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Samenvatting g 

Dee Europese aal of paling Anguilla anguilla (L.) komt voor 
inn zoete en brakke wateren en langs de kusten van bijna 
allee landen in Europa, en langs de Middellandse Zee 
kustenn van Afrika en Azië. De levenscyclus is nog steeds 
niett geheel bekend, maar bestaande kennis is in overeen-
stemmingg met het idee dat jonge aal afkomstig is van een 
enkelee paaistand in de Atlantische Oceaan. In landelijke 
gebiedenn in het gehele verspreidingsgebied komt een 
kleinschaligee visserij op de aal voor. De aal draagt daar-
meee in belangrijke mate bij aan de broodwinning van 
meerr dan 25000 mensen. 

InIn de afgelopen decennia is de stand van de aal 
drastischh verminderd, met nagenoeg een factor tien per 
generatie.. Een aantal mogelijke verklaringen voor deze 
achteruitgangg is gesuggereerd, waaronder anthropogene 
enn natuurlijke processen, aangrijpend op ofwel de conti-
nentalee dan wel de oceanische levensfases. Omdat de 
populatie-dynamicaa van de aal tot op heden nog vrijwel 
onbekendd is, is de werkelijke oorzaak van de achteruit-
gangg nog onduidelijk. De continentale levensstadia 
komenn zeer verspreid voor, in doorgaans zeer kleinschali-
gee binnenwateren, en bestandschattingen zijn beperkt 
geblevenn tot een zeer klein deel van deze vele wateren. 

Dee doelstelling van dit proefschrift is een analyse te 
gevenn van de dynamica van de Europese aal-populatie, 
mett name vanwege de achteruitgang van het bestand in 
dee afgelopen decennia. Tot op heden was onderzoek van 
dee dynamica beperkt gebleven tot kortlopende studies, in 
begrensdee gebieden. De recente ontwikkelingen wijzen 
echterr op een langdurige verandering, die plaats vindt in 
vrijwell  het gehele verspreidingsgebied. De uitdaging is 
omm nu de bestaande ruimtelijke en temporele grenzen van 
hett onderzoek te overstijgen, in meta-analyses (ruimte-
lijk ee aspecten) en de analyse van historische gegevens 
(temporelee aspecten). 

Inn de eerste sectie van dit proefschrift (hoofdstukken 
2,, 3, en 4) wordt de verspreiding van de populatie geana-
lyseerd,, op de continentale schaal. De tweede sectie 
(hoofdstukkenn 5, 6, en 7) gaat in op historische ontwikke-
lingenn gedurende de afgelopen decennia: in de intrek van 
jongee aal, in de abundantie van het continentale bestand 
enn in de opbrengsten van de visserij. De laatste sectie ten-

slottee (hoofdstukken 9,10 en 11) geeft een synthese van de 
informatiee over de toestand van de populatie, op een gro-
teree ruimtelijke en temporele schaal, teneinde een analyse 
tee kunnen maken van de processen, die in lokale studies 
zijnn aangetoond of waarvan wordt aangenomen dat ze 
optredenn in de oceaan, welke de opgetreden verminde-
ringg van de populatie kunnen verklaren. 

Tijdreeksenn van de intrek van jonge aal, van de abun-
dantiee van het bestand en van de opbrengsten van de vis-
serijj  tonen, dat de sterfte in de continentale levensfase 
gedurendee de tweede helft van de 206 eeuw is toegeno-
men.. Deze toegenomen sterfte moet ook consequenties 
hebbenn gehad voor de omvang van de paaistand. Welke 
vann de geopperde hypotheses deze toegenomen sterfte 
uiteindelijkk verklaart blijf t onduidelijk, omdat geen van 
dee genoemde processen in de tijd overeenkomt met de 
waargenomenn achteruitgang, en historische metingen 
onvoldoendee detail (in ruimte en tijd) geven voor een 
meerr gedegen analyse. Een integrale analyse van de ver-
anderingenn in het voortplantingssucces in relatie tot ener-
zijdss de omvang van de paaistand, en anderzijds de NAO 
klimaats-indexx voor de sterkte van de Warme Golfstroom, 
toontt dat klimaatsverandering onvoldoende verklaring 
geeftt voor de waargenomen afname van de intrek van 
jongee aal. De relatie tussen enerzijds de waargenomen 
ontwikkelingg in de intrek van jonge aal en anderzijds een 
(speculatieve)) schatting van de omvang van de paaistand, 
toontt dat het voortplantingssucces bij lage paaistand sterk 
lijk tt af te nemen (depensatie). Van andere vissoorten zijn 
verschillendee depensatoire processen bekend. Projectie 
vann die processen op de ontwikkelingen bij de aal, wijst 
mislukkingg van sociaal paaigedrag bij geringe paaistand 
alss meest waarschijnlijke verklaring aan. Dit is mogelijk 
nogg versterkt door te grote verschillen in de aankomsttijd 
vann paaiers op de (onbekende) paaiplaats, afkomstig uit 
hethet wijde verspreidingsgebied. 

Dee intrek van jonge aal is de meest recente jaren 
opnieuww verminderd. Een verdere afname van de (paai)-
standd in de nabije toekomst is daarom onvermijdelijk. 
Mogelijkhedenn voor een succesvol herstel van de aalpo-
pulatie,, tot een niveau waarbij geen depensatie meer 
optreedt,, zullen daardoor binnenkort verloren gaan. 
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