
nr. 25, januari 2001 

DIATOMEDEDELINGEN 
van de 
Nederlands - Vlaamse Kring van Diatomisten 



Nederlands Vlaamse Krins van Diatornisten 

Bestuur: 

Herman van Dam voonitter 
Gert van Ee secretaris 
Peter Voc penn ingrneester 
Christine Cocquyt consewatrix 
Hein de Wolf redacteur 
Gerhard Cadée bestuurslid 

Nederiands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO 
t.a.v. H. de Wolf 
Laboratorium voor Diatornee&-onderzoek 
Postbus 80014 
3508 TA Utrecht 

Secretariaat: 

G. van Ee, 
Provincie Noord-Holland 
Dienst Ruimte en Groen 
Postbus 6090 
2001; MB Haadem 

bij de voorplaat: In 1928 publiceerde Christoph Brockmann (1 878-1968) 
het standaardwerk voor diatomeeën van het nederlandse Eernien. 



INHOUD 

3 

nr. 25, januari 2WI 

Mededelingen van het bestuur 

Jaarwemcht M D  19981999 

Verslag studiedag A n l w r p n  2&29 mei 1999 

Vmlag ledenvergadwing NVKD Antwewn 20 mei 1959 

Versiag M D  bipenkunst UtrecM 14 &l 2000 

Adrienne Msrtens Verslag 13de DuiMalige Diatmeenbijmkomsl25-28 maart I999 

Heman van Dam. Verslag gm Int. C M .  cm Con-. and Management d L a b ,  
2 7-21 mei 1999 Kopenhagen 

Geit vin Ee en Chrisbine Cacquyt Pi- Cwnp3-e met pwisiwn 

Panntndct Kaur en Cudwig Triest AnAnalysevan hlstonde staainamen u* de Zeeschelde 

Koenraad Muyiatrt. DiatweeënMoeien in hel roetwatergetijdengebied van het 
ScheldPestuariurn 

Ktaas R. Tlmmennans Grceisneiheden van grote m kleine d i a t m m  uit de 
Zuidelilke Oceaan in datie tot de mhi l rbaahid  van ijzer (en licht) 

Natascha Staats. EPS-prodvctre door d i m :  een belangrijk pr- 
+n de bescherming van wadplaten legen erwie? 

Geri van Er en Adrlennc Mertenr. N- m e n  en bdangnjke naarnsuemmngen 
bij diat- In Nederland en Maandwen (IWgre) 

Slei A. van BHgcqk Productie van dimetylsulfmiopmpimaat (DMSP) en 
dimetylsuffide (DMS) in rnanene getqMimemen 

M. Rosielli. Oiatome&n in de inñltatiegeulen van de Amsterdamse Waterleidingduinen 

Congressen, snidiedagen etc. 

Internetnieuws 

Promdies 

Bwkenni- 



Mededelingen van het bestuur 

Eindelijk weer een nummer van Diatomededelingen Het vorige nummer dateert van februari 
1999, dus het werd wel weer de haogsze tgd Redenen voor de vertraging van het verschijnen 
van dit nummer zijn er vele, maar die njn voor u als lezer niet zo interessant Hopelijk komen 
de volgende nummers weer wat sneller na de studiedagen uit. Want dat rs de bedoeling van 
Diatomededelingen. weergave van de Ipzinpn op de studiedagen en verslagen 
(ledenvergadering, studiedagen, excursies, etc ) Maar ook anikelen van leden kunnen nog 
stetds worden geplaatst. Dus schroom niet om iets op te xhnjven en aan te b idm voor 
publicatie in Diatornededelmgen. 

In d ~ t  nummer naast de aankondiging ran onze studiedagen van komend jaar (op 6-7 april 
2001 in de Hoge Venen (Hautes Fagnts) in hei onderzoeksceninun 'Mont Rigi'} w k  de 
verslagen van onze studiedagen in 1999 in Antwwpen en in 2000 in Utrecht en Yerseke. 
Verder enkele verslagen van ledenvergaderingen (1999 en 2000) en nieu*es onder 'Vana', 
een geheel nieuwe rubnek. Ook een nieuwe rubriek is 'Nieuwe en bijzondere soorten 
diatomeen in Nederland en Vlaanderen' Hierin kunnen leden (en niet leden) opmerkelijke 
vondsten vermelden (het liefst met afbeelding) 

Herman van Dam en Adrienne Mertens houden hun kennis o.a. op peil door het bezoeken van 
buitenlandse studiedagen Heman doet verslag van een merencongres in Denemarken en 
Acheruiei is naar een kasree1 geweest in Prentlau in Duitsland [zij w a s  her de enige utt 
Nederland) 

Pierre Compere, de sympathieke algoloog uit Belgit?, is met pensioen gepan. Op 19 
november 1999 vond er in de Nationale Plantentuin in Meise bq Rnissel een symposium 
plaats Ook de N W Q  was daar vertegenwoordigd en heel3 hem een wiek geschenk 
overhandigd Een prachtige speld (in goud) van de diatornee Brachvira neoexilis of zoals 
deze won woeger heette: homotonets exilis of Brachysira rnicrocephala. Onder deze kaatste 
naam heeft P. Compere deze diaiomee in 1988 zelf 'beschrwen. 

