
nr.  9 febr .  1990 

van de ned - vlaarnce kring van diatornisten 



Naderlands Vlaamie Krlna van DlatomM.tsn 

Bestuur: 

Plet M. Houp? voonmer 
Helawis Gast sacretarls 
Peter Vos penningmeester 
Herman van Dam conservator 
Hein de WoH redacteur 
Harry Smit redacteur 
Jolanda van Iperen bestuurslid 

Rijks Geologische Dienst 
t.a.v. H. de Woif 
Afdellng Dlatomwen 
Postbus 157 
2ûûQ AD HAARLEM 

H. G& 
Koperslagersdon k 21 8 
J 3 2 6  HS APELDOORN 
055-4 1 7993 
055-2722? 1 



SamenvaHln~en Fezlnqen naMarsbileenkomst van 17 november 1989: 

J.T. Meulemans 

Strucrursle en functionele aspecten van het perifyton op riet in de Grote 
Maarsseveense Plas 

M. Soesbergen 

Architectuur van het perrFyton op riet in de Grote Maarsseveense Plas 

P.C. vos 

Pilot studie naar microverontreinigingen in benthische diatomeeën 

Het kweken van mariene diatomeeen ten behoeve van voedselopname 
experimenten met marien zo3plankton 

Biologische waterkwal~eitsbeootdeling met behulp van diatomeeen bij het 
Zuiveringscchap Hollandse Eilanden en Waarden 

Korte artikelen: 

P. Houpr 

Het gebruik van de videocamera bij het afbeelden van dlatomeeen 



DiatomeeEIngezelschappen van zure heidewaters in de Antwerpse 
Noorderkernpen (Belgre) en hun evaluatie 

Catalocius van publlkaties in de blbllotheek W K D  

Publikaties aangekomen in Bibliotheek N.V.KD. tussen 14-1989 en 1-1 -1W 

Publikaties in Bibliotheek N.Y.K.D. pet 1 april I989 

Preparaten in collectie N.Y.KQ. 



STRUCTURELE EN FUNCTIONELE ASPECTEN VAN 'PEAIFYTON OP RIET 
IN DE GROTE MAARCSEVEENSE PLAS 

John T. Meulemans 

In het proefschrift van Meulemans (1989) wora de dynamiek van riet en 
eplfytische algen op submerse delen van riet in de Grote Maarsseveense Plas 
behandeld. De studie hieman is belangrijk voor een beter begrip van de rol die 
deze primaire producenten spelen in het metabolisme van het meer. In deze 
samenvatting worden enkele structurele en functionele aspecten het het 
perifyfon besproken. 
De epifytische algen, op submerse delen van dood riet, nemen in de 
winterperiode snel toe in aantal. Tengevolge hiervan stijgt het chlaroTy1-gehakg 
per eenheid riet-substratum met een maximum in aprillmei (Fig. 1). 
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F i g .  1. Veranderingen in chlorofyl-concentratie van perifyton. 



Ook een accumulatie var: cerifyton wordt in die periode bereikt (50 g asvrq 
drooggewicht per m Z  substratum). Deze waarde schijnt een maximum Za rijn 
waar de epifSische biomassa per eenheid substratum niet boven kan komen. 
Dit is ook beschreven voor Nuphar en Scir~us acwtua (Alten & Ocevski, 1981 
en Allen, 1971). In mei neemt het chlorofyl-gehaite weer sterk af, In de figuur Is 
aak de lichtinstraling onder water weergegeven. Deze lichtinstrallng is met een 
sferische quantumcel frequent gemeten. De sterke lichtalname onder water in 
de maand jun1 Is het gevolg van he? zich ontwikkelende rietbladerdek die veel 
liCM abcorbeerd. Geconstateerd kan worden dat de afname in Chlorofyl njet 
wordt veroorzaakt door een verminderde lichtinstraling als gevolg van het 
rietbladerdek, zoals vaak in de literatuur wordt gesuggereerd. 
Soesbergen heeft beschreven dat de Complexireii van de architecluur van het 
per ion toenam naarmate deze gemee~schap zich ontwikkslda. De 
gemaenschap verandert van een simpele laag in januari, bestaande uit 1 
diatomseen die dicht tegen de epidermis van het riet aanliggen, tot een 
netwerk van in elkaar verstrengelde lang-gesteelde en in kokers voorkomende 
diatomae8n in mei. Een mogelijke verklaring voor de alnarna in het chlorofyl in 
mei sou kunnen zijn dat in die periode epifytische algen die dicht tegen het 
eprdermis aan liggen sterk lichtgelimiteerd zijn ten gevolge van 
zeWbeschaduwing door epifytische algen in de buitenlaag. 
Een methode is beschreven om licht te meten binnen het peri ion door 
gebruik te maken van een optische vezel in combinatie met een quantum 
sensor. In mei was de lichtintensiteit 5 mm in het buitenoppervlak van het 
perifyton tot minder dan 10 procent gereduceerd. Geen specifieke absorptie 
tussen 4ME en 700 nm werd gemeten. Ais gevolg van zeifbeschaduwing trad 
desintegratie van ris binnenlaag van de gemeenschap op, waardoor deze 
losraakte van het subctraturn. In die periode werden aggregaties van periryton 
In de pelagische zone waargenomen. 
Productie werd in situ gemeten: met behulp van een incubator (OS-techniek). 
Llchtintensiteit en zuurstofgehaRe werden elke 15 minuten simultaan bepaald 
(zis fig. 2). M.b.v. deze data (in situ) was het mogelijk fotosynthese versus 
Iichtimensîteit curven (P.I.-cuwen) samen te stellen waardoor inzicht kon 
worden verkregen in de productiviteit van de epifytische algen. 
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Fig. 2. Zuurstof productiemetingen aan perifyton en simultaan lichtmetingen, 
uitgevoerd in mei. 

In figuur 3 ia een samenvattend plaatje weergegeven van 
seizoencveranderingen; in zuurstofproductie van perifyton, asvrij drooggewicht 
en chlorofyl per eenheid substratum Tevens is de instraling gegeven op de 
dag dat productie werd gemeten. De data van zuurstofproductie werden 
omgezet naar koolstof door vermenigvuldiging met een C02102 conversie- 
factor van 0.29 (Sepers, 1981) om de fytoplankton en perrfyton jaarproductie 
met elkaar te kunnen vergelijken. 
De hoogste productie voor perifyton (0.6 g C per m2 rittorale zone per dag) 
werd gemeten in mei. De productiviteit per eenheid chlorovl verminderde als 
gevolg van zelfbeschaduwing. Na juni werd het lichtklimaat onder water in 
hoge mate beïnvloed door het nreuwe bladerdek van riet. Hierbij speek de 
Inclinatie van de bladeren, die In de loop van het seizoen verschulfl van 
rechtopstaand tot naar bsnedengericht, een belangrijke rol. Licht penetreert het 
diepst in het riet wanneer de bladeren gericht zijn naar de zon. Alleen in juni, 
rond het middaguur, viel de inclinatie van de bladeren samen met de 
gemrddelde azirnuth-hoek van de zon. Desondanks was de lichtintensiteit 
onder water faag en de productie van peffyton steeg niet tot het eind van het 
jaar. De groen- en roodwieren in het perifyton waren allaen in de zomer relatief 
belangrijk in v00rkOmen [uit pigment-analyse bleek d t  meer dan 50 procent 
van het chlorofyl te zijn). 

De totale productie van het pefifyton in de Grote Maarsseveense Plas was 600 
kg C per jaar. Voor fytoplankton was dat J5 ton (Flik, per$oontijke 
mededeling). Hieruit kan wordsn gecoticludeerd dat pefifyton in de 
koolctofcyclus van deze plas slechs een kfeirie rol spelen. 



F i g .  3 .  Sei zoensveranderingen in z u u r s t o f  productie van 
perifyton, acvrij drooggewicht en chlorofyl p e r  eenhe id  
subctraturn. 
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ARCHITECTUUR VAN HET PERIFYTON OP RIET IN DE GROTE 
MAARCSEVEENSE PLAS 

Martin Soesbergen 

De Grote Maarsseveense Plas, die mesotroof van karakter is, hedl een relatief 
kleine (70 ha) oppewlakte en een maximale diepte van 30 m. Van het totale 
oppervlak word? 5.2 procent ingenomen door ernergente rnacroïy-ten met 
Phraqmites ausrralis (riet) als dominante soort Submerse delen van levende en 
dode rietstengels blljven voor ten minste twee jaren rechtop staan en doen 
dienst als substratum voor perifyion. Periwon wordt door Sladeckova en 
Sladecek (7977) gedefinieerd als alle organismen die leven op hei oppervlak 
van ondergedoken objeeten in het water. 
In de literatuur was vrijwel niets bekend over de opbouw van het perifyton. Dit 1 
vormde de aanleiding om onderzoek te doen aan de architectuur van periion 
op dood riet. Architectuur is hier gedefinieerd als de driedimensionale verdeling 
van alle organismen van het fundamentele periwon (immobiele en op het 
substratum vastgehechte organismen) ten opzichte van het substratum waarop 
zij groeien. 

