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Samenvatting
Sinds 2010 neemt de zeebaars (Dicentrarchus labrax) populatie in Europa gestaag af als gevolg van een
te hoge visserij-inspanning en een te lage aanwas van jonge zeebaars. Indien er geen maatregelen
worden genomen om zeebaarsvangsten te reduceren, verwacht de International Council for the
Exploration of the Sea (ICES) dat in de nabije toekomst een punt wordt bereikt waar er te weinig
volwassen zeebaarzen zijn om voldoende nakomelingen te produceren ten behoeve van het bestand. De
Europese Commissie heeft de EU lidstaten gevraagd te komen met (vangst-reducerende) maatregelen
voor herstel van het zeebaarsbestand.
Het beschermen en herstellen van habitat dat essentieel is in bepaalde levensstadia zoals paaigebieden
en kinderkamers is een potentiele maatregel die bij zou kunnen dragen aan herstel van het
zeebaarsbestand. In enkele EU landen zijn al paaigebieden en kinderkamers van zeebaars aangewezen
en beschermd (bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Ierland). Nederland mist nog essentiële
informatie over paaigebieden en kinderkamers van zeebaars in haar wateren om volledig passende
maatregelen te kunnend definiëren. Men kan wel gebruik maken van de kennis in andere west Europese
landen met een redelijk vergelijkbaar klimaat en samenhangende abiotische en biotische condities, zoals
het Verenigd Koninkrijk en Ierland.
Om uiteindelijk potentiele paaigebieden en kinderkamers langs de Nederlandse kust te identificeren is er
in deze studie een inventarisatie gemaakt over de bestaande kennis over paaigebieden en kinderkamers
van zeebaars en is gekeken naar andere EU landen of en hoe zij vergelijkbare gebieden hebben
aangewezen. Daarnaast is gekeken of specifieke indicatoren of randvoorwaarden geïdentificeerd kunnen
worden op basis waarvan mogelijke paaigebieden en kinderkamers langs de Nederlandse kust
aangewezen kunnen worden.
Het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Spanje, Portugal, België en Nederland zijn EU lidstaten waar
paaigebieden en/of kinderkamers zijn genoemd of geïdentificeerd. Over het algemeen zijn deze gebieden
geïdentificeerd op de aanwezigheid van een relatief hoge aantal zeebaars eieren en jonge zeebaarzen (<
36 cm). Ook de aanwezigheid van een relatief hoog aantal paaiende volwassenen in het gebied kan
wijzen op een mogelijke paaifunctie.
Op basis van de literatuurstudie worden verschillende factoren geassocieerd met zowel paaigebieden als
kinderkamers. Het is echter niet altijd duidelijk of de genoemde factoren een (significant) direct of
indirect effect hebben op de functie van het gebied voor zeebaars. Voor paaigebieden worden de
volgende factoren genoemd: temperatuur, diepte, fotoperiode, saliniteit en hoge aanwezigheid van
juveniele zeebaars in nabij gelegen gebieden. Voor kinderkamers worden de volgende factoren
genoemd: temperatuur, saliniteit, aanwezigheid van prooidieren, slibgehalte, troebelheid,
rivierwaterafvoer en windrichting.
Bij het lokaliseren en identificeren van paaigebieden langs de Nederlandse kust is het daarom van belang
om inzicht te krijgen in die gebieden die een relatief hoge aantal zeebaars eieren en paaiende
volwassenen laten zien. Helaas zijn er weinig tot geen kwantitatieve gegevens beschikbaar over de
verspreiding van paaiende volwassenen langs de Nederlandse kust. Samen met vissers zou gekeken en
bijgehouden kunnen worden in welke gebieden paaiende volwassenen gevangen worden.
Kinderkamers in ons omringende landen bevinden zich vooral in ondiepe estuaria en delta’s. Uit de
literatuur blijkt dat juveniele zeebaars wordt aangetroffen in een temperatuurrange van 22 - 28 °C en
een saliniteitrange van 10 – 30 ppt.
Deze informatie kan gebruikt worden om in Nederland potentieel geschikte kinderkamers te identificeren.
Hierbij moet wel meegenomen worden dat noodzakelijke condities hier wellicht af kunnen wijken. Het
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verdient daarom aanbeveling om in dergelijke gebieden om naast het monitoren van de hoeveelheid
jonge zeebaars ook metingen te doen aan temperatuur, saliniteit, troebelheid, slibgehalte, dichtheid aan
prooidieren, rivierwaterafvoer en windrichting.
In Nederland zijn diverse kortlopende en langjarige surveys uitgevoerd in potentieel geschikte gebieden
voor zeebaars (vb. Demersal Fish Survey (DFS), Fuikenserie, programma in het kader van Zee- en Kust
Onderzoek (ZKO) van NWO, Project Mainport Ontwikkeling Rotterdam (PMR), Effecten van
garnalenvisserij in Natura2000 gebieden etc.). Hoewel zeebaars zelden een focus soort is geweest in
deze surveys, is zeebaars (juveniel en volwassen) gedurende deze surveys wel bijgevangen. Een eerste
stap zou kunnen zijn om deze zeebaars gegevens bij elkaar te voegen om te zien of deze data al een
bijdrage kan leveren in het identificeren van mogelijke paaigebieden en kinderkamers. Een tweede stap
zou kunnen zijn om gericht in deze gebieden te kijken naar de aanwezigheid van juveniele zeebaars in
het geval van kinderkamers. Voor de identificatie van paaigebieden kan een begin kan gemaakt worden
op die locaties waarvan anekdotische informatie beschikbaar is van vissers, zoals het Noordzeekanaal, de
Oosterschelde/Westerschelde, en langs de Noordzeekusten stranden.
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1

Inleiding

De Europese zeebaars (Dicentrarchus labrax) is bij zowel beroeps- als sportvissers in Europa een
populaire vis. De zeebaars staat bekend als een lekkere vis, heeft een gunstige verkoopprijs en
sportvissers geven aan dat de soort een uitdaging is om op te vissen. In de jaren ’90 nam het
zeebaarsbestand in de Noordzee sterk toe en daarmee ook de visserij op zeebaars. De toename in
zeebaarsvangsten in het Engels Kanaal en in de Noordzee werd o.a. gerelateerd aan een sterke
jaarklasse in 1989 en de noordelijke verspreiding van de zeebaarspopulatie door opwarming van het
zeewater (ICES, 2012). Sinds 2010 is er sprake van een gestage afname van de zeebaarspopulatie. Deze
afname wordt gerelateerd aan een hoge visserijsterfte en een lage aanwas van jonge vis sinds 2008
(ICES, 2015). Om tot een gezond zeebaarsbestand te komen adviseerde ICES (International Council for
the Exploration of the Sea) om in 2015 niet meer dan 1155 ton zeebaars te vangen, wat neerkomt op
een afname van 70% t.o.v. 2013). Het advies voor 2016 is een maximum vangst van 541 ton zeebaars
(ICES, 2014, 2015).
Omdat de totale vangsten van de beroeps- en sportvisserij samen hoger zijn dan wat het
zeebaarsbestand aankan (ICES, 2014) is bepaald dat een pakket aan maatregelen op Europees niveau
noodzakelijk om de reductie van de Europese zeebaarsvangsten te bewerkstelligen. Deze
noodmaatregelen die in 2015 voor het eerst van kracht waren variëren van maandelijkse
vangstbeperkingen, het sluiten van specifiek periodes en gebieden voor bepaalde visserij en het
terugbrengen van het aantal zeebaarzen dat sportvissers mee naar huis mogen nemen. In Bijlage A.
worden de bestaande maatregelen van verschillende EU landen en de (nood)maatregelen die de
Europese commissie sinds januari 2015 heeft ingevoerd besproken.
Drie tactieken worden over het algemeen gebruikt ten behoeve van het verbeteren van een visbestand:
reguleren van de visserij-inspanning, het beschermen en verbeteren van kinderkamers en paaigebieden
en de aanwas van jonge vis verbeteren doormiddel van kweek en loslaten van jonge vis (Blankenschip &
Leber, 1995; Lorenzen et al., 2010; FAO 2005-2015). De hierboven en in Bijlage A genoemde
noodmaatregelen van zeebaars richten zich op het reguleren van de visserij-inspanning. Het kweken en
uitzetten van jonge vis ten behoeve van het visbestand ziet men ook wel terug bij de Atlantische zalm
o.a. in Schotland (Bacon et al., 2015) en Duitsland (Monnerjahn, 2011). Een voorbeeld van het
beschermen van kinderkamers kan men terug vinden voor de zeebaars zelf, waarbij in de jaren ’90 in
het Verenigd Koninkrijk door het ministerie van Agricultuur, Visserij en Voedsel (MAFF) 37 estuaria in het
zuiden van Engeland en Wales zijn aangewezen als te beschermen kinderkamers voor zeebaars (MAFF,
1990).
Ook in Nederland wordt nagedacht over het beschermen en verbeteren van kinderkamers en
paaigebieden als een potentiele maatregel ten behoeve van het zeebaarsbestand. Essentiële informatie
over paaigebieden en kinderkamers van zeebaars in Nederland ontbreekt echter. Vanuit de Kenniskring
Kleinschalige kust- en zeevisserij is meer inzicht gewenst in de locaties van de paaigebieden,
kinderkamers en migratieroutes tussen deze gebieden in de zuidelijke Noordzee (o.a. langs de
Nederlandse en Belgische kust). Vragen die spelen bij de zeebaarsvissers in Nederlandse kustwateren
zijn o.a.: Zijn er in Nederland gebieden te onderscheiden die belangrijk zijn als paaigebied, kinderkamer
of trekroute van zeebaars? En heeft het zin om de functie van deze gebieden voor zeebaars extra te
beschermen?
Om deze vragen uiteindelijk (in vervolg onderzoek) te kunnen beantwoorden inventariseren we eerst de
informatie over bestaande paaigebieden en kinderkamers voor zeebaars in andere EU landen.
Dit document is geschreven op verzoek van de Kenniskring Kleinschalige kust- en zeevisserij. Deze
kenniskring wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken. De kenniskring houdt zich
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bezig met het verzamelen en ontwikkelen van kennis over hun visserij en hun doelsoorten (waar onder
zeebaars). De kenniskring wordt begeleid door IMARES en LEI (Wageningen UR).

