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1

Inleiding

1.1

Spieringvisserij op het IJsselmeer

In IJsselmeer (en Markermeer) vindt in principe jaarlijks een commerciële visserij plaats op spiering
wanneer die zich in het vroege voorjaar langs de oevers concentreert om te paaien. Tijdens de
paaiperiode (ca. 3 weken in maart, afhankelijk van het weer) wordt de massaal naar de kust trekkende
spiering gevangen met spieringfuiken. Door deze massaliteit is de bijvangst aan andere vis minimaal,
waardoor de vangsten goed verhandelbaar zijn. Deze spieringvisserij is bedoeld voor menselijke
consumptie en heeft zich in het begin van de jaren tachtig ontwikkeld. Tot aan het kuilverbod in 1970
werd kleine spiering, vaak samen met pos, als ‘nestvisserij’ met een kuil bevist en aangeland als
diervoeder voor de eendendons-industrie in Harderwijk. Grotere, veelal diadrome spiering is altijd in
kleine hoeveelheden aangeland voor menselijke consumptie. Daarnaast vindt in de zomer een beperkte
visserij met sleepnetten plaats op spiering die gebruikt wordt als aas voor aalkistjes en hoekwant. Deze
aasvisserij wordt hier buiten beschouwing gelaten (citaat uit: de Leeuw, 2007).
De spieringvisserij in het voorjaar werd tot voor kort alleen gereguleerd via het visserijbeheer. Daarin
wordt sinds voorjaar 2008 volgens het zogenaamde spieringprotocol een ondergrens gehanteerd (‘limit
reference point’ (LRP) van 2100 spieringen per beviste ha in de najaarssurvey), die voorgesteld is in de
Nota “Regeling Spieringvisserij IJsselmeer” (Dekker, 1997) op basis van het voorzorgsprincipe. Het
interne visserijdoel van dit LRP is in eerste instantie om, gegeven onzekerheden, een voldoende
paaistand voor een nieuwe generatie spieringen te waarborgen. Ten tweede dient deze beheersmaatregel
een natuurdoelstelling, namelijk om voldoende voedsel voor baars, snoekbaars en vogels te waarborgen
(de Leeuw, 2007).

1.2

Spieringvisserij en de Natuurbeschermingswet

Het IJsselmeer is in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) aangewezen als Natura
2000-gebied, waarvoor instandhoudingsdoelen o.a. voor een aantal visetende vogelsoorten is
geformuleerd. Het gaat daarbij om de instandhoudingsdoelstellingen voor de broedvogels aalscholver en
visdief en niet-broedvogels fuut, aalscholver, nonnetje, grote zaagbek, dwergmeeuw en zwarte stern
(Minister van LNV, 2009). Omdat niet op voorhand uitgesloten kan worden dat de spieringvisserij
significante effecten heeft op de doelstellingen voor visetende watervogels in het Natura 2000-gebied, is
de spieringvisserij in het voorjaar vergunningplichtig. Het bevoegd gezag, i.c. het college van
Gedeputeerde Staten van de Provincie Friesland, heeft als toets voor de vergunningverlening
aanvankelijk de LRP-norm, zoals gehanteerd in het visserijbeheer, overgenomen. In de eerste maanden
van 2012 tot op moment van schrijven van dit rapport lopen over deze vergunningverlening juridische
procedures. Deze procedures gaan in essentie over de vraag of met de gehanteerde norm voor
vergunningverlening in het kader van de visserijwet (het LRP van 2100 spieringen per ha) tevens de
kans op significante negatieve gevolgen (zoals bedoeld in de Nbwet) uitgesloten kan worden. De
spieringvisserij in het voorjaar heeft significante negatieve gevolgen in de zin van de Nbwet, indien door
die activiteit de instandhoudingsdoelstellingen van de verschillende visetende watervogels in het
IJsselmeer niet bereikt worden.
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1.3

Kennisvraag / doelstelling

Onderzoek naar de mogelijke significante gevolgen van de spieringvisserij op de
instandhoudingsdoelstelling voor visetende watervogels op het IJsselmeer is complex vanwege de
centrale rol van spiering in het ecosysteem van het IJsselmeer. De complexiteit komt voort uit:


de door het jaar sterk veranderende hoeveelheid spiering (door de sterk wisselende jaarlijkse
productie en het grotendeels verloren gaan van de volwassen spiering na het paaien),



de rol van spiering als voedselbron niet alleen voor vogels, maar ook voor visetende vissen, zoals
snoekbaars en ook de grotere exemplaren van spiering zelf,



de non-lineariteit van populatiedynamische processen (grote veranderingen in een deel van het
proces hoeven niet noodzakelijkerwijs te leiden tot waarneembare veranderingen in de uitkomst van
dat proces).