Methoden 
Drie monsterpunten werden gekozen, BBn in de NO-rietkraag en twee in de 
ZW-rietkraag. Van september 1982 tot februari 1983 werden om de twee weken 
monsters genomen. Het boven het water uitstekende deel van de rietstengel 
werd afgeknipt, waarna ook het onder water zittende deel werd afgeknipt. De 
stengel werd onder water in sen koker geplaatst, naar het laboratorium 
vervoerd en bewaard bij 4" C voor verdere verwerking. Van het perrfyton op 
deze stengels werden bepaald: 
1. de hoogte van de te onderscheiden lagen 
2. de totale dichtheid van het pertfyton 
3. de dichtheid per laag 
4. de soortensamenstelling van de Fagen en van het totale per'ifyton. 
De totale dichtheid en de soortensamenstelling werd bepaald in 
gloeipreparaten van dwarsdoorsneden van rietstengels waarvan het oppervlak 
werd opgemeten alvorens to gloeien; de preparaten werden ingesloten in 
Caedax. De dichtheid per laag werd bepaald aan vene coupes van de 
rietstengel. Determinatie tot op soort is dan niet mogelijk, vandaar dat gekozen 
werd voor determinatie tot op genus-niveau en, waar mogelijk, tot op 
soortsniveau. Hoogte van de lagen en het uiterlijk werden zowel mei 
lichtmicroscoop als de SEM (Scannrng Electfonen Microscoop) bestudeerd. 



Tevens werd een kolonisatie-experiment ingezet om een Indruk te krijgen van 
het verloop van de kolonisatie en de opbouw van de architectuur tijdens de 
kolonisatie. Hiertoe werden in een enclosure geheel onbegroeide rietstengels in 
de rietkraag geplaatst. Controle op het onbegroeid zijn werd uitgevoerd mei de 
SEM. De kolonisatie werd gedurende tien weken gevolgd. Dezelfde metingen L 
en beschrijvingen werden uitgevoerd als voor de architectuur. 

RecuRaten 

Gedurende de monsterperiode is er een sterke toename van het aantal cellen 
per cm2 In september zijn dit 200.000 per cmZ op alle drie de 

i 
monsterpunten. Dit toop: geleldelijk op tot een mifjoen cellen par cm2 in 
februari. Een verdere toename van het aantal Cellen in de tijd is te verwachten. 
De Kluyver (1983) nam op ernerse waterplanten waar dat de maximum 
aantallen epifytische algen tussen april en juni worden aangetroffen, 

ArchiteCtuul 
De perlfyton-gemeenschap bestaat uit drie lagen, gevormd door dialomee8~ en 
andere organismen. 
De eerste laaq wordt gevormd door liggende en staande diatomeebn. Deze 
laag groeit op een bactsrlelaag op de riet-epidermis. Met de SEM is goed te 
zien dat, wanneer de tweede en derde laag zich sluiten, de bacterielaag de 
onderste dialomee8n-laag overwoekerd. Po diatomeeëncellen in deze laag zijn 
op dat moment dood d stervende. Lrggend vinden we in deze laag Eunotia, 
Amphora, Cocconeis placentula en Achnanthe-s minutissirna. Staand in deze 
laag treffen we Achnanthes minutissirna, Anornoneis exilis, Svnedra spec en 
Synedra ulna, Rhoicosphenia curvata, Cvmbella lanceolata en kort gesteelde 
Gomphonema soonen aan. Naast Oeze diatomeeen tref;'en we ook Vaanicola 
spec. aan. Deze laag bereikt een maximale hoogte van 100 pm, behalve als ze i 
gedomineerd word! door Svnedra ulna , dan kan de hoogte Zot zo'n 250 Um 
oplopen 
Onder de liggende diatomeehn is Achnanthes meestat dominant (met 100.000 
tot 200.000 cellen per cm2) te~wijl ook Eunotia (met 25.W Zot 300.W cellen 
per cmz) een enkele maal domineert. Cocconeis wordt In deze periode 
meestal in niet hogere aantallen aangetroffen dan enkele duizenden. Amwhora 
bereikt dichtheden tot enkele honderden per cmz. 
Bij de staande diatomeeen is Gomphonema dominant mel aantallen tat 
400.000 cellen per cm2. Een enkele maal treedt Svnedra y i r ~  op als 
dominante soort. 



H e i  is mogelijk deze laag in drie lagen te verdelen, nl. een laag liggende 
dlatomee&n, een laag staande diatomeeen en een soms voorkomende laag 
van grotere S~nedra soorten. 
De tweede laaq wordt gevormd door langer gesteelde diatorneeen met name 
Gomphonema, Rhoicos~henia curvata, Cvmbella, Diatoma, Tabellaria, 
Fraqillaria en Cvmbella prostrata. Vrijwel aitijd ts Gomghonema dominant. In de 
onderzoeksperiode maakt zij meer dan 80 % van het totaal aantal cellen uit. In 
deze laag treffen we op de gelerstelen van de diatomsebn ook weer andere 
diatomeeen aan. Soorten die hier secundair voorkomen zijn Achnanthes 
minutissima, Cocconeis placentula, Synedra, Anomoneis exilis en in zeldzame 
gevallen ook Gomphonema, Rhoicocphenia curvata, Amphora en Cvmbella. 
Achnanthes minuttssbrna bereikt als secundaire soort zelfs dichtheden tot 
170.0014 cellen per cm 2 rietoppervlak. 
De derde laaq wordt gevormd door lange diatomeeen kolontes van Tabellaria, 
Melocira varians, Diatoma, Fraqillaria, Cvmbella prostrata en groenwieren zoals 
--p 

Mouqeotla, Spiroqira, Bulbochaete en Oedoqonium. Tevens komt In deze laag 
de ciliaat Yorticella voor. In de ortdenoekcperiode bereikte Spiroqyra een 
dichtheid tot 50.000 cellen per cmz. Op deze groenwieren en op de stelen van 
Cvmbella wrosirata komt een goed ontwikkelde secundaire begroeiing voor. In 
deze begroeting komt ook Gomphonema voor met geleistelen waarop 
Achnanthes minutissima groeit. 

De kolonisatie 
De eerste fase van de kolonisatie is de vorming van een bacterielaag over de 
riet-epidermis. Op deze bacterielaag kunnen de diatomee8n zich vestigen. Na 
4Bn week is de dichtheid van de diatomseën 23.000 cellen per cmz. De 
soorten die zich het eerst vestigen zijn Gom~honema, Achnamhes minutissima 
en Eunotia. Na twee weken is de dichth~id verdubbeld en zijn ook Svnedra en 
Tabellaria aanwezig. De verdichting van de begroeiing gaar door tot de achtste 
week, dan zijn er zo'n 300.W cellen per cm2 aanweztg. Daarna neemt de 
dichtheid niet verder toe. 
Op dat moment is da eerste laag volledig ontwikkeld. De ontwikkeling van do 
hogere lagen twee en drie duurt langer en kon met een tien weken durend 
experiment nfet geregisireerd worden. 

Discussie 
Op het moment dat er In de onderste laag geen plaats meer is voor nog meer 
diatomeeh lijkt het dat zich alleen nog soorten kunnen vestigen die een steel 
kunnen vormen. Ook kan hel zo zijn dat soorten als Gomphonema die al In de 
eerste laag aanwezig zijn als reactie op een soort overbevolking een steel 
ontwikkelen om meer licht te ontvangen. Soorten die niet de hoogte in kunnen 
door het vormen van een steel IGomwhonemA of door het vormen van een 
lintvormige kolonie vabellaria, Melosira en groenwieren) komen In de schaduw 



te zitten en gaan kwijnen. Het vormen van een hogere laag !ijkt het gevolg van 
lichtconcurrentie tussen de diatornw6n in de onderste laag (Meulemans, 
198J). 
Urteindelijk is er gen grens aan de lengte van de stelen waardoor we een 
duldelljk afgebakende tweede laag in de architectuur vinden. De L 

kolonievormende diatorneehl en de groenwieren kunnen een laag vormen die 
hier ver bovenuit komt. Als het perrfyton maximaal ontwikkeld is kan deze I 

derde laag enkele cemimeterc dik zijn. 
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HET GEBRUIK VAN DE VIDEOCAMERA BIJ MET AFBEELDEN VAN 
DIATOMEEEN. 

Het ideaal dat vele van ons koesteren,als we bezig zijn met 
determineren van diatomeei)n, is hel beschikbaar hebben van een 
"Plaatje" dat we kunnen gebruiken bij het vergelijken met afbeeldingen die in 
de Ikeratuur voorkomen. 
Het vergelijken van het beeld door hel microscoop met dl9 in de literatuur Is 
een vermoeiende en vaak een tijdrovende zaak, die ook noga! wat subjectieve 
elementen in zich heeft. Dil laatste geldt trouwens ook bij het maken van tien 
teksning, waar nog bij komt dat men vaak niet het talent of over de tijd 
beschikt voor het maken van een 'lijkende" of zelfs een praktische bruikbare 
en functionele tekening. 
De fotomicrografie is dan meestal het besta attematierf. Dit vereist echter een 
zekere vaardigheid zelfs al he& men de beschikking over een 
belichtingsalrtomaat. Als de foto eenmaal is gemaakt, dan moet men, als men 
de afwerking niet uitbesteedt, beschikken over een redelijk Ingerichte donkere 
kamer. 
Besteedt men dit werk uil dan moet men enige dagen geduld hebben voor dat 
men over de gewenste afbeelding kan beschikken. Om deze tijd te bekoden, 
kiest men vaak voor een kleurenfilm, allerminct "omdat dit voor h& afbeelden 
van dlatomeeen noodzakelijk Is, maar omdat bij de ontwikkelcentrales de 
afwerking van dit standaardproduct mmstal sneller gaat. In al deze gevallen Is 
de wens niet vervuld: geen "instant"plaatje dat men direct bij hel werk kan 
gebruiken! 
Als men het beeld niet geheel wil laten veivluchtigen dan volstaat men 
hoogstens met een schetsje In het lab.jouanaal. 
De laatste jaren zijn er echier ontwikkelingen gaande die ons ideaal blnnen 
bereik brengt n.l. de videobeeldregistratie met een beeldkwalitek die de 
fotografische opname dicM benadert. 
Menigeen zal nu zeggen dal dl een investering vereist die menig 
ondenoeksteam te bwen gaat. Uit onderstaande zal blijken dat nlet meer het 
geval Is mits men de goede keus bkj de aanschaf maakt. 

