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Bij deze aflevering van Vita Marina ontvangt u de l aatste aan
vulling voor het nieuwe, t/m 1966 bijgewerlcte,register. 
20als u reeds in Varia Maritima 97 (april 1967) heeft kunnen 
lezen is. het de bedoeling dat he t oude register, uiteave jan. 
1966 F uit de documentatie wordt verwijderd en vervoneen door 

. hetnieuwè register (tabkaart 25). 
Zie eok pagina Register 1, uitgave april 1967. 

Veel minder har~ng in~Noordze~ . 

Visserijbiologen uit verschillende Noordzee-landen zijn veront
rust over de teruggang van de haringstand in grote delen van de 
Noordzee. ,Us gevolg van de zeer zWare bevissing is een groot 
deel van de oudere haring, die voor aanvullende larvenproduktie 
moet zorgen weggevangen. . 
De vanr, sten in de zuidelijke Noordzee zijn de , laatste jaren bij
zonde;;teleurstellend. Ilerd tussen 1955 ' en 1960 ongeveer 40 per
cent van de harinr, in de centrale Noordzee .weggevangeri; biolo
gen vaJ:1 het Rijks Instituut veor V'iss'erij 'Onderzoek (RIVO) in 
IJmuiden hebben b erekend dàt sinds 1963 ruim zestig percent van 
deze haring in de netten werd verschalkt. Ook de zware bevis
sing in de noordelijke Noordzee, waar de vangsten de laatste ja
ren . sterk zijn toegenomen: zal de komende jàren Weer to dalende 
vangsten l eiden omdat in verhouding steeds meer jonge vis, door 
hoge TlsterfteTl van de ouderdieren wordt gevangen. 
Een klein aantal biologen wijt de dalende vangsten in depaaige-
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. b;i~çi~n -yÇtn _ q? _ zuiq~l_ij~.E) __ en __ ~~=mtrale Noordzee aan een klimaat&.
Vlij ziging in de afgelopen twintig j~är:·- Ëèn liëÏ:Ïtë --stijging van 
de zeewatertempératuren zou de puaiTijpe rw,rin:gen boven de drie 
jaar uit de .zUidelijke -Noordzee riaá,r ,)noordelijJ<~r gelegen paai
plaatsen verdre~en . hebben. Volgens deze _ theorie worden de noor
delijke haringschblen, waarop thans ,vooral. de Hollandse Nieuwe 
jacht- is gericht,. versterkt ,met vissen van .zuictelijke herkomst. 

De' Nederlandse -visseriJ-deskundigen op het RIVO -onderschrij
ven dit niet helemaaL. l Zij houden Qok rekening me-ç de voortdu
r-end toegenQm~n y:i,~I?~:g:á:j=-int.(3~?iteit van een groeiende moderne 
vloot met bete:>:>e van@llethoden. -. . .... . - ._-

Ook merkproe'len en ::..~assen-onderzoekingen van diverse ,haring
scholen geven volgens de R.IVO-biologen geen enkele aanwij zinG 
vöor een invasie van ?.uidelijke haring op de noorgelijke paai-
plaatsen;, . , . 
In de herfst van 1963 :is. inde Nöordzee een ster:\<;e jaarklasse 
haring geboren. Noórdzee-harinG vl/ordt . op driejariee l~~ftijd 
volvJassen. OnGeveer tachtig percent van de vangst in de zomer 
van 1966 bleek uit die dri~j (lrige haring te" bestaan. Een be- . 
wijs voor het vr;o8l[;tijdig wegvangen .van steeds joneere vis • . 
De totale vClnGst van de Nederlandse 'vloot, 106 duizend ton in 
1964, daalde in 1965 naar 7~ duizend ton en naar 60 duizend 
ton in 1966. Een dieptepunt sinds 1945~ Ongetwijfeld was dit 

. , mede eeneevole va.n een tooem~nde visserij op tong. Vele sche-
' pen keerden de haringvangst de rug toe. Maar zelfs als men deze 

teruggang in de ·bevissing door de Nederlandse schepen .berekent, 
·is de totale vangst in de Noordzee laeer dan v;erwacht. 
Proefvisserijen op harinelarven hebbe!} aangetoond dat de 1964-
j aClrklClsse slechts ohlJeveer een kwart is van . ,de sterkte van de 

juarklasse 1963. Dit betekent voor de visserij 
. dat :.de ,aanvulling van de harinestand met de driej arige consump
tieha:Hne in 1967s1~chts vijfentvJintig percent van die in 1966 
zal zijn. De .IJmuidense biologen treldcen de conclusie dat de 
o1nvang van de harinestand in de centrale en de noordelijke 
Nb0rdzeé in 1967 in totaal oneeYeer 73 percent .zal zijn van die 
van .1966. Overigens zulleryin 1967 ook weinig tweejarige harin
Ben ~inde vllngst t ,e verl'!achten zijn. De totale haringyanBsi; uit 
de Noordzee is van 500 dui .zend· ton in 1946 tot n. 4 miljoen ton 
Gestegen. ·Do vanest ih de centrale Noordzee vertoonde· slechts 
oen lichte stijGine, terwijl die in het zuidelijke gebied terue 
liep. Na 1963 is de,vànest in de noordelijke Nootqzee snel op
Gpgelopen vin 500 duizend naar een miljoen ton. 
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