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Micro-elektronische detectie van
activiteitsniveau en magnetische
orientatie van Europese paling
(Anguilla anguilla L.) op een vijver
dr. Jr. Vincent van Ginneken, bi%gie, Rijksuniversiteit Leiden

Soms heb je dat je op straat naar iemand kijkt zonder dat deze het ziet .
Plotseling draait deze persoon zich om als ware het dat deze voelt dat er
iemand naar hem/haar kijkt. Bovenzintuigelijke waarneming of toeval?
Een ander voorbeeld. Een (omstreden) Engelse auteur beschreef eens
een experiment. Laat een groep mensen opgesloten in een kamer een
kruiswoordpuzzel oplossen. De kruiswoordpuzzels die bijvoorbeeld die dag
in een krant worden geplaatst (en waar een natie van mensen aan zit te werken)
worden beter opgelost dan een willekeurige kruiswoordpuzzel. Dit omdat er
als het ware meer mensen met hun gedachten bezig waren met die in
de krant geplaatste kruiswoordpuzzels De auteur omschreef dit verschijnsel
met het woord 'morfische resonantie' het op een of andere manier
via een vorm van telepathie met elkaar in contact staan. Zo zijn er
mogelijk vele processen die we niet begrijpen omdat bepaalde prikkels door
onze zintuigen niet kunnen worden waargenomen. Een bekend voorbeeld is het
'homing' mechanisme van duiven. Men veronderstelt dat ze zich orienteren op
het aardmagnetisch veld. En hoe zit dat bij vissen die migreren.
Hoe vinden ze hun weg naar de paaigebieden? En hoe is dit te testen?
Dit type onderzoek heeft een indirect belang voor de aquacultuur.
Om te begrijpen waarom zalmen terugkeren naar hun riviertjes
waar ze geboren zijn (om ze daar te kunnen oogsten) of
om te begrijpen hoe vissen (palingen) zich orienteren tijdens
hun migratie is ook onderzoek naar fundamentele mechanismen van belang.

Proefopzet
Om (onder andere) een antwoord op de
vraag te geven of paling zich op het aardmagnetisch veld orienteert werd de volgende proef ontworpen gebaseerd op het principe dat paling graag schuilt in buizen of
pijpen (van Ginneken et al. 2003). Veertig
vrouwtjes palingen van ongeveer 600 gram
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kregen met een naald een Trovan ID 100
microchip (2.1 x 11.5 mm) in hun spierweefsel ge'injecteerd Deze transponders
zijn passieve transmitters die een ID code
doorgeven wanneer ze geactiveerd worden
in een elektromagnetisch veld bij 128 kHz.
Op 48 buizen (met elektronische spoelen)
werd een elektronisch detectiesysteem ge-

plaatst dat iedere paling (met chip) kan herkennen en de verblijftijd van het dier in de
buis kan registeren (foto 1). De buizen allen
verbonden via elektronische kabels met
een computer in het veld werden volgens
een schaakbordprincipe op een vijver van
0,8 ha geplaatst. Om orientatie op het aardmagnetisch veld te onderzoeken werden de
buizen richting Sargassozee (112,5°) geplaatst (zuidwest) of haaks erop (22,5 °) (zie
figuur 3).
De vijver werd naast 22.5 kg elektronisch
detecteerbare paling bezet met 163 kg witvis voor voldoende productie van eieren en
larven als voer voor de paling.
Daarnaast konden de 48 buizen gesloten
worden via een soort valluikmechanisme
(figuur 2) zodat de palingen twee tot drie
keer per jaar gevangen konden wo rden om
bloed afte nemen voor hormoonmetingen.

