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De  Mekongrivier  ontspringt  in  het
‘Beschermd Drie Parallelle Rivierengebied'  in  Yunnan  (China).  In  dit
bergachtig  gebied,  dat  door  de
UNESCO in 2003 opgenomen werd
in de Werelderfgoedlij st, lopen over
300 km drie van grootste Aziatische
rivieren min ofmeer parallel, enkel
gescheiden  door  hoge  bergketens
(met  toppen  boven  de  6.000  m).
Daarna  vervolgen  de  Mekong,  de
Jangtsekiang  (beter  gekend  als  de
Yangtze ofblauwe rivier) en de Salween elk hun eigen weg. De Salween
mondt uit in de Indische Oceaan bij
Moulmein (Myanmar), de Mekong
in  de  Zuid-Chinese  Zee  nabij  de
Vietnamese stad Ho Chi Minhstad
(voorheen  Saigon)  en  de  Yangtze
vloeit nabij Shanghai (China) in de
Oost-Chinese Zee.

De Mekong is met zijn geschatte lengte van 4 .909 km de tiende
langste rivier
2
ter wereld. D3e( 1r) ivier draineert een gebied van 795.000 km en voert j aarlijks
zo'n 475 km  water af.
Via de Chinese provincie Yunnan stroomt de Mekong door Myanmar (Birma),  Laos,  Thailand,  Cambodja  en  Vietnam.  Na  het  verlaten  van  China
vormt de Mekong over  100 km de grens tussen Myanmar en Laos, daarna
stroomt de rivier in zuidwestelijke richting en vormt zo over een relatiefkorte
Aquatr opi c a Kortrij k

– 1 2 –

J aar gang 29/7

Zoet water

afstand  de grens tussen Thailand  en Laos. Dan verandert  de  stroom nogmaals van richting  en vloeit  doorheen Laos. In  de  omgeving van Pak  Ou
(Laos)  stroomt de rivier weer zuidwaarts. Na zo'n  400 km door Laos gestroomd te hebben vormt de rivier in de omgeving van Xanakhan opnieuw de
grens tussen Laos en Thailand ( 850 km). In zijn verdere reis doet de Mekong
nog de hoofdstad van Laos (Vientiane) en die van C ambodja (Phnom Penh)
aan. Aangekomen in Vietnam, vertraagt de rivier verder en vormt een negenarmige delta, die ten slotte uitmondt in de Zuid-Chinese Zee.
Zoals veel relatiefmaagdelijke en ongereguleerde rivieren, heeft de Mekong
vele gezichten. Sommige stukken hebben weinig variatie in diepte, terwijl in
andere stukken het water zich een weg moet banen tussen rotsen en keien en
afwisselend ondiepe stroomversnellingen en diepe poelen vertoont.
Die diepe poelen vormen in het droogteseizoen een belangrijke verblijfplaats
voor vele vissen en vervullen dus een belangrijke rol in het ecosysteem van de
Mekong. Tijdens het droogteseizoen daalt het
waterniveau van de Mekong en verdwijnen de
seizoensgebonden visleefgebieden in  de uiterwaarden. De vissen die de uiterwaarden bevolkten,  trekken  zich  dan  noodgedwongen  terug
naar de diepere gedeelten van de rivier. Alleen
al in Laos en Cambodja zijn er  170 diepwaterpoelen, waarvan de diepste zo'n 80 meter diep
is.  Het  belangrijkste  gedeelte  ligt  in  NoordCambodja, van Kratie tot Stung Treng. Langs
dit  traject  zijn  er  58  diepe  poelen  geïdentificeerd,  waar  in  het  droogteseizoen  vele  vissoorten verzamelen.  Sommige van die poelen
zijn ook het leefgebied van de uiterst zeldzame
(2)
zoetwaterdolfijn, Orcaella brevirostris  .
Vissen
(3)