De vraag naar mogelijke significante effecten vraagt onder meer om een modelmatige benadering die
recht doet aan de complexiteit van het systeem en is derhalve niet eenvoudig en op korte termijn
beantwoorden.
Gegeven de zeer korte beschikbare termijn, opgelegd door de huidige juridische procedures en het
aanstaande spieringvisseizoen, worden in voorliggende memo een eerste, zeer globale inventarisatie
gemaakt van de relaties tussen de spieringvisserij, de spieringstand en de aantallen vogels op het
IJsselmeer.
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Resultaten

2.1

Aantallen vogels

De eerste vraag is of de instandhoudingsdoelstellingen voor de verschillende visetende vogelsoorten in
het afgelopen decennium gehaald zijn. Als de gemeten aantallen hoger zijn dan in de
instandhoudingsdoelstellingen genoemd, of daar gelijk aan zijn, dan is er geen sprake van een significant
effect (Steunpunt Natura 2000, 2010).
De instandhoudingsdoelstellingen (in aantallen vogels) voor een aantal vogelsoorten waarvoor spiering
een belangrijke voedselbron is, staan in Tabel 1 tezamen met de waargenomen aantallen in het
afgelopen decennium. De gegevens van de niet-broedvogels en van broedvogels in de vijf meest recente
jaren zijn beschikbaar gemaakt door Rijkswaterstaat Waterdienst; aanvullende gegevens van de
broedvogels zijn afkomstig van SOVON (van Dijk e.a., 2006).
Tabel 1

Aantallen in het afgelopen decennium (2001/2002 tot en met 2010/2011) van vogelsoorten
waarvoor instandhoudingsdoelstellingen (ISHD) zijn geformuleerd in het Aanwijzingsbesluit van het
Natura 2000-gebied IJsselmeer. Aantallen lager dan de instandhoudingsdoelstellingen zijn grijs
gemarkeerd.

Broedvogels (broedparen)

Niet-broedvogels (seizoensgemiddelde)

Aalscholver Visdief

ISHD

Fuut Aalscholver Nonnetje

8.000

3.300

2002

11.352

838

2001/2002

2003

11.580

1.122

2004

8.033

2005

9.010

2006
2007

Grote

Dwerg-

Zwarte

zaagbek

meeuw

stern1
49.700

1.300

8.100

180

1.300

50

aug-okt

hele jaar

dec-mrt

nov-mrt

sep-jan

aug

2.795

6.712

731

4.055

3.6

1.789

2002/2003

1.739

12.347

1.772

7.648

0.6

128

2.840

2003/2004

1.544

10.651

112

2.320

5.6

2.092

4.650

2004/2005

1.495

7.976

124

591

0.2

994

11.543

4.890

2005/2006

2.431

10.687

387

2.206

4.8

1.688

8.428

5.344

2006/2007

1.294

10.551

69

1.161

19.2

4.240

2008

8.428

5.408

2007/2008

2.843

9.996

119

1.578

3.8

694

2009

10.142

3.832

2008/2009

2.925

14.676

260

3.122

46.0

1.558

2010

11.529

7.642

2009/2010

2.118

9.895

1.400

7.869

1.2

1.436

2011

8.931

5.245

2010/2011

1.012

9.948

956

6.615

0.2

2.250

Jaar

1

Seizoen

seizoensdmaximum

Het aantal broedparen van de aalscholver was het afgelopen decennium ieder jaar hoger dan de
instandhoudingsdoelstelling (N.B. deze geldt voor het IJsselmeergebied), maar sindsdien hoger dan de
instandhoudingsdoelstelling.
Het aantal broedparen van de visdief was in 2002 en 2003 lager dan de instandhoudingsdoelstelling. Het
aantal futen was in 2010/2011, het aantal aalscholvers in 2001/2002 en in 2004/2005 en het aantal
grote zaagbekken was in 2004/2005 en in 2006/2007 lager dan hun instandhoudingsdoelstelling. Het
nonnetje was in meerdere jaren (zes jaren) in lagere aantallen aanwezig dan het instandhoudingsdoel.
De dwergmeeuw en de zwarte stern waren in alle jaren in lagere aantallen aanwezig dan hun
instandhoudingsdoelstelling.
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Conclusie – Behalve voor het aantal broedparen van aalscholvers werden de
instandhoudingsdoelstellingen voor visetende watervogels op het IJsselmeer niet in alle jaren van het
afgelopen decennium gehaald.

