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Behavioural energetics of Sparisoma viride 

Overzicht & Samenvatting 

Gedrag en energiehuishouding van de papegaaivis 
Sparisoma viride 

Een flexibele grazer van het rif 

Stoplight in de spotlight 

Centraal in dit proefschrift staat de 'stoplight parrotfish' (Sparisoma viride). Deze 
herbivore rifvis behoort tot de familie der papegaaivissen (Scaridae, orde Perciformes) en 
is zeer algemeen op het koraalrif van Bonaire. Meest opvallend zijn de tot 45 cm lange, 
bont gekleurde mannetjes die gemakkelijk te herkennen zijn aan hun groene lichaam, gele 
vlekken op staartwortel en kieuwdeksel, en paars getinte vinnen met oranje en blauwe 
randen. De vrouwtjes worden meestal niet groter dan 35 cm en springen veel minder in het 
oog met hun bruin-wit gevlekte lichaam en rood getinte buik en vinnen. De rode kleur 
verbleekt zodra ze zich hoger in de waterkolom begeven. 

Papegaaivissen besteden het overgrote deel van de dag aan grazen. Met hun 
krachtige, op een papegaaienbek lijkende kaken schrapen deze grazers miniscule algjes van 
het oppervlak van dood koraal. Daarbij nemen ze veel kalk op die samen met de algen tot 
een fijn poeder wordt vermalen met behulp van een aantal afgeplatte, met tandjes bezette 
botten achter in de keel, welke als molenstenen over elkaar heen bewogen kunnen worden. 
Deze 'pharynxinolen' speelt een belangrijke rol in de voedsel verwerking, omdat papegaai
vissen de cellulose in de celwanden van de meeste algen niet kunnen verteren. Ze zijn 
derhalve aangewezen op mechanische destructie van de cellen om de inhoud voor vertering 
beschikbaar te maken. 

De levenscyclus van S. viride is complex en wordt gekenmerkt door een pelagisch 
larvaal stadium, twee volwassen fasen met verschillende kleurpatronen, en het optreden van 
geslachtsverandering. Na afzetting en bevruchting van de eieren in de waterkolom, 
beginnen de dieren hun leven als pelagische embryo's (ontwikkelingsduur ca. 24 uur) en 
larven (duur geschat op 1-6 weken), welke voor verplaatsing sterk afhankelijk zijn van 
zeestromingen. Vrijwel niets is bekend over de biologie en verspreiding van de larven . Na 
vestiging op het rif zijn de juveniele visjes zichtbaar vanaf een lengte van ± 1 cm met een 
kleurpatroon dat sterkt lijkt op dat van volwassen vrouwtjes. Alle vissen beginnen hun 
leven als vrouwtje. Geslachtsverandering vindt meestal pas plaats nadat de vissen zich een 
tijd als vrouwtje hebben voortgeplant, maar kan ook al optreden voordat de ovaria 
geslachtsrijp zijn. De verandering van sexe gaat niet altijd gepaard met een overgang naar 
het mannelijke kleurpatroon, zodat ogenschijnlijk vrouwelijke vissen in werkelijkheid 
mannetjes kunnen zijn. Daarom worden volwassen vissen op basis van hun kleurpatroon 
ingedeeld in initiële fase (lP) en terminale fase (TP) dieren. Voor het gemak zal verder 
echter gesproken worden van vrouwtjes en mannetjes, waar lP, respectievelijk TP dieren 
bedoeld worden, tenzij anders vermeld. Zowel geslachts- als kleurverandering zijn 
onomkeerbaar. 

De keuze om een onderzoek naar de energiehuishouding van S. viride te doen 
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I 
Overzicht & Samenvatting 

vloeide voort uit eerder Gronings onderzoek naar de verspreiding, produktiviteit, en 
dynamiek van algen op Caraibische koraalriffen. Dit had ondermeer aan het licht gebracht 
dat de zeer schaarse algenvegetatie, die als een dun viltlaagje dood koraalpuin bedekt, 
verantwoordelijk is voor een hoge primaire produktie. Bovendien werd duidelijk dat 
continue begrazing van deze vegetatie door herbivore vissen en zeeëgels noodzakelijk is 
om te voorkomen dat steenkoralen (Scleractinia) en korstvormende kalkroodwieren 
(Corallinaceae) overwoekerd raken. Deze spelen een belangrijke rol in de opbouwen 
consolidatie van het rif. Daar de vermoede rol van herbivoren als handhavers van een 
gezond evenwicht op het rif voornamelijk gebaseerd was op kwalitatieve waarnemingen, 
werd in 1987 een nieuw project gestart met als hoofddoel een gedetailleerde energiebalans 
op te stellen voor één belangrijke grazer. Aanbod en opname van energie zijn onderzocht 
in een parallelle studie (Bruggemann 1995), terwijl het accent in dit proefschrift ligt op de 
energiebesteding in het veld. 