Het aantal soorten vissen dat in het stroomgebied  van de Mekong rondzwemt, wordt naargelang de bron geschat op 1.000 à 1.100. Fishbase.org catalogeert 782 soorten, waarvan er 22 endemisch zijn.
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De meeste van die 1.000 en meer soorten zijn van geen enkel belang voor de
aquariumhandel. Toch zijn er tientallen die nu en dan in de handel opduiken.
Verschillende  soorten  behoren  zelfs  tot  het  standaardassortiment  van  de
aquariumwinkel.
Helostoma temminkii Cuvier 1829
Macropodus opercularis (Linnaeus 1758)
Betta s maragdina Ladiges 1972
Betta s plendens Regan 1910
Trichopsis vittata ( Cuvier 1831 )
Badis ruber Schreitmüller 1923
Sewellia lineolata (Valenciennes 1846)
Ambastaia s idthimunki (Klausewitz 1959), syn. Yasuhikotakia s idthimunk i
Yasuhikotakia eos (Taki 1972)
Boraras m icros Kottelat & Vidthayanon 1993
Boraras urophthalmoides (Kottelat 1991 )
Danio a lbolineatus (Blyth 1860)
(Fowler 1934)
Epalzeorhynchos frenatus

(Smith
1931 )
Epalzeorhynchos bicolor
(Fowler
1934), syn.  Puntius

Systomus p artipentazona
p artipentazona
(Weber
&
de

B
eaufort
1912),
syn.

Systomus h exazona
Puntius
h exazona

Pethia ticto (Hamilton 1822), syn. Puntius
ticto
Rasbora borapetensis Smith 1934
Trigonostigma espei (Meinken 1967)
Gyrinocheilus aymonieri (Tirant 1884)
Net zoals de rivier veel gezichten kent,
zijn de b ewoners ervan ook heel divers.
Qua grootte variëren  de vissen tussen
de  1,6 cm (Boraras m icros ) en de respectabele  afmeting  van  500  cm
(Himantura p olylepis ).

B or ar as mi cr os

Over de reuzen van de Mekong wil ik het verder hebben.
In wetenschappelijke termen wordt een soort als reus gecatalogeerd, als de
vissen tenminste twee meter groot worden ofals ze meer dan honderd kilo
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wegen. Naargelang men kijkt naar de lengte, het gewicht ofde combinatie van
de twee, lopen de meningen over ' s werelds grootste reus uit elkaar. Voor alle
gemak kijk ik hier naar het gewicht.
's Werelds grootste zoetwatervis en drie andere uit de top tien
van de reuzen hebben hun leefgebied in de Mekong.

AHi mantura  polylepis

(Bleeker 1852)
Synoniem: Himantura

chaophraya Monkolprasit & Roberts 1990
Nederlandse naam: reuzenzoetwaterpijlstaartrog
Familie: dasyatidae (pijlstaartroggen)

Niettegenstaande hun grootte (je kan er eigenlijk niet naast kijken), is deze vis maar
zo'n twintig j aar geleden wetenschappelijk
beschreven.  Dit  komt  waarschijnlijk,
omdat ze zich meestal ophouden in diepe
waters, waar ze – ingegraven in de zanderige bodem – wachten totdat  er zich  een
prooi in hun nabijheid waagt.
De  reuzenzoetwaterpijlstaartrog  kan  uitgroeien tot een lengte van 500 cm met een
gewicht van zo'n 600 kg. D e diameter van
de schijfb edraagt maximaal 240 cm.
Alhoewel  de  reuzenzoetwaterpijlstaartrog
niet vlug mensen zal aanvallen, is deze vis
potentieel gevaarlijk voor wie hem behandelen. De staart van deze rog is voorzien
van een met een giftige slijmlaag bedekte getande reuzenstekel (38 cm, bij
geen enkele andere pijlstaartrog is die stekel zo groot). Die stekel kan zonder
veel moeite beenderen doorboren.
Als eierlevendbarende (ovovivipaar) baart deze rog een j ong met een schijfdiameter van 30 cm. D eze rog voedt zich met kreeftachtigen en vissen.
H. p olylepis komt niet alleen voor in de Mekong, maar is ook te vinden in andere Thaise wateren, alsmede in B orneo, Papoea-Nieuw-Guinea en Australië.
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Watervervuiling, ontbossing en het afdammen van de Mekong vormen de belangrijkste b edreiging  voor deze ( en andere) vissoorten.
Staat in de Rode Lijst van B edreigde Soorten vermeld als “bedreigd”.
Pangasianodon gigas Chevey 1931
Nederlandse naam: reuzenmeerval
Familie: pangasiidae (reuzenmeervallen)