2.2

Aantallen vogels en hoeveelheid spiering

De tweede vraag is of het niet halen van de instandhoudingsdoelstelling voor een soort in een bepaald
jaar samenhangt met het voedselaanbod, i.c. met de aanwezige hoeveelheid spiering in het IJsselmeer.
Om een eerste indruk te krijgen of er een relatie bestaat tussen aantallen vogels en de hoeveelheid
spiering in het IJsselmeer zijn beide voor het afgelopen decennium uitgezet in Figuur 1. De hoeveelheid
spiering wordt weergegeven door de spieringindex: het gemiddelde aantal spiering per beviste ha in de
najaarssurvey; o.a. van Overzee e.a. 2011). De mate van correlatie tussen de vogelaantallen en de
spieringindex is onderzocht middels de Pearson correlatiecoëfficiënt r (Tabel 2).
Tabel 2

Pearson correlatiecoëfficiënt (r) voor de relatie tussen de aantallen broedparen van de broedvogels,
of aantallen vogels van de niet-broedvogels en de spieringindex. Een negatieve coëfficiënt duidt op
een negatief verband. Bij een P-waarde van kleiner dan 0,05 is er sprake van een statistisch
significante correlatie, bij grotere P-waarden is er geenverband (n.s.)
Broedvogels

Niet-broedvogels

Aalscholver

Visdief

Fuut

Aalscholver

Nonnetje

Grote zaagbek

Dwergmeeuw

Zwarte stern

r

0,74

-0,47

0,61

0,34

0,51

0,49

0,36

-0,42

P

0,014

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

2.2.1

Visdief

In het afgelopen decennium was het aantal broedparen van de visdief in twee jaren lager dan de
instandhoudingsdoelstelling voor deze soort, terwijl in deze jaren de spieringindex relatief hoog was. Dit
betrof 2002 en 2003, de jaren voordat het in 2003 aangelegde eiland De Kreupel door visdieven in
gebruik werd genomen als broedlocatie. Vanaf de aanleg van De Kreupel heeft de broedpopulatie van
visdieven zich daar in drie jaar ontwikkeld tot een populatie van ca. 4.000 paren, met een uitschieter van
ruim 7.000 paren in 2010 (van der Winden e.a. 2011).
De aantallen broedparen in het IJsselmeer worden op de korte termijn voornamelijk bepaald door de
beschikbaarheid van vogels uit de metapopulatie van Noord-Nederland (Stienen e.a. 2009) en van
geschikte locaties en op de langere termijn door de aanwas van jonge vogels in de populatie. Het totaal
aantal broedparen van visdieven in Nederland is sinds een dieptepunt halverwege de twintigste eeuw
toegenomen van minder dan 10.000 paren in de periode tot ca. 1990 tot meer dan 15.000 paren in de
periode vanaf 1990, waarvan de kolonie op De Kreupel de laatste jaren verreweg de grootste bijdrage
levert(www.sovon.nl via www.vogelbescherming.nl aantal en trend visdief). Stienen e.a. (2009) schatten
het broedsucces, i.e. het aantal vliegvlugge jongen per paartje, in de periode 2004-2008 op 1,28. Van
der Winden e.a. (2011) schatten het broedsucces in 2009 en 2010 op minder dan 0,2. Deze getallen zijn
o.a. gebaseerd op het percentage (met mistnetten) gevangen jonge vogels op de slaapplaatsen. In de
jaren 2005-2010 varieerde dit percentage tussen de 23% (in 2009) en 77% (in 2008). Het lage
broedsucces in 2009 en 2010 wordt door van der Winden e.a. (2011) toegeschreven aan onvoldoende
aanvoer van vis, met name van spiering. Jonge, 0+ spiering is van belang voor visdiefkuikens van enkele
dagen oud, volwassen (1+) spiering na het paaiseizoen is van belang voor de oudere visdiefkuikens.
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Figuur 1
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Aantal vogels ten opzichte van de spieringindex. De aantallen vogels betreffen de periode van het
jaar waar het instandhoudingsdoel van de betreffende soort betrekking op heeft, de spieringindex
betreft hetzelfde of voorafgaande najaar. Jaren met (blauwe ruiten) en zonder spieringvisserij
(grijze ruiten) zijn onderscheiden. In de figuren staat ook het limit reference point (LRP) voor
spiering (blauwe verticale lijn bij 2100 per ha) en de instandhoudingsdoelstelling (zwarte
horizontale lijn), behalve voor zwarte stern. Het instandhoudingsdoel voor de zwarte stern ligt
buiten de grafiek, op een aantal van 49.700.

