
Finding MEMO
Al een aantal jaren heerst er bezorgdheid over de toename van het 

aantal kwallen en de eventuele problemen die zo'n toename met 

zich zouden kunnen meebrengen. Dit gaf onder andere aanleiding 

tot het internationale project MEMO. Een beetje onverwacht heeft 

het onderzoek ook interessante resultaten opgeleverd over de re-

latie tussen duikers en kwallen.
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Ons begrip van 'kwal' is vooral geba-
seerd op de grote klokvormige soor-
ten die wij aan onze Noordzeekust 

aantreffen, de zogenaamde schijfkwallen. 
De meest bekende zijn de oorkwal (Aurelia 
aurita), de kompaskwal (Chrysaora hysos-
cella) en de paddenstoelkwal (Rhizostoma 
pulmo). In een ruimere context kunnen 
we het begrip 'kwal' uitbreiden naar alle 
gelatineuze dieren die we in zee kunnen 
aantreffen, waaronder de minder bekende 
ribkwallen (Ctenophora), dwergkwallen 
(Hydrozoa), kubuskwallen (Cubozoa) en 
salpen (Thaliacea). Voorbeelden daarvan 
zijn het zeedruifje (Pleurobrachia pileus) en 
minuscule kwalletjes Clytia en Eucheilota. 

Meer kwallen dan vroeger?

Rond kwallen, in de ruime zin van het 
woord, is er de laatste jaren heel wat te 
doen geweest. Publicaties in de alge-
mene pers en in de wetenschappelijke 
vakliteratuur illustreren dat men vanuit 
verschillende oogpunten 
een antwoord pro-
beert te formuleren 
op de vragen 'zijn 
er nu meer kwal-
len dan vroeger?' of 
'wat zijn de oorza-
ken en gevolgen van 
k w a l l e n b l o e i e n ? ' . 

Krantenkoppen zoals 'kwallen veroveren 
de wereld', 'kwallenplaag teistert toe-
ristenstranden' of 'ribkwallen bedreigen 
visserij' geven de indruk dat het aantal 
kwallen toeneemt met vreselijke gevol-
gen voor mens en milieu. Wetenschappers 
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daarentegen zijn iets voorzichtiger in hun 
uitspraken, vooral omdat weinig histori-
sche gegevens voorhanden zijn over de 
verspreiding van kwallen in onze contrei-
en. Daardoor is het moeilijk om zwart op wit 
aan te tonen dat er effectief meer kwallen 
zijn dan vroeger. Recente studies op basis 
van wiskundige modellen hebben wel aan-
getoond dat zeegebieden die onder grote 
druk staan (door allerhande menselijke 
activiteiten) een grotere kans hebben om 
problemen te krijgen met kwallen. Onder 
andere het wegvissen van dieren die kwal-
len eten, de opwarming van het water, de 
toename van nutriënten en de aanvoer van 
niet-inheemse soorten via de scheepvaart 
zijn factoren waarvan kwallen profiteren. 

de Amerikaanse ribkwal

De gevolgen van intens scheepvaartver-
keer zijn ook in ons deel van de Noordzee 
duidelijk te merken met betrekking tot 
kwallen. Via ballastwater van schepen 
kwam de Amerikaanse ribkwal (Mnemiop-
sis leidyi) bij ons terecht en werd dit voor 
het eerst gerapporteerd in 2006. Mnemio-
psis was toen al berucht bij wetenschap-
pers, vissers en beleidsmakers omdat ze 
al heel wat schade had berokkend in de 
Zwarte Zee en de Kaspische Zee. De soort 
kan perfect tegen veranderingen in tem-
peratuur, zout- en zuurstofgehaltes, kan 
zich snel voortplanten en voedt zich met 
plankton en vislarven. Zo kan de Ame-
rikaanse ribkwal snel grote populaties 
vormen. Door hun vraatzucht kunnen ze 
vispopulaties aantasten, zoals gebeurd is 
in de Zwarte Zee met de ansjovispopula-
tie. De verontrustende voorgeschiedenis 
en de waarnemingen van deze soort in de 
Noordzee vormden de aanleiding voor het 
opstarten van het MEMO-project. 

