
NATUURBEHOUD

maar nu dus ook in het Bonaire National 

Marine Park.

VOORTPLANTING VAN VISSEN

Voordat vissen hun unieke vormen 

en kleuren krijgen, wordt een lang 

proces doorgemaakt: de ‘larvale 

fase’. In deze fase zijn de vissen een 

soort kikkervisjes. Zij drijven in de 

oceaan terwijl zij zich voeden met 

plankton. De meest voorkomende 

wijze van voortplanting bij vissen 

is ‘pelagisch’. Dit betekent dat de 

vrouwtjes kuitschieten, terwijl de 

mannetjes tegelijkertijd hun zaadcellen 

loslaten, in de hoop op bevruchting. 

Deze microscopisch kleine eitjes 

worden daarna meegenomen door 

de stromingen van de oceaan en 

ontwikkelen zich drijvend tot larven.

Veel van deze eieren worden 

opgegeten door andere organismen 

of bereiken nooit hun bestemming. 

Door het vangen van deze eieren 

en het opkweken hiervan in 

het kweeksysteem wordt de 

overlevingskans vergroot. Om vissen 

te kunnen kweken voor natuurbehoud 

en -herstel is eerst meer kennis 

nodig over hun eerste levensfasen en 

voortplanting. We weten nog steeds 

heel weinig over de voorplanting van de 

diverse vissoorten en hoe de gevangen 

eitjes zich daartoe verhouden. 

EIEREN ZOEKEN

Om vislarven te kunnen kweken in 

het kweeksysteem zijn er viseitjes in 

Bonaire gevangen. Aan de boeien van 

het Bonaire National Marine Park, dat 

wordt beheerd door STINAPA, zijn 

netten gehangen van fijne stof met 

een hele kleine maaswijdte om de 

viseitjes te verzamelen. De voorkant 

van het net is afgesloten met gaas 

zodat er geen grotere dieren in kunnen 

zwemmen. Aan het einde van deze 

netten hangt een fles om de eieren 

op te vangen. De netten werden voor 

zonsondergang in het water gehangen 

en de volgende dag na zonsopgang 

opgehaald. Veel vissen planten zich 

voort rond deze tijdstippen. De 

gevangen viseitjes werden vervolgens 

onder een microscoop bestudeerd in 

een laboratorium.

DE TOEKOMST

De gevangen viseitjes zijn nog niet op 

soort te identificeren omdat hier 

eerder geen onderzoek naar is gedaan. 

Er zijn nu eitjes onder de microscoop 

gezien die nog niet eerder zijn 

waargenomen. DNA-onderzoek zal 

meer informatie moeten geven. Als 

we meer leren over de eerste 

levensfasen van de vis verwachten we 

dat het kweken van deze belangrijke 

wezens makkelijker zal gaan. 

Er zullen nog veel aanpassingen nodig 

zijn voor een vervolgonderzoek in 

Bonaire, omdat dit voor RoffaReefs 

een pilotstudie is. De netten worden 

aangepast om meer eitjes te kunnen 

vangen en het kweeksysteem zal meer 

‘storm-proof’ worden gemaakt.  

 

In ieder geval was het een leerzaam 

kick-off project met veelbelovende 

resultaten, geïnitieerd door Blijdorp 

en mede mogelijk gemaakt door het 

Wereld Natuur Fonds.
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Het drijvende (vis)kweeksysteem dat 

in Diergaarde Blijdorp is ontwikkeld, is 

voor het eerst getest op het koraalrif 

van Bonaire. Dit kweeksysteem is 

ontworpen om viseitjes uit te laten 

komen zodat de larven een hogere 

overlevingskans hebben. Rifvissen 

zijn namelijk van vitaal belang voor 

de gezondheid van koraalriffen die 

wereldwijd ernstig worden bedreigd.

De startup RoffaReefs, die in Blijdorp 

is opgericht, doet dit onderzoek als 

onderdeel van de ‘Dutch Caribbean 

Marine Strategy’ van het Wereld Natuur 

Fonds. Dit vijfjarenplan richt zich op het 

herstel en behoud van koraalriffen in de 

Caraïbische zee. 

TUINMANNEN VAN HET RIF

Een cruciaal onderdeel om koraalriffen 

gezond te houden is het herstel van 

de vispopulaties op het rif. Hierbij is 

het belangrijk om te kijken naar het 

hele ecosysteem. We weten nu dat 

sommige vissen van vitaal belang zijn 

voor de gezondheid van koraalriffen. 

Zij houden het rif bijvoorbeeld 

gezond door als een tuinman de 

overwoekerende algen van het rif te 

grazen. Deze ‘tuinmannen’ maken de 

weg vrij voor koralen om te blijven 

groeien en zich te verspreiden.  

Bij veel koraalherstelprojecten wordt 

de betekenis van deze tuinmannen over 

het hoofd gezien. Door de grazende 

vissen te beschermen en hun biomassa 

te vergroten, kan dit bijdragen aan het 

succes van koraalherstel. Daar kan een 

drijvend kweeksysteem bij helpen. Tot 

nu toe is de innovatie getest in aquaria, 
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25%
van de koraalriffen wereldwijd 

wordt ernstig bedreigd

door o.a. overbevissing, 

vervuiling en massatoerisme.

Marien aquarist Sander van Lopik bij het kweeksysteem

Het kweeksysteem te water gelaten

Microscopisch onderzoek van de viseitjes

Speciale visnetten


