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Prof. J.M. Pérès Eén der gevolgen van de vulgariza-
tie, tijdens de laatste jaren, van het 
gebruik van het duikmasker en de 
ademhalingsdarm is het bekend 
worden bij een bepaald aantal 
leken van de schoonheid en de 
verscheidenheid van de onderzeese 
landschappen. Vanzelfsprekend be
treft het hier slechts diepten nabij de 
oevers, maar dit overzicht volstaat 
opdat een tamelijk ruim publiek 
vaag zou weten dat de zeebodem op 
zeer verscheidene wijzen bevolkt is 
en de verdeling der dieren en 
planten van de zeebodem proble
men stelt. 
Alle levende wezens die de zeebo
dem bewonen, er rondkruipen of 
rondzwemmen in zijn onmiddellijke 
omgeving zonder er zich ooit ver 
van te verwijderen, behoren tot het 
benthos. Naargelang de plantaar
dige of dierlijke aard kan men een 
fytobenthos en een zoobenthos on
derscheiden. De dieren, die zich op 
het substraat bevinden, vormen wat 

bepaalde kwalitatieve stabiliteit in 
de tijd en beantwoordend aan 
homogene omringende voorwaar
den (biotoop), vormt hetgeen men 
noemt een "biocoenose". 
Niet de karakteristieke soorten, in 
een bepaalde populatie vertegen
woordigd en afwezig in andere, 
dienen in overweging genomen, 
maar wel deze welke in gewicht of 
in aantal de individuen beheersen ; 
men bepaalt dan wat men de 
levensgemeenschappen noemt. Deze 
zijn vooral op de biomassa gefun
deerd, dat wil zeggen op het ge
wicht (vers of droog) van de voor
naamste soorten per eenheid van 
oppervlak tot bodem. 
Film en fotografie hebben het uit
zicht van de zeebodem voldoende 
gepopularizeerd opdat iedereen zou 
weten dat men niet dezelfde soorten 
op de bodem van enkele meters en 
van enkele duizenden meters diepte 
vindt. Men heeft dus een vertikaal 
verdiepingensysteem moeten vinden 

V A N D E Z E E B O D E M S 

De "kroonlijsten", gevormd door het 
kall<achtig wier Lithophyllum forluosum, 
bieden één der treffendste uitzicliten van 
het onderste gedeelte van de medlolittorale 
verdieping van de westelijke Middellandse 
Zee (Foto S.M.E.) 

Deze Kamzeester (Astropeden aurantiacus), 
een verwoede jaagster op kleine week
dieren die in het sediment leeft, werd hier 
verrast In een met posidoniën dun gezaaide 
grasbank in de Golf van Marseille (infra-
iittorale verdieping) (Foto S.M.E.) 

men noemt de epifauna, in tegen
stelling met de endofauna, die de 
soorten groepeert welke de sedi
menten doorsnuffelen of in de rotsen 
boren. Volgens de afmeting kan men 
ook de makrobenthos onderschei
den, waarbij de grootste afmeting 
van het individu of van de kolonie 
de 2 mm overschrijdt, en de mikro-
benthos, waarbij deze grens niet 
bereikt wordt. 
De benthische planten en dieren zijn 
in populaties gegroepeerd. De sa
menstelling hiervan wordt tegelijk 
gekonditioneerd door de vereisten 
van de soorten ten overstaan van de 
verschillendefaktoren (temperatuur, 
zoutgehalte, aard van het substraat, 
beweging van het water, enz.), en 
door de verhoudingen die bestaan 
tussen de soorten die de populatie 
vormen, bijvoorbeeld de wedijver 
voor de beschikbare plaats, voor 
éénzelfde voedsel, de symbiose, 
ofwel de afhankelijkheid van de 
prooi, enz. Het vergelijken van de 
lijsten der soorten, die ontdekt wer
den bij het nemen van een bepaald 
aantal stalen, maakt het mogelijk te 
precizeren welke soort in een be
paalde populatie karakteristiek is. 
Zulke populatie, begiftigd met een 

