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Stellingen

1

De brasem maakt bij het foerageren achtereenvolgens de volgende keuzen:
benthisch of pelagisch; "particulate-" of "filter-feeding" en in het laatste geval met
of zonder gereduceerde kieuwfilter kanalen (dit proefschrift).

2

De prooi-grootte selectie bij zooplanktivore brasem wordt voor een belangrijk deel
bepaald door de "feeding-mode" (Janssen, 1976; dit proefschrift).

3

De grootte verdeling van het beschikbare zooplankton beperkt de maximale grootte
van de brasem in de nederlandse eutrofe wateren tot ca. 50 cm standaard lengte
(dit proefschrift).

4

Brasem van 15-25 cm standaard lengte kan, afhankelijk van de grootte-verdeling
van het aanwezige zooplankton, de maaswijdte van het kieuwfilter op twee standen
instellen. Grotere exemplaren zijn genoodzaakt voortdurend met de fijnste zeefinstelling te filteren (dit proefschrift).

5

Het kieuwzeef apparaat van de brasem is voorzien van een uitgebreid systeem van
zenuwvezels en zintuigcellen. Het verdient aanbeveling de betekenis van dit
systeem voor de sturing van de intra-orale verwerking van het voedsel nader te
onderzoeken.

6

De efficientie van voedselopname van brasem tijdens het foerageren in bodemmateriaal blijkt afhankelijk te zijn van de korrelgrootte van het substraat (Lammens et
al., 1987). Deze waarneming is een aanwijzing dat de brasem ook tijdens het
bodem-foerageren gebruik maakt van de filter-kanalen.

7

Het feit dat brasem zo snel heeft kunnen profiteren van het verhoogde zooplankton
aanbod is waarschijnlijk het gevolg van pre-adaptatie.

8

Bij filterende organismen wordt een homogene grootte-verdeling van de
mazen verwacht (Boyd, 1976, dit proefschrift.

9

Koppeling van functioneel-morfologische en autoecologische analyse van een soort
is noodzakelijk om de structurele aanpassingen op te sporen en hun betekenis voor
overleving op dejuiste waarde te schatten.

10

Dieren, waarbij de onderlinge herkenning visueel geschiedt zijn voor de mens
gemakkelijker te onderscheiden dan soorten waarbij andere zintuigen een dominante rol spelen (cf. vogels en vleermuizen).

11

Het aantal overdrukken dat bij de auteur wordt aangevraagd is omgekeerd evenredig met de verspreiding van het tijdschrift waarin het artikel werd gepubliceerd.
Het aantal aanvragen is dus geen betrouwbare maat voor de kwaliteit van het
artikel.

12

Oplossingen zijn een bron voor problemen.
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INLEIDING
Onderzoek van Lammens et al. (o.a. 1984; 1985; 1986) heeft laten zien dat brasem
(Abramis brama*) naast op bodemdieren ook heel goed kan foerageren op zooplankton.
Sibbing et al. (1982; 1984; 1987; 1988; 1991) tonen aan dat de morfologie van het
voedsel-apparaat van karperachtige vissen vele mogelijkheden biedt om voedsel te
verzamelen. Het lag voor de hand de functioneel morfologische en oecologische aanpak
samen te voegen om het mechanisme van de voedselopname bij de brasem te bestuderen.
Een belangrijke reden om het mechanisme van de voedsel opname, de werking van de
kieuwzeef en het fourageer gedrag, van brasem te bestuderen is de enorme toename van
deze soort in de eutrofe Nederlandse binnenwateren (Lammens, 1986). Een complex van
factoren vergezelt deze toename, zoals bijvoorbeeld: toename van de hoeveelheid
beschikbaar voedsel; vermindering van de helderheid van het water; vervanging van snoek
door snoekbaars; vermindering van de macrofyten vegetatie; verandering van visserij
beleid. De meeste van deze veranderingen kunnen in verband worden gebracht met de
eutrofiering van het oppervlakte water. Brasem heeft van het toegenomen voedselaanbod
geprofiteerd, met name van het zooplankton (Lammens, 1986). Voor deze toename
fourageerden brasems voornamelijk op in de bodem levende insekte-larven (o.a.
Chironomidae) en kleine kreeftachtigen (benthische cladoceren).
De vraag is nu waarom juist brasem het meest van de nieuwe voedselomstandigheden
profiteerde. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat het domineren van brasem
samenhangt met het efficienter gebruik van de nieuwe voedselbron. Het verschil in
exploitatie van het zooplankton moet gezocht worden in het foerageer gedrag en/of de
werking van het kieuwzeef apparaat. Uit de literatuur (zie b.v. Lazzaro, 1987) bleek dat
er al vrij veel bekend is over voedselselectie bij vissen. Informatie over de bouw van
kieuwfilters is echter al veel schaarser (Zander, 1906; Gibson, 1988, Lammens, 1984),
terwijl de kennis over de feitelijke werking van het kieuwzeef apparaat vrijwel geheel
ontbreekt. Deze leemte kan worden opgevuld door methoden en technieken uit de
oecologie en de functionele morfologie te integreren, om zo tot een werkelijk
oecomorfologische benadering van het probleem te komen.

Hoofdstuk 1
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de voedselsoorten en foerageertechnieken voor karperachtigen (Cyprinidae), tevens wordt hier de oecologische plaats van
brasem nader bepaald. De eerste resultaten van dit project worden hier besproken en
vergeleken met wat er in de literatuur is beschreven.
Jansen (1976) beschrijft drie methoden van voedselopname "particulate feeding",
"pumpfilter-feeding" en "tow-net filter-feeding". Particulate feeding is een strategic
waarbij de vis de prooi individueel lokaliseert en gericht opneemt. Pump filter feeding is
een techniek waarbij de vis periodiek en ongericht een hoeveelheid water opneemt en deze
zeeft. Bij deze techniek wordt de selectiviteit voornamelijk bepaald door de maaswijdte
van de zeef. Tow-net filter-feeding is een techniek die (nog) niet voor Cyprinidae is
beschreven, waarbij de vis met wijd geopende bek zwemt en de prooien uit het water
zeeft. Ook hier wordt de selectiviteit voornamelijk door de maaswijdte van de kieuwzeef
bepaald.
Hoofdstuk 2
De kieuwzeef van brasem bestaat uit vijf paar kieuwbogen, waarbij zich op de eerste
vier paren telkens 2 rijen kieuwdoornen (branchiospinae; eng. Gill-rakers) bevinden (Fig.
1, hfd. 3), terwijl het vijfde paar bogen voornamelijk dient als keelkaak en is voorzien
van slechts een enkele rij lateraal geplaatste kieuwdoornen (Sibbing 1982). Wanneer we
de bogen met hun kieuwdoornen op een vlak geprojecteerd denken ontstaan spleten met
een zaagtand patroon. Het "zaagtand karakter" van de spleten wordt veroorzaakt door het
ineengrijpen van de kieuwdoorns van beide kieuwbogen (Zander 1906, Lammens 1984,
Sibbing, 1991). Het bestaande model van de werking van de kieuwzeef ging er van uit dat
de vis door het instellen van de breedte van deze spleten de maaswijdte van de zeef zou
kunnen aanpassen. Brasem zou op deze wijze de zeef kunnen instellen in afhankelijkheid
van het voedselaanbod.
Dit model werd getoetst door de breedte van de kieuwspleten bij foeragerende brasems
te meten met behulp van rontgenfilms. Door de daarvoor in aanmerking komende
onderdelen van de kieuwzeef en de kop van Platina markeringen te voorzien, was het
mogelijk via afzonderlijke filmbeelden de bewegingen binnen in de vis te reconstrueren.
Volgens het zaagtand-model zouden de spleten tijdens het foerageren kleiner moeten
8

