ONDERWIJS & ONDERZOEK

Eten vissen ook
met vork en mes?
Door Nand Sibbing, adviseur Ethiopische barbelen Koninklijke Burgers Zoo, gepensioneerd universitair
hoofddocent Experimentele Zoölogie, Wageningen Universiteit en Research.

Sinds de tijd van de Romeinen en veel eerder nog in Zuidoost Azië,
wordt karper (Cyprinus carpio. L) geteeld, verspreid, bereid en
geconsumeerd. Maar hoe voeden de karperachtige vissen (Cyprinidae),
met meer dan 2400 soorten de grootste familie van zoetwatervissen,
zich zelf? Voor natuurlijke groei is deze vraag leidend, van vislarve tot
juveniel en volwassen vis. Inzicht hierin is van belang voor zowel de
visserij als de aquacultuur.

Oecomorfologie
De basis van dit artikel is de oecomorfologie. Dit
vakgebied onderzoekt op experimentele wijze
de relatie tussen bouw, functioneren, gedrag
en leefwijze. Vanuit de bouw worden mogelijkheden voor de leefwijze van een individu
voorspeld. Zo bepaalt de lichaamsvorm hoe
een dier zwemt, bij welk gedrag dat kan worden
ingepast en in welk biotoop hij daarmee kan
leven. Maar omgekeerd kunnen ook vanuit de
leefwijze eisen worden geformuleerd waaraan
gedrag, functioneren en bouw van een dier
moeten voldoen.
Alle dieren moeten voedsel zoeken, opnemen
en verwerken voordat de enzymen in de darm
de bouwstoffen en energie kunnen vrijmaken.
De soortenrijkdom van vissen is groter dan die
van de andere gewervelden (zoogdieren, vogels,
reptielen en amfibieën) bij elkaar. Dit hangt
mede samen met de grote verscheidenheid
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aan aquatisch voedsel. Specialisten met een
selectieve voedselopname benutten daarvan
een klein deel, maar dan heel efficiënt, met
kleine input en grote opbrengst van energie per
seconde. Specialisaties sluiten tegelijk andere
mogelijkheden uit. Voedselgeneralisten benutten een groot spectrum aan voedsel. Zij zijn
wellicht minder efficiënt, maar kunnen sterke
veranderingen in voedselaanbod, zoals in onze
gematigde zone, goed aan.
Verschillen in aquatisch voedsel
en specialisaties van de vis
Voedseltypen onderscheiden zich in grootte
en vorm, chemische samenstelling zoals de
verhouding tussen koolhydraten en eiwitten, materiaal eigenschappen (bv taai versus
bros), plaats waar het groeit, en de snelheid
van voortbeweging (Sibbing, 1988; Afb. 1). Op
elk van deze eigenschappen kan een predator zich specialiseren, meestal in combinatie

Afb. 1: De belangrijkste voedseltypes in het aquatische milieu. Voedsel verschilt in grootte, vorm,
snelheid, groeiplaats, mechanische en chemische eigenschappen. Elke eigenschap stelt haar eigen
eisen aan de vis om het goed te benutten.

met andere specialisaties. Maar dat stelt wel
specifieke eisen aan zijn bouw, fysiologie en
gedrag. Carnivoren, gericht op het vangen van
een snelle eiwitrijke prooi, hebben een heel
andere set van specialisaties dan herbivoren
waarvoor het voedselaanbod vaak groot is,
maar de problemen pas komen zodra het in de
bek is: de afbraak van het vezelige voedsel met
cellulosewanden.

Oecomorfologische
kenmerken bepalen
wat ‘n vis wel en niet
kan eten

Voedselopname en verwerking bij vissen
Het foerageer-, voedselopname- en verwerkinggedrag is gebaseerd op de bouw en fysiologie
waarmee de vis is uitgerust, en dat is per familie vissen, maar soms ook tussen soorten
zeer verschillend. Voedsel zoeken, detecteren,
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Oecomorfologische
kenmerken van jonge en
oude vissen verschillen
sterk
Afb. 2: Een karpermond zonder kaaktanden.
Het water wordt via de kieuwspleten naar de
zijkant afgevoerd, terwijl het voedsel onder de
gehemelte tong door naar de keelkaken en de
slokdarm wordt gebracht.