WAT MOETEN WE KIEZEN ? 

Gaan we er vanuit, dat men beschikt over een gmde microscoop met een 
trioculair opzet, dan moet de eventueel aanwezige fotocamera op de 



monoculair tubus vervangen worden door een z w a m  TV camera Een 
kleuren Camera is bij het diatorneefin onderzoek meestal niet essentieel, deze 
heeft trowens het nadeel b e h a b  duur te zijn meestal ook minder oplossend 
vermogen te hebben,dus details minder goed weer te geven. Een goede 
oplossing Is de zwarthit CCD-camera van Philips. Deze z.g.MONOCHROME 
IMAGING MODULE type NXA 101 1 bestaat ui? een zeer compact gebouwde 
modul die eenvoudig in een klein kactje kan worden ingebouwd en die me! 
eon s.g.Grnount op hel microscoop bevestigd kan worden. Ik ga er hierbij 
vanuit dat als men dat zalf niet kuil of kan doen, de meeste instituten wel 
beschikken over een werkplaats die een dorgelijk klusje kan uftvoeren, Dszo 
CCD-camera heeft het vermogen, het op bet CCD element geprojecteerde 
beeld om te zetter; in een matrix van 604x588 beeldpunten dus totaal ruim 
300.000 beeldpunten of ook wel pixels genoemd 
Zonder kastje, maar met gestabiliseerde voeding, weegt het geheel slechts 125 
gram1 
De uitgang van de camera kan direct op de videoingang van een monitor 
worden aangeslolen. Als monitor kan men trouwens het bests een hoge 
resolutie rnonrtor kiezen zoab die voor homecomputers wordt geebruiki, deze 
hebben een goede prestatielprijs verhouding. 
Ik zelf gebrulik met succes de "monitor 80" type BM7542100G van Philips. 
Deze heeft een wn beeldscherm en dus niet zoals men vaak ziet een groen of 
amber gekleurd scherm. De resolutio van deze monilor is ca.856 lijnen. Maar 
zal men zeggen: daarmee heb ik nog steeds geen plaatje in handen van 
hetgeen ik wil vastleggen. 
Een oplossing die daawoor beschikbaar is, is de z.g. videoprinter. Rscent 
worden deze instrumenten door firma's zoals Sony en Mitsubishi in de handel 
gebracht. Deze printers kunnen z0ndef enige complicaties direct op de 
videouitgang van de CCD camera worden aangesloten en geven dan met een 
druk op de knop binnen 10 seconden een positief swartlwr~ beeld van hoge 
kwaliteit(afhanke1ijk van het type met 64 of 128 gri~stinten). 
Mijn war ing is dat dergelijke 'fotos" direct voor het beoogde doel gebruilct 
kunnen worden en in vele gevallen een kwaliteit hebben die een conventionele 
foto overbodig maakt. (zie voorbeel- den). 
De procedure is nu wel erg eenvoudig; wal het oog ziet kan met een 1 
eventuele geringe bijfocussering scherp worden gestefd op de monitor en 
nadat op de knop van de printer is gedrukt veschijrrt een goede afbeelding. 
Geen problemen met het kiezen van de juiste belichtingstijd, dat wordt volledig 
automatisch en optimaal gera. geld! Tevsns is het beeld in het geheugen van 
de printer opgeslagen zodat men later nog meerdere afdrukken kan maken, De 
afdruk wordt gemaakt op s.g. thermisch papier, dat in principe de neiging heeft 
te verkleuren. Mijn ervatlng is echter dat dit pas gebeurt als men de afdruk 
lange tijd in de ferie zon legt. Onder normale omstandigheden zoals geplakt in 
een notitieboek is de afbeelding welhaast onvergankelijk. 





WAT KOST DIT NU ALLEMML? 

De camera met uitzondering van het metalen inbouwkastje kost ca.Hf1.1000.-, 
de Philips monitor ca. Hf1.400 - en de videoprinter met 128 griyswaarden met 
een kwaliteit die zelfs nog beter is dan die van ds hrer getoonde plaatjes Ca. 

Hf1.340Q.- (Sony) Men haeft dus voor minder dan Hf1.5000.- een installatie 
waarmee men een realtims beeld kan produceren Het papler waarop wordt 
geprint is zo goedkoop dat ieder plaatje slechts 2 tot 3 cent kost. 
Als men naar aanleiding van bovens:aarid nog vragen heeft dan wil ik die 
graag beantwoordti. Serieuze belangc'ai'snden z i ! ~  na een afspraak ook altijd 
welkom voor sen demonstratie. 

Piet Houpt 

Adres: Timorstraat 119 2585 SE den Haag 
telefoon overdag 01 5-696058 of 's nvonds Q70-3504466 



PILOT STUDIE NAAR MICROVEROWREINIGINGEN IN BENTTIISCHE 
DI ATOMEEEN 

P.C. vos 
(Uitgebrelde samenvatting rapport RUU, 1989) 

1. INLEIDING. 

De getilde ecosysternsn in Nederland worden voottdurend belast met 
contaminanten door lozingen van afvalwater door industrleen, 
bevolkingsconglomeratre~, landbouw en stortingen van verontreinigde 
baggerspecie uit havens. Onderscheiden worden anorganische 
microverontreinigingen (a-rnive) en organische microverontreinigingen (o-mive). 
Onder de a-mive's vallen de zware metalen, zoals cadmium (Cd), lood (Pb), 
zink (Zn), koper (Cu) en kwik {Hg) en onder de o-mive's de 
Polychloorbiphenylen (PCB's), Polycyclische Aromatische koolwaterstoffen 
(PAK'S), organotinverbindingen (o.a. tributyltin, TBT), etc. 
Door bezinking van deze stoffen worden de getijde bodems belast en wordt 
het ecologisch functioneren van deze getijde bodems bedreigd. In de laatsta 
jaren is onderzoek verricht naar de kwaliteit van de getijda bodems en de 
bioaccumulatie van deze stoffen in diverse (hogere) organismen, die in en 
boven deze bodems leven, o a. wadpieren, mosselen, garnalen, vogels (eieren) 
en de zeehond. 

Onderzoek naar de vervuiiingsgraad op het laagste trofische niveau in de 
bodem (rnicrofytobenthos) is tot nu toe niet uitgevoeld. Kennis over de 
vervuilingsgraad van het rnicrofytobenthos is van belang voor mogelijke 
sublethals effecten (groei en reproduktie stoornissen en verschuivingen op 
soort niveau) en voor een beter begrip van het doorgevsn van contaminanten 
via het rnicrofytobenthos naar hogere trofische n'veaus in de voedselketen 
(bioaccumulatie). 
Vanwege dit belang is door de Dienst Getijdewateren van Rijkswaterstaat in 
Middelburg he2 onderhavige onderzoek gestart, naar de vervuiiingsgraad van 
het microfytobenthos (dat voor het overgrote deel uit diatomeehn bestaat). 

De pilot studie had als doel te onderzoeken op welke manier de benthische 
diatomeeën op de meest effectievs wijze uit de bodem kunnen worden 
geconcentreerd. Voor die analyse van de organische en anorganische 
contaminanten in het laboratorium is een minimale opbrengst van 3 gram 
vriesdroog gewicht aan bodem diatomeeën een voorwaarde. 



Een uitgebreider ondenoak (binnen het kader van het project SAWES) naar de 
vewullngsgraad van de benthische diatom8eë.n op diverse locaties in de 
Westerschelde zal worden uîtgevoerd, indien uit de pilot studie btijkt dat het 
mogelijk is op verantwoorde wijze voldoende diatomeeh uit de bodem te 
concentreren voor bepatingen van de verschillende contaminanten. A8 

De pilot studie heeft ftplaatsgevonden in de periode 1 augustus 1988 tot 1 
december 1988 en is uitgevoerd door de Afdeling Sedimentologie van de Rijks 
Unlversltef van Utrecht in samenwerking met de laboratoria van d8 Dienst + 
Getijdewateren van Rijkswaterstaat in Haren en Middelburg. 

2. METHODE 
2.1. BEMONSTERING 
De epipelische (vrij bewegende benthische) diatornee8n zijn, in tegenstelling tot 
de spipsammischs (vastgehecht aan zandkorrels) diatomeeën, op relatief 
eenvoudige wijze, uit het sediment te concentreren door ze in lens-tissues te 
laten kruipen, die op het sediment zijn gelegd (Eaton & Moss, 1966: De Jonge, 
1980). Nadat de epipelische diatomeeen in de tissues zijn gekropen, worden 
de tissues met de diatomaeen bemonsterd. Met migratie proces gaat vrij snel, 
bruinkleuring van de tissue is meestal binnen een kwartier waarneembaar. 

