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Nederlandse samenvatting 
De oceaan rond Antarctica bevriest ieder jaar opnieuw over een gebied twee keer zo 
groot als Europa. Dit gebied is bekend als de Antarctische Seizoens IJszone (Antarctic 
Seasonal Sea Ice Zone, of SIZ). Het daar voorkomende pakijs wordt vaak beschouwd 
als  een kale  ijswoestijn  zonder  leven, maar niets  is minder waar. Ondanks de barre 
omstandigheden  kent  het  gebied  een  opmerkelijke  biodiversiteit  en  is  rijk  aan 
biologische  hulpbronnen  zoals  het  garnaalachtige  Antarctische  krill  (Euphausia 
superba).  Grote  aantallen  pinguïns,  andere  zeevogels,  zeehonden  en  walvissen  zijn 
kenmerkend voor de biologische rijkdom van het ecosysteem. Veel van deze soorten 
zijn  uniek  voor  de  Antarctische  Oceaan  en  hebben  daarom  een  hoge 
beschermingswaarde.  Door  de  opwarming  van  de  aarde  verandert  de  verspreiding 
van het zee‐ijs in bepaalde delen van Antarctica. Het is daarom van groot belang om te 
begrijpen wat de ecologische betekenis van zee‐ijs  is om toekomstige veranderingen 
in het Zuidpoolecosysteem te voorspellen. Dit proefschrift omvat acht hoofdstukken 
die zich richten op de structuur van de voedselketen, op de soortensamenstelling en 
op  de  ruimtelijke  verspreiding  van  dieren  in  het  zee‐ijs.  Een  tot  nu  toe  onbekende 
wereld bevindt zich op het grensvlak tussen het drijvende ijs en het zeewater eronder. 
Verschillende  hoofdstukken  besteden  speciale  aandacht  aan  deze  ijs‐water  grens, 
waar  organismen  leven  die  van  groot  belang  zijn  voor  Antarctische  vogels  en 
zeezoogdieren.  

In  zee vervullen microscopisch kleine algen  (fytoplankton) eenzelfde  rol  als planten 
op  land.  Ze  dienen  als  voedsel  voor  dierlijk  plankton  (zoöplankton),  dat  weer  de 
energiebron vormt voor vissen en inktvissen. Aan het eind van de voedselketen staan 
vogels, zoogdieren en grotere vissen. In de Antarctische Oceaan kan Antarctisch krill 
de rol van zoöplankton, vissen en inktvissen in de voedselketen overnemen. Rond de 
Zuidelijke Shetlandeilanden vormt krill een belangrijke schakel in de voedselketen. Uit 
een  driejarige  dieetstudie  bleek  dat  Antarctisch  krill  veruit  de  belangrijkste 
voedselbron  van  de  ijsvis  Champsocephalus  gunnari  vormt  (Hoofdstuk  2).  Ook 
jongere  exemplaren  van  de  verwante  soort  Chaenocephalus  aceratus  aten 
voornamelijk krill. De volwassen dieren van deze soort prefereerden echter duidelijk 
vis. 

De  Zuidelijke  Shetlandeilanden maken  deel  uit  van  het  biologisch  zeer  productieve 
gebied rond het Antarctisch Schiereiland, waar krill onder invloed van zeestromingen 
wordt geconcentreerd. Er  is altijd aangenomen dat Antarctisch krill  een centrale  rol 
vervult binnen de voedselketens rond de Zuidpool. Een groeiend aantal dieetstudies 
laat echter zien dat ook vis en inktvis een belangrijk deel van het voedsel van vogels 
en zoogdieren uitmaken. De rol van organismen in het voedselweb hangt nauw samen 
met hun energetische  inhoud. Daarom zijn de energie‐inhouden van drie vissoorten 
onderzocht in de Lazarev Zee (Hoofdstuk 3). De lantaarnvis Electrona antarctica legt 
tijdens  het  eerste  levensjaar  grote  energievoorraden  aan, waardoor  de  vissoort  een 
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rijke  bron  van  energie  vormt  voor  predatoren.  De  gemiddelde  energie‐inhoud  van 
deze lantaarnvis bleek maar liefst twee keer zo hoog als die van Antarctisch krill.  