1.1

Kennisvraag

Ten behoeve van een eerste inventarisatie van informatie over paaigebieden en kinderkamers voor
zeebaars en de migratieroutes tussen deze gebieden zijn de volgende vragen geformuleerd:

•
•

Wat is de huidige kennis over paaigebieden en kinderkamers van zeebaars?

•

Zijn indicatoren/randvoorwaarden te identificeren die het mogelijk maken om potentiele

In welke EU landen zijn paaigebieden en kinderkamers voor zeebaars geïdentificeerd en hoe zijn
deze gebieden bepaald?
paaigebieden en kinderkamers voor zeebaars aan te wijzen?

Om deze vragen te beantwoorden wordt gebruik gemaakt van de kennis over paaigebieden en
kinderkamers en daaraan gerelateerde maatregelen in andere west Europese landen, zoals het Verenigd
Koninkrijk en Ierland.
Dit document is gebaseerd op een literatuurstudie en is als volgt opgebouwd:
-

Een overzicht van de biologie, levenscyclus en verspreiding van de zeebaars in relatie tot

-

De locaties van paaigebieden en kinderkamers in andere EU landen, belangrijke factoren van en

paaigedrag en migratie naar kinderkamers.
potentiele bedreigingen voor deze gebieden.
-

Een overzicht van bestaande maatregelen per EU lidstaat en een korte samenvatting van de
Europese maatregelen voor zeebaars sinds januari 2015 (als Bijlage A).

Dit document kan gezien worden als een aanvulling op het Kennisdocument Zeebaars (Quirijns et al.,
2013). Informatie uit dit kennisdocument, indien relevant, zal ook meegenomen worden in dit document.
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2

Biologie, levenscyclus en verspreiding

In het Kennisdocument Zeebaars (Quirijns et al., 2013) zijn de levenscyclus, groeisnelheden,
lengte/leeftijd bij geslachtrijpheid, het type voedsel dat zeebaars tot zich neemt, de ruimtelijke
verspreiding, migratie, paaigebieden, jonge aanwas, het gedrag in relatie tot geluid en de ontwikkelingen
van het zeebaarsbestand beschreven aan de hand van literatuur. Meer gedetailleerde informatie is ook te
vinden in het Kennisdocument Zeebaars van Sportvisserij Nederland (Kroon, 2007) en een
standaardwerk over zeebaars van Picket & Pawson (1994). In dit hoofdstuk geven we een korte
samenvatting over de ecologie van zeebaars, waarbij we putten uit voorgenoemde overzichtspublicaties.

2.1

Levenscyclus

Zeebaarzen kennen in hun leven vier stadia: dat van ei, larve, juveniele vis en volwassen vis (Figuur 1).

F IGUUR 1. S CHEMATISCHE
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Volwassen zeebaarzen paaien in open zee, maar niet ver uit de kust. De eieren zweven vrij in de
waterkolom en komen, afhankelijk van de watertemperatuur, na 4 – 9 dagen uit. Bij een
watertemperatuur onder de 8,7°C of boven de 17,7°C komen de eieren niet tot ontwikkeling (Pickett &
Pawson 1994). Het larvale stadium duurt ongeveer 2 – 3 maanden, waarin de larven zich vanuit de open
zee naar kust en estuaria begeven. Het juveniele stadium duurt 3 – 8 jaar en vindt plaats in
opgroeigebieden bij de kust en in estuaria. Naarmate zeebaarzen ouder worden beginnen zij in
toenemende mate trekgedrag te vertonen waarin zij in de winter naar het zuiden migreren en ’s zomers
weer naar het noorden. Zeebaarzen kunnen waarschijnlijk ongeveer 30 jaar oud worden.

2.2

Verspreiding

Het verspreidingsgebied van de zeebaars ligt in de Oostelijke Atlantische Oceaan, van het noorden van
Scandinavië tot Marokko en Senegal in het zuiden, inclusief de Middellandse Zee en de Zwarte Zee.
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De wijde verspreiding van de zeebaars, zowel geografisch (noord Afrika tot Scandinavië) als ecologisch
(zoet en zout water), is gerelateerd aan haar hoge tolerantie voor verschillen in temperatuur en
zoutgehalte (Vazquez & Munoz-Cueto, 2014). Zo wordt zeebaars aangetroffen in temperaturen tussen 8°
- 24° C (Froese & Pauly, 2012) en in zoutgehaltes tussen 10 - 30 ppt (Hampel et al., 2004). De lange
planktonische larvale fase (tot 2-3 maanden) van de zeebaars heeft als gevolg dat larven potentieel over
grote afstanden verspreid kunnen worden. Daarnaast bezit de soort de capaciteit om over honderden
kilometers te migreren (Pickett & Pawson, 1994). Volwassen zeebaars migreert tussen
foerageergebieden en paaigebieden waardoor het voorkomen van zeebaars in bepaalde gebieden
afhankelijk is van het seizoen (Quale et al., 1992).
In de afgelopen decennia was er sprake van een toename van zeebaars in de Noordzee (Figuur 2). De
noordelijke uitbreiding van het verspreidingsgebied van de zeebaars wordt gerelateerd aan de
opwarming van het zeewater (ICES, 2012).
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Sinds 2010 is er echter sprake van een gestage afname van het hele zeebaarsbestand als gevolg van een
hoge visserijdruk en een lage aanwas van jonge zeebaars sinds 2008 (ICES, 2015). Vissers langs de
Nederlandse kust en in het Waddengebied constateren ook een afname in de hoeveelheid zeebaars.

2.3

Paaigedrag

Volwassen zeebaarzen vormen paai aggregaties gedurende een bepaalde periode van het jaar om te
paaien. Over het algemeen paaien ze in open water, maar niet ver uit de kust. Langs de kust zijn ook
paaigebieden bekend (ICES, 2013). Temperatuur wordt gezien als een belangrijke ‘trigger’ voor
zeebaarzen om te beginnen met paaien (Pawson, 1992). Onderzoek in de wateren rondom Engeland
toont aan dat eieren zelden gevonden worden buiten een temperatuurbereik van 8.5 – 15 °C (Thompson
& Harrop, 1987). De paaitijd is dan ook afhankelijk van het gebied waar de zeebaars voorkomt (Quirijns
et al., 2013; H3).
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Gedurende het paaien worden kuit en hom gelijktijdig in de waterkolom vrijgelaten (Picket & Pawson,
1994). De eieren worden wijd verspreid in de open oceaan en kunnen worden gevonden in de hele
waterkolom. Daardoor zijn paaigebieden van zeebaars niet zo nauw begrensd als die van demersaal
paaiende soorten zoals haring (Clupea harengus), die eieren op de zeebodem afzet (Thompson & Harrop,
1987).
Na het paaien migreert de zeebaars terug naar bij de kust gelegen voedselgebieden; waarbij de zeebaars
terugkeert naar het voedselgebied waar hij vandaan kwam (plaatsgetrouw) (Pawson et al., 2008).