In de pilot studie zijn de volgende tissue materialen getest: 

- Lens-tissue papier (Whatman, Lens Cleaning Tissua, 105) 

- Poly-ester papier (dit speciale materiaal wordt in kontakt met water niet week) 

- Planktongaas (gemaakt van de kunststof vezel monodur-polyamid) 

De epipelische diatomeeen werden met gefiltreerd zeewater (genomen ter 
hoogte van de monster locatie) uh de tissue materialen gespoeld. Vervoig~ns 
werden deze oplossingen gecentrifugeerd om de diatomeeen te concentreren. 
Voor de monsterlocatie is gekozen voor de S1Ekken van Bath I Appelzak 
(Westerschelde), omdat daar intensieve brtiinkleuring optrad en de bodem en 
diatomeeën naar verwachting (nabijheid van Antwerpen) aanzienlijk vervuild 
waren. I 

1 
2.2. ANALYSE MICROVERONTREtNIGINGEN 
Het geconcentreerde bodem diatomeeen monster (1 5-1 1 -'m) en sediment 
monster (26-10-'88) zijn geanalyseerd door DGW Groningen. Het sediment 
monster is nat gezeefd over een 63 um zeef volgens de methode ontwikkeld 
binnen het project SLIBMETH (Vijjerberg, 19&7). Het diatomeeen concentraat 
monster en de fraktle kleiner 63 urn van het sedimenl monster zijn eerst 
gevriesdroogd en vervolgens zijn de mare metalen, PCB's en PAK'S gemeten. 



Chlorofyl a en POC bepalingen aan bodemmonsters en subsamples van de 
diatomeeen concentraat monsters zijn verricM door DGW Middelburg. 

Zware metalen 
Van het diatomeeiSn concentraat monster en de fraktie kleiner 63 urn van het 
sediment monster zijn de volgende mare metalen bepaald: Cd, fn, Ni, Pb, 
Cu, Cr, en Hg, Voor de beschrijving van de wijze ontsluiting en analyse van de 
monsters wordt verweren naar de notltie van Vijverberg (1987). Cd en Ni sljn 
gemeten van graiietoven AAS in plaats van vlam M S .  

PCB" en PAK5 
De PCB's zijn gemeten met behulp van een gaschromatograaf HP 5880 en 
voor de bepaling van de PAK'S is gebruik gemaakt van hoge druk vloeidof 
chromatografie m. b.v. een vloeictcfchromatograaf HP 1090. Voor de 
beschrijving van de anaiyse handelingen wordt verwezen naar de notitie van 
Siderius (1 989). 

3. RESULTATEN I CONCLUSIES 

- kan het doel van de pilot studie, minimaal 3 gram vriesdroog gewicM aan 
benthicche (epipelische) diatcirneeegn op verantwoorde wijze (o.a. geen 
bijmenging van sediment deeltjes) uit de bodem te concentreren is voldaan. 
- DG opbrengst aan bodem diatomeeën (diatomeeen concentraat monster) is 
afhankelijk van de volgende veldcondities: 
1. Mate van bruinkleuring van het oppewlak. Bruinkleuring wordt veroorzaakt 
door hoge concentraties aan epipelische diatomeeën aan het oppervlak. 
EpipeilSche diatomeeen zijn in staat zich in en op het sediment voort te 
bewegen. Door deze eigenschap kunnen zij uit het sediment gemonsterd 
doormiddel van lens-tissues (gelegd op het sedtment) waarin zij kunnen 
kruipen. 
2. Relief en vochiigheidsgraad van hei oppervlak. Een onregelmatig sedimerrt 
oppervlak, veroorzaakt door o.a. pieren, zijn ongunstig voor de bemonstefing 
omdat door het relief hel tissue oppervlak minder kontakt maakt het het 
sediment oppervlak waardoor op die plaatsen de epipelische dlatameehn niet 
in het tissue materiaal kunnen kruipen. Met zetfde geldt voor een droge 
bodem; epipelische diatomeeen hebben een vochtige bodem nodig om naar 
het oppervlak te kunnen migreren. 
3. Weersgesteldheid. 
a Als het regend kan er nlel gemonsterd worden omdat de regendruppels het 
sedlment op spatten. De deelties worden vervolgens door de wlnd verspreid 
met als resuRaat dat de monster vellen onder een modder film komen te 



liggen. Bwendien hebben de epipeffschs diatomeeën tijdens regenbuien de 
neiging van het sediment weg te kruipen. 
b. De lichtintensiteil tijdens de bemonsterlng speefi eveneens een rol, Tijdens 
helder zonnig weer kruipen de epipelischa diatornesëin in veel grotere mate 
naar het oppervlak, het.geen een hogere opbrengst in de monster vellen 
oplevert en in het veld te zien is aan een intensivere bruinkleuring van het d. 

sediment. 
4. Tijdstip van bemonsteren Z.O.V. de getijde ritmiek (eb en vloed). Uil de 
literatuur is bekend dat soorten bepaalde diatomeeh een getij ritmiek kennen r 
(Palmer & Aound, 7965). Na de eb kruipen de diatomeeen naar het oppervlak 
en al voor de vloed opkomt kruipen ze weer weg. Monsteren vlak voordat de 
vloed opkomt (ca. 9.5 - 1 uur voor de werspoeling) levert een geringe 
opbrengst op. 

Naast de veldcondities is het type tissue materiaal van groot belang voor de 
opbrengst Oe beste manier van bemonsteren met planktongaas. De opbrengst 
van de bemonstering met deze kunstvezels is hoger dan die mat lens-tissue 
papier of polyester papier - niet doordat de diatomeeën 'beter in het 
planktongaas kruipen, in tegendeel zelfs - maar doordat ze beter van het gaas 
afgewassen kunnen wordm. Het grote probleem met het lens-tissue papier en 
het polyester papier is dat de diatornee8n in deze materialen te vastgehecht 
zitten en zlch nret gemakkelijk laten uitspoelen met als gevolg een geringe 
opbrengst, 

Uit da lichtmicroscoop analyse bleek dat het diatomeeen concentraat monster 
(15-1 t-'88) voor het overgrote deel uit de soort Navicula phvlle~ta bestaat ( 
meer dan 95%). Overige soorten die in het diatomeeen concentraat monster 
voorkomen zijn Navicula flanatica, Stauroneis qreqorii en Navicula rostellata. 
Naact diatomeeen komt ook een blauwwier voor. Ten opzichte van de totale 
biomassa is deze soorl te verwaarlozen. In de sediment monsters komen deze 
soorlen utteraard ook voor. Daarnaast zitten in sediment monsters vrij veel 
mariene en estuariene pfankton soorten, sommige nog met celinhoud. 
- De gebruikte maaswijdte van 60 urn is voor een soort, Curirella qemma 
(figuur 10) te klern. Deze in slikken regelmatig voorkomende soort levert, 
vanwege zijn afmetingen, vaak een groot aandeel in de biomassa in het 
sediment Het is daarom beter in het vervolg (bernonstering 1989) een grdere 
maaswijdte van 80 of 90 urn te kiezen. 
- Bij vergelijking van de rnive concentraties in het diatomee8n concentraat 

I 
monster en het sediment monster (tabellen 1 tJm 3) blijkt dat de diatomeeen 1 
de organische microveronreinigingen het cterkst opnemen (ralatlef gezien 
vooral de PCB's). De opname van de mars metalen is duidelijk minder. Deze 
gegevens worden verder verwerkt blnnen het kader van het projekt SAWES. 



- Het onderzoek naar microverontreintngen in de WesZerJchelde In het kader 
van het projekt SAWES heeft eon stofgericht aanpak; bepaling interne 
(organismen) en externe (water en bodem) gehaltes aan mive's in de 
Westerschelde en modellering van deze gegevens met als doel tFcico 
schatltngen te gevan voor bepaalde organismen (op basis van bestaande 
normen I effectniveaus). 
- Ecotoxologisch onderzoek naar de dosis-effect relatie tussen de 
bodemverontreiniging en de mive gehalîes in de bodem diatomeeën is tot nu 
toe niet verricht. Omdat diaomeetin een belangrijke sckakkei functie veivullen 
tussen de bodem enenljds en de hogere organismen andenljds is onderzoek 
op dit terrein gewenst. Het onderzoek zal zich moeten richten op sublethals 
effecten en het bioaccumulatie proces. Mogelijkheden en de kennis voor sen 
dergelijk onderzoek zijn binnen de Rijkswaterstaat in principe aanwezig (Dienst 
Getildewateren in Groningen). 

Tabel l :Resultaten mive bepalingen diatomeeën concentraat monster en 
sedlment monster (fraktie kleiner 63um) op 15-11-'88. 

Organische mlcrovcrwitrcinigingen; concentraties in ugfkg 

Polvchlonrbighewlen sediment d i a t .  conc. diat. e o m  diat .  c m .  
drooggew. drooggeu. asvrijdr. sediment 

HCB 
pcb 18 
pcb 31 
pcb 28 
p ~ b  52 
pcb 49 
pcb 66 
pcb 101 
pcb 118 
pcb 153 
peb 105 
pcb 138 
pcb 187 
pcb 180 
pcb l70 



Tabel 2: Resu l ta ten m i v e  ibepalingen diatomeeen t e w w i t r a a t  mrmster en 
sedinient monster ( f r a k t i e  k l e i n e r  63m) op 15-11-'88. 

Organische microveront re in ig ingen;  concent ra t ies  in ug/kg 

P o l ~ c v c t i s c h e  a r m t e n  sediment diat.conc. dia2.conc diat .conc 
droaggeu.drooggew. a s v r i j d r .  sediment 

Fenantreen (fen) 402 
Rntroceen Cant) 161 
Ftuorantheen ( f l u )  945 
Pyreen Iwr) 698 
8enzola)anthroceen (baa) 452 
Chryseen (chr) &Z6 
Benzoepyreen (bep) d65 
BenzoIb)f luorantheen (bbf } 821 
Benzo(k)f luorantheen (bk f )  370 
Benzo(a)f luorantheen (hap) 533 
BenzoIghi I pe ry leen  (bgh iper )  423 
D i k n z o ( a h ~ a n t h r o c e e n  [dbaha) 83 
1ndenoI1,2,3-c,dlpyreen I inp)528 

Tabel 3: Resu l ta ten mire bepal ingen diatomeeën concentraat m n s t e r  en 
s d i m n t  m n s t e r  ( f r a k t i e  k l e i n e r  63un) op 15-11-'88. 

