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(1) Laboratorium voor Ecologie en Aquacultuur, KoU. Leuven, Naamsestraat 59, 3000 Leuven

(2) Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, Ministerie van de Vlaamse G meenschap, AMlNAL,
Duboislaan 14, 1560 Hoeilaart

Inleiding
Door een deterioratie van de waterkwaliteit en het wijzigen van de waterloopstructuur
zijn in de Vlaamse wateren tijdens de voorbije decennia een aantal vissoorten zeer
sterk in aantal teruggelopen; in sommige rivierbekkens zijn een aantal soorten zelfs
totaal verdwenen. Deze terugval was vaak te wijten aan de onmogelijkheid natuurlijk
voort te planten aangezien deze vissoorten hiervoor zeer specifieke eisen stellen aan
hun omgeving, zowel wat de biotische als abiotische factoren betreft.
De laatste jaren merkt men een lichte verbetering van de waterkwaliteit (VMM, 1995)
en er worden ernstige inspanningen geleverd om de oorspronkelijke
structuurkenmerken van de betrokken waterlopen te herstellen. In veel gevallen echter
waar de oorspronkelijke populaties van een aantal vissoorten verdwenen zijn, is
herkolonisatie vanuit andere subbekkens of vanaf benedenstroomse rivierdelen haast
onmogelijk. Deze feiten vormden de aanleiding om na te gaan in welke mate
bedreigde vissoorten opnieuw geïntroduceerd kunnen worden op plaatsen waar zij
vroeger voorkwamen en waar het habitat terug geschikt is bevonden.
Het herintroduceren van een vissoort in een bepaald waterbiotoop dient volgens een
welomlijnde strategie te gebeuren (COWX, 1994) en volgens de ontwerprichtlijn
"Algemene principes van vis(her)bepoting in de openbare waters an het Vlaams
Gewest" van de werkgroep 'Herbepotingen en actualisatie van het lastenboek'
(Centraal Comité van het Visserijfonds, 1995).
Eerst dient het voorkomen van de betrokken soorten in Vlaanderen in kaart te worden
gebracht. Gedurende meerdere jaren reeds wordt hieraan gewerkt door het Instituut
voor Bosbouw en Wildbeheer : visbestandsopnames worden uitgevoerd in het ganse
Vlaamse Gewest en de vindplaatsen van bedreigde vissoorten worden in kaart
gebracht. Toch zal het nog enige jaren duren vooraleer de gegevens volledig zijn voor
Vlaanderen.
Tegelijkertijd gebeurt er een inventarisatie aan de hand van
literatuurgegevens. Voor die plaatsen, waar uit historische gegevens blijkt dat
bepaalde soorten voorkwamen in een bepaalde rivier of stroombekken en waar recente
bemonsteringen aantonen dat deze soorten verdwenen zijn kan men overwegen om
over te gaan tot een herintroductie indien althans de oorzaak die aanleiding gegeven
heeft tot het verdwijnen opgeheven is. Ook in het geval dat er onvoldoende kennis is
van het vroegere visbestand van een bepaald water, maar wanneer vaststaat dat een
bepaalde vissoort in wateren van een vergelijkbare typologie van hetzelfde

