbenadering toe te
passen en een duidelijke groen(1)/rode(0)-score toe te passen. Ons belangrijkste argument is het ontbreken
van de paaicurves om een gradueel op- en afbouwende scoring toe te passen.
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Score indicator 'seizoen'

Figuur 4: Schematic graph of seasonal spawning characteristics (BRON: Brander, K. "Comparison of
spawning characteristics of cod (Gadus morhua) stocks in the North Atlantic." NAFO Sci. Council Stud 18
(1993): 13-20.).
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Figuur 5: Voorstelling van een graduele scoring voor de indicator ‘seizoen’ (BRON: ILVO).
3) NUT VAN DE INDICATOR ‘SEIZOEN’
Er zijn verschillende redenen waarom het nut van een indicator ‘seizoen’ betwist kan worden:


Wanneer een visbestand het uitstekend doet en duurzaam wordt beheerd, heeft het dan zin om rekening te
houden met het paaiseizoen?



Heeft een visser de mogelijkheid (zowel praktisch als wettelijk) om een bewust duurzame keuze te maken en
gericht op soorten te gaan vissen buiten hun paaiseizoen?



Sommige soorten worden niet bewust beoogd en komen toevallig in de netten terecht. Is het terecht dat de
score voor de indicator seizoen voor een doelsoort even zwaar doorweegt als voor een bijvangstsoort?
Zo is er op elk moment van het jaar wel een soort die in het paaiseizoen zit, wat het vermijden van alle
paaiende vissen onmogelijk maakt in de context van aselectieve visserijen. Hier zouden hiermee rekening
kunnen houden in de weging van deze indicator. M.a.w. een rode score voor een doelsoort weegt zwaarder
door dan een rode score voor een bijvangstsoort. Welke soort een doelsoort is en welke een bijvangstsoort
wordt bepaalt binnen de indicator ‘visserijdruk’.
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Deze bedenkingen bij de ontwikkeling van de indicator ‘seizoen’ zullen voorgelegd worden aan
de VALDUVIS-stakeholders bij een volgend multistakeholderproces (MSP). Consultatie van de
stakeholders zal duidelijk moeten maken of de indicator ‘seizoen’ in deze vorm kan opgenomen
worden in het VALDUVIS-systeem. En zoja, welk gewicht deze krijgt t.o.v. de andere biologische
indicatoren ‘Visbestand’ en ‘Kwetsbaarheid’.

D.

Ideeën voor de toekomst

De paaikalender is opgesteld op basis van de (wetenschappelijke) data die de dag van vandaag voorhanden is. Het is
duidelijk dat er héél wat data tekort is om deze indicator nauwkeuriger onder de loep te nemen. In de toekomst zou
een intensievere studie van de literatuur, contacten met andere wetenschappelijke instellingen en eventueel eigen
bijkomend onderzoek hier een oplossing voor kunnen bieden.
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IV.

Annex I: Viskalenders

Figuur 6: Viskalender VLAM (BRON: http://www.visinfo.be/vis/downloads/affichekalender_nl.pdf)
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Figuur 7: Viskalender Nederlands Visbureau (BRON:
http://www.visrecepten.nl/fileadmin/user_upload/visbureau/winkel/wandplaten/Vis_seizoen_kalender.pdf)
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Figuur 8: Viskalender Schmidt Zeevis (BRON: http://www.schmidtzeevis.nl/ViskalenderMRT10.pdf).
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