Het ex periment duurde 2.5 jaar maar in dit
artikel zullen aileen de resultaten van de
eerste 7 maanden gepresenteerd wo rden.
Zoekgedrag voor schuilpiaats
De basis voor de experimentele set up met
de buizen met elektromagnetische detectie
is het endogene gedrag van de paling om
beschutting te zoeken. Mogelijk ligt de
kwetsbaarheid van de paling voor predatie
in het ondiepe water ten grondslag aan dit
gedrag. Een andere mogelijkheid is dat het
een gedragsvorm is ter bescherming tegen
schadelijke omgevingsfactoren of een manier om energie te besparen. De laatste factor wordt ondersteund door de obse rvatie
dat er een toename van de activiteit van het
dier kan worden geobserveerd bij een ve rminderd aanbod van schuilplaatsen. Dit
laatste werd door Edel (1975) aangeduid

Figuur 1: buis met een binnendiameter van 4.3 centimeter en een lengte van 80 cm met een
(Trovan type Ll0656 waterdicht electronisch detectiesysteem . De antenne in de dubbele bew anding van de PVC-buis bestaat uit een solenoid spoel van 0,23 mH: met 225 windingen over een
lengte van 67 cm en met een diameter van 7,5 cm .
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met de term "negatieve skiasmokinesis"
(skiasma=schuilplaats.
Dag en nacht ritme
De dag en nacht ritmes (niet getoond) geven aan dat de palingen meer actief zijn in
het donker dan in het daglicht. Dit was ook
geobserveerd door Edel (1975, 1976) en
aangegeven met de term endogeen scotokinetiek" (scoto= donker). De dieren vertoonden een verhoogde nachtelijke activiteit met in de schemering pieken van activiteit in de overgang van licht naar donker en
omgekeerd (Edel 1976). Uit de literatuur is
het bekend dat activiteitspatronen ook afhankelijk zijn van de rijpheidsgraad van de
dieren. Niet rijpe dieren (rode aal) waren
s'nachts meer actief en vertoonden pieken
van activiteit bij lichtdonker overgangen.
Dit was ook geobserveerd in onze studie
met rode paling op een vijver in Beesd.
Gedurende de eerste maanden vertoonden
de dieren meer activiteit in de nacht (tussen 19.00 en 8.00). Dit in tegenstelling tot
schieraal die gedurende de dag als nacht
even actief waren maar wei gevoelig bleven voor lichtdonker overgangen (Edel
1976). Hain (1975) rapporteert dat rode aal
II

verschillende pogingen of oefeningen v an
migratie hebben voor hun definit ieve mi gratie naar de Sargasso zee als schier aal.
Een geringe mate van afrijping van rode aal
kan mogelijk de geobserveerde verschillen
in activiteitspatronen over het seizoen verklaren met een afname van activiteit in de
herfst als het migratie seizoen start. Ai s de
dieren afrijpen neemt hun nachtactivit eit
naast hun algehele activiteit af. Naast ee n
maturatieeffect kan het geobserveerde sei zoeneffect ook verklaard worden door tem peratuurverschillen . In november zijn de
buizen minder bezet. Mogelijk dat de palin gen in winterslaap gaan en zich in de mod der ingraven om het contact met de omgeving te reduceren . Een winterslaap of een
stofwisselingsonderdrukking is recent ook .
aangetoond voor Europese paling in een
microcalorimeter onder condities van zuurstofloosheid. De paling (125 gr) verminderde zijn stofwisselingssnelheid tot 30% van
zijn basale stofwisseling (SMR) terwijl er
geen lactaat ethanol conversie werd geobserveerd (Aquacultuur oktober 2001 :17-20).
Stofwisselingsonderdrukking kan een belangrijke overlevingsstrategie zijn om energievoorraden te besparen en eindproduct
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Figuur 2: Buis met elektronisch detecties ysteem en vangstmechanisme voor bloedafname.
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accumulatie te verminderen.
Fourageergebied paling
De paling die op de vijver waren losgelaten
waren het eerste jaar rood (niet migrerend).
Voor rode paling is bekend dat ze een geringe motivatie hebben om ~ver I~n~e afstanden te migreren. Hun thuisbasis IS beperkt
tot 61 meter of minder. Onderzoek met gemerkte Amerikaanse paling (Anguilla
rostrata) toont aan dat hun dagelijks activiteiten patroon zich beperkt tot een gebied
van 30-133 meter. Hun territorium ofthuisgebied, wat gedefinieerd wordt als het foerageergebied die een paling dagelijks bezet, beperkt zich tot 0.2-2,2 ha. De route die
een willekeurige paling zwom op de vijver
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is weergegeyen in figuur 4. De route die het
dier zwom nam beslag over bijna het totale
oppervlak van de vijver van 0.8 ha. Het dier
begon te zwemmen in het middendeel aan
de linkerkant van de vijver (buis C8), zwom
naar het zuidoosten (buis F4), keerde terug
naar het linkerdeel van de vijver (buizen AF: 8 en 7) en eindigde in het uiterste zuidwestelijk deel (buis F2) van de vijver.