om de benthische populaties te 
klasseren. Men weet thans dat de 
vertikale verdieping der soorten 
van drie fundamentele faktoren 
afhangt: licht, bevochtiging, druk
king. 
Het licht, dat het plantaardig leven 
konditioneert (fotosyntese), komt 
voort van de zon ; naarmate men 
verder in het water doordringt, doet 
er zich een opslorping der stralingen 
voor die zich tegelijkertijd uit in een 
totale vermindering van de verlich
ting en in een wijziging van de 
spektrale samenstelling : eerst 
wordt het rood, en dan het geel 
opgeslorpt, terwijl de blauwe stra
lingen de meest doordringende stra
lingen zijn in het water van de open 
zee en de groene stralingen in de 
kustwateren. De bodem, welke een 
voldoende verlichting ontvangt op
dat de planten er zouden kunnen 
leven, vormt het Fytal-Stelsel, ook 
Littorale stelsel genaamd ; dit strekt 
zich in het meest doorzichtige en 
meest verlichte water uit tot maxi
mum 150-160 m, maar kan, in water 
dat erg belast is met zwevende 
materie, ook geen tientallen centi
meters doordringen. Aan de andere 
kant van de binnengrens der planten 
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De Zeegrondel (Gobius minutus, is, met de tongen en de geductite 
pietermannen, éen der zeldzame vissen die bestendig vertoeven 
in het fijne zand zonder plantengroei van de infralittorale 
verdieping van de Golf van Marseille (Foto S M E ) 

Wand van een grot onder de Middellandse Zee bedekt met het 
straaldier Parazoanthus axinellae Deze biocoenose hoort thuis 
op de circalittorale verdieping (Foto S M E ) 

De spons Verongia aerophoba, vinnig geel wanneer zi| leeft en 
naar het donkerblauw overhellend als zi) aan de lucht is bloot
gesteld Zi) maakt deel uit van de circalittorale biocoenose 
der grotten onder de Middellandse Zee (Foto S M.E ) 



De trapsgewijze 
plaatsing: 
van de soorten 
is aflianlteiijk 
van drie 
fundamentele 
faktoren : licht, 
bevochtig^ing: 
en druk 

die het toegeeflijl<st zijn aan geringe 
verlichtingen, begint hetAfytal-Stelsel 
(of Diepzee-Stelsel). 
De bevochtiging komt slechts tussen 
voor de populaties gelegen in de 
schommelingszone van het zeepeil 
(door de getijden of door de veran
deringen van de meteorologische 
voorwaarden). Deze bevochtiging 
kan zogoed een eenvoudige be
sproeiing door stofregen zijn als een 
ware onderdompeling ingevolge het 
stijgen van het watervlak. 
De drukking, die toeneemt met 1 
kg/cm^ telkens men 10 m dieper 
doordringt, komt beslist tussenbeide 
maar men weet nog niet in welke 
voorwaarden. 
Het verdiepingenstelsel van de ben-
thische populaties, ogenschijnlijk het 
natuurlijkste, in funktie van die drie 
fundamentele omringende faktoren, 
zou er vanzelfsprekend in bestaan 
voor elke faktor een bepaald aantal 
grenswaarden te fixeren die aan de 
opeenvolgende verdiepingen beant

