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De evolutie van de palingen
van het geslacht Anguilla
door Dr. Vincent van Ginneken IUniversiteit Leiden!

In Leiden met zijn museum Naturalis staat 'evolutie' centraal. Ook binnen de Leidse biologie staat het bestuderen van evolutie centraal, en de naam van het instituut is dan ook
EEW: 'Instituut voor Evolutionaire en Ecologische Wetenschappen'. Via evolutionaire
stambomen kan men bestuderen hoe lang geleden soorten van elkaar afgesplitst zijn. De
methode berust op het principe dat aan de hand van verschillen tussen soorten aan de
hand van het mitochondriaal DNA gekeken kan worden hoeveel miljoen jaar gel eden ze
van elkaar afgesplitst zijn.
een proees genaamd 'oxidatieve fosforylering' met behulp van de zuurstof die we inademen energie produeeren (ATP), de
energiedrager ('brandstof') voor aile proeessen in ons liehaam. Kenmerkend voor
deze mitoehondrieen is dat ze eveneens

Principe van de methode
In een eel hebben we in de kern het DNA
(het erfelijk materiaal) waarvan 50% van de
vader en 50% van de moeder afkomstig is.
Daarnaast bevinden zieh in de eel de energiefabriekjes, de 'mitoehondrieen' die in
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• Figuur 1: Indeling van de Anguilla soorten gebaseerd op het werk van Ege (5) (bran : rekrentie
(4)).
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Table 2.1 Details of species of A nguilla. based

Colou r
of
Body

Average number
of vertebrae
(counting hypural
as being the last
vertebra)

Mottled
Mottled
Mottled
Mottled

103
103
105
112

MOllled
Mottled

110
106

Mottled
Plain
Plain
Plain
Plain
Plain
Plain
Plain

108
106
116
107
115
113
103
108

A. obsClIra

Plain

104

A. aus tralis

Plain

112

Name
A.
A.
A.
A.

ullces/ralis
ceiebesellsis
in/erioris
megas/amu

A. nebuiosa
A. marmam /a
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

f(!inhurdti
haf1leen.5is
japon ica
ms/ra/a
rlllg uilla
dieffenhachi
massambica
bic%r

011

Ege (HH9). Size dala from various .rep~rts and field workers
Approximate
InaximuJn

Distribution
N. Sulawesi
Indonesia. Philippines
New Guinea
Pacific islands from Solo mons
east 10 Pitcairn
East Africa anc! India
South Africa. Madagascar. Indonesia.
China. Japan . Pacific Islands
Eas tern Australia. New Caledo nia
Borneo. Celebes
Japan. Cbi na
E. coasts of USA. Canada. Greenland
W. coast of Europe. N. Afri ca. Iceland
New Zealand
South & Easl Afr ica. Madagascar
E. Africa. Madaga scar. India .
Indones ia. N. W. Aust ralia
New Guinea. Pacific islands from
Solomons east 10 Tahiti
Eastern Australia & New Zealand

size of female
eels
(kg)
(em)

22
10
27

190
150
200

HI

170
90
125
125
125
150
125
110

2
6
6
6
20
5

2.5

Notes

A . marm ora/a
is the most widelv
distributed S flecitl:~

}

A. japonica . A . rostra/a
a ncl A . anguill(J are
closely related

95

• Tabel 1: Overzicht van de diverse Anguilla soorten gebruikt in de studie van Aoyama & Tsukamoto (1) en de verde ling over de wereld.
over DNA beschikken het mitochondriaalDNA (mito-DNA) dat aileen via de moederlijke lijn overerft omdat de mito's in het
cyt opl asma (celvocht) van de eicel gesitueerd zijn. Men denkt dat de mito's heel
lang ge leden aparte organismen zijn geweest (prokaryoten) die zijn gaan samenwe rken met een andere eencellige (eukaryoten ). Omdat er een bepaalde snelheid is
waa rin mutaties (veranderingen in het
DNA) optreden in de tijd kunnen we aan de
hand van verschillen in het mito-DNA bestuderen of soorten al of niet nauw met elkaar verwant zijn en hoeveel miljoen jaar
geleden de soorten van elkaar afgesplitst
zijn. Ook voor de palingen van het geslacht
Anguilla zij n er recent twee studies op dit
gebied verschenen (1, 2).
Historie van het
evolutionair palingonderzoek
Het onderzoek naar palingen heeft zich in
het begin van deze eeuw geconcentreerd
op de Euro pese paling onder andere door
het werk van Johannes Schmidt en zijn hy-

