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Ethologisch onderzoek naar stress bij
Afrikaanse meerval en Europese paling
Ir. M.J. Huiskamp en P.P. Roelofsen

In de commerciele visteelt zijn er veel aspecten die invloed hebben op het welzijn van vissen. Een belangrijk probleem wordt gevormd door de hoge dichtheden waarbij vissen .in
intensieve visteelt gehouden worden (Neuman, 1991). Hoge dichtheden en het gevangen
houden van vis in relatief kleine volumes zijn veel voorkomende chronische stressoren die
betrekking hebben op studies naar visbiologie en intensieve visteelt (Pickering, 1992).
Stressoren brengen de zekerheid omtrent milieuveranderin gen omlaag. We kunnen voor
acute- en chronische stress de volgende definities geven:
- ac ute stress is die toestand van een organisme die ontstaat bij een plotse li nge daling
van de voorspelbaarheid en/of be'I'nvloedbaarhe id van relevante m ili euveranderingen
(gebeurtenissen);
- chronische stress is die toestand van een
organisme die optreedt wanneer relevante
gebeurtenissen langdurig nauwelijks voorspe lbaar en/of be'fnvloedbaar zijn (Wiepkema,1987).
Ais landbouwhuisdieren in een situatie worden gebracht van intensieve houderijsystemen, waarb ij de dichtheid zo hoog wordt dat
een of meerdere gedragspatronen niet uitgevoerd kunnen worden omdat de individuele afstand te klein is, dan zul len de betrokken dieren actief verzet plegen tegen de overbevolkings situ at ie. A is ze daarmee geen succes
hebben zal de situat ie stress tot gevolg hebben (Wiepkema, 1985).
Agonistisch gedrag wordt gedefinieerd als al
dat gedrag dat kan leid en tot een beschadiging
of verdrijven va n andere organismen, of gedrag dat daarmee in de t ijd nauw is geassocieerd. Dit ged ra g omvat ondermeer bijten ,

slaan en stoten . Agonistisch gedrag is van
groot belang voor de vorming van een hierarch isch e organisatie binnen een groep (Wiepkema, 1977).
In de gevormde hierarchie speelt dominantie
een belangrijke rol. Dominantie bij vissen is
meestal gerelateerd aan lichaamsgrootte,
waarbij grotere vissen meesta l dominant zijn.
Waarschijnlfjk zijn ook voorma li ge sociale ervaringen met betrekking tot succes of verlies in
agonistische confrontaties van belang
(Knights, 1987). De dichtheid waarmee de vissen gehuisvest worden, is een factor die invloed heeft op agressief territoriaa l gedrag. Bij
salmoniden hebben het aantal agonistische
confrontaties de tendens af te nemen bij toenemende dichtheden (Knights, 1987). Bij larvaIe en juveni le stadia van de Afrikaanse meerval
blijken het aantal agressieve territoriale daden
af te nemen bij toenemende dichtheden,
waarb ij opgemerkt dient te worden dat de besch ikking over schu il plaatsen en voedsel een
grotere invloed op dat gedrag heeft (Hecht and
Appe lbaum, 1988).
Een eerste respons op stress is bij aile vertebraten een verhoogde produktie van corticostero'fden. Bij teleostische vissen is het cort icostero'fd dat afgescheiden wordt cortisol
(Goss and Wood, 1988) . Cortiso l wordt veel
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.. Paling in aquarium met buizen .