woorden. In feite is dit niet mogelijk, 
vooreerst de juiste maat van deze 
faktoren, uitgezonderd voor de 
drukking, minder gemakkelijk is 
dan aanvankelijk lijkt, vervolgens 
omdat wij slechts zeer fragmentaire 
inlichtingen bezitten over de inwer
king van elke faktor op de verschil
lende soorten. Men heeft er de 
voorkeur aan gegeven als referentie
basis de verdiepingsgrenzen te ne
men van het Benthische Domein voor 
de belangrijke wijzigingen der po
pulaties, dat wil zeggen trouwens 
de biologische resultante van de 
inwerking der omringende faktoren. 
Over 't algemeen neemt men aan 
dat het benthisch Zeedomein, vanaf 
de oeverlijn tot de grootst gekende 
diepten, in zeven verdiepingen kan 
onderverdeeld worden ; vier maken 
deel uit van het Fytal-Stelsel : Supra-
littoraal, Mediolittoraal, Infralitto-
raal en Circalittoraal ; drie andere 
maken deel uit van het Afytal-
Stelsel: Pathyal, Abyssal en Hadal. 
Al degenen die aan de oever van 
de zee zijn geweest, hebben de 
gelegenheid gehad de supralittoraal-
verdieping te doorlopen. De organ
ismen, die er leven, zijn zij die een 
bestendige of bijna bestendige op
duiking verdragen of vereisen ; in 
de zeeën met aanzienlijke getijden 
zijn zij slechts ondergedompeld op 
het ogenblik van de vloed der 
nachtevening-getijden. De popula
ties van de supralittoraalverdieping 
zijn merkwaardig homogeen op de 
schaal van het geheel van de Aard
bol op de harde substraten ; men 
vindt er praktisch steeds blauwwie-
ren en eencellige groenwieren, 
korstmossen, een kleine Gasteropo-
de van het soort Lilforina en een 
Isopode-schaaldier (Ligiide). 
Op de stranden is de supralittoraal-
populatie samengesteld uit Amphi-
pode-springschaaldieren, die zich 
voeden met organische afvalstoffen 
(vulgair "zeevlooien" genoemd). 
Langs de tropische oevers komen 
verschillende min of meer aan het 
luchtleven aangepaste Krabben zich 
bij die Amphipoden vervoegen of 
ze zelfs vervangen. 
De med/o//7/oroo/verdieping is die 
waar de onderdompelingen en de 
opduikingen mekaar min of meer 
regelmatig afwisselen. In de zeeën 
met aanzienlijke getijden wordt zij 
vertegenwoordigd door het gemid
deld gedeelte van de intertidale 
zone, dat wil zeggen van de 

schommelingszone van het zeepeil. 
De mediolittoraalsoorten kunnen 
weerstaan aan een min of meer 
verlengde exondatie en zijn over 
't algemeen niet bekwaam te leven 
wanneer zij op bestendige wijze 
ondergedompeld zijn. 
Op de lichte substraten (zand en 
slijk) zijn de mediolittoraalpopu-
laties moeilijk te bepalen en dik
wijls erg weinig uitgestrekt. Wan
neer het peil van de zee zakt, 
kruipen de dieren in het sediment 
weg, dat ingevolge doorweking een 
bepaalde hoeveelheid water weer
houdt, en aldus worden zij be
schermd tegen nadelige invloeden 
van de exondatie. Op de stranden 
omvat de mediolittoraalfauna enkel 
maar wat Borstelwormen, Ring
wormen (Ophelia, Nerine), Pisse
bedden en Vlokreeften ; aan de 
tropische kusten komen er nog 
verschillende echte Krabben (Uca) 
of "valse-krabben" (Hippiden) bij. 
Op de rotsachtige kusten vindt men 
over 't algemeen aan de bovenkant 
van de verdieping biocoenosen op 
basis van Roeipotigen, die de exon
datie zeer goed verdragen (Chtha-
malus), en onderaan populaties die 
rijk zijn aan kalkachtige wieren 
(uitgezonderd in de hoge breedte
graden), dikwijls gemengd met an
dere Roeipotigen (Balanus, Tefra-
clita) en Mosselen. Er is een voldoen
de rijke begeleidingsfauna en onder 
meer Buikpotigen met konische 
schelp van de groep der napjes
slakken. Op de tropische kusten 
worden de Mosselen dikwijls ver
vangen door Oesters. In de zeeën 
met sterke getijden, en vooral in de 
gemiddelde breedtegraden, kunnen 
populaties van bruinwieren, parallel 
op de oeverlijn geschikt (en om die 
reden gordels genoemd), zich bij 
de hoger aangehaalde populaties 
boven elkaar plaatsen en ze zelfs 
min of meer verdringen. Dat zijn 
bijvoorbeeld de gordels van de 
verschillende soorten Bruinwieren 
(Pelveiia, Fucus spiralis, Fucus vesi-
culosus), welke men gemakkelijk op 
de rotsachtige kusten van het Kanaal 
en de Atlantische Oceaan kan 
waarnemen. 