opnemen, selecteren en mechanisch verwerken
vindt plaats in de kop (Sibbing, 1991; Afb. 2). Voor
elk van deze processen zijn vaak alternatieve
patronen beschikbaar, zoals kraken en malen,
die afhankelijk van het type voedsel worden
ingezet. Jagen op grote, snelle prooi vereist een
combinatie van snel zwemmen en/of krachtig
zuigen. Foerageren op klein en langzaam plankton vereist opname van grote volumes water,
waarbij versnelling veel energie zou kosten en
ook niet nodig is. Met wijd open bek zwemmen
en filteren is dan een voordelige oplossing. Een
efficiënte afstemming van acties op de eigenschappen van het voedsel geldt net zo voor
andere processen in de keten van zintuigen
tot vertering.
Specialisaties bij karperachtige vissen
Neem de familie van karperachtigen als voorbeeld (Afb. 3). Bijzonder is dat hun kaken geen
tanden dragen, een flinke handicap. Maar pas
op, want als je je vingers te ver in hun keel
brengt, merk je dat hun laatste kieuwboog in
de evolutie is omgevormd tot keelkaak met
keeltanden. De linker en rechter keelkaak zijn
beweeglijk verbonden en werken tegen een
hoornplaat aan de onderkant van de schedel,
dat als aambeeld fungeert. Die keelkaken
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hebben dus geen functie bij het grijpen van
het voedsel, maar vooral bij de mechanische
verkleining en het intern transport, voordat
het via slokdarm naar het darmkanaal gaat
voor chemische afbraak. De bouw en beweging
van de tanden is daarbij sterk afgestemd op de
materiaaleigenschappen van het voedsel. Bij
geen andere groep dieren is die functionele
relatie zo eenduidig, en dit levert inzicht in de
relatie tussen kauwapparaat en voedseleigenschappen (Afb. 4a-f). De keeltanden worden
vaak als determinatiekenmerk voor de soort
gebruikt, want de bouw hiervan verschilt van
soort tot soort vaak meer dan de uitwendige
verschijning van de vis.
De karper (Afb. 4c) heeft voorin het kauwapparaat gepunte kraakkiezen waarmee grote
brokken worden verbrijzeld die daarna door
maalkiezen met een horizontale beweging
worden fijngewreven tegen de kauwplaat. De
kaak ophanging en hefboomconstructie is zo
gebouwd dat de rugspieren bijdragen in de
verticale slagbeweging van de keelkaken en de
buikspieren in de horizontale maalbeweging.
Wanneer een karper met zijn keelkaken op een
droge maiskorrel beukt dan kun je dat geluid
buiten het aquarium horen! Die grote krachten
dragen sterk bij aan zijn succes.

Afb. 3a & b: Bodem (a) en dak (b) van de mond- en keelholte van de karper en de processen waarin
de opeenvolgende delen betrokken zijn.

Bij de graskarper (Ctenopharyngodon idella
L) (Afb. 4d) werken de tanden juist zijdelings
tegen en in elkaar, daarmee vezelige waterplanten knippend en uit elkaar trekkend. Zelfs
zonder tanden in de bek, zonder cellulases en
zonder maag is de graskarper daarmee succesvol in het verwerken van waterplanten en
kan daarom bij biologisch beheer van watergangen worden ingezet. Van zowel karper als
graskarper is het kauwproces vastgelegd op
een röntgenfilm: https://www.youtube.com/
watch?v=z1Y2rUZga8w.
De roofblei (Aspius aspius L) (Afb. 4e) heeft
keelkaken met lange spitse tanden die naar het
midden en boven gericht zijn, en fungeren als
twee vorken die de prooivis tijdens de kauwslag
naar achter in de slokdarm brengen. In groot
contrast hiermee staat de zilverkarper (Hy-