Gekozen werd voor S. viride als studiedier omdat dit qua biomassa één van de 
meest algemene herbivoren op het rif van Bonaire bleek te zijn. Herbivore juffervissen 
(Pomacentridae) zijn weliswaar veel talrijker, maar door hun geringe afmetingen vormen ze 
slechts een kleine fractie van de totale herbivore biomassa. Juist de grotere koraalrifvissen 
zijn relatief weinig bestudeerd, waar chijnlijk omdat ze vanwege hun grotere mobiliteit 
moeilijker in het veld te volgen zijn. Op Bonaire bleek het natuurlijke gedrag van zelfs de 
grootste S. viride exemplaren goed met behulp van snorkel- of duikapparatuur te observe
ren . De vissen reageerden nauwelijks op de aanwezigheid van duikers, hetgeen zeker te 
maken heeft met het feit dat speervissen sinds 1971 verboden is op het rif van Bonaire. 
Tot slot speelde het feit mee dat de mannetjes individueel herkenbaar zijn aan hun gele 
staartvlekken. Deze eigen chappen hebben het mogelijk gemaakt de belangrijkste compo
nenten van de energiebalans te bepalen voor ongestoorde vissen in hun natuurlijke 
omgeving. 

De trophodynamische context 

Koraalriffen worden vaak afgeschilderd als rijke oasen, die een grote verscheidenheid aan 
levende organismen herbergen, temidden van heldere maar biologisch arme tropische 
zeeën. De belangrijk te rifbouwers zijn de steenkoralen, welke uitsluitend bij hoge 
temperatuur en lichtintensiteit voldoende kalk afscheiden om de voortdurende rifafbraak 
door fysi che (golfslag, orkanen), chemische (oplossing), en biologische (grazende en 
borende organi men) processen te compenseren. Steenkoralen hebben voldoende licht 
nodig vanwege de aanwezigheid van ééncellige endosymbiontische algjes (Zooxanthellae) 
in het weefsel van de koraalpoliepen. Deze spelen een belangrijke rol in de kalkafzetting 
en vormen daarnaast de belangrijkste primaire producenten van het rif. Dit deel van de 
produktie is echter niet be chikbaar voor herbivoren, daar deze zelden tot nooit op levend 
koraal grazen. Helder zeewater bevat typisch lage concentraties aan voor algengroei 
benodigde voeding stoffen. Verwacht zou dan ook mogen worden dat de primaire 
produktie op koraalriffen relatief laag is. Dit is echter niet het geval. Gebleken is dat de 
produktiviteit van voor grazer beschikbare algen hoger is dan bijvoorbeeld die van 
tropi che regenwouden, gematigde loofbos en, of akkerlanden. Ter verklaring van deze 
paradox wordt veelal aangenomen dat nutriënten snel en efficiënt gerecycled worden op 
koraalriffen . Een hoge begrazing druk past goed in dit beeld en lijkt aannemelijk, gezien 
de grote aantallen herbivoren die typerend zijn voor de meeste koraalriffen. Naast 
papegaaivissen en juffervissen betreft dit in het Caraïbisch gebied vooral doktersvissen 
(Acanthuridae) en zeeëgels (Echinoidea). . 
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Behavioural energetics of Sparisoma viride 

De belangrijke rol van macroherbivoren op koraalriffen contrasteert opvallend met 
het vrijwel ontbreken van grotere herbivoren in benthische oecosystemen in gematigde 
zeeën, waar een groot deel van de primaire produktie direct terecht komt in het microbiële 
voedsel web, dan wel aan het systeem onttrokken wordt door export naar open zee of door 
sedimentatie. Hoewel de prominente rol van herbivoren in de energie- en nutriëntenflux op 
koraalriffen algemeen lijkt aanvaard, verschaft de literatuur weinig kwantitatieve gegevens 
om dit te staven. Een belangrijke vraag in dit verband is of herbivore vissen eigenlijk wel 
in staat zijn zich te handhaven op een strikt plantaardig dieet, dat typisch een laag 
eiwitgehalte bevat. Tot voor kort was er nauwelijks bewijs dat vissen op een gecontroleerd 
algen dieet in het lab konden groeien. Daarom is gesuggereerd dat herbivore vissen altijd 
een niet-plantaardige aanvulling op hun dieet nodig hebben, met name om hun eiwitbe
hoefte te dekken. 

Om de trophodynamische rol van herbivore rifvissen beter te kunnen begrijpen, zijn 
kwantitatieve studies naar voedselopname en -gebruik nodig. Belangrijk daarbij is dat niet 
alle grazers over één kam worden geschoren, daar steeds duidelijker wordt dat er grote 
soortsverschillen bestaan in morfologie, fysiologie, en gedrag, gerelateerd aan de verwer
ving en verwerking van het al even diverse plantaardige voedsel. Het opstellen van een 
energiebalans kan een waardevolle bijdrage leveren aan dergelijke studies. Volgens de 
wetten van de thermodynamica moet de hoeveelheid met het voedsel opgenomen energie 
gelijk zijn aan de som van de energie die geïnvesteerd wordt in groei en gameetproduktie, 
verloren gaat in metabolisme, of uitgescheiden wordt via faeces en kieuwen. Daadwerkelijk 
meten van al deze componenten is niet eenvoudig, zeker niet in veldstudies, en kan 
gepaard gaan met aanzienlijke fouten. Daarom was de opzet van dit project om onafhanke
lijke schattingen te verkrijgen voor de belangrijkste componenten, zodat de mate waarin de 
balans kloppend was tevens een indruk zou geven van de betrouwbaarheid van de 
metingen. 