blijven dan de prooien om verlies van deeltjes te voorkomen. De bewegingspatronen van
de kieuwbogen bij een "ademende" vis en tijdens de voedselopname werden hiermee voor
het eerst beschreven. Uit de opnamen bleek dat de spleetbreedte duidelijk groter was dan
de prooien waarop de vis foerageerde. Het gebruikte model bleek dus niet geschikt voor
de beschrijving van het werkingsmechanisme van de kieuwzeef van de brasem, en moet
worden verworpen. De vraag hoe het filtermechanisme dan wel werkt bleef echter
onduidelijk.
Hoofdstuk 3
In hoofdstuk 3 wordt een nieuw model voor het filtermechanisme en de maaswijdte
regulatie ontwikkeld. Het model is gebaseerd op de driedimensionale bouw van de
kieuwzeef. Een nieuwe hypothese was dat voedsel deeltjes uit het water worden gezeefd
in kleine kanaaltjes (channels) die zich op de bovenzijde en flanken van de kieuwboog
bevinden. Het water met voedseldeeltjes wordt door de nauwe mondspleet tussen
kieuwzeef en palataal orgaan (bekleding van het monddak, cf. Sibbing, 1988; 1991)
gestuwd en naar de kanaaltjes gevoerd, waar de retentie van de deeltjes plaatsvindt.
Histologische coupes van kieuwboog materiaal leerden dat er minuscule
dwarsgestreepte (willekeurige) spiertjes aan de lateraal gelegen kieuwdoornen verbonden
zijn. We veronderstellen dat deze spiertjes een rol spelen bij het reguleren van de
feitelijke maaswijdte van de zeef. De hypothese is dat de punt van de kieuwdoorn m.b.v.
deze spiertjes in de mediale uitstroom-opening van een filterkanaal, op de ernaast gelegen
kieuwboog, kan worden gebracht en de effectieve maaswijdte van dat kanaal halveert
(gereduceerde kanaaldiameter, Fig. 9; hfd. 3). Bij het fourageren op grotere prooidieren
zou de brasem zonder hulp van de beweeglijke kieuwdoorn kunnen fourageren
(ongereduceerde kanaaldiameter).
Volgens de nieuwe hypothese van het filter mechanisme zou aan de volgende
voorwaarden moeten worden voldaan:
- de mondspleet is tijdens het foerageren nauw;
- voedseldeeltjes moeten aantoonbaar zijn in de beschreven kanalen;
- een opgenomen voedseldeeltje moet een baan evenwijdig aan de kieuwboog volgen en
vervolgens een scherpe bocht maken (ca 90°) als het in het kanaal komt, waar het
vervolgens wordt tegengehouden;

- de in hoofdstuk 2 beschreven spleten tussen de kieuwbogen, dienen tijdens het
foerageren niet breder te zijn dan de lengte van de beweeglijke laterale kieuwdoorn;
- de meeste voedseldeeltjes moeten in de mediaal op de kieuwboog gelegen kanalen
worden gevonden.
Het onderzoek toonde aan dat er inderdaad voedsel-deeltjes in de kanalen gevonden
werden, met name in de mediale kanalen. Met behulp van rontgenfilms werd aangetoond
dat er sprake is van een nauwe mondspleet (ca. 2 mm), tijdens de opname van kleine
deeltjes. Ook de baan die het opgenomen (gemarkeerde) voedseldeeltje volgt voldoet aan
de verwachting. Tenslotte bleek de lengte van de laterale kieuwdoorn precies in
overeenstemming met de eerder waargenomen spleten tussen de kieuwbogen.

Hoofdstuk 4
Enkele malen is al melding gemaakt van de verschillende foerageertechnieken
(feeding-modes) waarvan brasem en andere zooplanktivore vissen gebruik maken. Het
omschakelen van de ene "feeding-mode" op de andere hangt niet alleen samen met het
voedselaanbod, maar ook met de grootte van de vis. In dit hoofdstuk wordt het
overschakelen van de ene foerageerstrategie naar de andere beschreven (Jansen, 1976;
Holanov & Tash, 1978; Crowder, 1985; Gibson & Ezzi, 1985; Lazzaro, 1987; Lammens,
1985). Er wordt een nieuw model ontwikkeld dat de omschakeling van "particulatefeeding" (PF) naar "filter-feeding" (FF) beschrijft. Als de zooplankton-dichtheid hoog is
kan een brasem voedseldeeltjes opzuigen zonder er gericht naar te hoeven zoeken. Indien
het mondvolume en de prooidichtheid groot genoeg zijn, zodat bij elke hap zelfs enkele
deeltjes kunnen worden opgenomen is FF waarschijnlijker dan PF. Dit principe vormt de
basis van het ontwikkelde model. De (enigzins arbitraire) aanname is dat als elke
"random" hap tenminste een voedsel deeltje oplevert de brasem overschakelt van PF naar
FF. We nemen aan dat de verdeling van zooplanktondeeltjes random is. De verhouding
van de gemiddelde hoeveelheid water (GW) rond elke prooi en het mondvolume (BV) van
de foeragerende vis bepaalt wanneer per hap een of meer deeltjes worden opgezogen
(BV/GW> 1). Omdat er geen "zoektijd" nodig is bij filter-feeding verwachten we hier een
constant aahtal happen per tijdseenheid.
Bij een ratio BV/GW<1 zal de vis gericht deeltje voor deeltje opnemen (PF), omdat
het energieverspilling zou zijn happen te nemen die geen enkel deeltje bevatten. De
10