Om een eerste indruk te krijgen of er een relatie bestaat tussen het broedsucces van de visdieven op De
Kreupel en de hoeveelheid spiering in het IJsselmeer zijn de aantallen op de slaapplaats gevangen lokale
jonge visdieven uitgezet tegen de spieringindexen van zowel van het betreffende jaar als van het
voorafgaande jaar (Figuur 2). De spieringindex in het huidige jaar is een indicator voor de hoeveelheid
jonge, 0+ spiering tijdens het broedseizoen (de fractie volwassen, 1+ spiering in de index is in bijna alle
jaren (veel) minder dan 0,02). De spieringindex van het voorgaande jaar is een indicator voor de
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hoeveelheid volwassen, 1+ spiering tijdens het broedseizoen van de visdief. Het aantal lokale jonge
visdieven, d.w.z. geboren op De Kreupel, is berekend door het aantal broedparen te vermenigvuldigen
met de fractie jonge visdieven op de slaapplaats en met de fractie lokale vogels (1- de fractie geringe
jongen van andere kolonies)(gegevens uit: van der Winden e.a. 2011).
5000

Aantal lokale jonge visdieven

Aantal lokale jonge visdieven

5000
4000
3000
2000

1000

4000
3000
2000
spieringvisserij
1000
0

0
0

1000

2000

3000

spieringindex najaar (0+)

Figuur 2

4000

0

1000

2000

3000

4000

spieringindex voorgaand najaar (1+)

Aantal lokale juveniele visdieven op de slaapplaats van De Kreupel in relatie tot de spieringindex in
het voorgaande najaar als indicator voor de hoeveelheid volwassen, 1+ spiering (links) en in relatie
tot de spieringindex in het volgend najaar (zelfde jaar) als indicator voor de hoeveelheid jonge, 0+
spiering. Aantallen visdieven gebaseerd op aantal broedparen, percentages juveniele visdieven en
percentages elders geringe juveniele visdieven op de slaapplaats (uit Van der Winden e.a. 2011).

Figuur 2 links, suggereert inderdaad een verband tussen het broedsucces van de visdieven op De
Kreupel en de hoeveelheid jonge, 0+ spiering in het IJsselmeer, al wordt de correlatie sterk bepaald door
de gegevens uit 2008 met het hoogste percentage jonge visdieven (77%) en de hoogste spieringindex.
De relatie van het broedsucces met de hoeveelheid volwassen, 1+ spiering lijkt negatief, maar wordt
vertroebeld door de twee jaren waarin spieringvisserij plaatsvond, die in die jaren een groot deel van de
volwassen, 1+ spiering heeft opgevist (Figuur 2 rechts). De figuur laat zien dat het broedsucces laag was
in jaren met spieringvisserij. Wanneer er in het voorjaar (maart) op spiering is gevist, is de hoeveelheid
volwassen, 1+ spiering zeker (veel) lager dan de waarden uit de spieringindex. De hypothese dat de
spieringvisserij het lage broedsucces heeft veroorzaakt wordt echter ontkracht door de gegevens van het
broedsucces uit 2005 en 2007. In de drie jaren zonder spieringvisserij en een lage spieringindex (<1000
per ha) waren er, op basis van de gehanteerde berekeningswijze, minimaal 2000 op De Kreupel geboren
jonge visdieven, óók in de jaren waarin de hoeveelheid volwassen, 1+ spiering op basis van de
spieringindex in het voorgaande najaar zeer laag was: 13 per ha in het najaar van 2006 en 177 per ha in
het najaar van 2004.
De echte vraag is dus hoe de voedselsituatie (hoeveelheid volwassen, 1+ spiering) in het broedseizoen
was in jaren met spieringvisserij en in vergelijking met de andere jaren zonder spieringvisserij in het
voorjaar. Dat is niet bekend en dus ook niet dit eventueel het broedsucces beïnvloedde.