Hoofddoel van het in dit proefschrift beschreven onderzoek was om te bepalen 
hoeveel energie en nutriënten S. viride investeert in groei en reproduktie en hoeveel 
'verloren' gaat · in metabolisme. De resultaten zouden antwoord moeten geven op de 
volgende vragen: 
I a) Is de uit de algen verkregen energie en nutriënten (zoals geschat door Bruggemann 

1995) toereikend om de behoefte van S. viride te dekken? Met andere woorden: 
kan S. viride leven op een strikt plantaardig dieet ? 

Ib) Hoe efficiënt zet S. viride zijn voedsel om in groei en gameetproduktie ? Dit verschaft 
inzicht in de efficiëntie van de overdracht van energie en nutriënten naar hogere 
trofische niveaus, en daarmee in de trophodynamische rol van S. viride. 

De gedragscontext 

Hoewel dit project voortbouwde op eerder Gronings onderzoek, heeft de verschuiving in 
aandacht van algen naar een herbivoor een nieuwe dimensie aan het onderzoek toegevoegd: 
het gedrag van S. viride. Tijdens het veldwerk bleek al gauw dat er grote individuele 
gedragsverschillen bestaan die van invloed zouden kunnen zijn op de energiebestedingspa
tronen. In de trophodynamische context kan dit als een lastige complicatie beschouwd 
worden. Vanuit een gedragsoecologisch en 'life history' perspectief daarentegen, biedt deze 
intraspecifieke variatie uitdagende perspectieven voor nader onderzoek. In plaats van 
beperking tot de trophodynamische vraagstelling, is gekozen voor een bredere benadering. 
De daarmee samenhangende vragen worden hieronder eerst toegelicht, waarna dit overzicht 
eindigt met een samenvatting van de belangrijkste resultaten. 

5 



Overzicht & Samenvatting 

Territorialiteit 
In de loop van het eerste jaar in het veld werd duidelijk dat er opvallende verschillen in 
sociaal en reproduktief gedrag bestaan tussen vissen op verschillende delen van het rif. 
Tussen 3 en 22 m diepte werd het rif grotendeels bezet door territoriale mannen, die een 
gebied van zo'n 20 bij 20 m de hele dag verdedigden tegen vooral mannelijke soortgeno
ten. De territoria werden gedeeld met een aantal vrouwtjes waarmee ze dagelijks paaiden. 
Op het ondiepe rif daarentegen werd niet gepaaid en deelden vele mannen en vrouwen 
gemeen chappelijke verblijfsgebieden. Daarnaast bleken er tussen verschillende (niet meer 
dan enkele kilometers van elkaar verwijderde) locaties grote verschillen te bestaan in het 
aandeel van territoriale dieren in de lokale populaties. Deze waarnemingen leidden tot de 
vraag welke factoren de ontwikkeling van territoriaal gedrag bepalen. 

Een belangrijke adaptieve verklaring voor territorialiteit staat bekend als het 
'concept van economische verdedigbaarheid'. Deze voorspelt de ontwikkeling van 
territoriaal gedrag indien de baten, voortvloeiend uit de exclusieve toegang tot essentiële 
bronnen (zoals voedsel, paaiplaatsen of -partners, schuilplaatsen), opwegen tegen de lasten 
die de verdediging van die bronnen met zich meebrengt. Factoren die volgens deze theorie 
territoriaal gedrag bevorderen zijn: een hoge kwaliteit, matige dichtheid, en voorspelbare 
verdeling in ruimte en tijd van de verdedigde bron, alsmede een matige dichtheid van 
concurrenten en goede competitieve eigenschappen van het individu. 

Gegeven het pelagische larvale stadium en een grote ruimtelijke heterogeniteit en 
onvoorspelbaarheid van het rif, is het heel wel mogelijk dat het gedrag van individuen niet 
altijd optimaal aangepast i aan de lokale omstandigheden. Zo zou een in aanleg territoriaal 
dier terecht kunnen komen in een omgeving waar de verdediging van een territorium niet 
rendabel is. Indien daarentegen de waargenomen lokale verschillen altijd adaptief lijken te 
zijn, zou dit duiden op phenotypische plasticiteit, welke de vissen in staat stelt hun gedrag 
flexibel aan te passen aan onvoorspelbare veranderingen in de omgeving. 

In deze context komen in dit proef chrift de volgende vragen aan de orde: 
2a) Welke bron(nen) worden door territoriale dieren verdedigd en tegen wie? Het ant

woord hierop ver chaft inzicht in de baten van territoriaal gedrag. 
2b) Kunnen de verschillen tu en riffen gezien worden als lokale adaptaties? 
2c) Hoe groot zijn de kosten die gerelateerd zijn aan verdediging van het territorium, 

worden deze verdeeld tussen de man en de vrouwtjes, en worden ze gecompenseerd 
door de baten ? 

