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OOK 00UDWIEREN EH ZONNEDIEnTJES KUNNEN EEN KIEZELPANTSER HEBBEN 

INLEIDING 

Blnnen de planktonische -8p~hvcea~  komt een markante groep van wgenlsrnen 
voor. dle zich van anderen onderschelden door he2 bezit van een lorlca. Deze lorkca kan 
uil BBn stuk opgebouwd zlJn (echie Yorlcaten) en l8 dan van cellulose e m  pedlns, 
maar zlj kan ook beslaan uil diverse siliceuze schubjes, al of nlst voonlen van stekels 
(beschubde loricaten). VertBgenwoordlgers van de echte Iwlcate Çhrvso~hvceas zlin de 
geslachten plnobrvon. MD~VI~Q~ en Chr~Sococcus. Veflegenwmrdigsrs van de groep 
der bschubde loricate Qry$ghyç&afl rijn de geslachten M~lornonag, Sym en 
ParmhvsomMias. 
Qa ukastruktuur van schubles en stekels van de Chrrso~hveeae k soort-specltiek. Deze 
ukraslruiriuur is in eerste instantie slechts mal behulp-van da elaktronenmlkroskoop (EM) 
zichtbaar. In toenemende mate is dan ook het gebrulk van de EM In het 
pEankionondentiek Ingevoerd. Hierbtj la gebleken dat ook andere organismen soorl- 
spacfieke ~RraStrukl~r~n hebbn In de vorm van schub)es enlol stekels Zo vinden we 
bij de Haptoyen kaikschub]es -mmo&, of schubjes van organische oorsprong 
(Pemnesium); bij de zodíiagellatsn komen beschubda taxa voor (bymitls), bij de 
Ciliata (Nicholls 8 Lynn, 1984), de ilose Amoebae (o.a. Pinacio~hora, 
P o ~ D ~ o D ~ w ~ ) .  alsook blnnen de Zonnedlertjes (Heliozoa: o.a. pcanthocystis; 
Warihiciio~hrvS). 
In dd artikel wordt Ingegaan op de taxonomie van de pianktonische Chrysophyceae en 
de beschubde Heliozoa (hiirbij worden ook de beccSiubtlie filose hoebae  betrokken). 
De noodzaak Zot op de soort te determineren wordt toegelicht. 

BESCHUBDE LORICATE CHRYSOPMYCEAE 

Over de taxonomie van de besû-tubúe loricate is de Iaalste laren erg 
veel gepubliceerd. Sinds de invoering van eleMronenmikroskop[cche technleken 
(Asmund, 1955; Fott, 1955) Is de kennis sprongsgewijs loegenomen, zoals In Tabel 1 Is 
te zien aan het aantal ~al lgm~aç-soorten, vermeld In de diverse Rora's. 

m. tiei aantal h de dwerse h a ' s  wemekie soorten Mallornonas m hei aantal 
aarwaardbare somen*. 

" onder sen aanvaardbare soort wordt een m a a n ,  waarvan de ~itraStnikluu1 
van schubMn en stekels beschreven s 



Het gebrulk vsn de EM blj de beschrkjvlng van nlauwe taxa bracht problemen met zkh 
moe Zo kunnen we momenteel drie groepen van taiia onderscheiden: a, taxa dle 
beschreven zip aan de hand van enkel Ilchtrnikrokopische waarnemingen, b. taxa, 
oo~spronkelijk beschreven aan de hand van LM-waarnemlngen en labr aangevuld met. 
Eh4 we~rnemingen en c. taxa, beschreven aan de hand ven EMrraarnemlngen. Groep c. 
omvat ook bschrljvingen van taxe, waarvan slechls gefixwerde monsters dln 
besiudeerd, de aanwezighebd van een chloroplast bjboarbBeld Is dan niet vastgesteld. 
Een consequentie van drt alles is, dat de lieratuur verwarrende Informatie bevat, zoals in 
hel geval van het geslacht &irjíe~o-monas (=Ch~~rnopby$~mgnas) (Takahashl, 1973; 
Preisig % Hibbrd, 1983, NFcholls, 19û5, Skogstad, 1986). Het gebrulk van de EM wordt 
momenteaf els onrnlsbaar beschouwd bi] hel vaststellen van de sysfematlsehe, m k i e  
ven beschubde larlcate Chrysophyceae. Dientengevolge Is de brulkbaarheld van onder 
groep a vallende taxa twljfelachiig [zie ook Tabel 1 en 2). 
Mat name sinds 19BO Is het aantal nieuw beschreven taxa ct& toegenomen. Oh heeft 
vaak tot gevolg dat helzelide organisme onder twee wrsch4Hende namen gepublkwrd 
wordt. hetgeen onnodige synmlornen opieveri. Een duidelilk m r W e l d  word gevonden 
In hal geslacht Mallomo~as. Het vinden van n l e w  soorlen IIIM m r a l  gekoppeld te ziln 
een de exploratie van weinlg ondeaochie regio. zoals hot gehele zuldelflke halfrond, en 
in het bij~ondm de Iropan. Maar ook In Europa worden ncg regelmslig nieuwe soorten 
gevonden In deze gevallen Is dit het gevolg van het gebruik van nieuwe 
anaiyselechnleken op oude of nieuwe monsters. In vele gevallen blljken de nieuw 
beschreven 'tropische' soorten ook In onze gematigde streken roor te komen. Zo Is de 
soort M a i l ~ ~ o n ~ S g o ~ a  voor het eerst beschreven url watermonsters aíkomstlg van Chlll 
(Oürrschmidt. 1982); heranalyse van Nederlandse monsters toonde man dat de smri al 
in F979 verzameld was In do Ouda Waal blj Nijmegen (Acmund a Krisli~ns~n, 1996). 
Hebelfde voor de eveneens uR Chili beschreven soort AilaJornonas scalaris (Dürrschmldt, 
1983); deze soort vond Ik In watermonsters die mij toegestuurd waren dwr de 
Provinciale Waterstaat Noord-Holland, afkomstig ult een bosvennetja ten oosten van 
hlievw-Losdrectit en bemonsterd In 1984. M a ~ i ~ m o n . C I 3 ~  is nog niet van andere 
localiteilen bekend; M-$calar[s Is tnrnlddels ook elders in Europa gewinden. Zo zljn er 
nog enkels soorten te noemen. Het begint erop Ze lijken dat er Slechts welnlga soorten 
endemisch zijn. La zip lot nu toe M oseudo~~ronatp en U i n d w d J  alleen In Noord- 
Amerika gereglstreerd, -. harrisaee, Kwc?icos!a@ en M, mala alleen In Japan, M. 
(ebyrinthlna, M-dlckil, Mlu-%rrata en M. scobl-lata atleen In Canada, @ld1elfatpl alleen In 
Zimbabwe, enz. (Asmund 8 Kristlansen, 1986) 
Het onderzoek naar bcchubde planktonische Chrysophyceae In Nederland Is sinds 
1976 gebaseerd op EM-waernerningen (Wulek & van der Veer, f976). Voor t976 waren 
er ?.!echts LM-waarnernlngen en van de 23 taxa dis Dresschsf (1976) mor Naderland 
vermeld, xijn slechts 6 smrtsnarnen acceptabel, hetgeen niet wik zeggen dar de 
determinaties acceplabel zljn, Zo 1s de soortnaam Synu!-amlla waarschijnll]k een 
verzamelnaam voor de 12 Svnu~a-laxa die 151 nu toe in Nederland aangetrofíen zijn. Het 
is zelfs zo dat de meest kequenls soort Svnura wtersenl is en zeker niet S. uvella. 
Sinds 1976 is het aantal beschubde loricate taxe dat van Nederland gerapporteerd werd 
drasiisch Cosgenomen (Tabel 2). 
In 19Bl pubticeerde de auteur een Oproep aan de Fytoplanklononöerzmker~ In 
Nederland met de bedoeling hel gebruik van de EM In rovlinemaiig planktononderzoek 
Ze propageren en bovendjen de onderzoekers le wijzen op de mogelilkheid lot 
gegevensuitwisseiling voor wat betrefl de beschubde loricate Chrysophyceae ('Roljackers. 
1981a). Vanaf die tijd werden regelmalig walermonsters opgesluurd door vooral die 



inslellingen die zkh met het beheer van oppervlaMewaleren bezighlelden. Op deze 
manier werd voor bepaalde regio In Nedmland een goed wenlcht gekregen van de 
verspreiding van de organismen in ruhle en tljd. In relatie lol chemische, tysische en 
biologische varrablen. 

