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Inleiding

J.J. Zijlstra en J.W.M. Osse

Dit boek behandelt vissen en hun element, het water. De keuze van dit onderwerp
voor een symposium van de Biologische Raad werd onder meer bepaald door de publieke en wetenschappelijke belangstelling voor deze diergroep, als leverancier van
hoogwaardig voedsel, als onderwerp van veel vormen van ontspanning (sportvisserij,
aquariumhouderij, duiksport) en als inspiratiebron voor diverse kunstuitingen. Deze
belangstelling, ook tot uiting komend in vele spreekwoorden en gezegden als die van
detitelvan dit boek, heeft stelligmededeaandacht bepaald, diedediergroep inwetenschappelijk opzicht kreeg. De nieuwe inzichten in de biologie van vissen die daar uit
voortkwamen, zijn veelal verwerkt in de hoofdstukken van dit boek.
Vissen behoren evenalsde mens tot degewervelde dierenen vormen daarin gemeten
naar soortenrijkdom de meest succesvolle groep met meer soorten (ca. 20000) dan
alleandere vertebraten samen. Zebehoren tevenstot deoudste groepvan gewervelden,
met fossielen bekend uithet Ordovicium, zo'n450miljoen jaar geleden. Hierdoor vormen ze een geliefd object voor de bestudering van het vertebraten type. In dergelijke
studies gaat het om vragen naar de herkomst, vroege functie en evolutie van schedel,
kaken, hersenen, grote zintuigen en gepaarde ledematen. Ook studies van migratie,
voortplanting, chromosomale evolutie, eigenschappen van het primitieve immuunsysteem behoren tot de interessante en voor toegepast werk nuttige onderzoeksterreinen.
Vissen vertonen een extreme variatie in o.a. grootte van volwassen dier (11 m m 11 m) en in vormenrijkdom. Deze wordt slechts ten dele gedemonstreerd in de
taxonomische indeling in de primitieve rondbekken (prikken), kraakbeenvissen (haaien en roggen), lobvinnigen (o.a. coelacanth, het 'levende fossiel', longvissen) en de
straalvinnigen. Tot deze laatste verreweg grootste groep behoren behalve o.a. de steuren, de amerikaanse beensnoek en de hoogst ontwikkelde, echte beenvissen, die het
grootste deel (95 %) van de huidige visfauna vormen, en waarin de grootste vormenrijkdom is gerealiseerd. Naast een extreme vormenrijkdom vertonen vissen een grote
variatie inlevenswijze, met eenmaximale levensduur vanminder dan ééntot meer dan
honderd jaar en met aangepaste strategieën van ademhaling, zwemmen, voedselkeuze
en opname, omgevingswaarneming (zintuigen), gedrag en voortplanting. Onder de

strategieën van voortplanting bij voorbeeld kan geslachtswisseling voorkomen bij
voorbeeld bij de zwaarddrager, Xiphophorus en ovoviparie, dat wil zeggen het baren
van levende jongen (b.v. bij de inheemse puitaal). Daarnaast treedt broedzorg in vele
vormen op, zoals in tropische cichliden en de inheemse stekelbaars, maar het meest
algemeen istoch het zonder meer afzetten van eieren, vastgehecht aan planten of stenen in het zoete water en meestal planktonisch (zwevend) in zee.
De vormenrijkdom en de extreme variaties in levenswijze hangen zonder twijfel samen met de grote verscheidenheid waarin het element water op aarde voorkomt. Dat
element, driedimensionaal en meer dan tweederde (71 %) van de aarde bedekkend,
wordt vrijwel inalzijn samenstellingen (zoet, zout of brak) door vissen bewoond. Vissen komen voor onder het ijs van de poolzeeën, in zuurstofarme, tropische moerassen
en op koraalriffen rond de evenaar, in de koude en donkere diepten van de oceanen
tot ca. 8 km diep, in troebele kustwateren en in heldere, hooggelegen bergbeken. In
al deze biotopen, diegrote variaties vertonen in bij voorbeeld temperatuur, ionenconcentratieen samenstelling, licht,zuurstofgehalte, en beschikbaar voedsel,zijn de daar
levendevissenaangepast aan deheersendeomstandigheden. Overeenkomend voor alle
vissen zijn de fundamentele, fysisch-chemische eigenschappen van water. Deze eigenschappen stellen basisvoorwaarden aanelkevisenvormen hetbindend element indeze
zo variabele groep.
Deze eigenschappen nu verschillen in vele opzichten van die van onze omgeving,
het land-Iucht milieu. Omdat water essentieel isvoor het aardse leven,dat eruit isvoorgekomen,iseenvoordehand liggendverschildateenlandbewoner zichdoor eendikke,
voor water ondoordringbare huid dient te beschermen tegen uitdroging, want het gemiddeld watergehalte van levende organismen is 70 % en kleine variaties hierin zijn
voor de meeste dieren levensbedreigend. Dit is een probleem dat zich bij een vis niet
in die vorm voordoet. Daarnaast echter bestaan andere, minder evidente verschillen
tussen het land (lucht)enhet waterbiotoop. Zobevatwater per literaanzienlijk minder
zuurstof dan lucht (30x minder bij 15°C),heeft het een veelgrotere warmtecapaciteit
(3000x groter), een veel hogere dichtheid ofwel soortgelijk gewicht (800x groter) en
eenhogereviscositeit (60Xgroter).Dezeeigenschappen vanhetwaterzijn verantwoordelijk voor de overeenkomsten die vissen in hun bouw vertonen, een spoelvormig
lichaam, een gladde huid, het ontbreken van een nek, het ademen door kieuwen, het
bezit vanvinnen voor voortbeweging, sturen en remmen eneen sterk segmentale bouw
vanhetlichaam diezichuitinwervelsenspieren. Het isopvallend dat secundair aquatische dieren als zeehonden, walvissen en fossiele reptielen zoals vishagedissen veel van
deze kenmerken hebben verworven.
Het doel van dit boek nu is op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten een
beeldtegevenvandelevensomstandigheden enlevensvoorwaarden vanvissenenvispopulaties, gezieninhet licht van deeigenschappen van water. Vijf hoofdstukken belich10

