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Scholexplosie
het quotum al was bereikt weer
overboord – krabbenvoer, helaas.
De schol werd zo zwaar belaagd
dat deze vissoort de kans niet meer
kreeg om oud en dus groot te
worden. De soort verdween niet, nét
niet, maar paste zich aan en voor
sportvissers resteerden slechts de
postzegels in de Oosterschelde.

Evolutionaire
goocheltruc
Onderzoek liet zien dat schollen
tegen het eind van de twintigste
eeuw meerdere levensjaren vlugger geslachtsrijp werden dan hun
voorouders die aan het begin van
die eeuw in de Noordzee zwommen.
De enige manier om niet uitgeroeid
Vanuit Vlissingen zocht ms. Nautilus de

te worden? Deze evolutionaire
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verdraagt temperaturen van -1°C tot
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verdubbeling ten opzichte van het
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maatse vissen of soorten waarvoor

hoeveelheid!

geweest, grote botten worden steeds
vaker gevangen en ook voor de tong

De toekomst?

heeft ICES recent wel zeer gunstige
voorspellingen gedaan… Als we nu
ook weer op de pladijs mogen rekenen, wordt de Noordzee voor wat
de platvissen betreft langzaam maar
zeker weer het visparadijs dat zij ooit
is geweest. En nu nog de rondvissen!
Tom Sintobin

Meer weten?
Meer weten over o.a. de biologie
van de schol? Kijk dan op
www.sportvisserijnederland.nl en
download gratis het Kennisdocument schol.

zeehengelsport • mei/juni 2012

5