Dan is er nog het eerste NVKD project het Z w l m - o n d m k  Op 9 locaties in de Zwalrn, 
een nvieqe in Vlaanderen bij Gent, njn monsters genomen van bovenstrooms tot aan de 
monding in de Schelde Deze monsters njn door een aantal leden gedeterminewd in een 
zogenaamd nngondertciek. De resultaten t g n  gepresenteerd op de studiedag in Antwerpen 
Met rapport en eventuele publicatie m de resultaten laten nog steeds op zich wachten door 
tijd- en ander gebrek, maar er wordt nog aan picz rk t  û n d w s s c n  wwdt nagedacht over een 
vervolg Sugpestres zijn welkom b11 de secretans 

Bekneriik nieuws Heman m n  Dam heeR aangegeven met ingang van 2001 te stoppen als 
voorzitter HV vindt het mede voor de NVKD belangrijk dat er een nieuwe Trisse wind gaat 
waaien en nieuwe energie en enthousiasme vanuit het bestuur komt De ovenge bestuursl&en 
hadden hier wat moelte mee Heman was en is nog altijd de centrale figuur voor 
diatomeeenonderzoek in Nederland en mede onder zijn leiding is de NVKD g e p i d  tot een 
stabiele vereniging, die nu al weer 15 jaar bestaat. Het bestuur stelt voor om in de volgende 
ledenvergadenng (6  april 2000) Ban Van de Vijver tot voorzitter te benoemen. Ban stelt zich 
in dit nummer voor en is zeker van plan de vereniging met nieuw elan te gaan bzsturen Om 
het kstuur verder te versterken, iets dat door steeds toenemende drukke werkzaamheden van 



de overige bestuursleden wenselijk is, wordt voorgesteld om Bert Pex als exka bestuurslid op 
te nemen in het &stuur. 

GvE 18 november 2000. 

Aankondiging studiedag NVKD 2001 

De eersrvolgende studiedag van de NVKD zal. zijn 6-7 april 2001. Plaats: in de 
Hautes Fagnes Ui het onderzoekscentnrm "Moni Rigi". Op vrijdag 6 april zijn er 
Iezingen en posters; op zaterdag 7 april een excursie in de Hoge Venen. 
Overnachting in "'Mont Rigi". 

Thema: paleo-oecologiseh onderzoek met behulp van diatornee& 

Speciale gast: Professor Andy Lotter 

Verdere bijzonderheden volgen te zijner tijd bij de convocatie. 



Hallo AIlemaal, beste collega-diatomisten, 

Volgend jaar, in 2001. bestaat onze vereniging 15 jaar Inderdaa4 het ts al 5 jaar 
gleden dat we in Rriermond h a  tienjang bestaan van de NVKD gwierd hebben 
Ook d ~ t  derde iustnim zullen we: uiteraard met zomaar voorbij laten gaan Tijdens 
m e  volgende bijeenkomst, in apnl op Mont Rtgi in de Belgische Hoge Venen, zal er 
mim aandacht aan  deze heugl~jke gebeurtenis besteed worden 
Ik hoop op die bijeenkomst, met uw goedvinden, de vmrzittenfakkel van H m a n  
Van Dam over te: nemen, een fakkel dre hg de vmrbijejaren op een zeer enthousiaste 
manier brandend heeft gehouden Tijdens de laatste bestuursvergadering werd mil de 
vraag geszeld om Herman op te volgen aan het hoofd van de NVKD, een vraag 
waarop ik met plezier wil ingaan 

Rmtn de vele leden die ik tijdens voorbije Iezwygendagen heb ontmoet, moet ik mi] 
ongetwijfeid met meer voorstelien. Voor hen die slechts sporadisch aanweng 
(konden) zijn, zal ik toch een korte intrductie p e n  over mijzelf 

Ik ben Bart Van de Vijver, van 
opleiding milieubioloog en vanuit dat 
oogpunt in de wereld van de diatomeeen 
terechtgekomen toen ak tijdens mijn 
laatste jaar  biofopie m de Universiteit 
Antwerpen {campus RUCA) een 
proefschrift uitwerkte rond 
waterkwaliteit en diatome&. 

Onder Ieiding van mijn promotor, Prof. 
Dr. L. Beyens. stame ik in 1996 een 
d~oraatsondermek rond ecologie m 
paleo-ecologie van diatomteen op 

I 
enkele Suhantnrctimhe eilanden, een 
doctoraat dat ik vong jaar met succes 
verdedigde tn Antwemn Dit " 

- onderzoek op Subantarctica gaat 
trouwens nog steeds d m  Bovendien 
begeleid ik nu ook andere jonge mensen 

hij hun onderzoek rond diatomeeën en waterkwaliteit in Antweqxn en Limburg. 
Zo 'oen ik uiteindelijk ook in contact gekomen met de NVKD, een contact dat ik 
daarna (gelukkig) noort meer verloren ben. Twee jaar geleden werd mij gevraagd om 
het Vlaamse aandeel in het NVKD-bestuur te versterken, wat ik p g  aanvaardde en 
m e e  ik hoop iets te hebben kunnen bijdragen aan de werking van onzc 
vereniging 
Mqn werk rond diatomee€n is, en ik denk dat ik daarin niet de enige b mijn hobby 
geworden Daarnaast maak ik tijd voor andere aspecten van de natuw. k kn een 
verwoPd plantenlieihebber en conwmeer mij vooral op onze inheemse orchide&n. 
De maanden apnl tot juli ben ik dan ook meer buiten dan binnen te vinden 
Bovendien reis I k graag en heb, mede d m h i y  de diatomeen, al een aarhg siukje van 
de wereld genm De verschillende maandenlange verblijven op Subantarctische 
eilanden mogen wel bv de toppers van mijn reisactiviteit gerekend worden 



hlaar veel belangrijker dan mezelf, is echter de weg die we met de NVKD verder 
willen bewandelen Ik bwi ervan overtuigd dat de richting die de vereniging de 
voorbije jaren ingeslagen heefk, de juiste is en veel bijdraagt aan de samenhang die op 
dit ogenblik leeft onder al wit nch, professioneel of louter uit interesse, in het 
Nederlandse taalgebied bezighoudt met diatomeeen. De stuwende Lmcht, waarmee 
mbjn voorganger, Heman Van Dam, tijdens de jaren van zijn voorzitterschap, de 
vereniging heeft gedragen, m m  voortgezet worden. Getuige daarvan zun de almaar 
interessanter wordende bijeenkomsten die door meer en mem leden worden 
bijgewoond De laatste maal in Yerseke was daar zeker een -1s van 

