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... van de voorzitter 

 

Eindelijk! Het is een lange, gedwongen winterslaap geweest. Bijna drie jaar lang hebben we 

als een slinger heen en weer bewogen tussen wel of niet organiseren van een nieuwe 

bijeenkomst. Covid-19 verplichtte ons ‘in ons kot’ te blijven, zoals de voormalige Belgische 

minister van volksgezondheid, Maggie De Block ons meedeelde. Tot driemaal toe hebben we 

de voorbereidingen opgestart voor een nieuwe lezingendag. De derde keer is hopelijk de 

goede geworden.  

Onze vorige bijeenkomst is alweer een eeuwigheid geleden. Op 4 oktober 2019 hebben we 

elkaar het laatst gezien tijdens de lezingendagen in de Plantentuin van Meise. Paul Hamilton 

van het Canadian Museum of Nature, vergastte ons op een bijzonder geanimeerde lezing over 

het verleden, heden en toekomst van diatomeeënonderzoek. Voor de andere lezingen konden 

we een beroep doen op jonge krachten (lees: studenten) en gevestigde waarden zoals Christine 

Cocquyt die ons vertelde over de diatomeeën uit Congo, en Geurt Verweij die ons meer wist 

te vertellen over het reconstrueren van paleo-landschappen bij archeologische onderzoeken 

met behulp van diatomeeën. Käthe Robert, voormalig masterstudent in mijn labo, bracht meer 

bij over haar werk over schildpadden en diatomeeën en Ozan Çiftçi kon ons haarfijn meer 

aanleren over transcriptoomanalyse en de toepassing ervan in de moeilijke groep rond 

Nitzschia palea. 

Als toetje brachten we met zijn allen een bezoek aan de tentoonstelling “Diatomeeën: kunst in 

een doosje van natuur” waarin 4 kunstenaars hun interpretatie gaven wat diatomeeën zijn.  

Dit wordt meer dan waarschijnlijk mijn laatste voorwoord als voorzitter a.i. van onze 

vereniging. Ik bijzonder blij dat ik de voorzittersfakkel mag doorgeven aan Jako van der Wal 

van AQUON. Jako zal de komende jaren onze vereniging in goede banen leiden, waarbij hij 

volledig kan steunen op het bestuur. Ik heb met veel plezier de taak en functie van voorzitter 

de voorbije jaren nog eens op mij genomen. Maar het ik denk, en met mij het hele bestuur, dat 

het voor een vereniging belangrijk is dat regelmatig een nieuw iemand (al is Jako natuurlijk 

door zijn jaren ervaring als bestuurslid niet meer zo nieuw) de teugels in de hand houdt. 

Ik wens Jako veel succes in zijn nieuwe functie en jullie allen veel leesplezier met de nieuwe 

Diatomededelingen.  

 

Bart Van de Vijver 

Voorzitter ad interim 
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... van de redactie 

 

Hier is hij dan, de meest lang verwachte diatomededelingen ooit! En toch zeker niet de 

makkelijkste om te maken. Om tijdens de Covid pandemie stukjes tekst van mensen los te 

peuteren is toch lastig gebleken. Maar soms krijg je ook meer dan je vraagt! Ik had al een 

leuke samenvatting van Käthe Robert gekregen van haar onderzoek, en later kreeg ik een 

volledig vertaald artikel van Bart! Wat moet je daar dan meer als Redacteur? Ik heb het zo 

maar opgelost, eerst de samenvatting van Käthe en vervolgens het artikel van Bart, minus de 

samenvatting. Dan komt ieders inspanning in het boekje te staan. 

Uiteindelijk is dit nummer (dankzij de bijdrage van Bart) toch flink dik geworden; maar 

uiteindelijk is het aantal artikelen zeer laag. Maar zo laat dit nummer eigenlijk goed zien wat 

er tijdens de pandemie allemaal is gebeurd…En dat is vooral veel niets.Ik hoop dat het 

volgende nummer weer alle gebruikelijke rubrieken bevat en dat ook alle sprekers in Edam 

een bijdrage willen doen voor het boekje. Heeft het boekje dan nog toekomst? Zeker wel! 

Misschien de leukste reactie tijdens de pandemie kwam van de Koninklijke Bibliotheek (NL) 

die het boekje miste voor in zijn collectie van Nederlandse publicaties. Toch wel leuk om te 

beseffen dat daar alle nummers netjes worden gearchiveerd! 

Zoals u in het voorwoord al heeft kunnen lezen, wordt er van mij verwacht dat ik een andere 

rol in het bestuur ga vervullen, iets waar ik lang over heb kunnen, en moeten nadenken. Maar 

waar ik nu JA tegen zeg. Dit is dan ook het laatste boekje wat ik heb mogen samenstellen, in 

het bestuur zullen we op zoek gaan naar een opvolger om dit mooie werk voort te zetten. 

 

Veel leesplezier en dank voor uw geduld! 

 

Jako van der Wal 

Redacteur 
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Verslag van de NVKD bijeenkomst te Meise oktober 2019 

 

Caroline Souffreau1 & Jako van der Wal2 

 
1 KU Leuven; Oude Markt 13; bus 5500; 3000 Leuven 
2 AQUON; De Blomboogerd 12; 4003 BX Tiel 

 

Na het hoge noorden, was in 2019 het warme zuiden aan de beurt voor de jaarlijkse NVKD 

bijeenkomst. Deze ging door in de Plantentuin Meise van 3 tot 6 oktober, waar onze 

voorzitter Bart Van de Vijver de taak van gastheer op zich nam. Dit deed hij met verve, 

ondanks het Belgische weer en de vele structurele werken in het domein: de toegangspoort 

van de Plantentuin krijgt namelijk een remake, leidingen worden vervangen, tuinen 

heraangelegd, en kweekkassen (die er wel heel erg aan toe zijn) vernieuwd. Toch bleek de 

Plantentuin ook onder deze omstandigheden een parel: het vernieuwde plantenpaleis glundert, 

de statige bomen stralen ook bij slecht weer, de collecties van de plantentuin blijven 

indrukwekkend, en het kasteel blijkt nog steeds een kloppend hart.  

 

Op donderdag 3 oktober vond de taxonomische workshop plaats, dit keer over de groep 

rondom Fragilaria capucina. De deelnemers werden onthaald met een spreuk van Dante 

‘Laat varen alle hoop, gij die hier binnentreedt’. Daarmee was de toon wel gezet… 

We gingen aan de slag met de soorten. Gelukkig werd veel duidelijk met het aanwezige 

typemateriaal waarmee duidelijk 

werd hoe de soort er nu echt 

uitziet en in wat voor milieu je de 

soort zou moeten kunnen 

aantreffen. We hebben veel 

geleerd, maar weten nu ook dat er 

in Vlaanderen en Nederland nog 

soorten aanwezig zijn die nieuw 

zijn voor de wetenschap. Die 

soorten zullen worden omschreven 

en we kunnen mogelijk bij de 

volgende taxonomische workshop 

een update tegemoet zien. 
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Op vrijdag 4 oktober kregen 

we traditioneel de 

lezingendag voorgeschoteld. 

De Plantentuin Meise werd 

ingeleid door Frederik 

Leliaert, die ons inwijdde in 

zowel het onderzoek aan het 

instituut als de vele geplande 

infrastructuurwerken. Eregast 

van de dag was Paul 

Hamilton van het Canadian 

Museum of Nature in 

Ottawa, Canada. Hij gaf een 

leerrijk overzicht van hetgeen onderzoekers denken te weten over kiezelwieren, en welke 

vragen er nog steeds leven. Daarna volgden de 

algemene ledenvergadering en een gezellige lunch in 

de Oranjerie. Na de middag bezochten we de 

tentoonstelling over kiezelwieren in het kasteel, met 

onder andere aquarellen van Martyn Kelly, keramiek 

van Riet Bakker, het grote experimentele werk van 

Maarten Vanden Eynde, en de wetenschappelijke 

tekeningen van meerdere diatomisten. In de 

namiddag gingen de lezingen verder. Christine 

Cocquyt nam ons mee naar enkele zijrivieren van de 

Congostroom, Käthe Robert bracht epizoïsche 

diatomeeën van schildpadden voor ons mee, Geurt 

Verweij reconstrueerde paleo-landschappen met 

diatomeeën en Ozan Ḉiftçi had het over 

transcriptomics in Nitzschia palea. De lezingendag 

werd afgesloten met een bezoek aan het plantenpaleis 

en de collectie kassen (die nodig aan vervanging toe 

zijn). Zeker voor de deelnemers die eerder in het 

plantenpaleis waren geweest, was het een genot om 

te zien hoezeer het hier was opgeknapt en hoe fraai 

het er nu bijstaat. Na de rondleiding was het tijd voor 

het diner in restaurant Voile Rouge. 

 

Op zaterdag 5 oktober was het tijd voor 

de excursie. Met een select gezelschap 

gingen we op bezoek bij AquaFin op de 

zuivering van Antwerpen. Bij AquaFin 

werden we hartelijk ontvangen en 

kregen wij een uitleg over het ontstaan 

van AquaFin. De ontwikkelingen die de 

waterzuiveringen en rioleringen de 

afgelopen 30 jaar hebben meegemaakt. 

En de impact die deze ontwikkelingen 

hebben gehad op de waterkwaliteit in 
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Vlaanderen. Na deze uitleg was het tijd om de benen te strekken en de zuivering te bekijken, 

we hebben alle onderdelen gezien van grof vuil filter tot anaerobe en aerobe zuivering tot 

bezinkbassin slibindikker en gasmotor. en daarmee de waterkwaliteit.  

Het was mooi om te zien hoe een vrij moderne zuivering opereert en het was ook zeer 

interessant om te zien wat een enorme ontwikkeling is doorgemaakt op het gebied van 

waterzuivering in Vlaanderen.  
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Fragilaria capucina & co: een impressie van een jubileum workshop  
 

Anneke van den Oever1 

 

1Bureau Waardenburg Vestiging Noord, Oosterweg 127 9751 PE Haren, Nederland 

 

De 10e workshop werd gehouden op 3 oktober 2019 in de Plantentuin te Meise, bij onze 

gastheer en docent Bart van de Vijver. Vanwege het feestelijke karakter (jubileum!) werden 

wij, met zijn dertienen, getrakteerd op een extra complexe cursus, te weten Fragilaria 

capucina & co.  

 

Bart verwelkomde ons met de woorden uit Dante’s La Divina Commedia:”Lasciate ogni 

esperanza, voi ch’entrate”, ofwel: “Gij die hier binnentreedt, laat alle hoop varen”.  

En zo begonnen we! 

 
De Fragilaria capucina- groep is altijd al een verwarrende groep geweest, waarbij een zekere 

mate van force-fitting niet geschuwd is door de jaren heen...  

Over het algemeen is F. capucina een wat langere, elongaat, lanceolaat gevormde diatomee, 

met ietwat uitgetrokken uiteinden (“protracted apices”). In de valve vind je normaal 

gesproken één rimoportulae en zijn uniseriate striae zichtbaar, al dan niet parallel lopend. 

Hierin is echter zo’n mate van variatie te vinden, dat er meer nodig is om tot een goede 

determinatie te komen. Belangrijke andere kenmerken zijn onder andere of de soort kolonies 

vormt, de striae dichtheid en de breedte van de valve. In deze workshop zijn, vanwege de 

praktische benadering, de meest algemeen voorkomende soorten gegroepeerd aan de hand van 

bovenstaande criteria, waarbij vijf “clusters” zichtbaar worden en de soorten weer daaruit 

verder gedetermineerd kunnen worden.  

Als eerste cluster kwam Fragilaria capucina s.l. aan de beurt: met daarin F. capucina, F. 

rumpens, F. pararumpens, F. gracilis en F. aquaplus. Dit zijn allemaal verlengde cellen met 

nagenoeg parallelle zijden en méér dan 15 striae/10 µm.  Hier werd ook gelijk bij vermeld dat 

de échte F. capucina een zeldzame (!) soort is, net als F. gracilis, die volgens de huidige 

literatuur niet in eutroof water voorkomt. Ook heeft de echte F. gracilis een onregelmatig 

centraal veld, in tegenstelling tot de eutrofe variant, waarbij een afgebakend centraal veld 

zichtbaar is. Bij het bekijken van het typemateriaal van de echte F. gracilis, bleek dat er toch 
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veel soorten in zaten die juist geen oligotroof milieu indiceren. Wellicht moet het beeld van F. 

gracilis als soort voor zeer schoon of voedselarm water, worden bijgesteld.  