Anorganische microveront re in ig ingen;  concent ra t ies  i n  mg/kg droge s t o f  

Zware metalen sediment d ia t . com.  diat-conc diat .conc. 
drooggeu. drooggew. asv r i j d roog  sediment 

Cacinfniun (Cd) 7.47 0.67 1 .O O .  1 
Z ink  (Zn} 486 118 1 74 Q. Z 
Hikket (N i )  42 8 12 O. 2 
L& IPbE - - 18 27 -. 
Koper (Cu) 100 69 102 O. 7 
Chroom (Cr) - - 5 7 - - 
Kwik (Hg) + + O .  06 0.09 - - 



Algemene wrameters van het qwriesdr- materiaal ( t a b l l e n  1 t / m  3)  

Diatomeeën mrxister Sediment m s t e r  

M% 34 
Dr. stof 95.7 
GI. v e r l i e s  67.7 

OCX nnb 
Dr .  stof PP. 1 
G l .  verlies 12.5 
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HET KWEKEN VAN MARIENE DIATOMEEEN TEN BEHOEVE VAN 
VOEDSELOPNAME EXPERIMENTEN MET MARIEN ZOOPtANKTON 

Marcel Reiehen. 

Inleiding. 

Mijn promotieonderzoek op het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee 
(NIOZ) heeft zich gericht op de invloed van de voedselkwaliteit op het gedrag 
van marine hsrbiv-ire roeipootkreeften. In hel onderzoeks-voorstel werd in 
eercte instantie met voedselkwaliteit vooral gedacht aan de soortsamenstelling 
van het fytoplankton. In de bedoeling lag een aantal voor de Noordzee 
belangrijke fytoplanktonsoorten te isoleren en in kweek te brengen. Deze 
soorten zouden vervolgens kunnen worden getest op hun waarde als voedsel 
voor copepoden. De resultaten van de voedselopname-experimenten moeten 
meer inzicht verschaffen in de bestaande interacties tussen het fyto- en 
zobplankton In het marine milieu. De gegevens zouden dan kunnen worden 
gebruikt in mathematische modellen bij een juiste beschrijving van de 
koppeling van de primaire productie en de secundaire producenten. 
De resultaten van mijn wrste graasexperimenten wezen op hel feit dat naast 
genoemde soortsamenstelling ook de conditie waarin een voedselalg of 
algenpopulatie zich bevlndt het graasgedrag van een copepode sterk kan 
be'invloeden. De graasactiviteit bleek in sterke mate te worden bepaald door de 
manier van kweken, de wijze van opslag van algen-materiaal voor aanvang van 
een experiment en de uihroering van het graasexperiment. Voedselopname- 
experlmenten met monocultures In het laboratorium hebben zich voornamelijk 
gericht op deze laatste aspecten. De soortsamenstelling als factor van de 
voedselkwalleit heeft aandacht gekregen tijdens veldexperimenten op de 
Noordzee, In het kader van het Friese Fronten Projw. 
Ik za! kort ingaan op de manier waarop ik de algen (voornamelijk diatorneeen) 
In cultuur heb gebracht en een enkel resultaat van de metingen In de cultures. 
Veivolgens komen een aantal resultaten van graasexperimenten met 
diatomeeen aan de orde, waarna tenslotte zeer kort worda ingaan op het 
veldwerk. 

C 

Kweken. 

1 
Het belangrijkste doel van het kweken van algen was te kunnen beschikken 
over sen continue aanvoar van algenmateriaal van een zo constam mogelijke 
kwaliteit voor voedselopname.experimenten met copepoden. Door BBn enkele 
algencel uit een veldmoncter een aantal malen wer  te brengen In cteriel 
medium werd een aantal soorten geïsoleerd. Geprobeerd is elke gelsoleerde 
cel Is zo sterlel mogelijk op te kweken ten einde een goede stock~uitures re 



krijgen. Een groot aantal algensoorten overleefden de fase van hei isoleren en 
het verdora opkweken niet, enkele diatomeeen vormden hierop echter een . gunstige uitzondering (Tabel 1). 
Om over een wat langera tijd aanvoer van algenmaterlaal te waarborgen is 
gekozen voor het kweken van algen bij l 5  'C in chemostaat continucultures. 
Hierbij wordt het medium continu in het cultuurvat gedruppeld, terwijl de 
algensuspensie met een evengrote snelheid het kweekvat via sen werloop 
verlaat. Na veel experimenteren met algen-soorten, typen cultuurvaten, medium 
en dergelijke, is het gelukt een aantal soorten zodanig in cultuur te brengen 
dat grootheden als celaantallen en ~hloroS.CconcentraZies onder gelijkblijvende 
omstandigheden per soorl constant waren. 
Er zijn twee typen cultuuivaten gebruikt. 'Het zogenaamde Erlenmljewat en een 
cylindrisch cultuurvat. Het eerste type bestond -uit een glazen Ertenmijer fles, 
afgesloten met een siliconen stop met daarin glazen buisjes waardoor het 
medium en de lucht werden toegevoerd sn het effluent (levens monsterbuis) 
de cultuur verliet. Daze opzet was gemakkelijk te onderhouden en onderdelen 
waren eenvoudig te vervangen. Hierin zijn o.a. Cvllndrotheca closterlum, 
Thalassiosira eccentrica en Phaeocvstis wauchetii succesvol gekweekt. Het  
andere type was een cytindrisch glazen cultuurvat met een glazen deksel met 
een geslepen rand. De doorvoeren voor medium, Iwcht en effluent bestonden 
uit geslepen glazen koppelstukken. Verder werd het medium met een beetje 
lucht in het midden van de cultcur gepompt en was er een aparte monsterbuis 
aanwezig. Hierdoor konden de steriliteit en stabiliteit van de cultuur in dit type 
Cultuurvat beter worden gewaarborgd, maar da opzet was wat 
gecompliceerder, zodat vervanging van onderdelen moeilijk was. Stteptotheca 
thamesis en Dflilum briqhtwelli waren in dit vat goed te kweken. 
Philipc TL 55 Deluxe lampen voorzagen de cultures van licht. Er is gewerkt 
met 2 lichtperiodicitslten nl. Ucht:Donker=lO:S4 uur en L:D=2:2. Over de 
reden kom ik later nog te spreken. Als medium is gekozen voor het door 
Guillard beschreven F4 verrijkî zeewatermedium (Guillard,l9ï7), dit voldeed 
vooral voor diatomeeën goed. De nutriëntenconcentratie was zodanig dat hel 
licht in de cultures de groei-limiterende factor was. Het steriliseren van hel 
medium leverde aanvankelijk wat compficaties op. Het aavtclaveren van 
zeewater veroorzaakte neerslagen, vooral nadat de nutribntsn waren 
toegevoegd. De hierdoor variërende samenstelling van hw medium 
veroorzaakte de sterke wisselingen in de kweekresultaten. Uitelndelljk Is hel 
zeewater kiemvrij gemaakt door het te fikreren over een dubbel 0.2 urn filter. 
Doordat ds toegevoegde nutriënten neersloegen op het filter af eraan 
adsorbeerden, werden, de nutriënten afzonderlijk geautoclaveerd en na filtratie 
van het zeewater toegevoegd. Deze methode werkte snel en leverde 
reproduceerbare kweekresukaten. 
Een van de andere moeilijkheden was de mixing in de criitures. Bij een te 
heftige waterbeweging trad onregelmatige celdeling op en werden de cellen 



beschadigd. Ta wsinlg turbulentie veroorzaakte een inhornogene cuRuur doar 
onvoldoende menging van het medium en uitrakking van de algencellen. Voor 
de kleine, steviger soorten (W.O. Cvlindrotheca closterium en Thalassiosira 
eccentrica) bleek flink doorborrelen met lucht en roeren met een magnetisch 
roerboontje te voldoen. Bij grotere enlof fragile soonen (W.O. 'Bidhurphia sp. en 
Rhaeocystis pouchetii) werd voorzichtig met lucht doorborreld, terwijl de hele 
cultuur op een menkrafel in 'beweging werd gehouden. 
Voor het volgen van de algenpopuiaties in de cuitures en de graasactiviteit van 
de copepoden tijdens de graasexperimenten zijn de volgende parameters 
gemeten: celaantallcri en celgrootte met behulp van een elektronische 
deeltjesteller, cetvorm onder de microscoop, chlorofyl-a en in een aantal 
gevallen koolstof. 

