
Pelagische visseri
van de Zuidelijke Oceaan



Isolatie van de Zuidelijke Oceaan d oo r het Antarctisch Polair 
Front gedurende de laatste 3 I m iljoen jaar heeft geleld to t een 
diverse fauna m et een hoge mate van endem lsme, d it w il 
zeggen dat de lokale soorten nergens anderste r w ere ld  vo o r
komen. De koude tem peraturen van de zee (lokaal to t -2°C) 
zorgden vo o r unieke biologische aanpassingen zoals de aan
wezigheid van antivries glycopeptlden en de afwezigheid van 
rode bloedlichaampjes bij vissen. Historische extincties liggen 
aan de basis van een verarm de maar heel karakteristieke vls- 
fauna van een 300-tal soorten. Het opvallend laag aantal pre- 
datoren ligt op zijn beurt aan de basis van een rijke bodemfauna 

van sponsen, kreeftachtigen en stekelhuldigen. De KU Leu
ven heeft in het kader van het Belspo-project PELA- 

GANT ingezet op het onderzoek van de 
pelagische vissen van de Zuidelijke Oceaan.

De samenstelling van de pelagische vlsgemeenschap verschilt 
tussen de kustzone en de open zee. De kustzones w orden  
gedom ineerd d o o r larvale stadia van N o to theno lden , een 
groep vissen die nagenoeg uitsluitend In de Zuidelijke Ijszee 
voorkom t. De open zee w o rd t dan w e e r gekenm erkt d oo r 
mesopelaglsche vissen, dit zijn doorgaans soorten van families 
die over de hele w ere ld  voorkom en , maar h ier vertegen
w oord igd w orden  d oo r een paar endemische soorten. Z ow e l 
In de kustgebieden ais de open zee vorm en vissen een belang
rijke com ponent van het ecosysteem.

Een eerste vraag die zich stelt is 
het eenduidig herkennen van soorten, 
wat in het geval van eitjes en jonge levens
stadia een grote uitdaging kan betekenen. Gene 
tische methodes bieden uitstekende mogelijkheden om 
de vissen van de Zuidelijke Oceaan eenduidig te identificeren. 
Zo leverde een analyse op basis van tandemsequenties een 
onderscheid op tussen verschillende verwanten van het genus 
Trematomus. Een gestandaardiseerde methode om soorten te 
identificeren is DNA-barcoding. Ze maakt gebruik van een 
specifiek DNA-fragment - het mitochondriaal Cytochroom 
Oxidase I (COI) gen - dat afgelezen en vergeleken wordt met 
een elektronische bibliotheek van gekende COI-sequenties. 
Deze methode w ordt ook gebruikt voor praktische 
doeleinden zoals het opvolgen van de visserij en de handel 
in visproducten. In het kader van het Internationaal Pooljaar 
2008/09 heeft een samenwerking tussen de Census of 
Antarctic Marine Life (CAML), het project Marine Barcoding of 
Life (M A R B O L -w w w.m arlnebarcodlng.org) en het Canadees 
Centrum  vo o r DNA-barcodlng het mogelijk gemaakt om  m eer 
dan 20.000 monsters van de Antarctische mariene diversiteit 
behorend to t 2000 soorten en I 8 tyla In kaart te  brengen. 
D N A-barcodlng heeft een aantal nieuwe soorten w aaronder 
cryptische soortcom plexen ontdekt; d it zijn soorten die 
m orfologisch heel sterk op elkaar lijken maar genetisch 
verschillen. De KU Leuven heeft voornam elijk bijgedragen met 
stalen van verscheidene levensstadia van pelagische en m eso
pelaglsche vissen. Pelagische vissen komen v o o r to t  een diepte 
van 200 m, mesopelaglsche vissen tussen 200 en 1000 m.