2.4

Migratie naar kinderkamers

Afhankelijk van de watertemperatuur komen de eieren na 4 – 9 dagen uit. Tijdens het larvale stadium
verplaatsen de zeebaarslarven zich vanuit de open zee naar kust en estuaria. Het larvale stadium duurt
ongeveer 2-3 maanden (Pickett & Pawson, 1994). Er wordt echter aangenomen dat de larven zich al
binnen een maand na het uitkomen van de eieren tot minder dan 10 km van de kust hebben verplaatst
(Jennings & Pawson, 1992; Pickett & Pawson, 1994). Of het proces van migratie naar de kinderkamer
actief of passief is, daarover zijn de meningen verdeeld. Jennings & Pawson (1992) beschouwen de
verplaatsing van zeebaarslarven naar kinderkamers als een actief proces, waarbij de larven van een
bepaald ontwikkelingsstadium een omgevingsprikkel ontvangen waardoor ze geschikte kinderkamers
actief gaan opzoeken. Vasconcelos et al., (2008) daarentegen vermelden dat zeebaarslarven in
Portugese wateren zich op passieve wijze laten transporteren naar de kust om estuaria als kinderkamers
te gebruiken.
Engelse studies wijzen uit dat (post)larvale zeebaars, over het algemeen 10 – 15 mm lang zijn, maar
soms zo klein als 5 mm, wanneer ze twee maanden na de paai in Engelse estuaria arriveren, (Dando &
Demir, 1985; Sabriye et al., 1988). Gedurende de juveniele fase verblijft de zeebaars in kinderkamers bij
de kust en in estuaria (Pawson et al., 1987). Er vindt wel tussentijdse migratie plaats tussen ondiepe
(zomer) en diepere wateren (zomer) i.v.m. de temperatuurverschillen gedurende het jaar (Pawson et al.,
1987).
Zeebaarzen zijn relatief langzaam groeiende en langlevende vissen. De groeisnelheden en lengtes en
leeftijden bij geslachtsrijpheid van zeebaarzen variëren over hun verspreidingsgebied en zijn afhankelijk
van omgevingsomstandigheden zoals temperatuur. Zeebaarzen in meer noordelijke, koelere, gebieden
groeien langzamer en zijn gemiddeld op latere leeftijden geslachtsrijp (Kennedy and Fitzmaurice, 1972;
Pawson and Pickett, 1996). In de wateren rondom Groot-Brittannië en Ierland worden zeebaarzen
geslachtsrijp tussen de 3 en 6 jaar oud bij lengtes van 31-35 centimeter bij mannetjes en tussen de 5 en
8 jaar oud bij lengtes van 40-45 cm bij vrouwtjes.
In Engelse wateren, verlaten juvenielen de kinderkamers wanneer ze ongeveer 36 cm (TL) zijn met een
gemiddelde leeftijd van 4 – 5 jaar (afhankelijk van groei) (Pawson et al., 2007; Pawson et al., 1987;
Pickett et al., 2004). De juvenielen kunnen zich over grote afstanden verspreiden, waardoor aanzienlijke
menging tussen zeebaarzen afkomstig uit verschillende kraamkamers plaatsvindt (Pawson et al., 2007).
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3

Paaigebieden van zeebaars

Met paaigebieden van zeebaars bedoelen we die locaties waarin gedurende een bepaalde periode in het
jaar volwassen zeebaars samen komt om te paaien. Paaigebieden kunnen over het algemeen aan de
hand van twee fenomenen geïdentificeerd worden; 1) de aanwezigheid van relatief grote aantallen eieren
of larven en/of 2) de aanwezigheid van volwassen vis met uitlopende hom of kuit. In het eerste geval, is
het echter wel van belang te realiseren dat latere larvale stadia zich inmiddels van het paaigebied
kunnen hebben verwijderd (Ellis et al., 2012).
In Europa zijn de volgende paaigebieden voor zeebaars gedefinieerd:
Het Engelse Kanaal (Figuur 3, Thompson & Harrop, 1987).
Jennings & Pawson (1992) toonden aan de hand van plankton surveys in de Keltische zee (1989 –
1990) aan dat 20-50 km ten noord westen van Trevose Head, Cornwall (zuidwestelijke punt van
Engeland) een paaigebied voor zeebaars aanwezig is. Kennedy & Fitzmaurice (1968) vonden zeebaars
eieren bij Splaugh Rock en Youghal Harbour aan de zuidkust van Ierland.
Fritsch et al. (2007) noemen o.a. het noordelijk deel van de Golf van Biskaje tussen de plaatsen La
Rochelle en Lorient als paaigebied (continentaal plaat 1). Zeebaars zou gedurende de winter/lente periode
hier paaien, afhankelijk van de omgevingscondities (Martinho et al., 2008)
Paairijpe volwassenen zijn ook gesignaleerd in een beschutte fjord in Noorwegen waar het zeewater bij
een diepte van 0 – 2 m temperaturen van 8.8-9.3 °C had. Ook in de inlandse delen van de Oslo fjord zijn
paairijpe volwassenen gevonden (Colman et al., 2007). Colman et al. 2007 beargumenteren dat het
redelijk is om aan te nemen dat zeebaars ook in Noorwegen paait door het voorkomen van geschikte
lokale watertemperaturen en steile fjord zijkanten die resulteren in diepere kustwateren.
Er wordt aangenomen dat zeebaarzen ook in Nederlandse wateren paaien (Quirijns et al., 2013). Dit is
gebaseerd op marktbemonstering en het feit dat individuen van alle leeftijden het hele jaar rond in
Nederlandse wateren worden gevonden.

1 ICES statistical rectangles VIIIa 21E7, 21E6, 22E6, 22E7 and VIIIb 18E8, 19E7, 19E8, 20E6, 20E7, 20E8
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Thompson & Harrop (1987) toonden aan dat zeebaarseieren gevonden zijn in het Engels Kanaal tussen
medio februari en juni. De maximale dichtheid en de grootste omvang qua verspreiding van eieren werd
waargenomen in april. Zoals eerder is aangegeven wordt verwacht dat begin en eind van de paai bij
zeebaars o.a. bepaald wordt door de temperatuur. Rondom Engeland worden zeebaars eieren zelden
gevonden in water kouder dan 8.5 – 9.0 °C of warmer dan 15 °C. In het Engels Kanaal lijken de
paaiende volwassen dieren zich ook, naarmate het seizoen vordert, zich meer oostelijk te verplaatsen
richting de zuidelijke Noordzee, waardoor het concreet definiëren van locatie en omvang van het
paaigebied moeilijker is (Thompson & Harrop, 1987) (Figuur 3). Temperatuur beïnvloed het proces
waarbij zeebaars paairijp wordt (o.a. gonad rijping en paaigedrag; Pawson et al., 2000). Aangenomen
wordt dat zeebaars in warmere gebieden (lagere breedtegraden), eerder in het seizoen paait.

3.1

Timing van de paai

In de noordelijker locaties start de paai later dan in het zuiden.
•

In Zuid-Spanje (Cadiz) vind paaien plaats van oktober tot januari (Arias, 1980 zoals vermeld in
Vinagre et al., 2008);

•
•

In Portugal van medio december tot en met april (Vinagre et al., 2008);
In Frankrijk (Bretagne) van februari tot mei (Chevalier, 1980 zoals vermeld in Vinagre et al.,
2008);

•

In het Verenigd Koninkrijk van februari tot mei (kanaal van Bristol en oostelijke Keltische zee) en
van februari tot juni (Engels kanaal en soms de zuidelijke Noordzee) (Jennings & Pawson, 1992;
Thompson & Harrop, 1987);

•
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In Ierland van april tot medio-juni (Kennedy & Fitzmaurice, 1968).
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Doordat temperatuursafhankelijke paai wordt verwacht dat warmere wintertemperaturen de verblijfsduur
van zeebaars in zomerfoerageergebieden verlengt. Daarnaast wordt verwacht dat door warmere
wintertemperaturen zeebaars ook meer ten oosten en het noorden van hun belangrijke paaigebieden in
het westelijke kanaal paaien (Pawson & Pickett, 1996; Pawson et al., 2007).