2

stroombekken of subbekken voorkomt of voorkwam, kan men in dit water een
herintroductie van de betrokken soort overwegen.
Het is evident dat deze herintroducties met de grootste zorg dienen te gebeuren en dat
een opvolging en evaluatie van herintroducties noodzakelijk is. Hier wordt o.a.
nagegaan of de herintroductie als geslaagd kan worden beschouwd (d.i. de soort kan
zich handhaven, er is natuurlijke recrutering, de invloed van de herintroductie is
gunstig op de reeds aanwezige (vis)populaties, etc.).
Om in de toekomst over het noodzakelijke pootmateriaal voor herintroducties te
kunnen beschikken kan men gebruik maken van artificiële reproductie en daarom is het
noodzakelijk nu reeds over de reproductietechnologie en de opkweek van deze
bedreigde soorten tot juvenielen te beschikken. Voor deze artificiële reproductie heeft
men broeddieren nodig uit de natuur, deze worden best gezocht in hetzelfde
stroombekken waar later de uitzetting moet gebeuren (dit is uiteraard niet mogelijk
wanneer de soort uit een (sub)stroombekken verdwenen is).
In dit verband werd door het Laboratorium voor Ecologie en Aquacultuur van de
K.U.Leuven in het voorjaar van 1995, in opdracht van het Instituut voor Bosbouw en
Wl1dbeheer, een proef opgezet om de kleine en de grote modderkruiper via
kunstmatige voortplanting (hormonale inductie) te vermenigvuldigen.
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Onderzoek naar de artificiële reproductie van Cobitis taenia (kleine
modderkruiper) en Misgurnus fossilis (grote modderkruiper)
Na het raadplegen van verschillende databanken (BIOSIS, ASFA, BIOLOGICAL
ABSTRACTS) werd slechts één protocol voor de artificiële reproductie van de grote
modderkruiper teruggevonden (GELDHAUSER, 1992). Deze methode beschrijft de
hypofysatietechniek waarbij de vissen intramusculair ingespoten worden met een
hypofyse extract van karper (Cyprinus carpio). Dit extract bevat een hoeveelheid
gonadotroop hormoon (GTH) dat ovulatie of spermiatie kan induceren ofschoon dit
hormoon lichaamsvreemd is voor de modderkruiper. Op het Laboratorium voor
Ecologie en Aquacultuur (K.U.Leuven) worden naast deze hypofysatietechniek,
waarbij gebruikt gemaakt wordt van katvishypofyse extracten, ook andere technieken
toegepast zoals injectie met gonadotroop releasing hormoon (GnRH) , of orale
toediening van GnRH ingebouwd in microkapsels, waardoor het lichaamseigen GTH
van de vis vrijgesteld wordt. Deze laatste methode heeft het voordeel dat de vissen
minder gestresseerd worden doordat ze niet verdoofd en gemanipuleerd moeten
worden. Indien deze methode succesvol is kan ook gedacht worden aan een implant
van GnRH (sustained release) zodat het mogelijk wordt om de maturatie te induceren.
Tijdens de experimenten wordt dezelfde werkwijze van geïnduceerde voortplanting
toegepast die bij de kweek van de Afrikaanse meerval goede resultaten leverde.

I. Cobitis taenia (kleine modderkruiper)
I. Materiaal en Methode

I. I. Herkomst van de broedstock
De kleine modderkruipers (foto I) zijn afkomstig uit de Witte Nete

1.2. Proefopstelling
De broeddieren, verkregen op 5 februari 1995, worden in twee aquaria geplaatst,
verbonden met een recirculatiesysteem. Het systeem bevat 1 m3 sedimentatietank en 1
m3 beregeningsbiofilter . De aquaria (afmeting 30 x 80 x 40 cm) zijn gevuld met 48 I
water, 115 van de bodem is bedekt met zand en 4/5 met fijne kiezel. Een hoog
oppervlakte pakket Munters Cl 0.19 wordt gebruikt als substraat . Door middel van
een koelingssysteem wordt de watertemperatuur op 15°(' gehouden. De doorstroom
bedraagt 1.4 liter per min. in de aquaria wat overeenkomt met een waterverversing
van 10% per dag in het ganse systeem. De fotoperiode wordt aangepast door
geleidelijk aan de kunstmatige dagperiode te verlengen van 12 h licht naar 16 h zodat
een vervroeging van de seizoenen gesimuleerd wordt.
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In een tijdspanne van 12h worden de vissen, toegekomen in een tank met water op
7°C, geleidelijk aangepast aan een temperatuur van 15°C. Er is geen duidelijk sexueel
dimorfisme. Voor het voortplantingsexperiment worden de grootste dieren (n=15)
geselecteerd. Op het moment van de eventuele ovulatie of spermiatie wordt het
geslacht bepaald. Uit tabel 1 (zie 2.3. Behandeling) blijkt dat deze groep broeddieren
bestaat uit 5 mannetjes en 10 vrouwtjes. Bovendien kan gesteld worden dat de
vrouwtjes significant zwaarder wegen dan de mannetjes.
De vissen worden 's avonds gevoederd aangezien ze tijdens de dag niet reag~ren
wanneer ze voedsel aangeboden krijgen. Het toegedi Hoe natvoer bestaat uit bevroren
Artemia (030911) of Cyclops (030904) of witte (030902) en zwarte (030903)
muggenlarven (Beicopet). Na het voortplantingsexperiment wordt er overgeschakeld
op droogvoer Startvoeder voor zoetwatervissen AZ200 (Tetra) partikelgrootte 1.