tendeaanpassingen aan het milieutenaanzien vaneenaantal fundamentele levensprocessen,zoalsvoortbewegingenvoedselopname, waarneming van omgevingsvariabelen
alslicht,geluiden stroming, gas-en ionwisseling (onder meerzuurstofopname), voedselopname en ten slotte stofwisseling en groei. De grote dichtheid van water, waarvan
die van vissen niet sterk afwijkt, maakt dat de invloed van de zwaartekracht bij de
voortbeweging gering isvergeleken met de situatie bij landdieren: de vis wordt als het
waredoor het water 'gedragen'. Anderzijds werkt die hoge dichtheid remmend op de
voortbeweging, zodathetnoodzakelijk isdatvisseneengoedestroomlijnvorm bezitten
en op een relatief lage snelheid zijn ingesteld om de energiekosten van de voortbewegingtebeperken. Het hoofdstuk 'Zwemmen' maakt duidelijk hoevissen gebruik hebben gemaakt van de eigenschappen van het water bij zwemmen.
De hoge dichtheid van water heeft ook belangrijke consequenties voor het waarnemen van de omgeving, omdat daarin trillingen (o.a. geluid) veel sneller (meer dan 4
maal zo snel), verder en meer gericht verlopen dan in de lucht. Samen met de betere
geleidingvanvooralzeewatertenopzichtevanlucht,waardoor elektrische verschijnselen kunnen worden waargenomen, biedt degrotedichtheid vanwater de mogelijkheid
tot ontwikkeling van een waarnemingssysteem (onder meer gelokaliseerd in het 'lateraal' of 'zijlijnen' systeem) voor omgevingsperceptie, dat bij terrestrische gewervelde
dieren geheelontbreekt. Bij deverkenning van debuitenwereld met hun zintuigen (het
hoofdstuk 'Waarnemen onder water') spelen de genoemde eigenschappen van water
eenbelangrijke rol. Deabsorptieendeverstrooiingvanlicht betekenen dat onder water
ogenalleenbelangrijkzijnvoorwaarnemingen opkorteafstand. Degeringe oplosbaarheid vanzuurstof inwater samen met dehogedichtheid stelt hogeeisen aan het ademhalingsapparaat van vissen die middels een reeks aanpassingen, gericht op het verhogen van de uitwisselingsefficiëntie, zijn opgelost. Hierbij ontstaan echter weer nieuwe
problemen. Het intensieve contact met het water inde kieuwen bedreigt bij zoetwatervissen het behoud van de zoutconcentratie van het bloed, terwijl zeevissen het risico
lopen een tehoog zoutgehalte inhun bloed te krijgen door zoutopname uit het zeewater. Het hoofdstuk 'Leven met kieuwen' licht deze problemen toe en de oplossingen
die de dieren er voor hebben gevonden. Bij de opname van voedsel spelen dichtheid
enviscositeit vanhet watereenrol.Veelaltreffen weeenzuigendeof filterende methode
van voedselopname aan, methoden die bij landvertebraten nagenoeg ontbreken. Bij
het vangen van een prooi speelt de hoge dichtheid een rol, omdat door de nadering
van de roofvis de prooi van plaats dreigt teveranderen. In het hoofdstuk 'Het vangen
van een prooi' worden deze effecten nader uitgewerkt. Bij de voedsel(energie)verwerking is onder meer de grote soortelijke warmte van water van betekenis, omdat hierdoor temperatuurvariaties, die het metabolisme sterk negatief beïnvloeden, worden
afgevlakt. Devisishierdoor inhet voordeelten opzichtevaneen koudbloedige landbewoner. Het hoofdstuk 'Eten en groeien' legt uit hoe een vis omgaat met de energie
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diehijviazijn voedselbinnen krijgt. Indelaatstevierhoofdstukken wordtecologisch
enoptoepassinggericht onderzoek aan vissenbelicht, waarbij onder meer zichtbaar
wordthoedefundamentele kennisoverbouwenfuncties bijvissenonderverschillende
levensomstandigheden wordt benut bij het beheren enbeheersen vanvispopulatiesin
visserijenvisteelt.Hierbij wordtaandachtbesteedaanspecialisatieinvoedselopname
encoëxistentievanvissoorteningebiedenmeteensoortenarmeensoortenrijke visfauna. De theorie van het optimaal foerageren en de evolutie van visgemeenschappen
wordtbehandeldinhethoofdstuk 'Visgemeenschappeninhetstilstaandezoetewater'.
DeinvloedvandemensopwildevispopulatieswordtgetoondaandehandvanvoorbeeldenuithetNederlandsebinnenwaterenuitdeNoordzee.Demeestevissenuitonze
soortenarme omgeving bezitten geen broedzorg enzijn integenstelling tot debroedzorggroep gekarakteriseerd door een groot reproduktievermogen (tienduizenden tot
miljoenen eierenafgezet perpaaiperiode)diebij landvertebraten nooit wordtwaargenomen. Dit hogereproduktievermogen wordt bereikt doordat deeieren klein zijn en
weinigreservestoffen voordeontwikkelingvanhetembryomeekrijgen, hetgeenonder
meer mogelijk isdoor deaanwezigheid van zeer kleinevoedseldeeltjes (plankton) in
het water, waarmee de vislarve zich voedt en het ontbreken van een uitdrogingsprobleem,zoalsbij landdieren.Totdezegroepvissenmeteenhoog reproduktievermogen
behoren meestal de economisch belangrijke soorten. Hiervan is aangetoond dat zij
vermoedelijk door hun hoge voortplantingscapaciteit, sterke bevissing goed kunnen
weerstaanintegenstellingtotvissenmetweinigeierenalshaaienenroggen.Degeschiedenisvanveellandvertebratenlietziendatdezelaag-reproduktievedierenbejagingook
slecht verdroegen, hetgeen vermoedelijk medeheeft bijgedragen tot het ontstaan van
veeteeltineenrelatief vroegstadium vandemenselijke geschiedenis.Debehoefte aan
visteelt echter is in het algemeen van veel recenter datum.
Verschuivingen in de samenstelling van de zoetwater-visfauna zijn vooral terug te
voeren opeutrofiëring (overmatige bemesting) endaarmee samenhangende factoren
(lichtdoordringing, waterplantengroei, zuurstofregime), introductie van de snoekbaars en toenemende waterpeilbeheersing (hoofdstuk 'Visstandbeheer in het Nederlandse binnenwater').
Inzeedaarentegen lijkt devisserijzelf,mogelijk incombinatie met klimaatsveranderingen, verantwoordelijk voor de optredende veranderingen in de populatiedichtheidvansoorten.Deproduktiviteit vandevisstand alsgeheellijkt nietaangetast,mogelijk doordatdeverschuivingvanlang-naarkortlevendesoortenverliep,hetgeeneen
betereenergieconversiemogelijkmaakt.Inhethoofdstuk 'Vissenbuitengaats'worden
deproblemenbesprokendievastzittenaanadviseringenovermaaswijdte, vangstquota
enandereendievandirect belangzijn voor het behoud vaneeneconomisch gezonde
grote zeevisserij. Voorshands lijken eutrofiëring en verontreiniging devisstand in de
Noordzeenietnoemenswaardtehebbenbeïnvloed.Eenboekovervissenzounietvolle12

dig zijn zonder een bijdrage over visteelt (hoofdstuk 'Houden van vis'), een vooral
buiten onze grenzen maar ook daarbinnen snel in betekenis toenemende activiteit. In
debedrijfsvoering,waarin deheleof eengedeeltevandelevenscyclusvandevisisopgenomen, en die varieert van een extensieve naar een intensieve cultuur, wordt veelal gebruik gemaakt van de fundamentele kennis over delevensomstandigheden van vissen,
genoemd in het eerste deel van dit werk.
Dit boek is niet bedoeld om alle aspecten van het onderwerp 'vissen' te belichten:
onbesproken blijven bijvoorbeeld detrekvanvissen,biologische ritmen, endocrinologie en voortplanting. Het hier gebodene geeft echter een goede indruk van de voortgangvanonzekennisovervisseninrelatietothunomgeving.Voordelezer,dieietsmeer
overdetaxonomie vanvissen wilweten, volgt hierna eerst deindeling vandevissen met
enkele notities over hun verspreiding.

Literatuur
Nelson, F.S., 1976. Fishes of the World. John Wiley and Sons, New York.
Wheeler, A., 1975.Fishes of the World. Ferndale Editions, London.
Bone, Q. &N.B. Marshall, 1982. Biology of Fishes. Blackie, Glasgow, 263pp.
Hoar, W.S. &D.J. Randall (eds), 1971.Fish physiology. Acad. Press, New York.
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Verspreiding en indeling vanvissen

J.W.M. Osse

Vissen vormen verreweg de grootste groep van de gewervelde dieren met ongeveer
20000soorten. Er zijn ongeveer evenveel soorten vis als er soorten zijn van amfibiën,
reptielen,vogelsenzoogdieren samen. Vanveelsoortenisvrijwel alleende beschrijving
van dode exemplaren beschikbaar, details over verspreiding, voortplanting, levenswijze, groei en ziekten zijn eigenlijk alleen bekend van economisch belangrijke soorten
als haring, kabeljauw en zalm. Zelfs hier heeft onze kennis nog veel leemten.
Ongeveer 40 % van alle vissoorten leeft in zoet water. Dit isverrassend als men bedenkt dat hetzoetewater minder dan 1% vandetotalewatervoorraad opaarde vormt.
Waarschijnlijk heeft de sterkere mate van isolatie van vispopulaties, die in zoet water
zoals rivieren, meren enbekengemakkelijker optreedt, bijgedragen tot dit grote aantal
soorten. Van de overige 60 % van de soorten komt twee derde deel voor in ondiepe
warme zeeën. Men denkt hierbij onwillekeurig aan deveelkleurige visrijkdom van koraalriffen met soms meer dan 2000 vissoorten in een beperkt gebied. In voedselrijke
kouderezeeën komen relatief weinigsoorten voor, maar vaak welinenorme aantallen.
Vissenvangrotediepteindeoceanen vormen ongeveer6%vandevissoorten. Extreme
typen met grote bekken en tanden, vaak voorzien van lichtgevende organen, worden
o.a. daar aangetroffen.
Vissen en andere gewervelde dieren
Een vis roept bij velen het beeld op van een spoelvormig en koud dier, voorzien van
vinneneneenstaart,aandebuitenkant slijmerigenmet kieuwenademend. Ditalgemenebeeld verhult dat binnen dat vistypeveelgrotereonderlinge verschillen in bouwplan
voorkomen dan binnen zoogdieren of vogels.
Pisces (vissen) vormen een groepering van primair in het water levende dieren. Het
iseengroepsaanduiding engeeneenheid van indeling. Dehuidige indeling van fossiele
en recentevissen iszekergeen vaststaande, afgedane zaak. Toch ishet voor het kunnen
plaatsen van de voorbeelden in de volgende hoofdstukken nuttig om enig inzicht te
hebben inindelingen kenmerken vandegrotegroepen binnen devissen. Figuur 1geeft
een beeld van de verwantschappen in de vorm van een algemene stamboom van de
14

AGNATHA

. GNATHOSTOMATA
. Osteichthyes
(beenvissen)

Cyclostomata
(rondbekken)

1

Chondnchthyes Actinopterygii Sarcopterygn
(kraakbeenvisscn) (straalvinnigen) (lobvinnigen)

Tetrapoda
viervoeters

Figuur : Overzicht van deverwantschappen van degrotegroepen vangewervelde dieren (Vertebrata).

