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Mariene ecologie • Hoe werkt de zee? 

 

Inhoud 

 

1. Voedselketens  

2. Voedselwebben 

3. Ecosystemen 

4. Verschillen tussen open oceanen en 

kustzeeen 
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• Diversiteit aan dieren en planten in zee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nabespreking 

• Relaties tussen dieren en planten? 
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• Plankton  

• (planktos = zwervend) 

 

• Nekton  

• (nektos = zwemmend) 

 

• Benthos  

• (benthos = zeebodem) 
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Fytoplankton  

-eencellige algen 

- slaan CO2 op 

- produceren O2 

- basis van al het zeeleven  
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Algen (fytoplankton) maken druivensuiker (glucose) 

 
Primaire productie met behulp van de zon (fotosynthese) 
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De open oceaan heeft de hoogste primaire productie 

van alle ecosystemen wereldwijd 

Dus in open oceaan: meeste suikers en zuurstof geproduceerd 

Nummer 1 

Nummer 2 

Nummer 3 
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Bacteriën maken voedselketens rond 
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Slechts 10% van de energie wordt  

doorgegeven naar het volgende 

niveau 
 

 10% van de energie  

 ~ groei (gewicht of aantallen) 

 

 90% van de energie  

 ~ opgebruikt of verloren 
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Voedselketens zijn verbonden in een voedselweb 
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Versimpeld voedselweb in de Noordzee 
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- In twee groepen 

- 5 minuten de tijd 

- Wie komt het verst..? 
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Voedselwebben beginnen en eindigen met enorme 

hoeveelheden kleine planten, bacteriën en virussen 
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1 ml zeewater: 

 

 100.000 algen 

 > 1.000.000 bacteriën 

 > 10.000.000 virussen 

o In totaal: 1030 virussen in zee  

= het gewicht van 75 miljoen vinvissen 
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Schematic overview of 

food web over total 

depth of the sea 

Light zone (euphotic zone): 

 

- Primary production zone 

- Pelagic food web to a large extent 

 

Dark zone (aphotic zone): 

 

- No light and so unicellular 

algae will not survive. 

- Dead organic will sink.  

- Decomposition of organic 

material results in 

remineralization of nutrients 

(nutrient-rich deeper water) 

…What goes down, 
comes up…. 
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Fytoplankton aan basis van voedselketens 

Voedselketen eigenlijk piramide: de 10% regel 

Voedselketen is kringloop dankzij bacteriën en virussen  

Voedselketens verbonden in voedselweb 
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Biotisch (levend):  

dieren, planten, bacteriën, … 

 

Abiotisch (niet-levend):  

temperatuur, voedingsstoffen,  

zonlicht, water, … 
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bovenlaag van de oceanen warmt op 

Daardoor: minder voedingsstoffen 

aangevoerd uit de diepere 

oceaanlagen.  

negatieve gevolgen voor  

• voedselketens  

• opname van het broeikasgas 

koolstofdioxide in de oceanen 
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Verschillende zones in de oceaan:  

open oceaan en kustzeeën 
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Open oceanen en kustzeeën:  

Verschillen - ‘levende natuur’ 

Begin van de keten verschillend: 

 1. Typen fytoplankton 

 2. Hoogte primaire productie  

 

Rest van de keten ook verschillend 

 3. Lengte van voedselketens 
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Opdracht 2: verschillen tussen open oceanen en 

kustzeeen 
In twee groepen (een kiest de open oceaan, de ander de kustzee).  

 

Schrijf ‘het verhaal van...’  

 

Consequenties van de fysische omstandigheden voor: 

 

1. Vorm van fytoplankton?  

2. Hoogte van primaire productie? 

3. Lengte van de voedselketen?  

 Hoeveel stappen zijn er nodig om van fytoplankton naar tonijn te 

 komen?  

 Hoeveel kilo fytoplankton is er nodig om 1 kilo tonijn te produceren? 

 

Hint: de hoeveelheid anorganische voedingsstoffen (zoals stikstof, fosfaat, 

nitraat en ijzer) is verreweg de grootste limiterende factor voor fytoplankton 
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