2.2.2

Aalscholver

Het aantal broedparen van de aalscholver was het afgelopen decennium ieder jaar hoger dan de
instandhoudingsdoelstelling. Het aantal broedparen van de aalscholver in een bepaald jaar was
gecorreleerd met de spieringindex in hetzelfde najaar (Tabel 2). In jaren met een spieringindex minder
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dan ca. 1500 per ha was het aantal broedparen van aalscholvers relatief laag (ca. 8000-9000), maar nog
steeds hoger dan de instandhoudingsdoelstelling.
De aantallen van de aalscholvers waren het afgelopen decennium in twee jaren lager dan het
instandhoudingsdoel. In het ene jaar (2001/2002) was er relatief veel spiering, in het andere jaar
(2004/2005) was er relatief weinig spiering.

2.2.3

Fuut, nonnetje en grote zaagbek

In de jaren dat de waargenomen aantallen van deze soorten lager waren dan de
instandhoudingsdoelstellingen voor die soorten (fuut: een jaar; nonnetje vier jaren; grote zaagbek: twee
jaren), was de spieringindex altijd lager dan de LRP van 2100 per ha. Bij hogere waarden van de
spieringindex dan het LRP van 2100 per ha waren de aantallen voor deze drie soorten altijd hoger dan de
instandhoudingsdoelstellingen. De bij lage dichtheden van spiering (minder dan ca. 1000 per ha) werden
de instandhoudingsdoelstellingen voor deze soorten niet altijd bereikt.

2.2.4

Dwergmeeuw en zwarte stern

De aantallen van dwergmeeuw en zwarte stern waren in het gehele decennium (veel) lager dan de
instandhoudingsdoelstellingen. De aantallen dwergmeeuwen en zwarte sterns in Nederland zijn sinds
1990 afgenomen. Sinds 1990 is ook de biomassa van spiering (zoals vastgesteld in de jaarlijkse
najaarsmonitoring) in het IJsselmeer veel lager dan in de twee daaraan voorafgaande decennia (dit geldt
ook voor jonge baars: zie Figuur 3.5.1c in Van Overzee e.a., 2011). Op basis van de gegevens van het
afgelopen decennium is in het afgelopen decennium geen relatie meer waarneembaar tussen het aanbod
van spiering en de waargenomen aantallen dwergmeeuwen of zwarte sterns (zie Figuur 1).
Conclusie – In jaren met een spieringindex van minder dan 1000 per ha werd de
instandhoudingsdoelstelling het nonnetje niet gehaald en de instandhoudingsdoelstellingen voor fuut en
grote zaagbek niet altijd gehaald. De aantallen dwergmeeuwen en zwarte sterns waren gedurende het
hele decennium lager dan de instandhoudingsdoelstellingen, maar vertoonden geen relatie met de
hoeveelheid spiering. De afname in de biomassa van spiering (en baars) op het IJsselmeer sinds 1990
tezamen met de toename in het doorzicht van het water, waardoor de bereikbaarheid van de spiering
voor vogels verminderde, wordt als oorzaak gezien van de vrijwel gelijktijdige afname in de (landelijke)
aantallen visetende watervogels fuut, nonnetje, grote zaagbek, dwergmeeuw en zwarte stern, waarvan
een groot deel op het IJsselmeer verblijft (Minister LNV, 2009).

2.3

Hoeveelheid spiering en spieringvisserij

Omdat de instandhoudingsdoelstellingen voor de meeste visetende watervogels niet in alle jaren bereikt
werden, of bij lange na niet bereikt werden, moet nagegaan worden of de ecologische vereisten die
noodzakelijk zijn voor het bereiken van die instandhoudingsdoelstellingen in het geding zijn (Steunpunt
Natura 2000, 2010).
De sterk dalende trend in de spieringstand zoals waargenomen sinds 1990 is waarschijnlijk vooral het
gevolg van veranderingen in de milieuomstandigheden. Er zijn verschillende hypotheses geformuleerd als
verklaring voor de afname in de spieringstand, waaronder veranderingen in de hoeveelheid nutriënten,
de watertemperatuur en de helderheid van het water (de Leeuw & Tulp, 2004). Deze hypotheses worden
onderzocht in de Autonome Neerwaartse Trend (ANT)-studies van Rijkswaterstaat.
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Uitgaand van de premisse dat het nu door andere oorzaken beperkte voedselaanbod van spiering de
aantallen visetende watervogels bepaalt, is de derde, cruciale vraag of de spieringvisserij in het voorjaar
een aanvullend negatief effect heeft op de spieringstand en daarmee op het voedselaanbod voor deze
vogelsoorten.

