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Samenvatting

Het begrijpen van de variabiliteit van de aanwas van vis-populaties vormt een van de be-
langrijkste uitdagingen van de visserij-wetenschappen. In dit werk maken we gebruik van
een nieuwe benadering om de factoren te onderzoeken die de aanwas bepalen. Patronen in
de broedval van adulten beinvloeden de overleving van de larven omdat deze de milieu-
omstandigheden bepalen waarin de larven gedurende een kritische fase moeten leven. We
passen onze benadering toe op de anchovis Engraulis encrasicolus in de golf van Biskaje,
waarbij de broedval meedere keren per seizoen optreedt.
Het doel van de studie is het effect te begrijpen van milieu-omstandigheden op de energie
die een individu beschikbaar heeft voor reproduktie en op de verdeling van de broedval-
momenten in de tijd inclusief de gevolgen voor larvale groei, ontwikkeling en overleving.
De Dynamische Energie Budget (DEB) theorie is bij uitstek geschikt om deze processen
te bestuderen. Deze theorie maakt het mogelijk om alle informatie die beschikbaar is over
de verschillende levensstadia te gebruiken en processen op de sporen die alle levenstadia
gemeenschappelijk hebben danwel juist verschillend maken.
We bepalen eerst de groei-curve van anchovis in de Golf van Biskaje. We verkrijgen een
goede beschrijving van de groei van juvenielen door rekening te houden met de hogere
water-temperatuur, in vergelijking met de dieper-levende adulten. De groei van larvale vissen
wijkt doorgaans af van die van juvenielen en adulten. Wij stellen dat dit komt doordat de
eetsnelheid op een andere wijze afhangt van de lichaams-lengte van de vis.
Op de tweede plaats maakt dit werk het mogelijk om het effect van milieu-omstandigheden
zoals die door een individu ervaren worden op de lengte van het broedseizoen te begrijpen en
te kwantificeren. Deze milieu-omstandigheden bepalen enerzijds de lengte van een individu,
en dus als zodanig zijn reproduktie potentieel, en anderzijds de daadwerkelijke opslag van
energie voor reproduktie. Deze opgeslagen energie kan ook gebruikt worden om perioden van
voedselschaarste te overbruggen. De broedperiode wordt bepaald door de lengte-verdeling
van individuen in een populatie en de milieu-omstandigheden die de individuen tegen komen.
Op de derde plaats zijn we erin geslaagd om de voedsel-condities te identificeren die de
larven in staat stellen om tot de juveniele fase te overleven als functie van het moment
in het broedseizoen waarop ze geboren zijn. Dit resultaat werd verkregen door omgevings-
scenario’s te formuleren die de waargenomen patronen reproduceren. Otolieten zijn complexe
kristallen waarmee vissen zwaartekracht kunnen waarnemen ; we hebben een model opgesteld
voor het verband tussen de groei van otolieten en die van de vis als geheel. We demonstreren
de potentie van het model om de levensgeschiedenis van een individuele vis te reconstrueren
aan de hand van variaties in de doorzichtigheid in de otoliet.
Onze aanpak betreft een verbinding tussen de omgeving en het individu die niet van het
toeval afhangt, en gebaseerd is op bioenergetische processen. Deze maakt het ons mogelijk
om de oorspronkelijke onderliggende mechanismen te formuleren die ten grondslag liggen aan
de klassieke waarnemingen die in de visserij-wetenschappen gedaan zijn. Een verder begrip
van de levencyclus van een vis maakt het nodig om het individuele gedrag te bestuderen in
interactie met omgevings-variaties. Wij geven aan dat dit werk als basis van zulke studies
kan dienen.
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