Als tweede cluster werd de Fragilaria radians-groep behandeld, met F. amphicephaloides, F. 

radians, F.austriaca, F. fragilaroides en F. alpestris. Dit zijn ook langere, grotere cellen, 

maar dan met minder dan 15 

striae/10 µm. De striae zijn 

vaak ook wat meer 

geprononceerd in deze groep. 

Vervolgens kwam de F. 

mesolepta-groep, dit zijn ook 

weer wat langere soorten die 

zich typeren door een 

ingeknepen of juist verdikt 

centraal veld, te weten: F. 

rhabdosoma, F. mesolepta, F. 

subconstricta en F. 

tenuistriata. Hier lijkt F. 

bidens te missen, maar deze soort heet inmiddels F. rhabdosoma. Helder….  

Dan wordt het weer lastiger met F. subconstricta en F. tenuistriata die op het eerste gezicht 

best op elkaar lijken, maar door hun lengte uit elkaar te houden zijn. Heiberg (1863) kwam 

nog om de hoek kijken met F. aequalis, maar uit het type materiaal blijkt het toch om F. 

tenuistriata te gaan: Heiberg heeft blijkbaar niet-bestaande striae in het centraal veld 

getekend. Toch is er een heikel punt met de naamgeving, wellicht moet tenuistriata naar 

aequalis, dit is nog niet zeker en wordt vervolgd.  

 

Na deze informatie verwerkt te hebben, arriveerden we bij de Fragilaria famelica-groep, 

waarbij de langere cellen zich kenmerken door grove striae, zodanig, dat de punctering (bijna) 

zichtbaar is. Hier zit F. famelica bij, evenals F. henryi en F.acidoclinata; deze groep spreekt 

bijna voor zichzelf. 

En dan de laatste, de kleine schaaltjes, met een striae dichtheid vaak kleiner dan 15 µm; deze 

vormen overigens wél de grootste groep: F.vaucheriae, F. intermedia, F. perminuta, F. 

recapitellata, F. pectinalis, F. candidagilae, F. microvaucheriae en F. rinoi. Ook bij deze 

soorten werd duidelijk dat het doorslaggevend is om te weten of het solitaire soorten zijn dan 

wel kolonievormende. Bij het bekijken van soorten blijkt achteraf dat veel schaaltjes die 

eerder F. perminuta zijn genoemd, F. pectinalis blijken te zijn.  

Tenslotte worden er nog een aantal nieuwe soorten getoond en genoemd, die vooral in 

vervuild (saproob) water voorkomen, waaronder de Fragilaria soort die zo op F. gracilis lijkt. 

Ook de “fake” recapitellata wordt afgebeeld én een soort die sterk op F. vaucheriae lijkt, maar 

het toch niet is.  

Bij het bekijken van ieders eigen materiaal, blijkt een valse recapitellata wellicht een 

neointermedia te zijn, henryi toch eigenlijk famelica en famelica weer gracilis. 

Zelden heb ik het woordje “nep” en “fake” zo vaak voorbij horen komen als tijdens deze 

workshop. Maar dankzij de inzet van de docenten Bart en Adrienne Mertens, wederom een 

mooi cursusboek, het oefenen met de preparaten én natuurlijk veel discussie, leek er aan het 

eind van de dag toch een grote stap vooruit te zijn gedaan. De dag werd besloten met de 

uitnodiging van Arthur van Dulmen om in 2020 de workshop te houden bij Stichting 

Waterproef in Edam, met als onderwerp: “De Kleine Naviculoiden” deel 2. We kijken ernaar 

uit! 
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Verslag van de ledenvergadering van de NVKD op 4 oktober 2019 te Meise 
 

 

 

1.        Opening, vaststellen agenda, mededelingen.  

 Er zijn geen bijkomende punten noch mededelingen. 

 

2.        Verslag ledenvergadering van 23 maart 2018 te Leeuwarden.  

 Dit verslag staat afgedrukt in Diatomedelingen 42, 2019. 

 

3.        Kort jaaroverzicht 2018.  

 Dit jaaroverzicht werd opgenomen in Diatomededelingen 42, 2019. 

 

4.        Toelichting financieel jaaroverzicht 2018 en begroting 2019: penningmeester, P. Vos. 

 Peter Vos geeft een overzicht en toelichting van de financiën. De NVKD staat er goed 

voor, er zit ca. 10.000€ in kas. In 2018 waren de uitgaven en inkomsten in evenwicht. Er is 

ruimte voor extra initiatieven. In 2018 werd er een keynote speaker gesponsord op het 

Europees Diatomeeëncongres. Ideeën zijn welkom.  

 

5.        Verslag kascommissie over 2018 en verkiezing nieuw lid van de kascommissie (Annie 

Kreike treedt af en Adrienne Mertens blijft nog 1 jaar aan). 

 De kascommisie heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden en 

penningmeester Peter Vos wordt gedechargeerd. Annie Kreike wordt van haar taak ontheven 

en Geurt Verweij biedt zich aan als tweede lid van de nieuwe kascommissie voor 2019. 

 

6.        Verkiezing nieuwe bestuursleden. Aftredend in 2019 is Herman van Dam, bestuurslid 

en herverkozen in 2012. Herman stelt zich opnieuw verkiesbaar. 

 Herman van Dam wordt herkozen en start een nieuwe termijn. 

 

7.        Oproep nieuwe bestuursleden en oproep nieuwe voorzitter. 

 Wie graag wil meehelpen in het bestuur is zeker welkom. Je mag dit melden bij één 

van de bestuursleden. Het bestuur is ook op zoek naar een nieuwe voorzitter. Bart van de 

Vijver vindt het voor 2019 goed om van voorzitter ad interim over te gaan naar voorzitter, 

maar de oproep voor een nieuwe voorzitter blijft geldig. 

 

8.        Web-site NVKD. Bert Pex. Enkele pagina’s van de website werden naar het Engels 

vertaald. 

 Bert Pex is verontschuldigd op de algemene ledenvergadering, maar de leden zijn 

tevreden over de website. 

 

9.        Taxonomische workshop diatomeeën: verslag 2018 (afgedrukt in Diatomededelingen 

42) en de toekomst (Bart Van de Vijver). 

 Onderwerp van de taxonomische workshop 2020 wordt “lange Fragilaria’s”. Het jaar 

erop zullen de kleine Naviculoïde kiezelwieren behandeld worden. Leden mogen aan Bart 

moeilijke taxa doorgeven en/of materiaal van moeilijke populaties doorsturen, weliswaar 

ruim op voorhand. 

 

10.      Bijeenkomsten in 2020 en 2021. 
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In 2020 zal de bijeenkomst in het voorjaar in Edam plaatsvinden via Annie en Arthur. 

Exacte tijdstip wordt nog meegedeeld. 

 Geurt Verweij biedt aan om de bijeenkomst in 2021 in Groningen te organiseren. 

 

11.      Flora Lage Landen. Vooruitgang wordt besproken. Aan dit NVKD project werken 

Bart van de Vijver, Adrienne Mertens, Jako van der Wal en Geurt Verweij. 

Het project loopt verder. Er staan reeds 13 taxa beschreven op de web-site van de 

NVKD. Iedereen mag materiaal aanleveren of helpen. Zie hiervoor de informatie op 

de web-site van de NVKD. 

 

12.      Intercalibratie diatomeeën voor de Lage Landen door Plantentuin Meise. 

 Omdat Rijkswaterstaat niet meer geaccrediteerd is kan deze geen accreditatie meer 

leveren voor diatomeeën. Bart Van de Vijver stelt voor om dit via NVKD en Plantentuin 

Meise op zich te nemen. Hij zal tegen mei 2020 een voorstel uitwerken en dit naar jullie 

terugkoppelen. Bart bekijkt met de Raad van Accreditatie (RVA) wat nodig is om een 

gehomologeerd certificaat uit te kunnen reiken en of dit via de NVKD kan gaan. 

 

13.      Diatomededelingen 43: nieuws, indienen kopij, deadline. 

Alle sprekers worden uitgenodigd om tegen januari 2020 een samenvatting te leveren 

van hun lezing. Ook anderen mogen iets inleveren. 

 Diatomededelingen 42 wordt uitgedeeld aan de aanwezigen. 

 

14.     NVKD (reis)beurzen voor studenten. 

 Er werden dit jaar twee reisbeurzen van elk maximaal 200€ uitgereikt. 

 

15.  NVKD en de GDPR 

Het bestuur werkt de GDPR richtlijnen uit voor deze vereniging. De leden zullen o.a. 

vanaf nu toestemming moeten geven om op foto’s te staan bij inschrijving voor de 

jaarlijkse bijeenkomst. 

 

16.     Rondvraag en sluiting. 

 Er zijn geen mededelingen. De vergadering wordt gesloten. 
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Diatoms on loggerhead sea turtles: taxonomy & biogeography 

Diatomeeën op onechte karetschildpadden: taxonomie en biografie 
PLOS ONE | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236513 

Käthe Robert1,2, Bart Van de Vijver1,2, Suncica Bosak3 & Roksana Majewska4,5 

 

1 Meise Botanic Garden, Research Department, Meise, Belgium 
2 Department of Biology—ECOBE, University of Antwerp, Antwerpen, Belgium 
3 Department of Biology, Faculty of Science, University of Zagreb, Zagreb, Croatia 
4 Unit for Environmental Sciences and Management, School of Biological Sciences, North-West 
University, Potchefstroom, South Africa 
5 South African Institute for Aquatic Biodiversity (SAIAB), Grahamstown, South Africa, 
 

Samenvatting 

Hoewel de eerste epizoische diatomeeën (kiezelwieren) reeds gerapporteerd werden in 1920, 

is het pas sinds de laatste jaren dat de wetenschappelijke interesse in de micro-epibiotische 

gemeenschappen levend op zeeschildpadden groeit. In dit onderzoek werden de epibiotische 

diatomeeëngemeenschappen op de carapax (het schild) en huid van onechte 

karetschildpadden (Caretta caretta) van vier geografisch verschillende populaties:  

 

Amvrakikos Bay (Griekenland), Florida Bay (VS), Adriatische Zee (Kroatië) en Kosi bay 

(Zuid-Afrika), onderzocht. De stalen werden aan de hand van niet-schadelijke methoden 

genomen en werden geanalyseerd door middel van lichtmicroscopie en 

rasterelektronenmicroscopie. Er werden vijf carapax stalen van elke locatie en vijf huidstalen 

uit Griekenland geanalyseerd. Er werden 401 taxa, behorend tot 102 genera geobserveerd in 

24 stalen. Eenenveertig procent  van de taxa werd geïdentificeerd tot op soortniveau. De 

stalen van Florida waren het minst divers. De stalen van Zuid-Afrika waren het meest rijk aan 

taxa en de stalen van Griekenland hadden de hoogste Shannon-Wiener index. De stalen van 

Griekenland en Kroatië vertoonden de hoogste taxonsimilariteit. De huidstalen zijn minder 

taxonrijk dan de carapaxstalen.   

 

Detrended correspondence analysis toonde clusters die overeenkomen met de verschillende 

schildpad populaties. Uit een Principal component analysis bleken de huid- en carapax stalen 

afzonderlijk te clusteren.  

 

 

Sommige typische epizoische genera zoals Medlinella, Chelonicola en Poulinea werden 

geobserveerd. De abundantie van epizoische taxa varieerde tussen de populaties. 

Verschillende onbeschreven soorten werden geobserveerd, waarvan enkele momenteel in het 

proces van publicatie zijn als zijnde nieuw voor de wetenschap. Er wordt geconcludeerd dat 

onechte karetschildpadden een zeer diverse diatomeeënflora bezitten, waarvan sommige 

waarschijnlijk exclusief epizoische taxa zijn, maar de meerderheid waarschijnlijk 

opportunistische taxa zijn die zowel op biotische als abiotische substrata kunnen leven. 