2.3.1

Effect spieringvisserij op hoeveelheid jonge, 0+ spiering

De instandhoudingsdoelstellingen voor futen en zwarte sterns gelden voor de nazomer/het najaar
(augustus – oktober) en voor nonnetjes, grote zaagbekken en dwergmeeuwen voor de winter
(september/december – januari/maart), dus voordat de spieringvisserij plaatsheeft. In deze perioden
van het jaar bestaat het spieringbestand voor het overgrote deel uit jonge spiering (0+). Ook
visdiefkuikens van een paar dagen oud zijn afhankelijk van jonge, 0+ spiering. Een mogelijk effect van
de spieringvisserij op deze soorten moet dan tot stand komen doordat de spieringvisserij de omvang van
de rekrutering (de grootte van het bestand aan jonge spiering) beperkt.
De spieringstand in een bepaald jaar blijkt echter niet afhankelijk van de spieringstand in het
voorafgaande jaar (de paaipopulatie) (Figuur 3, links; de Leeuw & Tulp, 2004; Figuur 5 op basis van
biomassa in Deerenberg & Dekker 2009) en ook niet van de mate van visserij (aanlanding) in dat
voorjaar (Figuur 3, rechts).
In de recente situatie met lage spieringaantallen is de paaipopulatie theoretisch wel gevoelig voor de
effecten van bevissing. In het IJsselmeer waren er tot op hedentwee jaren waarin de zeer lage
spieringindex voor dat jaar (2003: 7 per ha, en 2006: 13 per ha) gevolgd werden door opnieuw een lage
spieringindex in het volgende jaar (2004: 177 per ha, 2007: 892 per ha) (Figuur 3, links). In het
visserijbeheer wordt daarom sinds voorjaar 2008 op basis van het voorzorgsbeginsel voor regulering van
de spieringvisserij het LRP van 2100 spieringen per beviste ha in de najaarssurvey gehanteerd. Door
deze maatregel is de mogelijke kans op een effect van de spieringvisserij in het voorjaar op het bestand
aan jonge, 0+ spiering later in het jaar ten gevolge van een lage paaistand (minder dan het LRP van
2100 per ha) uitgesloten.
Conclusie – Op basis van de beschikbare gegevens van het laatste decennium is er geen evidentie voor
een negatief effect van de spieringvisserij in het voorjaar op het bestand aan jonge, 0+ spiering in het
najaar. De gehanteerde visserijbeheersmaatregel dekt de mogelijke kans op een effect van visserij op
het bestand aan jonge, 0+ spiering bij een lage paaistand af.
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Links: Correlatie tussen de spieringindex in een bepaald (na)jaar en de spieringindex in het
voorgaande (na)jaar. Rechts: Spieringindex zoals vastgesteld in het najaar in relatie tot de vangst
aan spiering in het voorafgaande voorjaar.
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2.3.2

