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Biodiversiteit van
vrijlevende platwormen

De dreigende teloorgang van de biodiversiteit op
wereldschaal is een zorg voor de hele internationale
wetenschappelijke gemeenschap.
De onderzoeksgroep “Biodiversiteit, Fylogenie en
Populatiestudies” heeft zich in die internationale
gemeenschap een reputatie opgebouwd met het
bestuderen van diergroepen waarvoor er weinig
specialisten zijn, o.a. de vrijlevende platwormen. De
activiteiten i.v.m. biodiversiteit situeren zich en uiten
zich in verschillende domeinen.

Verzamelen en beschrijven van
(nieuwe) soorten wereldwijd

Onderzoek naar cryptische
biodiversiteit

Door fylogenetisch onderzoek een
verklaring zoeken voor de evolutieve
en bio-geografische geschiedenis

Participeren aan internationale
netwerken om de resultaten van het
taxonomisch onderzoek beschikbaar
te stellen in via internet toegankelijke
databases

De vrijlevende platwormen of “Turbellaria” is met
zijn bijna 7000 soorten één van de meest
soortenrijke en meest diverse groepen in het
dierenrijk, maar te weinig bestudeerd. Ze zijn
doorgaans slechts enkele mm groot en het zijn
meestal rovers die een belangrijke rol spelen in het
structureren van de meiofauna (organismen
<2mm). Hieronder staan enkele zoetwater
vertegenwoordigers afgebeeld.

De vrijlevende platwormen

Deze expedities leveren een
bijdrage tot de kennis van de
mondiale biodiversiteit (vaak
van bedreigde gebieden en op
uitnodiging) alsook kostbaar
materiaal voor het
fylogenetisch onderzoek

De onderzoeksgroep boekte
onlangs enkele bijzonder
merkwaardige resultaten met
een fylogenetische analyse van
de Rhabdocoela, gebaseerd op
DNA-sequenties:
1. De vertegenwoordigers van de
"Dalyellioidea" en van de
"Typhloplanoidea" (voordien
beschouwd als afzonderlijke
groepen) blijken te behoren tot
één groot nieuw taxon, de
Dalytyphloplanida.
2. Alle zoetwaterfamilies blijken
nauw verwant te zijn, wat er zou
op wijzen dat slechts één
vooroudersoort het zoet water
heeft gekoloniseerd.
Verder onderzoek is gaande.

De resultaten werden gepubliceerd in het
toonaangevend tijdschrift Zoologica Scripta, 35:
1-17 (2006)

Cryptische soorten bestaan uit verschillende
populaties waarvan men denkt dat ze tot éénzelfde
soort behoren, maar in feite verschillende soorten
zijn. Dit leidt tot verkeerd inschatten van de
biodiversiteit, zowel lokaal als globaal. Van meerdere
platwormensoorten vermoedt men dat zij in feite zijn
samengesteld uit verschillende cryptische soorten.
De onderzoeksgroep heeft nu onderzoek gestart naar
het ontrafelen van het soortencomplex Gyratrix
hermaphroditus aan de hand van verschillende
moleculaire merkers. Tevens zal de deugdelijkheid
van het zgn. "Bar coding systeem" getest worden
(herkennen van soorten aan hun DNA-fingerprint).

Contactpersonen: Prof. Dr. Tom Artois en Prof. Em. Dr. Ernest Schockaert, UHasselt, Centrum voor Milieukunde,
Onderzoeksgroep Fylogenie, Biodiversiteit en Populatietudies, Universitaire campus gebouw D, 3590 Diepenbeek

Gyratrix
hermaphroditus
Komt voor in zoetwater
en in zee en overal ter
wereld.
Men stelt verschillen
vast in het copulatie-
orgaan en in de
chromosomen.

Voorstelling van de
verwantschappen
binnen de platwormen


