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Samenvatting
Gezamenlijke coördinatie van bewegingen is alomtegenwoordig in vissen.
Grote visscholen kunnen duizenden tot miljoenen dieren bevatten. Het is
echter onbekend welke locale gedragsregels deze collective gedragspatronen
aansturen.
In dit proefschrift onderzoeken we in de roodneuszalm (Hemigrammus
rhodostomus), welke mechanismen bijdragen aan de coördinatie van hun
school en de transmissie van informatie. Om de samenhang tussen individueel gedrag en collectieve patronen te achterhalen, combineren we empirisch onderzoek en computermodellen in onze benadering. Het eerste deel
van het proefschrift onderzoekt de gedragsmechanismen die ten grondslag
liggen aan de coördinatie van een school in deze soort. Hiertoe analyseren
we de voortbeweging van een of twee vissen als ze rondbewegen in een cylindervormige aquarium. Deze vissoort vertoont een “burst-en-coast” zwemstijl. Dit bestaat uit korte acceleraties met een verandering van richting
gevolgd door een glijbeweging waarin de snelheid afneemt. We segmenteerden de trajectoriën overeenkomstig en baseerden ook het computermodel
op deze zwemstijl. We ontwikkelden een nieuwe methode om de interacties tussen vissen en tussen een vis en de wand te meten en te ontrafelen.
We baseerden ons model op natuurkundige analogieën en overwegingen
van symmetrie. Resultaten laten zien dat de interacties in de school zowel
aantrekking tussen vissen als het gelijkrichten van hun oriëntatie behelzen.
We onderzochten voor vissen die zwemmen in een ringvormig aquarium ook
hoe een individu verschillende typen informatie integreert, namelijk die van
andere vissen en van nabije obstakels. Hiertoe ontwikkelden we een computermodel gebaseerd op kaarten van gedragsreacties die we extraheerden uit
empirische data. We onderzochten in dit model of de globale eigenschappen
van de school ontstonden als de individuen alleen maar reageerden op de
sterkste stimulus die ze waarnamen. Deze hypothese moesten we verwerpen
voor scholen van vijf vissen. Het tweede deel van mijn proefschrift wijd ik
aan het onderzoek naar het doorgeven van informatie in scholen als reactie
op interne en externe verstoringen. De transmissie in reactie op interne
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verstoringen betrof het voorkomen van spontane gemeenschappelijke omkeringen van de school (U-turns) in een ringvormig aquarium. Empirische
data over de globale eigenschappen van de zwerm kwamen van scholen van 1
tot 20 indiviuen. We formuleren een Ising-spin model. Het integreert zowel
asymetrische interacties tussen individuen onderling als de neidg van individual om de meerderheid van hun nabije buren te volgen. Het model toont
dat locale sociale overeenstemming ten grondslag kan liggen aan zowel de
dynamiek van de gezamenlijke omkeringen (U-turns) als hun sterke afname
in frequentie bij toenemende groepsgrootte. Tenslotte, ontwikkelden we een
voorlopige experimentele methode waarmee we gecontroleerd scholen verstoren met het doel om de doorgave van informatie tijdens deze verstoring
te onderzoeken. We laten zien dat aversief conditioneren (1) succesvol is in
deze soort, (2) collective ontsnappingsreacties opwekt, (3) overdraagbaar
is van de training-sessie naar een nieuwe experimentele set-up. Deze resultaten zijn gebaseerd op een training waarin een groen licht een vluchtreactie
opwekt. Onze resultaten tonen aan dat de proportie van gecondioneerde
vissen in een groep doorslaggevend is voor het al of niet ontstaan van een
gezamenlijke ontsnappingsreactie.