De /nfro//t/oroo/verdieping wordt be
paald door de vertikale ruimte van 
het benthisch domein die verenig
baar is met het leven der mariene 
Zaadplanten of fotofiele wieren, die 
dezelfde eisen stellen betreffende de 
verlichting. De bovenste franje van 
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deze verdieping kan geëxondeerd 
worden, maar elke enigszins ver
lengde opduiking leidt tot de dood 
van de infralittoraalpopulaties. 
Deze bovenste franje wordt bijvoor
beeld vertegenwoordigd door de 
laagste gedeelten van de schomme
lingszone der getijden, dat wil 
zeggen die welke slechts kort op
duiken en enkel tijdens getijden met 
grote amplitude. 
Op de rotsachtige substraten kan 
men twee grote typen van infra-
littorale populaties herkennen. De 
ene is gevormd op basis van fotoflele 
wieren, welke vooral bruinwieren 
zijn op de middelmatige en hoge 
breedtegraden, terwijl de rood-
wieren op de lagere breedtegraden 
overheersen en de groenwieren in 
de intertropische streken. De ermee 
verbonden fauna van geringe grootte 
is veranderlijk, maar haar biomassa 
is over 't algemeen kleiner dan die 
van de plantaardige fraktie. In 
bepaalde gebieden kunnen ver
schillende Ongewervelden (Buikpo-
tigen van de groep der Wormslak
ken en Kokerwormen, Borstelwor
men) een groot kwantitatief belang 
krijgen. De Buikpotigen van het 
geslacht der Wormslakken onder 
meer leiden soms, bij het bescher
men van de rots tegen de zee-erosie, 
tot de vorming van ware platformen 
die parallel zijn aan de oeverlijn, 
bedekt met enkele centimeters water 
en die de naam van "gaanpaden" 
gekregen hebben. 
Het andere populatietype wordt 
vertegenwoordigd door de Koraal
klippen van de tropische zeeën, 
waarin de dieren schijnbaar tal
rijker zijn dan de planten. Doch dit 
is slechts schijn ; de levende weefsels 
van de koraalklipbouwers behelzen 
inderdaad symbiotische wieren 
(Zooxanthellen), die in de afval
stoffen van het metabolisme van hun 
gastheer (die er aldus van ontlast 
wordt) het koolgas en de minerale 
zouten vinden welke het hen moge
lijk maken voor de syntese te zorgen 
van de organische materie door het 
gebruik van zonne-energie. Andere, 
minder gekende trouwens, bestaan 
in de schoot van het skelet van de 
Stekelhuidigen. In het totaal bevatten 
de koraalklipbouwers, niettegen
staande zij tot het dierenrijk beho
ren, ongeveer driemaal meer leven
de planten dan levende dieren. 
Aldus wordt men naar het voorgaan
de geval teruggevoerd en een klip 

van Koralen is dus helemaal in 
overeenstemming met één van deze 
infralittorale populaties waarbij de 
wieren overheersen en waarover 
eerder sprake. De begeleidings
fauna van de koraalklippen is zeer 
rijk en gevarieerd en veel van hun 
samenstellende soorten zijn rijkelijk 
gekleurd. Doch inzake kwantiteit 
heeft deze fauna geen biezonder 
grote biomassa in vergelijking met 
veel andere infralittorale populaties 
op rotsen. Haar produktie (cfr. 
verder) schijnt daarentegen belang
rijker te zijn, wat ongetwijfeld te 
maken heeft met het feit dat de 
generaties mekaar gemiddeld vlug
ger opvolgen bij de soorten van de 
warme zeeën dan bij die van de 
gematigde of koude. 
Een biezonder belangrijke infra-
littoraal-biocoenose inzake praktijk 
is die welke overeenstemt met de 
bezoedelde waters in de havens. 
Doordat de scheepsrompen met die 
populatie bedekt zijn, gekend onder 
de naam van " foul ing" , vermindert 
de snelheid der schepen en verhoogt 
het verbruik van de brandstof. Men 
bestrijdt de fouling met speciale 
verf en door de scheepsrompen te 
schrobben dank zij gespecializeerde 
autonome duikersploegen. 
Op de lichte substraten van de 
infralittoraalverdieping (grint, zand, 
slijkachtig zand, slijk) onderscheidt 
men twee grote populatietypen naar
gelang er wel of geen veelcellige 
planten zijn (Metafyten). Wanneer 
er geen metafytische plantengroei 
is, is de populatie doorgaans vooral 
uit soorten samengesteld die in het 
sediment leven en waaronder over 
't algemeen de Mossels, de Borstel
wormen en de Ringwormen over
heersen. De rovers van deze groepen 
worden het meest, buiten de Vissen, 
wel te verstaan, vertegenwoordigd 
door de Stekelhuidigen (over 't al
gemeen afwezig op de bovenste 
niveaus) of door de Voorkieuwigen 
(talrijker in de tropische zeeën). De 
lichte infralittoraalbodem met meta
fytische plantengroei is zeer ver
scheiden. In de warme zeeën wordt 
de plantenbedekking van de bodem 
dikwijls door de groenwieren ver
zekerd. Deze Chlorophyceae heb
ben soms een met kalksteen door
trokken thallus (Halimeda). In de 
gematigde of koude gematigde zeeën 
zijn de ruwe lichte of met blokken 
bezaaide bodems dikwijls overdekt 
met velden vol bruinwieren die tot 