hapfrequentie is afhankelijk van het aantal prooien dat per tijdseenheid wordt ontmoet en
dus van de zwemsnelheid (V m*s_1) van de vis. Bij een gegeven prooidichtheid kan de
gemiddelde afstand tussen de prooien (D) worden geschat. Wanneer we aannemen dat de
vis naar elke ontmoete prooi zal happen, dan is de gemiddelde hapfrequentie (SF) uit de
inter-prooiafstand en de gemiddelde zwemsnelheid (V in cm/s) te berekenen:
SF = V*D_1 (happen per seconde).
De zwemsnelheid van de prooidieren is, vergeleken met die van de vis, erg klein en
wordt in dit model verwaarloosd. Het mondvolume (buccal volume; BV) hangt af van de
grootte van de vis. Een vis neemt water op door de mondholte te expanderen, waardoor
het water door de zich openende bek naar binnen zal stromen. Door simultaan
filmopnamen te maken in ventraal en lateraal aanzicht van een foeragerende vis kan de
buccale expansie worden bepaald (Drost & van den Boogaart, 1986). Ik heb dergelijke
metingen uitgevoerd aan vissen van verschillende grootte (8-45 cm S.L). Uit deze
metingen bleek een verband (zie Fig. 4; hfd. 4), waarmee voor elke grootte brasem het
mondvolume te bepalen is.
Voor de toetsing van het model werd via een voedsel-doseeropstelling (zie Fig. 1 ,
hfd. 4) een bekende hoeveelheid levend zooplankton over het aquarium verdeeld. Met
behulp van video-opmamen werd de hapfrequentie van de brasem bij een bepaalde prooidichtheid bepaald.
De resultaten van deze bepalingen laten zien dat er een toename van hapfrequentie is
met toename van het voedselaanbod, zoals het model voorspelt. Uit het model valt af te
leiden dat grote brasems al bij de voorspelde lage dichtheden van PF naar FF kunnen
overschakelen (Fig. 3A>B> c-D; hfd. 4). De waarnemingen tonen inderdaad een constante
hapfreqentie, bij dichtheden hoger dan de "switch-dichtheid" (Fig. 3 E , F ; hfd. 4).
De toename van het mondvolume van grotere brasems maakt dat er per prooi meer
water moet worden opgezogen. Omdat het opnemen van water energie kost, kan het voor
grotere brasems energetisch ongunstig zijn particulate feeder te zijn omdat de energie
investering hoger uitkomt dan de feitelijke opbrengst. Foerageren wordt voor grotere
vissen pas rendabel wanneer er per (random) hap een aantal prooien tegelijk kunnen
worden opgenomen. Dit werd bevestigd door de waarneming dat een brasem van 29,5 cm
slechts zelden foerageerde bij lage dichtheden. Dit eenvoudige model laat zien welke
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factoren van belang zijn voor de vis wanneer er voor een bepaalde foerageerstrategie
gekozen moet worden.
Hoofdstuk 5
Dit hoofdstuk beschrijft de kwantitatieve toetsing van het kanalenmodel uit hoofdstuk
3 met behulp van voedselproeven. Bij deze experimenten werd een.bekende hoeveelheid
zooplankton met een bekende grootte-verdeling aan een brasem aangeboden. Nadat het
dier enige tijd, meestal enkele uren, heeft kunnen foerageren werd de samenstelling van
het zooplankton opnieuw bepaald. Uit het verschil tussen beide tijdstippen kan worden
bepaald hoeveel prooien deproefvis per grootte-klasse heeft gegeten. Met deze informatie
kan de efficientie, waarmee prooien van bepaalde grootte worden tegengehouden, worden
gemeten (retentiekans). Om de optische keuze van de vis uit te sluiten is een aantal
proeven in absolute duisternis uitgevoerd.
Toetsing van het kanalenmodel m.b.v. voedselproeven is alleen mogelijk indien we
een opdit model gebaseerde kwantitatieve voorspelling vande selectiviteit kunnen doen.
Tenminste drie factoren bepalen de retentiekans van een deeltje in een zeef: a) de
maaswijdte en de homogeniteit van het filter, d.w.z. hoe gelijkvormiger de mazen van
een zeef hoe scherper de retentie-karakteristiek (Boyd, 1976;Rubinstein & Koehl, 1977)
b) de grootte en de vorm van het deeltje en c) de orientatie van het deeltje ten opzichte
van de maas van de zeef, een langwerpig voorwerp kan b.v niet dwars door de maas
maar wel in de lengterichting. Dit laatste is er de oorzaak van dat het onmogelijk is de
discrete retentiekans te bepalen. Er kan echter wel gesproken worden vaneen gemiddelde
retentiekans. De gemiddelde retentiekans van watervlooien (Daphnia spec.) t.o.v. zeven
met bekende maaswijdte is bepaald. Als men aanneemt dat de vorm van een watervlo
tijdens de groei niet wezenlijk verandert (iso-metrische groei), dan zal het voor de
retentiekans niet verschillen of een kleine watervlo over een zeef met kleine mazen wordt
gezeefd of een grote over een proportioneel grotere zeef. Dit heeft als gevolg dat ereen
relatie moet bestaan tussen de retentiekans enerzijds en de grootte van deprooi (L) ende
maaswijdte (M)van de zeef anderzijds. Deze relatie, verder aangeduid als L/M-ratio, is
gebruikt om-de retentiekans per grootte-klasse van de prooi te berekenen. De mazen
waarmee de L/M-ratio werd bepaald zijn vierkant, terwijl de mazen in de kieuwzeef
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duidelijk geronde kanalen zijn. Voor de model berekening van de maaswijdte van de
kieuwzeef is de breedte van het kanaal gebruikt in de L/M-ratio.
De homogeniteit van het filter van de brasem werd bepaald door de breedte van alle
kanalen in de kieuwzeef te bepalen. Vooral de kanalen die dicht bij het palataalorgaan
liggen zijn duidelijk kleiner dan meer centraal gelegen kanalen maar ook de kanalen op de
bogen III en IV zijn kleiner dan die op de eerste twee bogen. Uit de metingen van de
kieuwboog-afstanden (hfd. 2) kon worden afgeleid dat ca. 90% van het water door de
eerste twee spleten (tussen de bogen I-II 68% en II-III22%) moet stromen. Het is daarom
gerechtvaardigd dat er in de berekeningen een constante kanaalbreedte (mediale kanalen
van boog I) wordt gebruikt.
De relatie tussen de grootte van de vis en de kanaaldiameter werd bepaald bij een
aantal dieren varierend van 8 tot 45 cm standaard lengte. Van deze exemplaren werd de
breedte van een aantal mediale kanalen van de eerste kieuwboog bepaald (cf. van den
Berg et al. 1991).
Uit het verschil in dichtheid van de grootste Daphnia's tussen begin en eind van een
voedsel proef kon worden afgeleid hoeveel water er door de vis gefilterd was.
Aannemende dat er een random verdeling van prooien is en dat de vis het water random
zeeft, is dus te berekenen hoeveel prooien er in de bek van de proefvis zijn gekomen.
Door toepassing van de hierboven afgeleide theoretische retentiekans kon worden
voorspeld welke fractie van het zooplankton zou worden opgegeten.
Vergelijking tussen de voorspelde en de waargenomen retentie-curven vertoonde goede
overeenkomsten. Vissen van 18,0-23,5 cm S.L. bleken soms met ongereduceerde en soms
met gereduceerde kanalen te foerageren (Fig. 3A, 3B; hfd. 5). De relatie tussen
voedselaanbod en filteren met een bepaalde zeefinstelling Week niet eenduidig uit mijn
experimenten. De grootste brasems (30,0-34,5 cm S.L.) filterden altijd met gereduceerde
kanalen (Fig. 4; hfd. 5). Bij deze exemplaren zijn de kanalen te groot om ongereduceerd
relatief klein zooplankton tegen te houden.
Hoofdstuk 6
Als de voedseldeeltjes in de kieuwzeef zijn gevangen moeten ze nog naar de slokdarm
worden getransporteerd. Zoals in hoofdstuk 2 werd beschreven, zijn er tijdens het
foerageren tussen de kieuwbogen vrij grote spleten aanwezig, waardoor de kleine prooi13