grote groepen van gewervelde dieren, waarin de fossiele groepen niet zijn aangegeven.
Nelson (1976) noemt 4 klassen, 45 orden en 450 families. In figuur 1worden er
slechtsenkelevangenoemd. DeAgnatha (kaaklozevissen)warentalrijk inhet Ordovicium, 450 miljoen jaar geleden. De prikken en slijmprikken zijn de enige resterende
vertegenwoordigers. De dieren hebben een aalvormig lichaam, een ronde bek (Cyclostomata, cyclo = rond, stoma = mond), hoorntandjes op de lippen rond de mond
en één, boven op de kop liggend, neusgat. Gepaarde vinnen ontbreken, de uitwendige
kieuwopeningen liggenineenrijachterelkaar bijzee-enrivierprik. Totaal zijn erongeveer 60 soorten, vooral voorkomend in gematigde en koudere streken. Het zijn filteraars, aaseters of uitwendige parasieten vanvissen. Zekomen voor in zeewater en zoet
water. Gnathostomata (gnathos=kaak, stoma=mond) is de verzamelnaam voor alle
anderevissenenlanddieren samen.Tijdens deevolutiekreegeenvandevoorste kieuwbogeneenkaakfunctie waardoor groteprooiengegeten konden worden. In samenhang
daarmee zijn bij deze vissen de gepaarde vinnen ontstaan waarmee een grote richtnauwkeurigheid ineendrie-dimensionaal milieu bereikt kan worden. Deze richtnauwkeurigheid was voor de filterende primitieve Agnatha geen noodzaak, maar wel voor
vissendieeenbepaaldeprooiwillenvangen. DeGnathostomata worden onderverdeeld
in kraakbeenvissen of Chondrichthyes (Chondros = kraakbeen, ichthys = vis), beenvissen of Osteichthyes (osteon = been) en viervoetige landdieren of Tetrapoda. Deze
laatste blijven hier verder buiten beschouwing.
15

Kraakbeenvissen

DeChondrichthyes zijn dekraakbeenvissen. Hiertoehoren haaien, roggenen draakvissen. Deze vissen bezitten een kraakbenig skelet dat soms verkalkt is, maar niet verbeend. Devinstralenzijn hoornachtig ennietgeleed.Zwemblaasen/of long ontbreken.
Er is inwendige bevruchting waarbij het mannetje zijn vervormde buikvinnen brengt
in decloaca (gezamenlijke uitmonding van darm, nieren, geslachtsapparaat naar buiten) vanhet wijfje. Degrote meerderheid vande kraakbeenvissen wordt gevormd door
de haaien en roggen (Elasmobranchii of plaatkieuwigen). Haaien zijn met een enkele
uitzondering zeevissen uit vooral tropische en gematigde streken. Het zijn actieve
zwemmers die vooral vis eten, echte rovers. Slechts enkele van de 280 soorten leven
van plankton en ongewervelde dieren. Roggen zijn sterk afgeplatte vissen dievlak bovendebodem langzaam zwemmen met golfvormige bewegingen van de zeer sterk vergrote borstvinnen. Zeleven in overeenkomstige gebieden als de haaien en voeden zich
vooral met weekdieren en schaaldieren. De draakvissen vormen een kleine restgroep
van kraakbeenvissen dieeen kieuwdeksel bezitten. Hiermee worden devier kieuwspleten gemeenschappelijk naar buiten afgesloten. De 25 soorten komen vooral voor in
de koudere delen van de oceanen.
Beenvissen

De Osteichthyes of beenvissen zijn vissen met een benig skelet. De huid is meestal
bedekt met schubben en de kieuwen zijn afgedekt door een kieuwdeksel (operculum).
Longen of eenzwemblaas zijn aanwezig. Veelskeletelementen zoals schedel, kieuwbogen en wervels worden in het embryo kraakbenig aangelegd en verbenen later. Omdat
men meende dat deembryonale ontwikkeling een beeld zou geven vandeevolutie werdenvroegerdekraakbeenvissen alsprimitief beschouwd endebeenvissen alsmeergeavanceerd. Uit studie van fossiele vissen is duidelijk geworden dat dit geen houdbare
stellingis,omdat devoorouders vandekraakbeenvissen reedseensterk verbeend huidpantser bezaten.De beenvissen worden onderverdeeld in Actinopterygii (actinos =
straal, pterygion = vin, vleugel) en Sarcopterygii (sarcos = vlees). De straalvinnigen
vormen degrote meerderheid vanderecentevissen. Devlees-,lob-,kwastvinnigen vormen een kleine, maar interessante restgroep.
Tot de Sarcopterygii behoren de longvissen en de kwastvinnige vissen. Een typisch
kenmerk zijn vinnen waarvan de basis bedekt is door spieren. Slechts de hoofdstraal
van de vin scharniert met deschouder- of bekkengordel, terwijl bij Actinopterygii alle
vinstralen directof indirect gewrichtenvormenmethet skeletvanschouder-of bekkengordel. Deze vissen bezitten meestal een inwendig neusgat in het monddak waardoor
neusholte en mondholte met elkaar in verbinding staan, juist als bij landdieren. De
kwastvinnigen, gekenmerkt door het bezitvaneengewricht tussen voorsteen achterste
schedelhelft, vormen een belangrijke groep uitgestorven vissen omdat daaruit volgens
16

demeestalgemeneopvatting 350miljoenjaar geledendeviervoetigelanddieren (Tetrapoda, figuur 1)zijn voortgekomen. De enige recente soort is Latimeha, die in de zee
bij Oost-Afrika op een diepte van enkele honderden meters leeft.
Van de vele longvissen die eens voorkwamen zijn nog 6 soorten over, die leven in
het zoete water van Australië, Afrika en Zuid-Amerika. Een kenmerk van longvissen
of Dipnoi (di = twee, pneëin = ademhalen) is dat ze in principe op twee manieren
lucht kunnen innemen, viahun longen en via kieuwen. Detanden staan op tandplaten
op het monddak en niet langs de buitenranden van de kaken. De verspreiding suggereert eenveelgroter leefgebied invroeger ajden. Detheorievandeverschuivende landmassa's op aarde biedt een goed aanknopingspunt voor de verklaring van de merkwaardige verdeling over de aarde van deze vissen.
Er isnogeen kleinegroepvanongeveer 10soorten, dePolypteriformes, dieook vlezigevinnen heeft, maar inandere kenmerken sterk verschilt vande longvissen en daarom vaak ineen andere hoofdgroep wordt ondergebracht. Voor nadere gegevens wordt
naar de vermelde literatuur verwezen.
De Actinopterygii bezitten naast de typische door beenstralen gesteunde flexibele
gepaarde vinnen: beenschubben, een zwemblaas en een sterk verbeende wervelkolom.
Uitzonderingen hierop vormen de restgroep van de steuren en lepelsteuren die sterk
gereduceerde verbeningen hebben enevenalsdehaaien enroggen eenspiraalplooi hebben in hun darm. Een andere restgroep met totaal 8soorten wordt gevormd door de
beensnoeken {Lepisosteus) en de moddersnoek (Amia) uit Noord-Amerika. Bij deze
rest-groepen ishet skelet van de lichaamsas in destaartvin aan het achtereind nog duidelijk naar boven gebogen. Dit is soms uitwendig duidelijk te zien aan de langere bovenste lob van de staart (heterocercaal). Ook haaien en roggen bezitten zo'n type
staartvin.
Indeling van de Teleostei
De Teleostei(teleios = compleet, voltooid; osteon = been) vormen meer dan 95 %
( > 18000soorten) van de bestaande vissen. Zestammen af van Mesozoische (210-60
miljoen jaar geleden) vertegenwoordigers van de bovenvermelde restgroepen van
straalvinnige vissen. Dezevissen komen voor inzoet, zout en brak water, soms solitair
levend, soms in kleinegroepen, andere soorten in scholen van vele honderdduizenden
exemplaren bijeen. Figuur2geeft eenbeeldvandebelangrijkste superorden diehieronder worden genoemd, figuur 3van een aantal bekende vissoorten diebij deze superorden horen.

17

STEKELSTRALIGE
VISSEN. R A A R S A C H T I C C N

EN VERWANTEN
Acanthopterygu
KABCUACW,ZEEDUIVEL EN
VERWANTEN
Paracanthoptcrygn
Z A L M , SNOEK EN
VERWANTEN
Protacanthopterygn
KARPER,
MEERVAL EN
VERWANTEN
Ostariophysi
HARINGACHTIGEN
Clupeomorpha
TARI'ONACHTIGEN
Elopomorpha
HEENTONG ACHTIGEN
Ostcoglossomorpha

Figuur 2. Hoofafdelingen waarindeTeleostei,degrotegroepvanderecentevissen,wordt onderverdeeld.

