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Ryddet opp i tangloppene

Prosjekt: A taxonomic revision and phylogenetic analyses of the amphipod genus
Metopa (Stenothoidae)
For å kunne si noe om hvordan artsmangfold og artsdiversitet endres i havet
som en følge av de pågående klimaendringene, må vi først og fremst ha
grunnleggende kunnskap om de artene som lever i havet i dag. Grunnlaget for
mangfoldsundersøkelser er gode, og moderne beskrivelser av de artene som
er funnet der tidligere og de som lever der i dag. Dette prosjektet har
beskrevet 23 nært beslektede arter tanglopper knyttet til kalde vannmasser,
og har samtidig gitt inngående informasjon om evolusjonen av disse
tangloppene.
Bakgrunn og mål
Vi vet at store deler av havets mangfold er ukjent, i tillegg til at mye av det mangfoldet
som er beskrevet er lite kjent. Dette gjelder kanskje spesielt små bunnlevende arter
som opptrer i små mengder. Dette prosjektet tok for seg å rydde opp i noen av disse
små, bunnlevende artene: tanglopper fra slekten Metopa (se bilde 1). Det som var
kjent fra før, var gamle beskrivelser som delvis ikke var komplette. Et delmål var derfor
å lage komplette beskrivelser av så mange som mulig av de 50 kjente artene. Basert på
disse beskrivelsene og den informasjonen som er tilgjengelig i litteraturen, var ett av
delmålene å gjennomføre en evolusjonær slektskapsanalyse (fylogeni) av slekten. Et
annet mål var å samle inn nytt materiale for DNA studier av slekten, samt å undersøke
økologien – levemåten – til noen av artene. Den kjente utbredelsen av de forskjellige
artene innen Metopa er beskrevet som boreal/sirkumarktisk med alle artene knyttet til
kaldt havvann.

Bilde 1: En tangloppe av slekten Metopa.
Foto: Anne Helene S. Tandberg

Resultater:
Artsbeskrivelser
Prosjektet har bidratt til ny beskrivelse av 23 av de 50 beskrevne artene fra Metopa.
Dette er publisert i tre artikler systematisert etter hvilket museum som har de originale
typene eksemplarer – det dyret den aktuelle arten er beskrevet fra og som fungerer
som en standard på hva arten er og hvordan den ser ut. Publikasjonene gjør det mulig
for moderne forskere å identifisere disse artene i prøvene sine, noe som igjen er viktig
for at mangfoldet kan kartlegges. Publikasjonene danner også basis for den
fylogenetiske studien som er utført. Denne viser at slekten Metopa og søsterslekten
Stenula ikke er separate slekter, men at de sammen utgjør en gruppe som i fremtiden
bør deles inn i nye mindre slekter. Vi har analysert en mengde nye detaljer for hver art,
og i våre analyser ser det ut til at størrelse, armering (pigger, hår og børster) av de
første to benparene og fasong på og armering av ”halevedhenget” (telson) er viktige
karakterer som reflekterer det evolusjonære slektskapet innen gruppen, mens de
tradisjonelle karakterene på munndelene ikke er så lett å bruke. Det vil sannsynligvis
være mer informasjon å hente i detaljer på munndelene om flere arter kunne
undersøkes med moderne metoder (for eksempel Scanning Elektron Mikroskop – SEM)
på ferskt materiale (se bilde 2).

Bilde 2: Fremre del (incisor) av munndelen mandibel på Metopa clypeata. SEMbilde.
Foto: Anne Helene S. Tandberg
Genetisk kartlegging
Innsamlingen av nytt materiale fra områdene langs kysten i Nord-Norge og ved
Svalbard har gitt mange prøver som er analysert for å kartlegge genetiske forskjeller
mellom de forskjellige artene innen Metopa, og det såkalte barcoding-genet, det
mitokondrielle genet COI, er sekvensert for 14 av artene. Dette vil kunne brukes til en
senere oversikt over genetiske merkelapper (Barcodes) for kjente arter, og vil bli
registrert på websider der barcodes er søkbare. Genet 28S, som finnes i cellekjernene,
er også sekvensert i 14 av artene.
Økologi
To av artene, Metopa glacialis og Metopa alderii, har blitt funnet inne i skjell av slekten
Musculus, en slektning til blåskjell (se bilde 3). Disse funnene har blitt gjort på
nord/nord-østsiden av Svalbard, og i tilfellet for Metopa glacialis fant vi så mange
individer tanglopper i så mange individer skjell at vi kunne analysere
livshistoriestrategier for tangloppen. Vi har vist at denne arten har det som kalles for
”extended parental care”, altså at foreldrene (og hos denne arten ser det ut til at både
faren og moren er involvert) tar seg av avkommet en stund etter at det fysiologisk

burde være stort nok til å være alene. Funnene av Metopa i skjell er beskrevet i to
publikasjoner.

Bilde 3: En voksen hunn og flere juvenile Metopa glacialis inne i en Musculus
discors. Foto: Anne Helene S. Tandberg
Nytteverdi og anvendelse
Dette prosjektet har først og fremst vært grunnforskning – kartlegging av biodiversitet
og mulige historiske forklaringer på dette (evolusjonshistorie). Denne informasjonen er
nødvendig for at andre forskere skal kunne si noe om endringer i biodiversitet – enten
det kommer fra klimatiske eller andre endringer i havet. Å kartlegge hvilke arter vi
finner i våre områder har også en egenverdi, da det er enda mange arter som sikkert
finnes og som ikke er kartlagt. Undersøkelser av tidligere innsamlet materiale har
resultert i tre nye arter bare fra dype deler av Norskehavet innen slekten Metopa. Disse
vil bli beskrevet vitenskapelig i etterkant av dette prosjektet. Det er også funnet flere
nye arter fra områdene ved Grønland – disse vil også bli vitenskapelig beskrevet.
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