Hoofdstuk 4 beschrijft  een  studie  naar  de  verspreiding  en  dichtheid  van  vissen  en 
vislarven  in de bovenste  tweehonderd meter van de waterkolom  in de Lazarev Zee. 
Electrona  antarctica  was  duidelijk  de  meest  voorkomende  vissoort.  Uit 
maagonderzoek  bleek  dat  de  belangrijkste  prooidieren  van  de  lantaarnvis 
roeipootkreeftjes waren. Naar schatting heeft het totale bestand van de lantaarnvis in 
de bovenste  tweehonderd meter  een voedingswaarde die  vergelijkbaar  is met meer 
dan  1/3  van  die  van  het  krillbestand.  Omdat  lantaarnvissen  juist  vaak  dieper  dan 
tweehonderd meter voorkomen, is het waarschijnlijk dat de voedingswaarde van het 
totale  lantaarnvisbestand  even  groot  is  als  die  van  het  krillbestand.  Een  dermate 
belangrijke rol van vis in het ecosysteem zet vraagtekens bij het klassieke model van 
een sterk op krill gebaseerd Antarctisch voedselweb. 

Zee‐ijs  vangt  extra  veel  licht weg waardoor  zwevende  algen  als  zij  in  diepere  lagen 
terecht komen, nog maar nauwelijks kunnen groeien en geen bijdrage meer kunnen 
leveren aan de voedselketen in de zee‐ijsgebieden. Toch blijkt dat tot ver in het zee‐ijs, 
honderden  kilometers  weg  van  open  water,  zeer  hoge  dichtheden  vogels  en 
zeezoogdieren  voorkomen  die  daar  blijkbaar  voldoende  voedsel  kunnen  vinden. 
Waarschijnlijk ligt de oplossing van dit raadsel in microscopisch kleine algen die tegen 
de  onderkant  van  het  ijs  groeien,  en  zo  optimaal  gebruik  maken  van  het 
doordringende  licht  van  het  oppervlak.  De  biomassa  en  energie  van  deze  ijs‐algen 
worden  via  de  voedselketen  doorgegeven  aan  alle  andere  organismen  in  het  zee‐ijs 
gebied.  Aanwijzingen  voor  een  dergelijke  voedselketen  werden  gevonden  in  het 
weinig  onderzochte  centrale  deel  van  de  Weddell  Zee  dat  met  pakijs  is  bedekt 
(Hoofdstuk 5). De  aantallen pinguïns  en  zeehonden waren  er  gelijk  aan die  aan de 
rand van het zee‐ijs, bij het open water. Dankzij een nieuwe techniek kon de dikte van 
zee‐ijs gemeten worden tijdens de vogel‐ en zeezoogdiertellingen. De verspreiding van 
de  krabbeneter  (Lobodon  carcinophaga),  de  meest  algemene  Antarctische  zeehond, 
bleek  significant  gerelateerd  aan  oceaandiepte  en  ijsdikte.  Dit  laat  zien  dat  ijs  een 
duidelijke invloed heeft op de verspreiding van dieren in de SIZ.  

Aangezien de biologische productie vlak onder het zee‐ijs zo cruciaal lijkt binnen het 
ecosysteem  is  het  belangrijk  om  deze  zone  goed  onder  de  loep  te  nemen.  De 
onderkant  van  ijsschotsen  is  echter  niet  bepaald  gemakkelijk  te  bestuderen  met 
conventionele  onderzoeksmethoden.  Binnen  Wageningen  IMARES  is  daarom  een 
visnet ontwikkeld dat wel onder het ijs kan bemonsteren, het ‘Surface and Under Ice 
Trawl’  (SUIT). Het SUIT  is, naast andere  technieken zoals vallen met aas en duikend 
onderzoek, ingezet om vlokreeften te bestuderen in diepzeegebieden van de Weddell 
Zee en de Lazarev Zee (Hoofdstuk 6). Zes onder het ijs gevonden soorten vormen het 
eerste bewijs van vlokreeften uit diepere Antarctische wateren die afhankelijk zijn van 
het zee‐ijs.  
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Met  SUIT  werd  een  onverwacht  groot  aantal  diersoorten  gevangen  in  de  bovenste 
twee meter van de waterkolom, zowel onder het zee‐ijs als in open water (Hoofdstuk 
7). De soortensamenstelling hangt sterk samen met de eigenschappen van het zee‐ijs 
in  de  zomer  en  in  de  herfst,  bleek  uit  een  analyse  met  verschillende 
omgevingskenmerken. De waterlaag direct onder het ijs trekt een verbazingwekkende 
diversiteit  van  soorten  aan.  Deze  resultaten  tonen  aan  dat  de  voedselketen  in  de 
onderliggende  waterkolom  sterk  verbonden  is  aan  de  biologische  productie  vlak 
onder het ijs. 