Beentongachtigen (Osteoglossomorpha)

De beentongachtigen iseen groep die voornamelijk bestaat uit tropisch Afrikaanse
en Zuidamerikaansezoetwatervissen die levenvan vissen en waterdiertjes. Hiertoe behoren onder meerdeolifantsvissen (Mormyridae) met elektrische organen voor dedetectievanobjecten introebelwaterendebeentongfamilie waarvan deArapaima (leng18

te 2,5 m) de grootst bekende zoetwatervis is. De groep wordt gekenmerkt door zachte
vinstralen, 3 - 9 branchiostegaalstralen (kieuwdekselstralen) en tanden op het monddak en het tongbeen die met elkaar samenwerken bij het bijten op voedsel. Tot deze
superorde behoren ongeveer 116 soorten, meer dan 80 van deze zijn olifantsvissen.
Tarponachtigen (Elopomorpha)

Deze hoofdafdeling bestaat uit 11soorten tropische of subtropische zeevissen met
grote schubben en een schedel die uit veel kleine beenstukken bestaat en die nog iets
laat zien van het oorspronkelijke huidbeenpantser van devoorouders. De Anguilliformes of aalachtigen behoren ook tot deze orde. Hiertoe behoren ruim 600soorten, o.a.
demoeralen of murenen. Het zijn langgerekte vissen waarbij schubben heel klein zijn
of ontbreken, zonder buikvinnen, maar met een continue vinzoom waarin rugvin,
staartvin en anale vin zijn opgenomen. Typisch voor de groep is de sterk afgepatte,
bladvormige en doorzichtige larve, de leptocephalus.
Haringachtigen (Clupeomorpha)

Dezeworden in4 families en 290soorten samengevat en hebben een enigszins afgeplat tot rond langwerpig lichaam. Dezwemblaas isdoor een paar blindzakken verbonden met degehoor-evenwichtsorganen waardoor geluiden vermoedelijk goed gedetecteerd kunnen worden. Borstvinnen liggen aan de buikzijde, direct achter de kop, de
buikvinnen zijn vernaarachterengeplaatst vóór deanus.Eenderdedeelvandewereldvisvangst bestaat uit vissen uit deze orde. Clupea harengus (haring), Engraulis (ansjovis), Sardina (sardine), Alosa (elft en flint) zijn zeer bekende soorten.
Karperachtigen, meervallen en verwanten(Ostariophysi)

Driekwart van allezoetwatervissen, ruim 6000soorten, behoren tot dezegroep. Afgezien van een kleine restgroep van voornamelijk herbivore Gonorynchiformes bezittenallevertegenwoordigerseenreekskleinebeentjes diedevoorzijde vandezwemblaas
verbinden met het inwendige oor (de beentjes van Weber). Deze groep heet daarom
ook wel Otophysi (oto = gehoor, physa = blaas). Tussen staart en rugvin komt vaak
eenvetvinvoor,eenkleinvlezigvinnetje zonder vinstralen. Dekarperzalmen (Characiden), de karperachtigen (Cypriniden), de meervallen (Siluridae) en de sidderalen en
mesalen (Gymnotidae) bezitten alle een zwemblaas die uit twee delen bestaat. Deze
isviaeenbuismet deslokdarm verbonden waardoor devullingsgraad snel kan worden
geregeld. Aan de boven- en onderkaak komen baarddraden voor.
Enige bekende vertegenwoordigers van de karperzalmen zijn de tetra's, bijlzalmen
en de piranja. Tot de karperachtigen behoren o.a. de karper (Cyprinus), de goudvis
(Carassius), de brasem (Abramis), de zeelt (Tinea) en de voorn (Leuciscus). De meervallen zijn uitwendig vooral te herkennen aan de baarddraden die vaak lang zijn en
19
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volzittenmet zintuigorgaantjes. Het zijnmeestalzoetwatervissen. Bekendegenera zijn
de Europese meerval (Silurus), de Afrikaanse meerval (Clarias) en de pantsermeerval
(Corydoras).
Zalmen, forellen, snoeken en verwanten (Pro-acanthopterygii)

In de ontwikkelingslijn van de Teleostei zien wedat het tweede bovenkaaksbeen of
maxillare niet meer deel uit maakt van de echte (functionele) kaakrand, maar links
en rechts in de flank van de mond ligt, die zijdelings verstevigt en ten slotte deel uit
maakt van het mechanisme van vooruitstulping (protrusie) van het voorste kaakbeen,
het premaxillare. Soorten met een protrusiemechanisme maken echter geen deel meer
uit van de Pro-acanthopterygii, maar van de grootste afdeling van de Teleostei: de
Acanthopterygii (stekelstraligevissen). DeAcanthopterygii ende Par-acanthopterygii
stammen af van Pro-acanthopterygii.
Een anderetendensdoor dezegroepen heen ishet naar voren komen van de buikvin-

Figuur 3.Demeerbekendevissoorten diebehoren tot deindetekst genoemdesuperordenvan
deTeleostei. Bron:Fishesof theworld. F.S.Nelson. Copyright 1976byJ.Wiley and Sons.Reprinted bypermission.

A. Beentongachtigen
1. Osteoglossum (beentong)
2. Mormyrus (olifantsvis)
3. Arapaima

E. Zalmachtigen
1. Salmo (zalm)
2. Osmerus (spiering)
3. Esox (snoek)

B. Tarponachtigen
1• Megalops (tarpon)
2. Elops
3. Anguilla (aal)

F. Kabeljauwachtigen
1. Lophius (zeeduivel)
2. Gadus (kabeljauw)

C. Haringachtigen
1. Clupea (haring)
2. Sardina (sardine)
3. Engraulis (ansjovis)
D. Karperachtigen
1. Cyprinus (karper)
2. Characide (tandkarper)
3. Meerval
4. Mesaal

G. Stekelstralige vissen (vele orden)
1. Lepomis (zonnebaars)
2. Scorpaena (schorpioenvis)
3. Tetraodon (koffervis)
4. Pleuronectus (schol)
5. Gasterosteus (stekelbaars)
6. Atherina (koornaarvis)
7. Sphyraena (barracuda)
8. Scomber (makreel)
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nen en het hoger tegen de flank geplaatst worden van deborstvinnen. Deopen verbinding tussen darm en zwemblaas verdwijnt geleidelijk en een gasklier tegen de zwemblaas aan maakt volumeveranderingen ervan mogelijk. Zo'n gasklier komt echter ook
bij voorbeeld bij de aal voor. De zalm en verwanten bestaan uit ongeveer 500 soorten
en bezitten meestal veel branchiostegaalstralen die aansluiten aan de onderrand van
het kieuwdeksel. Kaakprotrusie komt niet voor. Vaak isereenvetvin achter de rugvin.
Bekende soorten zijn forel enzalm (Salrno), snoek (Esox), spiering (Osmerus) en houting (Coregonus).
Kabeljauwen, hengelvissen en verwanten {Par-acanthopterygii)

Deze hebben meestal harde vinstralen, naar voren opgerukte buikvinnen, weinig
branchiostegaal straleneneenkarakteristiek skeletvandestaart. Debelangrijkste families zijn de hengelvissen waaronder de zeeduivel (Lophius) met ongeveer 215 soorten,
en de kabeljauwachtigen (Gadiformes) die van groot economisch belang is en uit 80
soorten bestaat. Kenmerken van de kabeljauwachtigen zijn de zachte vinstralen, een
rugvin dievaak intweeof drieonderdelen verdeeld isensomseenprotrudeerbare bek.
Het maxillare is beweeglijk.
Bekende namen uit deze groep zijn: kabeljauw (Gadus morhua), schelvis (Melanogrammus aeglefinus), wijting (Merlangius merlangus), koolvis (Pollachius virens) en
stokvis (Merluccius).
Stekelstralige vissen (Acanthopterygii)

Dit isdehoogst ontwikkelde engrootstegroepvan debeenvissen. Degroep vertoont
een grote verscheidenheid en heeft zich aan veel milieu's aangepast: zee, zoet en brak
water. Uit vergelijking van bij voorbeeld barracuda, koffervis en schol blijkt dat ook
kleurenlichaaamsvormergvariabelzijn. Er bestaan meer dan 8000soorten. Typerend
zijn de stekelstralen in de vinnen en de buikvinnen die tegen de keel liggen onder de
hoog ingeplante borstvinnen. De bovenkaak is protrudeerbaar of secundair verdwenen. Vetvinnen ontbreken en het aantal wervels ligt tussen 24 en 30.
Degrootsteordeisdievandebaarsachtigen (Percomorphi) metongeveer 71families.
Hiertoe behoren baars (Perca), zeebaars (Serranus), zonnebaars (Lepomis) en bontbaars (Cichlasoma). Andere bekende families uit andere orden zijn de koornaarvissen
(Atherinidae), de zeenaalden (Syngnatidae), de schorpioenvissen (Scorpaenidae), de
lipvissen (Labridae), deslijmvissen (Blenniidae), degrondels (Gobiidaè) en de makrelen (Scombridaé).
De platvissen (Pleuronectiformes) vormen met hun zachte vinstralen een uitzondering in deze groep. De larve istweezijdig symmetrisch, maar bij volwassen dieren zijn
beide ogen naar één zijde gemigreerd. Het dier ligt met de andere zijde op de bodem,
half overdekt door opgewaaid bodemmateriaal. Bij de tongen ontbreken de borstvin22

nen. Bekende namen indezegroep zijn de schol (Pleuronectus), bot (P/atichtys), tong
(Solea) en tarbot {Scophthalmus).
De families van bont gekleurde koraalvissen horen vrijwel zonder uitzondering tot
deze vissen en hetzelfde geldt voor de koffervissen. Over de verwantschappen binnen
deze veelvormige groep bestaat nog veel discussie.
Metdezegegevensishetmogelijk omdevissendiehiernagenoemd worden enigszins
te 'plaatsen'. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar Nelson (1976) en Lauder &
Liem (1983).
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Zwemmen
J.W.M. Osse, J.L. van Leeuwen en J.J. Videier