Onechte karetschildpadden van verschillende populaties worden gedomineerd door 

verschillende taxa en er lijkt een verschil te zijn tussen de diatomeeëngemeenschappen die 

voorkomen op de huid en carapax. 
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Inleiding 

Diatomeeën (Bacillariophyceae) zijn eencellige eukaryote microalgen die worden gekenmerkt 

door een buitenste schaal van silica (frustule). Het aantal diatomeeënsoorten wereldwijd 

wordt geschat tussen 30 000 en 100 000 [1]. Slechts 5 000 van de bekende diatomeeënsoorten 

worden als marien beschouwd hoewel men vermoedt dat nog eens 50 000 diatomeeënsoorten 

ontdekt en beschreven moeten worden in het mariene rijk [2]. Diatomeeën komen overal voor 

waar water beschikbaar is, inclusief terrestrische, zoetwater- en mariene habitats. Ze maken 

deel uit van het fytobenthos dat gehecht is aan vochtige of ondergedompelde oppervlakken of 

gedijen als vrij drijvend fytoplankton in open wateren [3]. Diatomeeëngemeenschappen 

kunnen worden ingedeeld op basis van het substraat waarop ze leven. Epipsammische 

diatomeeën zitten bijvoorbeeld vast aan zandkorrels, epilithische diatomeeën groeien op 

rotsen, epifytische diatomeeën leven op planten en epizoïsche diatomeeën groeien op dieren, 

de laatste twee categorieën worden gewoonlijk epibionten genoemd [3]. 

De externe oppervlakken van grote gewervelde zeedieren, zoals walvissen, zeeschildpadden 

en zeekoeien, bieden geschikte harde substraten voor de ontwikkeling van rijke microbiële 

biofilms. In deze biofilms, bestaande uit onder meer bacteriën, schimmels, cyanobacteriën en 

micro- en macroalgen, zijn diatomeeën vaak één van de belangrijkste componenten, met 

dichtheden die soms groter zijn dan die welke bekend zijn van andere mariene substraten [4]. 

Verschillende vermoedelijk strikt-epizoïsche diatomeeënsoorten, waaronder Bennetella, 

Epipellis, Epiphalaina, Plumosigma en Tursiocola zijn beschreven op de huid van 

walvisachtigen [5-9]. Meer recent werden enkele nieuwe soorten epizoïsche diatomeeën 

beschreven, levend op zoetwaterschildpadden in de Rio Negro (Brazilië) [10-11]. Sinds 2015 

is er een groeiende literatuur over epizoïsche diatomeeën waargenomen op de schilden en 

huid van alle bekende soorten zeeschildpadden [12-15]. 

Exclusieve epibiose wordt nog steeds onderzocht, aangezien veel diatomeeëntaxa te vinden 

zijn op zowel dierlijke als niet-dierlijke oppervlakken, en slechts willekeurig voorkomen op 

zeeschildpadden als gevolg van het, soms occasioneel, fysieke contact met een 

verscheidenheid aan submerse substraten [14]. Momenteel worden echter verschillende met 

zeeschildpadden geassocieerde geslachten als strikt epizoïsch beschouwd. Chelonicola en 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236513
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Poulinea zijn tot nu toe enkel gevonden op de schilden van de warana of dwergschildpad 

(Lepidochelys olivacea) [13-14], en later op groene schildpadden (Chelonia mydas) [17-19], 

platrugzeeschildpadden (Natator depressus) [14], karetschildpadden (Eretmochelys 

imbricata) [14], onechte karetschildpadden (Caretta caretta) [20] en Kemp's zeeschildpadden 

(Lepidochelys kempii) [21-22], terwijl het genus Medlinella alleen bekend is van de huid van 

onechte karetschildpadden [12]. Bovendien werden recent verschillende nieuwe soorten 

beschreven die behoren tot niet-strikt epizoïsche geslachten. Voorbeelden zijn Achnanthes 

elongata Majewska & Van de Vijver en A. squaliformis Majewska & Van de Vijver, 

gevonden op de schilden van warana’s [18], Kemp's schildpadden, onechte karetschildpadden 

en groene schildpadden [21], Labellicula lecohuiana Majewska & Van de Vijver, levend op 

de schilden van groene schildpadden [23-24], en vijf soorten Proschkinia, gevonden op 

verschillende soorten zeeschildpadden [20]. 

Het huidige onderzoek werd uitgevoerd op onechte karetschildpadden (=loggerheads), een 

middelgrote zeeschildpad (60-200 kg) gekenmerkt door een geelgekleurde plastron en een 

donkerbruin schild. Onechte karetschildpadden komen wijdverbreid voor in subtropische en 

gematigde streken van de Atlantische, Indische en Stille Oceaan en in de Middellandse Zee 

[25]. Ze kunnen zowel in diepere gebieden als in ondiepe riviermondingen voorkomen [26] en 

zijn sterk migrerend. Wallace et al. [25] stelde voor om de wereldpopulatie onder te verdelen 

in verschillende Regional Management Units (RMU's) die de identificatie mogelijk maken 

van belangrijke geografische gebieden voor verschillende subpopulaties in termen van hun 

aanwezigheid, dichtheid en rijkdom, waaronder bijvoorbeeld Noordoost-Atlantische Oceaan, 

Noordwest-Atlantische Oceaan, Middellandse Zee en Zuidwest-Indiase RMU. De huidige 

studie rapporteert over de diatomeeëngemeenschappen die groeien op onechte 

karetschildpadden uit vier verschillende geografische locaties (Adriatische Zee, Ionische Zee 

(beide mediterrane populatie), Zuid-Afrika (Zuidwest-Indische populatie) en Florida Bay 

(Noordwest-Atlantische populatie) met als doel te voorzien in de basisgegevens over hun 

diversiteit, soortensamenstelling en biogeografie.Daarnaast worden verschillen onderzocht 

tussen gemeenschappen die op de verschillende lichaamsdelen van zeeschildpadden leven 

(huid versus schild). 

 

  



 

Diatomededelingen 43, 2020-2022 

14 

 

Materiaal en methoden 

Onderzoeksgebied 

Monsters die in deze studie werden gebruikt, werden verzameld op vier verschillende locaties 

van onechte zeeschildpadden: de noordoostelijke Adriatische Zee (Kroatië), de Golf van 

Amvrakikos (Griekenland), de Kosi-baai (Zuid-Afrika) en de Florida-baai (VS) (Figuur 1). 

 
Figuur 1: De bemonsteringsgebieden van onechte karetschildpadden. (A) Rode stippen geven locaties van onechte 

populaties aan. Bijlagen tonen details van de bemonsteringslocaties: (B) Amvrakikos Golf, Griekenland; (C) Adriatische Zee, 

Kroatië; (D) Florida Bay, VS; (E) Kosi-baai, Zuid-Afrika. De kaarten zijn gemaakt met Natural Earth. Gratis vector- en 

rasterkaartgegevens @ naturalearthdata.com. 

 

De Adriatische Zee, verbonden met de Middellandse Zee via de Straat van Otranto, is een van 

de belangrijkste foerageergebieden voor jonge en volwassen onechte karetschildpadden in het 

Middellandse Zeegebied [27]. Onechte karetschildpadden zijn de meest voorkomende 

zeeschildpadden in de Adriatische Zee. Groene schildpadden komen af en toe voor, en 

lederschildpadden (Dermochelys coriacea) zijn zeer zeldzaam in het Adriatische bekken. 

Monsters van onechte karetschildpadden in de Adriatische Zee werden verkregen van dieren 

die in 2016 en 2017 naar het Marine Turtle Rescue Centre in Aquarium Pula (Kroatië) werden 

gebracht voor revalidatie. Een tweede populatie van mediterrane karetschildpadden is 

afkomstig uit de Golf van Amvrakikos (Ionische Zee, Griekenland), een belangrijk 

foerageergebied met een zeer hoge dichtheid aan onechte karetschildpadden [28]. 

Diatomeeënstalen werden in 2018 verzameld in het kader van de onderzoeks- en 

conserveringsactiviteiten van ARCHELON in de Golf van Amvrakikos door ze te vangen met 

de rodeotechniek [29]. De rodeotechniek werd in 2015 ook gebruikt om onechte 

karetschildpadden te vangen en te bemonsteren tijdens een jaarlijks onderzoek van 

zeeschildpadpopulaties in Florida Bay, een ondiepe lagune. De Zuid-Afrikaanse 

schildpaddenpopulatie werd bemonsterd op de stranden in Kosi Bay (noordoostelijk Zuid-

Afrika), een belangrijk broedgebied voor onechte karetschildpadden en lederschildpadden in 

de Indische Oceaan. In 2018 zijn monsters genomen van nestelende onechte 

karetschildpadden. 
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Monsterneming en preparatie  

Uit elke subpopulatie werden vijf onechte karetschildpadden willekeurig geselecteerd voor 

diatomeeënbemonstering. Basisinformatie over elke schildpad, zoals het gewicht van de 

schldpad en de lengte van het schild, werd verzameld op het moment van bemonstering (tabel 

1). Alle monsters werden genomen op een niet-invasieve manier voor het dier. Het 

verzamelen van materiaal werd uitgevoerd door onderzoekers met een vergunning voor het 

hanteren van dieren en goed geïnformeerde vrijwilligers volgens institutionele richtlijnen voor 

de verzorging en het manipuleren van dieren. Alle betrokken procedures respecteren de 

ethische normen in de Verklaring van Helsinki van 1975, zoals herzien in 2000 en 2008, 

evenals de toepasselijke nationale wetten. Alle bemonsteringsactiviteiten die werden 

uitgevoerd in het iSimangaliso Wetland Park (Zuid-Afrika) werden uitgevoerd op basis van 

onderzoeksvergunningen die zijn afgegeven door het Zuid-Afrikaanse ministerie van 

Milieuzaken (RES2017/73). De bemonsteringsactiviteiten in Kroatië werden uitgevoerd in 

overeenstemming met de toestemming van het Marine Turtle Rescue Centre door het 

Ministerie van Milieu en Energie van de Republiek Kroatië. Bemonsteringsactiviteiten in 

Griekenland werden uitgevoerd met toestemming van het Griekse ministerie van Landbouw 

en Milieu. 

De bemonsteringsmethode verschilde tussen de locaties. Schildmonsters uit Griekenland en 

Zuid-Afrika werden verzameld door het schild met een tandenborstel (voor eenmalig gebruik) 

te schrobben op ten minste drie willekeurig gekozen delen van het schild, waardoor een 

geschraapt oppervlak van ten minste 60 cm² werd verkregen. Monsters werden voor fixatie 

bewaard in plastic flesjes gevuld met ten minste 70% ethanol. Schildmonsters uit Kroatië 

werden afgeschraapt met een curette en bewaard in plastic flesjes (100 ml) gevuld met 

zeewater en gefixeerd met formaldehyde tot een eindconcentratie van 4%. Monsters van de 

schilden van onechte karetschildpadden in Florida werden verzameld met behulp van 

wattenstaafjes waarmee het schild werd afgewreven. De wattenstaafjes werden in afgesloten 

plastic zakken op ijs bewaard. Bovendien werden diatomeeën uit de huid van onechte 

karetschildpadden uit Griekenland verzameld door het dorsale gebied van de nek en/of de 

bovenzijde van de vinnen voorzichtig te schrobben met een tandenborstel en vervolgens de 

tandenborstelkop te spoelen in een 50 ml Falcon-buis gevuld met met 96 % ethanol. In totaal 

werden 25 monsters geanalyseerd, twintig afkomstig van schilden en vijf uit de huid.  
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Tabel 1: Lijst met monsters en informatie over onechte karetschildpadden. CCL = lengte gebogen schild, CCW = 

breedte gebogen schild, SCL = lengte recht schild, SCW = breedte recht schild 

 
 

Monsters werden verwerkt volgens de methoden beschreven door Hasle en Syvertsen [30] 

voor Zuid-Afrikaanse monsters en van der Werff [31] voor de andere monsters. In de meeste 

gevallen werden delen van de biofilm gereinigd door 37% H2O2 toe te voegen en ongeveer 1 

uur te verwarmen tot 80°C. De reactie werd voltooid door de toevoeging van verzadigd 

KMn04. Zuid-Afrikaanse monsters werden verteerd met kokende geconcentreerde zuren 

(HNO3 en H2SO4). Na centrifugatie (driemaal 10 minuten bij 3500 rpm, Phoenix Instruments, 

Clinical Centrifuge CD-0412), werd het gereinigde materiaal verdund met gedestilleerd water 

om overmatige concentraties van diatomeeënschaaltjes op de objectglaasjes te voorkomen. 

