
1

Nieuwsbrief
Mnemiopsis leidyi: Ecology, Modelling and Observation Zesmaandelijks tijdschrift - Jaargang 2013 - nr. 5 | juli 2013

Inhoud
> De Nausicaa/ULCO-LOG  

samenwerking binnen het 
MEMO-project | 1 

> Stuurgroepvergadering en 
modelleringsworkshop in 
Wimereux (FR) | 2 

> PP2: IFREMER  
Varia | 3

> Interview van de maand | 4 
Elvire Antajan, zoöplankton ecoloog bij 
IFREMER

Colofon
Redactie: Sabrine Derveaux,  
Lies Vansteenbrugge, Elvire Antajan,  
Thomas Raud, Dorothée Vincent, Johan Robbens, 
Greet Riebbels, Filip Matthijs, Jean-Michel 
Brylinski, Sophie Pitois, Victor Langenbergh

Vormgeving: Kliek Creatieve Communicatie, 
www.kliek.be

Projectverantwoordelijke: Johan Robbens

www.ilvo.vlaanderen.be/memo

‘Dit document geeft de mening van de auteur weer. 
De INTERREG IVA 2 Zeeën programma-autoriteiten zijn 
niet aansprakelijk voor eventueel gebruik van deze 
informatie.’

De Nausicaa/ULCO-LOG  
samenwerking binnen het  
MEMO-project

Het Nationale Zeecentrum Nausicaa, geves-
tigd in Boulogne-sur-mer, werd opgericht in 
1991. Met reeds 13 miljoen bezoekers sinds 
de opening, is het een van de meest bezoch-
te sites in de regio Nord Pas de Calais. Er wer-
ken in totaal 142 personen, verspreid over 
de verschillende diensten van Nausicaa.

Nausicaa is een uniek centrum. Op een speelse en 
wetenschappelijke manier kun je er het mariene 
milieu en de ecosystemen ontdekken, met bij-
zondere aandacht voor de verhouding tussen de 
mens en de zeeën. Het richt zich vooral op voor-
lichting en bewustmaking van het publiek rond 
de bescherming en het beheer van de oceanen 
en mariene hulpbronnen.

Voor het MEMO-project, begon de samenwerking 
tussen ULCO-LOG en Nausicaa in het najaar van 
2011. Nausicaa staat bekend voor zijn expertise in 
cultivatie en preservatie van gelatineus plankton 
(bv. kwallen). Een samenwerkingsverband voor 
het kweken van de invasieve ribkwal M. leidyi lag 
dus voor de hand. ULCO-LOG voorziet Nausicaa 
van nieuwe M. leidyi individuen uit hun staalnames 
en in ruil daarvoor onderhoudt Nausicaa deze in 
speciale aquaria (kreisel tanks). Kreisel tanks zijn 
grote cilindervormige aquaria specifiek bedoeld 
voor de cultivatie van kwallen. Zeewatercirculatie 

in de aquaria voorkomt dat deeltjes en organis-
men naar de bodem zinken, wat hun welzijn 
ten goede komt (voeden, zwemmen, gedrag, ...).  
Nausicaa slaagde erin M. leidyi voor een vrij lange tijd  
(~ 1 jaar) levend te houden in een plankton krei-
sel. Dat biedt ULCO-LOG de mogelijkheid om 
een aantal van deze organismen te gebruiken 
voor specifieke laboratoriumexperimenten. Or-
ganismen werden getoond aan het publiek bij 
Nausicaa, waardoor deze bezoekers geïnformeerd 
werden over invasieve soorten, met M. leidyi als 
een voorbeeld van de introductie van nieuwe 
soorten in de Noordzee.

» Nationaal Zeecentrum Nausicaa, Boulogne-sur-Mer (Frankrijk).

» Mnemiopsis leidyi in de Kreisel Tank in het Nausi-
caa Zeecentrum (Boulogne sur mer, Frankrijk). 

© A_Rosenfeld / Nausicaá 

© Jean-Michel Brylinski / ULCO-LOG
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Stuurgroepvergadering en  
modelleringsworkshop in Wimereux (FR)

Van 3 tot 5 april vonden de stuurgroepver-
gadering en modelleringsworkshop plaats 
bij ULCO-LOG in Wimereux (FR). Daar waren 
alle MEMO partners aanwezig. Het was de 
laatste vergadering van de stuurgroep voor 
de eindvergadering in november (het pro-
ject eindigt in december 2013). Tijdens de 
vergadering werd de planning besproken 
zoals beschreven in het projectvoorstel en 
de voortgang binnen de drie activiteiten. 