gebruikt als een index voor stress in sa lmoniden (Pottinger and Moran, 1993) en andere
vissoort en (Laidley and Leatherland, 1988).
Plasma-cortisol niveaus stijgen zowe l bij blootste lling aan acut e als chron ische stress (Pi ckering 1992).
Afrikaanse meerval
Uit de comm~rciele tee lt van de Afrikaanse
meerval blijkt dat deze erg gevoelig voor
stressoren is (Verreth and Eding, 1993). Onder
experim ente le condities wordt bij de Afrikaanse meerval na het samenste ll en van een nieuwe groep gevochten. Dit vec hten kan hoge
mortaliteiten tot gevolg hebben (Van Weerd et
al., 1990a). Een belangrijke oo rzaak van mortaliteiten bij Afrikaanse meerval 'fry' is kann ibalisme . Wanneer kannibal isme niet de doodsoorzaak is, dan vormen naar aile waarschijn lij kheid agress ieve, territoriale interacties de belangrijkste componenten in de doodsoorzaak.
Hoge dichtheden lijken een onde rdrukkend
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effect te hebben op deze niet-kann ibali stisc he
mortal iteiten (Haylor, 1991; Hecht and Appelbaum, 1988).
Het is niet onwaarschijnl ij k dat feromonen een
rol spe len in het sociale gedrag van Afrikaanse
meervallen . Uit de literatuur is bekend dat feromonen bij t eleostische vissen soc iaal ged rag
contro leren; bijvoorbee ld hierarchische structuren onderhouden (Van Weerd, 1990b).
Europese paling
Bij pa lin g wordt veel onderzoek gedaan naar
de voed in g; onder andere wordt onderzocht bij
we lke voedersamenste llin g de beste groei
verkrege n wordt. De paling was met een produktie van 1200 ton in 1990 en ee n produktie
van 1500 ton in 1992 de be lan gri jk ste con sumptievis van Nederland (Vol lenbroek, 1992).
De groei en voederbenutting zijn samen met
voederconvers ie en voedergift de belan~
rijkste kenta ll en in een palingmesterij; zij bepalen de rentab iliteit van het bedrijf . Paling wo rdt

in Nederland gehouden in hoge dichtheden in
betonnen of kunststof bakken. Door soc iale
interacties en agressief gedrag nemen de
groei en de voederbenutting van de paling af.
De oorzaak van de lagere efficienties kan zijn
dat ondergeschikte vissen meer bewegen
(Carlin en Hall, 1973). Onder natuurlijke omstElndigheden is de paling een sol itair levend
dier (behalve tijdens de migratieperiode)' dat
territoriaal gedrag vertoont en zoveel mogelijk
socia Ie interacties vermijdt (Knights, 1987). In
de hierboven beschreven teeltsituatie is dit
niet mogelijk. Uit onderzoek blijkt dat er bij
palingen afwijkingen aan het maagdarmkanaal
ten gevolge van stress ontstaan (Peters, Delventhal en Klinger, 1980). Paling en die gestresst zijn hebben een kleinere maag met
verdikte wanden. Na het openen van de maag
blijkt dat de oppervlakte met een derde is gereduceerd. De reductie van het oppervlak van
de maagwand zou van invloed kunnen zijn op
de secretie van maagsappen hetgeen van invi oed kan zij n op vooral de eiwitvertering (Peters, 1982).

Doe/stellingen
Het doel van het onderzoek naar de Afrikaanse meerval was het kwantificeren en manipuleren van agonistisch gedrag en stress bij de
Afrikaanse meerval onder experimentele condities . De stressoren in dit onderzoek zijn: vorming van een (nieuwe) hierarchie, hoge/lage
dichtheden en verschillende sexe verhoudingen. Aangezien tijdens de experimenten frequente bloedafname plaatsvond, is het mogelijk dat bloedafname ook als stressor te beschouwen is. De genoemde stressoren zullen
invloed hebben op een aantal parameters. In
dit experiment werden de volgende parameters bepaald : plasma cortisol, bijtplekken cq.
beschadigingen op vissen, mortaliteiten en het
dagelijkse activiteiten patroon. In de experimenten met de meerval werd ook geprobeerd
het proces van hierarchie vorming te manipuleren. Dit werd gedaan door aquaria die nieuw
gevormde groepen bevatten , te laten doorstromen met effluent water van gestabiliseer-