Monsters uit Florida werden bereid door in het laboratorium van de wattenstaafjes de 

uiteinden te oxideren voor diatomeeënonderzoek door de katoenvezels en epizoïsch organisch 

materiaal te koken in 100 ml 30% salpeterzuur gevolgd door door toevoeging van 

kaliumdichromaat wanneer 50 ml zuur overbleef. Gereinigde diatomeeën werden minimaal 6 

uur in het mengsel laten bezinken en de resterende zuuroplossing werd gedecanteerd. 

Bezonken diatomeeën werden gespoeld met gedeïoniseerd water. Het spoel-/bezink-

/decanteerproces werd zes keer herhaald totdat de oplossing een neutrale pH bereikte. Alle 

preparaten werden gemaakt met behulp van Naphrax en geanalyseerd met behulp van een 

Olympus BX53-microscoop uitgerust met differentiële interferentiecontrast (Nomarski) 

optiek en het Olympus UC30 Imaging System. Voor scanning elektronenmicroscoop (SEM) 

analyses werden delen van de geoxideerde suspensies gefiltreerd door een 2 m IsoporeTM 

polycarbonaat membraanfilter (Merck Millipore). De filters werden op stubjes gemonteerd en 

door sputteren bekleed met 10 nm platina of 20 nm goud-palladium. De stubjes werden 

geanalyseerd in Plantentuin Meise met een JSM-7100F Jeol Field Emission Scanning 

Electron Microscope bij 2 kV en met een werkafstand van 4 mm. Voor een meer 

gedetailleerde analyse van zeer fijn gestructureerde soorten werden enkele monsters 

Sample code Body part ID Tag / Turtle name
Sampling 

Date

Sampling 

Latitude

Sampling 

Longitude
Sex

Weight 

(kg)

SCL 

(cm)

CCL 

(cm)

SCW 

(cm)

CCW 

(cm)

Sampling location: Amvrakikos Bay (Greece)

GRE-01 carapace Y6343- Y6344 1.8.2018 39° 1' 34" N 21° 4' 19" E 75,4 78,6 55 68,5

GRE-02 skin Y6343- Y6344 1.8.2018 39° 1' 34" N 21° 4' 19" E 75,4 78,6 55 68,5

GRE-03 carapace Y6366- Y6367 1.8.2018 39° 1' 29" N 21° 4' 18" E 47,4 51 36,3 46,8

GRE-04 skin Y6366- Y6367 1.8.2018 39° 1' 29" N 21° 4' 18" E 47,4 51 36,3 46,8

GRE-05 carapace Y6368- Y6369 1.8.2018 39° 1' 44" N 21° 3' 40" E 66,1 69,6 51,5 63,8

GRE-06 skin Y6368- Y6369 1.8.2018 39° 1' 44" N 21° 3' 40" E 66,1 69,6 51,5 63,8

GRE-07 carapace Y6370- Y6371 1.8.2018 39° 1' 33" N 21° 3' 38" E 54,5 58,5 43,7 55,2

GRE-08 skin Y6370- Y6371 1.8.2018 39° 1' 33" N 21° 3' 38" E 54,5 58,5 43,7 55,2

GRE-09 carapace M9123- M9124 1.8.2018 39° 1' 28" N 21° 3' 36" E 50,4 53,2 37,5 47,5

GRE-10 skin M9123- M9124 1.8.2018 39° 1' 28" N 21° 3' 36" E 50,4 53,2 37,5 47,5

Sampling location: Florida Bay (USA)

FLO-U8 carapace HA5053 - HA5054 24.6.2015 24º 55’18” N 80º 48’ 28” W F 58,5 74,1

FLO-U9 carapace HB5559 - HB5560 24.6.2015 24º 55’18” N 80º 48’ 28” W 48 66,9

FLO-U10 carapace HB5668 - X7596 24.6.2015 24º 55’18” N 80º 48’ 28” W M 89 87,3

FLO-U11 carapace W1924 - W2176 24.6.2015 24º 55’18” N 80º 48’ 28” W F 75,7 79,5

FLO-U12 carapace HB5581 - HB5582 25.6.2015 24º 55’18” N 80º 48’ 28” W 71,2 78,5

Sampling location: Kosi Bay (South Africa)

SA-33 carapace ZA0447D - ZA0427D 16.1.2018 26°59'38.9"S 32°51'59.8"E F 86,4 83,6

SA-37 carapace ZA0829D - ZA0828D 11.1.2018 26°59'38.9"S 32°51'59.8"E F 80,2 85,7 62 78,8

SA-45 carapace ZA0924D - ZA0186D 11.1.2018 26°59'38.9"S 32°51'59.8"E F 73,9 80,2 58,2 74,8

SA-47 carapace ZA0833D - ZA1923D 13.1.2018 26°59'38.9"S 32°51'59.8"E F 91,4 81,8

SA-55 carapace ZA1406D - ZA1407D 18.1.2018 26°59'38.9"S 32°51'59.8"E F 84 92,7 64 88,5

Sampling location: Adriatic Sea (Croatia)

CRO-13 carapace Zanja-Mara 30.5.2016 44° 50’ 07” N 13° 49’ 58” E 11 44 43 41

CRO-19 carapace Lunga 30.8.2016 44° 50’ 07” N 13° 49’ 58” E 28,8 69,8 68 63,2

CRO-21 carapace Palma 30.9.2016 44° 50’ 07” N 13° 49’ 58” E F 45 70,2 68,5 71,5

CRO-24 carapace Shiggy-Lola 5.12.2016 44° 50’ 07” N 13° 49’ 58” E 0,9 24,1 24,5 23

CRO-42 carapace Tylago 24.2.2017 44° 50’ 07” N 13° 49’ 58” E 28,2 64 63 58
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bestudeerd met behulp van een ZEISS Ultra Rasterelectronenmicroscoop bij 3 kV in het 

Natural History Museum London (VK). Monsters en preparaten worden bewaard in de BR-

collectie (Plantentuin Meise, België). 

In elk preparaat werden 400 diatomeeënschaaltjes geteld en geïdentificeerd om de 

soortenrijkdom en samenstelling in de monsters te schatten. Na het tellen werd een compleet 

preparaat verder onderzocht om alle voorkomende taxa in het monster op te lijsten. 

Uitgebreide literatuur, waaronder zowel monografieën [32-35] als andere taxonomische 

publicaties, werd gebruikt om de waargenomen taxa te identificeren. 

 

Data analyse 

Voor paarsgewijze vergelijkingen van de diatomeeënflora op de onechte karetschildpadden 

van vier plaatsen, werd de Sørensen-index [36] berekend. Deze index maakt gebruik van 

aanwezigheids-/afwezigheidsgegevens en de volgende formule 2c/(a + b + 2c), waarbij a en b 

het aantal taxa zijn dat uitsluitend in elk van de twee populaties wordt waargenomen en c het 

aantal taxa is dat door deze populaties wordt gedeeld . De Shannon-Wiener diversiteitsindex 

(op ln-basis) werd berekend met behulp van het Multivariate Statistical Package (MVSP) 

[37]. De abundantie-gegevens werden vierkantswortel getransformeerd met downweighting 

van de dominante taxa. Alleen taxa met een totale abundantie van ten minste 2% in één 

monster werden opgenomen in alle verdere statistische analyses om overmatige ruis in de 

dataset te voorkomen. Tweedimensionale niet-metrische multidimensionale schaling (NMDS) 

werd gebruikt op basis van de Bray-Curtis-overeenkomstmatrix om de patronen in 

taxonsamenstelling tussen verschillende locaties en lichaamsdelen van de schildpadden te 

ontdekken. Analyse van gelijkheidspercentages (SIMPER) werd uitgevoerd om taxa te 

detecteren die verantwoordelijk waren voor het grootste deel van de ongelijkheid die werd 

waargenomen tussen verschillende monsterplaaten van de onechte karetschildpadden en hun 

lichaamsdelen [38]. Twee testsets, één met vier verschillende onechte karetschildpad 

subpopulaties en de tweede met twee lichaamsdelen (huid en schld) werden gebruikt om de 

permutatie-multivariate variantie-analyse (PERMANOVA) [39] uit te voeren. De 

paarsgewijze PERMANOVA-test werd uitgevoerd op de matrix van 

vierkantswortelgetransformeerde gegevens berekend op Bray Curtis-similariteit, met behulp 

van Type III Sums of Squares (d.w.z. partiële sommen van vierkanten), met vaste effecten en 

onbeperkte permutatie van onbewerkte gegevens (9999 permutaties). Alle multivariate 

analyses zijn uitgevoerd met behulp van de softwarepakketten PRIMER v6 en v7 [40], 

inclusief het add-on-pakket v6 PERMANOVA+. 

 

Resultaten 

Soortensamenstelling en diversiteit 

Tijdens de tellingen werden in totaal 183 taxa (inclusief soorten, variëteiten en vormen) 

behorend tot 56 genera geïdentificeerd. Eén schildmonster uit Florida (monster FLO-U8) 

bevatte onvoldoende diatomeeënschaaltjes en is daarom verwijderd uit verdere analyses. Een 

extra 214 taxa werd waargenomen buiten de tellingen, wat het totale aantal geregistreerde 

taxa op 397 brengt. Verschillende veelvoorkomende diatomeeën die op zowel op het schild 

als de huid van onechte karetschildpadden van alle vier de onderzochte locaties worden 

gevonden, worden geïllustreerd in figuur 2. Slechts 41% (166 taxa) van alle taxa kon tot op 

soortniveau worden geïdentificeerd. Nog eens 14% (56) kreeg voorlopige namen als ‘cf.’. In 

de Florida- en Griekse monsters werden meer taxa geïdentificeerd op soortniveau 

(respectievelijk 57% en 52%) in vergelijking met de Kroatische en Zuid-Afrikaanse monsters 

(respectievelijk 40% en 37%). 
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De meest soortenrijke genera die in alle monsters werden gevonden, waren Mastogloia (42 

taxa), Navicula (32 taxa), Amphora (30 taxa) en Nitzschia (30 taxa) (Tabel 2). De genus-

samenstelling verschilde tussen de schildmonsters van verschillende locaties. De schildflora 

op Kroatische onechte karetschildpadden bevatte voornamelijk Nitzschia (13 taxa) en 

Mastogloia (11 taxa), terwijl in Griekse monsters Navicula (13 taxa) en Mastogloia (12 taxa), 

in Florida monsters Mastogloia (26 taxa) en in de Zuid-Afrikaanse monsters Cocconeis (16 

taxa) en Licmophora (15 taxa) de meest soortenrijke geslachten waren. 

 
Tabel 2:Aantal diatomeeëntaxa in de meest soortenrijke geslachten in monsters van verschillende locaties. 

Diatom 

genera 
Overall  Croatia Greece 

South 

Africa 
Florida 

Mastogloia 42 11 12 12 26 

Navicula 32 11 13 11 6 

Amphora 30 4 9 12 7 

Nitzschia 30 13 10 12 8 

Cocconeis 26 8 6 16 2 

Licmophora 20 5 5 15 0 

Diploneis 20 10 5 6 2 

Seminavis 12 2 5 5 3 

Achnanthes 10 4 2 9 1 

Tryblionella 8 2 0 6 0 

other genera 167 57 71 71 32 
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Figuur 2: Scanning-elektronenmicrofoto's van diatomeeëntaxa geassocieerd met onechte zeeschildpadden.                 

(A) Hyalosynedra laevigata (FLO). (B) Licmophora debilis (GRE). (C) Tabularia cf. investiens (FLO). (D) Poulinea 

lepidochelicola (CRO). (E) Chelonicola sp. (SA) (F) Medlinella amphoroidea I (GRE). (G) Mastogloia cf. corsica (FLO). 

(H) Nitzschia cf. scalpelliformis (FLO). (I) Berkeleya fennica (CRO). (J) Nitzschia cf. inconspicua (CRO). (K) Bifibulatia sp. 