2. Voortplanting van de kleine modderkruiper (foto 6 tot 11)

2.1 Bereiding van de oplossingen

GnRHJreserpine
P odukten:
- s-GnRH-a (MW = 1282.5) (BACHEM)
(PGlu-His-Trp-Ser-Tyr-D-Arg-Trp-Leu-Pro-ethylamide)
BACHEM (UK), Ltd, 69 High Street, SafUon Walden, Essex CBI0 lAA, England,
Phone (01799) 526465, Fax (01799) 526 351
- Reserpine (MW = 608.7) (Sigma R-0875)
- Propyleen glycol (MW = 76.1; densiteit 1.04g/l)
Bereiding
Meng met behulp van een homogenisator (Ultra turrax) 40 Jlg s-GnRH-a en 1 mg
reserpine per mi propyleen glycol.
Reserpine inhibeert de endogene dopamine productie.

Hypofyse extract
Produkten
aceton gedroogde katvishypofyses
saline 0.65%, steriel gemaakt door een 22Jlm bacteriefilter (Millipore)
Bereiding
Voor de aanmaak van de aceton gedroogde katvishypofyses wordt verwezen naar
WOYNARVICH t' HOR TATH (1980).
Mix met behulp van een homogenisator (Ultra turrax) de katvishypofyses in 0.65%
saline met een concentratie van 1 hypofyse per mi saline (1 gedroogde hypofyse weegt
ongeveer 250 Jlg).
Centrifugeer gedurende 10 min aan 1500 g.
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Immobilisatie- en bewaarvloeistof (extender) voor sperma
Het vers sperma van de vissen wordt 1/10 verdund in een extender ofbewaarvloeistof.
In dit isotonisch medium zijn de spermatozoa immobiel. Ze worden pas actief na
verdunning met water. Indien het mengsel niet onmiddellijk gebruikt wordt kan het tot
48h op 5°C bewaard worden zonder kwaliteitsverlies.
De extender wordt als volgt bereid in gedestilleerd water:
NaCI (MW 58.4)
0.090 mM (5.52 gil)
KCI (MW 74.6)
0.027 mM (2.00 gil)
0.050 mM (3.75 gil)
Glycine (MW 75.1)
Tris-hydroxymethylaminomethane (MW 157.6)
0.015 mM (2.42 gil)
op pH 7.5 brengen
bewaren op 5°C

Verdovingsbad
phenoxyethanol (Fluka)
recirculatiesysteem.

:0.5

-

1 mI

per

10 I water afkomstig van het

2.2. Voortplantingsschema
Maandag 3 april - 18h
intramusculaire injectie van GnRHireserpine
of
katvishypofyse-extract
~

38 uur incubatie bij 15°C
~

Woensdag 5 april - 8h
afstrijken van de eitjes
afname van sperma
bevruchting.
~

5 dagen incubatie bij 15°C
~

Maandag 10 april - voormiddag
Ontluiken van de larfjes
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2.3 Behandeling
Vijftien vissen worden hormonaal behandeld via een intramusculaire inspuiting met
GnRHIreserpine of hypofyse extract. Tabel 1 geeft de gewichten van de ingespoten
vissen en de injectievolumes weer.
Tabel 1: gewichten van de ingespoten kleine modderkruipers en de injectievolumes
mannetjes
gewicht (g)

injectievolume

behandeling

1.4

20 111

GnRH/reserpine

1.4
20111
1.4
20111
1.9
30 111
1.2
20 111
gemiddeld gewicht: 1.5 g ± 0.1 (SE) (n = 4)

vrouwtjes
gewicht(g)

injectievolume

hypofyse-extract
hypofyse-extract
hypofyse-extract
hypofyse-extract

behandeling

2.7
30111
3.3
30 111
2.3
30 111
gemiddeld gewicht: 2.8 g ± 0.4 (SE) (n = 3)