de groepen. 'Onder gestabiliseerde aquaria
verstaan we aquaria waarin de vissen minimaal drie weken samen zijn geweest en
(waarschijnlijk) een hierarchie hebben gevormd. Efflu ent water is afvoerwater dat afkomst ig is van een gestabiliseerde groep
meervallen. In het onderzoek aan de Europese
paling werd bekeken of met behulp van een
verandering van het houderijsysteem het mogelijk was om stress en de activiteit van de
paling te verminderen. Ook werd onderzocht
of dit effect had op de groei en de voederbenutting. Dit werd gedaan door een schu ill
rustplaats in de aquaria te plaatsen. Hangmateriaal bleek namelijk st im ulerend te werken
op de groei van kleine paling (Kuhlmann en
Koops, 1981). Ook de activiteit van de paling
zou kunnen verminderen. Doorte va ri eren met
de voedertijd, werd bekeken of het effect van
de schu il/rustplaatsen werd versterkt.
Pro efopze t
De meervallen die gebruikt we rd en waren 11.5 jaar oud. De gebruikte gewichtsklasse lag
tussen de 200 en 500 gram. In de experimenten we rd en twee verschillende groepen meervallen gebruikt, ee n groep voor de eerste twee
experimenten, de tweede gedurende het derde experiment. De eerste groep was afkomstig van 'De Haar vissen' (proef-accommodatie
van de Landbouw Universiteit Wageningen),
de tweede van 'Aquafood', Viskwekerij Huissen (Gelderland); een comme rciele meervalmesterij. Beide groepen vissen waren afkomstig van dezelfde pootviskwekerij ; Fleuren Viskwekerij en Adviesbureau, Someren.
De gebruikte palingen wogen tussen de 25-55
gram. Een steekproef van ± 600 gram paling
werd gebruikt om de lichaamssamenstelling
te analyseren en met behulp hiervan de benuttingen van verschillende nutrienten te berekenen.
De algemene formule voor het berekenen van
de benuttingen is :