Timing van de geslachtsverandering 
Geslachtsverandering is een vrij algemeen verschijnsel onder koraalrifvissen en kan gezien 
worden als een aanpassing van de levenscyclus aan het voortplantingssysteem van de soort. 
In S. viride wordt de voortplanting gedomineerd door grotere territoriale mannen. Deze 
paaien paarsgewijs met een groot aantal vrouwtjes die gedurende de paai periode fel 
afge cherrnd worden tegen andere mannen. Vrouwtjes paaien niet vaker dan 1-2 maal per 
dag, terwijl territoriale mannen meer dan 10 keer zo vaak kunnen paaien. Het feit dat 
kleine mannetjes, in tegen telling tot kleine vrouwtjes, nauwelijks tot voortplanting kunnen 
komen wordt gezien als verklaring voor het optreden van geslachtsverandering: vissen die 
zolang ze klein zijn als vrouwtje door het leven gaan, en van geslacht en kleur veranderen 
zodra ze groot genoeg zijn om als TP man succes te kunnen hebben, zullen meer nakome
lingen voortbrengen dan vi en die niet van geslacht veranderen. Dit is in essentie de 
strekking van de zogenaamde 'size-advantage' hypothese, op grond waarvan tevens 
voorspeld kan worden wat de optimale grootte of leeftijd is om van geslacht te veranderen. 

Twee observaties zijn in dit verband met name interessant. In de eerste plaats 
bleken vele vissen van ge lacht en kleur te veranderen bij lengtes \Ier beneden de 31 cm, 
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Behavioural energetics of Sparisoma viride 

de minimale lengte van territoriale mannen. Als gevolg daarvan gaan deze vissen door een 
vrij lange periode zonder noemenswaardig voortplantingssucces. Ten tweede toonde een 
vergelijking van de populatiestructuur op verschillende Bonairiaanse locaties aan dat er 
grote verschillen bestaan in de verhouding IP:TP vissen. Dit deed vermoeden dat de timing 
van de geslachtsverandering varieert tussen verschillende populaties. Factoren waarvan 
aangenomen wordt dat ze vroege geslachtsverandering kunnen bevorderen zijn: snellere 
groei of verlaagde mortaliteit van kleine mannetjes, hogere beloning voor het bereiken van 
de dominante mannelijke status, kortere duur van de reproduktief inactieve periode, en een 
grotere kans om als kleine man toch enig paai succes te boeken. 

De vragen die in dit verband behandeld worden zijn: 
3a) Is er een adaptieve verklaring voor de aanwezigheid van kleine TP mannen in onze S. 

viride populatie of zijn deze het gevolg van een onnauwkeurige timing van de 
geslachtsverandering? 

3b) In hoeverre kunnen de verschillen in IP:TP ratios op verschillende riffen beschouwd 
worden als lokale adaptaties, ofwel zijn deze te rijmen met de theoretische verwach
tingen? 

Samenvatting van de belangrijkste resultaten 

Hoofdstuk 2 beschrijft de sociale organisatie en het voortplantingssysteem van S. viride 
op onze belangrijkste studielocatie (Karpata), waar vele vissen gedurende perioden 
variërend van enkele weken tot vier jaar individueel gevolgd zijn . Belangrijkste kenmerk 
lijkt het onderscheid tussen territoriale en niet-territoriale (groeps-) adulten. Vergelijking 
van beide categorieën bracht de volgende verschillen aan het licht: 
a) groepssamenstelling: I d' en 1-13 ~' s in territoria, vele d" s (~14) en ~' s (~30) in de 

groepsgebieden; 
b) ruimtegebrujk: territoriale vissen komen uitsluitend voor tussen 3 en 22 m diepte, in 

grotere, exclusievere, en stabielere verblijfsgebieden dan de groepsvissen die 
voornamelijk het ondiepe rif «3 m) bewonen; 

c) lengteverdeling: in groepsgebieden bevinden zich relatief veel kleine adulten, maar 
tegelijkertijd worden er ook de allergrootste exemplaren aangetroffen; 

d) sexuele activiteit: vindt dagelijks plaats in territoria tussen 7:00 en 9:30 uur, zonder 
duidelijke maan- of seizoensperiodiciteit; vrijwel geen activiteit van groepsmannen, 
terwijl groepsvrouwen op het diepere rif paaien, veelal met territoriale buurmannen. 

Hoewel territoriale vissen minder dan 20% van de adulte populatie bleken te vormen, 
controleerden ze tot 77% van het bewoonbare rif. Als gevolg daarvan hebben ze toegang 
tot betere voedsel plekken en geschikte paaiplaatsen, welke beide een belangrijke rol lijken 
te spelen in de sociale organisatie van S. viride. 

Met uitzondering van hoofdstuk 4, waarin een vergelijking gemaakt wordt met twee 
andere populataties, hebben alle volgende hoofdstukken betrekking op (vissen van) 
dezelfde populatie als hier beschreven. Het belang van dit grotendeels beschrijvende 
hoofdstuk ligt vooral in het feit dat het geleid heeft tot formulering van de meeste 
hypothesen die in de volgende hoofdstukken nader onderzocht worden. Daarbij wordt vaak 
teruggevallen op de basisgegevens in dit hoofdstuk. 