GnRH/reserpine
CJnFUHJreserpine
CJnFUHJreserpine

3.2
20 111
3.2
40 111
3.2
30 111
3.7
40111
2.6
30 111
3.6
40111
4.1
40 111
gemiddeld gewicht: 3.4 g ± 0.2 (SE) (n=7)

hypofyse-extract
hypofyse-extract
hypofyse-extract
hypofyse-extract
hypofyse-extract
hypofyse-extract
hypofyse-extract

2.4. Resultaat
GnRHIreserpine injectie induceert geen ovulatie of sperrniatie. Van de vier vissen
overleefden twee vrouwtjes de injectie niet. De groep (11 vissen) ingespoten met
hypofyse extract heeft een overleving van 100 %. Na injectie worden de vissen
regelmatig getest om het tijdstip van de ovulatie en sperrniatie te bepalen. Doordat
slechts een kleine hoeveelheid sperma vrijkomt wordt dit afgenomen met behulp van
een micropipet (volume van 1 tot S 111) (Foto 6). De beweeglijkheid van de
spermatozoïden in vers sperma houdt na contact met water gedurende ongeveer twee
minuten aan (Foto 8). Door het sperma 1/10 te verdunnen in de immobilisatie- en
bewaarvloeistof kan dit mengsel gedurende 48h op SOC bewaard worden zonder
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kwaliteitsverlies (venninderde beweeglijkheid). Daarenboven is door toevoeging van
deze vloeistof een goede vermenging van het visceuze semen met een waterig extern
medium mogelijk en is de mobiliteit van de spermatozoïden iets verlengd doordat ze
minder beschadigd worden door een osmotische schok.
De ovulatie bedraagt 100 %. Per vis worden de eitjes afgestreken en opgevangen in
een droog recipient. Na toevoeging van het sperma en een hoeveelheid water, uit de
incubatietank, wordt het recipiënt zachtjes geschud waardoor bevruchting mogelijk is.
Het water wordt afgegoten en de eitjes worden een paar keer gewassen door opnieu w
water toe te voegen, te schudden en af te gieten. D:llUïla worden de eitjes per vis in
een petriplaat gebracht en in een aquarium, uit hetzelfde recirculatiesysteem, zonder
bodembedekking (fijne kiezelsteentjes) geplaatst (gemakkelijker in onderhoud). De
ontwikkeling van de eitjes wordt microscopisch gevolgd (foto 11).
Het
bevruchtingspercentage van drie petriplaten is respectievelijk 20, 70 en 80 %
(gemiddelde 57 % ± 22 (SE».
Na 5 dagen incubatie ontluiken de larfjes. De opkweek van de larven wordt besproken
in punt 111. Larvale teelt (zie verder).
Op 15 mei 1995 werden dezelfde kleine modderkruipers voor een tweede maal
ingespoten met katvishypofyse extract om na te gaan of meerdere voortplantingscycli
per jaar mogelijk zijn. Tussen het eerste en tweede experiment was er een periode van
anderhalve maand. De vissen ovuleerden opnieuw maar er werden opmerkelijk minder
eitOes bekomen.
In de niet behandelde broedstock werden twee vrouwtjes, met een gewicht van 2 g,
dood aangetroffen. Na dissectie van de ovaria werd het aantal eitjes van de beide
vrouwtjes geteld. Dit gaf een gemiddelde van ongeveer 400 eitjes wat wijst op een
lage fecunditeit.