het nutrient in de vis / nutrient in het voer
De vissen werden t ijdens de experimenten
gehuisvest in een ste lling met 16 aquaria van
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140 I, met een doorstroming van ± 2 I/min. De
in het experiment gebruikte pa lin gen werden
verkregen van de pal ingkwekerij 'MOND IAAL'
te Veenendaa l. Bij proefopste llin g werd gebru ik gemaakt van twee van de genoemde
stellingen. Het aantal palingen per aquaria bedroeg bij aanvang van de experimenten 28 . De
pa lin gen kregen water afkomstig van een recirculatiesysteem . De watertemperaturen lagen tussen 23.9 en 24.5 DC gedurende de experimenten. A il e vissen werden gehouden bij
een 12 h licht-periode, het tijdstip waarop de
lichten aan en uit gingen was respectievelijk
7.30 en 19 .30 uur. Waterkwaliteit werd
nauwkeurig gecontro leerd ti jdens de experimenten en de waterkwa lite its-parameters bleven binnen de optima le marges voor zowe l de
Europese pal ing als de Afrikaanse meerval.
Voor de meerva l duurden ai le experimentele
periodes 20 dagen. In tabel1 zijn ail e behandelingen van de meervallen weergegeven. AI
deze behande li ngen werden in duplo uitgevoerd .
De experimenten met de pa li ng waren over
twee perioden verdeeld; ee n periode va n drie
weken en een van vier weken. De pallngen
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het hoofdexperiment bepaald. Tijdens he
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De buizen moesten dienen als een schuil/rust
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3 : 's nachts voeren en buizen;
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1. De verschillende behandelingen in de experimenten met Afrikaanse meerval.
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mende dieren gescoord. De scores van de
meervallen werden voor ied ere twee uur gemiddeld.
Bij aanvang van aile experim enten (dag 0) en
na afloop daarvan (dag 21) werden bijtplekken
op de meervallen opgemeten. Hiertoe werd
de langste en de kortste afstand tussen wondranden in millimeters bepaald.
De bijtwonden op de meervallen werden in
drie klassen ingedeeld:
- Klasse 1 bijtwonden zijn de oude wonden,
meesta l wit van kleur. Deze wonden kunnen beschouwd worden als littekens waarvan de huid nog niet geregenereerd is.
- Klasse 2 bijtwonden zijn jonge wonden,
meestal roze van kleur. Deze wonden zijn
net aan het helingsproces onderhavig, waarbij nog geen duidelijke verbindweefseling
optreedt.
- Klasse 3 bijtwonden zijn verse wonden,
vaak rood van kleur met duidelijke bloedsporeno Vaak zijn deze wonden omgeven door
loshangende stukken huid .
De verschillen in gemiddelde oppervlakte
w erd per wondtype en aquarium berekend
(opperv!akte aan het einde minus oppervlakte
aan het begin van het experiment) . Aan het
einde van de palingproef werd aan aile palingen een cijfer gegeven . Dit zodat verschillen in
de verwondingen van de dieren aangetoond
konden worden. De palingen die een 0 kregen
waren volledig gaaf, de palingen die een 3 kregen waren zwaar gehavend.
Van de meervallen werden bloedmonsters (1
ml) genomen om plasma cortisol te bepalen.
De vissen werden niet verdoofd voor monstername, zodat een effect van het verdovingsmiddel op plasma-cortisol uitgesloten kon worden. Per aquarium werden maximaal vier vissen gemonsterd. Dit aangezien de monstering
zo snel mogelijk diende te geschieden om cortisol stijg ingen ten gevolge van behandelingsstress te vermijden. Aile bloedmonsters werden dan ook verzameld binnen vijf minuten,
waarbij het vangen van de vissen inbegrepen
is. Op dag 1, 5, 10, 15 en 20 werden de bloedmonsters genomen. Er werd bepaald in hoe-
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verre dit zgn. 'serieel monsteren van bloed invi oed had op activiteit en cortiso l gehaltes van
meervallen op dag 20; het einde van het experiment (zie tabel 1). De cortisol gehaltes werden in plasma bepaald met een radio-immunoassay (RIA) .
De statistische ana lyses van de data van de
meervallen werden uitgevoerd met het computer programma SAS (SAS, 1989). Bij de palingen werden de data met het computer programma BMDP geanalyseerd.