de groep der Laminairen (en welke 
ook op de harde substraten bestaan) 
behoren. 
Maar het grote kenmerk van de 
lichte infralittoraalsubstraten is deze 
populaties van mariene Zaadplan-
ten te dulden, die als referentiebasis 
genomen werden voor de bepaling 
van de verdieping zelf. Deze planten 
met bloemen van de groep der 
Eenkiembladigen eisen voor hun 
groei een echte grond, waaruit zij 
bepaalde minerale voedingsstoffen 
trekken, net zoals de grondplanten 
dit doen,terwijl de benthische wieren 
eenvoudigweg door het substraat 
geduld worden en in het water al 
hun minerale voedsel halen. Deze 
mariene Zaadplanten zijn vooral in 
de tropische zeeën talrijk en ver
scheiden, maar zij bedekken ook de 
belangrijke vloeren van de infra
littoraalbodem in de gematigde zee
ën (Zeegrassen in de noordelijke 
Atlantische Oceaan en Posidonia en 
Cymodocea in de Middellandse Zee). 
Wanneer deze Zaadplanten zeer 
dicht zijn, kunnen zij, door het 
sediment dat hen duldt met hun 
wortelstokken en wortels te beden
ken, de endofauna ervan verarmen. 
Soms kunnen zij ook de bevolking 
van de bodem verrijken door de 
fauna die zich op hun bladeren 

De rugvin van deze Zeevlinder (Blennius 
ocellaris), in de Golf van Marseille op 30 m 
diepte aangetroffen, is even overdadig 
versierd als de staart van een pauw 
(Foto S.M.E.) 
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vastzet of op de gedeelten van hun 
rhizomen die uit het sediment op
duiken. Daarbij scheppen deze 
planten, in het v/oud van hun 
bladeren, een schuilplaats voor tal
rijke mobiele soorten. 
De onderste grens van de circa-
//f/oroo/-verdieping, laatste verdie
ping van het Fytal-Stelsel, stemt 
overeen met de maximum diepte 
welke verenigbaar is met het leven 
van de wieren die het meest aan de 
zwakke verlichtingen toegeven. 
Op de rotsachtige bodem vindt men 
populaties waar de dierlijke bio
massa ze gewoonlijk op de biomassa 
van de wieren brengt en waar vaste 
vormen overheersen : Sponzen, Ijs
vogels, Bloemdieren, Stekelhuidigen 
(geen klippenbouwers), en onder 
meer Mosdiertjes met zeer gekalci-
fieerde en dikwijls opgerichte of 
vertakte koloniën; de wieren 
zijn vooral roodwieren, meestal 
met van kalksteen doortrokken 
thallus. 
De populaties der lichte bodems 
hangen in ruime mate af van de 
aard van het sediment. Op de grove 
sedimenten (grint en min of meer 
grof zand, gemengd met gebroken 
schelpen) ontwikkelen zich soms 
belangrijke kalkvrije wierengezel
schappen op de bodem die meestal 

De grote l<olonien van de bladurn Diazona 
violacea zijn vooral op de slijkerige bodems 
van de circalittorale verdieping gemeen
schappelijk van 80 tot 150 m. Uitzonderlijk 
bevindt zij zich op diepliggende enigszins 
met slijk overdekte rotsen. Men onderscheidt 
ook armen van Slangsterren (Ophiuroidea) 
van het soort phiopstia, die onderv^eg de 
voedseldeeltjes meepakken welke door de 
stromingen meegevoerd worden (Foto 
S.M.E.) 