het MEMO-project

MEMO staat voor Mnemiopsis leidyi Eco-
logie, Modellering en Observatie en werd 
uitgevoerd binnen een internationale 
groep van experten uit Vlaanderen (ILVO), 
Nederland (Deltares en NIOZ), Frankrijk 
(IFREMER en ULCO-Log) en Engeland (CE-
FAS). In een eerste luik werd aan de hand 
van campagnes op zee de ruimtelijke en 
temporele verspreiding van Mnemiopsis 
leidyi binnen het 2-zeeëngebied (de Noord-
zee, het Engels kanaal en de Frans-Atlan-
tische kust) in kaart gebracht. SOPs (Stan-
daard Operationele Protocollen) werden 
opgesteld voor een uniforme staalname, 
bewaring en identificatie op basis van ui-

terlijke en genetische kenmerken. Er werd 
ook een model opgesteld waarmee het 
voorkomen van de Amerikaanse ribkwal 
in verschillende omstandigheden en ge-
bieden kan worden voorspeld. Binnen het 
tweede luik leverden chemische analyses 
en kweekexperimenten in het lab gege-
vens over de biologie, de stofwisseling en 
het voedingsgedrag van de soort. Op die 
manier werd de plaats van Mnemiopsis in 
het lokale voedselweb onderzocht. De con-
cluderende derde activiteit bestond uit een 
inschatting van het effect van deze soort op 
ons dagelijks leven.  

De resultaten van het project toonden aan 
dat de Amerikaanse ribkwal aanwezig is in 
de kustgebieden, estuaria (riviermondin-
gen) en havens van Frankrijk, Nederland 
en België. De hoogste aantallen werden in 
de late zomer en herfst genoteerd en voor-
namelijk in de half afgesloten bekkens, zo-
als bijvoorbeeld de Oostendse Spuikom en 
de Oosterschelde in Nederland. Ook aan de 
Belgische (en Nederlandse) kust blijkt de 
soort zich efficiënt voort te planten en wor-
den ze, weliswaar in lage aantallen, ook tij-
dens de winter waargenomen. Het ontwik-
kelde habitatmodel laat toe gebieden waar 
de soort nog niet werd gezien (zoals de 
kusten van Groot-Brittannië) nauwlettend 
in de gaten te houden, wat een snelle reac-
tie in het geval van een plotse kwallenbloei 
mogelijk maakt.

Onze resultaten tonen aan dat het dieet van 
de kwallen verschilt afhankelijk van plaats 
en seizoen. De soort voedt zich aan een 
hoog tempo met verschillende types dier-

lijk plankton, viseieren en vislarven en legt 
weinig reserves aan. De opgenomen ener-
gie wordt onmiddellijk omgezet in groei of 
voortplanting. De experimenten toonden 
eveneens aan dat volwassen kwallen nog 
steeds eieren produceren bij lage zoutge-
haltes, wat een snelle verspreiding zeker 
ten goede komt. Diverse modellen toonden 
het belang van temperatuur voor de aan-
wezigheid van de ribkwal, wat betekent dat 
een verdere klimaatopwarming het succes 
van de soort in de Noordzee sterk in de 
hand kan werken. Ook kon het belang van 
de estuaria duidelijk worden afgeleid. Deze 
vormen als het ware kraamkamers van 
waaruit verdere verspreiding via heersen-
de stromingen mogelijk is. 

Al bij al valt het momenteel dus nog wel 
mee met de verspreiding van de Ame-
rikaanse ribkwal in het 2-zeeën gebied, 
hoewel de aantallen in sommige wateren 
(en zoals gezegd vooral in de half gesloten 
gebieden) toch wel heel hoog kunnen oplo-
pen. Waakzaamheid is dus de boodschap, 
zeker nu we weten dat de soort hier geen 
(of toch zeker weinig) natuurlijke vijanden 
heeft en ze ook onze winters kunnen over-
leven. De populatie van Mnemiopsis leidyi 
lijkt zich dus definitief gevestigd te hebben 
in de Noordzee. In het kader van het berei-
ken van een goede milieutoestand (tegen 
2020) is het bijgevolg zeker nodig om de 
evolutie van deze en andere kwallensoor-
ten nauwlettend op te volgen.

duikers in MEMO

De derde activiteit, de inschatting van het 
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effect van deze soort op ons dagelijks le-
ven, was vooral gericht op vissers en toe-
risten. Deze studie werd onder meer uit-
gevoerd aan de hand van enquêtes, die de 
perceptie van toeristen en vissers ten op-
zichte van kwallen, in de brede zin van het 
woord, moesten nagaan. Het is in dit deel 
van het project dat duikers op het toneel 
verschenen (eindelijk, hoor ik u denken). 
De enquêtes voor toeristen werden name-
lijk via mail spontaan verspreid tussen de 
verschillende duikverenigingen, alwaar ze 
ijverig werden ingevuld en teruggestuurd. 
Uiteindelijk werden bijna evenveel ant-
woorden geregistreerd voor duikers als 
voor alle andere recreanten en badgas-
ten aan zee samen. Omdat de respons van 
duikers zo groot was, werden de resultaten 
apart geanalyseerd, met interessante re-
sultaten. 
Eén van de vragen van de enquête bijvoor-
beeld was 'geef 5 woorden die bij u opkomen 
als u aan een kwal denkt'. De antwoorden 
van duikers en badgasten waren duidelijk 
verschillend: duikers denken vooral aan de 
anatomische karakteristieken van kwallen, 
inclusief hun schoonheid, maken een on-
derscheid tussen soorten en vermelden de 
nood aan voorzichtigheid bij ontmoetingen 