Tabel 2. a W a l  vwmefde en a a r i v m  coorten bBschubde lakate 
Chrysophyceaa in N W r i W  

b. Aantal vermelde en aam- m m  In Nedertand 

Redeke DraEscher Wuw & Roijackem Rofjackws 
v.d. Veer 

(1935)(1978) (1976) (l9Btb) (1986) 

a 
aanlal m e n  8 23 41 61 90 
aanvaardbare sowten 4 8 26 46 75  

Voor Nederisnd geldt hetzelfde als voor de gehele wereld: In principe kunnen alle laxs 
In een watermonster worden aangetroffen. Akiankelijk van saliniteil (In mindere male het 
elekirisch geteidingsvermogen), pH (Takahashi. 1978; Roijackers 8 Kessels. 1966) en 
alkalinded (Roifackers & Kessels, 1986) kunnen bepaalde taxa hun levenscyclus 
voltooien. De temperatuur bepaaR - naast fadoren als concurrentie en graas - In 
hoeverre de taxa abundant voorkomen {Roljackers, i=). 
Het geslachl Svnura wordl hier als uwirbeeld gekozen om h e a  punten toe te Iichlsn. a 
de noodzaak om tot op de swrl te determineren en b. de pH als bepalende lador in 
de versprelding van de taxa. In Figuur 1 Is schematisch de presentia en (gemiddelde) 
abundantie van een aantal geselekteerda soorten binnen hel goslachl Syriura 
weergegeven; twens is de presentre en (gewogen) abundantie van het geslacht In ziln 
tolalileii weergegeven; de gegevens zijn verzameld in samenwerking met de Provinciale 
Waterstalen van Friesland en Utrecht. 
Lid Figuur 1 blijM duidelijk dat het onderscheidend vermogen drastisch verlaagd wordt, 
wanneer geen determinatie tot op de soort wrilcht wordt. Een soort als Svnura 
z- komt urisluitend in het lage pH trajed voor, terwijl S.flis@in$ daar juist 
met aangelrotfen wordi Oe soorten S. s~irmsa. S. Detercery en S_giabiy kunnen wel In 
hei lage pH traject aangetroffen worden, maar voelen zich er duidelilk niet optimaal. 
gezien hun lage abundantie?. aldaar. 

BESCHUBDE HELIOZOA 

De taxonomie van de Heliozoa is allijd al een moeililke raak geweest. De groep was erg 
heterqeen en in feite een vetgaarbak van moeilijk plaatsbare dierlijke organismen, dre 
met elkaar gemeen hadden een radialr symmetrisch plasrnal!chaam me1 radiair 
uitsiralende axopoden (Penard, 1904; Rainer, l m ) .  
Binnen de Heliozoa werden 4 orden onderscheiden, met In totaal 15 geslachten (Aalner. 
1 W, Siemensrna. 1981 1 Recenielijk zip er grote veranderingen in de systemaiiek 
opgetreden, voornamelijk gebaseerd op onderzoek naar de ultraslruktuur van zowel de 



Hellozoa zeH. alsook verwante groepen (Patlerson, 1986). Als ga~olg hiervan Ls de 
Heliozoaade Rotosphaerlda ondergebracht blJ de Silwo Amoebae In de nieuwe orde 
Crlstidlmldida (Page, 1987). 
Blnnen de Helloxoa xljn da celllcharnen van de volgende geslachten bedekt met een 
laag sfilceuze skeletelementen (spleulae): Repbldrqpbm, Radhldocy~tls en 
&8ewsti$. Aile Cfistfd!sdd#da hebben sfllceuze skeletelementen rondom het 
celilchrtam; hef beirefi de geslachten PlnaIPPma, HBWIOD~W! en -bm. 

obundontie 

:f&-, , , , ..m- 
1 :w , , I""""" 
t 
5 1 

Flguur 1. Presentie en (gewwen) abundantie van Svnvra In aíhanktrlfjkheld van 
de pH 



De om het crrlllchaam en soms langs de axapoden omhmgcelkende splculaa zijn soort- 
speclñek. OR was reeds woeg onderkend en van meet af aan Is de (ultra)strukiuur van 
de spiailae bij de taxonomie betrokken (Hertwig & Cesser, 1674; Penard, 1904). Vooral 
toen de toepassing van de elektronenmikroskoop sleedc makkelijker werd nam de 
soortenkennls sprongsgwijs toe. De eerste aan de hand van EMandenoeklngen 
beschcev~n Hellozoa zijn P&rocystls erlnaceoMgg en C h o a n q t l g  mrpugllb (Petersen 
& Hansen, 1960). Opvallend Is, dat met name ondenmkers dle zlch bekwaamd hadden 
In taxwiomle van beschubde planklonische W ~ Q B  en Maptophyta, hlerin de 
voorlrekkers werden (Durrschmldt, 19B5, 1997a en b; Nlcholls, I-. 1983b; Nlcholls 8 
DUrrschmidt, 1985; 'Roijackers 8 Siemensma. 1985; Siemensma & Roljackers, 198Ba en 
b). In Tabel 3 Is voor een aantal gaslachten het aanlal slxirlen weritgegevan, zoals deze 
In de diverse publikatles vermeld rijn. 
Het onderzoek bii de Heliozoa Is nog lang niet zo ver gevorderd als dat blj de 
-. Op dit moment neemt da soortclnventarlsatle, met de daaraan vast 
zittende taxonomlschs aanpassingen, nog de b~langrljksle plaats In, zodal gegevens 
over verspreiding en oecologie mmder snel ter beschikking komen. Onlangs zijn een 
aantal belangrijke taxonomische revlsles doorgevoerd, zowel op de hoogsta 
tawonomlsche niveaus (Page. 1983, als op lagere niveaus (Rollackers 8 Slemansrna, 
lm; Siemensrna & Roljackers, 1- en b). 

totaal 34 9 41 13  33 92 

A = Penard (1904); B = Hmgenraad & De Groot (1940); C = Rainer (1968): 
D = DresschBT (1976); E = S m n s m a  (1981); F = S i e r n m  (+n press.). 
' ualgens $iemensma 8 Roilacksrs (1-1 In de votgigende geslachten 
opgedeeld: 8car2triocvstis $.a, Chaanocvdis m Pterowstis. 

SLOTOPMERKINGEN 

In d% artikel Is aan de hand van twee volkomen verschillends taxonomische groepen 
aangetoond dal bij oecologisch onderzoek een soortsverantwoarding noodzakelijk Is. 
Delerminatie t02 op de soon is in beide grmpen mogeti1k dankzil he2 gebruik van de EM 
bij de bestudering van de externe morfologie, waarbij %n-specifieke uhrastrukturen 
makkelijker zichtbaar worden Mel hel voorbeeld w Is duidelijk geworden dal een 
niet diepgaande determinatie leidl tot verlies aan inlormatia, /uist op het gebled van de 
oecologia. Dat het niet voorhanden zip van een EM hler belemmerend zou werken, IS 



reeds weerlegd door het Veil dat de meeste soorlon blnnen het geslacht Sy-ra reeds 
zo'n 60 jaar geleden zljn beschreven aan de hand van LM-waarnemlngen van de 
schubben (Korshikov, 1929). Hel zou jammer zijn wanneer oecologisch onderzoek 
slagneert door hel onlbreken van de broodnodige tawonomfsch raemwerken. 
Dtt arlikel kc In uitgebreldere vorm eerder gepubllmerd, incluslel 
(EM-)loto's (Rol]ackers, 19B8). 
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DESMIDIACEEEN EN DIATOMEEEN VAN PAPOEA NIEUW-GUINEA : SXSTEMATlEK, 
ECOLOGIE EN BIOOEOORAFIE 