(CRO) (L) Cocconeis scutellum (GRE). (M) Achnanthes elongata (GRE). (N) Proschkinia sulcata (GRE) (O) Proschkinia 

vergostriata (GRE). Schaal stelt 10 µm voor, behalve voor E, F, J & K waar schaal = 1 µm. CRO – Kroatië, Adriatische Zee; 

GRE = Griekenland, Ionische Zee; FLO = Florida Bay, VS; SA – Zuid-Afrika; Kosi-baai 



 

Diatomededelingen 43, 2020-2022 

20 

 

Diatomeeëntellingen gaven aan dat de meest voorkomende soorten in alle (schild + huid) 

monsters Nitzschia CRO sp.2 (aanwezig 83,3% van alle monsters), Amphora crenulata 

Wachn. & E.E.Gaiser (70,8%), Cocconeis lineata Ehrenb. (70,8%), Nitzschia cf. inconspicua 

(62,5%) en Poulinea CRO sp.1 (54,2%) waren. Van alle getelde schaaltjes had Nitzschia cf. 

inconspicua een relatieve abundantie van 16,6%, Hyalosynedra laevigata (Grunow) 

D.M.Williams & Round 13,1%, Nitzschia CRO sp.2 12,2%, Chelonicola SA sp.1 9,9% en 

Poulinea CRO sp.1 4,4%. Alles bij elkaar vertegenwoordigen slechts tien taxa in totaal meer 

dan 71% van alle getelde schaaltjes bij.  

 

De Griekse en Kroatische monsters deelden 45 taxa, wat een relatief hoog aantal is (Figuur 3). 

Verschillende taxa, zoals Nitzschia cf. inconspicua en Nitzschia CRO sp. 2, verscheen 

overvloedig in bijna alle groepen behalve de Florida-monsters. In de Florida-monsters, 

bereikten taxa zoals Hyalosynedra laevigata, Synedra bacillaris (Grunow) Hust. en Toxarium 

hennedyanum (W.Greg.) Pelletan de hoogste relatieve abundanties (Fig 3). Alle Zuid-

Afrikaanse monsters werden gedomineerd door Chelonicola SA sp.1, terwijl de monsters 

verzameld uit de Middellandse Zee (de Kroatisch-Griekse groep) door Poulinea CRO sp.1 en 

sp. 2., Amphora crenulata, Berkeleya fennica Juhl.-Dannf., Cocconeis lineata en Navicula cf. 

perminuta Grunow (Fig 3) gedomineerd werden. Een vijfde van alle getelde schaaltjes 

behoorde tot de veronderstelde exclusief epizoïsche taxa zoals Achnanthes elongata 

Majewska & Van de Vijver, Medlinella amphoroidea Frankovich et al., Poulinea spp., en 

Chelonicola sp. (Tabel S2). De totale relatieve abundantie van deze soorten varieerde sterk 

tussen de populaties (Fig. 3), met de laagste waarden (0,3%) geregistreerd in de Florida-

monsters en de hoogste in de Zuid-Afrikaanse (49,1%). Bovendien werd een significant 

verschil waargenomen tussen de schild- en huidmonsters uit Griekenland, waar de relatieve 

abundantie van de vermoedelijk epizoïsche taxa respectievelijk 25,7% en 5,3% bedroeg. 

Figuur 3: De meest voorkomende diatomeeëntaxa geassocieerd met onechte karetschildpadden 

Schaduwplot die de 25 meest voorkomende taxa illustreert die zijn gevonden op schilden (driehoek) en huiden 

(vierkant) van onechte karetschildpadden op alle onderzochte plaatsen op basis van vierkantswortel-

getransformeerde abundantiegegevens. De witte cellen vertegenwoordigen de afwezigheid van de taxa en de 

donkerste cellen de grootste abundanties. Taxa worden geordend door een hiërarchische clusteranalyse van hun 

onderlinge associaties over steekproeven op basis van Index of Association berekend op de gestandaardiseerde 

tellingen. CRO = Kroatië, Adriatische Zee; FLO = Florida Bay, VS; GRE = Griekenland, Golf van Amvrakikos; 

SA = Zuid-Afrika, Kosi Bay 
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Het aantal soorten in een enkel monster varieerde tussen 11 en 111 taxa (inclusief taxa 

waargenomen buiten de tellingen; Fig 4A). De mediaan van hetzelfde gebied was over het 

algemeen lager in de huidmonsters (26) dan in de schildmonsters (51). Van de schildmonsters 

waren de Zuid-Afrikaanse monsters de meest soortenrijke, terwijl het laagste aantal taxa in de 

Florida en enkele Kroatische monsters gevonden werd (Fig 4A). Het aantal genera tussen de 

populaties (figuur 4B) verschilde ook met het hoogst gevonden aantal in het Zuid-Afrikaanse 

materiaal. De schildmonsters uit Griekenland vertoonden de hoogste diversiteit 

(mediaanwaarde 2,38) en evenness (0,61), terwijl de monsters uit Florida de laagste diversiteit 

(1,21) en evenness (0,32) hadden (Fig 4C,D). 

 

 

Vergelijkende analyses 

De Sørenson-similariteitsindex toonde aan dat de Kroatische en Griekse monsters het meest 

op elkaar leken, zowel op infrageneriek (soortniveau en lager) als op genusniveau, 

respectievelijk 35% en 62%. De laagste overeenkomst op infrageneriek niveau (bijna 16%) 

Figuur 4: Box- en whiskerplots van de diversiteit van diatomeeëngemeenschappen in de verschillende 

plaatsen. 

De diversiteit van de diatomeeëngemeenschap voor schildmonsters van onechte karetschildpadden uit elke plaats en 

voor de huidmonsters uit Griekenland. (A) Het aantal taxa. (B) het aantal geslachten, (C) de Shannon-Wiener 

diversiteitsindex en D) evenness. Whiskers geven maximum en minimum aan, de mediaanwaarde wordt 

aangegeven in het vak. CRO = Kroatië, Adriatische Zee; FLO = Florida Bay, VS; GRE = Griekenland, Golf van 

Amvrakikos; SA = Zuid-Afrika, Kosi Bay 
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wordt opgemerkt tussen de Florida- en Zuid-Afrika-monsters en op genusniveau tussen 

Florida en Griekenland (42,5%; Tabel 3). 

 

Tabel 3: Sørensen-similariteitsindex van de schaalmonsters tussen de verschillende plaatsen. Index werd berekend op 

zowel soort- als genusniveau, uitgedrukt in percentages. 

Species level Croatia Florida Greece 

Florida 20.37   
Greece 35.02 21.20  
South Africa 25.57 15.85 22.22 
    

Genus level Croatia Florida Greece 

Florida 46.91   
Greece 62.14 42.50  
South Africa 54.05 45.45 49.09 

 

Volgens de SIMPER-analyse hadden Kroatische monsters de laagste overeenkomst binnen de 

site (gemiddelde overeenkomst 21,1%), gevolgd door Zuid-Afrikaanse en Griekse monsters 

(respectievelijk 49,3% en 57,8%), terwijl Florida-monsters de meest homogene waren 

(60,4%). 

Over het algemeen waren de meest voorkomende taxa in elke steekproefgroep ook degenen 

die het meest bijdroegen aan de overeenkomst binnen de groep, zoals Poulinea CRO sp.1 en 

sp.2 voor Kroatië, Nitzschia cf. inscospicua en Nitzschia CRO sp.2 voor Griekenland, 

Chelonicola SA sp.1. voor Zuid-Afrika en Hyalosynedra laevigata voor Florida. De 

SIMPER-ongelijkheidsanalyse (Tabel 4) toonde aan dat tien taxa verantwoordelijk waren 

voor ongeveer 50% van de totale verschillen waargenomen tussen Griekse en Kroatische 

monsters, met Nitzschia cf. inconspicua en Cocconeis lineata als voornaamste soorten. 

Monsters uit Florida verschilden duidelijk van die van andere locaties, voornamelijk vanwege 

Hyalosynedra laevigata met bijdragen van 20,6%, 18,3% en 21,7% aan de totale ongelijkheid 

die werd waargenomen tussen respectievelijk Florida en Kroatië, Florida en Griekenland, en 

Florida en Zuid-Afrika. Zuid-Afrikaanse monsters werden gekenmerkt door hoge abundanties 

van Chelonicola SA sp. 1 die 15,86%, 17,34% en 15,67% bijdroeg aan de totale ongelijkheid 

tussen Zuid-Afrika en Kroatië, Zuid-Afrika en Florida, en Zuid-Afrika en Griekenland. 

Medlinella amphoroides, Nitzschia cf. inconspicua, Navicula GRE sp. 2 en Proschkinia CRO 

sp. 2 waren verantwoordelijk voor de meeste verschillen tussen de huid- en schild-

diatomeeëngemeenschappen uit Griekenland (tabel 4). 

 

 

 

 



 

Diatomededelingen 43, 2020-2022 

23 

 

 

Species
Average 

Abundance

Average 

Abundance2

Average 

Dissimilarity

Dissimilarity/

SD

Contribution 

%

Cumulative 

contribution 

%

Croatia  &  Florida 

CRO FLO

Hyalosynedra laevigata 1,04 17,56 19,05 3,41 20,61 20,61

Poulinea CRO sp. 1 5,37 0,00 6,61 0,70 7,15 27,76

Nitzschia  cf. incospicua 3,83 0,00 5,29 0,49 5,72 33,48

Poulinea CRO sp. 2 3,71 0,43 3,88 1,28 4,20 37,67

Nitzschia CRO sp.2 3,89 1,10 3,78 0,92 4,09 41,76

Amphora crenulata 3,54 1,55 3,43 1,30 3,71 45,47

Berkeleya fennica 3,24 0,00 3,29 0,87 3,56 49,02

Synedra bacillaris 0,00 2,78 3,05 1,77 3,30 52,33

Croatia  &  Greece 

CRO FLO

Nitzschia  cf. incospicua 3,83 9,61 8,05 2,13 10,82 10,82

Cocconeis lineata 0,49 6,45 5,00 3,65 6,72 17,54

Nitzschia CRO sp.2 3,89 7,38 4,68 1,91 6,29 23,83

Poulinea CRO sp. 1 5,37 1,12 4,33 0,69 5,81 29,64

Navicula cf. pavillardii  0,00 4,29 3,62 4,65 4,87 34,51

Navicula cf. perminuta 0,75 4,29 2,97 1,73 3,99 38,49

Poulinea CRO sp. 2 3,71 2,73 2,59 1,37 3,49 41,98

Amphora crenulata 3,54 4,36 2,57 1,31 3,45 45,43

Berkeleya fennica 3,24 1,91 2,38 1,10 3,20 48,62

Halamphora kolbei 2,74 0,48 2,37 0,59 3,19 51,82

Florida  &  Greece 

FLO GRE

Hyalosynedra laevigata 17,56 0,04 17,08 6,51 18,26 18,26

Nitzschia  cf. incospicua 0,00 9,61 9,44 2,13 10,09 28,34

Cocconeis lineata 0,11 6,45 6,13 4,28 6,55 34,89

Nitzschia CRO sp.2 1,10 7,38 6,09 2,39 6,50 41,40

Navicula cf. pavillardii  0,00 4,29 4,17 5,22 4,45 45,85

Navicula cf. perminuta 0,00 4,29 4,13 2,43 4,41 50,26

Croatia  &  South Africa 

CRO SA

Chelonicola  SA sp. 1 0,00 13,46 13,97 2,96 15,86 15,86

Nitzschia  cf. incospicua 3,83 9,05 9,49 1,76 10,77 26,64

Poulinea CRO sp. 1 5,37 0,00 5,91 0,72 6,71 33,35

Nitzschia CRO sp.2 3,89 2,77 4,07 1,12 4,62 37,97

Poulinea CRO sp. 2 3,71 0,00 3,74 1,35 4,25 42,22

Amphora SA sp. 1 0,00 3,44 3,38 0,97 3,84 46,05

Amphora crenulata 3,54 0,29 3,13 1,28 3,56 49,61

Berkeleya fennica 3,24 0,00 2,99 0,87 3,40 53,01

Florida  &  South Africa 

FLO SA

Hyalosynedra laevigata 17,56 0,54 20,77 4,90 21,66 21,66

Chelonicola  SA sp. 1 0,00 13,46 16,62 3,08 17,34 39,00

Nitzschia  cf. incospicua 0,00 9,05 11,17 1,76 11,65 50,65

Greece  &  South Africa 

GRE SA

Chelonicola  SA sp. 1 0,00 13,46 12,12 3,52 15,67 15,67

Cocconeis lineata 6,45 0,20 5,52 4,28 7,14 22,81

Nitzschia CRO sp.2 7,38 2,77 4,84 1,72 6,26 29,07

Nitzschia  cf. incospicua 9,61 9,05 4,56 1,36 5,89 34,96

Navicula cf. pavillardii  4,29 0,04 3,78 5,30 4,88 39,85

Amphora crenulata 4,36 0,29 3,61 1,81 4,66 44,51

Amphora SA sp. 1 0,00 3,44 2,95 0,98 3,82 48,33

Navicula cf. perminuta 4,29 0,98 2,92 1,57 3,77 52,10

Greece carapace  &  skin 

Carapace Skin

Medlinella amphoroides 1,21 8,00 5,70 1,67 9,22 9,22

Nitzschia  cf. incospicua 9,61 3,90 5,70 1,48 9,21 18,43

Navicula GRE sp.2 0,09 6,64 5,40 6,46 8,73 27,16

Proschkinia  CRO sp.2 1,39 6,42 4,31 1,65 6,97 34,13

Cocconeis lineata 6,45 1,84 3,78 3,21 6,11 40,25

Nitzschia CRO sp.2 7,38 10,46 3,43 1,44 5,55 45,79

Amphora crenulata 4,36 1,37 2,97 1,55 4,81 50,60

Tabel 4: Bijdrage van soorten aan verschillen tussen epizoïsche diatomeeën-gemeenschappen 

van onechte karetschildpadpopulaties - onderscheidende soorten. Samenvatting van 

SIMPER-analyse van schild- en huidgegevens op basis van Bray-Curtis-ongelijkheid, 70% cut 

off, taxa die cumulatief bijdragen aan de ongelijkheid van meer dan 50% worden getoond. 

