
N
adat hij in 2000 Darwins
boek over zijn reis met de
Beagle had gelezen, wilde de
Franse celbioloog Eric Kar-
senti van het European Mo-
lecular Biology Laboratory
(EMBL) in Heidelberg niets

liever dan ook zo’n avontuurlijke expeditie or-
ganiseren. Die droom was het begin van een
enorm project waarbij van 2009 tot 2013 tien-
tallen biologen en oceanografen onder leiding
van Karsenti aan boord gingen van het 36
meter lange zeilschip Tara.
Samen verzamelden ze 35.000 zeewatermon-

sters op 210 verschillende plekken rondom de
wereld. Doel van de expeditie was de kennis
over de evolutie en ecologie van plankton te
verbeteren. Want over deze microscopische
wezentjes die door de oceanen zwerven, was
maar weinig bekend. En dat terwijl ze 80
procent van de eencelligen vertegenwoordi-
gen, de helft van de zuurstof op aarde produ-
ceren, een essentiële rol spelen in de klimaat-
cycli door koolstofopslag en aan de basis staan
van onze voedselketen.
Tijdens hun reis namen de wetenschappers

monsters met behulp van filters van verschil-
lende maasgroottes. Daarmee konden ze de
oceaanorganismen op grootte onderscheiden:
virussen van 0,02 micrometer groot tot aan
eukaryoten, organismen met kernen in hun
cellen zoals eencellige algen, maar ook vislar-
ven van enkele millimeters. Dat deden de we-
tenschappers in oppervlaktewater en op 2000
meter diepte.
“Het verzamelen van monsters op één plek

nam steeds zo’n 60 uur in beslag. Dat maakte
het zwaar werk aan boord. Je kon steeds een
paar uur slapen en dan was er weer nieuw
werk te verrichten”, zegt Chris Bowler, weten-
schapper bij het Franse Institut de Biologie de
l’Ecole Normale Supérieure (IBENS) aan de te-
lefoon. Bowler was een van de coördinatoren
van het ‘Tara Oceans’-project en voer zelf zes
weken mee. “Wetenschappers zitten normaal
bijna altijd in hun lab, maar nu kregen we de
kans om het totaal anders aan te pakken. Het
was een fantastische ervaring. Maar het leverde
ook nachtmerries op: het regelen van alle au-
torisaties, omgaan met piraten, veranderende
weersomstandigheden, het van en op de boot
krijgen van samples en nieuwe wetenschap-
pers. Het was lang niet altijd leuk.”

Mensendarmen

De vangst van het project is enorm en de eerste
details werden deze maand in vijf artikelen in
het tijdschrift Science gepresenteerd. Zo analy-
seerde een groep onderzoekers 243 van de ge-
nomen monsters en dat leidde tot een catalo-
gus met meer dan 40 miljoen microbiële ge-
nen, afkomstig van meer dan 35.000 soorten
virussen, prokaryoten (organismen zonder cel-
kern) en kleine eukaryoten tot 2 micrometer
groot. Veruit het merendeel was nog onbe-
kend. Opvallende uitkomst van deze studie is
dat het microbioom van de oceaan en dat van
onze darmen voor meer dan 73 procent over-
eenkomen. Beiden bevatten een bijna identie-
ke hoeveelheid genen die DNA-vermeerdering,
ionen-transport en beweeglijkheid van de cel
regelen. ”Dat hadden we echt niet verwacht”,
zegt Bowler. De oceaan en de menselijke dar-
men verschillen nogal wat betreft de omge-
ving. De darmen hebben geen zuurstof, en een
stabiele temperatuur. Ondiep oceaanwater be-
vat wel zuurstof, maar fluctueert juist in tem-

peratuur. “In de darmen kennen we van veel
genen de functie, dat komt doordat onze bac-
teriën een grote rol spelen bij onze gezondheid
en we dus veel tijd in het onderzoek steken.
Maar van de genen in de oceaan hebben we
van meer dan de helft geen idee waar ze voor
dienen. Daar ligt nog veel werk voor ons.”
Een andere studie dook in de relaties tussen