Ik ben dan ook zeker ntet van plan om vee! aan, de huidige simahe te veranderen De 
NVKD is gezond en dat moer zo blijven. Belangrijk voor de toekomst van onze 
vereniging 1s o m  naambekendheid Herman vermeldde in *n toespraak rond 10 
jaar NVKQ in Roermond dat 'de IrrCXD rrch wol actiever zou hrnnen opsrellen b g  her 
profileren van her diaromeeenonderiwk' De uitbouw van een mooie en informaheve 
webpagfna rond diatomeeen en de NVKI3 moet daar een duidelqk signaal in geven 
De eerste stappen q n  daar reeds voor gezet ik  zou ook willen ijveren voor een 
actievere verstandhouding en samenwerking met d e r e ,  binnen- en buitenlandse, 
verenigingen die zich mk benghouden met ecologie, waterbeheer o f  diatomeee;n. 
Dat zou tn de nabije toekomst dan h m n  en voorai mogen leiden tot 
gmeenschappelijke studiedagen waaruit de noodzaak naar aquatisch ondenriek beter 
uit de verf h komen 

Ik ben ml] terdege ervan bewust dat ik een (zeer) jonge voonitter zal ztjn maar 
tegelijkertijd ben ik e m  overtu~gd dat ik met mgn enthousiasme de NVKD en de 
studie van diatomeeen in Nederland en Vlaanderen mee kan helpen doen groeten en 
blwiien. Ik zal dan ook mijn uiterste best doen am een waardig uithang!mrd te zijn 
voor onze vrremging en ik hoop daarvoor volledig op uw steun te kunnen rekenen 

Bart Van de Vijver 



Jaaroverzicht NVKD 19981999 

Vanaf 1594 begon het jaaroverzicht ieder jaar met een sterfgeval. Het vorige zelfs met twee. 
Gelukkig dit jaar niet. Het kwam even bij me op dat het di t  jaar ook de eerrie keer was dat er 
op de voorzijde van m t i j d m  Diatomededelingen geen overleden diatomist afgek ld  
stond, maar een springlevende, nl. Horst Lange-Malot Tmval bestaat niet, maar toch ... 
Misschien dat w e  bq het volgende nummer weer een Tevmide diatomkt op de voorzijde 
moeten aíbeelden. 

De Verenigingenraad van het NIBI (Nederlands instituut voor Biologie) heeft op 15 apnl 
1999 vergaderd, zonder onze deelname, want ik had afgemeld. Wij blijven agendalid van 
deze raad en zodwnde op de hoogte van ontwikkelingen binnen de biolo@e 
verenigkgen. De Verenigingenraarl dient als communicati&ddel tussen de 
vakverenigingen (zoals de NVKD) en het NIBI. Voord landelijke beleidszaken en 
bestuurlijke zaken (ministeries, e.d.) komen hier aan h d .  

Er hebben gen ieden bedankt en er zijn twee nieuwe aanmeldingen: Pmtessor Ludwig 
Triest en Dr. Parmider Kaur van de Vrije Universiteit te Bmssel hebben te kennen gegeven 
lid te willen worden van onze vereniging. Dit brengt het totaal aantal leden op 69 en 7 
instituten. Ik denk dat we hiernee een record aantal leden hebben bereikt. 

in 19% is de laatste bestuursvergadering geweest, zoals al staat vermeld in het vorige 
jaarovemicht. E W  van de zaken die daar aan bmi kwam, was het biodivwsiteitmnderzoek 
('Kiezelwieren op de Kaart" in de laatste Diatwiededehgmm.S24:61). Er is een lijvig 
onderzwksvoorstel geschreven met drie projebvoorctellm en een programmaM1vrng. 
Op 15 juni 1- wordt duidelijk of de aanvraag wordt gehonoreerd. Iedereen die &t wil 
intien kan bij mij terecht Mre wachten af 

h 1998 hadden we twee bijeenkomsten, die debei in het vorige jaarverslay: al zijn genwmd. 
De laatste Diatomededeliqen kwam uit in februari 1999 als dubbehummer i.v.m. 
kijdgebrek en gebrek aan kopy. Steeds drukker wordende sprekem hebben steeds mPer 
mwite met het adweren van een stdqe tekst. We wachten bijvoorbeeld nog steeds op een 
twgezegde aanvlilling van het d e !  van de lezing v w  Prof. John Andmonuit 
Kopenhagen. Het volgende mimmer wordt munmw 2.5, Missdiien een reden voor iets 
extra's? 

De Duitstalige Diatomisten hebben g m  echie vereniging (z& wij), maar komen ieder jaar 
3 4  dagen bileen Dit jaar was dat in Kr8cidendorff van 25-28 maart in het slot KrikhlendorH. 
Er is slechts 1 Nederlandse naartoe geweest en wel Adnenne Mertens. MogeLijk dat de 
volgende keer meerdere m m e n  daar naartoe kunnen. want het zijn zeer interessante dagen 
net  veel nieuws mi onderzoeksmultatai. 