pothese van paaigronden in de Sargassozee (3). Dit wordt mede veroorzaakt omdat
er in Europa al eeuwenlang een traditie bestond van wetenschappelijk onderzoek terwijl dit in andere delen van de wereld minder het geval was. Een student van
Schmidt, Vilhelm Ege, probeerde vast te
stellen hoeveel Anguilla soorten er over de
hele wereld voorkwamen. Van over de hele
wereld (en vooral uit de Indo-Pacific) verzamelden Schmidt en Ege via musea, de missie, zeelieden en handelsreizigers palingmateriaal hetgeen resulteerde in een collectie van 12.793 volwassen palingen en
12.472 elvers in Kopenhagen (4). Beiden
begonnen dit materiaal te bestuderen maar
helaas stierf Johannes Schmidt in 1933.
Vilhelm Ege zette het werk voort, slaagde
erin het werk te voltooien en publiceerde
een eerste indeling in 1939 waarin hij zestien Anguilla soorten omschreef (5). Bij de
bestudering van de Anguilla soorten maakten Schmidt en Ege vooral gebruik van
morfologische kenmerken omdat er in die
tijd nog geen moleculaire technieken be-
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.. Figuur 2: Overzicht van de diverse Anguilla soorten gebruikt in de studie van Aoyama & Tsukamoto (1) en de verde ling over de wereld.

schikbaar waren . Criteria die zij gebruikten
waren:
- kleur: mottled (gespikkeld)
of plain (effen)
_ aantal wervels varierend tussen
de 103 en 116
- het maximaal lichaamsgewicht van
de dieren varierend van 2 tot 27 kilogram
_ het leefgebied dat de dieren
prefereren: stilstaande vijvers of
heldere snelstromende wateren
Deze indeling leidde tot de volgende indeling weergegeven in Tabel 1 (ontleend aan
(4)). Enkele interessante zaken vallen op. A.
marmorata is het meest verspreid en bestrijkt een gebied van 12.000 mijl, van ZuidAfrika tot de Pacific. Deze soort komt aileen
niet voor in het leefgebied van de Japanse
paling (A. japonica). A. borneensis is zeer
zeldzaam, komt aileen voor in het oosten
van Borneo en Sulawesi en er zijn tot nu toe
aileen 5 individuen bestudeerd door wetenschappers (4). Verder is het opvallend dat
Anguilla soorten aile oostkusten bewonen
van Europa, Azie, Australie, Afrika en
Noord-Amerika maar niet aangetroffen
worden aan de westkust van Noord en
Zuid-Amerika, Australie en Afrika, (beneden Marokko). Ais verklaring wordt aange-
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voerd dat de oostkust van al deze continenten gekarakteriseerd wordt door warme
westwaarts gerichte zeestromingen van de
equator, terwijl aan de oostkust vooral koude zeestromingen overheersen afkomstig
uit de poolgebieden (Figuur 2, ontleend aan
(4)). Aileen de zeestromingen met hoge
temperaturen zijn geschikt voor larventransport. Daarnaast is het onbekend waarom aan de oostkust van Zuid-Amerika geen
Anguilla soorten voorkomen, dit ondanks
het voorkomen van de warme Braziliaanse
golfstroom (1).
Nieuwe inzichten verkregen,
door middel van moleculaire technieken
Het artikel van Aoyama & Tsukamoto (1)
concentreerde zich op de vraag hoe de twee
Atlantische palingsoorten, de Europese paling (Anguilla anguilla) en de Amerikaanse
paling (Anguilla rostrata) ge'lsoleerd zijn geraakt van de andere Anguilla soorten in de
Indo-Pacific. Daarnaast vroegen de auteurs
zich af waarom er in Zuid-Amerika geen palingen voorkomen.
Acht Anguilla soorten werden in het onderzoek van Aoyama & Tsukamoto meegenomen: A. rostrata, A. Anguilla, A. mossambica, A. japonica, A. marmorata, A. celebesensis, A. reinhardti, A, australis (Figuur 3,
ontleend aan (1 )). Hun conclusies zijn de
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ND1: De tvyeede afsplitsing (onderverdeeld
in groep A & B) vond vermoedelijk via larventransport via de Tethys zee ( de huidige
Middellandse zee) 25-30 miljoen jaar geleden plaats. Deze zee scheidde 'Laurasia'
(Noord-Amerika, Europa en Azie) van
'Grondwana' (Afrika, Zuid-Amerika, en India) in het Mesozoic tot aan het Tertiai r
(1 ,6). Groep A splitste zich verder in de twee
Atlantische soorten (A. anguilla en A.
rostrata) en een andere groep die zich verplaatste naar het zuiden via de oostkant van
het Afrikaans continent (A. mossambica en
A. australis). Groep B bleef in de Pacific regio en hieruit ontwikkelden zich A. japonica,
A. reinhardti en A. marmorata.
ND3: De meest recente afsplitsing is die tussen de twee soorten in de Atlantische
oceaan (A. rostrata en A. anguilla) 10.2 miljoen jaar geleden.
Een schematisch overzicht van de veronderstelde migratiepatronen van Anguilla
soorten over de aardkloot is weergegeven
in Figuur 5 {ontleend aan (1 )).