De populaties van de bevolkte bodems 
hangen in ruime mate af 
van de aard van het sediment 

Op de circalittorale bodems van de Middel
landse Zee en van de aangrenzende Atlan
tische Oceaan is deze mooie Pennatularis 
(Pteroides griseum), welke in het sediment 
steekt, betrekkelijk veelvuldig (Foto S.M.E.) 

Als waarachtige dierlijke bloemen tonen 
het hoornkoraal Eunicella cavolinii (boven) 
en het sfraaldier Alcyonium coralloides 
(rechtsonder) hier al hun uitgespreide 
poliepen (Foto S.M.E.) 
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aan de groep der Lithothamnieeën 
toebehoort. Op de Bretoense kust 
wordt deze bodem, gekend onder 
de naam "maër l " , sinds lang ver
vlogen tijden uitgebaat om de kalk-
arme gronden te verbeteren. Be
paalde andere Wieren, eveneens 
gekalcifieerd (Melobesieeën of Squa-
mariaceeën), zijn door hun aktiviteit 
in staat de grintbodem te harden en 
de lichte bodem als het ware om te 
vormen in een harde bodem. Deze 
omvorming kan omkeerbaar zijn 
door het spel der kalkboororganis-
men. 
Maar over 't algemeen bestaat de 
bodem van de circalittoraal-ver-
dieping vooral uit slijkerig zand of 
slijk en de wieren zijn er weinig 
talrijk of ontbreken zelfs doordat zij 
geen behoorlijk substraat kunnen 
vinden voor hun vastzetting. De 
zeer verscheiden fauna der Onge-
wervelden dient, volgens de aard 
van de bodem, tot voedingssteun 
voor aan benthlsche Vissen min of 
meer rijke populaties. Deze circa-
littoraal-verdieping, welke het on
derste gedeelte van het Kontinentaal 
Plat bekleedt, is het essentiële aktie-
terrein voor de visvangst met sleep
net. De bofhyoZ-verdieping, zonder 
autotrofe planten zoals de rest van 
het Afytal-Stelsel, stemt bij benade
ring overeen met de populaties 
die zich op de kontinentale glooiing 
en onmiddellijk aan de voet ervan 
bevinden, dat wil zeggen rond 2.500 
- 3.000 m. Haar laagste grens wordt 
aangeduid door een radikale ver
nieuwing van de benthlsche fauna 
voornamelijk op de weekdieren
fauna en vooral van de Stekelhuidi-
gen, en door de laagste uitbreidings-
grens van een bepaald aantal dieren

soorten van het Fytal-Stelsel die het 
Kontinentaal Plat kunnen omzomen. 
Praktisch verlaten deze kustsoorten, 
die bekwaam zijn zich in de diepte 
uit te breiden (eurybathische soor
ten), slechts uitzonderlijk de bathyal-
verdieping. 
Op de rotsachtige substraten (steeds 
zeldzamer naarmate men dieper 
afdaalt) is de meest merkwaardige 
biocoenose die der "Diepe Koralen', 
samengesteld uit zeer belangrijke 
massieven van Stekelhuidigen (voor
al Lophelia en Madrepora), vanzelf
sprekend zonder symbiotische wie
ren vermits het licht ontbreekt. Deze 
diepe Koralen vormen, in deze in het 
geheel zeer dun bevolkte diepten, 
levensoasen op het peil waarop zich 
een rijke en verscheidene begelei
dingsfauna verzamelt. 
De lichte substraten doen zich voor 
als slijk, waarvan de populatie een 
gemeenschappelijke bodem biedt 
van betrekkelijk gelijkvormige soor
ten in het kader van de verdieping, 
maar met zeer merkwaardig uit
zicht. De meest gewone in de 
Atlantische Oceaan zijn de grote 
koloniën van Lederkoralen die in 
het sediment steken {Funiculina bij
voorbeeld), de koloniën van Bloem-
dieren (/s/de//o-bodems, rijk aan 
grote Aristeïde-garnalen van com
mercieel belang) en de koloniën van 
Polypen, die zich voornamelijk in 
de zones schijnen te bevinden waar 
verscheidene van het Kontinentaal 
Plat afkomstige afvalstoffen afge-
schonken worden. De abyssaal-ver-
dieping strekt zich uit vanaf de voet 
van de kontinentale glooiing tot aan 
de grens van de helling die de grote 
ravijnen voorafgaat, dat wil prak
tisch zeggen van 3.000 m tot 6.500 -