deeltjes gemakkelijk verloren kunnen gaan. Het transport van gevangen kleine voedseldeeltjes blijkt te geschieden met behulp van slijm. Aan slijm gebonden zooplankton werd
aangetroffen in het achterste deel van de mondholte, meestal ter hoogte van kieuwbogen
3, 4, en 5. Om de rol van het slijm bij de voedselopname te bepalen werd een groot
aantal vers verzamelde brasems onderzocht op het voorkomen van zgn. slijm-bolussen.
Het bleek dat bij een groot aantal (soms tot 77% van de gevangen dieren) brasems
slijmbolussen in de mondholte aanwezig zijn. Aan slijm gebonden zooplankton werd veel
waargenomen, een enkele maal werden ook kleine chironomide-larven (ca 50 exemplaren)
in buccaal slijm aangetroffen. Er werd tevens een gedetailleerde histologische studie
gemaakt van de kieuwzeef en het palataal orgaan, waarbij de aantallen slijmproducerende
cellen in de verschillende delen van de kieuwzeef werden bepaald. Dit leverde inzicht in
de verdeling en aantallen van de slijm producerende cellen, waarbij een gradueel
toenemende celdichtheid in caudale en mediale richting werd aangetoond. Dit leidde tot
de ontwikkeling van een model dat de rol van slijm bij de voedselopname beschrijft.
Uit de voedsel proeven is gebleken dat brasem grootte-selectief is: onder bepaalde
omstandigheden worden deeltjes van een bepaalde grootte wel gegeten, terwijl dezelfde
vis bij een andere voedselsamenstelling deze deeltjes niet in de kieuwzeef vasthoudt.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat het slijm niet dient om de voedseldeeltjes tegen te
houden in het zeefapparaat. Een histologische doorsnede van een slijm bolus (Fig.2A, 2B;
hfd. 6) laat duidelijk zien dat de individuele prooien omgeven zijn door een laagje slijm.
het mechanismevan de voedselopname wordt nu als volgt voorgesteld:
1) een hoeveelheid water, inclusief de voedseldeeltjes wordt opgenomen en de prooien
worden in de kanalen (mechanisch) tegengehouden, zonder hulp van het slijm.
2) het oppervlak van de prooi stimuleert een slijmproductie in de directe omgeving van
de prooi, waardoor de prooi bedekt raakt met slijm. Vanaf dit moment zal dit deeltje
zich gedragen als een "sticky particle".
3) Na een aantal happen zal het filter dreigen te verstoppen. De verschillende "stickyparticles" worden nu uit de retentie-kanalen gespoeld door een omgekeerde water
stroom over de zeef te voeren. Deze stroom wordt opgewekt door een zgn. gesloten
protrusie beweging uit te voeren (Sibbing et al., 1986). De naar de mondholte
teruggespoelde deeltjes kleven aan elkaar vast, waardoor een grote kleverige subbolus ontstaat. Deze sub-bolus kan zonder gevaar voor verlies naar het achterste deel
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van de kieuwkamer worden getransporteerd, waar de nieuw gevormde sub-bolus vast
kleeft aan de daar eventueel reeds aanwezige bolus.
4) Na een aantal van deze cycli zal de bolus in het achterste deel van de kieuwkamer
groot genoeg zijn om te worden doorgeslikt.
De grote aantallen zooplankton deeltjes die we per bolus hebben geteld, tot ruim 900 per
bolus, wijzen erop dat de gezeefde deeltjes vrij lang in de mondholte worden opgeslagen.
Een schatting op grond van hapfrequentie, mondvolume en zooplankton dichtheid
leverde een maximale verblijftijd van ruim 3 minuten in de buccale holte. Wanneer we de
slijm-productie van zoogdiercellen nemen om de productie van slijm in de brasem te
schatten, zou een brasem iedere 10 seconden een hoeveelheid slijm kunnen produceren
voldoende om een slijm-film met een dikte van 35 ^cm over de gehele kieuwkorf te
leggen. Deze productie kan worden gehaald door de slijm cellen die zich op het voorste
deel (75%) van de kieuwzeef bevinden. De verdeling van de slijmcellen in de zeefkanalen
ondersteunen het kanalen model. Volgens dat model zouden de meeste prooien in de
mediate kanalen worden gevangen. Deze mediale kanalen blijken ook een significant
hoger aantal slijmcellen te bevatten, vergeleken met de laterale kanalen in hetzelfde
gebied van de boog. Deze waarneming wijst erop dat hier meer of vaker slijm wordt
geproduceerd. De rol die slijm bij de voedselopname van brasem blijkt te spelen is van
even groot belang als het retentiemechanisme. Immers, zonder het slijm zouden de
ingenieus gevangen deeltjes een gerede kans maken toch weer verloren te gaan.
Oecologischeimplicaties
Er zijn voor dit proefschrift een aantal facetten van de voedselopname van de brasem
onderzocht, een breed spectrum van factoren heeft invloed op dit proces, zoals b.v. de
grootte van de vis, de zooplankton dichtheid en de lengte frequentie verdeling van de
prooien. Het feit dat de brasem zo snel heeft kunnen profiteren van het thans overvloedige
zooplankton doet vermoeden dat hier sprake is van prae-adaptatie: waarschijnlijk
gebruikte (en gebruikt) brasem tijdens het foerageren op kleine bodembewonende kreeftjes
en insekten-larven ook al het hier beschreven mechanisme. Het door Lammens et al.
(1987) beschreven feit dat de foerageer efficientie afneemt als de korrelgrootte van het
substraat een zeker optimum is gepasseerd, kan een aanwijzing zijn voor het verstopt
raken van de filter-kanalen en de verstoring van het retentie-mechanisme. Brasem kan een
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lengte van ca. 80 cm bereiken (Maitland, 1980). Het is merkwaardig dat in een tijd van
"verbraseming" slechts zelden een brasem van meer dan 50 cm wordt gevangen. Uit dit
onderzoek is gebleken dat de efficientie van "particle-retentie" met de lengte van de vis
afneemt. Brasems groter dan 50 cm kunnen waarschijnlijk geen zooplankton meer
opnemen. Vissen groter dan 50 cm zijn dan geheel op de bodemfauna aangewezen die
door het grotere aantal brasems onder een verzwaarde predatiedruk staat. Dit maakt de
voedsel omstandigheden voor grote brasems (> 40-50 cm S.L.) zeer ongunstig.
De vraag of brasem een superieur filtermechanisme heeft, vergeleken met dat van
blankvoorn en kolblei moet nader onderzocht worden (van den Berg et al., 1991). Een
dergelijke studie zou zich moetenrichten op een onderzoek naar de aanwezigheid van een
soortgelijk mechanisme van deeltjes retentie in het filter apparaat bij deze soorten. Het is
mogelijk dat de filters verschillen in grofheid van kanalen of zelfs dat bij deze soorten het
systeem van kanaaldiameter reductie ontbreekt. Indien kan worden aangetoond dat de
kieuwzeef van brasem inderdaad beter werkt dan die van de coexisterende cypriniden dan
kan dat een (deel-) verklaring zijn voor het succes van brasem en de daarmee
samenhangende verschuiving in de ichthyo-fauna van de nederlandse eutrofe en hypertrofe
wateren.
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SAMENVATTING
Dit proefschrift beschrijft het mechanisme van en de selectiviteit bij de voedselopname
van de brasem (Abramis brama). Het betreft een compilatie van zes artikelen over dit
onderwerp. Het eerste hoofdstuk beschrijft de verschillende voedingswijzen en dieten, die
bij karperachtigen zijn waargenomen. Vervolgens wordt getracht een inzicht te krijgen in
de feitelijke mechanismen die aan de voedselopname ten grondslag liggen.
Rontgenfilms van op zooplankton foeragerende brasems, met gemarkeerde kieuwbogen,
toonden aan dat de spleten tussen de bogen te groot zijn voor effectieve retentie van de
kleine voedseldeeltjes die brasems kunnen eten. Uit de driedimensionale bouw van het
kieuwzeef apparaat werd een nieuw model afgeleid. Dit model beschrijft de retentie van
kleine voedseldeeltjes in kanalen op de kieuwbogen. De kanaaldiameter kan worden
gereduceerd met behulp van beweeglijke kieuwdoornen van de ernaast gelegen
kieuwboog, waardoor de brasem over een instelbaar filter beschikt. De verdeling van
voedseldeeltjes in de kanalen en de baan die een prooi volgt tijdens de opname
ondersteunen het nieuwe model. Vergelijking van waargenomen selectiviteitscurven uit
voedsel-proeven met de op grond van het kanalenmodel verwachte selectiviteit vertonen
een goede overeenkomst. Uit deze curven Week o.a. dat middelgrote (ca. 20 cm) brasems
in staat zijn met ongereduceerde kanalen te filteren, terwijl dezelfde vissen in andere
experimenten juist met gereduceerde kanalen fourageerden. Deze grootteklasse maakt dus
gebruik van een instelbaar filter. Grote brasem (>30 cm) bleek alleen met gereduceerde
kanalen te foerageren. Het zooplankton wordt door brasem op twee manieren opgenomen
a) door particulate feeding (PF), visueel gelocaliseerde prooien worden gericht deeltje
voor deeltje opgenomen, en, b) d.m.v. filter-feeding (FF) waarbij ongericht een
hoeveelheid water wordt gefiltreerd. De overgang van de PF naar FF hangt af van de
zooplankton dichtheid, de zwemsnelheid en het mondvolume van de vis. In dit model
nemen we aan dat als het mondvolume en/of de zooplankton dichtheid zo groot worden
dat elke random hap tenminste een prooi oplevert de vis zal overgaan van PF naar FF.
Daaruit volgt dat een kleine vis tot veel hogere dichtheden PF zal toepassen dan een grote
vis.
Voedseldeeltjes die in de kieuwzeef zijn gevangen moeten met een zo gering mogelijk
risico voor verlies naar de slokdarm worden getransporteerd. Het blijkt dat kleine prooien
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voor dit transport in slijm worden verpakt. Tot 900 aan slijm gebonden prooien werden in
de mondholte van een vis gevonden.
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SUMMARY
This thesis describes the mechanism and the selectivity of food intake in bream (Abramis
brama). It is a compilation of six articles which have been published (or will soon be
published) in international journals.
In the first chapter, diets and feeding modes in cyprinid fishes are described, in order to
determine the ecological position of bream within the cyprinids. The next step was to
develop insight in the actual mechanism of the particle retention. X-ray movies of
foraging bream, with marked gill-arches, showed too large inter-arch slits to retain small
food-particles. From the 3-D architecture of the branchial sieve, a new model was
derived. It assumes that particles are retained in channels on the gill-arches. The actual
mesh-size of these channels can be adjusted by insertion of movable gill-rakers from the
adjacent gill-arch. Distribution of retained particles in the channels and the path of
ingested particles, traced with X-ray cinematography, supported the new model.
Selectivity-curves, obtained from feeding-experiments, showed good correlation with
curves expected from the model. It appeared that medium sized bream (ca. 20 cm) was
able to feed with reduced or with unreduced channels, indicating that these fish are able
to adjust its filter. Larger bream (>30 cm) foraged with reduced channels only. Two
feeding modes have been observed in bream, particulate feeding (PF): in which
individually located prey is attacked individually and filter-feeding (FF): an amount of
water is filtered randomly. The switch from PF to FF depends on zooplankton density,
swimming speed and buccal volume of the fish. It is assumed that bream switches to FF
when zooplankton density and/or buccal volume becomes so large that each random snap
will yield at least one prey-item. Consequently, small fish will remain particulate feeder
at higher densities than larger fish. Retained particles are to be transported to the
oesophagus at low risk for loss. It was found that small prey are enveloped in mucus for
transport. Upto 900 zooplankters per bream have been observed in oropharyngeal mucus.
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Chapter twelve

