Marco Kraal
met een buffel
van een Noorse
koolvis. Dit
verbeterde record
zal nu wel even
blijven staan…

Middellandse
Zee horsmakreel.
Deze soort kwam
vorig jaar voor
het eerst op
de lijst en het
gewicht werd dit
jaar meteen al
verbeterd.
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gen geaccepteerd. Om te beginnen
is die nieuwe vissoort niet helemaal
‘nieuw’…
Het betreft namelijk een door de
bekende soortenjager Ton Nientied
uit Zuid-Scharwoude gevangen gaffelkabeljauw (Phycis phycis). Ton
ving deze vis op 7 augustus 2014 in
het Spaanse L’Estartit waar hij elk
jaar de zomervakantie doorbrengt
en bracht zijn vangst na het nodige
onderzoek zelf op naam. Deze soort
gelijkt zeer op de grote gaffelkabeljauw (Phycis blennoides), die met
enige regelmaat ook door Scandinaviëgangers wordt gevangen, maar
mist de voor die soort kenmerkende
verlengde stralen in de rugvin (stekels) en de buikvinnen reiken niet
verder naar achteren dan maximaal de eerste anaalvinstraal. Deze
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kenmerken zijn op bijgaande foto
goed te zien. De commissie is ook
nog eens extra in de beschikbare
literatuur gedoken en kwam tot
de conclusie dat Ton Nientied het
bij het rechte eind heeft. Het verspreidingsgebied van Phycis phycis
ligt wat minder noordelijk dan dat
van de grote gaffelkabeljauw (Phycis
blennoides) en ook dat maakt het
naast de op de foto’s zichtbare harde
kenmerken extra aannemelijk dat
het inderdaad Phycis phycis betreft.
Dat leidde echter meteen ook tot de

conclusie dat de status van de tot op
heden op de Lijst Europese Zeeën
voorkomende gaffelkabeljauw van
0,52 kg nader onderzoek vergde.
Deze soort werd namelijk eveneens
door Ton Nientied in L’Estartit
gevangen en in 2005 op de lijst
opgenomen als Phycis blennoides.
Nadere bestudering van de claimformuleren en aangeleverde foto’s
uit 2005 en uitgebreid bronnen- en
literatuuronderzoek, bevestigde de
commissie in het ‘voortschrijdend’
inzicht dat niet valt uit te sluiten
dat het ook hier een exemplaar van
Phycis phycis betrof en dat impliceert
dat de in 2014 gevangen gaffelkabeljauw nu dient te worden gezien
als recordverbetering, maar dan
onder de correcte wetenschappelijke
naam. Als gewicht wordt nu 1,51 kg
(51 cm) opgenomen.
Bent u na het voorgaande enigszins
de weg kwijt - en dat kunnen wij u
bepaald niet kwalijk nemen! – dan
vervolgen wij nu met een recht-toerecht-aan-recordverbetering waarover geen enkel misverstand kan
ontstaan…
Tijdens een vistrip met Cordes
Travel naar het Noorse Værøy ving
VIS-TV presentator Marco Kraal
op 16 september 2014 namelijk een
ronduit imposante koolvis (Pollachius virens). Marco viste met een
zandspieringvormige shad en haakte
daarmee prachtig in de bek een

Op deze foto zijn de kenmerkende zachte rugvinstralen van Phycis phycis goed
te zien. Deze soort is nu met de Nederlandse naam gaffelkabeljauw op de lijst
opgenomen.

