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Titel van het proefschrift: 
Contribution to the biology and population genetics of 

the European hake (Merluccius merluccius) in the north Atlantic of 
Morocco 

Curriculum vitae 

De Europese heek (Merluccius merluccius) is een soort van groot commercieel 
belang voor de industriële visserij in de Atlantische Oceaan en de Middellandse 
Zee. In Marokko is de heekvisserij een eeuwenoude activiteit die langs de 
Marokkaanse kust wordt beoefend door kusttrawlers, kustbeugvissers en 
boten. De vangst van M. merluccius in de Noord-Atlantische Oceaan is gedaald 
van 10 kg/30 minuten naar 3,13 kg/30 minuten in 2019, wat wijst op een zeer 
hoog niveau van exploitatie. Er zijn verschillende studies uitgevoerd om inzicht 
te krijgen in de ecologie van M. merluccius, maar er zijn nog leemten in de 
kennis, vooral over de biologische aspecten en de genetica. Het doel van dit 
doctoraatsproject is bij te dragen tot de verbetering van het beheer van 
Europese heek in de noordelijke Atlantische Oceaan van Marokko door een 
grondige studie van de voortplanting, groei, voeding en genetische 
bestandsstructuur. Een belangrijk aspect om dit doel te bereiken is de bepaling 
van de genetische structuur van de populatie op basis van de monsters die zijn 
verzameld in de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee van Noord-
Marokko. Bovendien zal deze studie ons in staat stellen onze biologische kennis 
van de Europese heek in Marokko te verrijken en onze resultaten te situeren 
ten opzichte van die van de literatuur. Van augustus 2017 tot augustus 2018 
werden maandelijks biologische gegevens verzameld van de kusttrawlvisserij 
die actief is tussen Asilah en El Jadida en aanlandt in de haven van Larache. In 
januari 2021 zijn op twee plaatsen in de Atlantische Oceaan en op één plaats in 
de Middellandse Zee stalen voor de genetische analyse van de Europese heek 
genomen. De groeistudie was gebaseerd op de analyse van de maandelijkse 
grootte-frequentiegegevens en toonde een positieve allometrische groei aan. 
Histologische analyse van de gonaden toonde één geval van hermafroditisme 
aan en vier gevallen van intersekse gonaden. De dieetanalyse bevestigt het 
opportunistische gedrag van de Europese heek en toont aan dat hij een 
voorkeur heeft voor vis. Zijn dieet verandert echter naar gelang van de grootte 
en het seizoen. De mitochondriale merker van het cytochroom oxidase subunit 
1 (COI) gen werd gebruikt om de genetische structuur en connectiviteit van M. 
merluccius populaties van drie locaties in Marokko (Larache, Kenitra en M'diaq) 
te bestuderen, naast 159 sequenties (Middellandse Zee en Noordoost-Atlantik) 
uit GenBank en BOLD, waarmee een dataset van 270 sequenties met 450 
basisparen (bp) werd verkregen. Er werden 35 haplotypes ontdekt met een 
hoge genetische diversiteit (gemiddelde: h = 0,7). AMOVA van de paarsgewijze 
fixatie-index Φst liet panmixie zien in het hele studiegebied met een hoge 
connectiviteit, behalve in de baai van Izmir waar een genetisch verschil werd 
gedetecteerd. 
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Chaimae El Bouzidi heeft een 
academische achtergrond met een 
internationaal studieprogramma in 
Marokko, Zwitserland en België. Ze is 
gespecialiseerd in de studie van 
mariene ressources en behaalde haar 
masterdiploma in Marine Environment 
/ Exploitation of Marine Resources aan 
de Abdel Malik Esaadi Universiteit van 
Tanger. Ze doet een gezamenlijk 
doctoraat tussen de Abdel Malik 
Esaadi Universiteit en de Vrije 
Universiteit Brussel. Zij heeft reeds één 
artikel gepubliceerd over een deel van 
haar proefschrift en een ander artikel 
is in behandeling bij internationale 
peer-reviewed tijdschrift. 
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