3.2
3.2.1

Abiotische factoren geassocieerd met paaigebieden
Temperatuur

Temperatuur is dus een belangrijke factor voor de aanzet om te paaien en is daarbij bepalend voor het
begin en einde van het paaiseizoen. Pawson (1992) noemt de watertemperatuur zelfs als de meest
belangrijke variabele dat het paaisucces beïnvloedt en mogelijk ook de overleving en groei van
zeebaarslarven in de Britse wateren.
3.2.2

Diepte

Of zeebaars zich aan een specifieke diepte houdt gedurende de paaiperiode is niet bekend. Zeebaarzen
zouden gedurende de migratie van en naar paaigronden zich met name in midwater ophouden (20-40 m)
en duikgedrag (afwisselend tussen ondiep (< 3 m) en diep water (> 90 m)) vertonen (Quayle et al.,
2009). Hierbij werd duikgedrag geassocieerd met opportunistisch foerageergedrag tijdens migratie.
3.2.3

Fotoperiode

Er zijn aanwijzingen gevonden dat in Portugese wateren niet temperatuur, maar de daglichtduur
(fotoperiode) in feite de ‘trigger’ is voor het initiëren van paaigedrag van zeebaars (Vinagre et al., 2008).
De watertemperaturen langs de Portugese kust zijn namelijk het jaarrond een stuk hoger dan de
watertemperaturen die volgens eerdere studies benoemd worden als de temperaturen waarbij
paaigedrag wordt geïnitieerd (ca. 8 – 10 °C). Met andere woorden, zeebaars zou in Portugese wateren
het hele jaar door moeten kunnen paaien, echter dit is niet het geval. Vinagre et al.(2008) concluderen
dat vissen die aan een zekere fotoperiode blootgesteld worden op een bepaald moment zal paaien, mits
andere omgevingsfactoren die cruciaal zijn voor paaigedrag, zoals temperatuur, binnen de gunstige
grenzen vallen.
3.2.4

Saliniteit

Saliniteit is een van de belangrijkste omgevingsfactoren m.b.t. visfysiologie en beïnvloedt
voedselopname en groeiprestatie in veel vissoorten (Rubio et al., 2005). In hoeverre saliniteit effect
heeft op het paaigedrag is onbekend. Zeebaarseieren worden over het algemeen gevonden bij een
saliniteit > 30 ppt (Engelse en Ierse wateren; Kennedy & Fitzmaurice 1968, 1972; Dando & Demir, 1985
zoals vermeld in Thompson & Harrop, 1987).

3.3

Bedreigingen voor paaigebieden.

Het vormen van paai aggregaties op een specifieke locatie, zoals zeebaars dat doet, verhoogt over het
algemeen de kwetsbaarheid van de soort om bevist te worden (Whaylen et al., 2004). O.a. omdat grote
aantallen vis aanwezig zijn en omdat de aanwezigheid van een dergelijke paai-aggregatie qua locatie en
tijd relatief voorspeld kan worden. Eenmaal ontdekt, worden aggregatie-locaties vaak zwaar bevist
(Waylen et al., 2004).
Bedreigingen voor estuaria en de soorten die afhankelijk zijn van deze gebieden kunnen zowel direct
(overbevissing, habitatkwaliteit afname of habitatverandering) als indirect (klimaatverandering,
verandering in het ecosysteem en eutrofiering) zijn (Hughes et al., 2014). Veranderingen in de
temperatuur van het zeewater zou kunnen leiden tot het verplaatsen van paailocaties.
Temperatuurstijging door klimaatverandering kunnen huidige paaigebieden ongeschikt maken. Er zouden
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daardoor echter ook nieuwe paaigebieden ontstaan. In het zuidelijke deel van het huidige
verspreidingsgebied van de zeebaars langs de Noordoostelijke Atlantische kusten is er een groter risico
dat door klimaatverandering er geen nieuwe geschikte paaigebieden kunnen ontstaan door een te hoge
watertemperatuur, een ander mogelijkheid zou kunnen zijn dat het paaigedrag in deze gebieden vroeger
optreed, aangezien de benodigde temperatuur voor paaigedrag eerder in het seizoen zou kunnen
optreden. In het noordelijke gebied zou de noordelijke grens van het huidige paaigebieden, en ook
verspreidingsgebied van juveniele en adulte zeebaars, kunnen opschuiven in noordelijke richting. Het is
echter niet bekend in hoeverre er andere randvoorwaarden zijn die ook meespelen. Indien
temperatuurstijging door klimaatverandering tot een algemene vergroting van paaigebieden zou leiden
maar als tegelijkertijd sprake is van een afnemende stand kan ook het probleem ontstaan dat de
verdunning zo groot wordt dat individuele vissen elkaar niet meer kunnen vinden.
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4

Kinderkamers van zeebaars

De officiële definitie van een kinderkamer volgens Beck et al., (2001) is:
‘Een habitat is een kinderkamer voor juvenielen van een specifieke soort wanneer de bijdrage per m2 van
individuen aan de volwassen populatie groter is dan de bijdrage uit andere habitatten waarin juvenielen
ook voorkomen.’
Een kinderkamer kan aan de hand van vier factoren geïdentificeerd worden: dichtheid, groei, overleving,
en verplaatsing van de juveniele naar adulte leefgebieden (Beck et al., 2001). Een gebied is een
kinderkamer wanneer minstens één van deze 4 factoren hoger is dan in aangrenzende gebieden (Beck et
al., 2001). Echter in meeste gevallen voor de zeebaars, zijn kinderkamers geïdentificeerd op basis van
de aanwezigheid van relatief grote aantallen juveniele zeebaars in het gebied. In de huidige rapportage
bedoelen we met kinderkamers van zeebaars die locaties waarin zeebaars zich gedurende zijn juveniele
fase (ong. 3 - 8 jaar; Pickett & Pawson, 1994) bevindt in relatief grote aantallen. Op basis van de
gevonden literatuur worden in het huidige hoofdstuk verschillende locaties van kinderkamers genoemd.
Over het algemeen bevinden kinderkamers voor zeebaars zich in estuaria, ondiep water, ondiepe
kanalen, kwelderplassen, zeegras velden, zijrivieren, havens en warmwaterlozingsplekken door
koelwaterinstallaties (Kelley, 1988). De aanwezigheid van kinderkamers zijn onderzocht in het Verenigd
Koninkrijk (Green et al., 2009; Pickett & Pawson, 1994; Kelley and Reay, 1988), België (Hampel et al.,
2004; Cattrijsse et al. 1994), Frankrijk (Mahjoub et al., 2012; Pasquad et al., 2012), Portugal
(Vasconcelos et al., 2008; 2010; 2013, Martinho et al., 2008; Cabral & Costa, 2001) en Nederland (Tulp
et al., 2008, 2015; Cardoso et al., 2014). In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de onderzochte en
aangewezen kinderkamers per land en zal gekeken worden of specifieke eigenschappen van een
kinderkamergebied geïdentificeerd kunnen worden.

4.1
4.1.1

Kinderkamers per lidstaat
Verenigd Koninkrijk

Langs de kust van Engeland en Wales zijn in 1990 34 locaties (Figuur 4) aangewezen als kinderkamers
voor zeebaars door het Engelse ministerie van Landbouw, Visserij en Voedsel (MAFF). In 1997, zijn hier
3 locaties aan toegevoegd. De locaties zijn aangewezen omdat het merendeel van de zeebaarspopulatie
in deze gebieden kleiner was dan 36 cm en omdat de gebieden kwetsbaar waren voor exploitatie.
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Britse kwelders kunnen ook als kinderkamers dienen voor zeebaars. Op basis van het aantal larven en
juveniele zeebaars (1e jaar) in de kwelders aan de oostkust van Engeland, blijkt zeebaars één van de
meest talrijke vissoorten in het voorjaar en in het najaar te zijn (Green et al., 2009).
In het kanaal van Bristol (ten zuidwesten van Engeland) zijn juveniele zeebaarzen gevonden in juni
(Russel, 1980) en in Plymouth medio maart en medio juli (Aprahamian & Barr, 1985). Aprahamian &
Barr (1985) geven aan dat pas in de herfst/winter relatief grote aantallen juveniele zeebaars (0+ jaar) in
Engelse estuaria gevonden worden (o.a. het Severn estuarium).