Tenslotte wil ik nog noemen een uitnodighg van onze "zustervereni~g" de KNBV sectie 
"Algologie" die een vergadering heeft gehouden op 1&19 maart in het Rijksherbarium in 
U d e n  Hier zijn geen lezingen over fiatomeeen gehouden 

Dit jaar is er geen bijeenkomst meer gepland. Volgend jaar twee studiedagen. Hierover 
wordt u (naar ik hoop den) tijdig geinhrmeerd. 

Gert van Ee, 28 mei 19W 



Verslag van de NVKD studiedag in Antwerpen op 

28-29 mei 1999 

Op 2%29 mei 1999 werd de enige bijeenkomst gehouden in 1999, georganrseerd tezamen met 
de Universiteit van Antwerpen ( aUCq  Universitair Centrum Antwerpen) Gastheer w a s  
professor huts  Beyens Hei thema van deze studiedagen was "Diatorneen in stromende 
wateren" Speciale gast was Martin Kelly uit Engeland Hij hield een lezing over ha gebruik 
van diatomeeen b?] het monitoren van nweren in h a  Verenigd Komrhjk en over de 
standaardisatie in analysemethoden, die momenteel worden onnuikkeld binnen de Europese 
Gemeenschap. 
Nadat professor Beyens de dag opende hield Heman van D m  een lezing over trofie- 
indicabewaarden van diatomeetn in Oostenrijkse stromende wateren Daarna held Bart Van 
de Vilver een lezing over diatomeenonderzoek in het stroomgebied van de Kleine Nete, een 
nvier in Belgit 
Vervolgens waren er nog lezingen van Pamiinder Kaur uit BnisseI en van de Vlaamse Milieu 
blaatschappij over de waterkwaliteit in Vlaanderen. Tenslotte p r e s e n t d e  Gert van Ee de 
resultaten van het nngondemk in de Zwalmbeek 
Deze studiedag was zo druk bezocht dat we moesten uitwijken naar ten w c r e  collegezaal 
Behalve vele studenten uit Antwerpen waren aik veel Amsterdamce studenten aanwezig ran 
de Univenttelt van Amsterdam (UvA} Verder waren een aantal waterkwalrteits'beheerders 
speciaal voor deze s tuddag uitgenodigd Ook hiervan waren een aantal mensen aanweug In 
totad waren ongeveer 40 mensen aanwezig, waaronder 15 ledm en 5 bestuursleden. Deze 
leden waren ook aanwezig op de ledenvergadering 
Na de studiedag gingen we met de tram (door LUC Denys aangeduid als "de kcrmisattrache 
van Antwerpen") naar het mmun van een zeer gezellig Antwerpen Hier genoten we in &n 
van de hofjes van prachtige klassieke muziek, -n en Belgisch bier en een wandeling langs 
de Schelde. De nacht brachten we door in de jeugdherberg "Op Sinjoorke'', vlak langs de 
snelweg. 
Qp zaterdag 29 mei zijn wc met een van 10 mensen op excursie geweest Eerst naar de 
Kaaihoeve bil een dode m van de oude Schelde, later naar de Zwalrn, waar we een bezoek 
brachten aan de watermolen Dit werd een bijzondere ervanng met een wel heel enthousraste 
zoon van de molenaar aIs gids Na een drankje op het terras langs de Zwalm was dit weekend 
ten einde 



Verslag ledenvergadering NVKP Antwerpen 
28 mei 1999 

Aanuuetig- 15 leden, 5 i m s .  

2 Ndulen MenveFgadenng 29 oktcber 19% bij het NKG-TNO te Zwtle (Diatmed&slingwi D24, p 
63) wwdwi mndw wpiging g m l p k w d  met danktqing aan de seueiaris 

3 Kort jawwenictit ($&s) 
Wordt vwrgelezwi. verder geen vragen Dd m i s g  zal worden afgedniirt in Oiatomededeilingen nr 25. 
die riog moet verschijnen 

4 Toelichting financieel laarcverzicht (19992000) en begroting 2000 (penningmeester Peter Vos). 
Verder geen opmerkingen 

5 Uwslag kasmmtssie (Annie Kreike en MaRiln Mokken) wer q 9 9 8  levert problemen op De post 
he& de kaswmrnissieleden niet tildig bereikt HIWNS~ zal dus de volgende keer cp de 
ledenvergadering alsnog verslag van moeien worden gedaan 
Aansluitend verkiezing nieuw kaswmmissielid bnnie Kreike t r e d  af en Marttln Hokken blijft nog een 
]aar aan Als nieuw kaswmmissielrd he& zrih boretd verklaard Jos Sinkeldam Er melden zich geen 
andere kandidaten en hiertegen zijn geen brwaren zodat de kasmmiss!e  voor I S 2 0 0 0  bestaat 
uit Martijn Hokken en Jos Sinkeldam 

6 Verkmzing bestuurslid Ba6 Van de Vijver d t  aangenomen als algmeen bestuurslid Hiermee 
bestaat hei bestuur uit zeven mensen Herman van Dam (u). Gen van Ee ( s e u ) .  Peter Vos 
[penningmr ), Hein de Wolf, Christine Cocquyl, Gehard C a d k  en Bart Van de Vijver 

7 NVKD en 'Kiezehneren op de kaaK Dit prqecl over brodiversiteit in Nederland is als voorstel bima 
zonder argumentatie d g w e r e n  NWO had geid beschikbaar om de biodmiteit van Neddand m kaart 
te b r e m  Hiervow is ook de N W O  bensderd vanuti de VOFf (Vereniging Onderxiek Flwa en Fauna). 
Ook de NVKD had hierbinnen ewi -el ingediend {zie ' W e z e h m  op de W in 
PiatomcMelingen nr 23-24. p 61 ) 