Nototheniidae 
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Z o  vorm en de kustgebonden pelagische Antarctische zilvervis 
Pleuragramma antarcticum  en de Antarctische lantaarnvls 
Electrona antarctica, die In de open zee leeft, een belangrijk 
onderdeel van het menu van toppredatoren zoals walvissen, 
zeehonden en pinguïns. O nderzoek naar het dieet en de ener- 
gle-lnhoud van deze vissen maakt het m ogelijk hun rol te 
begrijpen In het ecosysteem. Bij de meeste vissen zijn vet en 
oliën een belangrijke bron van energie. Maar P antarcticum  
doet er Iets anders mee: hij maakt gebruik van vetreserves In 
speciale vetzakjes om  zijn soortelijk gew icht bij te  sturen te r 
vervanging van de zwemblaas. H oew el het algemeen aanvaard 
Is dat de energle-lnhoud van soorten verschilt, w at belangrijke 
gevolgen heeft v o o r het functioneren van het voedselw eb 
(vette soorten zijn energierijk), m oe t er ook  rekening mee 
gehouden w o rden  dat oudere  dieren een hogere energle- 
lnhoud hebben dan jonge dieren. Deze nieuwe Inzichten dragen 
bij to t een objectieve kennis van de structuur en de dynamiek van 
het Antarctisch voedselweb, en dus ook to t de Invloed van 
menselijke Ingrepen zoals visserij en stijgende temperaturen. In de 
toekom st zullen ze helpen bij het opstellen van zogenaamde 
Agem ene Ecosysteemmodellen.
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Pleuragramma antarcticum 
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Genetische studies helpen dan w ee r om  te  begrijpen In welke 
mate organismen reageerden op veranderingen In het Antarc
tisch ecosysteem. De Invloed van Pleistocene cycli op de popu
latiedynam iek gedurende de laatste 2 m iljoen jaar w o rd t 
weerspiegeld In de patronen van genetische diversiteit. Z o  krim 
pen tijdens periodes van grote Ijsmassa's de kustzone en dus de 
leefgebieden vo o r sommige pelagische en demersale Trematomus- 
vlssoorten. Soorten die In de w aterko lom  leven en een hoger 
dlsperslevermogen hebben, zijn doorgaans beter bestand tegen 
zulke schommelingen dan soorten die op de zeebodem  leven. 
O o k  de productiviteit verandert en het voedsel dat nodig Is om 
populaties In stand te houden, w at op zijn beurt een weerslag 
heeft op de populatiedynamiek. De huidige genetische diversiteit 
van lantaamvlssen en Ijsvlssen w ijst op een hoge en stabiele d i
versiteit, w a t vertaald kan w orden  In grote populaties.

De genetische structuur van deze circum pola ire soorten Is 
zwak, w a t te  verklaren valt d o o r de hom ogeneïserende 
Invloed van de circum polaire strom ingen. Anderzijds zorgen 
specifieke biologische kenmerken en kleinschalige fenomenen 
v o o r soortspecifieke lokale patronen. Z o  zijn er aanwijzingen 
dat kustsoorten m eer gesloten populaties vorm en dan open- 
zeesoorten, een gegeven dat aansluit bij waarnem ingen 
w ere ldw ijd . O p  regionale schaal tonen de eerste analyses dat 
de populaties van het gebied van het Antarctisch schiereiland 
zich onderscheiden van de rest van de Zuidelijke Oceaan. In 
analogie m et studies In het noordelijk halfrond w orden  subtiele 
populatlepatronen verwacht die soms terug te brengen zijn to t 
adaptatie aan de lokale omstandigheden. Gezien de huidige 
klimaatveranderingen staat juist het adaptatievermogen van 
Antarctische soorten onder zware druk.

Electrona antarctica 
©  Anton Van de Putte

AAV3FF 00267

IJsvis
©  Anton Van de Putte

26



Paradiplospinus gracilis 
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• Anton Van de Putte

H et ecosysteem van de Zuidelijke  Oceaan ondergaat grote 
veranderingen onder Invloed van de mens. Z o  zet de Ineen
storting van de populaties van zeehonden In het begin van 
vorige eeuw, gevolgd d o o r - In vo lgorde  - g ro te  walvissen, 
kleine walvissen, sommige vissen en recent krill, grote druk op 
het ecosysteem en stelt vragen bij de duurzaamheid van de 
exploitatie. H et beheer staat v o o r zeer grote uitdagingen. De 
KU Leuven Integreert haar biologische expertise In het natuur
behoud op tw ee  vlakken: de Identificatie en tracering van vis
sen en visproducten, en de ruim telijke planning vo o r 
natuurbehoud ('Spatial Conservation Planning1). Zoals verm eld 
brengen moleculaire technieken, gekend ais DNA-barcodlng, 
vissen en visproducten m et hoge betrouwbaarheid op naam. 
De laatste ontw ikkelingen In de moleculaire genetica maken 
het nu ook mogelijk om  de oorsprong van een vis o f visproduct 
te bepalen. Terwijl dit voorlop ig  slaat op een tiental econom i
sche soorten, zal dit In de toekom st ultgebreld w orden  m et 
een g ro te r aanbod aan vissen, w ellicht Inclusief Antarctische 
soorten. Gedetailleerde ruim telijke en tem pore le  genetische 
Informatie maakt het ook  m ogelijk een Inschatting te  maken 
van tw e e  belangrijke parameters, de effectieve populatle- 
grootte  en de connectlvlteltvan organismen. De effectieve po- 
pulatlegrootte Is een maat v o o r het aantal Individuen dat 
effectief bijdraagt to t de nakomelingen en Is vele malen kleiner 
dan de getelde populatlegrootte. De connectlvltelt slaat op de 
mate waarin organismen tijdens hun levensloop van hun 
omgeving gebruik maken. Het betreft cruciale Informatie om  de 
oppervlakte, de structuur en de spatiëring van beheerde zones 
te bepalen zodat fragmentatie van de leefgebieden van mariene 
soorten verm eden w o rd t. Aansluitend onderzoek levert 
overtuigend bewijs dat rust-gebleden zorgen v o o r het 
voortbestaan van populaties, soorten, gemeenschappen en 
ecosystemen op een ecologische en evolutionaire schaal.

Gymnodraco acuticeps 
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