4.1.2

Frankrijk

In Frankrijk worden de estuaria de Seine en de Gironde genoemd als kinderkamers voor zeebaars
(Mahjoub et al., 2012; Pasquaud et al., 2012). Dat het Seine estuarium (uitmonding bij Le Havre aan het
Engels Kanaal) als kinderkamer zou fungeren werd gebaseerd op data van het multidisciplinaire
bemonsteringprogramma ZOOTRANZ 2008 en 2009. Het Gironde estuarium ligt aan de westkust van
Frankrijk (figuur 5). De aanwezigheid van juveniele zeebaars in dit gebied komt overeen met het
genoemde paaigebied in de Golf van Biskaje (Fritsch et al., 2007) in hoofdstuk 3. Mogelijk zijn er ook
nog andere estuaria in Frankrijk, maar deze zijn we in deze beperkte literatuurstudie niet tegengekomen.
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F IGUUR 6. C ADIZ
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Spanje

In een ondiep kanaal Rio San Pedro in een kwelder in de Cadiz baai in Spanje werden post larvale (4 –
23 mm) zeebaarzen gevonden in april en december 1988 en januari, februari en april 1989, met een
maximale dichtheid in januari 1989 (figuur 6, Drake & Arias, 1991).
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4.1.4

Portugal

Langs de Portugese kust worden hoge dichtheden aan juveniele zeebaars voornamelijk gerapporteerd in
estuaria (Vasconcelos et al., 2009). De zeebaars staat, naast tong en bot, bekend als één van de
hoofdsoorten die de estuaria langs de Portugese kust bewonen gedurende hun juveniele fase (0-groep;
Vasconcelos et al., 2010). Voornamelijk de bovenstroomse brakke delen van estuaria en zijkanalen zijn
geïdentificeerd als belangrijke gebieden voor juveniele vissen. Juveniele zeebaars is gevonden in de
estuaria Minho, Douro, Ria de Aveiro, Mondego, Tejo, Sado, Mira en Guadiana (Vasconcelos et al., 2013,
Figuur 7). Juveniele zeebaarzen (0-jaar) arriveren in mei in het Tagus estuarium (bij Tejo in figuur 7;
Cabral & Costa, 2001) met de hoogste dichtheden in juni. In het Mondego estuarium, ten noorden van
het Tagus estuarium arriveren juveniele zeebaars (0-1 jaar) in juni (Martinho et al., 2008).
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4.1.5
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ET AL .

M INHO , D OURO , R IA

DE

A VEIRO , M ONDEGO ,

2013).

België, Nederland

Het Schelde estuarium staat bekend als een gebied waar postlarvale zeebaars voorkomt, o.a. in kanalen
en kreken. Daarnaast maakt zeebaars gebruik van kwelders als kinderkamer en foerageergebied
(Hampel et al., 2004, Cattrijsse et al., (1994)). Juveniele zeebaars werd gedurende de maanden mei,
juni, juli, augustus en oktober regelmatig geobserveerd in kanalen bij Waarde, Saeftinghe, Zuidgors en
Zwin (figuur 8). In mei tot oktober is juveniele zeebaars ook in kleinere kreken teruggevonden maar in
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lagere aantallen. Zeebaars wordt over het algemeen geassocieerd met het brakke gedeelte van het
estuarium (Hostens, 2003, zoals genoemd door Hampel et al., 2004).
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In Nederland wordt naast de Westerschelde ook de Waddenzee gezien als kinderkamer voor zeebaars.
Cardoso et al.(2015) duiden het westelijk deel van de Nederlandse Waddenzee aan als kinderkamer voor
zeebaars door de aanwezigheid van 0-groep zeebaars. Gedurende de Demersal Fish Survey (DFS;
uitgevoerd in de periode sept-okt vanaf 1970, met boomkortuig; Tulp et al., 2008) wordt zeebaars zowel
in de Westerschelde, de Wadden zee en langs de Hollandse kust gevangen (figuur 9). In de Waddenzee
hebben er in de laatste 50 jaar, grote tussen jaar schommelingen plaatsgevonden in het aantal zeebaars.
Waarbij er sprake was van een onderliggende toenemende trend van rond 1990 tot 2007 gevolgd door
een afname in zeebaars hoeveelheden in de Waddenzee (Cardoso et al., 2015). De toename van de
gemiddelde temperatuur zowel in het westelijk deel van de Nederlandse Waddenzee en langs de
Nederlandse kust sinds 1980, doet vermoeden dat de temperatuur voor de groei van zeebaars in de
laatste jaren tussen 1990-2007 gunstiger is geweest dan in de jaren daarvoor (Cardoso et al., 2015).
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Het gemiddelde saliniteitgehalte van de Nederlandse
Waddenzee is van 1861 tot 2003 gedaald, waarvan
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Cardoso et al. (2015) verwachten dat de Waddenzee hierdoor ook gunstiger is geworden voor de
optimale groei van jonge zeebaars. Anekdotische informatie van vissers wijst er op dat er langs de
Nederlandse kust gebieden met opvallend veel jonge zeebaars zijn (Quirijns et al., 2013).

4.2
4.2.1

Factoren geassocieerd met kinderkamers.
Diepte

Juveniele zeebaars komt dus vooral voor in ondiepe gebieden (vb. estuaria, kwelders, kanalen, kreken,
enzovoorts). Naar verwachting is dit o.a. gerelateerd aan de temperatuur in deze gebieden. Gedurende
de periode waarin juveniele zeebaars estuaria kolonialiseert (lente en zomer) is het water hier warmer
dan in de diepere meer zeewaarts gelegen delen.

4.2.2

Temperatuur

Er is een positieve relatie gevonden tussen de gemiddelde temperatuur in het voorjaar en in de zomer en
de dichtheid van de 0-groep zeebaars in kinderkamers in zuidelijke Britse wateren (Henderson & Corps,
1997). Het is bekend dat hogere winter temperaturen leiden tot een hoger recruitment succes in het jaar
daarop (Holmes & Henderson, 1990 uit Cardoso et al., 2015) en invloed heeft op de overlevingskans van
juveniele zeebaars gedurende hun eerste winter (Kelley, 1988; Pawson, 1992 uit: Cardoso et al. 2015).
Barnabé (1990) beargumenteert dat de optimale temperaturen voor de groei van zeebaars tussen de 22
– 24 °C ligt. Vinagre et al. (2013) verwachten dat er sprake is van hittestress voor zeebaars bij een
temperatuur boven 28°C. Dit komt overeen met de observaties van Cabral & Costa (2001) dat zeebaars
extreem warm water vermijdt, omdat te hoge temperaturen niet bevorderlijk zijn voor de groei (Cabral &
Costa, 2001).

4.2.3

Saliniteit

Saliniteit kan de visgemeenschap in estuaria beïnvloeden, als gevolg van verschillende fysiologische
tolerantie- en habitatvoorkeuren van soorten bij bepaalde levensfases (Marshall & Elliott, 1998; Drake et
al., 2002; Costa et al., 2007; Henderson et al., 2011; Pasquaud et al., 2012: uit Cardoso et al. 2015).
In de Waddenzee werden de meeste zeebaarzen aangetroffen bij een saliniteit van 28 ppt (Cardoso et
al., 2015). In laboratoriumexperimenten groeit zeebaars beter bij een saliniteit van ongeveer 26 ppt in
vergelijking met lagere en hogere saliniteiten (Johnson & Katavis, 1986). Cabral & Costa (2001)
beargumenteren dat saliniteit mogelijk indirect invloed heeft op de hoeveelheid aanwezige juveniele
zeebaars in een gebied, via specifieke voorkeur voor bepaalde sedimenttypes of beschutte gebieden.
Zeebaars gedijt goed bij een brede range aan zoutgehaltes. In de Westerschelde (Hampel et al., 2008) is
juveniele zeebaars langs een brede saliniteit gradiënt gevonden (10 -30 psu). Cabral & Costa (2001)
observeerden maximale dichtheden van juveniele zeebaars bij een saliniteit van 22 – 28 ppt.

4.2.4

Doorzicht

Bij verminderd doorzicht kan voor zeebaars de kans om prooidieren tegen te komen verhoogd zijn. Aan
de andere kant kan het de mogelijkheid voor larvale zeebaars om de prooi te detecteren en te
achtervolgen verlagen. Mahjoub et al. (2012) toonden in labexperimenten aan dat een verminderd
doorzicht een negatief effect heeft op de voedselopname van larvale zeebaars (48 dagen oud, 13.2 +/ 1.9 mm; de kleinste ontwikkelingsfase dat in de Seine estuarium in Frankrijk is gevonden). De mate van
doorzicht in een bepaald gebied zou mogelijk de rol van het gebied als kinderkamer kunnen beïnvloeden.
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4.2.5

Prooidieren

Estuaria bieden aan veel juveniele vissen betere voedselcondities dan open zee (Pickett & Pawson,
1994). Dieet van juveniele zeebaars (0 jaar) in Portugese estuaria bestaat voornamelijk uit Crustacea
(Copepoda, Amphipoda vb. Corophium spp., Decapoda, over het algemeen Crangon crangon),
Polychaeta en Mollusca (Martinho et al., 2008). In andere studies worden Mysidacea (aasgarnalen) als
een belangrijk onderdeel gezien van het dieet van juveniele zeebaars (Cardoso et al., 2014; Cabral &
Castro, 2001). Het dieet van zeebaars met een lengte tussen de 10 en 29 cm bestond grotendeels uit
tienpotigen (Decapoda; kreeften, krabben en garnalen, zoals C. crangon). In hogere grootteklassen
neemt het aandeel van vis (vb. haring) in het dieet toe (Cardoso et al. 2014). Zeebaars is een
opportunistische jager en het dieet zal grotendeels bestaan uit wat er binnen het gebied beschikbaar is
aan prooidieren.