Dezegswijze 'Alseenvisinhet water' weerspiegelt dat vissen onder water zwemspecialisten zijn. Het meest typisch voor vissen is het zwemmen. Hoewel ook veel andere
gewerveldedieren alssalamanders, schildpadden, krokodillen, pinguinsen waterzoogdieren,zoalsdolfijnen enwalvissen, goedetot uitstekende zwemprestaties leveren gaat
hetindiegevallenomeensecundaireveranderingvaneenoorspronkelijk aan landleven
aangepast bouwplan. Devorm endeinwendigeconstructievanvissenalsprimaire waterbewoners is een weerspiegeling van de eisen die het zwemmen stelt. Voortbeweging
in het water is nodig voor het vinden van voedsel, het vluchten voor predatoren, voor
migratie en als onderdeel van sociaal gedrag en paringsritueel. In de loop van meer
dan 400 miljoen jaar evolutie zijn er veel typen vissen ontstaan en weer uitgestorven.
De meer dan 20000 soorten die nu bestaan, vertegenwoordigen in lichaamsvorm,
plaats en bouw van vinnen een scala van zwemmende dieren dat uiteenloopt van de
snelle, continu zwemmende makrelen en tonijnen tot de onbeweeglijk in een hinderlaag op de bodem liggende steenvissen en hozemonden. Sommige vissen zwemmen
met behulp vande borstvinnen (bij voorbeeld zeepaardjes), andere in hoofdzaak door
golfvormige bewegingen te maken met de buikvin of rugvin (mesalen, sidderaal) of
door vrijwel alleen met de staart te wrikken (koffervis). Het meest algemeen is het
zwemmen door krommingsgolven langs het lichaam naar achter te verplaatsen met
een toenemende amplitude (uitslag). Voortstuwing ontstaat door de reactiekrachten
van het water op het bewegende visselichaam (figuur 1).
Destudievanhetzwemmen isniet eenvoudig,omdat hetgaat omdeinteractie tussen
het zich vervormende visselichaam en het wijkende water. De hoge soortelijke massa
(dichtheid) van water, de viscositeit (stroperigheid) en de wetmatigheden die gelden
voor stroming moeten bij een grondige analyse betrokken worden. Alleen beschrijven
hoe de vis vervormt, is onvoldoende. Kernvragen zijn: hoe wordt de voortstuwende
kracht gegenereerd, welkeweerstand wordt ondervonden, hoe isdie weerstand afhankelijk van lichaamsvorm, huidoppervlak en vinbewegingen? Hoe isdevisin staat efficiënt, d.i. met deminsteenergiekosten, tezwemmen? Dit isbelangrijk, want het zwemmen vormt de grootste 'kosten'factor in het dagelijks leven van vissen.
Om een antwoord te kunnen geven ishet noodzakelijk stil testaan bij enige basisge24

bewegingsrichting

f
4 stuwkracht
voortstuwingselement
tse kracht

zijwaartse kracht
voortstuwingselement

Figuur 1.Momentopname vandegolfvorm vaneenzwemmende vis. Detwee blokjes stellen
elementen voor het leveren van stuwkracht voor. Zwemmen ismogelijk door de samenwerking
van alle voortstuwende elementen tijdens devoortdurende vormverandering vanhet lichaam.
In het voorste blokje leidt dedruk diedevisuitoefent tot eenreactiekracht opdevisdiein
een stuwkracht eneenzijwaartse kracht ontbonden is. Destaartwortel beweegt naar rechtsen
dus isde reactiekracht vanhet water opdevisnaar links gericht; door degrotere hoek met
de bewegingsrichting isdevoortstuwingscomponent ergroter. From: P.Webb, 1984. Formand
function in fish swimming. Copyright byScientific American Inc.Allrights reserved.

gevensvan de hydrodynamica. Daarom volgt in het onderstaande na de bouw van het
visselichaam een paragraaf over stromingsleer. Vervolgens komen zwembewegingen,
voortstuwing en weerstand, de rol van de staart, de efficiëntie van het zwemmen en
enige typen van zwemmen aan bod.
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Bouw van het visselichaam
Van bovenaf gezien lijken vissen sterk op elkaar: ze zijn bijna alle spoelvormig. De
grootste dikte van een vis ligtmeestal iets achter de schoudergordel. Beide kenmerken
houden waarschijnlijk verband met de stroomlijn en de flexibiliteit die een vis bij het
zwemmen nodig heeft.
Deverschillen tussen de soorten en tussen vissen van dezelfde soort in verschillende
levensfasen komen vooral tot uiting bij vergelijking van de zij-aanzichten. Een veel
voorkomende bouw van skelet en vinnen is gegeven in figuur 2. De kop is stijf door
deaanwezigheid van een hersenschedel, maar kan alsgeheel bewegen ten opzichte van
de wervelkolom. De wervelkolom kan opgevat worden als een staaf die met name in
zijwaartse richting flexibel is.Tijdens de bewegingen verandert de wervelkolom praktisch niet van lengte.Samentrekking van delichaamsspieren leidt tot krommingen van
het lichaam.
Er zijn meestal meer dan 30wervels die met elkaar verbonden zijn door ligamenten
(Symmons, 1979). De wervels zijn biconcaaf, dat wil zeggen dat ze aan de voor- en
achterzijde uitgehold zijn. Wervels 'articuleren' met elkaar via tussenwervelschijven
van kraakbeen die evenals de wervels zelf tijdens de ontwikkeling zijn ontstaan uit de
chorda als centrale as.

ƒ6

^f**fe
V

Figuur 2. Röntgenfoto van een karper: 1 = wervelkolom, 2 = schoudergordel, 3 = borstvin,
4 = buikvin, 5 = hersenschedel, 6 = rugvin, 7 = anaalvin, 8 = zwemblaas (2 delen),
9 = keelkaken.
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Figuur 3.
A. Lichaamsomtrek van Sarotherodon
(Tilapia) niloticus (Cichlidae) en de
vorm van de myotomen.
B. Kruisendecollagenevezelsindedichte laag van de lederhuid bij deze soort
(vergroting 900 x ) .
Bron: Videier (1975).

Despiercompartimenten vanderompzijn complex gevouwen enworden myotomen
genoemd (figuur 3). De rompspieren bestaan uit een aaneengesloten reeks van deze
myotomen. Opeenvolgende myotomen worden vanelkaar gescheiden door zogenaamdemyosepten, dat zijn bindweefsellagen die bestaan uit een netwerk van collagenevezels. Myosepten zijn zeer dun: ze hebben een dikte van minder dan 0,1 mm.
Een verticaal bindweefselschot scheidt de spieren in een linker en rechter deel. Vaak
isook eenhorizontaal schot (septum horizontale) aanwezig. Dit scheidt despieren bovendien ineen bovenste (epaxiaaf) en een onderste (hypaxiaal) deel. Dedorsale ribben
liggen in het septum horizontale en de ventrale ribben in de wand van de buikholte.
De myosepten zijn zowel met de septa (tussenschotten) als met de huid verbonden.
De huid is bij vrijwel alle vissoorten zeer stevig en dik: meer dan 10x zo dik als
de myosepten. De krachten die het langsglijdende water op de huid uitoefent, bestaan
voornamelijk uit schuifkrachten die een zwakke mechanische belasting vormen en
geen verklaring geven voor de dikte van de huid. De huid bestaat uit een opperhuid
met veel slijmcellen. Daaronder liggen collagene vezels die in twee hoofdrichtingen
lopen (figuur 3B). De huid is veelal voorzien van schubben die verankerd zijn in de
lederhuid en die door de levende laag van opperhuidcellen worden bedekt. De veronderstelling dat dehuid een rol speelt bij deoverdracht van spierkrachten naar de staart
tijdens het zwemmen komt later aan de orde.
Achter de kop ligt ventraal (aan de buikzijde) de lichaamsholte die plaats biedt aan
de spijsverterings-, voortplantings- en excretieorganen. Bovendien ligt daar bij veel
soorten dezwemblaas.Dewandvandelichaamsholte isverstevigd door eerdergenoem27

de ribben en omgeven door spieren. Deze zetten zich samen met de rugspieren voort
in de staart.
Het stelsel van lichaamsspieren is complex gebouwd. Alexander (1969) definieerde
een spiervezeltraject van de elkaar in de lengterichting opeenvolgende vezels als een
denkbeeldigecurvedieiniederpunt derichtingvandespiervezelbeschrijft. Dezecurve
verloopt vanaf de kop door een myotoom via het myosept naar deaangrenzende vezel
in het volgende myotoom en zo verder. Deze trajecten verlopen als schroeflijnen (helixen)met uitzondering vandedelentussendeventraleribben (figuur 4).De spiervezels
lopen dus vrijwel nergens precies evenwijdig aan de lengteas van de vis. Alexander
(1969), Kashin &Smoljaninov (1969)en Vander Stelt (1968)suggereren dat dit bijzondere oriëntatiepatroon van de spiervezels het mogelijk maakt dat alle vezels een overeenkomstig aandeel in het geproduceerde vermogen leveren.
Er zijn globaal driehoofdtypen spiervezels (tabel 1):wit, rose en rood (Van Raamsdonk, 1978). Witte spiervezels zijn in staat om gedurende een korte tijd (10-60 seconden) een groot vermogen te leveren. Dit hangt samen met de hoge contractiesnelheid
vandit vezeltype.Zegebruikengeenzuurstof tijdens decontractie(anaëroob). Deener-