verschillende soorten. “Om iets van het ecosys-
teem in de oceanen te snappen, moet je echt
naar alle organismen kijken. Als je in kaart wil
brengen hoe Amsterdam functioneert, kijk je
ook niet alleen naar de grachten. Daarom ver-
zamelden we zo ontzettend veel monsters op
zoveel verschillende plekken”, zegt Bowler. Uit
het onderzoek blijkt dat de relatie tussen orga-
nismen in 72 procent van de gevallen voor ten
minste één van de twee gunstig is. “Hierdoor
krijgen we steeds meer het idee dat samenwer-
king, en niet competitie, de drijvende kracht
achter ecosystemen is. Darwin schreef in zijn
evolutietheorie dat de sterkste individuen over-
leven. Maar wij denken dat, in ieder geval in

de oceanen, het sterkste systeem overleeft.”
Zelfs de allerkleinste soorten blijken vernuf-

tige oplossingen te hebben geëvolueerd, die al-
leen van grotere organismen bekend waren.
“Zo zagen we eencelligen die schelpen om zich
heen bouwden om zichzelf te beschermen en
zo het systeem in stand te houden. Of stikstof
producerende bacteriën die in een cel leven om
ze van voedingsstoffen te voorzien en daar be-
scherming voor terugkrijgen.” Een ander voor-
beeld zijn planteneters die leven van fytoplank-
ton: plankton dat net als planten zelf zuurstof
produceert met behulp van zonlicht. “Deze or-
ganismen leggen als het ware een tuintje aan
van fytoplankton. Ze eten ervan, maar ze on-
derhouden het ook goed.”

Opwarming

Ook de temperatuur, de zuurtegraad, de diepte
en het zuurstofgehalte bepalen de samenstel-
ling van het ecosysteem van de oceaan. Uit een
derde onderzoek blijkt dat op dieptes waar
zonlicht nog kan komen, temperatuur de be-

langrijkste factor is die de samenstelling be-
paalt. De temperatuur bepaalt welke organis-
men er kunnen leven. “Dat is een belangrijke
ontdekking, want hierdoor weten we dat de
opwarming van de aarde voor grote verande-
ringen in het oceaanleven kan zorgen. Wat
voor veranderingen die opwarming al teweeg
heeft gebracht, weten we niet, want helaas is
dit onderzoek nooit eerder gedaan. Daarom is
het goed dat we nu zoveel data hebben verza-
meld. Als alle analyses gedaan zijn, hebben we
een complete catalogus van al het oceaanleven
en kunnen we de effecten van klimaatverande-
ring wel bestuderen. Daarnaast kunnen we
met de modellen die we hebben gemaakt,
voorspellingen doen over wat er gebeurt als
water zuurder of warmer wordt of als oceaan-
stromen veranderen.”
De wetenschappers deden ook onderzoek in

de zogeheten Agulhas-ringen: grote wervelstro-
men in het water op de plek waar warm, zou-
ter water uit de Indische Oceaan de koelere At-
lantische Oceaan binnenstroomt. Maar weinig
planktonsoorten kunnen die krachten overle-
ven. Hierdoor vormen de ringen een soort na-
tuurlijke barrière tussen verschillende soorten.
Alle verkregen data staan open voor andere

wetenschappers. “Maar we hebben nog zeker
tien jaar nodig om alles te analyseren”, zegt
Bowler. Hij hoopt meer te ontdekken over het
ontstaan en de evolutie van het leven op aarde
door de gevonden soorten te bestuderen. Daar-
naast wil hij meer leren over hoe de organis-
men omgaan met veranderende omstandighe-
den. “De oceaan beschermt ons op zoveel ma-
nieren en zorgt voor de gezondheid van de aar-
de. Het is het belangrijkste ecosysteem dat er
is, we moeten weten hoe het werkt om het te
kunnen beschermen. Om ervoor te zorgen dat
het voor ons kan blijven zorgen.”
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oceaanleven

Kinderenmeeaanboord

Bij het aanmeren in vijftig verschillende

plaatsen, kregen ruim 250 wetenschappers,

journalisten en zeilers uit veertig verschillen-

de landen de kans aan boord te komen. Maar

ook mochten meer dan 10.000 kinderen op

de boot rondlopen om verhalen te horen

over het onderzoek dat met de Tara- expedi-

tie werd gedaan. Voor de Franse celbioloog

Karsenti was dat een van de belangrijkste

motivaties om aan de expeditie te beginnen.

Want, vindt hij, als we niet vertellen over wat

we doen, waar doen we het dan voor?
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‘Darwin schreefdat
de sterkste individuen
overleven.Maar
wij denkendat
inoceanenhet sterkste
systeemoverleeft.’