8 Naamgwrng en mdebeheer diatwneeen' Adr iem Mertens werkt hieraan bi] AquaSense samen 
met anderen (a a Koen S a k .  K m a n  & Bijkerk) Iedereen wordt venodlt naamlilsten aan Ze 
leveren De iilst zal op internet beschikbaar komen 

9. Rondvraag en sluiting 

Wrllen alle l& die dit 'beheff hun m i l  adres boorgeiRn m Gwt van €e (eag&mmW-Mland nllwik) 
of o ee#m% nl (pivé)) Bij Morbaat dank 



Verslag van de NVKP bijeenkomst in Utrecht (NITG-TNO) 
op .f4 april 2000 

Op de nieuw mrkplek van Hein de Wolf in U m h t  aan de Pnm Hwidriklaan in de 
voonndige kazerne waren we te gast bij het NITG-TNO Dae tijdelgke behuizing levert 
voor de medewerkers van het NITG nogal wat prakuschc problemen op De bijeenkomst werd 
gmd bezocht door 2 1 personen Herman van Dam beet de spits af mPt een lezing over de 
mogelijkheden voor biologis~he beoordeling in stadswateren in Amsterdam met khulp van 
diatompeen De mogelijkheden hiervoor zijn Bij de beoordeling van stadswateren 
blijken andere Factoren mee te spelen, a l s  belevingswaarde en zwerfvuil. 
Uichael Wilkinson van de Rijksuniversiteit Groningm held een presentatie over de 
rnogelgkheden en ontwikkelmgen om diatme&n te determineren m b v. dkgitale 
beeldanalyse en computerprogramma's. Dit groots opgezette internationale onderzoek met de 
nam ADIAC (Automatic Diatorn Identification Artù Classification) wordt voor een deel in 
Groningen wtgevwrd Op het mternet is al een goadgevulde site hierover te nea hm l l r b ~  
sunl .rbne.oreuklADIAC , hierop zijn zelfs afbeeldingen en (summiere) beschrijvingen te 
v~nden, 7oals bijgaande plaatjes die van deze site afkomen. 

Daarna vertelde Adrienne Mertens over de nieuwe diatomeeënlijq de nieuw lijst volgens 
Taxon Code Nederland (TCN), die op internet bexhikbaar is fwww.wnomicacom) na 
inloggen (ne in dit nummer onder de rubnek 'htemetnieum'). Daama vertelde ikzelf iets 
over een nieuwe rubriek in Diatomededetingen, waann nieuwe soorten voor Nederland en 
Vlaanderen kunnen worden gemeld Naamgeving verandert snel en wie dit bij kan houden 
naast zijn andere werk as razend h a p  Om daann wat ondersreumng te breûen is hei voorstel 
om dit in Diatomededelingen te doen voor en door alle leden. h dit n m e r  meldt Martine 
Rmielle kén nieuwe soort voor Nederland en th  bgzondere soort, Be nu eindelyk oficiee! 
op de lijst kan 
Daarna was er een ledenvergadering en konden we tussen de studenten van de Fhjks 
Umversitert Utrecht lunchen. 
Na de lunch hield Klaas Timmermans van het MO2 Etn beiend betoog over greisnelheid 
van grote en kleine diatomeen uit de Zuideli~k Oawian en de relanes met beschikbaarheid 
van ijzer, .art Van de Vijver nam ons mee naar SubAntarctisch gebied en  verhaalde over de 
biogeografie over dit nog maar zeer summier onderzocht gebied Hier valt in allerlei groepen 
nog veel te pionieren (mossen, hogere planten, algen) Andy Van Kerkvoorde uit Antwerpen 
bad dra's uit Noordoost Groenland, waar hij ondermek heeft vemcht aan diatomeeen Het is 
alnjd weer opvallend dat in Belgie nog steeds zoveel fundamenteel werk wordt vemcht aan 
diatomeeen, terwijl het in Nederland steeds moeizamer lub te verlopen. 
Hiermee was ook deze studiedag weer ten einde 



Verslag van de 13-de Duitstalige Diatomisten bijeenkomst @eutschsprachiger 
DiatomologIonen Treffen, DDT) van 25 maart - 28 maart 19% 
Van A d r i m c  Menens. AquaSense Wagenuigen 

De jaarlijkse bijeenkomst van de duilstalige diatomis2en werd dit jaat georganiseerd door hei hsntut 
filr Gewas~crokologie und Binnenf~shnei im Forschugmabund B d i n  en vond plaats m het slot 
Krüchlmdorff, Prendau in de Wckermark 

De bijemkomst wed bijgewoond door 7 S personen, uit l0 tanden. waamnda ik de enige 
Nederlander was Er waren 16 Iezingen m f6 posters De e m e  dag w= a een e x m i e  waar we 
naast een bezoek aan een keramiek fabriek en her WassmchIosc (destijds bewoont dwr Fredcrik de 
Gmc) in het stadje RhWisbag. ook een bemtk aan de Stechlingee m ha daaraan gelegen insîim 
Rir Gew&u6kologie wid B i n n d c h a e i  brachten De Stechlinpee met eeri dieptevan h8 m isvan 
oorspmng m P-gel imicd ol igomd hardwater meer met een ~ e n n g c  primaire p-e Echter 
door de ingehknamc van m Kemccnuait m 1966 wckc: koelwatmuit de nabijgelegen mecomifc 
Nchmimee gebruikte om vervolgens opgewamt met 10 paden geloosd re worden in de 
Slechlingsee. veranderde de situatie. De h o ~ e  P-belasting van ca 6U mg PM -P/m2 jaar gedurende 
20 jaar heeft voor een geringe euuoficnng gaorgd De primaire pmduktic van hn fyioplmkton nam 
tot, de zichtdiepte nam af Na h- slu~len van de  kerncenúalc in 1989 is mm doorgegaan met het 
monilonngs ondeonck De samenstelling van o a de kiezelwieren geeR aan dat hel meer een 
bijmndcre ecolopjsche waarde heeft 