Resultaten
Afrikaanse meerval
Voeder-opname van de meervallen was zeer
slecht gedurende de experim enten . De meervallen werden aileen's ochtends gevoerd.
De mortaliteiten traden in aile meerval experimenten binnen 11 dagen op. De mortaliteiten
tijdens het eerste meerval experiment werden
voornamelijk veroorzaakt door sterfte van
mannetjes (24,8 procent mannetjes ten opzichte van 2,3 procent vrouwtjes) . Tijdens het
tweede experiment waren de morta liteiten in
een van de mono-sex vrouwtjes groepen en in
een van de effluent-water recipierende groepen extreem hoog. In de effluent-water donerende groepen (de 'stabiele groepen') traden
geen mortaliteiten op. De sterfte onder mannetjes ten opzichte van vrouwtjes was veel
minder extreem dan in experiment 1 (16,8 t en
opzichte van 15,2 procent) . De mortaliteiten in
het derde experiment waren laag (2,2 procent). De hoogste mortaliteiten traden op bij
de aquaria met lage dichtheden zonder effluent-water aanvoer (dit was respectievelijk
10 procent en 15 procent voor elk aquarium).
Significante verschillen tussen de twee sexes
werden gevonden in het eerste experiment
voor wondtype 1 (p<0,05) en 2 (P<0,01). Een
significant sex-effect trad ook in het tweede
experiment op voor wond-type 1 (P<0,05) en
2 (0,01). In het derde experiment toonden de
bijtwonden geen verschillen tussen behandelingen aan.
De activiteiten aan het einde van het eerste
experiment liggen anders verdeeld over de
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dag dan bij de start. Het blij kt dat op dag 15 en
19 de activiteiten tussen 9.00 en 21.00 h lager
ligg en dan op dag en 5. Een verschuiving van
activiteiten vindt in het tweede experiment.
net als in het eerste, weer plaats. De activiteiten gaan zich meer overdag afspe len. De gemiddelde activiteit van recipienten van effluent-water afkomstig van stabie le groepen,
ligt consequent lager ten opzichte van de gemiddelde activiteit van de controle groepen.
De plasma-cortisolconcentraties liepen zeer
uiteen, deze lagen tussen 12 en 530 ng/ml. Er
werden geen sign ificante verschillen in plasma-cortisolconcentraties op dag 20 ten opzichte van de andere dagen gevonden . Frequent
bloed monsteren had geen invloed op plasmacortisol. De gemiddelde plasma-cortisolconcentraties ondervinden in het tweede experiment geen eenduidig effect van het al dan niet
recipieren van effluent-water. De verschillende sex-ratios ( : ) hebben hier wei een effect
op. Op dag 5 zijn de gemiddelde plasma-cortisolconcentraties van de groepen met sex-ratio
14:6, significant verschillend (P <0,05) van beide mono-sex groepen (1 :0; 0:1). In beide gevallen is deze hoger. De gemiddelde plasmacortisolconcentraties zijn op 4 van de 5 monsterdagen hoger bij de sex-ratio van 6: 14 dan
bij de ratio 14:6. In het derde experiment trad
op aile dagen, behalve dag 15, een significant
effect op in de volgorde van monsteren
(P<0,05) . In deze gevallen nam de gemiddelde
plasma-cortisolconcentratie toe wanneer het
dier later gemonsterd werd. Tevens wordt op
de dagen 10 en 20 een significante interactie
gevonden tussen verschillende dichtheden en
verschillende soorten effluent-water ont-

°

is, vertoond'e de vera ndering van de activiteiten steeds hetzelfde patroon . Er was in de
proef geen versc hil te vinden in dag- en nachtactiviteit.
De biomassatoename geeft een verloop te
zien dat illustratief is voor de meeste groeiparameters . In de eerste periode groeien de palingen met buizen in het aquarium hard er dan
de palingen zonder buizen. Deze verschill en
zijn echter niet signif icant (P > 0,05) . In de
tweede helft van de proef lijkt het effect van
de buizen min of meer tegengesteld te zijn;
hier zijn de verschillen ook niet signif icant
(P> 0,05) . Bij een voederniveau van g/kg O•8/d
blijkt dat in beide periodes de afname van de
biomassa in aquaria met buizen kleiner is dan
in aquaria zonder buizen .
Aile benuttingen vertonen ongeveer hetzelfde
patroon. Tu ssen de voederniveaus 2 en 6 g/
kg 08/d is een sterke stijging te zien van al de
benuttingen en tussen de voederniveaus 6 en
10 g/kg 08/d neemt deze stijging af. Er zijn geen
significante verschillen gevonden tussen de
verschillende behandelingen (P>0,05) .
Bij de behandelingen met buizen zijn de palingen minder beschadigd dan bij de behandelingen zonder buizen; hier zijn de verschillen wei
significant (P<0,01). Bij een voederniveau van
g/kg 08/d vertonen de palingen meer beschadigingen dan bij de hogere voederniveaus .
De verschillen in activiteit tussen de behandelingen zijn afhankelijk van het voederniveau . Bij
een hoog voederniveau zijn er geen meetbare
verschillen tussen de behandelingen met of
zonder buizen. Bij een voederniveau van g/
kg O.8/d is er wei een aanzienlijk verschil in activiteit waar te nemen.

°

°

°

vangst.