Hoofdstuk  8  laat  dankzij  het  SUIT  voor  het  eerst  zien  in  welke  hoeveelheden 
Antarctisch krill  in de bovenste 2 m van de waterkolom voorkomt,  zowel onder het 
zee‐ijs  als  in  open water.  In  de winter was  krill  het meest  talrijk  aanwezig  aan  het 
wateroppervlak  vlak  onder  het  ijs.  In  de  bijna  ijsvrije  herfst  was  krill  het  minst 
aanwezig  in  het  oppervlaktewater.  In  de  zomer  prefereerde  het  krill  duidelijk  het 
water  vlak  onder  het  ijs  en  niet  het  open  water.  Uit  vergelijking  met  een  dieper 
vissend net bleek dat de gemiddelde dichtheid van krill (dieren per m2) in de bovenste 
twee  meter  onder  het  ijs  in  de  zomer  en  in  de  winter  hoger  was  dan  in  de 
tweehonderd meter eronder. Deze resultaten wijzen erop dat de biologische productie 
in  wateren  die met  ijs  bedekt  zijn  veel  groter  kan  zijn  dan  tot  nu  toe met  gewone 
visnetten  of  sonar  is  waargenomen.  Het  zee‐ijs  is  dus  enorm  belangrijk  voor 
Antarctisch  krill  en  andere  soorten  waardoor  dit  ecosysteem  kwetsbaar  is  voor 
veranderingen in de structuur en de verspreiding van het ijs.  

Het  SUIT  is  van  grote  waarde  voor  het  in  kaart  brengen  van  de  structuur  van 
Antarctische voedselketens. Met  conventionele vistechnieken  is dat niet mogelijk.  In 
Hoofdstuk  9  is  de  geschiktheid  van  het  SUIT  voor  kwantitatieve  bemonsteringen 
kritisch onderzocht. Metingen van de stroomsnelheid van water in het net tijdens het 
vissen  lieten  zien  dat  de  waterstroom  door  het  SUIT  constant  was,  waardoor  je 
inderdaad  gestandaardiseerde  metingen  kunt  doen.  Het  SUIT  ving  zowel 
kreeftachtigen  kleiner  dan  1  millimeter  als  volgroeide  vissen  en  inktvissen.  De 
grootteverdeling van het Antarctisch krill uit SUIT was bijna identiek aan die van het 
krill  in  een  gestandaardiseerd  net  met  vergelijkbare  maaswijdte.  Hoewel  snel 
zwemmende  vissen  en  inktvissen  het  net  mogelijk  kunnen  ontwijken,  tonen  de 
resultaten  aan  dat  het  SUIT  betrouwbare  kwantitatieve  metingen  kan  doen  van 
soorten tot tenminste de grootte van volwassen Antarctisch krill. 

De resultaten in dit proefschrift leveren nieuw en direct bewijs dat zee‐ijs cruciaal is 
voor het ecosysteem in de Antarctische SIZ. Daarnaast blijkt het traditionele beeld dat 
krill het middelpunt van het voedselweb vormt een te eenvoudige voorstelling van de 
werkelijkheid. Deze kennis  draagt hopelijk bij  tot  betere  inzichten  in de  reactie  van 
Antarctische  mariene  ecosystemen  op  veranderende  kenmerken  van  het  zee‐ijs 
veroorzaakt  door  de  opwarming  van  de  aarde.  Zulke  inzicht  is  belangrijk  voor  de 
bescherming  van  de  natuur  en  een  verantwoord  beheer  van  de  visserij  rond 
Antarctica. 