De Icnngcn en poncrs waren georganisead rwid Ecologie, Taxonomie en Palmlimolog~e 
Belangnjkvond ik de diskuwie over de de mntuiuc momvan nieuwe namen. Wwt hoe kan je daar 
het beste mee omgaan om wegwijs Ze blijven in namenland Velen womelen hlermee Tlr heb echter 
\erder weinig lezingen gehoord Mijn lijd heb ik vooral gebnllki op la*cmmisch gebied. Samm mei 
de braiwater en manaie spcnallR dr. A. Witkowski cn de rocnvatcrspccialincn hl Dr. H. Lange- 
Benai& en E Reichard hcb ik veel diatomceen bekeken alkonmig ui1 Nederland h preparaten van 
maienaal uit Zeeland en Texel heb ik veel soorten gevonden dte ik niFi op naam h& kimnm 
breng- maar ook nieuwe soorten, die ik door hm heb lalm ver i f im Het m zeer waardevolle 
dagen waarin ik veel nieuws te nai heb gehegai m veel g e l c d  heb. W~tkoivski was zeer 
enthousiast. ERkcle preparafeiverioonden zeer gmte overeenkomst met het materiaal dat hij 
ondmocht heen in de golf van Gdmk Ln mijn materiaal h a m e n  d e l e  soorten voor die hij aan 
hei beschnpen is en die bvinenkon gepubliceerd zullen wardm 

Tenslone warm u mg veel mrimcicn met de b u i t a i t e  collega's. oode bekendm maar ook 
nieuwe gerichten 

Hiemnda voigi een ouerzicht van de waargenmen soorten 

Bacillaria pmadoxa (uiteinden keilvarmig) kan mogelijk Mruchta ~ocialrr (uiteinden spits) of Nitz 
linkti (verschilt in kielpunten cn sniac) zijn 

Cocconcrs scuielliim ras. pmvo 
.C placenhrla var tenuistralu = C ncodiminvio 
C ploc var twglypta (schal lmncetvonnig, C. plac var liflcoia he& een ellrpfIsche schaalvorm} 
C spcciosa 

C. costor0 



Frogrlorro umrconrm 
F oromus 
F cumbrca 
F gcdoncn~~s 
F. gcocotlegunim 
F ropicnsrs 
F. grienrhe'prasrir 
F spec. 6323 1 = F  bronkti W!&. L-B & M m  (in p m )  

Gomphoncmo pstwdoexigirum (Gomphmcmopsispseudoexiflu) 
G. pumilum: G miuusnilarm 

G pumilum var e l q m s  

Nav~cuIu pmrmra N apec w. (Wiikowski, m press) 
Ii' siurmacht~idcs 

N phvlfeptu N phyllepiosomu 
N poulschutzir 

N biskuntrrat (h' phytlrpru-achtig) 
N nonnalotdes (N vrccnu margalithri) 
N srachwrac Wik, L-B & M m  (in pms) 
N gcrnifira 
N solinamm var minima 
N wiklonac 
N wirkowskr 
N cpcc 6165 I = Brrbrssonio boechr 
h: 6 4 3 2 1 = N  
N spcc S534 = Proshkiniuporcukqae 

Nrhschio spcc h369 1 en h413 1 = ?r pcrindiarncra 

Opephom Rrumbernir 
O mulabrlis (heeft duidelijke punctac) 
O burchwdrioe fiecft geen duidcl~~kt punciae) 
0 hornima 

ïñaltasios~tl  balrica 
T decipienx 
T pmschkinoc ook T iri,undcri 



Verslag van de I" International Confwence on the Conrewation and Management ot Laker 
"Sustainable Laks Management". 17-21 May 1999, Copenhagen 

De miwnationale Conferentres over behwd en beheer van meren worden om de twee tot drie jaar 
georganrseerd onder auspci&n van het International Lake Envimnmerrt CommMee (ILEC) Eerder 
woonde ik in 1988 de derde confeerentle in Honganle en de viwe wnfemniie (Lago Maggiore) bi). 
Vooral de inbreng van Japan s zeer sterk, mel name door de betrokkenhefl van wetenschappers. 
burgers en bestuurders van Shtgo. de prefectuur waar het Bwa-meer ligt Van de 376 deelnemers UI? 
de lijst wawn er 125 u t  dR land alkomstg Er waren apvalknd reel deelnemende landen Rest van 
Azie (13 landen, 29 deelnemers). Afnka (a. 20). ZubAmenka (6 18). Ood-Europa (1 1.46). Wed- 
Europa (15. t1  5). ovenge westerse landen (4,23) Behalve tkzelfwaren er nog 5 Nedertandse deel- 
nemers, op &n na allen wri Rqkswaterstaal Ovengens was ca lí3 van de deelnemers net op komen 
dagen. Waamdiihjk zijn ze afgeschnkl door de zeer F q e  lee (ca f 18üû) 

Het symposium kon daardoor in een traaw ambiance pkaatsvmden. De organisalb was -er SM. 
Van de parallelle sessie waren alleen de beginlijden aangekondigd Doordat veel mordrachten 
udWlen en de sessies gewoon doorliepen was planning onmogelijk. Pas later in de week werden 
mwlaties op een bord aangegeven Bij gepiande workshops ontbrak de wnvener, etc Voor welen uit 
ontwikkelingslanden was dit geen bezwaar ze voelden z ~ c h  echt thuki 