A

De reuzenmeerval komt enkel voor in het Mekongbekken en kan een grootte
van 3 00 cm en een gewicht van 3 50 kg bereiken. Het is een van de snelst groeiende vis ter wereld. Juist uit het ei, zijn ze zo'n 0,5 cm groot. Na  1 1 dagen
brengen ze al 2,5 cm op de meetlat en na 6 j aar wegen ze al zo'n 200 kg.
Ze zijn gemakkelijk van  andere Mekongmeervallen te  onderscheiden  door
hun zeer laag geplaatste ogen ( onder de mond), gebrek aan tanden en gereduceerde b aarddraden bij halfwas en volwassen exemplaren.
Deze reus is een migrerende herbivoor die zich voornamelijk voedt met planten, detritus en algen. In gevangenschap neemt hij ook ander voedsel aan.
Niettegenstaande  het  vangen,  transporteren  en  verkopen  van  deze  vis  in
Cambodja reeds van 1971 en in Laos sinds 1987 verboden is, worden ze nog
steeds gevangen en dit niet enkel voor het vlees, maar in de eerste plaats voor
het feit dat men een godenstatus toedicht aan deze vis. D e plaatselijke bevolAquatr opi c a Kortrij k
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king  gelooft  dat,  als  men  deze  vis  achter  de  kiezen  slaat,  men  geluk  zal
hebben voor de rest van zijn leven en b eladen zal worden met wijsheid en gezegend zal zijn met een lang leven.
(4)
In 1975 werd deze vis opgenomen in CITES I 
Historische documenten tonen aan dat een eeuw geleden de reuzenmeerval
vrij veel voorkwam  in  de  Mekong.  Een  document  had  het  zelfs  over  een
vangst van  7.000 vissen in  één visseizoen  einde jaren  1800. Tegenwoordig
vangt men gemiddeld zo'n 10 vissen per j aar.
Via het kunstmatig kweken probeert men sinds  1985 een halt toe te roepen
aan de achteruitgang van P. g igas.
De grootste b edreigingen voor het voortbestaan zijn overbevissing, verlies van
habitat en vervuiling.
Staat op IUCN Rode Lijst als “met uitsterven b edreigd”.
 Pangasius  sanitwongsei
Smith 1931
Nederlandse naam: reuzen(hondenetende)meerval
Familie: pangasiidae (reuzenmeervallen)