In vergelijking met do gematlgde strokan zijn tropische zoetwateralgen zeer slechi 
gekend. Papoea Nieuw-Gulnea m t  daar zeker geen uitzonderhg op. Deze s2udie 
behandetl de systematiek, ecologie en blog~ogrefa van diatomee8n sn decmldlaces8n 
uil dit gebled. In het Indo-Mefeisisch gebled en In Noord-AustrallB werden reeds snkste 
studies verricht  ver deza QIOepeI?. Van Nleuw-Gulnea echter zl]n slechts enkele kleinere 
publikalies voorhamlen. Een Mangrijk gedeette van deze studie was dan ook 
inveniariserend en syslema2icch. Gedurende 3 opeenvolgende jaren ( l  9E-i 988) werd 
lefreinwerk verricht, telkens gedurende 2 b 3 maanden, In de periode Juli*ktobar Een 
zo groot mogelijk aantal ~ rsch l i i end~  walers werd bmonslerd en een eantal 
milieulaktoren weröen bepaald. Uitgebrelde chemische waleranalyses konden niet 
verrtchi worden omwille van iechnicche redenen en de vaak moeilijke werkomstan- 
dlghaden op het terrein. Bovendien leek hel ons, binnen het ons Iaegerneten 
tildsbestek, zinvoller om eerst een algemeen beeld ie verkrijgen van de aanwezige 
waterige biotopen vooraleer over Ie gaan tot meer specifieks studies van een bepaald 
water In totaal werden ongeveer 7M) slalen genomen. Hbe~an werden ongeveer 290 
stalen akomstig van 154 verschlllenda Iokallsiten In detail geanalyseerd. De meesie 
aandacht ging hlerbij uR naar min of meer slagnerende waters, die zoals bekend het 
rilkst zijn aan desmidiacedn. Bovendien leek het inleressant m op die manier een 
vergelijking te maken tussen bergmeren en moerassen en de typische laaglandbiotopen 
zoals in de Sepik en Ramu bekkens. 

Er werd een indeling gemaakt naar oorsprong. hydrobgle, hoogteligging, mnduclivitolt. 
transparantie. kteur. ssdimenigehalte, pH en temperaluur. De meeste twstudeerde 
hooglandbiotopen werden gekenmerkt door een xeer lage conductivkeit en sen mak 
zure pH Een aantal meren echler zljn Ilcht gehutrolieerd door vee of menselijke 
adiviteiien. Geteidbaarheden waren wat hoger en vaak Irad waterkleuring door algen op. 
De afgesneden meanders van de Waghl rivier worden gekenmerkt door de aanwezigheid 
van filn gesuspendeerd sediment en lage transparantie. Een aantal meren In het zuidelijk 
gedeelte van de centrale bergketen liggen in een gebied van voornamahjk mariene 
kalksleen, wat tol uiting komt rn de hogere geleidbaarhsid en pH. Daarnaast werden ook 
enkele zoutwaterbronnen bestudeerd. 
In hel laagland komen aqualische brotopen in een grote diversiteit vrxir; de meeste zijn 
natuurlijk, sommige zi/n van antropogene oorsprong. De streek van Wau en Bulolo is 
een belangrilk goudwinningsgebied. Heel wat openluchtmijnen werden in de afgelopen 
jaren opgegeven en vulden zich met g r w -  en regenwater. Zij worden sterk beininoed 
door m~nse~ijke adiviteiten (vissen. wasplaats ..) en zijn In min of meerdere mate 
ge8utroiïeerd of vetwild. waarschijnlijk is er ook een belangrilke vervuiling door zwaro 
metalen. Dil laatsle is seket het geval in Edie Cre~k. de Bulolo stroomahaarts van Wau 
en de Watut. Bovendien worden enorme hoeveetheden sediment bij de ertractie van het 
goud weggespoeld In de Markham vallei en in da middenloop van de Ramwallei 
werden verschlll~nde, gdulrofieerde veedrtnkputtsn bemonslerd. 
In de buur1 van Alexishalen, nabil Madang, bevinden zich enkele kustmeren met een 
Inlerescant stratlficaiiapalroon Bij springlil dringt soms zeewater blnnen In deze meren, 
wat heeft geleid tot een verlikale stralificat~e In conductivrteit; dit gaal gepaard met de 



aanwezigheid van een anoxisch hypolimnlon In een van deze meren (Lake Babel) werd 
een zeer scherpe chemocline waargenomen, samen met een baderieel chlorofyl 
maximum bvenaan de ana8robs zone Dergelijke, ondiepe en kleine, waarschllnlljk 
meromictische meren, rijn weinig gekend uit de tropen en vormen gen interessant 
onderworp v w r  verder onderzoek 
h belangrijkste zoetwatermilieu's in het laagland worden echter gevormd door de 
~Iroomvlakte van grote rwieren Zij worden gekonmerk! door een grote verscheldenheld 
In biolopen, samenhangend me! verschillen in ontstaan. hydrologie en een aantal 
chemische faktoren Deze grole diversiteit IS te vergelijken met hel Amazonebekken, zlj 
het dan op een kleinere schaal. 
In deze studie werden de benedendn middenlmp van de Aamu en %pik uilwerig 
bemonsterd. Hel slroombekken van de Ramu Is veel kleiner dan de Sepik m Is 
gekenmerkt door hogere geleidbaarheden en neutrale tol licht alkalische pH. Oe 
afgesneden meanders zijn meeslal ondiep. % "blackwat~irs". donkerbruin gekleurd door 
humuszuren, zijn eerder zeldzaam en worden enkel gevonden in Lake Barnt en in het 
moerasgebied bij de monding van de Guam rivier. Daarentegen zijn 'blackwafe~ 
moerassen algemeen in het zuidelijk gdeelte van de stroomvlakte van de Seplk (vb. 
Bfackwator River, take Goverrnas) Waarschfjnlijk komen deze zwarte waieo ook voor In 
de moerassen en meren van de Kerarn, Yuai, April rivieren. 

; I De moarassen en meren dichlwr bij de Sepik en de Sepik ren mel de atgesneden 
meanders worden gekenmerkt door de zgn. W i t e  waters". grijs geklewd door grote 
hoeveelheden gesuspendeerd sediment Op de Wergang twsen %hlte' en 'black' 
waters komt een mangzone voor met "mixw water, met flocculatie van humuszuren en 
een verhoogde sedrmentafretting. Deze mengzones waren tijdens de periode van ons 
veldwerk beperkt in oppervlakte. 
Waarschijnlijk komt nog een vierde watertype. de zgn. %Iearnatemm v c a  in hei gebled 
rond Green Awer Dere streek kon in het huidlg onderzoek echter niet bestudeerd 
worden 
Twee belangrijke gradianlen rijn typerend voor de Ilrnnologle van het Seplk gebied : a) 
van dg 'backswamps" naar de hoofdbedding, en b) van stroomopwaarts naar 
stroomatwaartg. Beide gradi8nlen worden gekenmerkt door een toename in conductivltelt 
en pH. De eersle gradient daarenboven dwr  een afname In humuszuren en een 
toename van gesuspendeerd sedimenl. Seirrienale veranderingen in de hydrologie 
spelen waarschijnlijk een belangrijke regulerende rol In de Ilmndogle van het 
Sepik-stroombekken. In de midden- en  beneden Sepik kan een waterpeiinuctuatie van 7 
m oplredgn tussen het droog en na! seizoen. Er ziin geen gegevens bekend over de 
male waarin de White waters' binnendringen in de mmrassen verder weg van de 
hooldbedding en over de male waarin white m black waters gemengd worden, In de 
diepere (bot 30 no afgesneden meanders. zoals Irnbuando lagwn (black water) In de 

, benedenloop van de Sepik, treedt er een dujdelllke Ihermlsche stratlficatle op met een 
anaëroob hypolimnton over het grootste gedeelte van de waterkolom. Het zou 
fnteressant ziyn om n8 te gaan of deze slralilicalie behouden blijfi tijdens het nat seizoen 
of dal ze afgebroken wordt door menging met Sepik water o! door thermfcche 
desiratilicalie geïnduceerd door lagew luchttemperaturen Door hst grole debiet en de 
gerings getijdeamplitude in de Bismarck zee ontbreken uitgebreide braiwaler 
moerassen. in iegenstelling tol de riweren in hel zuiden van PNG. Enkel rond Watarn en 
in de Murik lakes komen vlak langs de krist mangroves voor. 

