
Benthos op het continentaal plat van 
de Zuidelijke IJszee bij wisselende 
ijsomstandigheden
Maatstaf voor de gevolgen van klimaatverandering: bijdrage van 

Echinoidea



O p  het Antarctische Schiereiland w orden  sinds het einde van 
dejaren 1950 lokale klimaatveranderingen waargenomen. Het 
afbreken van ijsplaten zoals Larsen A  ( 1995) en B (2002 ) aan de 
oostzijde van het Schiereiland zijn de meest zichtbare gevol
gen van deze veranderingen. Deze zwaar verstoorde plekken 
bieden, samen m et zones die onderhevig zijn aan 'natuurlijke' 
schommelingen in de ijsomstandigheden, de gelegenheid om  
de kolonisatieprocessen te  karakteriseren die d oo r globale kli
maatveranderingen in de nabije toekom st zullen plaatsvinden.

O ngeveer 10% van alle gekende soorten Echinoidea komen 
ten zuiden van het polaire fron t voor. D it maakt van de Z u id e 
lijke Ijszee de 'hotspot' v o o r Echinoidea in vergelijking m et de 
gemiddelde densiteitwaarde vo o r de wereldzeeën. Antarcti
sche Echinoidea w orden  onderverdeeld in negen families en 
zeven ordes. Hun voedingsstrategieën (om nivoor, detrivoor, 
carn ivoor o f fytofaag/algivoor) en voortp lantingsw ijzen ve r
schillen (van paaien m et planktotrofe larven to t broeden en le
vend baren). Z e  behoren to t tai van ecologische gilden, zijn 
leden van benthische gemeenschappen en komen over de hele 
Zuidelijke Ijszee voor. De kans is dan ook  g ro o t dat ze be
trokken zijn bij de initiële kolonisatie en bij de ecologische suc
cessie in verstoorde gebieden.

Echinoidea

ínhoud van het sleepnet

Polarstem in de Weddellzee (Expeditie ANTXXIX/3 2013)

Wetenschappers onderzoeken het benthos van het Agassiz-sleepnet
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Het Agassiz-sleepnet wordt op het dek geledigd
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Afbeelding I:
verspreidingsgegevens van families van 

Echinoidea in de Zuidelijke IJszee.
Bron: biodiversity.aq

De A W I-expedities A N T X X III-8  in 2007 en A N T X X IX /3  in 
2 0 13 naar het continentaal plat van de Larsen A/B-baalen en 
naar het continentaal plat van het Antarctisch Schiereiland 
boden de gelegenheid om  geïntegreerde m llleu-lnform atle en 
benthosstalen te  verzam elen In gebieden m et wisselende 
Ijsomstandigheden. Vooral A N T  XX I11-8 bood Inzicht In de 
kolonisatieprocessen die In vroegere 'dorre' gebieden aan de 
gang waren (na het afbreken van Ijsplaten). D ltjaa r spitste A N T  
X X IX /3  zich to e  op de m anier w aarop gemeenschappen 
gedijen bij zee-ljscondltle gradiënten.

In de Larsen A/B-zones w erden In 2007 drie 'p lonler'-soorten 
van Echinoidea aangetroffen: Sterechinus antarcticus , S. neu
mayeri en Notocidaris mortenseni. Hun voortplantlngswljze en 
hun eetgedrag maakt hen geschikt vo o r kolonisering. Alle drie 
soorten paalden en waren hoofdzakelijk detrivoor, w at 'onge
bruikelijk' Is vo o r deze soorten die gewoonlijk ais opportunis
tische carnivoren en alglvoren geboekstaafd staan. De A N T  
X X IX /3 -exped ltle  focuste op veranderingen In de organisatie 
en de werking van benthische gemeenschappen d oo r w ijzigin
gen In de voedselvoorraad te  w ijten aan Ijscondltles en w a te r
massa's. N o rkko  en zijn m edew erkers w ezen op het 
vo lgende1: 'The potential fo r receding sea ¡ce associated w ith  
climate change highlights the  need to  develop a predictive

understanding o f h o w  marine ecosystems w ill change w ith  
change o f sea lee distribution and thickness. This requires a good 
understanding o f ecosystem structure and function and h ow  It 
relates to  environmental drivers.' Ons w e rk  m et Echinoidea Is 
daarom vooral bedoeld ( I ) om  hun blodiverslteltspatronen en 
hun bijdrage aan plaatselijke gemeenschappen te karakteriseren 
en (2) om  aan te tonen hoe ze hun voedingsgewoonten en fy
siologie kunnen aanpassen aan veranderende zee-ljscondltles 
en aan de beschikbaarheid van voedsel. Punt I laat toe  om  
soorten en hun auto-ecologle te  bepalen en om  de Echlnol- 
dea-databank aan te vullen (biodiversity.aq2) (afbeelding I ). Punt 
2 docum enteert hoe dom inante Echlnoldea-soorten omgaan 
m et schom m elende voedselvoorraden en onderzoekt hun 
eventuele veranderende voedIngsgedrag bij verschillende om - 
gevlngsgradlenten. W e gaan de Impact hiervan na op hun m e
tabolisme en op hun verm ogen om  hun zuur-base-evenwlcht 
In stand te  houden. D it Is een cruciaal aspect om dat de Z u ide 
lijke Ijszee geleidelijk verzuurt. Deze totaalbenaderlng leert ons 
In welke mate ze tegen deze stressfactoren bestand zijn.

Afbeelding 2:
Zeekomkommers en tweekleppige 

weekdieren op de stekels van een 

Cidaroida-zeeëgel, opname tijdens 

de ANT XXIX/3-expeditie.
Foto: Chantai De Ridder, ULB

O m dat hun stekels ook mlcrohabltats zijn v o o r tai van sesslele 
organismen, kunnen Cidaridae een belangrijke bijdrage leve
ren aan de lokale biodiversiteit (afbeelding 2). Die bijdrage werd 
onderzocht In Larsen A/B waar de sesslele fauna die zich op 
de stekels van N. mortenseni had vastgezet, een 'ongewoon' 
dlverslteltspatroon vertoonde: m eer dan 80%  van de aanwe
zige taxa w aren gemeenschappelijk m et sesslele gem een
schappen die w e  aantroffen op stenen op de zeebodem , w at 
w ijst op een gebrek aan specificiteit. D it w ijk t In grote mate af 
van de geobserveerde patronen bulten de Larsen-zones, waar 
de sesslele fauna die zich op Cidaroida had gevestigd, vrij spe
cifiek was. Dankzij de stalen die tijdens de A N T  X X IX /3 -e x - 
pedltle w erden verzameld, kunnen w e  een vergelijking maken 
tussen de ectosymblotlsche gemeenschappen van stations met 
een verschillend ablotlsch en blotlsch milieu. Z e  helpen ons 
ook om  de verbanden In kaart te  brengen tussen ectosym blo
tlsche en eplbenthlsche gemeenschappen, en om  een beeld 
te  krijgen van de m anier w aarop ectosymblose bijdraagt to t 
lokale biodiversiteit.
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