Figuur 4. Spiervezeltrajecten naar Alexander (1969).
A = bovenaanzicht;
B = zij-aanzicht (o = obliquus, scheve buikspier van de lichaamsholte);
C = achteraanzicht in dwarse doorsnede (ak = achterste kegel, vk = voorste kegel van de
myotomen).
Er zijn vier bundels met spiervezeltrajecten te onderscheiden in een lichaamshelft: twee in het
epaxialedeel(e)entweeinhet hypaxialedeel(h).Ineenbundel verlopen detrajecten als concentrische helixen. Volgens Alexander zou over een traject een min of meer homogene verkorting
mogelijk zijn. Tevens zouden verschillende trajecten in gelijke mate verkorten. Hierdoor kunnen alle spiervezels een evenredig aandeel in de arbeid leveren. De rode vezels lopen vrijwel
evenwijdig aan de lengteas, direct onder de huid. Deze vezels doen niet mee aan het helixpatroon.
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1abel I. Eigenschappen van witte en rode spiervezels. De roze of intermediaire vezels lijken in hun
eigenschappen het meestopwittevezels, maarhebbeneengroter uithoudingsvermogen.
eigenschappen

kleur
contractie-snelheid
myosine-ATPase-activiteit'
SDH-aetiviteit'
ATP-produktie'
aëroob,anaëroob
aantal mitochondriën
aantalcapillairen
myoglobinegehalte
glycogeengehalte
vcv.eldiameier
kracht
uithoudingsvermogen

Vezeltype
rode

witte

rood
langzaam

wit

laag

snel
hoog

hoog

laag

oxydatief

glycolytisch
anaëroob

aëroob
groot
groot

klein
klein

hoog

laag

laag

hoog

klein

groot

klein

groot

goed

slecht

1- ATP = adenosine-tri-fosfaat; SDH = succinaat dehydrogenase

gie isafkomstig van de omzetting van glycogeen in melkzuur. Rode spiervezeJs liggen
doorgaans geheel aan dezijkant van het lichaam (lateraal). Dezevezels vertonen geen
helixpatroon, maar vormen een min of meer onafhankelijk systeem. Rode spiervezels
zijn praktisch onvermoeibaar, maar werken relatief langzaam. Ze halen energie uit de
verbranding vanvetten waarbij zuurstof wordt gebruikt (aëroob). Door dezeer economische produktie van spierkracht uit voedselenergie endoor het grote uithoudingsvermogen is het systeem van rode spieren zeer geschikt voor zijn rol: het leveren van de
stuwkracht bij het rustige zwemmen. Hoewel rode spieren meestal minder dan 10°7o
en witte meer dan 90ff/o vormen van de totale spiermassa worden de witte bijna alleen
gebruikt voor zeer snelle acties bij vluchten, het vangen van een prooi en bij agressief
gedrag. De eigenschappen van rose vezels houden het midden tussen die van witte en
rodevezels.Zezijn vaneenintermediair type.Erzijn trouwens inmiddels verschillende
typen intermediaire vezels aangetoond (Akster, 1984).
Rode vezels liggen doorgaans direct onder de huid, de overige lichaamsspieren bestaangrotendeelsuitwittespiervezels.Erkomenook mozaikpatronen vanwitteenrode
vezels voor, bij voorbeeld bij de zalm. De verhouding tussen de volumes ingenomen
door deverschillendetypen spieren hangt samen met delevenswijze vandevisen loopt
nogal uiteen (figuur 5).Stayers bezitten een relatief groot volume aan rode vezels, ter29
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Figuur 5. Vereenvoudigde dwarsdoorsnede door de rompspieren van enkele vissoorten met
sterk verschillende levenswijze:
A. sprinters (snoek);
B. tussenvorm met in de tijd sterk wisselende zwemactiviteit (rietvoorn);
C. vissen die langdurig achtereen zwemmen met matige snelheid (zalm).
De rode vezels zijn donker getekend, gestippelde arealen zijn roze vezels. Opgemerkt dient te
worden dat het relatieve aandeel van de roze vezels van voor naar achteren toeneemt; bij vergelijking moeten daarom overeenkomstige dwarsdoorsneden genomen worden. Gewijzigd naar
Boddeke et al. (1959).

wijl vissen diehun prooi vanuit een hinderlaag opwachten vrijwel uitsluitend wittevezels hebben.
De vinnen kunnen onderverdeeld worden in: mediane vinnen (dat zijn de rugvin,
staartvin, anale vin) en gepaarde vinnen, de borst- en buikvinnen. Mediane vinnen
zijn vanbelangvoor destabilisatietegen rollen omdelengteasbij hetzwemmen. Naast
hun bijrol bij de voortstuwing worden gepaarde vinnen vooral gebruikt voor remmen
ensturen.Erzijnook vissendieuitsluitend demedianevinnengebruiken voordevoortstuwing bij rustig zwemmen. Dan vindt er een golfbeweging plaats langs de vin van
voor naarachter. Metdezewijzevanvoortstuwing kanook achteruit gezwommen worden: dan isde richting van degolfbeweging omgekeerd. Ook degepaarde vinnen worden soms gebruikt voor de voortstuwing (bij voorbeeld bij zeepaardje) en soms ook
bij het genereren van een opwaartse kracht.
Detypisch asymmetrische (heterocercale) staartvin van haaien kan niet alleen stuwkracht produceren, maar ookeenopwaartse kracht. Beenvissendieovereen zwemblaas
beschikken, kunnen hiermee hun gemiddelde soortelijk gewicht (soortelijke massa)
regelenomopeenbepaaldediepteteblijven. Dit isnodig,omdat hun skeleteen grotere
dichtheid heeft dan water. Kraakbeenvissen, zoals haaien en roggen, hebben geen
zwemblaas. Ook hun soortelijk gewicht is doorgaans groter dan van water. De lever
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die tot een kwart van het lichaamsgewicht kan bijdragen, bevat grote hoeveelheden
vetachtige stoffen met een dichtheid (soortelijk gewicht) van 870-880 kg/m3. Daarmeewordteenbelangrijke bijdragegeleverdaandeopwaartsekracht nodigomopeen
bepaaldediepteteblijven. Omopverschillendediepten tekunnen opereren maakt de
haaigebruik vanzijn typische staartvin enzijn stijve, zijwaarts uitstekende borstvinnendiebij het zwemmen eenliftkracht opwekken. Dit mechanisme speelt vooraleen
rol bij snel zwemmende roofvissen onder de haaien.
Stroming en weerstand van water