Vissen zonder tanden in
de bek kunnen toch goede
jagers zijn

pophtalmichthys molitrix L) (Afb. 4f) waarvan
de vlakke tanden zijn bezet met fijne richeltjes
die de algen breken en tegen de kauwplaat fijn
wrijven. Ze doen dit met kleine krachten maar
over een groot oppervlak. De blankvoorn (Rutilus rutilus L) heeft een multifunctioneel gebit
(Afb. 4b) en is daarmee een voedselgeneralist.
Deze soort kan, van voor naar achter, splijten,
snijden en uit elkaar trekken. Hij is ook veel
efficiënter in de benutting van slakken dan
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Afb. 4a: Röntgenfoto van de karperkop, De plaats van het oog en de kieuwbogen met daarachter de
keelkaken onder de kauwplaat zijn duidelijk zichtbaar. 4b-f Gespecialiseerde soorten hebben sterk
verschillende keelkaken, aangepast aan het type voedsel dat ze eten. De blankvoorn (b) is de generalist, de andere soorten zijn specialisten.

de brasem: de blankvoorn kan grotere slakken opnemen en heeft minder tijd nodig voor
de verwerking (Nagelkerke & Sibbing 1996).
Röntgenfoto’s laten zien dat de keelkaken bij
de blankvoorn ook veel sterker zijn ontwikkeld.
Voorspellen van voedselverdeling
en concurrentie
Op basis van de bekdiameter van de karper is
de bovengrens van zijn voedsel diameter 9%
van de standaardlengte (SL), terwijl de ruimte
tussen keelkaken en kauwplaat die bovengrens
tot 3 % SL beperkt. De ondergrens van het voedsel is ongeveer 0.25 mm, de maaswijdte van het
kieuwfilter (Sibbing, 1988). Daarnaast spelen
natuurlijk ook type en dichtheid van zintuigen,
en zwem- en zuigcapaciteit een rol. Doorslaggevend is ook een bijzondere eigenschap van
karperachtigen: zij kunnen uit bodemmateriaal
fijnzinnig het voedsel selecteren en de onver-
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Met oecomorfologische
kenmerken kan de optimale
soortensamenstelling van
watersystemen, zowel voor
teelt als visserij, worden
bepaald
teerbare delen via de bek uitspuwen of als
een wolk modder en zand via de kieuwspleten
afvoeren. Deze selectie in de keel berust op een
als tong fungerend gehemelte (Afb. 5 & 6). Dit
laatste is gespierd, kan peristaltisch bewegen
en voedselbrokjes tegen de keelbodem vastzetten, terwijl het doorgespoten water het vuil

Afb. 5: Mid-overlangse doorsnede door de kop van de karper. Wervelkolom, hersenen met zintuigcentra, en hart zijn aangegeven. Het voedsel gaat door de uitstulpbare maar tandeloze bek via de
mond-keelholte waar eetbare deeltjes tussen gehemelte-tong en keelbodem worden vastgezet, naar
de kauwholte en de slokdarm.
meeneemt door de kieuwspleten.
Sturend in dit sorteerproces is de lokale informatie waargenomen door grote aantallen
smaakknopjes (Afb. 7) waarmee deze gehemeltetong is bezet. De visetende roofblei heeft ca 50
smaakknopjes per mm2, de blankvoorn ca 200,
de karper ca 600 en de bodemmateriaal etende
brasem (Abramis brama L) ca 800 per mm2 (Osse
et al., 1997). Zelfs de centrale hersenlob (vagus)
die dit gedeelte van de kop bestuurt is in bouw
aangepast bij soorten die bodemmateriaal
sorteren.
Op basis van dit soort kwalitatieve en kwanti-

tatieve evaluaties zijn de potenties van soorten
in te schatten en daarmee hun concurrentieposities bij een bepaald voedselaanbod (Sibbing
& Nagelkerke 2001). Zo zijn acht van de vijftien
Labeobarbus soorten in het Tanameer viseters,
terwijl ze geen tanden op de kaken dragen! In
dit Ethiopische hooglandmeer, bron van de
Blauwe Nijl, komen geen andere viseters voor
terwijl het aanbod van kleine zoöplanktonetende visjes groot is (de Graaf et al., 2008)! Dit
natuurlijke experiment laat zien waartoe tandeloze barbelen in het Tanameer in staat zijn!
In de sportvisserij worden voerbolletjes van
verschillende grootte en samenstelling ge-
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Afb. 6: Dwarse doorsnede door
kop van de brasem. Opvallend
zijn de kieuwbogen die met elkaar
de bodem van de keel vormen.
In het keeldak ligt de gespierde
gehemelte-tong, waar de witte
zenuwbanen in afdalen vanuit de
hersenen.