Hoofdstuk 3 gaat in op de vraag welke bronnen eigenlijk verdedigd worden door territo
riale dieren en tegen wie. Gedragswaarnemingen toonden aan dat de verdediging van 
territoria door S. viride uitsluitend tegen adulte soortgenoten gericht is. De verticale 
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Overzicht & Samenvatting 

verdeling over het rif van alle macroherbivoren liet bovendien een grote ruimtelijke 
overlap zien tussen S. viride en vele andere grazers. Een vergelijking van het substraatge
bruik door de vijf belangrijk te Scaridae binnen een S. viride territorium leverde tot slot 
geen bewijs voor duidelijke dieetverschillen op. Beargumenteerd wordt dat het ontbreken 
van territoriaal gedrag tegen andere soorten toegeschreven kan worden aan een combinatie 
van één of meer van de volgende factoren: de praktische onmogelijkheid om voedsel op 
rendabele wijze tegen alle potentiële concurrenten te verdedigen, voedselpartitionering op 
een fijnere schaal dan hier bestudeerd, en het delen van voedsel in ruil voor een bijdrage 
aan de verdedigingskosten. 

In hoofdstuk 4 wordt de populatiestructuur en -dichtheid en het voortplantingssysteem 
van S. viride op het rif van Karpata vergeleken met die op twee andere Bonairiaanse 
locaties (Playa Frans en Red Slave, respectievelijk ca. 10 km NW en 25 km Z van 
Karpata). De drie riffen vertoonden duidelijke verschillen in de mate van blootstelling aan 
golfslag en stromingen en in algemene rifstructuur. Meest opvallend was het relatief grote 
aantal juvenielen en groepsmannetjes op Playa Frans en het totaal ontbreken van groepsvis
sen op Red Slave. Deze ver chillen vielen samen met een gradiënt in populatiedichtheid, 
totale herbivore dichtheid, begrazingsdruk door Scaridae, en reproduktieve output, welke 
allen het hoog t waren op Playa Frans en het laagst op Red Slave. De verschillen in het 
aandf'el van territoriale dieren komen overeen met de verwachting dat territoria niet langer 
economisch te verdedigen zijn bij een te hoge dichtheid van de concurrenten. Het grote 
aantal groepsmannetje op Playa Frans duidt op relatief vroege geslachtsverandering, 
hetgeen goed verklaard kan worden door de relatief hoge paaifrequenties van zowel de 
grote territoriale al de kleinere groepsmannetjes . Het feit dat de lokale verschillen adaptief 
lijken te zijn duidt op een hoge mate van phenotypische flexibiliteit in het gedrag van S. 
viride. Tevens wordt beargumenteerd dat de lokale populaties op Bonaire niet volledig 
gereguleerd worden door tochastische processen die samenhangen met het planktonische 
larvale stadium, zoal wel gesuggereerd is voor veel andere rifvissen. 

Hoofdstuk 5 beschrijft een methode om de lengte van vrij-zwemmende vissen te meten 
met behulp van stereofotografie. Deze methode was nodig om de groei van territoriale 
mannen te kunnen meten, daar deze makkelijk hun territorium bleken te verliezen na 
vang t, ook al werden ze onmiddelijk terug gezet. Na toepassing van een eenvoudige 
correctiemethode, bleek een leitje van 30 cm met een precisie van ± 3% gemeten te 
kunnen worden met een enkele opname. Vergelijking van de stereografisch gemeten lengte 
van vissen met de bekende afmetingen liet echter een veel lagere betrouwbaarheid zien (± 
7-11 % van de vi lengte) . Dit komt doordat het vaak moeilijk is exact dezelfde punten op 
het lichaam van de vi te herkennen op beide stereofoto's. De nauwkeurigheid kon 
verbeterd worden tot ± 2.7-4.5 % van de vislengte door de waarden van drie of meer 
opnames te middelen. Ter verhoging van de precisie van vismetingen wordt daarom 
aanbevolen het aantal opname per vis te maximaliseren, in plaats van tijd en geld te 
investeren in meer geavanceerde apparatuur en correctiemethoden. 

In hoofdstuk 6 wordt de conditie (ofwel gewicht bij gelijke lengte) van vissen vergele
ken . Gekozen i voor een tati ti che methode (covariantie analyse) die meer correct is dan 
vergelijking van de veel gebruikte conditiefactor K (constante maal het gewicht gedeeld 
door de lengte tot de derde macht). Territoriale mannen bleken in de slechtste en groeps
mannen in de be te conditie te verkeren, terwijl vrouwtjes een intermediaire positie 
innamen. Van mei tot juli, het seizoen met de langste dagen en stijgende watertemperatuur, 
toonden alle vi en de laag te conditie. Door deze verschillen te relateren aan bekende 
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Behavioural energetics of Sparisoma viride 

verschillen in voedselaanbod, gedrag, en sexuele activiteit, kon worden beargumenteerd 
dat: a) het leven in een territorium energetisch duur is voor mannen maar niet voor 
vrouwen, b) de lagere conditie van vrouwtjes ten opzichte van groepsmannetjes een grotere 
investering in de produktie van gameten weerspiegelt, c) verschillen in voedselaanbod 
overschaduwd worden door verschillen in gedrag en sexuele activiteit, en d) de hogere 
energiebehoefte als gevolg van de langere actieve (licht-) periode in de vroege zomer niet 
volledig gedekt wordt door een verhoogde voedselopname. 