4.2.6

Rivierwaterafvoer

Rivierwaterafvoer, neerslag en oost-west windrichting zijn significante voorspellers m.b.t. de dichtheid
van 0-groep zeebaars in de Mondego estuarium in Portugal gedurende de periode waarin juveniele
zeebaars het estuarium koloniseerde (Martinho et al., 2009). Een grotere rivierwaterafvoer en neerslag
leiden namelijk tot een groter slibgehalte en een lagere saliniteit, ten gunste van juveniele zeebaars. Een
toename in oost-west wind resulteerde in lagere dichtheden van 0-groep zeebaars in het estuarium
(Martinho et al., 2009).

4.2.7

Andere factoren

Windsnelheid, windrichting en kannibalisme worden ook genoemd als factoren die invloed zouden hebben
op de variabiliteit van de jaarlijkse recruitment en aantallen van zeebaars (Henderson & Corps, Cabral &
Costa, 2001; Martinho et al., 2009; Pasquaud et al., 2012 – uit Cardoso et al., 2015).
In aanvulling op bovenstaande analyse van afzonderlijk factoren zijn ook voor slibgehalte in het sediment
en dichtheid van macrozoobenthos correlaties gevonden met de aanwezigheid en dichtheid van zeebaars
in Portugese estuaria (Vasconcelos et al., 2013).

4.3

Bedreigingen voor kinderkamers

Jonge zeebaars is gevoelig voor variatie in de milieuomstandigheden (Person-Le Ruyet et al., 2004;
Vinagre et al., 2012). Dit geldt bijvoorbeeld voor veranderingen van temperatuur en saliniteit buiten het
optimale bereik. Milieuverontreiniging van estuaria kan de kwaliteit van een kinderkamer beïnvloeden.
Omvangrijke bijvangst van jonge zeebaars door visserij in een kinderkamergebied kan ook een
bedreiging zijn voor de populatie, o.a. omdat de overleving van teruggezette juveniele zeebaars nog
onvoldoende bekend is. Echter verwacht wordt dat binnen de sleepnetvisserij sprake zal zijn van een
lage overleving (Cefas). Van de overleving van rondvis (kabeljauw en wijting) in de garnalenvisserij
wordt ook verwacht dat het laag zal zijn (Revill et al., 1999). Bij de overleving na terugzetten kunnenn
verschillende factoren een rol spelen waaronder o.a. de vangstmethode, de trekduur (bij sleepnetvisserij), de diepte, temperatuur, de behandeling en de conditie van de gevangen vis (Benoît et al.,
2010). Een voorbeeld van dat laatste geven Pickett & Pawson (1994). In 1992, vingen zij 1-groep en 2groep zeebaars met een sleepnet in een estuarium in Engeland. De zeebaarzen waren al in slechte
conditie, door lage temperaturen. Alle vissen van een vangst stierven bij het overzetten naar tanks.
Pickett & Pawson (1994) weten de sterfte aan de additionele stress door het vangen.
De observatie geeft aanleiding om voorzichtig te zijn met gebieden waar grote hoeveelheden jonge
zeebaars worden gevangen door vistuigen met kleine maaswijdtes (garnaal, sprot en haring) en bij het
terugzetten in de winterperiode (Pickett & Pawson, 1994).
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Conclusies

Huidige kennis over paaigebieden
Zeebaars paait in een groot gebied, waarin de specifieke locatie van paaiende zeebaarzen niet
nauwkeurig aangewezen kan worden. Paaigebieden van zeebaars zijn geïdentificeerd ten westen van het
Engels Kanaal en de zuidelijke Noordzee, de Keltische zee en de Golf van Biskaje. Daarnaast zijn ook
incidentele meldingen van paairijpe volwassen bekend in Noorse fjorden en wordt aangenomen dat
zeebaarzen ook in Nederlandse wateren paaien. Het aanwijzen van paaigebieden gebeurt over het
algemeen op basis van de aanwezigheid van een relatief hoog aantal zeebaarseieren in een specifiek
gebied. Van zeebaars is bekend dat de eieren, afhankelijk van temperatuur, binnen 4-9 dagen uitkomen.
Op basis van deze kennis en waterstromingen in een bepaald gebied, kan afgeleid worden waar paaiende
zeebaars zich ophoudt.
Identificeren van paaigebieden
Bij het identificeren van paaigebieden langs de Nederlandse kust zou in eerste instantie gekeken moeten
worden naar gebieden met:
1.

een relatief hoog aantal paaiende volwassenen.

2.

een relatief hoog aantal zeebaarseieren. Voor het monitoren van zeebaarseieren langs de
Nederlandse kust zal gekeken moeten worden naar plankton surveys in de Noordzee, aangezien
zeebaarseieren en larven alleen met planktonnetten gevangen kunnen worden.

3.

relatief hoge watertemperaturen tussen de 8.5 – 15 °C. In Nederland komt dit voornamelijk

4.

voorkomen van juveniele zeebaars in omliggende estuaria.

voor in de maanden april tot juni.

Huidige kennis over kinderkamers
Kinderkamers voor zeebaars bevinden zich in estuaria, ondiep water, ondiepe kanalen, kwelder plassen,
zeegrasvelden, zijrivieren, havens en warm waterlozingspunten door koelwaterinstallaties (Kelley, 1988).
Het aanwijzen van de kinderkamers gebeurt over het algemeen op basis van de aanwezigheid van een
relatief hoog aantal juveniele zeebaars in het gebied. Verwacht wordt dat er langs de Nederlandse kust
gebieden geïdentificeerd kunnen worden met een relatief hoog aantal juveniele zeebaars.
Identificeren van kinderkamers
Bij het identificeren van kinderkamers langs de Nederlandse kust zou gekeken kunnen worden naar
gebieden met de volgende eigenschappen:
1.

gebieden bestaande uit estuaria, ondiep water, ondiepe kanalen, kwelder plassen,
zeegras velden, zijrivieren, havens en warm waterlozingspunten door
koelwaterinstallaties;

2.

de aanwezigheid van een relatief hoog aantal juveniele zeebaars. Gegevens van surveys
van beroepsvisserijen langs de Nederlandse kust waarbij juveniele zeebaars meegevangen wordt
zouden interessant zijn om te bekijken (bijvoorbeeld garnalensurvey gegevens, fuiken,
ankerkuil, sportvisserij).

Daarnaast zou in combinatie met het aantal juveniele zeebaars in het gebied, ook gekeken kunnen
worden naar:
3.

de aanwezigheid van prooidieren. Zoals kreeftachtigen, bijvoorbeeld de garnaal (C. Crangon)

4.

Gebieden met hoge watertemperaturen in deze gebieden;

5.

Gebieden met relatief lage saliniteitsniveau (< 30 ppt).