2.5. Besluit
Het injecteren van katvishypofyse extracten, met een concentratie van 1 hypofyse per
mI zoutoplossing geeft zeer goede resultaten.
Een injectievolume van 20 ,..tl
katvishypofyse extract is voldoende om 100 % ovulatie te bekomen.
De
bevruchtingspercentages zijn zeer variërend en sterk afhankelijk van het tijdstip van het
afstrijken. Vermits de kleine modderkruiper na ovulatie snel terug matuur is , is een
buitenseizoenskweek mogelijk.
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IT. Misgurnus fossilis (grote modderkruiper)

I.Materiaal en methode

1. 1. Herkomst van broedstock
De grote modderkruipers (foto 2) zijn afkomstig uit Beesd, Nederland

1.2. Proefopstelling
De proefopstelling is identisch aan deze van de kleine modderkruiper (zie 1.1.2.). De
vissen werden verdeeld over twee aquaria, één met en één zonder bodembedekking
(fijne kiezel en zand), uit hetzelfde recirculatiesysteem. De geslachten kunnen op het
De vrouwtjes hebben relatief korte afgeronde
zicht onderscheiden worden.
borstvinnen terwijl de mannetjes eerder lange, smalle, naar het uiteinde toe spitse
borstvinnen hebben. Daarnaast is er een tweede geslachtskenmerk, weliswaar
moeilijker te onderscheiden en alleen voorkomend bij de mannetjes, namelijk een
roodbruine glazige bult van twee tot drie cm op de rugzijde ter hoogte van de rugvin
(GELDHAUSER, 1992). De vissen worden van het begin af gevoederd met het
droogvoer en eten overdag, dit in tegenstelling tot de kleine modderkruiper. Eén
groep vissen, uit het aquarium zonder bodembedekking, vertoonde witte stippen op de
huid. Ze werden tijdens de verdoving voor de voortplantingsproef behandeld met
FMC (een mengsel van in de visteelt toegepaste therapeutica ter bestrijding van witstip
(Ichthyopthirius». De besmetting bleef beperkt tot één aquarium.
Het voortplantingsexperiment werd uitgevoerd op 15 mei 1995.

2. Voortplanting van de grote modderkruiper
2.1 Bereiding van de oplossingen
GnRHIpimozide
Produkten
- GnRH-a (zie hoger)
- pimozide (MW = 461.6)(Sigma P-1793)
- propyleen glycol (MW = 76.1; densiteit 1.04 gil)
Bereiding
-a en 1 mg pimozide per mI propyleen glycol met behulp van de
Meng 40 flg shomogenisator (ultra turax).
Pimozide blokkeert de dopamine receptoren.
Hypofyse extract : zie hoger
Immobilisatie- en bewaarvloeistof voor sperma : zie hoger
verdovingsbad : zie hoger
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FMC:
Stockoplossingen
methyleenblauw : 0.37 g/IOO mI formol 35%
malachietgroen: 0.37 g/IOO mi formol 35%
Bereiding
Meng beide beide stockoplossingen in een verhouding van 50:50 v/v.
Een dosis van 20-25 druppels FMC/IOOmI wat~l wordt gebruikt tijdens een
behandeling.
2.2 Voortplantingsschema
Hetzelfde schema als voor de kleine modderkruiper werd gebruikt met als emg
verschilpunt dat de larfjes reeds na 4 dagen (21 mei) incubatie op 15°C ontloken.

2.3 Behandeling
In tabel 2 worden de gewichten van de ingespoten vissen en de injectievolumes
weergegeven
Tabel 2: De gewichten van de ingespoten grote modderkruipers met
injectievolumes.
gewicht
(g)

injectievolume

behandeling

4.8
41.5
49.9
19.1
30.7
21.4
gemiddelde: 27.9

10 ~l
100 ~I
100 ~I
100 ~l
100 ~l
100 ~l
g ± 7.3 (SE) (n = 6)

GnRHIpimozide
GnRH/pimozide
GnRHIpimozide
GnRH/pimozide
GnRH/pimozide
GnRHipimozide