Hoofdstuk 7 behandelt de groei van S. viride, welke gemeten is met behulp van een 
vangst-merk methode en herhaalde stereografische lengtemetingen. Gecorrigeerd voor 
gewichtsverschillen bleken juvenielen het snelst te groeien, direct gevolgd door groepsman
netjes, terwijl vrouwtjes en territoriale mannen de minste groei vertoonden. Individuele 
verschillen tussen territoriale mannen bleken deels verklaard te kunnen worden door een 
negatieve correlatie met hun gemiddelde paaifrequenties. Alle adulten bereikten de hoogste 
groeisnelheid in het warmste seizoen (augustus tot oktober), hetgeen duidt op een tempera
tuurseffect. Door de gewichtsgroei te combineren met gegevens over voedselopname, verte
ring, en de biochemische samenstelling van het algendieet en van een aantal vissen, konden 
bruto groei-efficiënties berekend worden. Deze bleek het hoogst voor juvenielen, gevolgd 
door achtereenvolgens 20 cm vrouwtjes, 40 cm groepsmannetjes, 30 cm vrouwtjes, en 40 
cm territoriale mannen. De conversie van eiwit bleek aanzienlijk efficiënter (0,12-56,0% 
van de opname) dan die van energie (0,01-7,89%) of van asvrij drooggewicht (0,01-
6,25%). De lage voedselkwaliteit in aanmerking nemend, groeien de kleinere vrouwtjes en 
groepsmannetjes van S. viride opvallend snel in vergelijking met andere rifvissen. Hun 
groeiefficiëntie is echter niet hoger dan gebruikelijk voor carnivore vissen, hetgeen er op 
duidt dat S. viride daadwerkelijk een hoge groeisnelheid kan bereiken op een strikt 
plantaardig dieet. 

Net als de verschillen in conditie, kunnen ook die in groei toegeschreven worden 
aan gedragsverschillen en variabele investering in voortplanting, welke wederom een groter 
effcct hebben dán variaties in voedselaanbod. Beargumenteerd wordt dat de snelle groei 
van groepsmannetjes het meest directe bewijs vormt voor een 'trade-off' tussen groei en 
reproduktie. Getoond wordt dat dit belangrijke 'life history' gevolgen heeft. De gegevens 
doen sterk vermoeden dat kleine groepsmannetjes een alternatieve tactiek volgen, waarbij 
ze voortplantingssucces (als vrouwtje) tijdelijk opofferen in ruil voor betere toekomst
perspectieven (verhoogde kans om een territoriale man te worden). 

Hoofdstuk 8 levert belangrijke informatie die nodig is om laatstgenoemde hypothese te 
bewijzen. Dit vereist ondermeer inzicht in de grootte-afhankelijke kansen dat vissen 
overleven, van geslacht veranderen, en een territorium kunnen bemachtigen. Een methode 
wordt gepresenteerd om deze kansen te schatten aan de hand van een reeks visuele tellin
gen, gecombineerd met groeigegevens uit hoofdstuk 7. Vergelijking van de voorspelde met 
de daadwerkelijk waargenomen aantallen verdwijningen, geslachtsveranderingen, en 
territoriumovemames, laat zien dat de schattingen realistisch zijn. Een uitzondering vormen 
de verdacht grote mortaliteitsverschillen tussen de drie grootste lengteklassen (>25 cm), 
welke vermoedelijk het gevolg zijn van minder betrouwbare lengteschattingen. Deze zijn 
derhalve vervangen door een gepoolde schatting, waarmee een overleving van 10% op 17-
jarige leeftijd voorspeld wordt voor adulten die al een lengte van 20 cm bereikt hebben. In 
de discussie wordt het over het gehele leven verwachte aantal paaingen berekend voor 
vissen die bij verschillende lengtes van geslacht veranderen. De geschatte reproduktieve 
output van een 15-jarige vis bedraagt ca. 2500 paaingen, zowel voor vissen die vroeg (bij 
een lengte van 20 cm) als laat (>30 cm) het mannelijk geslacht aannemen. Dit duidt erop 
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dat individuele vissen in staat zijn de timing van de geslachtsverandering optimaal aan te 
passen aan de plaatselijke situatie. Ook in dit opzicht lijkt S. viride over een grote mate 
van phenotypische plasticiteit te beschikken. Onafhankelijke mortaliteitsschattingen zijn 
echter noodzakelijk voordat meer definitieve conclusies getrokken kunnen worden. 