De volgende resultaten hebben voornamelijk betrekking op de cuYfures van 
Cvllndrotheca Closterium. Een aantal in de cultuur gemeten waarden worden 
gegeven in Tabel 2. Zoals gebruikelijk in cuRures groeiend onder een 
Iicht/donksr regiem dat vergalijkbaar is met dat in het veld (En dit geval 
L:0=14:10), was er in de cultuur een duidelijk 24-uurs ritme In cek- , chlorotyl- 
en kools2ofconcentratie meetbaar Het overgrote deel van de cellen deelde zich 
in de eerste uren van de lichtperiode. De hoeveelheid chlorowl en koolstof per 
cel neemt dan af door de verdeljng van celmateriaal over de wee 
dochtercerlen Door cynthose van celmateriaal nemen beide rn de loop van de 
lichtperiode weer toe. Tljdbns de korte deiingsperiode nam het aantal cellen in 
de cultuur explosief toe. Door uitspoeling werd de Celconcantratie in de cultuur 
na de delingsperiode geleidelijk minder Tevens kon door hei meten van de 
gemiddelde celgrootte de celstrekking en -deling worden gevolgd. Voor hel 
doen van graasexp~nimenten was het noodzakelijk algen-materiaal te verkrijgen 
met een minder grote dagelijkse variatie in celgrootte en celinhoud. Dit is 
geprobeerd te bewerkstelligen door de cultuur te kweken onder continu licht. In 
de titeratuur wordt gemeld dat !n afte gwallen de groeisnelheid van diatomee8n 
In continu licht hoger was dan wanneer gekweekt werd onder een lichtldonker 
reglem (o.a. Chisholm & Brand, 1981). De Cylindrotheca crosterlum cultuur 
overleefde echter deze veranderlng [n he? lichtregiem in eerste rnstantle niet. 
Gekozen werd daarom voor een t:0=2:2 (de zgn. asynchroon groeiende 
cultuur). Alle andere kweekomstandigheden als temperatuur, 
nlnrlbntconcentraties en mediumloopsnelheid, opvallend IicM, m., zlln gelFjk 
gehouden aan de cunuur welke gro~ide onder een L:D=14:10 (de zgn. 
synchroon groeiende cultuur). De asynchrone cuRuur groeide goed en de 
gemeten waarden waren vrijwel constant. over 24 uur. Er waren echter een 
aantal opvallende verschillen met de synchrone cultuur (zie Tabel 2). De niet 
synchroon delende cellen waren bijna twee maal zo kort en ook het centrale 
deel was kleiner. De hoeveelheid chlorofyl per cel was echter 50% grder. De 
celconcentratie was ongeveer de helft vaan die van hot gemiddeld aantaf cellen 



In de synchrone cultuur. De morfologische veranderingen onder invloed van 
een veranderd lichtregiem werden ook gevonden in twee Thalassiosira 
eccemrica cultures welke een vergelijkbare behandeling hadden ondergaan. De 
onder L:Q=2:2 groeiende cellsn van deze diatornee waren ruim 2x zo klein 
dan die gekweekt onder t:D=14: 10. Vooralsnog is geen duidelijke verklaring 
gevonden voor dit opvallende fenomeen. Het verschil in de hoeveelheid licht in 
de cultures was niet groot genoeg om in de literatuur beschreven 
morfologische veranderingen onder invloed van lichtveranderingen te 
veroorzaken (zie o.a. Brown & Richardson, 1968). Het vermoeden bestaat dat 
de verklaring zal moeten worden gezocht in de koppaling tussen de 
siliciumopnarne, de siliciumincorporatie en de lichtperiode enerzijds, en die 
tussen de lichtperiodicileit en de celdeling anderzijds (Chishoilm et a1.,1978) 
Binnen het kader van deze graasstudie is het helaas gebleven bij de 
constatering van de morfologische verschillen. 

Graasexperimenten. 

De graasactiviteit van de copepoden is bestudeerd in voedselopname- 
experimemen waarin 25 tot 30 dieren, van Bén soort, stadium en geslacht 
(Temora lonqicornis , volwassen vrouwtjes) z i p  opgesloten in 1100 ml 
voedselsuspensie Bij aanvang, aan het eind en soms gedurende het 
graasexparimem zijn monsters genomen van de voedselsuspensie om de 
chlorofyl- en algenconcentratie te meten. De hoeveelheld algenmateriaal die uit 
de vloeistof was verdwenen, gecorrigeerd voor de afname Of groei in een 
blanco graasvat (zonder copepoden), is een maat voor de hoeveelheid 
voedsel welke door de copopoden is gegeten. 
De eerste resultaten van de graasexperimemten met CvCvlindrotheca closterium, 
Streptotheca thamasis en Phaeocyctis pouchetii als voer, wezen op hat fe# dat 
de graasactiviteit ti~denc een experiment afnam. Deze afname kan zich tot 48 
uur voortzetten en bleek voornamelijk veroorzaakt te worden door de soort 
voedselalg, het tijd31p waarop het experiment werd begonnen en de 
voorgeschledenis van het voedsel. 
In andere experimgnt~n bleek dat ds graasactiviteit van de dieron hoger was 
wanneer de voedselalgen dired uit de continucukuur kwamen dan wanneer 
'oud" algenmateriaal, dat drie dagen in het donker was weggezet, als voedsel 
werd gabruikt. Zo ook Is In een experiment waarin is gestart met vers 
algenmaterlaal en waar na 12 uur een groot deel hel voedsel werd vervangen 
door algen die direct up de continu-cultuur waren gehaald, geconstateerd dat 
de graasactiviteit van de copepoden toe nam na deze venranging. De afname 
van d8 activiteit van de dieren tfjdens een langer durend experiment werd v007 
een belangrijk deel veroorzaakt door een verandering in hst voedsel gedurende 
dat graasexperlmem. 



Dergelijke In de literatuur beschreven graasexperlmenten zijn doorgaans 
uitgevoerd in het donker of bijna donker, duurden zo'n 24 uur-en er Grden 
veelal alleen aan het begin en het eind van het experiment metingen gedaan 
aan de voedselconcentratie. Op desa manier zouden de resultaten zo min 
mogelijk worden be'~nvloed door een te geringe afname in voedselconcentratie, 
een extreme groei van de algen ttld8ns het graasexperiment en de dagelrlkse 
variaties in de activiteit van de dieren en het voedsel. Van belang blijkt nu dus 
dat de reactie van copepoden in graasexperimenten met gekweekt 
algenmateriaal ook sterk afhankelijk van de wijze waarop dit voedsel wordt 
gekweekt en bewaard. Er bleek een verband tussen de graasactiviteit van de 
copepode en de groeisnelheid van de voedsslalgen, hoe beter de algen 
groeien hoe meer voedcal er wordt gegeten. De copepoden zijn in staat kleine 
veranderingen in de samenslelfing van her voedcel te detecteren en hun 
gedrag daarop aan te passen. Het belang van deze factoren heeft recent meer 
aandacht gekregen. Zo toonden Gowles et a1.(1988) aan dat in een mengsel 
niet-nutriënt gelimiteerde en nutri8nt gelimiteerde (P en N) algen van 4Bn soort, 
de copepoden selectief graasden op aigen welke niet-nutriënt gslimiteerd 
waren gekweekt. 
Een verschil in graasactiviteit op basis van verschillen in celinhoud van cellen 
uit de synchrone en asynchrone cultuur is nog niet gemaakt daar de 
graasactivitert sterk afhankelijk is van de grootte van het voedseldeeltje en 
deze factor dus niet los gemaakt kan worden van de invloed van de 
kweekomstandtgheden. 
De invloed van de kweekomstandigheden van de voedselalgen op he? 
graasgedrag van copepoden en het geringe aantal soorten dat suececvol in 
kweek is gebracht compliceren in hoge mate de vergelijking van de 
voedselwaarde van vele in het veld voorkomende algensoorten voor 
copepoden. Desondanks kunnen ten aanzien van de oorspronkelijk 
vraagstelling een aantal voorzichtige conclusies worden gemakken. 
In Tabel 3 wordt de graasactiviteit van Temora Ionqicornis bij aanbieding van 
drie verschillende soorten algen vergeleken. Hieruit blijkt dat Gvlindrotheca 
closterium met maximale inspanning werd begraasd. Blijkbaar is deze 
betrekkelijk kleine, naaldvormig diatornee geschikt voedsel. Hoewel de cellen 
van Phaeocvstis wouchetii kleiner zijn dan die van Cvlindrotheca closterium valt 
de grootte van deze soort toch binnen de range van mogeltlke voedseL Ze 
werden echter in veel mindere mate door Ternora lonqicornis gegeten. Met de 
grote diatornee Streptotheca thamesis bleken de Copepoden de meeste moeite 
te hebben. Gezien de hoge deeltjesproductie tijdens de experimenten moet 
verondersteld worden dat de cellen door de copepoden eerst klein gemaakt 
moeten worden voordat ze kunnen worden gegeten. 
In 1986 en 1987 is gelijktijdig met graasexperimenten in het veld, tijdens 
vaartochten naar het Friese Fronten gebied, ongeveer 50 km ten noord-oosten 
van Terschelling, de soo~samenstetiing van het fytoplankton bepaald door 



middel van microscoop tellingen. In f986 werd het fytoplankton gedomineerd 
door Phaeocvstis pouchetii en Rhizosolenfa delicatula. De copepoden bleken 
een voorkeur te hebben voor diatornee6n (mits ze in het juiste grootte 
spectrum vallen) boven Rhaeocvstis pouchetii (Tabel 4). D% is in 
overeenstemming met de laboratorium gegevens. De voorlopige resultaten van 

I hst veldwerk In 1987, waarin het voedsel voornametijk bestond uit diaomeeën 
en kleine dinoflagelaten, wijzen eveneens in ds richting van een voorkeur voor 
dialomee&rn. 

Gesteld kan worden dat voor een juiste interpretatie van interacties tussen wo- 
en zoaplankton de techniek van de algenkweek een onmisbaar gereedschap 
is. Voor wat betreft he? veldwerk blijkt meer en meer voor een zo volledig 
mogelijk beeld de microscoop een belangrijk hulpmiddel blijft, hoe 
arbeidsintensief het werk ook vaak is. 
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Tabel 1. 
List of the algel specie3 i s l a t m i  f m  the -rep area 
( W h  Cea) urd the min1 in laboratory mktures. 

5 = s t ~ k  culture . c - continurn culture. 
- - culturirig urrsuccemful. m survival. - tmprarj mltwirq successful. na s u b q u e n t  survival 
+ - continuais culturirq successful. stocks present. 