Meer dan 850 verschillende taxa (436 dialomes&n, 427 desrnldiaeee8n) werden 
geidenliliceerd Zeven nieuwe taxa werden reeds gepubliceerd, van andere wordl hter 
een voorlopige diagnose gegeven. Bijzonder interessant zijn twee dlalomeeën van het 



navieuloie type aikomstig van het centrale bergland Hun ultrastruktuur vertoont geen 
direklei overeenkomst met bekende taxa of genera, hoewel er zekere afliniteiten zijn met 
de genera Br-a-sig en de Nav~cula qallicagroep. Voorlopig brengen wij deze 2 taxa 
onder in een nieuw genus, beda. Een aantal andere taxa kon nlel nader 
gederermineerd worden. Waars&!lnlilk gaat het voor een deel om nieuwe taxa. Verdere 
studie Is hter echier vereist evenals bijkomende bemonsterlng daar het meectal gaat om 
eenmalige waarnemingen. 
Een ungebrelde preparaienkolektle werd aangelegd en gedeponeerd in het herbarium 
van de Riiksunlversi!eit Gent (GENT. Van de meeste laxa werden IekenIngen enlol 
lichlmicroscopische foto's gemaakt. Bovendien werden talrijke taxa bestudeerd mat 
behulp van de rasterelektronenmrcroscoop. In velo gevallen bleek de submicroscopische 
strukluur van de dialomedn af 19 wijken van de literatuurgegevens, vooral met 
betrekking tol hst aantal striae en bramlna. Oe variabiliteit van vele soorleri Is 
onvoldoende gekend en dient verder bestudeerd te worden. En werd ook een aanrang 
gemaakt met de studie van celwandctrukluren van desmldiseee8n. Dit werd In hel 
verleden weinig gedaan. V w r  kleine laxa, vooral In de genera Cosmariu~ en Euacmq, 
zouden deze subrnikroskopische kenmerken echter een bijkomend hulprnfddel zijn in de 
taxonomie en systematiek. 
ih auto-ecologre van de meest voorkomende taxa werd vergeleken met 
iiieretuurgegwens, voor zwer die bekend zijn. Wat de Gmductmteit belrefi, is het 
opvallend dat heel wat diatorneeen in onze stafen voorkomen blj lagers geleidbaarheden 
dan in de liieratuur aangegeven. OT di te maken heen met de grotere mate van 
sutrofi8ring In gematigde streken [de basls van de meeste a~oecologischa typeringen 
van taxa) dan wel met een verschillende invloed van de condudiviteit op de lysiologie 
van algen in tropische streken of het beslaan van ecologisch verschillende populalies, 
dient ook verder bestudeerd te worden. 

De stalen werden verwerkt op een semi-kwantitatieve wljze waarbv de abundantie van de 
soorien werd weergegeven met een eenvoudige schaal. Oe gegevens werden 
geanalyseerd met een classiiïcatieiechniek FINSPAN) en eon ordinatietechniek (OCA). 
Planktonstalen werden afzonderlijk geanalyseerd van de perltylon- en benthongegevenc, 
en di zowel voor diatorneeen als desmidiaceeen. De diatornee8ngegevens werden 
gegroepeerd In 20 assemblages voor perlfyîon en benthon, en 11 assemblages voor 
planktonslalen. Desmidiaceeëngegevens werden in respectievelijk 9 en 6 assemblages 
ingedeeld. Door mrddel van een niet-parametrische test werd nagegaan in hoeverre deze 
assemblages werden gakenmerkt door de gemeten abiotische factoren. Bovendien werd 
de correlatie tussen de DCA scofes van de stalen met deze factoren berekend. 
Elke classiliketie van stalen is in grote mate afhankelijk van de varlatis binnen de 
dataset. Slerk afwijkende slalen dienen vooraf geelimineerd te worden, hoewel ze een 
duidelrjk omschreven, maar onvoldoende bemonsterd biotoop kunnen voorstellen. Een 
gegeven classifikatie neemt In waarde toe wanneen zij zekere predlctieve eigenschappen 
heeft, m.a w. wanneer nieuwe stalen kunnen ingepast worden binnen de afgebakende 
groepen. Gezien het aantal bestudeerde slalen beperkt was en die bovendien slechts 
een rnornenlopname voorslellen, beschouwen wij de hier afgebakende groepen als een 
eerste, voorlopige claçsilikatie. Meer uitgebreid onderzoek is nodig om deze entileiten 
verder uit te werken en op hun predictieve waards te testen. 
De classifikaties van perifyton en benlhonstabn van zowel diatomeeen als 
desmidiacee8n bleken sterker gecorreleerd te zijn met de gemeten abiotische lactmen 
dan de planktonstalen. Meren en moerassen met een lage Minductivileit worden 
~00rnam~!i]k gekenmerkt door diatomeeën van de genera -nolla, Brachy-sira, Eructdia 
en Pinnularb De meeste van deze biotopen zijn Iroriwenç ook rijk aan desmidiaceebn. 



Bij de soortsordinalie wordt zowel blj d iatmedn als bij desmIdiacee&n een duidei1)ke 
groep van laxa afgescheiden die gebonden is aan hooglandbiotopen. Hoewel er vrijwel 
geen gegevens beslaan over nutri&ntgeh&es, kunnen de meesle brgrneren 
waarscfiilnlijk als zeer oligotroof beschouwd worden. De voedselarme laaglandmilieu's, 
zoals de dystrofe moerassen van de Sepik, verlonen affiniteiten zowel me1 de graep 
montaan-gebonden taxa als mot de groep van meer mso- en eutrafente taxa. In het 
laagland werden een aanlal diatomee8nassernbIages afgebakend die voorkomen bij 
hogere conductivitert. Dergelijke bioiopen ontbreken vrijwel helemaat In het Ipoogland, op 
enkele ge8ulroiïserde meren ria. DesmidiawBn zijn hier zeer schaars en behoren 
voornamelijk tol de genera m m  en Cosmariurn. Het 4s opvaltend vast te stellen 
dat sterk antropogeen beïnvloede biotopen in verschillende essembtages ondmgebracht 
werden. nietlegenstaande hun vergelilkbare oorsprong en geologische conlext. 
Voorbeelden hiervan zifn de verlaten mi)nputten in de Wau-Bulob regio en een aantal 
veedrinkputten in de Ramu- en Markhamvallelen. Magelilk spelen andere fadorm. zoals 
de aard, peride en intensiteil van de verstoring dooi de mens een belangrijke imrloed 
op de mmpslitieve mogelijkheden van verschillende taxa. De evolutie naar .een min of 
meer ~ t a b i ~ i ~  gemeenschap SijM op deze manier herhaaldelijk verstoord o l  veranderd te 
worden 
De heterogentte& was veel groler in de planklonstalen. Enerzijds is dit te M l a r e n  
doordat zeer dikwills p~ritytische of benlhische laxa in het plankton twecht komen; de 
mate waarin dit gebeurt is afhankelijk van grmna, diepte en expositie van het meer. 
biolurbatie em In grolere meren is een duidelijker afgebakende p4anktongemeenschap 
aanwezig. Slechts enkele van de besludeerds soorten bleken een planklonische 
levenswilza te verkiezen. Talrrjke littorale taxa zijn dus blijkbaar in slaat om gedurende 
koriere of langere lijd als planktont te leven. kndmiids is de diversiteit In het planklon 
kleiner. met vaak een dorninanlia daor BBn of enkele laxa. Hierdoor worden ordinalie- en 
classilikatiepalironen sterk beïnvloed en  is het m~rl i jker om duidelijke groepen ai te 
bakenen. 
Een opvallend verschilnsel is verder de lage diverstteft van centricate diabmee8n. Iets 
wat ook bekend Is van da zoelwater bmlopen in Indones18 en AustraliB. De reden 
hiervoor Is niet bekend en votml een interessant blogeografisch probleem. 
De structuur en samenstelling van diatomedn- m desmidiacee8n-assernblag~s van de 
Sepik- en Ramu-stroomvlaMen hangen nauw samen me1 hel voorkomen van Wiîe',  
"black * en hiixed" water. Dystrofe moerassen en meren worden gekenmekt door 
acidofiele diatomeean en een grote diversnert aan desmidiacee&n. Rhizosolenia spp., 
~unotia_racum~nensis en verschillende Staurastrum-taxa (a e. S. soqthalrum, S. sebaldij 
var oenatum, 5-playiajn) xijn typische planklonten in deze habilats. In de met sediment 
beladen whita waters ontbreken deze acidofiele en oligotralente taxa volledig. In de 
plaats ervan vinden we meBr mesotrafente en euirafente soorten. Desmidiaceebn komen 
vrilwel niet mor in dit type water, op enkele ~loslerium, Penluq en ~f la~!gg-scxir ten 
die een bredere ecologische amplitude hebben. In de "mixed' water zones, waar 
dystrool waler vermengd word! met sediment beladen waler. komt een uitermale 
gevarieerde planktongemeenschap voor. Zij wordt gedomineerd door Vohwales. 
ghniso~hiRa, EuaIenoprn en verschillende soorlen Chlorric0ccales: desrnldiaceo8n zijn 
hier minder abundanl dan in de typische "black' waters, de soortensamenstelling is 
echter in grote Irlnsn gelilk. De diatomee8n -assemblages vertonen aspecten van zowet 
dystrofe als van white waters. Zooplanldon komt eveneens abundant voor, vooral dan 
aan de dyslrole zilde van deze mengzones. Deza rilke planktonontwikkeling is 
waarschijnlijk te verklaren door het vrijkomen van nulriénlen uit het sediment, dat In deze 
zone bezinkt. De dominantie van geflagelleerde taxa houdt mogelipk verband met de 
voortdurende menging van het waler. Voor zover ons bekend is, komt deze massale 



planktongroe1 voornamelijk voor op de overgang tussen het droog en het nat sefzcien, 
wanneer het sediment beladen water ren de Seplk 'binnendringt In de omliggende 
moerassen. Waarschijnlijk blijven er echter steeds Inocula van deze gemeenschap 
bewaard In de vorm van overlevingssporen of klelne resipopulaties. 