In hoofdstuk 9 wordt beschreven hoe een empirische relatie is bepaald tussen respiratie 
(R in mg O2 h-I), kieuwslagfrequentie (VF in kieuwslagen min-I) , en versgewicht (W in g) 
van vissen in een respiratiekamer. De verkregen relatie (R = 0,00035 x VFI.369 x W1. 11 8

) 

verklaarde meer dan 93% van de variatie in R (n = 380, P < 0,001). Bovendien bleek de 
geschatte respiratie onafhankelijk te zijn van natuurlijke fluctuaties in het zuurstofgehalte 
van het water. Kleine maar significante verschillen tussen individuen waren niet groter dan 
de verschillen tussen herhaalde metingen aan eenzelfde vis. Geconcludeerd wordt dat deze 
relatie vrij robuust is en gebruikt kan worden om het metabolisme te schatten van 
onverstoorde vissen in het veld. 

Zulke schattingen worden gepresenteerd in hoofdstuk 10. Met behulp van een onderwa
tereventrecorder werden continue registraties van gedrag, hap-, vinslag-, en kieuwslagfre
quenties verkregen van vrij-zwemmende vissen op het rif. Deze verschaffen een gedetail
leerd beeld van het zuurstofverbruik in relatie tot graas- en zwemactiviteit. Daarnaast werd 
de gameetproduktie op een aantal manieren geschat (d.m.v. eicollectie in het veld, 
afstrijken van verdoofde vissen, dissectie van gonaden). Door deze gegevens te combineren 
met die over voedselopname, vertering, en groei, kon een energiebalans opgesteld worden 
voor territoriale en groepsvissen van beide geslachten en verschillende lengte. Deze 
dienden een tweeledig doel : a) ter controle van de betrouwbaarheid van de verschillende 
metingen aan in - en output zijde, en b) om de energiehuishouding van territoriale en 
groepsadulten te vergelijken. 

De energiebalans blijkt in de meeste gevallen niet goed te kloppen (absorptie 1,2-
6,2 maal hoger dan totale uitgave), met name voor de kleinere territoriale dieren. Vergelij
king van onze schattingen voor zuurstofverbruik, groei, en gameetproduktie met literatuur
waarden, bracht geen opvallende afwijkingen aan het licht. Een sterk positieve correlatie 
tussen respiratie en graas- en zwemaktiviteit bevestigt de indruk dat onze schattingen van 
veldmetabolisme betrouwbaar zijn. Kritische inspectie van de schattingen van voedselopna
me en vertering wees uit dat de meest waarschijnlijke foutenbron gelegen is in de bepaling 
van de energieopname per hap en van de verteringsefficiëntie. Op de schattingen van de 
hoeveelheid materiaal dat van het substraat wordt afgeschraapt viel niets af te dingen. 
Daarom staat de eerder geopperde grote impact van S. viride op het rif niet ter discussie. 
Zijn rol als secundaire producent is echter in een aantal opzichten anders dan verwacht. Bij 
de hoge (somatische) groei van juvenielen en groepsmannen moet nog een aanzienlijke 
eiproduktie door vrouwen opgeteld worden. Onze beste schatting geeft aan dat deze voor 
de grotere vrouwtjes kan oplopen tot 50% van hun totale dagelijkse energieuitgave, 
hetgeen 30 maal hoger is dan hun somatische produktie. De meest onverwachte uitkomst is 
echter dat S. viride veel meer algen van het substraat afgraast dan nodig om zijn energiebe
hoefte te dekken. Als gevolg van dit 'slordige' foerageren en/of een lage verteringseffici
ëntie komt een grote hoeveelheid algenmateriaal ter beschikking van micrograzers of 
bacteriën. Zonder de voorbewerking door S. viride zouden de moeilijk te oogsten (korstvor
mende en borende) algen waarschijnlijk niet of veel minder toegankelijk zijn voor deze 
organismen. Een gevolg is dat het klassieke beeld dat het detritusweb geen grote rol speelt 
op koraalriffen mogelijk bijgesteld dient te worden. 

Vergelijking van het metabolisme toonde aan dat de kosten van levensonderhoud 
relatief hoog zijn voor territoriale mannen (gemiddelden overdag voor vissen van 30 cm 
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Behavioural energetics of Sparisoma viride 

ofwel 547 g: territoriale d': 651-684 mW, groeps d': 612-620 mW, territoriale ~: 583-589 
mW, groeps !f : 620-643 mW). Dit wordt verklaard door een hogere zwemaktiviteit die 
vooral lijkt te dienen als preventieve verdediging van het territorium. Behalve deze 
verhoging aan de kostenzijde moeten de territoriale mannen ook nog een verlaging aan de 
inkomstenkant bolwerken als gevolg van hun lagere foerageerinspanning. Dit verklaart hun 
geringe groei en povere conditie. Zeer waarschijnlijk is de toegang tot gunstige voedsel
plekken (met een hogere opbrengst per hap) onontbeerlijk ten einde een territoriaal leven 
voor mannen energetisch rendabel te maken. Dit verklaart ook het geringe aantal territoria
le dieren op locaties met een hogere populatiedichtheid. Territoriale vrouwen hebben 
eveneens toegang tot de gunstige voedselplekken maar besteden geen energie aan verdedi
ging van het territorium. Hun relatief lage metabolisme suggereert dat het leven in een 
territorium voor vrouwtjes als een energiebesparende voedingsstrategie kan worden gezien. 
In dat geval zou verwacht mogen worden dat territoriale vrouwtjes harder groeien of meer 
eieren produceren dan groepsvrouwtjes. Meer gegevens zijn nodig om deze voorspelling te 
toetsen. 