Kroatië (CRO), Griekenland (GRE), Zuid-Afrika (SA), Florida (FLO). 
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Niet-metrische multidimensionale schaling op basis van abundantiegegevens van de 

schilddiatomeeën verdeelde de monsters in vijf verschillende groepen (figuur 5A). De 

Florida-cluster was het verst verwijderd van alle resterende groepen, terwijl de Zuid-

Afrikaanse, Griekse en Kroatische monsters dichter bij elkaar werden geplaatst. Over het 

algemeen werd toch een goede scheiding tussen de verschillende plaatsen gehandhaafd. 

Kroatische monsters vertoonden de laagste groepshomogeniteit, met een hoofdgroep van drie 

monsters en een enkele groep bestaande uit één monster (CRO-13) en één monster geplaatst 

in een ander cluster (CRO 19). Een aanvullende nMDS-analyse die alleen op de Griekse 

schaal en huidmonsters werd uitgevoerd, toonde een goede scheiding van de twee groepen 

aan (Fig. 5B) 

 

Figuur 5: Niet-metrische multidimensionale schaal (nMDS) grafieken van diatomeeënassemblages op onechte 

karetschildpadden. (A) Schildmonsters uit vier plaatsen. (B) Huid- en schildmonsters uit Griekenland. De overlay-

clusteranalyse geeft een groepering aan op basis van monsterovereenkomst van respectievelijk 25 en 50 in (A) en (B). CRO = 

Kroatië, Adriatische Zee; FLO = Florida Bay, VS; GRE = Griekenland, Golf van Amvrakikos; SA = Zuid-Afrika, Kosi Bay 
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De paarsgewijze PERMANOVA-test bevestigde het significante effect van zowel de locatie 

(p<0,01) als het lichaamsdeel van de zeeschildpad (p=0,008) op de bijbehorende diatomeeën 

(Tabel 5). 

 

Tabel 5:PERMANOVA-analyses gebaseerd op paarsgewijze tests op vierkantswortelgetransformeerde gegevens: Type III 

(gedeeltelijk), Vaste effecten som op nul voor gemengde termen 

 

 

Discussie 

Onechte karetschildpadden uit de geanalyseerde populaties herbergen een zeer diverse 

diatomeeënflora met bijna 400 taxa die behoren tot meer dan 100 genera. Dit aantal is 

hoogstwaarschijnlijk een onderschatting van de exacte diversiteit, aangezien bemonstering 

van een te beperkt aantal schildpadindividuen het aantal gevonden diatomeeëntaxa kan 

beperken. Bovendien werden verschillende taxa, meestal in de genera Amphora/Halamphora, 

Navicula en Nitzschia, gegroepeerd onder een gemeenschappelijke naam. Gedetailleerde SEM 

en moleculaire analyse zal nodig zijn om hun juiste taxonomische identiteit te verduidelijken, 

wat hoogstwaarschijnlijk de eigenlijke diversiteit nog zal vergroten. Een duidelijk voorbeeld 

is Nitzschia cf. inconspicua, een soort die hoogstwaarschijnlijk een groep taxa 

vertegenwoordigt die moeilijk te ontwarren is in plaats van één enkele soort. In het verleden is 

de N. frustulum-inconspicua-groep het onderwerp geweest van verschillende taxonomische en 

moleculaire herzieningen, resulterend in de beschrijving van verschillende nieuwe soorten en 

een betere karakterisering van andere, zoals N. frustulum (Kütz.) Grunow [41,42 ], gebaseerd 

op kleine morfologische verschillen. Nitzschia cf. inconspicua werd gevonden in andere 

epibiont-diatomeeëngemeenschappen, bijvoorbeeld dominant op warana’s in Costa Rica [4]. 

Rivera et al. [24] paste zowel moleculaire als microscopische analyses toe van schildmonsters 

van groene schildpadden in het Marine Nature Park van Mayotte (Indische Oceaan) en 

ontdekte dat N. inconspicua een van de meest voorkomende taxa is die werd waargenomen 

met een homogene morfologie voor alle zeven onderzochte zeeschildpadden. DNA-analyse 

Groups  df      t P(perm) Unique perms

Croatia, Florida 7 2,3624 0,0078 126

Croatia, Greece 8 1,7282 0,0078 125

Croatia, South Africa 8 2,1666 0,0105 126

Florida, Greece 7 4,3461 0,0066 126

Florida, South Africa 7 3,8197 0,0083 126

Greece, South Africa 8 3,0402 0,0095 126

Greece carapace & skin 8 2,7412 0,008 126

Average similarity between/within groups

Croatia Florida Greece South Africa

Croatia 21,046                          

Florida 7,5637 60,355                   

Greece 25,578 6,4227 57,828             

South Africa 11,931 4,1172 22,668 49,322

carapace   skin

carapace 57,828       

skin 38,183 62,108
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daarentegen wees op de aanwezigheid van tientallen OTU's (Operational Taxonomical Units), 

resulterend in vier groepen die een hoge (pseudo)cryptische diversiteit in N. inconspicua 

impliceerden. 

De waargenomen soortenrijkdom is duidelijk hoger dan op dit moment bekend is van andere 

soorten zeeschildpadden. Majewska et al. [4] registreerde slechts 21 taxa in 38 schildmonsters 

van warana’s in Costa Rica, terwijl in een ander onderzoek Majewska et al. [17] 26 taxa (20 

genera) rapporteerde in 76 schildmonsters van groene schildpadden in Costa Rica en Iran. Het 

is mogelijk dat de toegepaste bemonsteringstechniek in de laatste twee onderzoeken (d.w.z. 

het gebruik van een scheermesje of scalpel op een beperkt oppervlak van het schild) in 

tegenstelling tot de toepassing van een tandenborstel die een groter oppervlak afborstelt, de 

waargenomen taxonrijkdom beïnvloedde. Rivera et al. [24] gebruikte de 

tandenborstelmethode om zeven jonge groene schildpadden uit Mayotte te bemonsteren en 

observeerde 57 diatomeeëntaxa. Onze resultaten wijzen ook op een zekere invloed van de 

bemonsteringstechniek. De Florida-monsters, verzameld met een staafje met een katoenen 

punt, waren het minst divers van alle schildmonsters. Deze methode was mogelijk te 

zachtaardig om stevig aangehechte, adnate diatomeeëntaxa, zoals Cocconeis- en Amphora-

soorten van het schild, te verwijderen in vergelijking met de tandenborstel- en/of 

curettemethodes die werden toegepast om de andere populaties te bemonsteren. De 

overheersende geslachten in de Florida-monsters, Hyalosynedra, Synedra en Toxarium, zijn 

allemaal grote, rechtopstaande diatomeeënsoorten [3, 34], die alleen met hun voetpunt aan het 

oppervlak zijn bevestigd en daarom gemakkelijker kunnen worden verwijderd met een 

wattenstaafje. Door het oppervlak te borstelen met een harde tandenborstel worden de goed 

vastzittende, adnate diatomeeëntaxa efficiënter van het harde schild verwijderd. Onlangs is 

deze methode aangewezen als de standaard bemonsteringsmethode voor epizoïsche 

diatomeeëngemeenschappen [43].  

Ondanks de hoge soortenrijkdom is het percentage van de vermoedelijk strikt-epizoïsche taxa 

vrij laag, hoewel het exacte aantal taxa in die groep als onzeker moet worden beschouwd. 

Verschillende taxa zijn onlangs beschreven van monsters van onechte karetschildpadden uit 

deze dataset, zoals Catenula exigua K.Robert et al., Planothidium kaetherobertianum Van de 

Vijver & Bosak en Lucanicum ashworthianum Majewska et al. [22, 44, 45]. Deze soorten zijn 

nog niet gevonden in epizoïsche monsters van andere plaatsen en substraten, net als de nieuw 

beschreven Proschkinia-soorten, P. vergostriata Frankovich et al. en P. sulcata Majewska et 

al., die tot nu toe alleen gevonden werden op schilden en huid van schildpadden [20]. Er 

zullen dus meer bemonsteringen en analyses van mariene benthische 

diatomeeëngemeenschappen van zowel biotische (inclusief zeedieren) als abiotische 

substraten nodig zijn om de exacte habitatvoorkeuren van deze diatomeeën te bepalen. 

Een groot verschil in de relatieve abundantie van de vermoedelijk strikt epizoïsche taxa werd 

waargenomen tussen de huid- en schildmonsters in de Griekse populatie. 

Huidgemeenschappen werden gedomineerd door Medlinella amphoroidea, Poulinea spp en 

Achnanthes elongata, die momenteel allemaal alleen bekend zijn van zeeschildpadden [12, 

17, 22], terwijl taxa behorend tot gewone epifytische en epipelische diatomeeënsoorten, zoals 

Amphora, Halamphora, Berkeleya en Cocconeis, meer abundant waren in schildmonsters. 

Huidmonster GRE-04 en het bijpassende schildmonster GRE-03 werden verzameld van 

dezelfde schildpad. De hoge abundanties van Nitzschia cf. inconspicua en Navicula sp.7. (Fig 

3.) aanwezig in het bovengenoemde huidmonster resulteerde in de groepering ervan met 

schildmonsters. 

 

Veel van de waargenomen diatomeeëntaxa zijn waarschijnlijk 'ecologische lifters' die het 

dierlijk oppervlak gebruiken als om het even welk ander hard substraat dat geschikt is voor 

hun ontwikkeling [46-49]. Aan de andere kant kunnen sommige soorten in de gewone 
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benthische geslachten net zo goed de obligaat epizoïsche taxa zijn. Dit lijkt waar te zijn voor 

de twee Achnanthes-soorten die regelmatig in grote hoeveelheden worden aangetroffen op 

verschillende zeeschildpadden uit verschillende oceanen [17, 18, 21, pers. waarnemingen]. 

Bovendien komen verschillende Proschkinia- en Craspedostauros-soorten die zijn 

beschreven aan de hand van de schilden en huid van zeeschildpadden veelvuldig voor op het 

dierlijke substraat maar zijn ze daarentegen tot nu toe nooit waargenomen op een niet-

dierlijke habitat [20, 21, pers. waarnemingen]. 