Dehydrodynamica speelt bij debewegingen vanvisseneengroterol, omdat devis
direct interacteert met het water. Vooral bij snelle voortbeweging worden hoge eisen
gesteld aan de stroomlijn van de vis om de weerstand te reduceren.
Aangezien water vrijwel niet samendrukbaar ismag dedichtheid constant verondersteldworden.Hieruit kandecontinuïteitsvoorwaarde afgeleid worden,dieinhoudt
dateenbepaaldvolumewatersteedsdezelfdemassabevat.Alsereenbepaaldehoeveelheid water in zo'n volume binnenstroomt moet er evenveel uitstromen. Het debiet
- dat isdehoeveelheid waterpertijdseenheid - dat door eengeheelgevuldebuisof
leidingstroomtisinelkedoorsnedeevengrootopeenbepaaldmoment.Uitdezecontinuïteitsvoorwaarde kandaaromdenoodzakelijkesamenhangvandestroomsnelheden
indrieonderlingloodrechterichtingenberekendworden.Ditisvanbelang,omdatkennisvandelokalesnelhedennodigisvoorhetbepalenvandedruk (kracht/eenheid van
oppervlakte, N/m2) die de vis op het water uitoefent.
De dichtheid van water kan bij gangbare temperaturen gesteld worden op 1000
kg/m3, dievangewoon zeewater opongeveer 1030kg/m3. Dedichtheid isniet alleen
min of meer constant, maar ligt bovendien in dezelfde orde van grootte als dievan
vissenenandereorganismen inwater.Dezeorganismen kunnen daardoor viageringe
aanpassingen van hun dichtheid (zwemblaas) praktisch in water zweven.
Waterkaninbeweging(stroming)gebracht worden door krachten dieeropworden
uitgeoefend. DetweedewetvanNewton(F=m.a)isdaaropvantoepassing,maardeze
toepassing iserg ingewikkeld.
Alszichonderinvloedvanbewegingeneenruimtelijk patroonvansnelhedenenversnellingen heeft ingesteld, kan dat beeld met stroomlijnen worden weergegeven. Een
stroomlijn iseen curve dieop elk punt derichting aangeeft waarin devloeistof zich
verplaatst.Bijonveranderlijke stroomlijnen spreektmenvanstationairestroming.Als
hetstromingsbeeldvoortdurendverandert,doordaterplaatselijk versnellingenenvertragingen optreden dievariëren indetijd, spreekt menvaneeninstationaire stroming
(Engels: 'unsteady flow').
Dezebegrippenkunnenmethetonderstaandewordentoegelicht. Ineenvernauwing
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van de waterleiding versnelt het water. Aangezien die vernauwing op één plaats blijft
isertoch een indetijd onveranderlijk stromingspatroon: het iseenstationaire stroom.
Wordt echter het debiet (volume/tijd) veranderd door een kraan open en dicht te doen
dan ontstaat een zich steeds wijzigend stromingspatroon: de stroming is instationair.
De invloed van dit instationaire effect hangt af vanfrequentieparameter a(sigma), a
ishetprodukt van radiale frequentie, karakteristieke lengteendereciprokewaarde van
de karakteristieke snelheid. Alsaeenwaardeheeft van 1 iseraleensubstantieel instationair effect. Zijn er per seconde veel veranderingen in de stroming dan isde bijdrage
van het instationaire deel van de stroming in het totaalbeeld groot. Bij zwemmende
vissen bereikt a een waarde van 8 of hoger, ook bij continu zwemmen. Dit betekent
dat deze stroming een sterk instationair karakter heeft, waardoor drukken en snelhedennietmeergemakkelijk kunnen worden uitgerekend. Daardoor isook deberekening
van de door de vis aan het bewegende water toegevoerde energie lastig.
Bij stromend water hebben wetemaken met traagheidskrachten en wrijvingskrachten. Deverhouding hiertussen kan worden vastgesteld uit het getal van Reynolds (Re),
een dimensieloze grootheid:
Re =

^

n
Hierin isp(rho)dedichtheid vanhet medium, ude(gemiddelde)snelheid, Leen karakteristieke lengtevan het bewegende voorwerp en77 (eta)deviscositeit. In deteller staan
de traagheids-, in de noemer de wrijvings(schuif)-krachten. Als Re heel klein is overheersen dus de wrijvingskrachten: vloeistoflagen met verschillende snelheid schuiven
dan traag langs elkaar: de stroming islaminair (figuur 6A). Vanaf Re-waarden groter
dan 1 0 2 - 103 mag worden aangenomen dat de laminair stromende waterlaag rond
een bewegend voorwerp geconcentreerd is in een dunne grenslaag tegen het lichaam
aan. Hierin ontstaan dan over korte afstand grote snelhéidsverschillen, want tegen de
vis aan blijft het water op zijn plaats en buiten de grenslaag staat het water ook stil.
Dit langselkaar schuiven van de waterlagen kost veelenergieenveroorzaakt een groot
deelvandezwemweerstand. Het anderedeelvandezwemweerstand wordt veroorzaakt
door het naar voren enopzij versnellen vanhet water door met name de kop. Hierdoor
ontstaat een gemiddeld hoge druk op de snuit van de vis. Wordt het Reynoldsgetal
hoger dan 105- 106dan wordt de grenslaag turbulent: er treden wervels in op en de
stroming is niet meer laagsgewijs. Wanneer de viscositeitseffecten overheersen is
stroomlijnvorm nietbelangrijkendaarom geldenvoor kleine,langzamedieren alspantoffeldiertjes geheel andere vormeisen dan voor grote snelle vissen. Ook vislarven ondervinden door hun geringe grootte een sterk wrijvingseffect (figuur 6B). Als zulke
larven van 3 - 6 mm ophouden met het maken van zwembewegingen liggen ze vrijwel
direct stilzonder door teglijden. Vandeenergieindewaterstroom diezebij voedselop32
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Figuur 6A. Schema van een bewegend lichaam in een vloeistof. De pijlen geven een beeld van
de beweging van de vloeistof die het bewegende lichaam veroorzaakt; hun lengte geeft een indruk van de snelheden.
a. Re-getal < 1,
b. Re-getal tussen 102 en 106,
c. Re-getal > 106;bij deze hoge Re-waarden gaat de laminaire grenslaag over in een turbulente.
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Figuur 6B. Vergelijking van de lichaamsbouw van de baars (Percafluviatilis) in een larvaal
en een volwassen stadium. De waarden voor het Reynoldsgetal moeten als een indicatie beschouwd worden. De larve heeft een relatief lang lichaam met een vinzoom en een opvallende
dooierzak. Uit devinzoom ontwikkelen zichdeongepaarde vinnen van het volwassen stadium.
Een stroomlijnvorm zoals bij volwassen vissen speelt voor de larve een geringere rol door de
grote invloed van de wrijving.
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name opwekken, gaat 60% verloren aan wrijving (Drost, 1986). De grootte van het
Re-getal is dus belangrijk bij het bepalen van het beeld van de stroming rond een in
het water bewegend voorwerp. Het isechter strikt genomen alleen toepasbaar bij stationaire stroming, want uit de formule blijkt dat Re varieert als u verandert.
Een zwemmende vis produceert met zijn staart wervels in het water dat hij achter
zichlaat. Dezeontstaandoor optredendewrijvings-entraagheidskrachten. Aangezien
deze wervels van belang zijn voor de grootte van de voortstuwingskrachten is het belangrijk dat deenergiekosten voor deproduktie vandezewervelszolaagmogelijk zijn.
Dezekosten zijn evenredigaan dewervelsterkteinhet kwadraat gedeeld door dewortel
uit het werveloppervlak. Efficiënte produktie van wervels kan dus geschieden door
deze een zo groot mogelijk oppervlak te geven en dit kunnen snelzwemmende vissen
doen door het bezit van een hoge smalle staart.
Voor zwemmende vissen plus het omringende water geldt de wet van behoud van
impuls. Bij het zwemmen wordt een impuls aan het water afgestaan en deze is gelijk
aan de som van deprodukten van massa en snelheid van alle bewegende vloeistofdeeltjes. Aan de achterwaartse impuls gegeven aan het water ontleent de viszijn voortstuwing. Wildevisversnellen bij het afzetten dan dient hij daartoe eengrote impuls naar
achteren te geven aan het water. Hij kan dit het beste doen door veel water (een grote
massa m) een kleine snelheid (v)te geven; de impuls (m.v) kan dan groot zijn en door
de lage v is de energiebesteding van de vis (J^mv2) gunstig, immers in de laatste formule staat de snelheid in het kwadraat. Voor het bereiken van een efficiënte voortstuwing isdit principe van cruciaal belang en het wordt bereikt door het produceren van
grote wervels achter de vis.
Zwembewegingen
De bewegingen van zwemmende vissen zijn door tal van onderzoekers bestudeerd
(o.a.Gray, 1933; Bainbridge, 1958;Blight, 1977;Videier&Hess, 1984). Onderscheiden
worden: met constante snelheid rechtuit zwemmen (continu zwemmen), onderbroken
('intermitterend') zwemmen, het zwemmen langs een kromme baan (wenden) en het
inminof meervoorwaartse richting versnellen. Voorbeelden van bewegingen die daarbij optreden worden getoond in figuur 7.
Zuiver continu zwemmen komt in feite weinig voor, maar is wel het meest geschikt
voor eeneersteanalyse van het zwemmen. Bij dit typetreden erzijdelings krommingsgolvenopvandelichaamsas dieinderichtingvandestaart verlopen. Deuitslag (amplitude) vandezijwaartse bewegingneemt af vanaf desnuitpunt totongeveer het zwaartepunt van de vis, om dan naar de staart sterk toe te nemen (figuur 8). De gemiddelde
zijwaartse snelheid is daarom het hoogst bij de staartvin. Hierdoor kan water langs
het helelichaam worden versneld. Door de stijfheid van de koptreedt hier geen krom34
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Figuur 7. Zwemtypen van boven gezien (tekeningen afgeleid vaneensnelle film).
A. Continu zwemmen door dekarper: desnuitpunt maakt geringe zijwaartse bewegingen; bij
het zwaartepunt van devisisdezijwaartse uitslag minimaal, bijdestaartpunt maximaal. Bron:
Van Leeuwen, Lankheet enOsse.
B- Onderbroken zwemmen door de karper: nauitglijden ingestrekte toestand wordt weer versneld door enkele lichaamgolven; tevens treedt ereen lichte richtingsverandering op; deuitslagen vanhetlichaam zijn vooral initieel groter danbijcontinu zwemmen; onderbroken zwemmenwordt door dekarper veelmeer gebruikt dan continu zwemmen. Bron: naar Van Leeuwen,
Lankheet en Osse.
C. Start vaneen forel: tijdens de start treden extreme krommingen op vanhet lichaam; na
enkelestaartslagen wordt een toestand bereikt dieveellijkt opcontinu zwemmen. Bron: Hertel
(1%3).