Activiteit 1: Verspreiding en 
populatiedynamiek van  
Mnemiopsis leidyi
De uitgevoerde staalnamecampagnes leverden 
gegevens op over de aanwezigheid / afwezigheid 
en dichtheden van M. Leidyi over het ganse 2 Zee-
en gebied. Ook fyto- en zoöplankton data werden 
verzameld en abiotische parameters - zoals tem-
peratuur en zoutgehalte - werden gemeten. Alle 
gegevens werden samengevat in een databank en 
een habitatmodel werd ontwikkeld. Als resultaat 
werden kaarten ontwikkeld met de verspreiding 
en de mogelijk gunstige habitats voor M. leidyi. Als 
gezamenlijke wetenschappelijke output, werden 
de waargenomen dichtheden van M. leidyi in het 2 
Zeeën gebied gepresenteerd op het Internationaal 
Jellyfish Symposium in Hiroshima (5 tot 7 juni 2013; 
posterpresentatie).

Activiteit 2: Biologie, fysiologie 
en voedingsgedrag van  
M. leidyi
Aanvankelijk waren er wat problemen met de 
kweek van M. leidyi voor experimenten. Niettemin 
werden er tot op heden een aantal interessante 
resultaten omtrent de voedingsecologie (dmv 
stabiele isotopen) verkregen en gepresenteerd. 
Verdere experimenten rond het effect van vari-
abele abiotische factoren (zoals zoutgehalte en 
temperatuur) op de ademhaling, voedselselec-
tiviteit, voortplanting en het gedrag van M. leidyi 
zijn gepland voor de komende periode. 

Activiteit 3: Socio-economi-
sche studie over de impact van 
M. leidyi binnen het 2 Zeeën 
gebied
Er werden enquêtes ontwikkeld en verspreid on-
der vissers, duikers en toeristen om hun ervaring 
met kwallen in te schatten. Verder werd er een 
databank aangelegd met krantenartikelen over 
kwallen. De gegevens hiervan zullen in de tweede 
helft van 2013 worden geanalyseerd.

Kennisuitwisseling en  
communicatie 
Naast de presentaties van de MEMO partners en 
de discussies over de activiteiten en het manage-

ment van het project, werden een aantal externe 
sprekers uitgenodigd.

Starrlight Augustine (Mediterrean Institute of 
Oceanography, Marseille) besprak de dynami-
sche energiebalansen van ribkwallen en netel-
dieren tijdens de modelleringsworkshop. Ze 
presenteerde het DEB model en zijn parameters, 
en besprak de toepassingen ervan. 

In verband met activiteit 2, verklaarde Laurent 
Seuront (Flinders University, Zuid Australië) het 
effect van de aanwezigheid van voedsel, roof-

dieren en chemicaliën op het verplaatsingsge-
drag van  slakken.

Séverine Ernest, nationaal facilitator van het In-
terreg 2 Zeeën programma voor Frankrijk, gaf een 
uiteenzetting over het Interreg 2 Zeeën cluster-
initiatief. Dit clusterinitiatief beoogt de valorisa-
tie en de verspreiding van de resultaten van de  
bestaande Interreg-projecten en een vereen-
voudiging van de samenwerking rond gemeen-
schappelijke doelstellingen in een tweede fase 
van het clusterproject.

» MEMO vergadering Wimereux, 3-5 april 2013.

Interregionaal programma - 2 Zeeën MEMO
Mnemiopsis leidyi Ecologie en Modellering: 

Observatie van een invasieve ribkwal
Meer info op: http://wwz.ifremer.fr/defimanche/Projets/En-cours/MEMO

Mnemiopsis leidyi is een soort gelatineus plankton, recent 
geïntroduceerd langs onze kust. Deze soort kan ongeveer 10 cm 
groot worden. Mnemiopsis is een carnivoor zich voedt met zoo-
plankton waaronder kleine schaaldieren, larven van weekdieren, 
viseieren en -larven.

Als je deze species waarneemt, 
stuur een bericht naar

memo@ifremer.fr
Jouw hulp is nodig!

Stuur een bericht (met een digitale foto) met volgende informatie:
PLAATS: (Naam e/o geografische coördinaten), kustwateren, offshore, haven, ...)
HOEVEELHEID: minder dan 10, 10-50, 50-100, 100-500, 500-1000, meer dan 1000
VERTICALE VERDELING: oppervlak, bodem, gehele waterkolom
GROOTTE (CM): <2cm, 2-5 cm, 5-10 cm
WAARGENOMEN TIJDENS: duiken, zwemmen, vissen, …

Foto: Frédérik Chevallier
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» IFREMER, Boulogne-sur-mer.

