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STEUN WoRMS, 
ZEEPIEREN EN ANDER 
ZEELEVEN

Je bent reeds lid van het VLIZ of wil dit 
worden? Of je hebt een hart voor de zee en 
zoekt een mogelijkheid om de zee als goed 
doel te steunen? Dat kan! Het VLIZ, erkend 
als goed doel sinds 2013, biedt iedereen 
de kans zijn of haar passie en bezorgdheid 
voor de zeeën en oceaan te delen. Wat dit 
concreet betekent, ontdek je hier.

De zee als goed doel! 

Al gehoord van de Solea solea of de 
Sepiola atlantica? Deze diersoorten komen 
in onze Noordzee voor, en de een is al wat 
bekender dan de ander. Het zijn immers de 
wetenschappelijke namen voor Tong en voor 
Dwerginktvis. 

Een ‘bevolkingsregister’ voor  
alle zeedieren en –planten van 
deze planeet

Niet alleen in België maar over de hele 
wereld beschrijven experten het leven 
dat zich in onze zeeën en oceaan bevindt. 
Elke soort krijgt daarbij een Latijnse naam 
waaraan informatie over het gedrag en het 
voorkomen kan worden gebreid.  
Dit beschrijven en klasseren van 
levensvormen noemt men ‘taxonomie’.  
De Wereldlijst van Mariene Soorten (WoRMS 
– World Register of Marine Species) bundelt 
al deze informatie voor de wereldzeeën. 
Vandaag omvat WoRMS, in zijn streven 
om alle sinds het pionierswerk van Carl 
Linnaeus beschreven mariene levensvormen 
te omvatten, reeds 242.828 soorten.  
Wereldwijd en op vrijwillige basis werken 
meer dan 200 taxonomische experten  
(‘de editors’), elk met hun expertise binnen 
een welbepaalde taxonomische groep, mee 
aan deze lijst. Jaarlijks voegen ze tot 2000 
nieuw beschreven soorten toe aan WoRMS.

Race tegen de tijd

De wereldlijst continu aanvullen en 
corrigeren vergt een enorme inspanning en 
is volledig afhankelijk van de expertise en 
beschikbaarheid van de editors.  
Het is bovendien een race tegen de tijd. 
In een oceaan die door o.a. opwarming, 

  Nauwelijks een duim groot, is ook dit Dwerginktvisje (Sepiola atlantica) opgenomen 
 in de Wereldlijst van Mariene Soorten WoRMS (Hans Hillewaert)

vervuiling en verzuring verandert, 
dreigen soorten uit te sterven alvorens ze 
ontdekt zijn. Het VLIZ wil via zijn goede 
doelenwerking (filantropie) deze experten 
een duwtje in de rug geven. Jouw gift laat 
de WoRMS editors toe om tijd vrij te maken 
voor het opvullen van hiaten in de lijst, voor 
het bijwonen van internationale workshops 
en meetings en voor het uitbreiden van de 
inhoud en het verbeteren van de kwaliteit 
van de taxonomische databanken.  
Ook het inschakelen van personeel voor het 
natrekken van taxonomische informatie en de 
aankoop van wetenschappelijke publicaties 
verdient de nodige ondersteuning.

Wil je meer weten over wie nu al sponsort, 
bezoek dan de website van WoRMS: 
www.marinespecies.org  (‘sponsors’ en 
‘activities’). Je gift via http://www.vliz.be/nl/
doe-een-gift is meer dan welkom!
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