 

De huidige resultaten geven aan dat de huid van zeeschildpadden waarschijnlijk een veel 

specifieker substraat is voor diatomeeëngroei dan het schild, waarbij de laatste meer 

overeenkomsten vertoont met andere biotische (bijv. schelpen van slakken of weekdieren, 

zeepokken) of abiotische oppervlakken (bijv. rotsen). Strikt epizoïsche diatomeeëntaxa 

ontwikkelen zich goed op het fysiologisch actieve substraat, terwijl opportunistische 

bentische soorten, die enkele vitale aanpassingen missen, zich slechts tijdelijk aan de huid 

kunnen hechten als de externe omstandigheden gunstig zijn. Een van de sprekende 

voorbeelden is Medlinella amphoroidea, beschreven vanaf de huid van onechte 

karetschildpadden in Florida [12]. In de huidige studie werd Medlinella bijna uitsluitend 

gevonden in verschillende huidmonsters, maar is de soort bijna volledig afwezig in de 

schildmonsters (slechts 10 valven gevonden op een schild). Door het foerageergedrag van 

deze schildpaddensoort kunnen tal van opportunistische diatomeeënsoorten op het schild van 

de onechte karetschildpadden terechtkomen [50, 51]. Andere soorten zeeschildpadden zoals 

warana’s en groene schildpadden vertonen een ander voedingsgedrag en hebben een ander 

dieet [26], wat de samenstelling van de epizoïsche diatomeeënsoort kan beïnvloeden. 

Robinson et al. [52] merkte op dat de macro-epibiont diversiteit van nestelende 

zeeschildpadden gedeeltelijk verband houdt met de diversiteit van hun foerageerhabitats. 

Zeeschildpadsoorten met meer diverse foerageergebieden zouden dus meer diverse epibiont-

gemeenschappen moeten hebben. Fuller et al. [53] meldde dat onechte karetschildpadden 

meer macro-epibiotische soorten herbergen, zoals zeepokken, dan groene schildpadden. De 

auteurs van deze studie suggereren ook dat de verschillen in epibiont-gemeenschappen tussen 

de twee soorten zeeschildpadden kunnen worden toegeschreven aan het verschil in 

voedingsgedrag en dieet. Volwassen onechte karetschildpadden zijn immers vooral actief als 

benthische verzamelaars [54] terwijl groene schildpadden herbivoren zijn die grazen op 

zeegras met weinig sedimentverstoring [55] tot gevolg. Onechte karetschildpadden 

ontwikkelen vaak een rijke macro-algenflora die bestaat uit een groot aantal draadvormige 

algentaxa zoals Polysiphonia carettia Hollenberg [56] of Ectocarpus fasciculatus Harvey. 

Epifytische diatomeeën op deze macroalgen, zoals verschillende soorten Cocconeis of 

Amphora, kunnen daarom, hoewel ze niet direct aan het dierlijk lichaam zijn bevestigd, de 

samenstelling van de met zeeschildpadden geassocieerde diatomeeëngemeenschap verder 

verrijken. Naarmate de biofilm zich ophoopt, neemt het beschikbare, niet-gekoloniseerde 

substraatoppervlak op het schild af en neemt de relatieve overvloed aan strikt epizoïsche 

diatomeeëntaxa die dit soort substraat nodig hebben om te gedijen ook af [17].  

 

Het gedrag van de schildpadden en de impact ervan op de aangehechte diatomeeënflora kan 

dus verklaren waarom een duidelijk bioregionalisme werd gevonden in de huidige studie. 

Onechte karetschildpadmonsters uit de Middellandse Zee (d.w.z. de naburige Adriatische Zee 

en de Golf van Amvrakikos) bleken het meest op elkaar te lijken en bovendien duidelijk te 

verschillen van zowel de monsters uit de Zuidwest-Indische (Zuid-Afrika) als de Noordwest-

Atlantische Oceaan (Florida). De Golf van Amvrakikos (Griekse monsters) is via de Ionische 

Zee verbonden met de Adriatische Zee (Kroatische monsters). Satellietdetectie van onechte 

karetschildpadden toonde aan dat schildpadden uit de Amvrakikos-baai langdurig in dit 
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gebied verblijven, af en toe afdwalen naar de noordelijke Adriatische Zee met deze laatste als 

foerageergebied [57]. Monster CRO-13 verschilde significant van andere Kroatische 

diatomeeëngemeenschappen, zoals aangegeven door de nMDS-plot. Het monster werd 

genomen acht maanden nadat de gewonde schildpad in het opvangcentrum arriveerde en 

nadat het was schoongemaakt van zijn oorspronkelijke epizoïsche biofilm als gevolg van 

standaardprocedures die in de faciliteit werden toegepast. De waargenomen diatomeeënflora 

vertoonde een opmerkelijke gelijkenis met de diatomeeënflora die groeide op de wanden van 

de plastic behuizing waarin de schildpad gedurende enkele maanden werd gerehabiliteerd 

(Bosak, pers. waarneming). Dit kan wijzen op een vrij gemakkelijke overdracht van 

diatomeeëntaxa die aanwezig zijn op de wanden van de watertank of aquarium naar het 

schildoppervlak van in gevangenschap levende schildpadden, vooral als de nieuwe omgeving 

het dier ervan weerhoudt zijn natuurlijke gedrag te vertonen (bijv. voeden door duiken, snel 

zwemmen). Zoals reeds voorgesteld door Holmes et al. [8], en later door Wetzel et al. [11] en 

Majewska et al. [17], vindt overdracht van met het oppervlak geassocieerde diatomeeën 

tussen verschillende dieren waarschijnlijk plaats door contact van lichaam tot lichaam. Het is 

aannemelijk dat voor een diatomeeënoverdracht tussen de dierlijke gastheer en levenloze 

objecten ook fysiek contact nodig zal zijn. 

 

Een aanzienlijk deel van de waargenomen diatomeeëntaxa in de monsters uit Kroatië en 

Griekenland werd eerder geïllustreerd in de monografie van Álvarez-Blanco & Blanco [35] 

over de bentische diatomeeënflora van de Middellandse Zeekusten. Aan de andere kant zijn 

de overheersende geslachten in de monsters uit Florida Hyalosynedra, Synedra, Toxarium en 

Mastogloia, de laatste aanwezig met een vrij groot aantal soorten, die vaak worden gemeld uit 

de regio Florida Bay [34, 58]. Deze waarnemingen lijken de eerder gesuggereerde hypothese 

[14] te ondersteunen dat de samenstelling van diatomeeën kan dienen als een biogeografische 

indicator van de verblijfplaats van zeeschildpadden, met name onechte karetschildpadden die 

bijzonder diverse diatomeeëngemeenschappen herbergen. Door de diatomeeënflora op de 

zeeschildpad te vergelijken met bekende mariene benthische diatomeeënflora wereldwijd, kan 

het mogelijk zijn om het leefgebied waar de onechte karetschildpad heeft gewoond te 

detecteren. Studies naar epifytische diatomeeën laten zien dat de epibiotische 

diatomeeëngemeenschappen sterk kunnen variëren, afhankelijk van de geografische locatie en 

externe omgevingsomstandigheden [4, 17]. Een vervolgonderzoek zou zowel de epibiotische 

onechte flora als de lokale benthische (inclusief diverse abiotische substraten en dieren met 

harde oppervlakken) diatomeeëngemeenschappen moeten onderzoeken. Bovendien kan een 

studie die de analyse van de epibiotische diatomeeënflora en GPS-tracking combineert, een 

interessant onderzoekstopic zijn. 

 

Conclusie 

De diatomeeënflora op de schilden en huid van onechte karetschildpadden uit geografisch 

verschillende locaties vertoont een opmerkelijke diversiteit en een over het algemeen lage 

gelijkenis. Onechte karetschildpadden van dezelfde locatie delen een gemeenschappelijke 

groep van diatomeeën, met een duidelijk bioregionalisme, en diatomeeëngemeenschappen op 

zeeschildpadden uit verder weg gelegen gebieden vertonen minder overeenkomsten tussen 

elkaar dan die uit aangrenzende gebieden. 

In veel gevallen waren de vermoedelijk echt epizoïsche soorten in de minderheid in 

vergelijking met de lokale benthische taxa en hadden ze slechts een kleine bijdrage aan de met 

zeeschildpadden geassocieerde diatomeeënflora. Dit kan gedeeltelijk worden verklaard door 

het frequente fysieke contact met verschillende ondergronden dat optreedt tijdens de 

specifieke foerageeractiviteiten van onechte karetschildpadden. Hoewel soortenrijke 

diatomeeën-gemeenschappen worden gevonden op zowel het schild als de huid van 
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zeeschildpadden, lijken de gemeenschappen die ermee geassocieerd zijn minder divers te zijn 

met een hogere abundantie van de vermoedelijk uitsluitend epizoïsche taxa. 

Onechte karetschildpadden dienen als reservoirs en mogelijke vectoren voor diverse en vaak 

unieke diatomeeëngemeenschappen. Deze ecologische rol van zeeschildpadden wordt nog 

steeds slecht begrepen en wordt zelden besproken, en toekomstige studies zijn nodig om meer 

licht te werpen op de bijdrage van zeeschildpadden aan de verspreiding van benthische 

diatomeeën en hun moderne biogeografie. 
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Diversiteit binnen het genus Eunotia in het Biosfeer reservaat Yangambi,  

provincie Tshopo, DR Congo 
 
 

Christine Cocquyt1 

 
 
1Plantentuin Meise, Departement Onderzoek, Nieuwelaan 38, 1860 Meise, België 
 
 
Inleiding 
In de jaren 1950, op het einde van de koloniale periode, was Yangambi een 
belangrijk onderzoekscentrum voor landbouw en de studie van het tropisch 
klimaat gelegen in het hartje van de Democratische Republiek Congo. Het 
“Institut National pour l’Etude Agronomique du Congo belge” (INEAC) werd 
door de Belgische regering opgericht (1933-1962). Koffie, palmolie en cacao 
waren enkele van de belangrijke gewassen die onderdeel vormden van het 
wetenschappelijk onderzoek. Na de onafhankelijk van Congo in 1960 werd het 
landbouwonderzoek verder gezet en maakt nu deel uit van het “Institut National 
des Etudes er de Recherches Agronomiques” (INERA), namelijk INERA-
Yangambi. De Plantentuin Meise is er actief en naast de hulp bij het rehabiliteren 
van het herbariumgebouw zijn verschillende onderzoekers betrokken bij Europese 
en Belgische projecten hoofdzakelijk in verband met koffie en in opleiding van 
herbariumpersoneel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Van links naar rechts: locatie van het Biosfeer reservaat Yangambi in het Congo-bekken, 
stroomafwaarts Kisangani in de provincie Tshopo; locatie van Biosfeer reservaat Yangambi in DR 
Congo; locatie van DR Congo op de kaart van Afrika. 
(naar https://www.cifor.org/forets/en/maps/yangambi-biosphere-reserve/) 

 
 

  

https://www.cifor.org/forets/en/maps/yangambi-biosphere-reserve/
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Studiegebied 

Het Biosfeer reservaat Yangambi is gelegen midden in het tropisch regenwoud 
van het Congo-bekken tussen 0°38’ en 1°10’ noorderbreedte en 24°16’ en 25° 
08’ oosterlengte. Het heeft een oppervlakte van 250.000 hectaren en is 
gelokaliseerd in de provincie Tshopo (een deel van de vroegere provincie 
“Orientale”) op ongeveer 100 km stroomafwaarts Kisangani (het vroegere 
Stanleyville). 
 
De kleine rivieren worden getypeerd door hun donkere kleur (black waters) (Fig. 2 
A) terwijl de Congostroom en zijn grote zijrivieren een lichtbruine kleur hebben 
en geladen zijn met sedimenten (Fig. 2 B). In het studiegebied zijn de kleine 
rivieren gekenmerkt door zure waters met een pH van 5-6, een elektrische 
geleidbaarheid van 11-20 µS cm-1 en een watertemperatuur van 22-26 °C. De 
Congostroom en grote zijrivieren in de omgeving van het studiegebied 
daarentegen hebben een pH hoger dan 6, een iets hogere elektrische 
geleidbaarheid van 50 µS cm-1 en een watertemperatuur van rond 26,5 °C tijdens 
de staalnames. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Rivieren uit het Congobekken. A: typisch “black waters” van een kleinere rivier. B: 
lichtbruin gekleurd water van een grote zijrivier van de Congostroom (foto’s C. Cocquyt, 
Plantentuin Meise).  