Naast mnductivlteit k de hmgtexonatie BQn van do belangrijkste diflerentihrende 
factoren binnen de W d m r d e  biotopen. Dit geldt zowel voor het plankion sis voor het 
perifyîm en benthon, Hoewel de gqrafische verspreiding van vele taxa onvoldoende 
gekend b. werd hler een onderscheid gernaakl tussen soorten m t  een kosmopolitische, 
rioordelilk-montane, subtropisch-tropische, panlropischa, en indornaieisisch-Noord 
Australische venprelding. Een aantal Interessante petronen werden waargenomen In het 
wxirkomsn van deze wrschlltende types In ons malerlaal. Oe overgrote meerderheld van 
de taxa word! In de literatuur als kosmopolitisch aangegeven. a j  zijn vaak ook meer 
dominant in onze clalen dan taxa me! een beperklare geografische verspreiding. 
Recenle studies hebben m i e r  aangetoond dat reproduklleve isolatie reeds kan 
optreden op beperkte geografische Schaal. Dit wilsl er op dat er veel meer biologische 
sooilen zijn dan de modologlsche entiteiten zoals die tot nu toe onderscheiden werden. 
Een aanzienlijk aantal diatomee8n uit de besludeerde biotopen heell een 
nowdelijk-montsne verspreiding Verschillende vertegenwoordigers van deze groep 
hobben een duldelljk koud-stenotherm karakter daar zlj immers enkel In de hoogst 
gelegen blo!open werden waargenomen. Ook op genusniveau blijkt dit 
noordelijkrnonlaan verspreidlngctype le beslaan : vertegenwoordigers van de genera 
Peronia en Diatoma werden enkel in de bergen gevonden en zijn w k  elders niet 
bekend van het tropisch laagland. Een ander gedeelte van deze :zgn. 
mordeliik-mwitane soorlen echter blijM vooral gebonden aan digotroie milieus. 
aangezien wij verschillende ervan zowel in hel laagland als in de bergen hebben 
waargenomen. Koudwater desmidlacee8n vertegenwoordigen slechts een geringe Iractia 
van onze gegevens. Ook in de literatuur zijn relatief weinig noordelijk-montane t a a  
gekend. 
Daarnaast zljn er ook sen aantal soorten met een voornamelijk sublroplsch-tropisch of 
paniropisck w$preiding. Een aenzlenlijk percentage van de desmldtaceefin komt enkel 
m r  in het Indomalelslsch en Noord-Austrsllsch gebied, ienivi]l bij dialomeean hel 
Indomalels~sch-Noord-Awtralisch elernenl veel minder uitgesproken IS. Do meesta van 
deze taxa uil tropische streken werden wijwel uitsluitend in het laagland en in de bergen 
lot een hoogte van ongeveer 2.m m gevonden. Ook voor andere groepen van 
organismen, zoals waterplanten blifkt deze zone een belangrijke grens te zijn voor het 
voorkernen van tropische vertegenwoordigers. Enerzijds bevestigen deze waarnemlngen 
hel bestaan van warm-stenotherme taxa. Bovendien werden een aantal zomersoorten ult 
da gematlgde streken ook enkel in het laagland aangetroffen Het bestaan van een 
duidelijk Indomaleisisch-Noord-Australtsch efemenl bij desmidiaceeen wip! er echter op 
dat ook andere dan klimaatslaktoren een rol spelen in de verspreidingspatronen van 
zoetwateralgen. Hel voornamelilk pantropisch karaktor van de meesle warm-stenotherrne 
diatomeshn wljsi op een groter disperslepotentiaal dan bij vele desmidiaceeën. Mogelijk 
hebben zlj w n  grotere droogteresisientie dan desmldlacee8n dank xij hun slevige 
celwand, wat van belang is bij lange-alsland-verbreiding Het bestaan van een 
IndornaleisischNoord-Australisch element heeit waarschijnlijk ook te maken met 
migrallepatronen van watervogels. Indonesli en Nieuw-Guinea liggen Immers op de 
belangrijkste trekroutes in Oost-Azié en AustraliB. Geschikte biotopen voor 
desmidiaceeen komen algemeen voor langs deze roules. Bovendien zijn er ook 
verwantschappen met Madagascar en Oost-Alrika. Analoge verspreidingspatronen zljn 
ook gekend bij sommige xobplanktongroepen Windcircuratiepatronen over de Indisch0 



m a n  kunnen hlerbil een rd spelen. Een atternetleve hypothese zou zljn dak mlgratie 
is opgetreden langs M B  en hel Nablie Oosten gedurende het Pleistoceen. 

De meeste zoetwaterMotopen h Papoea Nieuw-Gulma ziln omerstmrd en wnierwlîd 
naar westene normen. Herhaaldelijk echter hebben directe of Indlrecle I'tI~nselIjk~ 
ingrepen zoals de introductie van exotische vissoorlm r i f  waterplanten plaetsgegrepen. 
De Invloed van deze Introdudles op de struduur van de aquatische gemeenschappen 
moet zeker belangrijk geweest zijn. Een aantal rMeren zoab de Fiy en de Bulolo worden 
sterk vervuild door zware melalen, afkomstig van goudmijnen. Een andere bron van 
vervuiling IS erosre tengevolgs van landbouw maar ook door ontbosclng. In de nablle 
toekomst zal de druk op de ecoaysternen In PNG onvermijdelijk toenemen dwt de 
sterke bevolklngsaangrtwl, door de verdera mtglnnlng van metalen m aardolle, door de 
ontbosslng en het toepassen van andere landbouwtechnieken. Studles als deza kunnen 
de rijkdom en unlekheld van ecosystemen aantonen en EIen basls vormen voor 
natuurbehoud- en bheenmaalregelen. W[i kunnen enkel hopen dal de wsrheld van 
Papoea Nieuw-Guinea het nodlge zal doen wn deze natuur#ljke ri]kdommen le behouden 
en met mtxlchtigheid te gebruiken. 
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EFFECTEN VAN BEKAUCING OP DIATOMEEEN W4 VERfuWRDE VENNEN OP DE 
TONQERENSE 
HEIDE 