Seizoensafhankelijke orienta tie
Het is opvallend dat er in onze studie een
seizoenscomponent wordt geobserveerd in
het orientatiemechanisme van rode paling
in het schuilgedrag met een voorkeurscoefficient van 0.4 in Juni oplopend tot 0.68 en
0.67 respectievelijk
in september en oktober (Figuur 5).
Een seizoenscomNWN()RTH
ponent was ook gesw
observeerd in de
II :
studie van Hain
(1975) met rode aal.
Wanneer palingen
de keuze wordt gegeven tussen het
stroomopwaarts
zwemmen (positieve
rheotaxis),
stroomafwaarts
zwemmen (negatieve rheotaxis) en
geen
stroming
E
(neutrale respons)
vertoonden de dieren in augustus een
gelijke
respons
voor de diverse

~
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Figuur 3: Vijver 0.8
Ha in Beesd met buizen richting Sargassozee of haaks erop.
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keuzes. Maar twee maanden later in oktober gedurende het migratieseizoen vertoonden de dieren een sterke negatieve
rheotaxis (Hain 1975). De auteur verklaart
dit resultaat met de suggestie dat rode aal
enkele jaren voor de definitieve thuisreis
naar de Sargasso zee enkele 'droge' pogingen wagen voordat dit gebeuren uiteindelijk plaatsvindt. Na elke valse start verdwijnen de migratie karakteristieken weer (geheel of gedeeltelijk) tot er het volgend jaar
weer een nieuwe poging plaatsvindt (Hain
1975).

Orientatie via het reukorgaan
Voor schieraal wordt algemeen aangenomen dat ze naar de Sargasso Zee migreren.
Vele speculaties zijn gedaan over het 'ho-

ming'-mechanisme van paling . Een mogelijkheid is dat het gebaseerd is op olfactori sche principes. Voor seksueel niet rijpe paling is aangetoond dat hun reukorganen
zeer sterk ontwikkeld zijn. Ze zijn in staat
om beta-phenylethanol bij verdunningen
van 1 :2,85 x 10 18 waar te nemen (Teich mann 1959). Voor zalm maar ook voor
schieraal (Karlsson 1984) is gesuggereerd
dat ze zich orienteren op hydrografische
microstructuren en waterlagen volgen die
bepaalde chemische karakteristieken
bezitten.Voor migrerende schieraal is onderzocht of ze zich orienteren via olfactorische stimuli. Daarvoor werden gemerkte
anosmic paling (het reukorgaan is verwij dert) losgelaten in de Baltische zee. Er werd
geen verschil geconstateerd in orientatie-
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Figuur 4: aetiviteitspatroon van een paling (0001 F85D9D / Floortje) in de maand Augustus 1999
met per buis de verblijftijd weergegeven . De paling zwom minimaal 609 meter tussen de buizen
met een gemiddelde snelheid van 20 em per seeonde.
Floortje begon haar zwemaetiviteit in buis C8 en bleef daar voor 11 .51 uren . Na enkele bezoeken aan diverse buizen over de vijver eindigde ze in Augustus in buis F2 waar ze 0.61 uur verbleef. Kleine ellipsen bij buis E8, F4 and F2 geven aan dat de paling een ex tra ingangsbeweging
of uitgaansbeweging maakte bij aankomst bij de buis.
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mechanisme met een controle groep gedurende een migratie over 100-500 km (Karlsson 1984). Gebaseerd op deze waarnemingen wordt geconcludeerd dat het 'homing'mechanisme van paling bij de start niet
gebaseerd is op olfactorische principes.
Omdat de saliniteit toeneemt richting het
uitlaatpunt aan de Baltische zee, lOU een
positieve rheotaxis worden geobserveerd
indien de dieren zich orienteren op het
lOutgehalte. De resultaten met de anosmi sche paling sluiten dit mechanisme uit
(Karlsson 1984).