25.9
30.6
22.7
gemiddelde: 26.4

100 ~l
100 ~l
100 ~l
g ± 2.8 (SE) (n = 3)

Hyp extract
Hyp extract
Hyp extract

mannetje
mannetje
mannetje

104.4
27.9
14.4
33.8
26
gemiddelde: 41.3

200 ~I
100 ~I
100 ~l
100 ~l
100 ~l
g ± 16.1 (SE) (n = 5)

Hyp e tract
Hyp extract
Hyp extract
Hyp extract
Hyp extract

vrouwtje 127.7 geitjes
vrouwtje I 0.3 geitjes
vrouwtje I geen ovulatie
vrouwtje I I. I geitjes
vrouwtje 13.4 geitjes

geslacht I gewicht eitjes

de
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2.4. Resultaat
Rekening houdend met het voortplantingsexperiment van de kleine modderkruiper,
werden de beste resultaten verwacht bij de vissen ingespoten met katvishypofyse.
Daarom werd de groep vissen met de witte vlekken gebruikt voor de injectie van
GnRH/pimozide. Dit gaf geen resultaat. Na verloop van tijd was er 100 % sterfte.
Het is niet duidelijk of deze vissen stierven ten gevolge van de injectie of door de
ziektesymptomen.
In de groep, ingespoten met katvishypofyse extract is de overleving 100 %. Het
tijdstip en de wijze van afstrijken verliep zoals bij de kleine modderkruiper (zie 1.2.4.).
Drie vrouwtjes ovuleerden partieel terwijl het grootste vrouwtje, met een gewicht van
104.4 g, volledig ovuleerde en 27.7 g eitjes gaf (zie tabel 2). Dit is een belangrijk
gegeven voor de broedstockselectie. Vrouwelijke dieren rond de dertig gram hebben
duidelijk een te lage fecunditeit. In dit experiment bestond de larvale teelt uit genetisch
materiaal afkomstig van één wijfje en een drietal mannetjes. De bevruchte eitjes
ontloken reeds na vier dagen, 1 dag vroeger dan bij de kleine modderkruiper (Foto 3).

2.5. Besluit
Als vrouwelijke broeddieren worden het best grote dieren (meer dan 100 g) gebruikt.
In het experiment beschreven door GELDHAUSER (1992) hebben de vrouwelijke
broeddieren een gewicht tussen 60 en 120 g terwijl de mannetjes tussen 40 en 50 g
wegen. In dit experiment is er slechts één vrouwtje met een gewicht van meer dan 60
g namelijk 104.4 g. Van dit vrouwtje werden er 27 7 g eitjes afgestreken. De andere
vrouwtjes met een gewicht van respectievelijk 27.9 g, 33.8 g en 26 g hadden slechts
een partiële ovulatie terwijl het vrouwtje met een gewicht van 14.4 g niet ovuleerde.
Waarschijnlijk is het mogelijk om de maturatie en het tijdstip van de ovulatie
nauwkeuriger te bepalen. Uit herhalingsexperimenten op dezelfde vissen bleek dat het
niet mogelijk is meerdere broedsels per jaar te bekomen.