Effect van spieringvisserij op hoeveelheid volwassen, 1+ spiering

De visserij op spiering in het voorjaar heeft een aanzienlijke invloed op de hoeveelheid volwassen, 1+
spiering in de zomer: Mous e.a. 2003 schatten dat de beroepsvisserij in de jaren 80 en begin jaren 90
ca. 75% van het paaibestand opvisten (citaat uit: de Leeuw 2007).
Om het effect van spieringvisserij op het aanbod van volwassen 1+ spiering te onderzoeken zijn
gegevens uit de najaarssurvey sinds 1989, waarin op basis van de lengte onderscheid is gemaakt tussen
jonge 0+ spiering en volwassen 1+ spiering (zie o.a. van Overzee e.a. 2011). Het aantal volwassen 1+
spieringen varieerde in de periode vanaf 1992 van minder dan 1 tot ca. 50 per ha bevist oppervlak, met
drie uitschieters van respectievelijk ca. 80, 160 en 170 per ha. In de periode 1989-1991 varieerde dat
aantal tussen ca. 500 en 1000 per ha. In de jaren waarin in het voorjaar niet op spiering werd gevist
(2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 20111) varieerde de index voor volwassen, 1+ spiering tussen de 10 en
50 per ha, met een index van 170 per ha in 2004. Het hoge aantal volwassen, 1+ spiering in 2004,
hoger dan het aantal jonge, 0+ spiering in het voorgaande jaar, zou kunnen duiden op immigratie,
mogelijk vanuit de Waddenzee. In de recente jaren met spieringvisserij was de index voor 1+ spiering
0,2 per ha in 2006 en 43,9 per ha in 2009. De index voor de hoeveelheid volwassen 1+ spiering is dus
niet gerelateerd aan het al dan niet vissen op spiering in het voorjaar. Door het aantal volwassen 1+
spiering in een jaar te delen door het totaal aantal spieringen in het voorgaande jaar wordt een index
voor de overleving berekend. Deze fractie is in de meeste jaren kleiner dan 0,02 (d.w.z. minder dan 2%
va de spiering overleeft). Tot en met 2003 is er jaarlijks op spiering gevist, daarna alleen in 2006 en
2009. Er is geen evidentie dat de index voor de overleving lager is in jaren met spieringvisserij dan jaren
zonder spieringvisserij (Figuur 4).
Conclusie – Op basis van de beschikbare gegevens van het laatste decennium is er geen evidentie dat
de spieringvisserij in het voorjaar het resterende bestand aan volwassen, 1+ spiering in het najaar
beïnvloedt. Het is echter evident dat spieringvisserij het bestand aan volwassen, 1+ spiering negatief
beïnvloedt.
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Fractie overlevende spiering van het voorgaande naar het huidige jaar (N t-1 / Nt). Ontbrekende
waarden (vallen buiten grafiek) zijn: 0,3 (1989), 26,2 (2004) en 1,3 (2007). Een fractie hoger dan
1 duidt op immigratie.

1 De gegevens voor spiering uit de najaarssurvey zijn nog niet opgewerkt naar aantallen per
leeftijdscategorie.
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2.4

Spieringvisserij en broedsucces visdief

Een mogelijk effect van de spieringvisserij op het broedsucces van de visdief zou tot stand kunnen
komen omdat de spieringvisserij de omvang van het bestand van volwassen, 1+ spiering na de paai
beperkt. De opgeviste hoeveelheden volwassen, 1+ spiering zijn in jaren met spieringvisserij in elk geval
niet meer beschikbaar voor broedende visdieven en aalscholvers. Desondanks is geen duidelijke relatie
tussen de (oorspronkelijke of overgebleven) hoeveelheid volwassen, 1+ spiering en het broedsucces van
visdieven op De Kreupel.
Voor significante effecten van de spieringvisserij op de instandhoudingsdoelstelling voor de visdief op het
IJsselmeer moeten de volgende relaties aannemelijk zijn:
i.

het broedsucces van de visdief zoals gerealiseerd in de onderzochte jaren is onvoldoende om op
termijn het behalen van de instandhoudingsdoelstelling te garanderen;

ii.

het voedselaanbod van volwassen, 1+ spiering is cruciaal voor het broedsucces van de visdief en de
hoeveelheid volwassen, 1+ spiering was in de onderzochte jaren te laag voor een voldoende/goed
broedsucces;