Diets and feeding
behaviour
E.H. R. R. Lammens and W. Hoogenboezem

12.1

INTRODUCTION

Cyprinids comprise a wide variety of specialists and generalists feeding on all
trophic levels. Detailed knowledge is available about the common European
cyprinids from running and stagnant fresh water. Mostfeed on the secondary
producers: zooplankton, macrocrustaceans. larvae, pupae and adults of
insects, oligochaetes, bryozoans, snails, and mussels. Some also consume
primary (macrophytes and phytoplankton) or tertiary producers (fish), but
only very few usethese asmain food. When discussing thedietsofcyprinids it
isimportant toknow both thetypeand availability offoodorganisms.Notonly
istheir digestibility important, but more than this, how they are detected and
handled by the different species (see also Chapter 13). Some are eaten by all
species,butonlyduring particular ontogeneticstagesofthefish and only when
thedensity andsizeofthefoodaresufficient. Therefore thedietmustberelated
tothesizeofthefish and toavailability (density,sizedistribution,visibilityetc.)
offood. This will be the main emphasis in this chapter, while the relationship
withcompetition isdescribedinChapter 18.Thefollowing section givesabrief
resume of the variation in diets and habitats of the most abundant European
cyprinids, together with some information regarding interspecific differences
in foraging efficiency. The third and fourth sections deal with pelagic and
benthic feeding modes, with emphasis on zooplankton and chironomids as
foodorganismsand using bream, Abramisbrama, whitebream, Bliccabjoerkna.
androach, Rutilusrutilus,asmodelfishes.Themethod offeeding, differences in
efficiency and the importance of the gill-raker system are described, followed
by a section on switching in feeding modes and food organisms in relation to
these major feeding modes. The chapter ends with a summary of major
characteristics ofcyprinid diets and feeding behaviours, as deduced from our
studies of European species, and their likely application to other genera.
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12.2