II

111. Larvale teelt (foto 3)
In beide gevallen is de verdere opkweek van de larven relatief gemakkelijk. De larven
(ca. 200 stuks voor de kleine modderkruiper en ca. 2000 stuks voor de grote
modderkruiper) werden verdeeld over verschillende aquaria en van het begin af
driemaal per dag gevoederd met inerte diëten bestaande uit een 50: 50 mengsel van
gedecapsuleerde artemia en droogvoer (startvoeder voor zoetwatervissen, Tetra
AZ200). Geleidelijk werd de partikelgrootte van het voer aangepast (van 000 tot 1).
Er werden geen levende prooidieren aangeboden zoals gebruikelijk bij larvale teelt. Er
werd geen kannibalisme waargenomen.
Een piek mortaliteit (ongeveer 30 %) werd waargenomen in één aquarium van de grote
modderkruiper.
Microscopisch onderzoek toonde een besmetting aan met
Gyrodactylus en een secundaire schimmelinfectie. Een behandeling met FMC werd
tweemaal per dag toegepast gedurende 4 dagen: 40 mi FMC (20 à 25 druppels FMC /
100 mi water) werd 's morgens in het recirculatiesysteem gebracht. Tijdens de
behandeling werd het systeem op doorstroom gezet zodat het water sneller ververst
werd. 's Avonds nadat alle FMC residus (m.a.w. de blauwe kleur) uit het water
verdwenen waren werd de behandeling herhaald.
Op dag 45 (5 juli) werden er 30 larfjes van de grote modderkruiper at random uit de
verschillende aquaria genomen en gewogen. Dit gaf een gemiddeld gewicht van 0.272
g ±0.013 (SE). Omdat het aantallarfjes van de kleine modderkruiper te beperkt was
werden ze niet gewogen.
Op dag 107 (5 september) werden de vissen opgehaald en overgebracht naar vijvers in
de kwekerij de Volharding (Rijkevorsel).
Van de grote modderkruiper werden er 100 visjes gemeten en gewogen. Dit
resulteerde in een gemiddelde lengte van 54.49 mm ±0.707 (SE) en een gemiddeld
gewicht van 0.884g ± 0.036 (SE).
Het totale gewicht was 1126.5g. Een lot van 50 vissen had een gewicht van 46.9g
zodat er naar schatting 1200 vissen waren.
De ouderdieren waren niet terug matuur wat erop wijst dat ze vermoedelijk een
seizoensgebonden voortplanting hebben.
Bij de kleine modderkruiper (dag 148) werden er 29 ouderdieren gerecupereerd en 120
jonge vissen met een totaal gewicht van 82.9 g en een gemiddeld gewicht van 0.69 g.
In het kader van een studie naar de genetische variabiliteit van Europese paling (Drs.
Edgar Daemen) werd er van de gelegenheid gebruik gemaakt om stalen te nemen van
de kleine en de grote modderkruiper om de genetische variatie te kwantificeren d.m.V.
aIIozymes, mitochondriaal DNA en microsatellieten.
3· en uit het broed bemonsterd om op een latere datum over te
Er werden telk
gaan tot het aanmaken van een genetische bank en het opsporen van genetische
variabiliteit d.m.v. microsatellieten. Bovendien werden stalen van de dorsale vin van 9
wilde grote modderkruipers genomen voor het bepalen van de genetische variabiliteit.
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IV. Andere methodes om de voortplanting te induceren
Om een voortplantingsexperiment via een maturatiedieet uit te voeren worden
enterische microkapsels aangemaakt in een granulator (Aeromatic). De kapsels,
bestaande uit een vaste drager (cellulose/lactose) worden geladen met GnRH (40 Jlg/g)
en een intestinale absorptie enchancer (surfactant en vetzuren). Eerder werden
eenzelfde soort microkapsels met succes uitgetest op een aantal vissoorten zoal~
karper, regenboogforel en Afiikaanse katvis. Het voedingsgedrag van zowel de kleine
als de grote modderkruiper is echter niet van die aard dat het aangeboden voedsel
direct opgenomen wordt, zodat deze alternatieve inductie van de voortplanting niet
kon uitgevoerd worden.
Het toedienen van een chronische therapie door sustained release preparaten van
GnRH is overbodig omdat de inductie van ovulatie en spermiatie via een éénmalige
injectie met katvishypofyse mogelijk is. Bovendien is de kleine modderkruiper na
voortplanting vrij snel terug matuur.