iii. de spieringvisserij verlaagt het voedselaanbod van volwassen, 1+ spiering voor de visdiefkuikens.
Ad i. Er is op dit moment onvoldoende kennis om de relatie i) te onderbouwen. Er zijn geen goede
gegevens over het broedsucces van de visdieven op De Kreupel (dat is ook lastig). Bovendien zou door
middel van een populatiemodel onderzocht moeten worden, welk broedsucces noodzakelijk is, om ook op
de langere termijn de instandhoudingsdoelstelling van 3.300 paren visdieven op het IJsselmeer te
garanderen. Dat is o.a. afhankelijk van de levensduur van de visdief en het aantal keer dat een paartje
visdief een legsel met vliegvlugge jongen produceert.
Ad ii. Gegeven de relatief lage spieringstand van het afgelopen decennium (ten opzichte van de jaren 80
van de vorige eeuw) is in dit bereik geen duidelijke relatie tussen de hoeveelheid volwassen, 1+ spiering
en het broedsucces van de visdieven op De Kreupel. De hoeveelheid volwassen, 1+ spiering ten tijde van
het broedseizoen is echter alleen zeer indirect bekend en wordt niet alleen door visdieven benut, maar
ook door aalscholvers en visetende vissen zoals snoekbaars en baars. Vóór de afname van zowel de
spieringbiomassa als de hoeveelheid visetende watervogels in en op het IJsselmeer was er geen
evidentie voor concurrentie tussen de spieringvisserij aan de ene kant en vogels en vissend aan de ander
kant, maar werd een mogelijk effect op het broedsucces van aalscholvers niet uitgesloten (de Leeuw,
2001).
Behalve het aanbod van volwassen, 1+ spiering is ook de bereikbaarheid daarvan essentieel voor de
beschikbaarheid als voedsel voor broedende visdieven en hun kuikens. De toegenomen
watertemperatuur en helderheid van het water kunnen er aan bijdragen dat de spiering zich op grotere
dieptes ophoudt en daarmee slechter bereikbaar is (Mous, 2000; de Leeuw & Tulp, 2004). Bovendien is
het voedsel van zowel volwassen visdieven als hun kuikens in onvoldoende detail bekend.
Ad iii. Dit is evident: de hoeveelheid opgeviste en aangeland spiering is niet meer (potentieel)
beschikbaar voor vogels en andere spieringpredatoren.
Conclusie – Alleen indien het recente lage broedsucces van de visdieven op De Kreupel structureel is en
nauwelijks voldoende om op termijn het aantal van 3.300 broedparen te garanderen, en indien de lage
spieringstand, van met name volwassen, 1+ spiering, zoals waargenomen in het gehele afgelopen
decennium, een belangrijke oorzaak is voor dit lage broedsucces, dan is elke verdere verlaging van de
hoeveelheid volwassen, 1+ spiering door de spieringvisserij in het voorjaar een significant negatief effect
op de instandhoudingsdoelstelling voor de visdief op het IJsselmeer.
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Conclusies

Het aantal broedparen van de aalscholver was het afgelopen decennium in alle jaren en van de visdief
sinds 2004 hoger dan de instandhoudingsdoelstelling.
Het aantal futen was in één jaar, het aantal aalscholvers en grote zaagbekken was in twee jaren
gedurende het afgelopen decennium lager dan de instandhoudingsdoelstelling.
Het aantal nonnetjes was in zes (van de tien) jaren en het aantal dwergmeeuwen en zwarte sterns was
in alle jaren van het afgelopen decennium lager dan de instandhoudingsdoelstelling.
In jaren met een spieringindex boven het in het visserijbeheer gebruikte ‘limit reference point’ (LRP) van
2100 per ha:


was in twee jaren het aantal broedparen van de visdief lager dan de instandhoudingsdoelstelling;



was in één jaar het aantal aalscholvers lager dan de instandhoudingsdoelstelling;



was in alle jaren het aantal dwergmeeuwen en zwarte sterns lager dan de
instandhoudingsdoelstelling.

Dwergmeeuwen en zwarte sterns zijn vooral afhankelijk van de hoeveelheid jonge, 0+ spiering. De
aantallen van deze soorten vertoonden het afgelopen decennium geen relatie met de hoeveelheid jonge,
0+ spiering. De afname in de biomassa van spiering (en baars) in het IJsselmeer sinds 1990 wordt
tezamen met de afname in de hoeveelheid nutriënten in het systeem en de toegenomen helderheid van
het water als oorzaak gezien van de vrijwel gelijktijdige afname in de hoeveelheden visetende
watervogels, waaronder de dwergmeeuw en de zwarte stern (Minister LNV, 2009). De spieringvisserij in
het voorjaar heeft echter, bij uitvoering van vigerende visserijbeheersmaatregel, geen invloed op de
hoeveelheid jonge, 0+ spiering in het najaar en de winter.
Het broedsucces van de visdieven op De Kreupel is mogelijk onvoldoende om op de langere termijn een
aantal van 3.300 broedparen te garanderen. Het aanbod van spiering beperkt mogelijk het broedsucces
van de visdieven op De Kreupel. De spieringvisserij heeft geen negatieve invloed op de hoeveelheid
jonge, 0+ spiering, maar reduceert wel de hoeveelheid volwassen, 1+ spiering. Het belang van
volwassen, 1+ spiering voor opgroeiende visdiefkuikens is echter onvoldoende bekend, en evenmin is
duidelijk wat de zomerstand aan volwassen, 1+ spiering moet zijn om een voldoende broedsucces
mogelijk te maken, waarbij het halen van de instandhoudingsdoelstelling voor het aantal broedparen van
de visdief is gewaarborgd.
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