Europese paling
Uit de voorproef die is gedaan in de acclimatisatieperiode bleek dat in gevangenschap de
palingen in een etmaal twee rustige perioden
en twee perioden met meer activiteiten hebben. De perioden met meer activiteiten vielen
samen met het tijdstip van licht en donker
worden. Tijdens de vier dagen waarop gefilmd
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Discussie
Afrikaanse meerval
In het derde experiment werd in geen van de
mono-sex vrouwtjes groepen hevig gevoch ten, dit i.U. het tweede experiment. Dit fe it
doet vermoeden dat de herkomst van de vissen cq. de huisvesting voor de vorming va n
nieuwe groepen, invloed heeft op het gedrag
na vorming van nieuwe groepen. Binnen dup-

lo's traden in enkele gevallen grote verschillen
op in mortaliteiten. Hierdoor zou de hoogte
van de mortaliteiten als kwantificatie van agonistisch gedrag en stress discutabel kunnen
zijn. De mortaliteiten traden in aile experimenten binnen 11 dagen op. Dat zou kunnen betekenen dat rangorde vaststelling binnen deze
termijn wordt bepaald.
De verschillen in wo ndoppervlakten blijken
voor wondtype 1 en 2 een goede parameter te
zijn om verschillen tussen de sexes te kwantificeren. Echter om verschillen tussen behandelingen te kwantificeren, en daarmee aan te
geven welke behandelingen een groter verschil tussen begin en eind situatie geven, zijn
deze parameters in deze experimentele opzet
niet geschikt. De verwondingen aan de start
van aile experimenten waren hoog, en namen
in bijna aile gevallen af. Vorming van kleinere
groepen uit een grote populatie leidt dus tot
afname van verwondingen. Een mogelijke verklaring hiervoor zou zijn dat in grote populaties
geen hierarchie gevormd kan worden. In deze

grote populatie zouden vissen elk moment
een nieuwe oponent kunnen ontmoeten waarbij onbekend is wie van beiden dominant is . Dit
leidt keer op keer tot gevechten waardoor het
aanta l verwondingen hoog blijft.
Het activiteitenpatroon verandert in de loop
van het experiment. De balans tussen de
nachtelijke en dagelijkse activiteiten verschuift
in de loop van de experimenten. De verschillen
tussen nacht en dag act iviteit nemen af ten
gunste van de activiteiten overdag. Ook de
totale activiteit 's nachts neemt in een aantal
gevallen af wanneer de eerste activiteitsmetingen (dagen 0 en 5) met die aan het einde
(dagen 15 en 19) worden vergeleken . De activiteiten lijken dus ge lij kmatiger verdee ld te
worden over de dag en nacht en minder te
worden, het is mogelijk dat deze effecten samenhangen met hierarchie vorming binnen de
groepen.
Effluent-water van stabiele gemengde groepen heeft invloed op de activite iten in een recipierend aquarium. De activiteiten in de aqua-