volgende en komen grotendeels (behalve
voor A. japonica) overeen met die van Ege
(5). In het Eocene (57-36 miljoen jaar geleden) leefde de voorouder van de familie
Anguillidae vermoedelijk in het gebied van
het huidige Indonesie. Hiervoor zijn drie
aanwijzingen: a) elf van de Anguilla soorten
komen voor in de tropen terwijl maar 5
Anguilla soorten voorkomen in de gematigde streken, b) zeven van de 16 soorten komen voor in het gebied van Indonesie, c) A.
celebesensis komt aileen voor op Sulawesi
(Celebes). Uitgaande van die gemeenschappelijke voorouder van Anguilla species zijn er volgens Aoyama & Tsukamoto
(1) drie splitsingen opgetreden: ND1, ND2,
ND3 {zie Figuur 4, ontleend aan (1 )).
ND2: De oudste afsplitsing (verwarrend genoeg is de nummering van de auteurs ND1,
ND2 niet chronologisch) 43.5 miljoen jaar
gel eden was tussen A. celebesensis en de
voorouder van de andere 7 soorten genoemd in die tak van de stamboom (Figuur
4).
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.. Figuur 3: De door Aoyama & Tsukamoto (1) voorgestelde migratiepatronen van de onderzochte acht Anguilla soorten over de wereld.
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De auteurs (1) geven als verklaring voor het
feit dat er Anguilla soorten in Zuid-Amerika
worden gevonden dat op het moment van
verschijnen van de Anguilla soorten in de
Atlantische oceaan er geen geschikte warme zeestromingen waren om de larven
naar Zuid-Amerika te vervoeren.
Het probleem bij deze tijdschattingen is de
mutatiesnelheid van het DNA die men als
uitgangspunt aanneemt. Zo beschrijven
Aoyama & Tsukamoto (1) in hun discussie
dat andere auteurs geschat hebben dat A.
rostrata en A. anguilla 1.5 miljoen jaar geleden van elkaar zijn afgesplitst en dan kom
je voor ND2 op 6.4 miljoen jaar geleden in
plaats van de genoemde 43.5 miljoen jaar
geleden en deze peri ode wordt gekenmerkt
door een ijstijd wat migratiepatronen van
Anguilla soorten theoretisch onmogelijk
maakt. Aoyama & Tsukamoto (1) suggereren dat de mutatiesnelheid van het mitoDNA in Anguilla soorten op grond van deze
gegevens daarom veel lager moet zijn.
Een tweede studie waarin de evolutie van
Anguilla soorten bestudeerd werd is dit jaar
verschenen, de studie van Bastrop et al. (2).
Het meest verrassende van deze studie is
dat de auteurs concluderen gebaseerd op
genetische kenmerken en de grote overeenkomst in het uiterlijk van de verschillen-

de soorten dat het genus Anguilla evolutionair vrij jong is. Zij komen tot een iets ander
afsplitsingsmodel: A. marmorata staat mogelijk het dichtst bij de oorspronkelijke
voorvader van de Anguilla soorten, dus het
ontstaansgebied is vermoedelijk het huidige Indonesie. Vervolgens splitsten twee
Pacifische soorten af, A. A. obscura en A.
japonica. De andere soorten zijn in drie
groepen in te delen. De eerste groep bevat
A. australis, de tweede groep A. reinhardti
en A. mossambica en de derde groep A.
anguilla en A. rostrata (2). Verder hebben
de auteurs (2) gekeken of er meerdere subpopulaties waren binnen de Europese en
Amerikaanse palingpopulatie. De Amerikaanse paling was van New Jersey tot Nova
Scotia uniform. Daarentegen werden in de
Europese palingpopulatie voor de gebruikte genetische marker 5 mitochondriale genotypen gevonden hetgeen een indicatie is
voor subpopulaties binnen de Europese palingpopulatie. Het verschijnsel van subpopulaties is moeilijk te plaatsen met een panmictische populatie en 1 paaigebied in de
Sargassozee. Subpopulaties binnen de Europese palingsoort zou kunnen impliceren
dat de larven niet willekeurig passief over
Europa verdeeld worden maar dat de dieren de gebieden opzoeken waar hun ouders
vandaan komen.