V. Algemene conclusie en voorstellen
Alhoewel de artificiële reproductie voor de kleine en de grote modderkruiper nog niet
volledig op punt staat toont deze studie aan dat de reproductie en opkweek van deze
soorten onder gecontroleerde omstandigheden toch doorgang kan vinden en dat het
praktisch mogelijk wordt om deze kweek op ruimere schaal (kwekerij-niveau) toe te
passen. Het is evident dat deze teelt een elementair basisonderdeel uitmaakt van een
herintroductie. Het plannen van een herintroductie is aan welomlijnde voorwaarden
onderworpen (zie inleiding) en kan enkel na een gedegen voorstudie en mits het volgen
van een concreet stappenplan.
De broeddieren kunnen in gevangenschap gehouden worden in een recirculatiesysteem
op 15°C. Een regelmatige gzezondheidscontrole en eventueel behandeling zijn echter
aangewezen. Aquaria met bodembedekking (zand en steentjes) zijn aan te raden in het
geval van de kleine modderkruiper. Deze worden ook 's avonds gevoederd omdat ze
tijdens de dag niet reageren op het aangeboden voedsel.
Door het aanpassen van de fotoperiode kan het tijdstip van de maturatie vermoedelijk
beïnvloed worden.
Als broeddieren worden het best de grootste dieren gebruikt. Uit de resultaten van dit
experiment blijkt dat in het geval van de grote modderkruiper het noodzakelijk is dat
de vrouwtjes minstens 100 g wegen om een volledige ovulatie te bekomen. Het
gewicht van de mannetjes schommelt rond 30 g. De vrouwtjes van de kleine
modderkuiper h dd
n gemiddeld gewicht van 3.4 g. en de ovulatie bedroeg 100 %.
De fecunditeit was laag zodat er veel broeddieren nodig zijn om een kweek op te
starten. Verdere experimenten zijn aangewezen om na te gaan of er meerdere
broedsels per jaar kunnen bekomen worden. Een eerste aanwijzing in deze richting
werd bekomen tijdens het experiment waarbij de kleine modderkruiper, na een
rustpauze van anderhalve maand, voor een tweede maal geïnjecteerd werd met
katvishypofyse extract. Er was ovulatie maar het aantal eitjes was beduidend kleiner.
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Op dag 107 (dag van vertrek) bleken de vrouwtjes van de grote modderkruiper niet
opnieuw matuur te zijn, wat er kan op wijzen dat deze soort wel een seizoensgebonden
voortplanting vertoont.
Een intramusculaire injectie met 20 ,.11 katvishypofYse extract met een concentratie van
1 hypofYse/ml saline 0.65 % blijkt een veilige, goedkope en succesvolle methode te
zijn. Het bevruchtingspercentage van zowel de kleine als de grote modderkruiper kan
vennoedelijk nog verhogen. Daarom zijn nog verdere experimenten nodig om het
tijdstip van afstrijken na hypofYsatie vast te stellen. Ook kan door gebruik te makciï
van broedflessen (optimalisatie van ontluiking) of van netjes als substraat in de aquaria
de mortaliteit van de bevruchte eitjes gereduceerd worden.
De larvale teelt is relatief gemakkelijk. In tegenstelling tot de meeste vissoorten
kunnen de larven van zowel de kleine als de grote modderkruiper van het begin af
gevoederd worden met inerte diëten gemengd met gedecapsuleerde artemia zodat er
geen kweek van levend voer dient opgezet te worden. Verdere experimenten in
verband met de densiteit per aquarium en het uittesten van verschillende diëten om de
groei te verbeteren zijn aangewezen. De kwaliteit van de larven kan verbeterd worden
door hun stress- en ziekteweerstand te verhogen.
In een volgende fase kan men naast het verder optimaliseren van de kunstmatige
voortplanting bij deze soorten pogingen ondernemen met andere vissoorten die
eeneens sterk bedreigd zijn.
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1: kleine modderkruiper
2: grote modderkruiper
3: larven van grote modderkruiper dag 45 (vergroting 10x)
4: recirculatiesysteem
5: pompgedeelte, sedimentatietank, beregeningsfilter
6: afuame sperma (grote modderkruiper)
7: afuame eitjes (grote modderkruiper)
8: spermatozoa (kleine modderkruiper) (flagelkleuring)
9: onbevruchte eitjes (kleine modderkruiper)
10 : bevruchting (grote modderkruiper)
11 : bevruchte eitjes (grote modderkruiper)

