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Afpaaigedrag van de Europese Paling
(Anguilla Anguilla L.) in het aquarium
Or./r. Vincent van Ginneken, Drs. Bie Muusze, Dr. G. Vianen, Dr. G. van den Thillart, Bi%gie, Rijksuniversiteit Leiden.

Kunstmatige maturatie is het tot voortplanting brengen van de paling door middel van hormooninjecties. Dit kan op verschillende niveaus van de hypothalamus-hypofyse-gonade as
(HPG-as) gebeuren en is sinds de initiele pogingen van Fontaine in 1936 gedaan bij verschillende palingsoorten (A.anguilla, A.rostrata, Ajaponica, Aaustralis en Adieffenbachll. Bij de
Japanse paling en de Nieuw Zeelandse zijn recentelijk incidenteel larven geproduceerd. De
larven kunnen nu in Japan tot ongeveer 100 dagen in leven worden gehouden maar men krijgt
ze nog niet door metamorfose. De meest gangbare technieken om larven te krijgen is het op
het juiste moment afstrijken van de ouderdieren en de geslachtsproducten vervolgens te
mengen. Recente studies in Leiden tonen aan dat het moment van afstrijken en bevruchting
zeer bepalend is voor het uiteindelijk resultaat. Een oplossing zou kunnen zijn om de dieren
zelf 'te laten bepalen' wanneer ze klaar zijn voor ovulatie en bevruchting door de dieren te
laten afpaaien in een groot aquarium. In deze studie (1) worden de verschillende gedragscomponenten van afpaaigedrag beschreven wat naar ons idee nog niet eerder in de literatuur
beschreven en getoond is.

Afpaaigedrag
De filmopnamen werden gestart voordat 6
mannetjes werden ge'lntroduceerd bij twee
vrouwtjes. De dieren kunnen vrij zwemmen
in een 4000 liter aquarium. Op foto 1 tot en
met 7 zijn verschillende vormen van afpaaigedrag te zien: man -vrouw-, man-ei- en
vrouw-vrouw- interactie. Allereerst zagen we
een massa afpaaigedrag van verschillende
mannetjes met 1 vrouwtje (foto 1).

De vrouwtjes hingen voor enkele uren lethargisch aan de wateroppervlakte. Wanneer de
mannetjes worden ge'lntroduceerd is er eerst
een initiele orientatiefase die ongeveer 7 minuten duurt, gevolgd door afpaaigedrag. Het
mannetje zwemt dicht tegen het vrouwtje
aan, raakt het voorzichtig aan met zij n kop en
geeft sperma in het urogenitaal gebied af
(foto 2).
Ook zagen we dat het mannetje vrij frequent

Foto 1: Massa afpaaigedrag, verschillende
mannetjes met 1 vrou w tje.

Foto 2: Sperma afgifte in het Eurogenitaal gebied.
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de kop van het vrouwtje benadert (foto 3) en
aangetrokken wordt door het gebied bij de
kieuwen (foto 4) .

Foto 3: Mannetje stimu/eert het vrou w tje in
het kopgebied.

Foto 5: De afgifte van sperma door het mannetje.

Foto 6: Afgifte van eieren door het vrouw tje.
Foto 4: Mannetje aangetrokken door de kieuw en van het vrouw tje.
Door het zwemgedrag van de mannetjes
worden de vrouwtjes opgejaagd en zwemmen actief in het aquarium rondo Het benaderen van het vrouwtje duurt een half uur tot
een uur waarna het mannetje sperma afgeeft
(foto 5). De 6 mannetjes gaven zoveel sperma
af dat het water troebel werd en het moeilijk
w as om duidelijke filmbeelden te maken. Een
eiwitafschuimer was nodig om het zicht te
verbeteren. Na verloop van tijd begonnen de
v ro uwtjes eieren af te geven (foto 6).
De reden dat ovulatie en sperma-afgifte niet
t eg elijk plaatsvonden is mogelijk de reden
dat in dit experiment geen larven werden
v erkregen. Mannetjes werden ook aanget ro kken door de eieren op de bodem van het
aq uarium en in zo'n sterke mate dat ze geen
interesse meer hadden voor het vrouwtje dat
nog steeds hing aan de oppervlakte van het

Foto 7: Vrou w tje - vrou w tje intera ctie, de
vrou w tjes jagen e/kaar op.
aquarium. Mogelijk bevatten de eieren geuren lokstoffen. Verder observeerden we ook
vrouwtje-vrouwtje- interactie waarbij beide
dieren elkaar stimuleerden en opjaagden
(foto 7). Dit gedrag kan belangrijk zijn om een
synchrone afscheiding van geslachtsproducten op de afpaaiplaats in de Sargasso Zee te
verkrijgen.
Veldobservaties: Gedrag in de natuur
De vraag is, waar en op welke diepte, het afpaaien van de Europese paling plaatsvindt.
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Het eerste punt is een verhaal op zich, en ondanks enorme inspanningen van een Duitse
en een Amerikaanse onderzoeksgroep in het
Sargassogebied om de exacte locatie van het
afpaaigebied te bepalen door middel van larvenvangsten, is de exacte locatie niet bekend.
Het interpreteren van de larvenvangsten (de
kleinste larven worden het dichtst bij de afpaaiplaats van de ouderdieren gevonden)
wordt bemoeilijkt door zeestromingen en
mogelijk ook door actieftransport van de larven (2). Er is meer bekend over de mogelijke
diepte van afpaaien. Hormoonbehandelde
dieren uitgerust met zenders bleven op een
diepte van 250-270 meter hangen bij een
temperatuur van 18.7-18.8°C (3).
Een studie van Tesch (4) van hormoonbehandel de vrouwelijke zilveraal is in tegenspraak
met deze voorgaande studie en gaf aan dat
de dieren een diepte van 700 meter opzochten in de Sargasso Zee. Ook hormoon behandel de Japanse paling uitgerust met ultrasone transmitters en losgelaten bij de veronderstelde paaigronden in de West Pacific,
bij diepzeebergen van de Marianne-rug (Filippijnen), zochten evenals studie (3) een relatief
geringe diepte op van 81-172 meter bij relatief hoge temperaturen van 18-18° C (5)
Het is interessant te vermelden dat de vangst
van de kleinste Anguilla larven « 5 mm) met
deze gegevens van de ouderdieren overeenkomen. De kleinste net uitgekomen larven
werden gevonden in de Sargasso Zee op een
diepte van 50 tot 300 meter bij een temperatuur van respectievelijk 18° C tot 24° C (6).
Deze temperaturen liggen dicht bij de geprefereerde temperatuur (FPT=final preferred
temperature) van seksueel rijpe Amerikaanse paling(FPT) Anguilla rostrata welke overeenkwam met 17.5° C. Het is dus waarschijnlijk dat afpaaien van de ouderdieren in de
bovenste 200 meter van de oceaan plaatsvindt bij een temperatuur dicht bij de FPT (7).
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