,--- - - - - - - - - - - - - - Acelebesensis
, - - - - - - - - - - - - - - - - Amarmorata

ND2

'------- - - - -- - - - - Areinhardti
,----- - - - - - - -- - - - Ajaponica
,---- - - - - - - - - - - - Amossambica
, - - - - - - - -- - - -- - Aaustra/is
,. . .- - ---A.rostrata
~------------------~ ND3

I

1..-.-_ _ _ _ __ _ _

A.angui/la

.. Figuur 4: Veronderstelde fylogenetische stamboom voor de acht Anguilla soorten gebruikt in
de studie van Aoyama & Tsukamoto (1) gebaseerd op metingen aan het mitochondriaal DNA. EI
wordt verondersteld dat er drie afsplitsingen zijn opgetreden: N02, NO 1 en N03.
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Dit correspondeert met de enorme honkvastheid die gesignaleerd is voor de Europese paling. Ook het beleid ten aanzien van
restocking van de binnenlandse wateren
moet dan herzien worden omdat dit kan lei den tot verlies van (sub)populaties en 'genetische vervuiling'. Maar goed, er is nog te
w einig bewijsmateriaal om het bestaan van
(s ub)populaties binnen de Europese soort
ha rd te maken en er zal met meerdere genetische markers gewerkt moeten worden en
grotere aantallen dieren. Vervolgonderzoek
is daarom zeer noodzakelijk.
Vervolgonderzoek
Na ar aanleiding van een interview in Intermediair (10 februari 2000, p. 129-131) over
het Leids palingonderzoek heeft Fokker
Spa ce B.V. ons benaderd met het aanbod
om voor ons zenders te ontwikkelen van 20
gra m met loslaatmechanisme (pop-up
t ag s) om via de satelliet de migratieroute
van de Europese paling naar de paaigronden (de veron.derstelde Sargassozee) te
kun nen vaststellen.
Daa rnaast kan bijvoorbeeld voor het visserijon derzoek met dit type zenders in de toekom st het migratiegedrag van andere commercieel belangrijke vissoorten tussen de 1
en 2 kg op de oceaan worden gevolgd. De
projectaanvraag is geschreven en de technisch e specificaties met betrekking tot de
zenders zijn met Fokker doorgepraat. Eind
mei zal het project worden ingediend bij
STW. Op deze wijze hopen wij de klassieke
studie van Schmidt (3) en de Sargassomythe al of niet te bevestigen. Daarnaast wil len w ij met nieuwe moleculaire technieken
werken aan de andere klassieke 'Deense'
studie, het materiaal van Ege en Schmidt
(5) . De beide moleculaire studies naar de
evolutie van Anguilla soorten (1,2) geven
niet op aile punten een eenduidig antwoord
en daa rnaast worden in beide studies maar
8 soorten bekeken terwijl Ege (5) op grond
v an m orfologische kenmerken 16 soorten
beschrijft. In Leiden is het mogelijk en is er
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de experti~e 'om een studie naar de evolu tie van Anguilla soorten binnen 1-1.5 jaar te
voltooien . De meeste tijd zal zitten in het
verzamelen van het palingmateriaal. Er kan
zonder enige kosten gebruik worden gemaakt van de meest moderne DNA-sequencing apparatuur van het forensisch laboratorium en het nieuwe DNA-lab van Biologie. Via een palingimporteur bij Leimuiden
kunnen palingen van over heel Europa
maar ook van diverse locaties over de wereid verkregen worden. Daarnaast proberen we prof. Inge Boetius (een van de
grondlegsters van het palingonderzoek in
Europa) er toe te bewegen haar invloed uit
te oefenen zodat we het klassieke materiaal
van Johannes Schmidt en Vilhelm Ege uit
1939 voor DNA analyse mogen gebruiken.
De kosten voor zo'n studie zijn relatief gering en zal binnen 1.5 jaar afgerond zijn.
Hopelijk zal een alliantie van bedrijven,
kwekers of fabrikanten het belang van fundamenteel onderzoek inzien naar de evolutie van Anguilla soorten om zulk project te
ondersteunen.
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