.. Paling in aquarium zonder bUtzen.
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ria die dat water ontvangen, vertonen in bijna
aile gevallen lagere activiteiten ten opzichte
van groepen die geen effluent-water van stabiele groepen ontvangen. Uit de video-opnamen blijkt dat het aantal interacties lager is
wanneer de activiteit lager is. Effluent-water
van stabiele groepen zou dus agonistisch gedrag kunnen onderdrukken . Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen liggen in de aanwezigheid van feromonen in dit effluent-water. Dit zouden feromonen kunnen zijn die een
rol spe len bij agonistisch gedrag en hierarchie
vorming.
De plasma-cortisolconcentratie bleek een parameter te zijn waarbij wei verschillen in een
aantal behandelingen aangetoond kon worden. Uit de plasma-cortisolconcentraties van
groepen waarbij bloed we i en niet seriee l gemonsterd werd bleek dat het serieel monsteren geen invloed had op de hoogte van het
plasma-cortisol. De volgorde waarin de vissen
gemonsterd werden bleek in een groot aanta l
gevallen echter we i invloed te hebben op plasma-cortisol. Dit betekent dat de plasma-cortisolconcentraties in de Afrikaanse meerval binnen 5 minuten significant (P<0.05) stijgen. In
het derde experiment blijkt cortisol op dag 10
en 20 een parameter te zijn om verschillen tussen behandelingen met verschi llende dichtheid en effluent-water donoren te kwantificeren oGroepen met lage dichtheden hebben lagere plasma-cortisolconcentraties op deze dagen wanneer zij effluent-water ontvangen, dan
wanneer zij dat niet ontvangen. Dit wijst er op
dat eff luent-water een cortisol verlagend effect heeft en de Afrikaanse meerval zou misschien een feromoon kunnen produceren, dat
voor nieuw gevormde groepen van de soort
stress verlagend werkt. Voor hoge versus lage
dichtheden geldt dat hoge dichtheden op deze
dagen bi jna altijd lagere plasma-cortisolconcentrat ies bezitten, beha lve wanneer be ide
groepen effluent-water van gemengde groepen rec ipieren. De hogere dichtheid in dit experiment lijkt dan ook een stress verlagend
effect te hebben. Wanneer binnen hoge dichtheden plasma-cortisolconcentraties verge le-
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ken worden, blijkt dat het recipieren van effluent-water een plasma-cortisol verhogend
effect heeft. Verminderde waterkwa liteit heeft
waarschijnlijk een belangrijke invloed op plasma-cortisol .
De mogelijkheid is aanwezig, dat de duur van
de in deze studie beschreven experimenten te
kort was om veranderingen in plasma-cortisol
te meten. Dat zou kunnen betekenen dat de
hierarchie vorming nog niet voltooid was op
dag 20.
Europese pa ling

In de eerste periode blijkt dat palingen in aquaria met buizen harder groeien dan palingen in
aquaria zonder buizen. Het verschil kan veroorzaakt worden door stress, zoals vermeld wordt
in de li teratuur; het is namel ijk bekend dat
stress een aanzienlijke hoeveelheid energie
kost. In de tweede helft van de proef is het
effect van de buizen min of meer omgekeerd.
De oorzaak hiervoor zou adaptatie kunnen zijn.
Dat zelfs de behandelingen zonder buizen een
betere groei te zien geven in de tweede periode zou te maken kunnen hebben met compensatoire groei (extra groei ter compensatie van
voorafgaande groeidepressie) we lke bekent is
bij ondermeer landbouwhuisd ieren. Volgens
Pickering (1992) vindt er adaptatie plaats als de
stressprikkel lang aanhoudt en zal dan de cortiso lconcentratie in het bloedplasma lager worden . Er kan dus een nivellering optreden in de
groeiversch illen. Hierdoor zal de toename van
biomassa in de diverse behandel ingen niet
vee l verschi llen. Een andere oorzaak voor het
niet verder uit elkaar groeien van de palingen
in de diverse behandelingen kan zijn dat er in
de tweede helft van de proef duidelijk te zien
was dat de palingen minder in de buizen zaten
dan in de eerste periode. Dit kan tot gevolg
hebben dat het verschil in activiteit, wat een
van de oorzaken zou kunnen zijn voor groeiverschil, in de aquaria met en zonder bu izen verdwijnt en dus ook de toename in biomassa
gelijk blijft.
In beide perioden neemt de biomassa af in
aquaria zonder buizen (bij een voederniveau