ming op. Figuur 9laat tekeningen zien van de omtrek van een 0,42 m lange kabeljauw
diecontinu recht vooruit zwemt. Detekeningen zijn gemaakt van filmbeelden dierecht
van boven werden opgenomen met 200 beelden per seconde. Elk vierde beeld van een
staartslag van links naar rechtsisgetekend. Links het eerste beeld en rechts het laatste.
Detijdsafstand tussen de beelden is0,02 s(de horizontale as in de tekening iseen tijdas). Bij elk beeld horen twee punten achter elkaar in de zwemrichting. Het zijn vaste
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Figuur 8. Uitslag (amplitude) van de zijwaartse beweging (A) en maximale kromming (B) van
de lichaamsas bij continu zwemmen van de koolvis (doorgetrokken curves) en de makreel (onderbroken curves). De zijwaartse uitslag isgegeven als fractie van de lichaamslengte. Ook de
kromming isdimensieloos gemaakt door deze met de lichaamslengte te vermenigvuldigen. De
bewegingen van koolvis en makreel verschillen weinig, behalve in het staartgebied waar de makreel de grootste waarden van uitslag en kromming bereikt. Bron: Videier & Hess (1984).
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Figuur 9. Tekeningen naar filmbeelden van een continu recht vooruit zwemmende kabeljauw
van 42 cm lengte, waarin de staartslag van links naar rechts is weergegeven. De stippen zijn
vaste punten op de achtergrond. De kop beweegt vrijwel in een rechte baan.
u = zwemsnelheid in m/s;
v = snelheid van de krommingsgolven.
Bron: Wardle & Videier (1980).
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punten op de achtergrond. De vis zwemt ten op ziehte van deze punten vooruit met
eensnelheid (u)van0,7m/s. Dekrommingsgolven lopen integengestelde richting met
een snelheid (v) van 0,9 m/s.
De krommingsmaxima aan de linker- (L) en rechterzijde (R) van de vis zijn door
onderbroken lijnen met elkaar verbonden.
Indetekening isdehorizontale afstand tussen tweeopeenvolgende onderbroken lijnen gelijk aan de halve periode van de lichaamsoscillatie (V{ï). De verticale afstand
toont de halve golflengte van de lichaamsgolf (l^Xb).
De hoeveelheid versnelde vloeistof (toegevoegde massa) per eenheid van lichaamslengte hangt af van de hoogte en de dikte van het visselichaam. Een voorbeeld
van de toegevoegde massa voor een koolvis is gegeven in figuur 10.
Devoorwaartse snelheid (u)van deviswordt uitgedrukt inm/s. Bij vergelijking van
vissen van verschillende grootte kan veelal beter de snelheid (U) uitgedrukt worden
in lichaamslengten per seconde (L/s). Wanneer men wil nagaan of het type beweging
verandert alseen vissneller gaat zwemmen wordt despecifieke zwemsnelheid (U*)gebruikt: U*=L/T, waarin Tdeperiodeduur isvaneenvolledigelichaamsoscillatie (l/T

Figuur 10.Verdeling van de massa over de lengte van een koolvis. Op de X-as zijn fracties van
delichaamslengte (L)weergegeven en op de Y asde massa per eenheid van lichaamslengte (L).
De massa van de vis zelf is weergegeven met een onderbroken curve en de toegevoegde massa
met een doorgetrokken curve. In het staartdeel, waar de eigen massa juist klein is, neemt de
toegevoegde massa sterk toe. Hierdoor zijn fluctuaties inde kinetische energie van het lichaam
gering, maar wordt vermogen zeer efficiënt overgedragen aan het water. Bron: Hess&Videier
(1984).

37

isdestaartslagfrequentie). Voorvissen meteenverschillende bouw vinden weverschillende U*'s. Bij voorbeeld voor de makreel {Scomber scombrus) U* = 0,83 L/T, voor
de koolvis (Pollachius virens)0,80 L/T, voor de kabeljauw (Gadus morhud) 0,62, terwijl voor depaling (Anguilla anguilla) slechts0,55 L/T werd gevonden (vergelijk mens
met zwemvliezen 0,5 L/T, zie Videier, 1985).Voor makreel, kabeljauw, koolvis, forel,
serpeling engoudvis bleek U*zeer weinig tevariëren voor eengrote range absolute
zwemsnelheden (Bainbridge, 1958enVideier&Hess, 1984).Ditwilzeggendat deabsolute zwemsnelheid evenredig varieert met destaartfrequentie. Populair gezegd: devis
verandert detechniek vandezwemslag nauwelijks bij het groter worden van de absolute zwemsnelheid. Tabel 2geeft een beeld van de zwemsnelheden van verschillende vissoorten.
Bij onderbroken (Engels: burst andcoast) zwemmen (figuur 7B)worden lichaamsoscillaties (waarbij versneld wordt) afgewisseld metuitglijden, waarbij het lichaam
recht gehouden wordt endevinnen worden samengevouwen ter minimaliseringvan
de weerstand (Videier &Weihs, 1982).
Bij hetwenden vandevisworden soms extreme krommingen bereikt. Een visselichaam moet dusaanvele, niet samenvallende eisen voldoen: stijf bijhet uitglijden,
flexibel en krachtleverend bijhetversnellen ensoepel ommetsterke lichaamskrommingen bliksemsneltekunnen wenden. Onderzoek aan hetwenden isnogzeer beperkt
(maar zie Weihs, 1972). Bewegingen van borst- enbuikvinnen spelen een belangrijke
rol.

Tabel 2. Sprintsnelheden enkruissnelhcden hijvissen (ontleend aan W'ebb(1984)enandere bronnen).
Vissoort

Lengte 1.

Sprintsnelheid

(in cm)

(in L/s)

tonijn

76

20

makreel

30

kabeljauw

40

13
8

koolvis

20
50

10
8
12.6(1 s)

karper

11.5
43
35

snoek

30

7(of hoger)

1,5-4

brandinghaars

IS

3-8.5 (staart)

nies-aal

15

-

0-2.5 (borstvinnen)
0-2.5 (continue buikvin)

hlankvoorn
pos

22
10.5

5

-

7alm
baars
snoekbaars

38

4.2
8.2

12.7(1s)

Kruissnelheid
(in L/s)
2.5-12
6
3
4
?-3

-

Het snel starten van vissen (bij voorbeeld tijdens toeschieten op een prooi of vluchten, zie figuur 7C) heeft meer aandacht van onderzoekers gehad (o.a. Weihs, 1973;
Webb, 1976). Afhankelijk van de bouw wordt het lichaam eerst in een C- of S-vorm
gelegd. Relatief lange vissen als de snoek lijken vooral de S-vorm tegebruiken. Waarschijnlijk reduceert ditdezijdelingse kopbewegingen (van belangbij het richten tijdens
prooivangst).
Bijsubtiel manoevrerenspelen met nameborst-, buik enmedianevinneneen belangrijke rol.
Voortstuwing
Directe afzetting van het lichaam van de vis tegen het water leidt tot voortstuwing.
Dit speelteenrolbij langecilindrische vissen meteencontinue rug-en buikvin waarbij
een duidelijke staartvin ontbreekt, zoals bij de aal. Over het lichaam lopen contractiegolven naar achter met een grote amplitude.
Bij vissen als kabeljauw, zalm en makreel treedt een lichaamskromming (figuur 9)
op met een veel kleinere amplitude, de staartvin maakt de grootste uitslag. Het is de
vraag hoe de kromming van het lichaam bijdraagt tot de achterwaartse impuls aan
het water, br zijn twee mogelijke mechanismen voor deze krachtsoverdracht. Bij het
zwemmen glijdt de vis (met zijn wrijvingsgrenslaag) door een tunnel gemaakt door
de kop. Daarbuiten staat het water stil. Doordat de lopende golven van het visselichaam een grotere snelheid hebben dan devoorwaartse snelheid van deviswordt door
deze golven aan de zijkant van het lichaam een massa water naar achteren versneld.
Deze is 'gelegen' tussen de vis en het omringende stilstaande water. Naar achter toe
wordt desnelheid en massa van dit bewegende water groter en demeesteenergie wordt
aan het water afgestaan door de achterrand van de staart. Op deze wijze dragen de
golfbewegingen vanhet lichaam, evenafgezien vandestaart, bij aan de voortstuwingskracht. Een tweede mogelijk mechanisme van overbrenging van de contractiekracht
van de voorste myotomen naar de staart is via de huid.
Het vermogen (arbeid/tijd, Eng.: power P) dat door de vis aan het water wordt afgestaan, kanbenaderd worden doortoepassing vande'slenderbody' theorie opgesteld
door Lighthill (1971). Dit vermogen wordt gebruikt om de weerstand van het water
te overwinnen (P w ), om de vis een voorwaartse versnelling (Eng.: acceleration) te geven
(Pa)en om impuls aan de omringende vloeistof te geven (Pv). De som is het totale
bestede vermogen (P tot ). Van een efficiënte besteding van dit vermogen kan worden
gesproken als het nuttig deel (P w