Stuurgroepvergadering en  
modelleringsworkshop in Wimereux (FR)

PP2: IFREMER
Het Franse Instituut voor onderzoek naar de 
exploitatie van de zee (IFREMER), gesticht 
in 1984, is een openbare instelling met een 
industrieel en commercieel karakter. Het 
valt onder het toezicht van het ministerie 
van Hoger Onderwijs en Onderzoek en het 
Ministerie van Ecologie, Duurzame Ontwik-
keling en Energie.

Door onderzoek en deskundig advies, draagt 
IFREMER   bij aan de kennis van de oceanen en 
hun middelen, aan de monitoring van zee- en 
kustgebieden en aan de duurzame ontwikkeling 
van maritieme activiteiten. Voor deze doeleinden, 
ontwerpt en gebruikt IFREMER instrumenten 
voor observatie, experimenten, monitoring en 
beheer van de oceanografische databanken.

IFREMER telt ongeveer 1500 onderzoekers, in-
genieurs, technici en administratie, binnen de 
vijf centra verspreid over de Franse kust: Engels 
Kanaal-Noordzee, Bretagne, Atlantische Oceaan, 
Middellandse Zee, en de Stille Oceaan.

Het Engels Kanaal – Noordzeecentrum, gelegen 
in de eerste Franse vissershaven Boulogne-sur-
Mer, is specifiek omwille van het economische 
belang van de visserij en de daaruit voortvloei-
ende activiteiten. De scope strekt zich uit van 
België tot aan de baai van de Mont Saint-Michel. 
Dat is ongeveer 960 kilometer kustlijn. Het be-
staat uit 3 onderzoekslaboratoria:
•	 Het laboratorium ivm de visbestanden, 

verbetert de kennis over de biologie, ecologie 
en dynamiek van de visbestanden, en doet 
een onderzoek naar sclerochronologie die 
het mogelijk maakt om de groei van vissen 
te bestuderen dmv verkalkte stukken van het 
skelet.

•	 Het laboratorium ivm het kustgebied 
en aquacultuur, met als missie de moni-
toring van de netwerken rond kwaliteitsbe-
waking van het mariene milieu, onderzoek 
naar planktondynamica. Het heeft een on-

derzoeksgroep rond Taxonomie en Ecologie 
van Zoöplankton (PTÉZoo).

•	 Het laboratorium hydrodynamica, dat on-
derzoek uitvoert rond onderzeese apparatuur 
en nieuwe offshore-concepten, en uitgerust 
is met een golf-  en stromingstesttank voor 
het testen van de interacties tussen vloeistof 
en  structuren onder omstandigheden die de 
werkelijkheid benaderen.

IFREMER en MEMO
IFREMER neemt deel aan activiteit 1 van het MEMO- 
project. Dat bestaat uit het ontwerpen van ge-
standaardiseerde protocollen voor bemonstering 
en conservering van gelatineus plankton voor 
studiedoeleinden op morfologie, genetica of 
het uitvoeren van experimenten met levende 
individuen. Van 2011 tot 2013 heeft IFREMER 
verschillende staalnamecampagnes uitgevoerd 
in het Engels Kanaal en de Noordzee om de 

seizoensgebonden verspreiding van gelatineus 
plankton te bestuderen. 
IFREMER organiseerde een gemeenschap-
pelijke staalnamecampagne over de ganse 
2 Zeeën regio aan boord van zijn RV Tha-
lia. Dat gebeurde samen met de andere 
partners van het project in oktober 2012. 
IFREMER coördineert ook de activiteiten  
2 en 3 van het MEMO-project. Binnen activiteit  
2 werkt IFREMER samen met ULCO-LOG en 
ILVO in de experimenten rond voeding en  
reproductie van M. leidyi en het bepalen van 
de trofische rol van M. leidyi via stabiele iso-
toopanalyses. In activiteit 3, werkt IFREMER 
samen met CEFAS aan de ontwikkeling van een 
plankton ecosysteem model, gebaseerd op de 
combinatie van een hydrodynamisch, biogeo-
chemisch en een individueel gebaseerd model, 
gericht op de verspreiding van M. leidyi in de  
2 Zeeën regio.

© Ifremer

Niet-inheemse soorten zijn een belangrijk as-
pect binnen de aankomende nieuwe regelge-
ving waaronder de Kaderrichtlijn mariene stra-
tegie- KRM. Veel vragen als “Waarom gedijen 
deze soorten hier goed?“, ”Hoe komen ze hier?“, 
”Wat is hun impact en hoe gaan we ermee om? 
“ zullen aan bod komen.

voor Natuurwetenschappen (museum) en de 
Universiteit Gent.

Voor registratie, verdere détails en regelmatige 
updates over de conferentie: 
www.ilvo.vlaanderen.be/nisconference2013

Het doel is om wetenschappers en beleidsmakers 
samen te brengen en hun kennis hierrond te delen 
en te bespreken.

