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Warme vissen in de Mokbaai

Opwarming van de aarde gaat niet aan Texel voorbij. Zo is de tem-
peratuur van zeewater de laatste 10 jaar met 1,3 °C gestegen. On-
derzoekers zagen een reactie bij koudbloedige dieren, zoals vis-
sen en ongewervelden, bijvoorbeeld een verandering in gedrag en 
voorkomen. Het aantal subtropische vissoorten in de Noordzee 
neemt de laatste jaren toe. In 2005 is er, voor Nederland, een nieu-
we vissoort gevonden. De goudbrasem, bij de visboer beter be-
kend als de dorade, verscheen op het toneel. Tegelijk krijgen de 
meer noordelijke soorten, die kouder water nodig hebben, het 
moeilijk. Hoe is de balans? 

Bij het onderzoeksinstituut NIOZ wordt de dagelijkse vangst van één 
komfuik, geplaatst aan de ingang van de Mokbaai, in voor-en najaar 
geteld  en gemeten. Zo is inmiddels een 50 jaar lange serie ontstaan 
van het verloop van vissen en ongewervelden in het Marsdiep. Voor-
al voor vrij zwemmende (pelagische) vissen, zoals haring, zeebaars 
en makreel is dit een voor de Waddenzee unieke serie. Deze vissen 
worden namelijk bijna niet commercieel bevist. 

Toen de Afsluitdijk in 1932 gesloten werd, verdween de vangst van Zuiderzeeha-
ring met behulp van speciale kommen en komfuiken. Met de enig overgebleven 
komfuik doet het NIOZ nu al meer dan 50 jaar onderzoek.

Toename van vele soorten
In de Mokbaai blijken vissen te verschijnen die voorheen een meer 
subtropische verspreiding hadden. Dit betekent dat ze voorkomen 
in  de Middellandse Zee en het Atlantisch kustgebied vanaf de Cana-
rische Eilanden tot aan het Kanaal. De hogere zeewatertemperatuur 
stelt ze nu in staat om de Noordzee binnen te dringen. Sommige 
soorten deden dat al langere tijd. Zeebaars en diklip-, dunlip- en 
goudharder komen al jarenlang in de zomer de Noordzee binnen, 
maar keren elke winter weer terug naar het zuiden. Ze paaien ten 
zuiden van Engeland en een gedeelte keert het volgende jaar weer 
terug naar onze omgeving. Van de diklipharder is bekend dat hij pas 
sinds de jaren 60 in grotere aantallen verspreid in de Noordzee 
voorkomt. Hij komt tegenwoordig tot aan IJsland. Voor zeebaars 
dateert het zomerse voorkomen al van langer geleden, maar de 
toename van de laatste 20 jaar is explosief. Het is tegenwoordig de 
meest geliefde sportvis voor de vaderlandse zeehengelaars. Ook de 
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Zeewatertemperatuur en de reactie van twee vissoorten. De hoogste jaarge-
middelde temperaturen (11 graden of warmer) van het zeewater in het Mars-
diep treden voornamelijk sinds 1982 op maar ook in de 19e eeuw voor 1872. In 
de 110 jaar daartussen is zo’n warm jaar slechts 1 maal voorgekomen, in 1959. 
Het is duidelijk dat het klimaat rondom Texel de laatste 30 jaar anders is dan in 
de eeuw daarvoor. De zeebaars profiteert.

Klimaatonderzoek
Doordat Texel in de winter aan alle kanten is omgeven door een 
relatief warme zee en alle zomers door een relatief koude zee, is het 
klimaat gematigd. In lente en zomer is het water rond Texel relatief 
koud. Dat onderdrukt de vorming van cumuluswolken en regen-
buien, die boven het vasteland worden aangejaagd door zonnestra-
ling die de grond sterk opwarmt. Op zee rondom Texel wordt het 
water maar een beetje warmer. Dat heeft als gevolg dat Texel in lente 
en zomer veel zon heeft en weinig regen. In de winter is het net 
andersom. Dan is het water rond Texel relatief warm en komen er 
meer wolken en buien voor dan boven het vasteland. Volgens de 
klimaatatlas van het KNMI (1970-2000) is Texel in maart en april het 
droogste stuk van Nederland, terwijl er in september tot november 
juist de meeste regen valt. Gemiddeld over het hele jaar heeft Texel 
(met de strook Den Helder-Callantsoog) het hoogste aantal zon-
uren.
NIOZ-onderzoeker H. van Aken geeft aan dat sinds 1982 de bewol-
king boven heel West-Europa stevig afneemt. Een oorzaak daarvan 
is zeer waarschijnlijk een steeds schoner wordende lucht. De Euro-
pese industrie begon in 1982 met het verwijderen van SO2 uit de 
afvoergassen waardoor heiigheid en wolken verminderden. De 
temperatuur in heel West-Europa neemt mede daardoor drie keer 

V.l.n.r.: pelser | diklipharder (onder) | goudbrasem
 | gezaagde steurgarnaal | goudharder (onder)

zo snel toe als de wereld-gemiddelde temperatuur, mede geholpen 
door de westenwinden in de winter. Volgens van Aken is waarschijn-
lijk een derde deel van de opwarming van Texel direct te wijten aan 
de toenemende broeikasgassen als methaan en koolstofdioxide.