H. van Dam. A.J.G. LutlikhoK, A. Mertans a M.S.S. Bellemakers 

Als gevolg van de sterk tbegenmen atrnosferlsehe depositie zijn de ondiep0 venneijes 
in het naluurgebled Tangerense Helde' (gem. Epe) zodanlg renuurd dat do eleren van 
de helkikker (Rana awak) steeds meer beschimmelen en er la welnlg kikkervisjes 
komen om het voortbestaan van de populatlo van deze bedreigde diersoort te 
renekeren. Daar nlat va8 le vernachten dat de atrnoslerlsche depmltle op korte lerml]n 
zal alnermm wordt bekalklng van een aantal van deze vennen als een mogelijkheid 
gezlen om hel uitslowen van de smrt In Nederland te voorkomen. 
Daarom werden van Iebruarl IW tot november t989 bskalkhgssxperlmenten met 
mergelpoeder fl c 3 mm) uitgevoerd In acht ortdiepe venneljes, waarln Blophwm 
gingustlfgl!~~. @ r g . m t r s t @  en Sph~gn_u_-ccyspldat~~~ de voornaamste soorten 
macroiyien zljn, 
Om enlg W e e  te krllgen van de diecten van de barnergeling op andere componenlen 
van het ecosysteem werden w k  da veranderlngen In de samenstelIlng van de 
diatome~8nmblnatles mdenocH. Voor een volledige beschrlvng van de methoden 
m resultaten word! wmezen naar LuYlikhoR (1989). 
In maart 1988 werd aan vier vennen ca 0,2 kg mergei per ma weter tosgevoegd. In twee 
vennen (SMd, Md) werd deze behandeling een jaar later herhaald (Tabel 1). In enkele 
vennen werd voor de bmergeling het spha~num vwlderd,  om mineralisatie hiervan, 
dle lol ongewensta euirofibrlng kan lelden, legen te gaan 
Vanaf februari 1988 tol november 1989 werden elke twee maanden mmsIers genomen 
van uitkni]psels van Spl-gnm, ,iyflc@s-bulb~o s etc., waar preparaten van werden 
gemaakt door nitydalle met waterstolperoxyde. Onder het lichtmlcroscoop werden, bli 
een vergroting van 1250~. XiO schaalhelflen geteld en de percenluele abundantie van de 
taxa werd bereked. Tegeqkertild werd de pH gemeten en werden monsters voor 
uitgebreid chemisch onderzoek, e a. van 

Tabel 1. Opzet vin d i  proeven en fysisch-cheaiechi gegcvans. B - blanco, H - 
beiergeld, S = Sphagnum vtrvijderd. d - droogvallend, p - permanent. Ds 
oppervlakte i a  gaschat b i j  de hoogste wateratand. De overlga metingen be- 
t r i f f f n  l& ~aarneaLngen. Voor diepte  en pH rtkenkundlge gemiddelden, voor 
H2P04 en NHh ieatkundigi gemiddalden. 
- - - - - - - - - - * * - * - * * * - - . - - - - - - - - - - * - . - * * * . . * * * - * * - - - * * * + . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ñehanda ling O P ~ m q l f k t m  Diepte PH NH * 
(10 a j (cm) :i0191 yrnob~  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * . - - - + - * * - - - - - - - - - . + - - - . + - * - - - - - - - . - * * - - * * * - - - - - -  

Bd 1 , o  25 4 . 1  0 ,40  6 , 2  
%P 3,1 .  -53 &,l o ,  34 5 , 5  
Sd 0, 2 13 3,7 0,31 
SP 1.5 20 4 , o  0 , 4 3  8 , 9  
Md 0 . 8  16 4.5  0 ,29  5 , 8  
HF 0.6 40 5 , 5  0 . 2 3  2 . 3  

SHd 0,s L9 6 . 6  0 . 3 8  9 . 3  
S ~ P  1 , 5  32 5 , 3  0.11 1 2 , O  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * * - - - * - - - - - - - - - - + - * -  



Tabel 2 .  De percentuele abundanziea van de dominante taxa. Onder 1932 is het  
geilddalda van analyses van 2 ponstmre u i t  1932 vermeld. Ds overige behande- 
lingen betreffen gemiddelden van l0 monsters na de enrite beiergeling in 
1988- 'B9 (zie labal Z voor barekanli afkortingen). 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - - * * * * * * * - - * - - - - * * * * - * - - . * + + - - -  

Croap in taxi bhindel ing 1932 Bp Bd Sp Sd Md SHd SMp Hp 
- - - - - - - - - - - - - + - * * * - * * - * * * * - - - - * * * - - * * - * - - * * - * - - - + - - - - - - - - - - - - - + - - * * * - - . * - * * +  

T r i v i i l i  ioortin u i t  zuur uitar 

Eunotkr paludoca 34 9 19 71 10 60 16 14 2 
E .  bifunarir 16 15 66 20 0 27 39 46 14 
FruatuEla rhomboldis var. snxonici 38 S1 9 4 13 6 27 7 11 
F. rhomùoidsr var. crassinstvia - 2 1  S 2 4 4 1 1 1 1  

N1tzschia palea  (incl. var. debllis) 
Achnanthis minutissimu 
Gomphonema grsclla 
G. pervulurn 
Fragl l i r h  capuclni 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

fosfaat en ammonlum genomen. Tevens werden twee dlatornee8nmonstecs UH het gebied, 
genomen In de zomer van 1932 door O.H. Westerhol (collectie Hugo de 
Vrreslaboratorium, Universiteit van Amsterdam) bstudeerd. 
Ud de  resulieten blijM dat de gemiddelde pH In de blanco vennen en In de vennen wam 
het is verwijderd tussen 3,7 en 4,0 ligl (Tabel 1). In de droogvallende. 
bernergelde vennen is de gemiddelde pH iets hoger (4,54,6). De hoogste waarden 
53-5,s) worden gemeten In de permanent wate~~erende. bBrnBrgeld0 vennen. 
EutrofiBring als gevolg van de bemergeling kan niet op chemische wijze worden 
aangetoond, want de verschilten tussen de loslaat- en ammoniumncentraliBs van de 
vennen voor bernergeling zip volgens een variantie-analyse niet slgnikant. 



!R Tabel 2 zijn de percentuele abndantles van de UrnInante taxa weergegeven, In totaal 
maken daze ruim 95% van het aanlal getelde schaalhelflen uit. De trlnale somten zfln 
algemm -den uit zure venm. Oe meest voorkomende soort, Emotia,ah-d-a, Is 
kenmerkend voor lijdelqk droogvallende wateren en moerassen en komt daarom veel In 
@.p_bagoym voor. De overlge swrten van deze groep kunnen ZljdeII]ke ulldroglng goed 
doorslaan. Van de saorlen ult matig zure, laag-alkaliene wateren - die door de venurlng 
zeer bedrelgd worden - komt alleen 19-llarIa flocculosa m, in het bemergelde, 
pennenente ven. Onder de venvrmmde sooflen worden hler de  soorten verslaan dfe In 
zure vennen nlet behoren y o o r  le komn. vitrschla_ealea en de belde 
Gwn~honema-soorten zijn vooral bekend uit wateren die worden verontreinigd met 
afbreekbaar, organisch materlaal. ~agîîaria-qpPuc!n& komt algemeen voor In eutrole 
wateren. Hel  vwrkomen van deze soorlen, met name In de permanente, bemergelde 
vennen Indiceert de eutrdërlng die door het toevoegen van mergel optredt. hchnanthes 

inMiss;Ime Is een soort met een zeer brede emfoglsche spanwijae, die ook In nlel al te 
zure vennen wel kan voorkomen. 
De relatlel geringe verschillen tusgen da mwisters van 1932 en 1988189 @lamui% en 
ahaanurn verwijderd) zijn opmerkelijk. Wij hadden verwacht dal h de o d e  monslers o.a. 
bedreigde soorten UH de groep ven pjsvi-qla subtlllsslma. die een mrkeur hebben voor 
humeuze wateren, zouden voorkomen. Daar nlet precles bekend Is uil welke vennen de 
monsters rijn genomen ('Plasje blj Tongeren') kan u[t vergelijking van oude en recente 
momlers niet de dubtmlzlnnige conclusie worden getrokken dat de onderhavlge 
vennen weinig zijn verzuurd. 
Uil ons ondenoek blilM dat de bemergeflng van permanente vennen lekft tot het optreden 
van soorten uil wateren die zljn geëutroiïeerd of vermtrelnigd met organisch albreekbaar 
maierlaal. DH Is een ongewenste ontwikkeling. h de tljdelljk droogvallende vennen Is dH 
minder het geval. Uk obsarvalies van het bschimmellngspercentage van de 
heiklkkereleren door AJ.M. Rooxen (Srlchting 'Het Geldersch bndschap'), k gebleken dat 
dit door de bemergellng zewel in de permanente als droogvallande vennen terug loopt 
van ca 95% tot 5%. Remergeling van de droogvallende vennen geen goede perspectieven 
voor de hlklkker en is hel minst ongewenst voor de soortensamenstelling van de 
diatomeeën. 

Luttlkholt, A.J.G. 1989. Etlecten van bekalkhg op dfaiomeeën In venuurde vennen op de 
TongerenSe Helde (gemeente Epe), htern Rapport 89129. Internationale Agrarische 
Hogeschool Larenstein, Wageningen Rljkslnstituut voor Natuurbeheer, Leersum. 