van 0 g/kgO. 8/d). Een oorzaak hiervoor kan zijn
dat het in deze situati e langer duurt voordat de
dieren geadapteerd zijn of dat de stre ss-stimuli
hi er heviger zijn, hetgeen ook zichtbaar is aan
de bijtpl ekken. Het is ook mogelijk dat de verschillen in activiteit bij voederniveau 0 g/kgO.8/d
groter zijn dan bij een voederniveau van 10 g/
kg O•8/d waardoor er groeiverschillen kunnen
optreden.
Aangezien ook de benuttingen een soortgelijk
patroon volgen, is mogelijk dat ook hier sprake
is van adaptatie waardoor de verschillen genivelleerd worden (Pickering, 1992) . Er zouden
misschien verschillen gevonden zijn wanneer
na de eerste periode de benuttingen al bepaald zouden zijn . De benuttingen zouden dan
misschien exact hetzelfde patroon te zien kunnen geven als de groeiparameters.
Het blijkt dat bij de behandelingen met buizen
de palingen minder beschadigd zijn dan bij de
behandelingen zonder buizen . De resultaten
met betrekking tot de activiteit stemmen hiermee overeen . Uit de voorproef die is gedaan in
de acclimatisatieperiode bleek dat in gevangenschap de palingen in een etmaal twee rustige perioden en twee perioden met meer activiteiten hebben. De perioden met meer activiteiten vielen samen met het tijdstip van licht
en donker worden. Tijdens de vier dagen waarop gefilmd is, veranderden de activiteiten
steeds volgens hetzelfde patroon. Uit de literatuur is niets bekend over het dag- en nachtritme van paling in gevangenschap . Er was in
de proef geen verschil te vinden in dag- en
nachtactiviteit, hetgeen opvallend is omdat algemeen wordt aangenomen dat de paling een
nachtdier is . Het actief worden van de paling
ka n misschien niet aileen te maken hebben
met het licht en donker worden in de omgeving, maar ook met een soort inprenting . Voordat het lich.t of donker wordt begint de paling
namelijk al actief te worden . De vE?rschillen in
activiteit tussen de behandelingen zijn afhankelijk van het voederniveau . Bij een hoog voederniveau zijn er geen meetbare verschillen
tussen de behandelingen met buizen en zonder buizen. Een verklaring hiervoor zou kunnen
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zijn dat de di'e ren zich nauw elijks hoeven in t e
spannen om voer te verkrijgen en omdat er
voldo ende voer aanwezig is hoeven ze er ook
niet om te vechten. Bij een voederniveau van
o g/kgO. 8/d is er wei een aanzienlijk verschil in
activiteit waar te nemen . Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de palingen min of
meer continu op zoek zijn naar voer. Aan de
resultaten betreffende de relatieve groei en de
biomassatoename is te zien dat de verschillen
in activiteit wellicht een verklaring zijn voor het
feit dat er bij een voederniveau van 0 g/kgO. 8/d
duidelijk een verschil is te zien tussen de behandelingen met buizen en zonder buizen .

Aanbevelingen voor nader onderzoek
Verder onderzoek zal noodzakelijk zijn om
meer te weten te komen over het proces van
hierarchie vorming bij de Afrikaanse meerval.
De oorzaak van de agonistische interacties zal
dan vastgesteld moeten worden . De vraag is
nog steeds of plasma-cortisol als parameter
voor chronische stress bij de meerval relevant
is . Misschien dat bijtw onden wei significante
verschillen tussen behandelingen aan kunnen
geven wanneer de experimentele periode verlengd wordt . Daarnaast is onderzoek naar de
mogelijkheid van onderlinge individuele herkenning bij de Afrikaanse meerval ze ker aan te
bevelen. De invloed van behuizing op de beschadigingen bij paling zou in de toekomst nader bestudeerd moeten worden . Dit kan bijvoorbeeld door tijdens de experimenten regelmatig de beschadigingen te registreren. Hierdoor kan beter vastgesteld worden wanneer
de beschadigingen opgelopen zijn en wellicht
welke invloed zij hebben op de voederopname. Ook de invloed van stress op voederopname is een interessante parameter om te bepalen . Stress heeft namelijk een negatieve invloed op de maximale voederopname. Tevens
zou bepaald kunnen worden gedurende welke
periode van de dag de paling de hoogste voederbenutting heeft. Onderzoek naar een andere soort behuizing die wellicht een gunstiger
effect heeft op de groei en voederbenutting is
ook een aanbeveling.
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