Dinoflagelates 

Cerataw t r i m  IO.F.Mwller) Nltzsch 
Rs3tcwrid1n:@ brevipe~ 1PauPsen) Balech 



Tabel 2. 

E e n  aantal parameters en elgenschappen van de populatie en i d i v i d u l e  
cel len van 2 continucultures van Cv l id ro theca  closteriun groeiend b i j  2 
v e r s t h i I l e d e  L i c h t p e r i d i c i t e i t e n .  
De laa ts te  kolom geeft de waarden voor een continucultuur van Ctreptotheca 
t h m s i s .  

Strept- th .  

l igh t  periodicity 

L:0=14: l 0  

d a i l y  grouth r a t e  

generat ion time (day) 

cel ls/rnl 

30.000 r 17% 

/ E S )  Diameter (&m) 

max. s i ze  Ipm) 
79xbRxF2 

t 0 t . l .  35 

cent .m 23 



T a b e l  3. 
Graasact iv i te i t  van Temore lonqicornis op monocultures van dr ie 
verschillende soorten voedcelalgen na 4 uur incubren b i j  een concentratie 
van 7-8 ng r  Chl-a/ml, u i t g d r u k t  i n  clearance: aantal ngr chl-a d a t  per 
copepode per uur u i t  he t  d i m  i s  ueggegraasd. 

ctcarance 

Cylindrotheca c los ter iun  15 r 1.2 ng cht-a /cop/ml 
Pheeocystis pouchetii 4.5 9 0.7 _ _  II _ _  
Ctreptotheca thamesis 2.5 t 0.7 - -  II 

Tabel 4. 

" F R I S I A N  FRONT PROJECT1'  19M. 
A c t i v i t e i t  van T m r a  lonqicornis op veldnateriaal na 12 uur inCuberen. 
I n  de l inker kolwn z i j n  de algensoorten gegeven die voor het belangri jkste 
deet de saortsamenstelting van he t  ve lha te r i aa l  uitmaken. 

FEED I NG CLEARdNCE 
ng chl-a/eop./hr ml/cop./hr 

Phaeocystis p. 80% O - 0.5 O - 0.4 

Phaeocystis p. 60% 1.5 0.6 
d ia tm.  30% 

Rhizosoienia del .  75% 0.7 - 1.9 0.6 - 0.7 
Phaeo~ystis p. 10% 

RhFzosolenia del. 75% 
Overige dist. 10% 



DGATOMEEENGEMEENSCHAPPEN VAN ZURE HEIDEWATERS IN DE 
ANTWERPSE NOORDERKEMPEN (BELGIT) EN HUN EVALUATIE 

LUC Denys & Dick van Straaten 

De vele vennen en plassen op de arme zandgronden van de Belgische 
Kempen zijn, net zoals deze in vergelijkbare gebieden in Nederland, van nature 
eerder voedselarm, m a k  gebufferd en zuur. Voedcelaanrijking en extreme 
verzuring kunnen het specifieke karakter, waaronder de samenstelling van de 
typische levensgemeenschappen, van deze waters grondig wijzigen en aldus 
hun natuuwaarda doen afnemen. Oiatomeeëngemeenschappen zijn door hun 
nauwe relaties tot het rnilfeu hiervoor goede indicatoren. 

In deze optisk werdsn in de winters van 1983-1985 47 stilstaande waters van 
uiteenlopende aard (merendeels vennen) op de militaire oefenterreinen Groot- 
en Klein Schietveld, twee vrij grote heiderelicten te Brasschaat, ten U van 
Antwerpen, bemonsterd voor diatomeeen en watersamenstelling (51 
diatomeeen-, 81 watermonsters) om een eerste indruk te verkrijgen van hun 
hydrobiologische toestand. De onderzochte waters hebben een zandbodem 
waarop hoogstens een dun venig pakket rust. Vele zijn erg ondiep (c 1 m) en 
drogen tijdens de zomer volledig uit of krimpen sterk in oppenilak. Ze zijn alle 
min of meer zuur (pH 3,5-6,7) en de geleidbaarheid is faag tot matlg (31454 
uslcrn). Het water ts gewoonlijk helder, humus- en ijzerarm. Het gehalte aan 
aluminium, zink en een enkele maal lood (bij een kleiduivenschietstand) kan 
schter oplopen. 

Op basis van de diatomeeën konden zes hoofdgroepen (A-F) onderscheiden 
worden, waarvan sommige nog verder op te delen zijn. In enkele permanente 
matig zure, relatief mineraal- en bicarbonaatrijke watertjes komt Eunotia exiqua 
samen voor met vrij veel E. rhomboidea en Frustulia rhornboides var. saxomca 
(groep A). Merkelijk zuurdere, bicarbonaatloza permanente en periodieke 
waters vertonen een sterke dornlnantie (groepen B en C) of zelfs uitgesproken 
werheersfng (groep F) van Eunotia exiqua. Groep D is heterogeen van 
samenstelling en omvat zowel rneso-oligotrafente associaties uit periodieke en 
permanente meen minerotrofe waters (ondermeer me! Eunotia bilunaris, E, 
rhomboidea, Plnnularla subcapitata, Brachysira brebissonii, B. microcephala, 

m Tabellaria ffocculosa en Achnanthes marqinulata) als suba8rische combinaties 
met Eunotia waludosa, E. exiaua, E. rhomboidea en Navicula mediocris. 
Chemisch gezien zijn deze waters gelijkaardig aan deze van groepen B en C, 
maar iets minder zuur en ook wat mineraal- en bicarbonaatrijker. Een laatste 
groep (E) bevat enkele watertjes waarrn ooit drijfmest geloosd werd en waarin 
nu een eutrafente macrovegetatie groeit, Dit uit zich ook sterk in de 
diatomeeënccmbinoties {Navicula minima, Nitzschia ~a lea  var. debilis, 



Gomphonema panrulurn, Cvclotella wseudostelllaera, Fraailarla constniens var. 
venter) en in de hogere conductiviteit, pH, kalium- en chloorgeharien. 

Met behulp van de door VAN DAM & MERTENS (1989) voorgestelde Indellng 
werd getracht deze gemeenschappen te evalueren. Hoge abundanties van 
evtrafent~ taxa of storingsindicatoren, extreme dominantie van v 
en zeer lage soorten-diversiteit beschouwen we ars negatieve attributen voor 
een heidewaler; hoge abundanties en aantallen van doelsoorten evenals een 
hogere soorten-diversite8 zijn als positief te waarderen. Waters met enkel 
triviale diatomeeën worden als intermediair beschouwd. Het diversItei%scriterium 
is ondergeschikt aan de soortensamensteiling. Fig. 1 geeft de plaats weer van 
de monsters voor wat betreft de abundantie van doelsoonen, Eunotia exiuua 
en de som van autrafente taxa en storingsindicatoren. Groep A beval monsters 
met vrijwel enkel triviale soorten maar geen overmaat van Eunotia exiqua. B en 
F hebben zeer veel Eunotia exiaua en meestal een erg lage soorten-diversiteit, 
Groep C vetioont tekenen van verstoring; vooral Nitzschia paleaeformis is hier 
vrij talrijk. Edn monster uit deze greep bevat echter nog 5 % van de zeldzame 
doelsoort Stenobterobia delicatissirna. Groep D is duidelijk nog het 
interessantst. Niet alleen door de soms zeer hoge frequentie van doelsoorten, 
maar ook door hel vrijwel ontbreken van eutrafente taxa en storingsindicatoren. 
Dit kan zeker niet gezegd worden van de E-monsters uit de organlsch 
vervuilde watertjes. 

Deze waarnemingen kan men inschatten in de huidige verruringsproblematiek. 
In Nederlandse humusarme vennen werd uitgebreid aangetoond dat minder 
zuur-tolerante diatomee4n sinds het begin van deze eeuw zijn achteruitgegaan 
ten voordele van Eunotia exiqua. Dit blijM tevens het geval te zijn geweest 
voor bepaalde vennen in de Belgische Kampen na 1935 (H. van Dam, 
persoonlijke mededeling 1989; zie ook Beyens 1984). Het blijft voorlopig de 
vraag of de eerder extreme situatie op de Brasschaatse Schimelden, waar 
Eunotia exiqua in de meeste waters overheerst, een natuurlijke of antropogene 
oorsprong heeft evenals wanneer zij ontstaan is. Met is opvallend dat 
meso-oligotrofe gemeenschappen uit minder zuur water enkel In diepe waters 
die me1 het wat mîneraalrijkere grondwater in contact staan en in bepaalde 
watartjes die klaarblijkelijk enige insijpeling van, eveneens mfneraalrijker, 
beekwater ondervinden, nog enigszins stand hebben gehouden. 