Bij de insainjvhrg werden de u m e  abslrads (ca 1200 pag.) ufigeread. Voor belangstdlenden 
siaai deze documentatie ter beschrkking 

De vcnirwtgang van deze tak van de welenschap gaat langzaam Dn word d e  v e r n a a k t  doordat 
het effecl van wel matregelen pefondervlndelijb mwl Mjken. Ais mgr%p%n In meren al s- 
hebben treedl dit pas vele jaren na het udgeven van hel meeste geld op, doorda! de maatregelen 
vaak complex zijn (zoals ingrepen in hei srmomgebied) en dom-dal de verbhpi@ kan hei water vaak 
lang u. UR divem biflragen. woml uit Denemarken (Jepeesei e a M e k  dat de sanemsmaat- 
regelen op de lange duur zeker effeel hebben (o a daling P stiging doorzicht). 

Vefder h& de biomanipulalie wode! geschoten. met name in Denemarken De d a n d i h e d e n  
waaronder brwnanipuiatre eapd kan heùben (verminderen gmolste deel P-belasting en P-totaal 
Ivssen 0.05 en 0. lQ mgll) worden steeds dudeliiker De popularnet in de meer noordehjke landen 
hang! misschien samen met de k h W e  aan hekierwater van sportv155e1% ak3aar. De Nederlander 
neemt vaak genoegen met msen in troebei water 

Plenaim kingen 

Bv de openingssesss tegde namens M UNEP de nadmk op de sodwmanornischs inbedding 
van maatregefen wor het herstel van meren en waterbeheer in het algemeen Vaak is er nog een 
gebrek aan afstemming, wOrüinatie en getralnd personeel De minister van milieuzaken (Anker) 
opende de conferentie namens de Deense regering Watebheer a de topic van de Deense 
rniiiwpoltttek van de laatste Xr jaar geweest. ten koHe ten ontw~kkelingshvlp. Oe meeste van de 
meer dan 12 000 Deense meren en meertles wwden in te sterke mate kinvloed door evtroiiërlng In 
1999 s er een tweede plan wor verbetering van de waterlnralteit in werking getreden. mt o a als 
dcel$telling om de nutnentenbelasting terug te brerigen. 0.a door wnslnidie van nievwe wetlands 
Veder r$ er een groot aantal [nHuur)restaumtieprojeCIen en worden versvide loangen (onrendabele 
aansluitingen op riolering) teruggebracht. 

Thyssen gaf een nverzicht van de toestand en beTnvioeding van Eumpese meren. Het maken M n  
zo'n ovenichl is moeizaam, daar data op zeer verschillende wijze ziln o~sborgen Een systeem 
(EUROWATERNET) om dtl te vergemkkel~jken n rn aanmaak Doordat de belasting UA punlbmnnen 
in de aígelopen jaren sterk rijn afgenomen is de belasting door diffuse bonnen. met name landbouw. 
relatref belangrijker geworden Ovengens neemt de biologische kwalrlert (gemeten aan chlomfyl) 
minder sterk toe dan P -concentraiies afnemen Ook de kwalden van hel memwater (E coli} is smds 
1992 wrbeterd EcMe (ww4 ongerepie meren (P-tof 5 2 0  wn) komen alleen nog maar in de 
Scandinavische bergen m r .  



mlh presenteerde het 5e kaderprogramma van de EU. Meer dan het 4e kaderprogramma is dR 
gedreven door de noodzaak om souaal-ewnomicche problemen die met milieu en water te maken 
hebben op te lossen. Het is daamee in sterke mate inIerdisciplinair, gericht op catchment5 en 
onhikeling van beslissingsondersteunerade systemen. Maar niettemin is er ook aandacht voor hel 
tundionemn van ewsystemen, ewbgsche kwalnensdoelslellingen. monitoring en 
communicatiesystemen (ze m r  verdere inlormafia www.wrdi5.l~~ dagelijks bilgewsrld). 

Jsnch-Clausen presenlede het Global Waler Partnership (GW') dat in 1996 op initialef van de 
WeEereldbank werd opgencht als een netwerk van oqanisalies geinteresseard in duurzaam water- 
kheer De site mvw.gwpfwum.org is het belangrijkste communimiekanaal van het GWP Het G W  
werkt nauw samen ml de World Water Council. die in maart 2000 in Den Haag op de Sewnd WoM 
Waler Fonirn in Den Haag en World Water Wfiion presenreert. Het GWP wekt aan een 'Framework 
for Action' om aan ie geven hoe deze visie h 2025 kan ztyn gwealiserd. C o s g ~  ging h een 
keynote leaure nader in op de onzekerheden met betrekking tot de economische, sociale en 
dernogtafSche ontwikkehngen dre de beschikbaarheid van water zunen beininDeden 

Matsui a Sabum gaven een wenicht n n  xenobiolische stoffen in meren. Zij vroegen met name om - -  
meer aandacht wor hormonale effmn Mn pesticiden en herbicden. 

Hikanson houdf zich bezig mei het Wsteilen van de kritische belasting van meren Hil maakl 
onderscheid tussen wrationat en target vadables Om de laatste gaat het. dat is bijv. mak 
bornassa De operational variables sirn makkeftlk te meten, bijv. de concentratie van tepaalde sloffen 
in de lever Dankrj het Tsjernobylongeluk is het modelleren van de dwrgrfte van tomsche stoffen in 
wedselketens een sluk verbeterd in de laatde jaren Het inzicht in fundamentele transporlpmessen 
is er door toegenomen. Voor een gmle voorspellingskrachf is het noodzakelijk alleen de 
steutelpmssen enn p te nemen. Effect-load-sensRRnty (ELS} modellen spelen een belamgrijke ml in 
het beheer van meren. Ze maken een kwantitatieve wiorspelling van operationele ewlogrsche 
vanabelen in relatte lot belasting @ad) and geweligheds (sensdrvrly} vanabelen. Kntsche 
belastingswaarden en grenswaarden kunnen ennee worden berekend. 