7.000 m. Zij wordt essentieel bevolkt 
door biocoenosen van slijkerige 
bodem ; de zeldzame vaste substra
ten (recente vulkaanrotsen, knobbels 
van mangaan- en ijzeroxyde) dragen 
over 't algemeen slechts een zeer 
dungezaaide fauna. De populaties 
van het abyssale slijk zijn uiterst 
verscheiden, maar meestal is de 
biomassa ervan gering en van de 
grootte van 1 g/m^ (vers gewicht). 
Deze schamelheid schijnt aan de 
duisternis toe te schrijven te zijn, 
maar het werkelijk mekanisme, 
waardoor deze in werking treedt, is 
niet gekend. Praktisch alle groepen 
van Wervellozen, die in de fauna 
van het Kontinentaal Plat aanwezig 
zijn, vindt men terug in de abyssale 
verdieping, maar het percentage 
van archaïsche vormen (waarachti
ge levende fossielen) is groter ten 
overstaan van het geheel van de 
fauna in de bathyaal- en abyssaal-
verdiepingen. Ook de Vissen zijn 
er nog aanwezig. In het geheel 
ondergaat het aantal soorten in de 
abyssaal-verdieping een merkelijke 
vermindering. 
De hodoZ-verdieping, stemt over
een met de grote ravijnen en 
kuilen, dat wil zeggen ongeveer 
6.500 - 7.000 m tot meer dan 
11.000 m in de Stille Zuidzee, 
welke de diepste is van de drie grote 
oceanen. De bodem bestaat hoofd
zakelijk uit slib en slijk en de zeer 
geringe biomassa kan tot op enkele 
milligrammen (vers gewicht) per 
vierkante meter dalen. De populatie 
wordt gekenmerkt door de totale 
verdwijning van een bepaald aantal 
vertakkingen en onder meer van 
die welke rovende vleeseters zijn : 
Schaaldieren, Tienpotigen, Zeester-

Deze grote Zeepen (Funiculina quadrangu-
laris) is zeer gewoon op de bathyal-
verdieping van het Middellandse Zee-slib 
(Foto: Vliegende schotel O.F.R.S.) 

Op 475 m diepte in de Middellandse Zee • 
is de fauna van de bathyalverdieping 
uiterst dun gezaaid. Hier ziet men een 
veder of pluim, vast in het sediment en de 
graafsporen van twee zeesterren (Tethyaster 
subinermis) (Foto Camp. Calypso S.M.E.) 

Een klassieke vorming van de bodems der • 
bathyalverdieping van de Middellandse 
Zee bieden deze "mo lshopen" , waarvan 
de herkomst nog betwist wordt . Op de 
voorgrond de zeester Brisingella (Foto: 
Camp. Calypso - S.M.E.) 



ren en Vissen. Bepaalde groepen : 
Zeerobben, Zeeëgels, Schcaldieren, 
Pissebedden, Borstelwormen, Ring
wormen , gaan duidel i jk op de 
voorgrond treden. Daarb i j omvatten 
de hadale sedimenten Bakteriën die 
geschikt zijn om onder sterke druk
kingen te leven (barofielen) en 
dikwij ls overvloedig voorhanden zijn 
(ter grootte van enkele mil joenen 
zaden per gram vochtig sediment). 
Deze mikro-organismen maken een 
essentieel element uit van het voed
sel der dieren welke gewoonl i jk 
beschouwd worden als afvaleters. 
Het marien benihos in de alge
mene elaonomie der oceanen. Het 
is interessant na te gaan of de 
mens de benthlsche bevolkingen 
(voornamel i jk Inzake vissen) op de 
juiste wijze voor zijn voeding aan
wendt en of de mogeli jkheid bestaat 
het rendement van de vangst op 
benthlsche soorten te verbeteren. 
De blomassa der populaties neemt 
af met de diepte ; op de infral i t to-
raalverdleping bereiken bepaalde 
populaties van rotsachtige bodems 
met vers gewicht enkele tientallen 
k i logrammen per vierkante meter 
en de populaties van licht substraat 
enkele honderden grammen (zelden 
meer dan 1 kg/m^). Op de circa-
l i t toraalverdieping zijn de cijfers 
over 't algemeen ter grootte van 
enkele honderden g/m^ en wi j 
hebben hoger gezien dat de bio
massa, met toenemende diepte, vlug 
vermindert . Deze verminder ing ge
schiedt minder vlug wanneer de 
grote bodem zich in de onmiddel
l i jke omgeving van uit het water 
opgedoken land bevindt, want het 
vallen van dieren- en plantenafval 
vanaf het uit het water opgedoken 