Tot op heden is zware vermesting van het oppervlaktewater op deze terreinen 
nog beperkt gebleven tot enkele toegankelijke plaatsen in de randzone. 
Verdere uitbreiding van dit probleem in de nabije tcekornst lijkt niet 
waarschijnlijk maar dient in ieder geval vermeden te worden. Desondanks kan 
gesteld worden dat het aantat watertjes dat nog vrij waardevolle smrtencombi- 
naties vertoont (groep A en vooral D) relatief gering Is. Door extreme ruurte 



Fig. I: r i t  r e k s t .  



kennen grote gedeelten van de terreinen een sterke uniformiteit. !n afwachting 
van geschikte mogelijkheden om verzuurde vennen te restaureren \ijkt vooral 
een 'defensief' beheer aangewezen om een verdere teloorgang te voorkomen. 
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BIOLOGISCHE WATERKWALITEIJSBEOORDELING MET BEHULP VAN 
DIATOMEEEN BIJ HET ZUIVERINGSSCHAP HOLLANDSE EILANDEN EN 
WAARDEN 

Het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden is een van de water- 
kwaliteitsbeheerders van Zuid-Holland. Het zuiveringsschap heeft van het 
provinciaal bestuur van Zuid-Holrand de opdracht gekrsgen om de 
waterkwaliteit van het oppervlaktewater in haar beheersgebied te controferon en 
ronodig te verbeteren. 
Het beheersgebied bestaat uit Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten, IJssel- 
monde, Hoeksche Waard, Eiland van Dordrecht, Krimpenerwaard, Alblasser- 
waard en de Vijfheerenlanden De beheerstaak geldt alleen voor d~ gsdselten 
binnen de grote riviardijkeni. De grote rivieren en buitendijkse gedeelten daar- 
langs zijn in beheer bij Rilkswazerstaat 

Het zuiveringsschap tracht de waterkwaliteit te verbeteren door: - het reguleren van lozingen met behulp van een vergunningenstelsel 
- sterk vervuilende of zelfs illegale lozingen op te sporen en begindiging 

daarvan af te dwingen, desnoods met hulp van justitie - het afvalwater dat via rioolstelsels wordt afgevoerd te zuiveren. 
- in bepaalde gevallen de waterkwaliteit te verbeteren door maatregelen 

ter plekke, zoals bijvoorbeeld het verwijdsren van verontreinigde 
bagger. 

Om de waterkwaliteit te beoordelen gebruikt het zuivsringsschap een bsoor- 
delingssysteern dat gebaseerd is op het raamwerk van Cacpers en Karbs. De 
wateren worden voornamelijk op basis van zuurstof, B N  (biochemisch 
zuurstofverbruik) en Ch'fonofyl-a gehalte in klassen verdeeld. Alleen de wateren 
die in de bEtere klassen terecht komen worden als biologisch gezond 
beschouwd. 
Deze beoordeling is echter ontwikkeld voor grote wateren waarin de primaire 
produktie vnl. bepaald wordt door fytoplankon (boezemwateren, 
zandwinputten, duinmeren). Het is dan ook gebleken dat dit systeem voor 
kleine polderwateren als sloten weteringen s.d. niet geschikt Is. 

Daarom wil de prwlnele Zuid-Holland een beoordelingssysleem op zetten dat 
speciaal voor kleine wateren geschikt is. Daarbij wordt gedacht aan gebruik 
van biologische parameters zoals macrofauna, vegetatie en epifytische 
diatomeeën. Vooruitlopend op de afronding van dat systeem, zijn de waterkwa- 
liteitsbeheerders van Zuld-Holland ai (inventariserend) onderzoek gaan 
verrichten naar die drie genoemde groepen. 



Het diatomeeen-onderzoek wil ik hier nader toelichten, en de Wee andare 
groepen laten we even voor wat ze zijn. 

De epifytische diatomeeën worden bemonsterd m.b.v. sen semi-kunstmatig 
substraat nl. rietstengels. Die rietstengels worden uitgezet in het water en na 
ca. 4 weken weer opgehaald. Het aangroeisel wordt op diatomeeen 
onderzocht; waarbij 400 rndividuen geteld worden en daarna probeer ik de 
soorienlijst nog iets uit te breiden met soorten die buiten Ele telling gevonden 
worden. De bemonsteringen zijn in de zomer uitgevoerd. 
Bij de verwerking van de gegevens bereken ik voor de onderzochte lokaties 
de diversiteitsindex van Margalef en dre van Shannon & Wiener. De diversiteit 
blijkt in onze diatomee~nmonsters echter niet eenduidig samen te hangen met 
de waterkwaliteit. Daarnaast bereken ik voor ieder monsterpunt een gsmiddelds 
saprobie-indicatie. Die waarde is het gewogen gemiddelde van de saprobie- 
indicaties van de gevonden soorten. De saprobie-indicaties van de gevonden 
soorten haal ik uit een ongepubliceerde lijst van Herrnan van Dam. Die gem. 
saprobie-indicatis is een getal tussen de 1 en 5. De waarde 1 duidt op een 
oligosaproob milieu en ds waarde 5 op een polysaproob milieu. Op dezelfde 
wijze kan ik gemiddelde indicaties berekenen voor bijvoorbeeld de Flofiegraad 
of de zuurstofhuishouding. Met behulp van genoemde indicaties proberen we 
een beeld te vormen van de waterkwaliteit 
Om eens te bekijken of die gem. saprobie-indicatie inderdaad samenhangt met 
de organische belasting van de wateren, heb ik alle gem. saprobie-Tndicatiehs 
die ik tot nu toe heb berekend, in een grafiek uitgezet tegen het 
zomergemiddelde van he2 BZV op die punten. Vehrolgens heb ik daar een 
lineaire regressie op uitgevoerd waarvan dit het resultaat is. De correiatieco- 
Bfficient uit deze regressie gaf aan dat er een signjficante correlatie is (met een 
overschrijdingkans van 5%). 
Het BZV-zomergemiddelde Is berekend uit metingen van 5 of 6 monsters uit 
het zomerhalfjaar. 

Gezien de heterogeniteit van ons beheersgebied kunt u zich wellicht 
voorstellen dat we nogal verschillende diatomeeengemeenschappen aantreffen. 

- Zo hebben we bijv. te maken met de min of meer brakke wateren, die 
voorat te vinden zijn op Goeree-Overflakkee en op Voorne-Putten. In die 
wateren vinden we soorten als Navicula crucicula, Navieula pereqrina, 
Raphoneis-soorten, bmphora coffeaeformis enz, dis las hogere 
zoutgehalten indiceren. Dominant zijn die soorten echter meestal niet. Oe 
dominante soorten zijn vaak min of meer vervuilingstolerante soorten die we 
ook in zoete wateren tegen kunnen komen. Ik denk dat die soorten in 
brakke wateren vaak domineren omdat veel van die wateren in bepaalde 



mate verontreinigd zijn; maar ook omdat veel van die soorten tegen sterke 
osmotische drukschommelingen bestand zijn. 
Op Goeree en Yoorne treffen we ook zoete duinplasjes aan. In deze plasjes 
heb ik echter nog re weinfg onderzoek gedaan om er hier iets over te 
zeggen. 

- In het midd~~gedeelte van het beheersgebied (IJsselmonds, Hoeksche 
Waard en Eitand van Dordrecht) vinden we sloten dia veelal onder invtoed 
van zoete kwel staan. In de monsterc van de epifytische diatomee8n vinden 
we als dominante soort vaak Cocconeis ~lacentula var. eualvuta maar ook 
wel Nitzschia amrihibia of Achnanthes minutissima. De wateren in die 
gebieden worden dus meestal wel in bepaalds mate mei organische stoffen 
belast maar de zuuurstof-huishouding $lilft desondanks vaak redelijk tot 
goed. Toch vinden we er ook regelmatig wateren die dichtgroeien met 
kroos. 

- In het oostelijk gedeelte van het beheersgebied hebben we te maken met 
de veenweidegebieden. In de monsters van de epifytische diatomeeën 
vinden we vaak een dominantie van soorten als Gom~honema paniulum, 
Nitzschia palea, Achnanthes rostrata, Achnanthes hunqarica. Da sloten 
worden met name in de Krimpenerwaard vrij sterk organisch belast door de 
Intensieve veeteelt. In die potders worden vaak lage zuurstof-niveau's 
gemeten en er is op vsel plaatsen een wsrmatige kroosontwikkeling te 
tien. Om de waterkwalitsfi daar op een redelijk niveau te houden zal 
regelmatig baggeren waarschijnlijk noodzakelijk zijn. Fn de, relatief gezien, 
iets betere kleine wateren van het oosteiijk gedeelte vinden we dominantie's 
van Achnanthes rninvtïssima, Nitzschia paleacea en Cocconeic placentula 
var. euqlvpta. 
In de Vijfheerenlanden tenslone, treffen we wateren op zandgronden aan 
maar daawan rijn nog weinig diatomeeeingegevens verzameld. 

Karel Beljaars 
Zuiveringsschap Hollandss Ellanden en Waarden 
Postbus 469 
3300 AC DordrecM 
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Preparaten In collectie N.V.K.D. 

9 legpreparaten van J.D. MBller te Wedal (Holstein) met de volgende soorten: 
Acfinocyclus ralfsii, kctinopiychus splendens, .4t??phi?eelras antedilwiena, 
Arachnoidiscus ornaíus, Aulacodiscus crux, Auliscus s c u l p ~  Campylcdiscus 
spiralis, Coscinodiscus radiatus, Cymaiopleum elliptica, 

17 strooipreparaten van J.D. Mbller te Wede! {Holsteln) met de volgende 
soorten: 
Achnanthes subsessilis, Amphipleura psllucida (test) , Amphiprom aleia, 
Amphora leevis, Biddulphia putchella, Ceramneis arcus, C. luneris, Cocconefs 
placentula, Cocconema cistula, Col!etonema wlgare, Cyclotella rneneghiniana, 
Cylindroiheca gracilis, Gomphonema geminaturn, Epiihernia gibba, Eunoiia 
undulata, Fragllarja capuclna, Frusfulja saxonica (test). 



5 strooipreparaten van J Bourgogne (ca 1834) met de volgende soorten: 
Cyrnbella gastroides, Epithemia zebra et divers., Melosira arcuarla, Navicula 
acvminata, N. artenuata. 

2 preparaten van J. Bougogne (ca 1834) met "Silice gelatineuse d1Awergne'" 
en "Bois de Jonc" (geen diatomeeën). 
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