Organisatie door Het Instituut voor Landbouw-en 
Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Instituut voor 
de Zee (VLIZ), het Koninklijk Belgisch Instituut 

VaRIa
Oostende, België, 20-22 November 2013 
Conferentie ‘Niet-inheemse soorten in de Noord-Oost Atlantische oceaan’



4

Interview van de maand:  
Elvire antajan,  
zoöplankton ecoloog bij IFREMER

genetische studies en experimenten op levende 
individuen.

Welke resultaten verwacht u binnen het 
MEMO-project?
Uit ons onderzoek blijkt al dat de verspreiding van 
M. leidyi uitgebreider is dan verwacht aangezien 
de soort aanwezig is van de baai van de Seine aan 
de Franse kust van het Engels Kanaal tot aan de 
Zeeuwse wateren van de Noordzee (maar niet aan 

Elvire, kan je jezelf kort voorstellen en 
uitleggen waarom je werkt rond gelatineus 
plankton?
Ik werk als zoöplankton ecoloog bij het Franse 
instituut voor de exploitatie van de zee (IFREMER) 
in Boulogne-sur-Mer, waar ik momenteel de on-
derzoeksgroep rond zoöplankton taxonomie en 
ecologie coördineer. Sinds het begin van mijn 
studie aan de universiteit was ik al gefascineerd 
door zoöplankton, verbaasd over hun vorm en 
hun zeer diverse kleur, en de wijze waarop deze 
kleine organismen met elkaar omgaan. Het is een 
uitdaging te begrijpen hoe de dichtheid en de 
verspreiding van deze organismen worden gecon-
troleerd. Als PhD student, aan de Vrije Universiteit 
van Brussel (VUB), bestudeerde ik het effect van 
veranderingen in de prooibeschikbaarheid op het 
dieet en de eiproductie van copepoden (kleine 
schaaldieren). Dit leidde tot postdoctorale studies 
aan het Oceanografisch Laboratorium van Ville-
franche-sur-Mer in Frankrijk. Daar werkte ik aan een 
nieuwe numerieke methode voor de analyse van 
zoöplanktonmonsters waarmee wetenschappers 
de hoeveelheid en verspreiding van zoöplankton 
kunnen bepalen.

Mijn interesse in gelatineus plankton startte in 
2009, toen ik een groot aantal Mnemiopsis leidyi 
vond in het planktonnet tijdens de winter visserij-
campagne in de Noordzee. In hetzelfde jaar deed 
ik de eerste waarneming van deze uitheemse 
soort (oorspronkelijk afkomstig van de oostkust 
van Amerika) in de haven van Duinkerke aan de 
Franse Noordzeekust. Hoe belangrijk is dit nieuwe 
zoöplankton roofdier voor de werking van het 
ecosysteem, en wat zijn de risico’s voor de men-
selijke activiteiten in onze regio (toerisme, visserij 
en industrie met hydraulische koelsystemen)? 
Dit zijn nieuwe vragen waarin ik sindsdien ben 
geïnteresseerd.

Wat is uw rol binnen het MEMO-project?
Ik ben betrokken bij het verzamelen en sorte-
ren van zoöplanktonmonsters langs de Franse 
kust van het oostelijke Kanaal en in de zuidelijke 
Noordzee. Dit zal toelaten een ruimtelijke en tem-
porele verdeling van M. leidyi en van zijn poten-
tiële prooien in de 2 Zeeën regio te bepalen. Ik 
coördineer ook activiteit 2 van het MEMO-project 
rond de fysiologische en ecologische kenmerken 
van Mnemiopsis leidyi. Tot slot werk ik samen met 
alle MEMO partners aan de ontwikkeling en het 
testen van de Standaard Operationele Protocollen 
(SOP’s) voor staalname en bewaring van gelatineus 
plankton voor de uitvoering van morfologische en 

de Engelse kust). In sommige staalnamestations 
zijn de dichtheden aan M. leidyi vergelijkbaar met 
deze in andere kustgebieden waar Mnemiopsis van 
nature of als invasieve soort aanwezig is (max. 177 
ind. / m3 in de Oosterschelde). Op het einde van het 
project zullen we over meer informatie beschikken 
over het preferentieel leefgebied van M. leidyi, de 
predatiedruk op zoöplankton gemeenschappen 
en hopelijk ook over de migratiepatronen van  
M. leidyi in en buiten de 2 Zeeën regio.

» Elvire Antajan, zoöplankton ecoloog bij het Franse instituut voor de exploitatie van de zee (IFREMER) in 
Boulogne-sur-Mer.