DIETS

Noneofthecyprinidsisstrictlymonophagous,but many may feedononly one
type offood organism, depending on availability. Some species can eat plants
or plant remains, whereas others are specialized in pelagic feeding on
zooplankton or fishes, and another group ismore specialized in benthivorous
feeding. Here we describe the diets and habitats of these three major groups.
Within these groups, only the most common European cyprinids are
mentioned because these are best studied: knowledge of non-European
cyprinids is too fragmentary for valid comparison.
Herbivores
Rudd, Scardinius erythrophthalmus, roach, dace, Leuciscus leuciscus, and nase.
Chondrostoma nasus, sometimes feed predominantly on macrophytes or
filamentous algae (Prejs and Jackowska, 1978; Persson, 1983: Mann, 1973,
1974; Hellawell, 1971, 1972). They are, however, able to liveexclusively on
animal food as well, particularly zooplankton, snails and mussels (Lammens
etal, 1987; Ponton and Gerdeaux, 1988; Prejs, 1973. 1976; Rask. 1989;
Hartley, 1947). Rudd lives almost exclusively in stagnant overgrown water,
feeding on vegetation and zooplankton or on adult insects near the surface
(Prejs, 1976; Hartley, 1947; Kennedy and Fitzmaurice, 1974: Johansson,
1987). Itssuperior mouth issuited tosurface feeding, whereas its pharyngeal
teeth are ideal for utilization ofvegetation (Chapter 13). In contrast, the very
adaptable roach occurs in both stagnant and running water and can live in
open and overgrown areas. Roach feeds moreefficiently on zooplankton than
rudd but lessefficiently than bleak Albumus alburnus, bream and white bream
(Johansson, 1987; Wanzenbock, 1989; Vockner and Schiemer, 1989;
Lammens etal, 1987; Winfield etah, 1983). It is probably one of the most
efficient molluscfeeders among European cyprinids (Prejs, 1976:Rask, 1989).
Daceand nase occur predominantly in running waters, but also in connected
lakes.Theyeat thesamesortoffoodasroach, butnofeeding experiments have
beendonewith thesefishes.Naseismore benthicthan daceand feedsmore on
filamentous algae than macrophytes (Wilier, 1924; Hartley, 1947). Ide,Idus
idus, and chub, Leuciscus cephalus, feed also on macrophytes (Brabrand,
1985;Cala, 1970;Hellawell, 1971)but haveeven broaderdietsasthey tapall
trophic levels up to small fish (Boikova, 1986; Granado-Lorencio and GarciaNovo, 1986;Wilier, 1924).Bothfishespreferrunning water,butliveverywell
in connected lakes, in particular in the littoral zone (Brabrand, 1985; Cala,
1970; Boikova, 1986; Hartley, 1947).

Pelagic feeders
There are a few specialized pelagic feeders, such as Leucaspius delineatus
(Granado-Lorencio and Garcia-Novo, 1986; Boikova, 1986; Hartley, 1947),
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bleak (Wanzenbock, 1989; Vollestad, 1985; Rask, 1989; Vockner and
Schiemer, 1989), Pelecuscultratus (Herzig and Winkler, 1983; Adamicka,
1984) and the asp,Aspiusaspius(Granado-Lorencio and Garcia-Novo, 1986;
Boikova, 1986).Theyeatzooplankton and surface insects,andfishinthe case
of large P.cultratus and asp. Leucaspius inhabits stagnant overgrown water
(Wilier, 1924; Hartley, 1947). The bleak lives in somewhat more open areas
than Leucaspius and in both stagnant and running waters (Vollestad, 1985;
Vockner and Schiemer, 1989). Pelecus lives only in the open-water zone of
stagnant and running water; this iscomparable to the distribution Ofthe asp
(Herzig and Winkler, 1983; Adamicka, 1984; Boikova, 1986; GranadoLorencio and Garcia-Novo, 1986). Pelecus and the asp are restricted to the
eastern part of Europe.
Benthic feeders
A relatively large group is represented by the benthic feeders, such as carp,
Cyprinuscarpio(Fanget, 1972;Fitzmaurice, 1983;Moyle, 1984),barb,Barbus
barbus (Granado-Lorencio and Garcia-Novo, 1986), gudgeon, Gobio gobio
(Kennedy and Fitzmaurice, 1972; Wilier, 1924), bream (Laskar, 1948;
Kennedy and Fitzmaurice, 1968; Lammens etal., 1987), tench, Tinea tinea
(Kennedy and Fitzmaurice, 1970), white bream (Lammens, 1984; Brabrand,
1984; Rask, 1989) and crucian carp, Carassius carassius (Prejs, 1976;
Holopainen and Hyvarinen, 1985). In particular bream, white bream, carp
and barb are specialized for feeding on dipteran larvae in the sediments or
organisms associated with the sediments (Laskar, 1948; Brabrand, 1984;
Lammens, 1984; Tatrai, 1980; Granado-Lorencio and Garcia-Novo, 1986;
Fanget, 1972; Loffler, 1984). Molluscs and seeds are often additional food for
carp, tench and white bream (Kennedy and Fitzmaurice, 1970; Fitzmaurice,
1983; Crivelli, 1981;Hartley, 1947; Wilier, 1924). Zooplankton isalso eaten
efficiently by carp (Uribe-Zamora, 1975; Sibbing, 1988), crucian carp (Prejs,
1976), and bream (Lammens etah, 1987) and by the other cyprinids when
they areyoung (Hartley, 1947). Onlybarb and gudgeon prefer running water
(Wilier, 1924: Hartley, 1947), whereas crucian carp and tench are usually
restricted toovergrown areas (Prejs, 1976; Kennedy and Fitzmaurice, 1970).
In this respect white bream and carp are facultative, but bream prefers the
open-water zone (Hartley, 1947; Laskar, 1948; Wilier, 1924).