Orientatie via het aardmagnetisch veld
Een andere mogelijkheid is dat dieren zich
orienteren via karakteristieken van het
aardmagnetisch veld. Vele dieren in de na tuur, lOals vogels, bijen, walvissen, dolfijnen en schilpadden maken gebruik van ka-

rakteristieken van het aardmagnetisch veld
lOals het magnetische veld intensiteit en de
magnetische inclinatie hoek.
Voor vissen wordt algemeen aangenomen
dat ze zich kunnen orienteren op het aardmagnetisch veld, mogelijk via sensoren
langs de zijlijn.
Voor sockey zalm (Oncorhynchus nerka)
larven en smolts is aangetoond dat ze bei den celestial and magnetische punten gebruiken als ze respectievelijk van en naar de
meren waar ze geboren zijn migreren
(Quinn 1980). De voorkeursrichtingen waren aangeboren en populatie specifiek afhankelijk van het water waar de vissen in
opgroeiden. In de literatuur zijn er enkele
veldstudies die het idee ondersteunen dat
orientatie tot stand komt via karakteristieken van het aard magnetisch veld. In experimenten in een bassin vond een Amerikaanse onderzoeker dat Amerikaanse zil-
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Figuur 5: Seizoensafhanke!ijke orientatie van paling op de vijver. Oe Orientatie-coefficient = aantal uren in noordwest georienteerde buis / aanta! uren in noordwest + zuidwest georienteerde
buis. Er is een significant verschi! van de maanden september en oktober met juni.
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veraal zich zuidwest orienteerde een richting die geschikt wordt geacht voor afpaai
migratie richting Sargasso Zee. Telemetrische volgstudies met Europese rode en
schiere aal in de Duitse Noordzee kust gaven aan dat de rode aal een noord-zuid as
prefereerde terwijl de schieraal een tendens had voor een noordwest richting.
Deze orientatie-richting wordt geschikt geacht voor de afpaai migratie van de Europese aal. Russisch onderzoek met paling in
een labyrint toont duidelijk aan dat sterke
magneetvelden die het aardmagnetische
veld overtreffen de palingen incapabel maken voor orientatie door middel van het
magnetisme. Op deze manier werd aangetoond dat de voorkeursrichting van palingen van het aardmagnetisch veld afhing.
En tenslotte zijn er sterke aanwijzingen dat
paling zich op het aardmagnetisch veld
orienteert via magnetische substanties die
gevonden zijn in de schedel en botten van
paling (Hanson et al. 1984).
We kunnen concluderen dat we via deze
elegante methode met buizen geplaatst op
een vijver volgens een schaakbordprincipe
de geprefereerde orientatie van rode aal op
het aardmagnetisch veld seizoensafhankelijk is. Voordelen van deze methode zijn dat
er geen hanteerstress voor de palingen is,
we hebben de voorkeurspositie gemeten
van een gehele populatie en de dieren wa ren in hun eigen natuurlijke omgeving.
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