land of het Kontinentaai Plat zal die 
grote bodem dan ver r i j ken . 
De biomassa volstaat echter niet om 
de r i jkdom uit te drukken van een 
zeebodem. Indien bi jvoorbeeld twee 
gemeenschappen A en B éénzelfde 
biomassa van 100 g/m^ hebben, 
maar A gevormd is uit soorten die 
gemiddeld 5 jaar leven en B uit 
jaarl i jkse soorten, w i l dit zeggen dat 
de gemeenschap A 5 jaar nodig 
heeft om 100 g levende materie te 
real izeren, terwi j l gemeenschap B 
dit slechts op één jaar doet. Anders 
gezegd is de produktie van B 5 maal 
belangr i jker dan die van A. De 
vergel i jk ing der respektieve pro-
dukten van verschillende gemeen
schappen maakt het mogel i jk er de 
werkel i jke r i jkdom beter van te 
waarderen , doch het schijnt dat de 
beste aanwijzingen geleverd worden 
door de verhouding produkt le/bio-
massa (P/B). Deze verhouding P/B 
is op het Benthisch Domein heel wat 
minder gunstig dan op het Pelagisch 
Domein. Z i j Is beter In de tropische 
wateren dan in het koude water der 
hoge breedten of van de bathyal-
verdieplng. 

De rationele exploitatie van de 
benthlsche soorten dient rekening te 
houden met de produktiestudies om 
te vermijden dat men aan over
fishing (overexploitatie) gaat doen, 
welke het Kontinentaai Plat van de 
Noordzee of van de noordel i jke 
Atlantische Oceaan in 't algemeen 
kenmerkt . Deze overf ishing, die 
voortvloeit uit de verbetering zelf 
van de technieken van de visvangst, 
loopt het risico zich heel wat vlugger 
voor te doen op de bodem van het 
bovenste gedeelte van de bathyal-
verdieping (200 tot 600 m) , waarop 

de trawlers getracht hebben hun 
aktivitelt te verplaatsen toen het 
Kontinentaai Plat duidel i jk tekenen 
van uitputting heeft gegeven. Deze 
bodems, waarvan de biomassa t rou
wens geringer is, hebben daaren
boven een lagere produktie wegens 
de grotere gemiddelde leeftijd van 
de soorten die ze bevolkten. Er dient 
nochtans aangestipt dat de oceaan-
milieus een geheel vormen en dat 
de bodems niet kunnen gescheiden 
worden van het water dat er zich 
boven bevindt. Wanneer deze een 
r i jk plankton hebben en de diepte 
minder belangri jk is, kan het neer
vallen van krengen of afvalstoffen 
van dit plankton de bodem gevoelig 
verr i jken door het aanbrengen van 
voedsel voor de dieren die hem 
bevolken. 

De verr i jk ing der zeebodems is 
gemakkel i jk te begrijpen doch moei
l i jk te verwezenli jken wanneer men 
wi l dat zij rendabel zou z i jn . De 
kuituur of Industriële kweek van 
de benthlsche zeesoorten is niet 
uitgesloten doch in een afzienbare 
toekomst niet te verwezenl i jken. De 
aanvoer van rechtstreeks of on
rechtstreeks bru ikbare vreemde 
soorten (dat w i l zeggen voor het 
voedsel van de mens of voor die 
van commerciële soorten) in de 
schoot van een biocoenose, vatbaar 
voor een snelle aangroei of met een 
goed transformatierendement van 
het voedsel, schijnt In de huidige 
stand van onze wetenschap vatbaar
der voor het vergroten - In behoor
l i jke ekonomische omstandigheden -
van het voordeel dat de mensheid 
voor zi jn voortbestaan uit de hulp
bronnen van het zeebenthos kan 
halen. 