met kwallen. Andere recreanten daarente-
gen maken geen enkel onderscheid tussen 
soorten en zijn bijna volledig gefocust op de 
gevaren en ongemakken die gepaard gaan 
met kwallen, zoals de steken, de stank, en 
het onaangename gevoel als je erop trapt.

Alle duikers en 86% van de andere recrean-
ten hadden kwallen waargenomen geduren-
de de voorbije 5 jaar, maar de recreanten ga-
ven aan dat ze niet zoveel aandacht hebben 
voor kwallen. Terwijl 17 % van de duikers de 
indruk hadden dat er meer kwallen waren 

De oorkwal (Aurelia aurita).

Cover van het Kiekeboe-album 'De Medusastichting'.  
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dan vroeger, was dat maar 5 
% bij de andere recreanten. 
Aan mensen die de indruk 
hadden dat er meer kwallen 
waren dan vroeger, werd 
gevraagd of dat er 2, 5, 10 of 
100 keer meer waren, maar 
de meeste mensen hadden 
geen idee of nuanceerden 
hun antwoord op basis van 
verschillen tussen seizoe-
nen en kwallensoorten. 
Een stijging van het aantal 
Amerikaanse ribkwallen 
werd specifiek vermeld door 
twee duikers.
In de enquête werd ook 
gevraagd naar de ge-
moedstoestand van de 
ondervraagden tijdens een 
'ontmoeting' met kwal-
len. De meeste mensen 
zeggen kalm en zelfzeker 
te blijven, maar sommi-
gen worden zenuwachtig, 
gespannen of zelfs bang. 
Waakzaamheid bleek bij 
iedereen de belangrijkste 
emotie te zijn. Tijdens een 
aantal interviews werd be-
nadrukt dat er zeker geen 
risico's worden genomen 
als er kinderen bij betrok-
ken zijn, vooral omdat wei-
nig badgasten weten welke 
soorten steken en welke 
niet. Dat was niet het ge-
val bij duikers. Zij hebben 
doorgaans een goede soor-
tenkennis en zijn meer op 
hun gemak tijdens een ont-
moeting met kwallen.

So what?

Het is leuk om weten dat 
duikers anders denken dan 
badgasten, en dat duikers 
kwallen best wel kunnen 
appreciëren, maar we kun-
nen deze informatie ook 
effectief gaan gebruiken in 
de toekomst. De resultaten 
leren ons namelijk twee 
belangrijke dingen: 

•	 ten eerste dat de per-
ceptie van kwallen se-
rieus kan verschillen 

tussen verschillende gebruikers 
van de kust en de zee;

•	 en ten tweede dat duikers via 
hun observaties en soorten-
kennis de evolutie van de kwal-
lensoorten en -aantallen in het 
oog kunnen helpen houden. 

Beide aandachtspunten kunnen 
meegenomen worden bij de ont-
wikkeling van maatregelen tegen 
kwallen binnen het kustzonebe-
heer en binnen monitoringspro-
gramma's die gebruik maken van 
'citizen science' oftewel weten-
schap door burgers. Zo is er nu 
reeds het 'Stichting Anemoon' ini-
tiatief op www.anemoon.org en 
kunnen initiatieven uit de Middel-
landse Zee regio, zoals www.jelly-
watch.org en 'Spot the jellyfish' op 
www.ioikids.net, als belangrijke 
voorbeelden dienen. Een aantal 
duikers hebben reeds hun obser-
vaties over kwallen doorgegeven 
in de loop van het MEMO-project, 
waarvoor dank. Ook hartelijk dank 
aan iedereen die de enquête heeft 
ingevuld én teruggestuurd. Het 
was een waardevolle bijdrage aan 
ons project! 

SofIe VAnDenDrIeSSche

Resultaten voor de vraag 'Geef 5 woorden die bij u opkomen als u aan 
een kwal denkt' voor duikers en andere recreanten.
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