12.3 PELAGIC FEEDING BEHAVIOUR
General aspects
Cyprinidsstart feeding on plankton shortly after hatching (vanDensen, 1985;
Jelonek, 1986; Hammer, 1985). Prey are detected visually and taken one by
one. These fishes are gape limited (Zaret, 1980) and particle size is strongly
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related to mouth size. With increasing size of the fish the prey choice
changes, and gradually larger plankton can be swallowed (macrophagy).
When thefishbecomes largeinrelation tothe plankton (microphagy), special
adaptations for the retention ofsmall organisms in the pharyngeal cavity are
developed. In all groups of larger planktivorous fishes, a distinct filter
apparatus has been observed (e.g. Zander, 1906). Other fishes remain
macrophagous with increasing length and develop into herbivores, molluscivores, insectivores or piscivores.
Feeding modes and selectivity
Pelagic plankton is usually diverse in both species composition and size
distribution. Studieson thedietofplanktivorous fish showed that selectivity is
more a rule than an exception (Lazarro, 1987). Food selectivity is initially
determined by the feeding mode, namely particulate feeding, pump filter
feeding and tow-net filter feeding (Janssen, 1976 a. b:McComasand Drenner,
1982; Gibson and Ezzi, 1985; Lammens, 1985: Chapter 1 3).The size of fish,
mesh size of the branchial sieve, and the size, density, visibility and evasive
behaviour of prey determine the selectivity of each feeding mode (Jacobs,
1978; Drenner etal, 1978; Zaret and Kerfoot. 1975: Winfield etal. 1983;
Wright and O'Brien, 1984; Hessen, 1985). The selectivity is probably also
determined by the profitabilities of the different options. It is assumed that
natural selection favours optimal foraging (Pyke. 1984). The switching of
feeding modes (Crowder, 1985; Gibson and Ezzi. 1985: Holanov and Tash,
1978)"and changing selectivity within a feeding mode (Werner and Hall.
1974; Galis and de Jong, 1988) gives some evidence for optimal foraging.
Within the cyprinids, probably all the following feeding modes are used.
although most species use only one or two.
Particulate feeding
Thefish detects the preyindividually, approaches it and attacks itbymeansof
fast, directed suction (for effects ofthese movement patterns ofwater and prey
seeChapter 13).Janssen (1976a, 1978) distinguishes twoother special forms
of particulate feeding, darting and gulping.
Most small zooplanktivorous cyprinids ( < 1 5 cm) are mainly particulate
feeders. Particulate feeding, particularly darting, is a distinctly size-selective
feeding mode, whereas gulping ismuch lesssize-selective because several size
classes of zooplankton are sucked in simultaneously (Janssen. 1976a;
Hoogenboezem, unpubl.).
Darting. The fish begins sucking when swimming towards the prey.
thereby minimizing pushing water forwards and preventing evasive action.
Although darting has not yet been described for cyprinids. it islikely that the
active bleak and Pelecus use this foraging technique, because these fishes are
efficient copepodfeederscomparable with smeltand mostpercids(Ivlev, 1961;
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Herzig and Winkler, 1983; Wanzenbock, 1989). Compared to percids, most
cyprinidsaremuch lessselectiveintheirfirstyear(Densen, 1985;Bohl, 1982)
and do not seem to be efficient particulate feeders. But Winfield etal.(1983)
showed that in comparison with roach, particulate-feeding O+ beam is more
efficient at catching copepods. Probably the protrusible upper jaw of bream
creates a much stronger suction force (Alexander, 1966; Osse, 1985) than in
roach. Particulate-feeding cyprinids probably use a technique different from
that of percids.
Gulping. This ismore or less an intermediate between particulate feeding
and pump filter feeding (see also Chapter 13). While the fish swims slowly it
takes a series of snaps directed more or less towards local areas of higher
plankton densities. These series alternate with short pauses. To enclose the
maximal volume ofwater ineach snap, the mouth protrudes distinctly during
gulping (Janssen, 1976a; Sibbing, 1988). Most Abramis-like species and carp
use this feeding mode (pers,obs.).The distinction between gulping and pump
filter feeding is somewhat arbitrary, and the transition is very gradual in a
gradient from light to dark.
Pump filter feeding
Aslowly swimming, or stationary, fish taking alongseriesofsuctions ispump
filterfeeding (Uribe-Zamora, 1975; Drenner etal, 1982; Holanov and Tash.
1978; Lammens, 1985). Thefishisnot visually orientated, but uses the very
numerous taste-buds in the pharyngeal cavity (Chapter 13) to detect prey
whileswallowing.Thisfeeding mode isused particularly bybream and carpin
very turbid lakes and at night. Most benthivorous fish mentioned in
Section 12.2 can feed in this way (Lammens etal., 1987).
Tow-net filter feeding
This method involves swimming quickly with the mouth agape and opercula
abducted,engulfing acylinder ofwater containing the food particles (Janssen.
1976a; Rosen and Hales, 1981; Gibson and Ezzi, 1985). No records of this
feeding behaviour havebeen published forcyprinid species,although Alburnus
alburnus and Pelecus cultratus probably employ this feeding mode under
favourable conditions, because they have herring-like gillraker systems. The
selectivity of this strategy depends mainly on the mesh size of the branchial
sieveand on theevasive abilitiesofthe zooplankters (Janssen, 1976a; Gibson,
1988). Pump filter feeders seem to cause more water disturbance, and
therefore allow more evasive zooplankters to escape, than do tow-net filter
feeders (Janssen, 1976b).
Fish size and feeding modes
Mostcyprinidsstart tofeed afew daysafter hatching, when they have become
7-8 mm long. Rotifers, nauplii and algae are the main food types (Jelonek,
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1986; Mark et ah, 1987). In the first weeks the fish rapidly switch to larger
organisms (van Densen, 1985). In their first year, on reaching a length of
c. 5cm, they can eat all zooplankters, although copepods cannot be taken
efficiently byallspecies,becauseoftheir fast escapebehaviour. Bream ismore
efficient in feeding on copepods than roach (Winfield etal, 1983). Most
cyprinids can continue feeding on zooplankton until they are c. 15cm long,
and they can eat the large daphnids and Leptodora throughout life. With
increasing fish size the proportions of fish and zooplankton change, in
particular when thefisharenolonger gapelimited (> 5cm).Then the density
and size distribution of the zooplankton and the retention properties of the
branchial sievebecome important parameters inselection. Within one species
the size selection changes in relation to fish size and food species (Lammens
etah,1987).Thesedifferences canbeexplainedbythefeeding strategy, which
is linked to the size of the fish and the mesh sizes of the branchial sieve
(Fig. 12.1).Asmallfishhaving only a smallbuccal cavity isunable to process
enough water to feed efficiently by means of gulping, pump filter feeding or
tow-net filter feeding. For smallfishes,particulate feeding isthe most efficient
feeding mode at natural zooplankton densities. Even at low zooplankton
densitiesthese particulate feeders forage intensively, whereas the largerfilterfeeding fishes start foraging at much higher densities (Fig. 12.2).
The branchial sieve
Incyprinidsthebranchialsieveiscomposedofbranchialarcheswithouter and
inner rows of gill rakers. The form and spatial composition isspecies specific
(Zander, 1906).Thefiftharch forms thepharyngealjaw(Sibbing, 1988).Very
specialized filters with an epibranchial organ are found in silver carp,
Hypophthalmichthys molitrix (Chapter 13). Generally the outer rakers of the
firstarch are longer than those on the other arches.Compared with clupeoids
or coregonids, the cyprinids usually have short rakers (Zander, 1906); only
Pelecus cultratus and Alburnus alburnushave comparably long rakers.
The feeding mode is closely related to the structure of this branchial sieve
(Magnuson and Heitz, 1971; Matthes, 1963). Gill raker systems of bream,
tench, carp, crucian carp, roach, white bream, rudd and ide are compared in
Fig. 12.3.Thefirstfourfishhavethehighestpreference forcladocerans, which
is not surprising in view of the narrow spacings in their gill rakers
(Table 12.1). Most studies on the branchial sieve have shown that particles
smaller or larger than expected from the inter-raker distances are retained
(Seghers, 1975; Kliewer, 1970; Wright etal, 1983). Therefore retention
probably isnot the simple sieving process suggested by the gaps between gill
rakers (Zander, 1906; Matthes, 1963;Lammens, 1984).Hoogenboezem etal.
(1990), using X-ray cinematography to analyse the interarch distances,
showed that sieving by retention between the arches is very unlikely. In the
course of one gulping movement, the distance between the arches does not
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Fig. 12.2 Schematic feeding intensity of small (<10cm; solid curve) and large
(> 30tm; broken curve) bream in relation todensity ofDaphnia hyalina.
remain constant, and itisalsodifferent forthethreesuccessiveslits(Fig. 12.4).
Thusthemeshwidth ofthebranchialsieveisheterogeneous intimeandplace;
a homogeneousfilterisnecessary for size-selectiveretention ofparticles (Boyd,
1976). Ifthe branchial system ofbream really acted asa sieveallthe particles
would disappear between the first and second arch. Apparently the mechanism of retention is not realized between the slits of the gill arches. Therefore
another filter mechanism is proposed for bream.
Food particles in the branchial sieve of bream are found in the transverse
channels formed between successive rakers of each gill arch. Larger cladocerans are retained in these channels; species considerably smaller than the
channel diameter are probably captured by action of the movable gill rakers.
Only the rakers of the outer rows are provided with muscles and fit into the
transverse channels of the opposing gill arch. By lateral depression these
movablerakersreducethechanneldiameter when thefishisforaging on small
planktonic organisms (Hoogenboezem etah, 1990).
Fig. 12.3 Gill-raker systems of eight cyprinids. (a) Bream; (b) tench; (c) carp; (d)
crucian carp; (e)roach; (f) white bream; (g)rudd; (h)ide.Thepharyngeal teeth are
visiblein the lower part of the gill-raker system asmodified gillarches.
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Fig. 12.4 Maximal(blackcolumns)andminimaldistancesbetweengillarchesofone
bream (38.3cm) during respiration (six columns at left) and feeding on daphnids
(c. 1 mm) (five columns at right).