Klimaatverandering  en kustbewoners  Voor de kust van Texel vindt extra 
kustverdediging plaats met kunstmatige aanvoer van zand (door zandsupple-
ties). Hierdoor blijft de zandige kustlijn op zijn plaats terwijl de zeespiegel 
stijgt. 
Er is een duidelijk effect van meer warmte en extra regen: meer groei en bloei 
op het land en meer productiviteit in zee. Nieuwe dieren op het strand van de 
laatste jaren zijn otterschelp ( ‘piemelschelp’ naar de grote slurf = siphon), 
breedpootkrabje en het kleine heremietkreeftje. Ook de recente uitbreiding van 
reeds lang op Texel aanwezige soorten heeft mogelijk met klimaat te maken: 
zeekool, zeevenkel en zeewolfsmelk nemen toe. Op Texel verschenen nieuwe 
soorten als bitterling, mosbloempje en bijenorchis. Ook insecten als blauw-
vleugelsprinkhaan en duinsabelsprinkhaan namen toe. De laatste is een Rode 
Lijstsoort die nu tot op het terras van Ecomare te zien is. Zuidelijke boom-
sprinkhaan en de sprinkhaandoder verschenen.
Op het land verdwenen, net als in zee, enkele koudeminnende soorten (bijv. bij 
de vogels het paapje), maar er zijn vooral nieuwkomers. Of de warmte nadelig 
is voor de noordse woelmuis, die in ons land op Texel altijd een grote populatie 
had (zie ook pag. 80), is nog onduidelijk. Een noordelijke plantensoort die op 
Texel in de Mokbaai een zuidelijke voorpost heeft, de rode bies, gaat achteruit.

goudharder is fors toegenomen en vooral jonge dieren zijn nu alge-
meen te noemen, al zijn de aantallen weer gedaald na de pittige 
winters van 2009/2010 en 2011/2012. Een andere zuidelijke soort die 
al lang in kleine aantallen voorkomt is de pelser. Deze haringachtige 
is bij ons beter bekend onder de naam die de jonge dieren ingeblikt 
in olijfolie hebben: sardine. Ook van deze soort zien we een duide-
lijke toename, hij is nu ook in de zuidelijk Noordzee een algemene 
verschijning. Misschien komt er een tijd dat we onze eigen sardien-
tjes kunnen inblikken.
Ook ongewervelden reageren op de hogere zeewatertemperaturen. 
De aantallen van de gezaagde steurgarnaal zijn toegenomen. In 
Portugal is dit de meest gegeten garnalensoort. Hij ziet er prachtig 
uit en is met zijn grootte van 10 cm ook niet snel te missen. Het is 
nog niet zover dat  er op gevist wordt, maar het is niet uitgesloten 
dat dit bij een verdere opwarming ooit zal gebeuren. In Ierland is 
het al zover. In ons land zien we nu nog een natuurlijke, onbeviste 
situatie.

Ook minder soorten is goed mogelijk
Aan het oplopen van de zeewatertemperatuur zit voor koudwater-
soorten een andere consequentie. Als het hier te warm wordt krij-
gen ze het moeilijk. Het gaat dan om soorten uit het noorden die in 
onze omgeving de meest zuidelijke begrenzing van hun versprei-
ding hebben. Ze hebben enzymen om het lichaam te onderhouden, 
die beter werken bij lagere temperaturen en eigenlijk het beste pres-
teren bij een temperatuur van rond de 17 graden Celsius. Dit in te-
genstelling tot zuidelijke soorten, hun enzymen werken het beste 
bij 22 graden Celsius. Als voorbeeld van een koudwater-soort nemen 
we hier de puitaal. Deze bodemvis neemt een heel aparte plaats in 
omdat hij, of beter gezegd zij, jongen levend ter wereld brengt, net 
als de bekende guppy uit het aquarium. Deze interessante vis heeft 
het nu heel moeilijk. De aantallen hollen terug en de puitaal zal in 
de toekomst niet meer in onze wateren voorkomen. Zijn meest 
zuidelijke grens zal naar het noorden verplaatsen. Interessant is dat 
Jac.P. Thijsse de puitaal in 1927 noemt als algemene prooisoort voor 
zeevogels. 
Krijgen we in zee nu meer of minder soorten? De verwachting is: 
meer. Er zijn nu eenmaal meer subtropische soorten dan gematigde 
soorten. Of dit ook werkelijk gebeurt, is natuurlijk de vraag. Het is 
mogelijk dat zuidelijke soorten kritischer zijn in hun voedsel of ge-
voeliger zijn voor vijanden. Verder zijn er als factoren ook ziektes, 
invasies van soorten van andere continenten en natuurlijk de visse-
rij. Als ze zich daar niet aan kunnen aanpassen, dan zullen ze hier 
niet kunnen leven. Voorlopig lijkt het erop dat ze de wind mee heb-
ben; het aantal soorten neemt toe.
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Zeevenkel: een warmteminnaar op ‘t Puntje.
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