A

Deze  enorme  meerval
met  zijn  karakteristieke
langwerpige  rugvin  is  te
vinden  in  het  afwateringsgebied van de Chao
Phraya (Thailand) en de
Mekong,  waar  hij  zich
uitsluitend  ophoudt  in
diep water.
Net  als  de  hierboven
aangehaalde  reuzenmeerval is het  een  snelgroeier.  Net  voor  het
begin van de moesson, die normaal in juni b egint, leggen ze afen tegen het
midden van de maand zijn de j ongen al uitgegroeid tot zo'n 10 cm. Volwassen
exemplaren kunnen tot 300 cm groot worden met een gewicht van 300 kg.
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De term  ‘hondenetende meerval'  slaat  op het feit  dat  de lokale bevolking
soms gebruik maakt van dood gevogelte ofhondenkarkassen als lokaas om
deze vis te vangen.
P. s anitwongsei is een roofvis die zich meestal voedt met kleine vissen en schaaldieren. Als hij echter karkassen tegenkomt van landdieren, die op een op andere manier in het water beland zijn, zal hij ze zeker niet links laten liggen.
Niettegenstaande zijn afmetingen wordt P. sanitwongsei soms in de aquariumhandel aangeboden. Jong zien ze er met hun haaiachtig uiterlijk wel best aardig
uit, maar het zal j e nu wel duidelijk zijn dat deze vis hoegenaamd niet in een aquarium thuishoort. Zie in dit verband ook het artikel ‘Vissen die niet echt thuishoren in het aquarium', dat in ons clubblad gepubliceerd werd in februari 2009.
Voor de lokale bevolking is deze vis een b elangrijke voedselbron. Maar door
overbevissing, vervuiling, verlies van leefgebieden en in kleinere mate door de
aquariumhandel is deze reus nogal zeldzaam geworden. In sommige gebieden
in Thailand is deze vis niet meer te vinden. In die gebieden konden vissers 2 5
jaar geleden nog zo'n 100 P. sanitwongsei p er j aar vangen. Vijfj aar later was
dit al gereduceerd tot 5-20 vissen per j aar. Tegenwoordig vangen ze geen enkele meer. Experten denken dan ook dat deze reus in het Mekonggebied goed
op weg is naar de vergetelheid. Daarom is deze vis als  ‘met uitsterven bedreigd' opgenomen in de Rode Lijst van B edreigde Soorten..
In een poging om deze vis van de ondergang te redden wordt P. sanitwonsei
tegenwoordig voor de aquacultuur kunstmatig gekweekt.
Catlocarpio sia mensis Boulenger 1898
Nederlandse naam: siamese reuzenkarper
Familie: cyprinidae (karpers)

A

C. s iamensis is met zijn 3 00 cm en met een gewicht van 3 00 kg ongetwijfeld de

grootste vertegenwoordiger van de karperfamilie.

Zijn natuurlijk leefgebied bevindt zich in de bekkens van Mae Klong (Thailand), Chao Phraya (Thailand) en de Mekong. Volwassen exemplaren van de
reuzenkarper zijn de meeste tijd van het j aar te vinden in grote poelen langs
de rivieroevers. Jongere exemplaren houden zich meestal op in moerassen en
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de zijrivieren van de grote
stromen. Dit duidt aan dat
de reuzenkarper een migrerende  vis  is,  die  deze  gebieden  opzoekt  om  zich
voort te planten.
Het  vlees  van  deze  vis
wordt  door  de  lokale  bevolking aangezien als een delicatesse. In combinatie met vervuiling en het toenemende verkeer op de waterwegen heeft dit voor gevolg dat de reuzenkarper
ernstig in zijn voortbestaan b edreigd wordt. C.
 s iamenis bereikt tegenwoordig
nog zelden het volwassen stadium. Ondanks dit alles is de reuzenkarper niet
opgenomen in de IUCN Rode Lijst
De reuzenkarper is een alleseter die zich voedt met krabben, garnalen, algen,
fytoplankton en fruit.
1 )  1  k m3 = 1 . 000. 000. 000. 000 l  ( één bil j oen l i t er)
2)  I n 2 003 wer den er n og zo' n 69 i n di vi du en get el d i n h et gebi ed t uss en Kr ati e en de Kh on e wat erval .  Heel  wa ar s chij nl ij k l i gt h et t ot aal  a ant al  d ol fij n en ni et veel  h oger.  I n de R ode Lij st van B edr ei g de
Di er s oort en van de I U C N st aat di t zoog di er dan ook al s extr ee m bedr ei g d op gegeven.
3)  Str oo mgebi ed,  ook ri vi er bek k en of dr ai n a gebekk en gen oe md, i s h et gebi ed d at door een ri vi er en
h a ar bij ri vi er en gedr ai n eer d wor dt.
4)  CI TE S st aat voor Conventi on on I nt er n ati on al  Tr ade i n E n dan ger ed Speci es of Wil d F au n a an d Fl or a
( over een k o mst i n zak e de i nt er n ati on al e h an del  i n bedr ei gde s oort en wil de di er en en pl ant en) .  Soort en
di e i n CI TE S bijl age I  st aan mogen ni et meer uit h et wil d geh aal d wor den voor h an del s doel ei n den.
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Ahum, Eva. 
Wat j e daar eet is geen salade,
maar mijn vuil ondergoed.
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