bruikt. Ook hierbij bepaalt afstemming tussen
het bolletje en de vis het succes van de vangst.
Wil je geen brasem, maar karpers vangen, kies
dan grotere en hardere bolletjes.
Implicaties voor aquacultuur
en visserij
Het opgroeien van vislarven is een kritische
factor, zowel in de visteelt als in natuurlijke
systemen. De leefomgeving van vislarven, hun
fysieke gedrag in het voor hen stroperige water,
en het benutbare voedsel zijn sterk verschillend
van juveniele of volwassen vissen. Een nadere
analyse van voeding gerelateerde kenmerken,
zoals boven geschetst, kan bijdragen in meer
inzicht in benodigd voeraanbod en oplossingen.
Polycultuursystemen zijn er op gericht met
enkele soorten zoveel mogelijk voedselbronnen in het systeem te benutten. Een goede
keuze is dan om soorten te mengen waarvan
de voedselniches elkaar zo min mogelijk overlappen. Soorten kunnen elkaar ook aanvullen:
als de ene soort de bodem opwervelt dan kan
een andere soort de uit de bodem afkomstige
voedseldeeltjes zo uit de waterkolom halen. Bij
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Grootte van voerpellets
moet behalve op soort en
leeftijd ook afgestemd
zijn op de grootte van de
keelopening
polycultuursystemen in Zuid-Azië wordt dit al
eeuwen toegepast.
Nieuwe meren verkennen
In nieuwe watersystemen, die kunstmatig
(ondergelopen dalen) of natuurlijk (vulkanische activiteit) zijn ontstaan, kan het bestand
aan vissoorten worden uitgebreid door te
onderzoeken welke soort welke niche bezet,
en welke soort de nog open plekken kan bezetten. Een mooi voorbeeld hiervan is het samenwerkingsproject tussen de Interkerkelijke
Stichting Ethiopië/Eritrea (Urk) en de WUR

Afb.8: Labeobarbelen, de soortenzwerm uit het Tanameer. Elke soort bezet een andere ecologische
niche. Let op de verschillen in kaken, ooggrootte en -positie, baarddraden, lippen en kleur.
leerstoelgroepen Experimentele Zoölogie en
Aquacultuur & Visserij. Zowel Ethiopische als
Nederlandse promovendi onderzochten in detail de visbiologie en visstand in het Tanameer
in het Ethiopische hoogland om de visserij
duurzaam te kunnen uitvoeren.
De levensgemeenschap en voedselketen in het
Tanameer was nooit in kaart gebracht, en de
vissers konden gegevens m.b.t. de vangstinspanning niet goed aanleveren. Het team
identificeerde en beschreef een soortenzwerm

van 15 soorten Labeobarbus (Afb. 8) waarvan
acht nieuwe soorten (Nagelkerke 1997). Door
voor iedere soort een grote set van kenmerken
te meten werd de potentiële voedselniche bepaald. Deze hypothetische niche werd getest
met onderzoek van darminhoud en vergeleken
met voedselaanbod. Zo werden ook drie soorten
kleine barbelen (< 10cm) gevonden en hun rol
beschreven (Dejen et al., 2003, 2006). Gebaseerd
op deze onderzoeken werd een voedselweb voor
het meer gereconstrueerd. De veranderingen in
populatiegrootte en -opbouw van de soorten,
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Afb.7: Detail van de gehemelte-tong van een labeobarbeel. De blauwe puntjes zijn smaakknopjes, die
met elkaar smaakveldjes vormen.

samen met gegevens uit experimentele visserij
(Wudneh, 1998; de Graaf et al., 2004, 2008) leidde
tot adviezen voor visserijwetgeving die door
de Ethiopische regering werd overgenomen.
Daarbij speelden ook onderzoek naar de paaigebieden en paaitijden (Palstra et al., 2004) een
doorslaggevende rol.
De samenwerking en afstemming tussen fundamenteel oecomorfologisch, visbiologisch,
immunologisch, limnologisch en visserijkundig
onderzoek, heeft zeer inspirerend gewerkt
op zowel Ethiopische als Wageningse MSc en
PhD studenten. Dergelijk onderzoek wordt
nu voortgezet door de Ethiopische partners.
In 2015 wer dhet Tanameer vanwege zijn grote
biodiversiteit door de UNESCO als Biosphere
Rerserve erkend.
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