12.4 BENTHIC FEEDING BEHAVIOUR
General aspects
Oneofthe most important benthic food resources are the larval chironomids.
which can livein the sediment from several weeksto several months (Beattie.
1982; Winkel, 1987; Wilda, 1984; Lundbeck. 1926). Depending on size,
species, and the nature of the sediment, these larvae dwell from a few
millimetres to several centimetres deep in the sediments (Winkel. 1987).
Therefore fish feeding on them require a specialized digging and sieving
mechanism to separate them from the sediments (Matthes, 1963; Fryer,
1957; Robotham. 1982; Hyslop. 1982; Lammens etal, 1987). Sibbing et al.
(1986; see also Chapter 13) suggest that also the palatal organ plays an
important role in separating food from non-food particles. All benthivorous
fishes mentioned in Table 12.1 probably possess these sorting functions.
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Fig. 12.5 Bream feeding on chironomids in sand substratum in a tray. Note the
bottom particles, which are sucked in and expelled in clouds behind the opercula.

Cyprinids suck in the sediment particles together with the organisms and
separate the organisms in the pharyngeal slit. Sediment particles pass the
sieve and are visible as clouds behind the opercula (Fig. 12.5), whereas food
organisms are retained. Substratum particles too large to pass the basket are
spat out. Key factors determining the efficiency of feeding are the size
composition ofthe sediment particles, the horizontal and vertical distribution
of the chironomids, the density and size composition of the chironomids, the
fish species and its size.
The influence of sediment characteristics
Bream, white bream and roach show similar responses to particle size of the
sediments, although feeding responses are quite different (Fig. 12.6). Feeding
efficiency shows an optimum which isdifferent for speciesand length classes;
this optimum isrelated to the handling time ofthe sand grains in the mouth
cavity. Large sand grains cannot pass the gillrakers and have to bespat out,
thus increasing the handling time.Smallsand grains are probably eliminated
through the small channels in the branchial sieve (p. 358).The size of these
channels determines the maximum size of the sediment particles to pass the
sieve, a relationship which differs between size classes and species. The very
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Fig. 12.6 Feeding efficiency (chironomids consumed g~°'*min _1 , where g ° 8
represents metabolic weight, indicating energy demands) in relation to the compositionofthesandysubstratum. • Largebream (400-540 g); O. smallbream (50-60g):
• , white bream (160-210g); -ft-, roach (90-140 g) (reproduced with permission
from Lammens eta\., 1987).

smallparticlescaneasily passthegillrakers,butitprobably takesmore energy
to take a mouthful of this sediment because of its stronger cohesiveness (at
least if sediment particles are sand grains). The segregating function of the
palatal organ is described in Chapter 13.
Small bream are less efficient than large bream, but also less efficient than
white bream of comparable size. Mesh size of the branchial basket in small
bream probably obstructs the easy passage of sediment particles. Only when
chironomids are too small to be retained by large bream or white bream is
the feeding efficiency of small bream higher. Roach has the lowest feeding
efficiency, probably due to the poor protrusion ofthe upper jaw and a poorly
developed branchial sieve (Fig. 12.3(e)). Feeding experiments with young
roach (Diehl, 1988) also showed its low feeding efficiency compared with
bream.Thelow preference ofroach forchironomidlarvae incomparison with
bream and white bream further corroborates the observed differences in
feeding efficiency (Adamek etah, 1985; Lammens etal., 1987).
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Fig. 12.7 Feeding efficiency (chironomids consumed g~ 08 min~') in relation to the
depth of the chironomids in the substratum. Symbols as in Fig. 12.6. (reproduced
with permission from Lammensetal, 1987).

The influence of buried, patchily distributed prey
The capture rates of small and large benthivorous fish in a fine-grained
substratum are similar when the chironomids occur less than 1 cm deep; at
greater depths the differences increase (Fig. 12.7). Small bream and roach
almostgiveupforaging at 2cmdepth,but whitebream at 3cmdepth (seealso
Brabrand, 1984).Largebream and particularly largecarp can 'dig' very deep
and reach the largest chironomids (Suietov, 1939). In large bream, suction
force and filter mesh sizeare suitable for feeding most efficiently inthe deepest
layers.Comparisonsofgutcontentsofwhitebream,breamandcarpfeeding on
chironomids in the same environment show segregation in chironomid size
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Fig. 12.8 Size composition of chironomids in the guts of different size classes of
bream, white bream, and carp. The fishes were caught simultaneously (methods.
Lammens. 1984). (a) 10-1Scm bream; (b) 20-25cm bream; (c) 35-40cm bream:
(d) 10-15cm white bream; (e) 20-25cm white bream: (f) 50-60cm carp.
(Fig. 12.8). Here both the retention and digging capacities are involved in
feeding selectivity. Small bream (Fig. 12.8(a)) do not forage deep enough to
reach the large chironomids, whereas the large carp (Fig. 12.8(f)) can hardly
retain the small chironomids and have to dig deep. Large bream and white
bream are intermediate in both respects. Depending on hour and time of the
year, the depth of the chironomids may differ and change the feeding
conditions for the different size classes and species (Winkel, 1987).
Because the chironomids are not homogeneously distributed, but are
clumped vertically and horizontally (Beattie, 1982), random foraging is not
efficient forthefish,which must therefore monitor theenvironment. There are
no indications that bream, white bream, or roach can detect the chironomids
other than byjust takingmouthfuls (Matthes, 1963; Fryer, 1977; Robotham,
1982).Sibbing and Uribe(1985)found very high densitiesoftaste-buds on the
pharyngeal sieve and palatal organ in carp. When bream isoffered sediments
with varying densities of chironomids, it takes mouthfuls even in an empty
substratum, and the number of chironomids per mouthful increases linearly
with the density in the substratum (Fig. 12.9). So the only way for bream to
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