of aasgarnalen, borstelwormen en weekdieren.
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6. Discussie & aanbevelingen
Het beschermen en verbeteren van paaigebieden en kinderkamers van zeebaars kan bijdragen aan een
gezond zeebaarsbestand.
De paaigebieden die bekend zijn bevinden zich hoofdzakelijk op open zee, maar niet ver uit de kust. In
de west- Europese wateren begint het paaiseizoen in oktober en gaat het door tot en met juni. Binnen dit
seizoen is er veel variatie tussen de locaties. Naarmate de locaties zich noordelijker bevinden vindt de
paaitijd later plaats. Hoewel enkele paaigebieden al jaren bekend zijn (vb. het Engels Kanaal), is het
echter waarschijnlijk dat nog niet alle paaigebieden geïdentificeerd zijn. Verwacht wordt dat indien de
juiste omstandigheden aanwezig zijn, de paai waarschijnlijk ook plaats kan vinden buiten de nu bekende
paaigebieden. Het identificeren van deze paaigebieden in het buitenland is hoofdzakelijk gebaseerd op de
aanwezigheid van relatief veel zeebaarseieren tijdens het paaiseizoen, afkomstig van planktonsurveys.
Paaigebieden kunnen ook geïdentificeerd worden op basis van de aanwezigheid van relatief veel
paaiende zeebaars. Echter voor de Nederlandse situatie, zou dit op basis van gegevens uit de
beroepsvisserij relatief lastig zijn om te bepalen, omdat zeebaars aan boord niet schoongemaakt wordt,
waardoor het moeilijk is om te bepalen of de vis paairijp is, tenzij hom of kuit uit de vis loopt bij vangst.
Om paaigebieden langs de Nederlandse kust te identificeren zou gekeken moeten worden naar o.a. de
aanwezigheid van zeebaarseieren door middel van ei/plankton surveys, en de aanwezigheid van
paaiende volwassen a.d.h.v. een survey mogelijk in combinatie met een marktbemonstering. In
combinatie met onderzoek naar de aantallen van zeebaarseieren en paaiende volwassenen is het ook
wenselijk gelijktijdig metingen te doen aan (a)biotische factoren die de geschiktheid van een gebied om
te paaien zouden kunnen beïnvloeden.
Maatregelen omtrent paaigebieden ten behoeve van een gezond visbestand zijn pas praktisch
uitvoerbaar wanneer paailocaties en paaiperiodes voorspeld kunnen worden. De temporele en
geografische stabiliteit van een paaigebied is hierbij van belang. Hoewel enkele locaties en de periode
van paaiaggregaties in Europa bekend zijn, betreft het nog steeds een relatief groot gebied. Zoals
Thompson & Harrop (1987) hebben aangetoond kan een paaigebied over een bepaalde periode van
locatie verschuiven o.a. afhankelijk van zeewatertemperatuur. Over de stabiliteit van locaties van de
paaigebieden over de jaren is weinig bekend. Het Engels Kanaal in 1987 (Thompson & Harrop, 1987) als
een paaigebied is aangewezen en vandaag de dag is dat nog steeds het geval. Mogelijk hebben sommige
paaigebieden zich in de laatste decennia in noordelijke richting verplaatst of uitgebreid bijvoorbeeld
vanwege temperatuurverhoging.
Over het algemeen zijn gebieden die mogelijk als kinderkamer voor zeebaars fungeren terug te vinden
langs de kust van Engeland, Wales, Nederland, België, Spanje en Portugal, o.a. in estuaria, kwelders en
ondiepe kanalen. De meeste kinderkamers zijn hoofdzakelijk als zodanig geïdentificeerd op basis van de
aanwezigheid van relatief veel juveniele zeebaars. Ook hier worden meerdere (a)biotische kenmerken
geassocieerd met kinderkamers, o.a. temperatuur, saliniteit en de aanwezigheid van prooidieren. Echter
om meer kennis te krijgen over de invloed van (a)biotische factoren op de geschiktheid van een gebied
als kinderkamer, is het wenselijk om dergelijke (a)biotische factoren te meten in combinatie met de
aanwezigheid van juveniele zeebaars. Estuaria zijn vaak onderhevig aan menselijke activiteiten wat
mogelijk gevolgen heeft voor de kwaliteit van de kinderkamer voor vissoorten.
Meerdere vissurveys zijn in het verleden of worden nog steeds langs de Nederlandse kust uitgevoerd (vb.
DFS, Fuikenserie, ZKO, PMR, garnalen-effecten survey etc.). Hoewel zeebaars zelden een focussoort was
gedurende deze surveys, worden ze wel gevangen (zowel volwassen als juveniele zeebaars). Een eerste
stap zou kunnen zijn om deze zeebaars gegevens bij elkaar te nemen om te zien of deze data al een
bijdrage kan leveren in het identificeren van mogelijke paaigebieden en kinderkamers. Een tweede stap
zou kunnen zijn om gericht in deze gebieden te kijken naar de aanwezigheid van juveniele zeebaars in
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het geval van kinderkamers en de aanwezigheid van paaiende volwassenen of zeebaars eieren in het
geval van paaigebieden.
Er is in de literatuur geen informatie gevonden over het verdwijnen van kinderkamergebieden gedurende
de laatste decennia. Ook is niet bekend of er nieuwe kinderkamergebieden bij zijn gekomen. Het zou
mogelijk zijn dat er in het noordelijke deel van het verspreidingsgebied van de zeebaars nieuwe
kinderkamers zijn ontstaan vanwege de opwarming in dit gebied. De noordgrens van het potentiele
kinderkamergebied is dan opgeschoven naar het noorden. Bovendien kunnen door de opwarming de
condities zijn verbeterd in bestaande kinderkamers, zoals dat voor de westelijke Waddenzee wordt
gesuggereerd in de jaren tussen 1970-2007 (Cardoso et al., 2015). Pickett & Pawson (1994) verwachten
een beperkte beweging van juveniele tussen estuaria. Als de omgeving geschikt is zal jonge zeebaars de
neiging hebben om binnen die estuaria te blijven waar het zich in eerste instantie heeft gevestigd. Pickett
& Pawson (1994) vermoeden dat er weinig uitwisseling is van jonge zeebaars tussen kinderkamers en
dat immigratie vanuit nabijgelegen bestanden niet noodzakelijkerwijs plaatsvindt.
Zeebaars wordt verspreid in EU wateren gevonden. Tot op heden behelst het Europese zeebaarsbestand
de Keltische zee, het Engels kanaal en de Noordzee. Wanneer maatregelen ten behoeve van het
zeebaarsbestand worden genomen, zijn er meerdere EU lidstaten betrokken . Een goede internationale
afstemming is daarom essentieel. Engeland en Frankrijk voeren op dit moment beiden een 4-jarig
onderzoeksprogramma, respectievelijk C-Bass en BARGIP. In het onderzoeksprogramma C-Bass
bestuderen de Engelsen o.a. de zeebaarspopulatie, visserij-impact op het bestand en voeren ze
daarnaast ook een tagging experiment uit om zeebaarsmigratie in beeld te brengen en het opstellen van
modellen om beheerstrategieën te kunnen evalueren. In het onderzoeksprogramma BARGIP bekijken de
Fransen of het huidige zeebaarsbestand daadwerkelijk uit één of uit meerdere bestanden bestaat, de
aanwezigheid van paaigebieden, kinderkamers, foerageergebieden en de connectie van deze gebieden
met elkaar. Daarnaast worden biologische en fysische verschillen tussen noordelijke en zuidelijke delen
van de Franse kust onderzocht. Wanneer langs de Nederlandse kust dergelijk onderzoek geambieerd
wordt, is het verstandig om te beginnen met een goede afstemming met het onderzoek dat plaatsvindt
in Engeland en Frankrijk.
Ten behoeve van een betere kennis over paaigebieden en kinderkamers langs de Nederlandse kust
zouden de volgende onderwerpen onderzocht moeten worden:
•

Verspreiding van zeebaars eieren en paaiende volwassen zeebaars langs de Nederlandse kust.

•

Verspreiding van juveniele zeebaars langs de Nederlandse kust en estuaria.

•

Onderzoek naar de veranderingen in omstandigheden (temperatuur, saliniteit,
voedselbeschikbaarheid, etc.) waarvoor jonge zeebaars gevoelig is. Hiermee kan men ook
inzicht krijgen in eventuele veranderingen in de ligging en kwaliteit van kinderkamergebieden
voor zeebaars.

•

Ruimtelijke en temporele verspreiding van visserij in mogelijke paai- en kinderkamergebieden.

•

Zeebaars discards voor de verschillende visserij metiers binnen mogelijke paai- en
kinderkamergebieden. Discards voor verschillende visserij metiers buiten deze gebieden.

•

Overleving van juveniele zeebaars en paaiende volwassenen na terugzetten.