 
 

Materiaal en methoden 

Stalen voor diatomeeënonderzoek werden genomen in verschillende van de 

kleinere rivieren in het Biosfeer reservaat Yangambi waaronder de Isalowe-, 

Lobilo- en Losambilarivier. Daarbij werden zowel vaste substraten (epifyton, 

epipsammon, epipelon epixylon) als stromend water bemonsterd. Het materiaal 

werd in situ gefixeerd met alcohol. Na transport naar België werden de stalen 

behandeld met waterstofperoxide (verhit tot 100 °C gedurende ten minste 2 uur) 

ten einde het organisch materiaal te verwijderen. Permanente microscopische 

preparaten werden bekomen door een druppel van het gereinigd materiaal in te 

bedden in Naphrax. 

Diatomeeënanalyses werden uitgevoerd met een Olympus BX 51 microscoop 

uitgerust met differentieel interferentiecontrast en een Olympus UC30 digitale 

camera.  

Materiaal en microscopische preparaten zijn ondergebracht in de algencollectie 

van het Herbarium van de Plantentuin Meise (BR) en van het INERA Herbarium 

te Yangambi (YBI). 
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Resultaten en bespreking 

Analyse van epifytische stalen genomen in de Isalowerivier, nabij de bron en de 

monding in de Congostroom, tonen dat de diatomeeëngemeenschap voor meer 

dan de helft uit Eunotia Ehrenberg bestaat, respectievelijk 54,2 en 57,6%. De 

resultaten van Lobilorivier, op iets meer dan 6 km van de monding, waren 

vergelijkbaar (56,2 %). Dit in tegenstelling tot de Losambilarivier waar slecht 

5,1 % van de waargenomen schaaltjes tot het genus Eunotia behoorde. Deze 

kleine rivier stroomt vanaf de bron tot de monding in de Congostroom door 

volledig ontbost gebied onderhevig aan menselijke impact. De kleine 

Isalowerivier en de grotere Lobilorivier daarentegen ontspringen beiden in het 

equatoriaal regenwoud waar het grootste gedeelte van hun stroomgebied zich 

ook bevindt. Onderzoek van enkele stalen, genomen in de Congostroom nabij 

het Biosfeer reservaat Yangambi, toonden aan dat het aandeel aan Eunotia rond 

de 4% bedraagt. 

De waargenomen soortenrijkdom binnen het genus Eunotia in het Biosfeer 

reservaat Yangambi en omgeving is zeer groot. Een voorlopig aantal kunnen we 

hier niet geven gezien het onderzoek nog volop loopt. Daarbij gaat onze 

aandacht zeker uit naar de soorten beschreven uit Zuid-Amerika, en meer 

bepaald uit het Amazone-bekken. 

Daarom beperken we ons hier tot zeven soorten die reeds deel uitmaakten van 

een diepgaande studie, en waarvan er recentelijk een paar als nieuw voor de 

wetenschap werden beschreven. 

 

Eunotia enigmatica L.F. Costa & C.R. Wetzel (Fig. 3) 

Dit taxon werd in 2017 beschreven van oppervlaktesedimenten uit de Pedro 

Beicht Reservoir te Cotia, São Paulo, Brazilië (Costa et al. 2017). In het 

Biosfeer reservaat Yangambi werd deze soort enkel waargenomen in “Lac 

Makako”, een verbreed stuk van de Losambilarivier, ontstaan ten gevolge van 

erosie (Cocquyt et al. 2019). In epispammon stalen werd een relatieve 

abundantie tot 5.9 % van de totale diatomeeënpopulatie vastgesteld; epifytisch 

op Nymphaea lotus was dit 5.4 %. Een tweede waarneming van deze soort in de 

DR Congo gebeurde in een epifytonstaal genomen te Lubemba in een kleine 

bijrivier van de Luapularivier, in de provincie Haut-Katanga (Cocquyt et al. 

2019). 

De valven waargenomen in het Biosfeer reservaat Yangambi en omstreken 

hadden een lengte van 27,6–43,7 µm, een breedte van 1,8–2,6 µm en (29–) 30–34 

striae in 10 µm. 

 

Eunotia epithemioides Hustedt (Fig. 4) 

Dit taxon werd voor het eerst afgebeeld in 1913 in A. Schmidt’ Atlas van 

materiaal afkomstig uit een lagune in Kameroen en pas in 1921 beschreven 

(Hustedt in Schröder, 1921). Simonsen (1987) duidde één van de drie 

preparaten aan als lectotype. De soort uit Afrika beschreven, wordt ook vermeld 

uit tropisch Azië en tropisch Amerika (Cavalcante et al. 2014). 

Valven van dit taxon worden slechts sporadisch waargenomen in rivieren van 

het Biosfeer reservaat Yangambi en omstreken.  Ze hadden een lengte van  2 µm, 

een breedte van 9,5 µm en 4,5 bundels van (1–) 2–5 striae in 10 µm. De bundels 

zijn nabij de apices dichter bij elkaar gelegen. Deze waarnemingen passen heel 
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goed bij de beschrijving van Hustedt die een lengte van 50–80 µm, een breedte 

van 9–12 µm en 3–5 golvingen (striae bundels) in 10 µm vermeldt. Bovendien 

geeft hij aan dat er zich 22–24 striae in 10 µm bevinden. 

 

Eunotia leonardii J.C. Taylor & Cocquyt (Fig. 5) 

Dit taxon, beschreven in 2016 van de Lobayerivier, DR Congo, is vrij algemeen 

in de bestudeerde stalen van het Biosfeer reservaat Yangambi. De soort lijkt op 

Eunotia georgii Metzeltin & Lange-Bertalot (1998) en op Eunotia serra 

Ehrenberg (1837) maar verschilt onder andere in de vorm van de apices, de 

buiging van de ventrale zijde, de vorm en hoek van de raphe uiteinden op het 

valve-oppervlakte en in het aantal striae en areolae in 10 µm (Taylor et al. 

2016).  

De valven waargenomen in het Biosfeer reservaat Yangambi en omstreken 

hadden een lengte van 36–137 µm, een breedte van 7,5–11 µm, 9–16 striae in 10 

µm maar dichter bij elkaar gelegen nabij de apices, en 16-24 golvingen in 100 µm. 

 

Eunotia pierrefuseyi J.C. Taylor & Cocquyt (Fig. 6) 

Dit taxon werd in 2016 beschreven van de Lobayerivier, DR Congo (Taylor et 

al. 2016) als Eunotia fuseyi J.C. Taylor & Cocquyt nom. illeg. (non Eunotia 

fuseyi Schoeman) en rechtgezet door Taylor & Cocquyt in 2019. Deze rivier is 

een bijrivier van de Lomamirivier, één van de grote zijrivieren van de 

Congostroom. De Lomamirivier mondt uit in de Congostroom even voorbij het 

reservaat maar dan aan de linkeroever (rivier links onderaan in Fig. 1) Het is 

een synoniem van Eunotia papilio var. africana (Fusey) Fusey nom. inval., 

ongeldig beschreven door Fusey in 1966 uit de Centraal Afrikaanse Republiek.  

Deze soort werd regelmatig waargenomen in het Biosfeer reservaat Yangambi en 

omstreken. De valven hadden een lengte van 15–40 µm, een breedte van 6–10 (–

12) µm, 14–20 striae in 10 µm en rond de 32 areolae in 10 µm. 

 

Eunotia rhomboidea Hustedt (Fig. 7) 

Dit taxon werd door Hustedt in 1950 beschreven uit Lake Pinnin Kolk nabij 

Möln in Duitsland; een lectotype werd door Simonsen (1987) aangeduid. De 

valven die in het materiaal uit het Biosfeer reservaat Yangambi en omgeving 

werden waargenomen komen vrij goed overeen met de beschrijving van de 

soort: lengte 21–24 µm en breedte 2.9–4.5 µm ten opzichte van een lengte 10–

25 µm en een breedte van 1–4 µm voor de soortbeschrijving. Enkel het aantal 

striae in 10 µm wijkt af: 11–12,5 voor het Congo materiaal ten opzichte van 

(12–) 15–19) voor de soort. Dit taxon kwam vrij algemeen voor in het 

studiegebied. Verder onderzoek is echter nodig om te kunnen besluiten dat het 

inderdaad om dezelfde soort gaat, en dus om een meer algemene, 

cosmopolitische soort.  

 

Eunotia rudis Cocquyt & M. de Haan (Fig. 8) 

Dit taxon werd in 2016 beschreven uit een benthisch staal genomen in de 

Libongorivier, één van de bijrivieren van de Lobilorivier en gelegen in het 

Biosfeer reservaat Yangambi (Cocquyt et al. 2016).  

Toe nu toe werd dit taxon maar sporadisch waargenomen.  

De valven waargenomen in het Biosfeer reservaat Yangambi en omstreken 

hadden een lengte van (31,5–) 36–48 µm, een breedte van 9–13 µm, 5,5–7.0 striae 

in 10 µm en tot 8,5 in 10 µm in het midden, onregelmatig verdeeld over de valve-
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oppervlakte, en 24–26 areolae in 10 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 3–9. Eunotia spp. 4: Eunotia epithemioides. 5: Eunotia leonardii. 6: Eunotia pierrefuseyi. 

7: Eunotia rhomboidea.8:. Eunotia rudis. 9: Eunotia zygodon. Maatstreep 3-6, 8-9 = 10 µm, 7 = 

5 µm. 

 

Eunotia zygodon Ehrenberg (Fig. 9) 

Dit taxon werd in 1843 beschreven van Cayenne, Frans-Guyana in tropisch 

Zuid-Amerika, en wordt vrij algemeen aangetroffen in tropisch Afrika. De 

oorspronkelijk illustratie van Ehrenberg (1843) toont twee golvingen op de 

dorsale zijde, maar Taylor et al. (2016) toonden aan dat het aantal dorsale 

golvingen afhankelijk is van de grote van het schaaltje en afneemt tijdens de 

vegetatieve vermenigvuldiging. Deze auteurs plaatsen de volgende twee taxa in 

synonymie met Eunotia zygodon: Eunotia tropica Hustedt sensu Hustedt 

(1927), beschreven uit Japan, en Eunotia monodon var. tropica (Hustedt) 

Hustedt sensu Hustedt (in Schmidth 1933), beschreven uit Telaga Pengilan, 

Java. 

De valven waargenomen in het Biosfeer reservaat Yangambi en omstreken 

kunnen hadden een lengte van 37,0–153,3 µm, een breedte van 11,0–14,2 µm en 

11–15 (–21) striae in 10 µm. 

 

De zeven taxa die hier besproken werden weerspiegelen maar een klein 

percentage van de totale soortenrijkdom binnen het genus Eunotia in het 

Biosfeer reservaat Yangambi. Soorten met grote gelijkenis met Eunotia bilunaris 

(Ehrenberg) Schaarschmidt, E. flexuosa (Brébisson) Kützing, E. incisa W. 

Gregory, E. minor (Kützing) Grunow, E. naegelii Migula, E. paludosa Grunow, 
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E. pectinalis var. undulata (Ralfs) Rabenhorst, E. praerupta Ehrenberg, E. 

rabenhorstii var. monodon Cleve & Grunow, E. tropico-arcus Metzeltin & 

Lange-Bertalot zijn maar enkele van de vele taxa die een verdere taxonomische 

studie vereisen. Temeer daar van de zeven besproken soorten er 6 alleen gekend 

zijn uit de tropen, en waarvan bovendien de helft met een verspreiding die 

beperkt is tot tropisch Afrika. 
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Congressen en workshops 2022-2023 
 

Bart van De Vijver 

 
NVKD-meeting 

6–8 oktober 2022, Edam (Nl) 

Organisatie door Waterproef (Arthur van Dulmen) 

 

 

INTERNATIONALE CONFERENTIES EN WORKSHOPS  

(kijk ook op https://isdr.org/isdr-meetings/ ) 

 

Mei 2023 

14th European Diatom Meeting (EDM 2023), Plantentuin Meise (België), 9-11 mei 2023, 

meer informatie: bart.vandevijver@plantentuinmeise.be   

 

Juni 2023 

Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS13), Newcastle University, Verenigd 

Koninkrijk, 18–23 Juni 2023, https://www.sefs13.com/  

 

Augustus - September 2023 

26th International Diatom Symposium (IDS 2020), Yamagata (Japan), 28 Augustus - 2 

September 2023, meer informatie volgt als er duidelijkheid is of het congres daadwerkelijk 

doorgaat.   
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