H. van Dam' , M . G .  Luttikholt , A. Merlens & M.J.S. Benernakers' 

t Rijkslnstilvut voor Natuurbeheer, Postbus 46, 3956 Z R Leersum 
2 Vakgroep Aquatische Oecologie en Blogeologie, Katholieke Universitett. 
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DE NOORDZEE ALS BRON VAN ZURE REGEN 

Reeds in t935 ontdekis Haas dat door bepaalde saorlen zeewier de vluchtige stof 
(di)methylsulfïde (DMS) wordt afgescheiden, Pas In de jaren zeventig waren de 
analysemethoden zo ver ontwikkeld. dat L w a l d  kon vaststellen dat deze stol ook 
opgelosi in zeewaler voorkomt. Later bleek. dat DMS wereldwjd in alle oceanen kan 
worden gevonden. Oe hoogsta concentratles Mijken voor te komen In voedselrijke 
estuaria en continentale zee611 maar zelfs In de maer oligolrofe oceaanwateren blijkt het 
aanwezig te zijn. Recente onderzoekingen in hlarctlm hebben zelfs uitgewezen dat daar 
in de zomermaand januari concentraties van 300 nanwram voorkomen tijdens een bloel 
van de planktonsmrt Phaeocvstis PO-% 
Het IS bekend. dal OMS rn phyloplanklon metabolisch wordt gevormd uit het amino~u~f  
methtonins met als tussenstap de verbrnding dimethylsut!onlum proplonaat(DMSP). Deze 
laatsle fungeert in de cel als osmoregulator om de cel te beschermen tegen wisselde 
zoutgehalten. Het dimethylsullide wordt enzymatisch uit DMSP gevormd waarblj levens 
acrylzuur w o r d  gevormd. Omdat ul laboratorium proeven met de mariene alg Phaeq@!& 
eouche-i is gebleken, dat onder steriele omstandigheden geen OMS word gevormd kan 
verondersleld worden dal bacteriën een belangrrjke r d  spelen bij de omzetting van DMSP. 
Onder natuurlitke omstandigheden blilkt de concentralie van dimeihylsulfide een positieve 
correlatie te vertonen mei de saliniteit fysische verstoring (gslifde beweging) en de 
begrazing door zo&plankton, zoals copepoden 
Door Dacey (19861 werd verondersteld. dat de phyloplanktonmt dom mpepden lek 
word1 'geknaagd' waarna de omzetting van DMSP in DMS start, Dit zou tevens verklaren 
waarom de hoogsle concentralis aan DMS in zeewater wordl gemeten vlak na een 
planklonbloei meestal het moment waarop het zoöplankton hel meest talrijk Is. Het Is 
daarnaas! evengoed mogelijk dat bil afsterven van het phytoplankton de OmfetHng 
gebeurl door bacleriën die op dat moment ook in de grote didilheden voorkomen. 
In recente Irteretuur is sen eerste aanzet gerapprberd van een onderzoek naar het 
verband tussen de dimethylsulfide concentralie in zeewaler en de soortensamenctelling 
van het phyloplankton onder niet stress omstandtgheden. Hierbij bleek, dal de meeste 
DMSP per cel werd gevond~n bi( de QIno&hyp~ en Prymnesioph_yc$ag. Van de 
dialomeeën zijn Meli=&, Biddul~hia en phi&$o'Fg~ia soorten het hoogste in DMSP 
produclie Met name Molo$rra_iu-rgrnyjq@ en Bhirosolenia sel igm met respectievelijk 
35 en 15 picogram per cel aan OMSP springen eruil. Voor de totale hoeveelherd DMS die 
in een walermassa wordt geproduceerd is de concantratie van DMSP per oef niet 
dmrslaggevend, veel belangrijker is de d~chtheid waarin hel phytoplanklon voorkomt. 
Dit maakt de bovengenoemde Phaeoqslis Dwchetii dan ook zeer berucht.Deze swrt 
komt raak in hoeveelheden Zot 10-per Iiier In de Noordzee voor. 
Gebleken is dat ongeveet de helft van de biologisch gevormde dimethylsumde In de 
almosleer Isrecht kom1 en daar wordt geoxydeerd tot zwaveldioxyde en sulfaat. Een 
bijkomend veischiinsel hierbil is, dat de sulfaat in da almosleer als condensatiekern gaat 
optreden en daardoor de vorming van bewolking bvorderd (albedo) 
Di? verschijnsel speeli een rol in de z g. Gaia hypothese van Lovelock me Ages ol Gaia, 
Oxfotd Univercity Press, 1989). Deze hypothese gaal uit van het idee dat de aarde zich 
gedraagd als een zich zelf regulerend organisme [n het gwal van de bij planklonbloel 
overmatig geproduceerde dimethylsulfide en de daarmee gekoppelde toename van sulfaat 



In de almmieer wordt zonllchl onderscheppende bewolking gevormd die als filter werM 
en de planktmbloei d m  vermindming van de Iichtintensitelt weer Faat afnemen. 
Sloe dan ook de afglfie van melverbindingen aan de atmosfeer Is een ieit waarvan men 
de omvang niet moet onderschatten, Mondiaal wordt per laar 3-17. 10' ton bkloglsch 
gegeneerde mavei aan de atmosfeer afgegeven daanian Is da hem maveiwalerctof en de 
andere helft DMS. Omdat deze hoeveelheden niet regelmatig over de aarde zltn verdeeld 
maar zich mceniferen op plaatsen met een hoge prlmaire productie za! het duldelilk zlln 
del mevonr&lg veel in de Noordzee wordt g9produc~erd.M6thg~n voor de Brflse kust 
geven een gemlcldelde concentratie van DMS In de wintermaanden van 4 nanogram per 
liter zeewaler en van 220 nanogram per Mor In de zomermaanden. üit Eaatsle getal Is 16% 
van de lotale anthropogene zwaveiprdudie van geheel west Europa. Een rekensom wllst 
UH, dat In s m r  2 rnllioen Ion mavel door het Noordzee plankton wordt geproduceerd 
die roor een befangrilk deel in de atmosfeer laracht komt. Bij overheersende westelijke 
wind zal veel daarvan hel land bereiken en dear neerslaan. 
Een bewering gebaseerd op berekenlgen o.a door Fletcher (lm91 wlbt UH, dd 30-50% 
van de zwaveldioxide die aan de verzuring van de Scandinavische meren bijdraagt 
afkomstig is van hef. DMS uR de Noordzee en nlet 8Rtomstig Is van de Engelse hduslrle. 
In hoeverre Fletcher, die medewerker is van de Central Electriclty Board in Surrey. met 
m detgelljke ubpraak de huidlge Brilse regering, die sen dergelijke bewerlng goed 
uitkomt, In de kaart heeft willen spelen is nlet bekend. 
Het zal echter hoe dan ook duidelijk zijn, dat doar de toenemende eulrofibring van de 
kustwateren van de Noordzm perioden van plenkl~nbloel worden bevorderd en dat in 
veel gevallen de heveelheld DMSP daarmee zal toenemern. Een bemesting met fosfaat 
en nlíraat dl8 nlet alechts door de Rrltten wordt veroorzaakt maar waaraan evengoed door 
de werige Europesche landen aan wordt bijgedragen. 
Het Is te hopen, dat In de nablje toekomst voldoende researchgeiden beschikbaar zullen 
konen m de fundamentele vragen die er nog Hggen te kunnen beantwoorden. Een 
ktlangruk Rem zou daarin kunnen zijn na Ie gaan In hoeverre de verhouding 
losfaaUnltraat in de Noordzee bepalend Is wor  het optreden van de bimi van bsprralde 
soorten plankton met een hage DMSP productie. h feiten die bt nu b e  bekend zijn 
wljzen w echter op, dat de strqd tegen de zure regen het ook drlngend noodzaketijk 
maakt de fosfaat en nitraat lozingen naar het rnarlam mllleu zoveel mogelijk te beperken. 
Mijns !wiens een problematlek die ook Iets met onze schrikbarende mestoverschot C 
makm heen. 

Haas,P.,1935. The i ihat lon af rnethlhylsulíîde In seaweed. Blochem. S. 29: 1297-1299. 
Lwelock, J.E. e.o. 1972. Atrnospherk dirnethylsuHide and the natura1 suhrcycle. 
Naluie 237: 452-453. 

D a v ,  J.W. e.o., 1986. ûceanic dirnethylsuifide. Prducilon durlng zooptankkon grazlng 
m phyloplankton. Sc lem 233: 1314-1316. 