•

Internationale uitwisseling van gegevens, nieuw onderzoek en maatregelen m.b.t. verspreiding

•

Onderzoek paaiende zeebaars d.m.v. een samenwerkingsprogramma met de vissers in

en bestanden van paaiende, jonge en volwassen zeebaars.
Nederlandse wateren.
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Bijlage A. Maatregelen ten behoeve van een gezond zeebaarsbestand.
Tot 2014 behoorde de zeebaars volgens The International Council for the Exploration of
the Sea (ICES) tot een data-limited stock, waarvoor onvoldoende informatie beschikbaar was m.b.t. de
toestand van het bestand om een volledige evaluatie van de gezondheid van het bestand te kunnen
uitvoeren (ICES, 2012). In 2012, evalueerde ICES wel de beschikbare gegevens m.b.t. het zeebaars
bestand en kwam tot de conclusie dat er sprake was van een recente afname in het zeebaarsbestand
(ICES, 2012). Sindsdien is de discussie binnen de Europese Commissie gestart om te komen tot
toereikende maatregelen om een gezond zeebaarsbestand in de Keltische Zee, het Kanaal en de
Noordzee te behouden. Voor die tijd was het aan de EU lidstaten zelf of er maatregelen werden opgesteld
ten behoeve van het zeebaarsbestand.
In deze bijlage wordt kort een overzicht gegeven van de toegepaste maatregelen van enkele EU lidstaten
(Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk en Nederland) zoals dat uit de literatuur naar voren is gekomen.
Maatregelen voor bescherming van paaigebieden, kinderkamergebieden of vangstbeperking van
zeebaars verschilden vaak per land. Allereerst zullen de maatregelen genoemd worden die recent door
de EU Commissie zijn aangenomen. De EU maatregelen gelden op dit moment voor alle lidstaten.
EU
De Europese Commissie heeft, naar aanleiding van de toestand van het zeebaarsbestand, de lidstaten
verzocht te komen tot een gemeenschappelijk pakket aan maatregelen die moeten bijdragen aan het
leveren aan een reductie van de Europese zeebaarsvangsten. Door een gebrek aan consensus tussen de
lidstaten om te komen tot maatregelen heeft de Europese Commissie in januari 2015 noodmaatregelen
getroffen (1e pakket). Een tweede pakket aan maatregelen in maart 2015 betrof de sportvisserij. Een
derde pakket aan maatregelen had betrekking op de beroepsvisserij en een vierde pakket aan
maatregelen had betrekking op de minimum aanlandmaat voor zeebaars:
1e pakket - De noodmaatregel waarbij de pelagische visserij (>70 mm) in ICES kwadranten IVb,c en
VIIa,d-k op zeebaars verboden was tot het einde van het paaiseizoen in april (COM 111/2015).
2e pakket - Een bag limit van drie stuks voor de sportvisserij ingevoerd (verordening EU 523/2015).
3e

pakket

-

Vangstlimieten

per

métier

(pelagisch:

1.500

kg/maand/visser;

demersaal:

1.800

kg/maand/visser; staand want: 1.000 kg/maand/visser; lijnen: 1.300 kg/maand/visser; ringzegens:
3.000 kg/maand/visser) en een gesloten gebied rondom Ierland, deze zijn op 19 juni 2015 aangenomen
door de Raad van de EU (verordening 960/2015).
4e pakket - Op 2 juli stemden de lidstaten vervolgens in met het verhogen van de minimum
aanlandingsmaat van 36 naar 42 cm voor zeebaars uit het Noordzeebestand (Website Europese
Commissie, 2015).
In 2016 wordt aanscherping van bovenstaande maatregelen verwacht.
UK
Zoals in het rapport al wordt vermeld, wees het Engelse ministerie van Landbouw, Visserij en Voedsel
(MAFF), in 1990, 34 locaties langs de kust van Engeland aan als kinderkamers voor zeebaars. In 1997,
volgden nog eens 3 locaties die werden aangewezen als kinderkamer. Met het toewijzen van de
kinderkamers beoogde de Engelse overheid het wegvangen van jonge zeebaars te verminderen (Pawson
et al., 2005).
Binnen deze kinderkamers is het verboden om zeebaars te vissen vanaf een boot (geregistreerd of niet)
voor het gehele of een deel van het jaar. Besluiten over ontheffing van bepaalde visserij om in een
bepaalde kinderkamer op zeebaars te vissen was gebaseerd op de sociale en economische waarde van
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de visserij in kwestie versus de kwetsbaarheid van ondermaatse zeebaars voor deze visserij methode. Bij
de besluiten speelden ook het gemak waarmee het gebied kon worden bepaald en de mate waarin
visserijbeperkingen konden worden ingevoerd als overwegingen mee (Pawson et al., 2005).
Onderzoek naar zeebaars in het VK in de midden-1980s maakte duidelijk dat er te veel jonge zeebaars
werd gevangen. De wetenschappelijke aanbeveling was om de minimum aanlandlengte te verhogen. In
1990 werd een pakket technische maatregelen geïmplementeerd in Engeland en Wales.
Dit pakket omvatte:
•

36 cm minimum aanland lengte (MLS);

•

sluiting van 37 kern kinderkamergebieden voor zeebaars voor zeebaarsvisserij met boten;

•

verbod op alle netten met een gestrekte maaswijdte tussen 65 en 89 mm (die het meest
selectief zijn voor 30–36cm zeebaars).

Met deze maatregelen is de leeftijd waarop zeebaars voor het eerst worden bevist, toegenomen tot 5 of
6 jaar. Een minimum aanlandmaat van 37.5 cm gold in eerste instantie voor Wales en Cornwall. Met de
EU maatregel, geldt momenteel een minimum aanlandmaat van 42 cm.
Pickett et al. (2004) hebben een experiment uitgevoerd om op te helderen wat het voordeel kan zijn van
de bescherming van jonge zeebaars door de sluiting van kinderkamers van zeebaars. Zeebaarzen met
een lengte onder de 36 cm, werden gemerkt in 11 kinderkamergebieden rond Engeland en Wales tussen
1988 en 1994. Vervolgens werd aan de hand van de teruggevangen zeebaars getracht het
verspreidingsgebied van jonge en volwassen zeebaars af te leiden. De meerderheid van de
teruggevangen zeebaars (65% in totaal, 56% van de vis boven 36 cm) bevond zich lokaal bij de
merkplaatsen, terwijl 22% van de terugvangst plaatsvond buiten de gebieden waar ze vandaan kwamen.
De auteurs concludeerden dat de gebiedsluiting vooral bijdroeg aan de bescherming van de lokale
zeebaarspopulatie.
Ierland
Een verbod op commerciële zeebaarsvisserij werd ingesteld in 1990. De Ierse republiek introduceerde in
1990 maatregelen voor de sluiting van commercieel visserij op zeebaars vanwege de afnemende
zeebaarsbestanden en ten behoeve van de sportvisserij met hengelen. Deze maatregelen (SEAFISH
Responsible Sourcing Guide, 2013) zijn:
•

Verbod voor geregistreerde Ierse commerciële visserijschepen om zeebaars en netten voor

•

verkoop van zeebaars is een overtreding;

•

een MLS van 40cm;

•

dagelijkse limiet van twee zeebaarzen per persoon;

•

een gesloten seizoen voor hengelen op zeebaars tussen 15 mei en 15 juni.

zeebaarsvangst aan boord te hebben;

Met de huidige EU maatregelen zullen bovenstaande maatregelen aangepast zijn met:
•

Een gesloten gebied rondom Ierland;

•

Een MLS van 42 cm.

Frankrijk
In Frankrijk is er een nationale regeling uit 1996 voor de beperking van zeebaarsaanlanding door
pelagische trawlers die vissen op zeebaars het English Channel tussen december en april, tot 2
ton/week/boot. Vanaf 1998 is deze maatregel uitgebreid tot alle trawlers en met een beperking tot 5 ton
per week tussen 1 januari en 30 april voor elke boot. Deze maatregel is in 2000 ook aangenomen door
de UK. Sinds 2001 is deze regeling niet uitgebreid tot Franse purse seiners die op zeebaars vissen ten
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zuiden van Bretagne (ten noorden van gebied VIII) gedurende de winter (SEAFISH Responsible Sourcing
Guide, 2013).
Bovenstaande maatregelen zullen nu aangepast zijn a.d.h.v. de EU maatregelen.
Nederland
Er is voor Nederland nog geen formeel beschermingsplan voor paai- en kinderkamergebieden van
zeebaars. In 2013 heeft Nederland een bag limit ingesteld voor de sportvisserij van 20 kg of 25 stuks
zeebaars en kabeljauw. In juni 2014 zijn een aantal regels ingesteld ter bescherming van het
zeebaarsbestand:
•

Kleinschalige beroepsvissers, die met de hengel of staande netten zeebaars vangen, mogen per
maand niet meer dan 5000 kilo aan land brengen.

•

Een ring om de vloot van handlijnvissers < 10 m.

•

Zeebaarzen die kleiner zijn dan 42 centimeter moeten worden teruggezet.

Inmiddels heeft Nederland de actuele EU maatregelen aangenomen.
Naast de algemeen geldende EU maatrelen is er een grote variatie tussen West-Europese landen
betreffende het nemen van maatregelen voor paai- en kinderkamergebieden van zeebaars. Sommige
landen hebben al vrij lang geleden maatregelen genomen, namelijk in 1990, terwijl andere landen nog
amper maatregelen hebben ingesteld. Er is tussen de landen ook variatie in het maatregelenpakket. Het
is onduidelijk of paaigebieden van zeebaars wel voldoende beschermd zijn met de limiterende maatregel
zoals toegepast door Frankrijk en de UK.
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