Conclusies 

De trophodynamische rol van Sparisoma viride op het rif van Karpata 
Omgerekend naar de hele populatie bedraagt de biomassa van S. viride 152 kg ha" , wat 
neerkomt op 32% van de biomassa van alle papegaaivissen en 22% van de totale biomassa 
van alle macroherbivoren. De totale jaarlijkse somatische produktie (groei) wordt geschat 
op 57 kg ha,l j(1 (PIB ratio 37%). Onze beste schatting van de dagelijkse gameetproduktie 
bedraagt 1232 kj ha,l d' l, hetgeen bijna tweemaal de energie is die geïnvesteerd wordt in 
groei. Zo'n 8119-8950 kj ha,l d- I (5-12 keer de som van groei en gameetproduktie) gaat 
verloren in respiratie. Het verlies in de vorm van stikstofprodukten is niet gemeten, maar 
uitgaande van minimum en maximum literatuurwaarden en na verdiscontering van de 
endogene fractie: moet het extra energieverlies door exogene excretie liggen tussen de 
1363 en 9896 kj ha,l d' l (17-111% van het respiratieverlies). Op grond van een vergelij
king van deze getallen met de schattingen van voedselopname en primaire produktie 
gevonden door Bruggemann (1995) kan geconcludeerd worden dat S. viride: 
I a) zich kan handhaven op een strikt algendieet: de maximale behoefte aan energie en 

eiwit kan makkelijk gedekt worden door de geschatte opname, welke gebaseerd is 
op analyses van uitsluitend plantaardige componenten; 

I b) eiwit vrij efficiënt omzet in produktie maar relatief veel energie verspilt door 'slordig' 
foerageren enlof inefficiënte vertering van de stikstofarme componenten van z'n 
dieet. Een belangrijke implicatie is dat de rol van S. viride als trofische schakel 
tussen algen enerzijds en microherbivoren of het detritusweb anderzijds van 
minstens zo'n groot belang kan zijn als zijn rol als secundaire producent. 

Territorialiteit 
Met betrekking tot het territoriale gedrag van een deel der adulte dieren kan geconcludeerd 
worden dat: 
2a) zowel kwalitatief hoogwaardige voedselplekken (aangetoond door Bruggemann 1995) 

als geschikte paaiplaatsen de belangrijkste bronnen zijn, die uitsluitend verdedigd 
worden tegen adulte soortgenoten; 

2b) de lokale verschillen in het relatieve aantal territoriale adulten gezien kunnen worden 
als adaptaties aan lokale verschillen in de dichtheid van concurrenten; 

2c) de energetische kosten voor mannen relatief hoog zijn en maar net gecompenseerd 

II 



Overzicht & Samenvatting 

lijken te worden door een verhoogde voedselopname per hap, terwijl er voor 
vrouwen in het geheel geen energetische kosten lijken te zijn; het belangrijkste 
voordeel voor mannen is het hogere reproduktieve succes, en voor vrouwen de 
verlaagde kosten van voedsel verwerving. 

Timing van de geslachtsverandering 
Voor wat betreft de verschillen tussen individuen en populaties in de timing van de 
geslachtsverandering concluderen we dat: 
3a) kleine TP mannen op Karpata een alternatieve ' Iife history' tactiek volgen, die 

eenzelfde verwachting van het totaal aantal te realiseren paaingen oplevert als 
geschat voor vissen die pas bij een lengte van 30 cm van geslacht en kleur verande
ren; 

3b) het relatief grote aantal TP mannen op Playa Frans gezien kan worden als een adapta
tie aan de hogere paai frequenties van territoriale mannen en de verhoogde kans 
voor groepsmannen om enig paaisucces tt: boeken, mogelijk als gevolg van de 
hogere lokale populatiedichtheid. 

Het variabele gedrag van S. viride individuen resulteert in een variabele sociale organisatie 
en variabele 'life history' patronen, die gebaseerd lijken te zijn op een hoge mate van 
phenotypische plasticiteit van de soort. Gegeven het pelagische larvale stadium en de 
onvoorspelbaarheid van de omgeving lijkt deze flexibiliteit zeer adaptief. Een kanttekening 
die echter geplaatst moet worden is dat hier getracht is de in de gedragscontext gerezen 
vragen te beantwoorden door analyse van veldwaarnemingen aan ongemanipuleerde vissen. 
Een dergelijke benadering kan nooit sluitend bewijs opleveren. Meer, met name experimen
teel onderzoek is vereist alvorens definitieve conclusies getrokken kunnen worden. 
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