Fletcher, I., 1959. North Sea Dimeihyl Sumde Ernisslons as a souree oi background 
suLte orer Scandlnavia. (a model). Blogenkc SuWur in tha Environment, ACS 
symposium series 393. Washlngton. 

Informatie war meer 18eratuur over dit onderwerp kunnen bij de autaur worden verkregen. 



Publlkathea aangekomen In Blbll~theek N.V.KD. tussen 1-1-1 990 en 16-5-lm 

H. van Dam 

In de volgende lijst zijn recente aanwinsten van de bibliotheek van de NVKD, benevens 
enkele overige publikaties en rapporten van Nederlandse en Vlaamse dlatornlden 
opgenomen. Voorlopig is de collectie nog op het Rijksinstituul voor Naluurbeheet, maar 
deze zal te zllner lijd verhuizen naar hel Rijksherbarlurn. 

Volgens de slatuten zijn de leden verpliht van al hun publikaties 4Bn exemplaar In de 
blblrotheek van de vereniging ie  deponeren. Deze kunnen daartoe worden opgezonden 
naar: 

Bibliotheek NVKD 
t a v. H. van Dam 
Rijksinstituul voor Natuurbeheer 
Postbus 46 
3956 ZR Leemurn 

De aanwinsten worden regelmatig vermeld In Diatomededalingen 

Aboal, M ,  1988 Diatombes des cours d'eau saumares lemporalres OU permanents du SE 
de 1'Espagne. Septithme bl loque de I'AssoeIaiion des Dlatom~ctes de Langue 
Franqaise. MBrnoiras de la Socibtb Royale de Botanlque da Belgiqus 10. 4ú-54. 

Bakker. J A ,  Brand, R W ,  Van Geel, B., Jansma, M.J., Kuijper, W.J., Van Nensch. P.J.A., 
Pais, J P., Dzereel, G.F. 1977. Hoogkarpel-Watertoren: lowards a reconctrudlon of 
ecalogy and archaeology o# an agrarlan senlement of lm BG. Clngeila 4: 
t 87-225. 

Beljaars, K., 1990 Bidqlsche waterkwaliteRsbeodrdeling met behulp van dlatomeeh Mj 
het ~uivecingcsehap Hollandse Eilanden en Waarden. Dlatomededelingen 9: 3638. 

Caraubon, A.. Orsini, A., 1988 Influenca du oonvert vbgetal sur les comrnunaul8s 
dialomiques Bpililhiques de deux r ~ 8 r e s  de Corse (Médiierranbe). 5epliBrne 
Colloque de I'Association des Diatomistes de iangue Frenpise Mbmoires de I& 
SocibIh Royale de Bolanlque de Belgique 10: 3547. 

Charles, D.F.. Batîarbee, R.W., Renberg, l ,  Van Dam, H., Smol, J.P.. 1939. Paleoeoologlcal 
anaIysls of lake acidilicalion trends In Morth Amerlca and Europe uslng dlatoms 
and chrjsophybes. In S.A. Norton, S E. Lindberg, A L Page (Eds.) Soiis. aquatic 
pracesses, and lak9 acidification. Acid Precipitalion 4. Springer. New York. p. 
207.276. 

Gompare. P., 1988. Brachysira rnicrocephafa [Grunow) CompBre m oorract de 
Navicula exilis > r Grunow l 860 non Kdtzing. Seplihme Colloque de 

I'ksociation des Diatomistes de Langue Française. MBmoires de la Socibtb Royale 
de Botanique de Belgique 10: 9-1 f .  

Cornet. C., 1988. Interpr4talion pal4obcologlque des diatombes $ la Grande Pils (France). 
Septrbme Colloque de 1'Association des Dialomistes de Langue Franpise. 
MBmolres do la SociBtB Royale de Botanique de Belglque 10. 77-86 

Denys. L., Van Straalen. D,, 1990 Diatomee&ngemeencchappen van zure heidewaters In 
de Antwerpse Noorderkempen (BelgiB) en hun evaluatie. Dialomededellngen 9: 
3s-35 



Duurserna, G,. Van Ee. G,. 1990. Inventarkatie ftydrobiolqle MwU-Holland. rnmtetpunt 
47018 (-hijssels Hol). Dienst Ruimte en Groen, Afd. Ondenmk en Inlmatle, 
B U ~ B ~ U  Baslsinformatle Haarlem. 8p. 

Ector, L, Isereniant. R., 1988 Les dialombes des groupements lontlnaux du Val de 
Bagnes palais. Suisse). SepiFQms Colloque de I'Assoclatlon des DlalomMes de 
tangwe Franplse. MBmoires de la Soclbtb Royale da Botanique de Belglque 10: 
12-1 6. 

Germain. H., 1988. Particularitbs des structures dam quatre esp8ms de Masiogloia 
obsedes au m i u r n p a  Blectronique h balayage. Septlhrne Colîoque de 
I'Assoclation des Diatomistes de Langue Française. MBmoires de la Soclblb male 
de Botaniqua de Belglque 10: 68. 

Grmman-van Waateringe, W., Jansma, M.J., 1969. DFatm and pdbn analysls d the 
Vlaardingen creek a rerlsed Inlerpretation. Meliniurn 9: I Q 5 1  17. 

GTD. $986. De Beensi o! Smahater: een hvdrobtoloaische tnventarlsatlo van een ' 

Oost-Brabantse laaglandbeek. f3ap&rt &BL%. Gemeencchappelljke 
Technologische Diens! Oost-Brabant, Afdeling Biologlsch Laboraloriurn. Boxtel. t@. 
+ bijl. 

GTD. 1 9 M  iDa Espedoop: sen hydrobioioqlscha Inventarlsatle van een Oost-Brabantse 
laagtandbaék. ~appor l  &BL#. ~~rneenscha~~s l i j ke  Technolog1scI-m Dienst 
Oost-Brabant, Afdeling Biolcgisch Laboratorium. Boflel. 9p. + bijl. 

GTa. 1986. De Tovensche 0eek: een hydrabiologische inventarlsatie van een 
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+ bijl. 
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laaglandbeek. Rapporl 86BL-07. Gerneenschappelijke Technologlsche Dlenst 
Oosi-Brabant, Afdeling Biologisch Laboraloriurn. Boxtel. 10p. + bljl. 

GTD. 1907. Oploosche Molenbeek: een hydrobiologicche inventarisatie In een 
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Technologische Dienst Oost-Brabant, Afdeling Biologlsch Laboralorium. Boxlel. IQp. 
+ bill. 

Gm, 1987 De Gulden h: m hydrobiotoglsche Inventarlsatle In een Oost-Brabantse 
laagtandbeek. GTD rapporl &7-bBL478. Gerneensch~ppell~k~ Technologlsche 
Dlenst Oost-flrabant, Afdellng Biologisch Laboratorium. Boxtel. Op. + bijl. 

GD. 1997. Klotterpeel: een hydrobiologischa invenlarlsatia in twee nog resterende 
Owtbrabantse hoogveenplassen. GTD-rapporl B7-ABL-MI . Gemeenschappelijke 
Technologrsche Diens! Oosl-Brabant, Afdeling Bioiogisch Laboratorium. Boxtel. $p. 
+ bljl 

GTO, 1987 Vennen te Sint Michielsgestel: een hydrobiologische inventarlsatie In twee 
Oost-Brabantse rennen. GTD rapporl 87-ABLW. Gerneenschappelijke 
Technologische Dienst Oosl-Braban!, Afdeling Biologisch Laboralorlum. Boxtel. 9p. 
+ bljl 

m, FW7. De Groole en Kleine Beerze (omgeving Middelbeers, de Baest en Heilige Eik). 
Een hydroblologlsche inventarisalie van een Oost-Brabantse laaglandbeek. GTQ 
rapport 87-ARL-MO. Gemeenschappelijke Technologische Dlenst Oost-Brabant, 
Afdetimg Biologlsch Laboralor~um. Boxtel. 14p. + bijl 

Gril, 1988 Prasjes Vcgelshoek: een hydrobiologische inventarisalie In twee wielen nabij 
Esscharen (waterschap üe Maaskant). GTD rapporl R 88-ABL0681LPB. 
Gemeenschappelijke Technologische Dienst Oost-Brabant, Afdellng Biologlsch 
Laboratorium Boxtel Ilp. + bijl 
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