Andsrson ging na hoe paiedirnnologi methoden een bijdrage tot duurzaam beheer van merwi 

kunnen ieveren. Deze methoden kunnen op kwantflattew w i p  schattingen maken MR natuurlijke 
achlergmndwaaden van bqv totaaCfosRat en pH en de verandering van milieuvariabelen in hel 
verteden demonstreren, zoals ikzelf ook voor wmunng en eutrofienng van Nederlandse vennen heb 
gedaan Voor de grotere Nederlandse meren b dÏl nog niet gebeurd en hier ligt nDg een terrein van 
onderzoek open 

Manen Sd~?Rer gaf e e n  presentatre owr het modelleren van tmbche interadles m meren, sen kone 
samenvatting van hwMs2ukken uit zijn schitterende boek 'Ewlogy of shallmv lakes'. 

Je- ksprak het beker van meren en hun strwmge'biedm in Denemarken. DOM varmindering 
van de belading (fosfaat- en stikJtoluennijdering in Uzi's, gehniik van fosfaatvn~ wasmiddelen etc) 
maar ook restauralie van wellands en henneandenng van beken (toename relentie) rs sinds 1978 de 
P-totaalconcentralie in vemntreinigde beken met 73% afgenomen, maar de verbetenng van kwaliteit 
van meren a achlegebleven, o a doorfosfaalaf8rRe door de onderwalerbodem Behalve baggeren 
en bypolimnetiscbe aeratie is ook actief bmlwisch beheer (venimderen karperachtigen, uitzetien 
jonge snoek en bevorderen mauofytengmei} gebniilrl als maatregel voor verbetenng van de 
walerkwaliteit. Vismanipulatie heen eNea by P-totaal 0.050.1 mgll of minder ALS slikstof laag E soms 
w k  bil hogere P-wncentraties. Het beschermen van watewanlen legen begrazing door w a t e M  ol 
aanplant hierran heeA bq ongeveer dezelíde P-wncenlralies succes 

w ging wrcchrllen tussen meren m gematigde streken en de tmpen na Tussen 40 en H P  N.B. zip 
er reiabef efl meren. m d% tmpen weinig Belangrijk is dat in gematigde streken m l a l  P de gmote 
van de prmaire p d u U i e  bepaalt. rfl de tmpen a dat vaak N. Belrekkeltjk genng zijn de verschillen in 
fyloplankton, temijl ook het benihos in de tmpen ntel wezenlijk nlker is dan in gematigde sirelren 

Andere ontwikkelingen 

Bennm had een poster over een Eumpean dralorn database een database met gehammnisme 
diaiomeeengegevens uit boorkernen van kleinere datasets (pH, [P. salinity) van boorkernen. Hiermee 
zullen programma's worden ontwikkeld wor kwanttlatieve reconstrudie van milieuvanatielen. 
&UA@- Iichne verder toe hoe paleolimnologisch onderzoek kan biflragen tol verder inzicht m (antm- 



pogene) mandefingen in meren en hun intrekgebied. Het pmgramma LIMPACS heeR tot doel om te 
onderzoeken in hoeverre paleolirnnolognche rnethodlen mzlcht kunnen geven in limnologhche 
wrandenngen, opdat ze gedel leerd kunnwi worden. 

bbemmrn slekie larven van salamanders en vissen bbol aan extraeten m toxinen van cyanobaderia 
en bepaalden de toxiciteit vsn deze stoffen. T e m s k a  bepaaiden de rni l ieuwrnstand~en mor 
'bloei van cyarmbadena in Poolse meren. &-flram presenleerde een uAt reh l  un zijn pas verschenen 
boek 7oxc Cyanobadena' Er t@ ten hmgsie n q  maar enkele personen overieden aan vergifftging 
door cyanobadena, waardoor dit probleem nog relatief onbekend is en er weinig analysecapamen ie. 

Miniaard vergeleken twee Deense m. waarvan er een ulgebaggerd was en hel andem n'et. He4 
baggeren Iewe tot m daling van de mneentratie P-totaal van :, 1 r@ tot 0.3 n-gil. dm eailer nog 
te h o q  was wor een goede ontwikkeling M n  macmfyben. maar verdere verbetering mirdi nog 
vtrwachl Smndeqaard evalueerde een groot aantal Deense reslsuratieprojeden en concludeerde dat 
mr s ~ ~ ~ e s v o l l e  restauratie P-totaal moet dalen tol 5.05-0.10 mgfl en dat door actief biologsch 
bheer ten minae 70-80% wan de zobplankfivore vis moel worden weg gevangen. Echter. in een 
oven~cht van het onderzoek aan hlogogische metbden mor Estauratie M n  Nedehndse o w i e p  
meren gaven Hospr & Meiler aan dal de male van reductie van het zooplankton om een fase wan 
helder water te bereiken ncg niet preces bekend is Andere punlen die nog ondenwk Moeven rl* 
o a de ml van cyanobadena ais medsei voor Daphnia. de ml M n  infochemicalien en de m! van 
verschillende soorten macrolylen in hel dabilneren van de fase van header water. 

IAat de modellen di aan de hand van ondenoek zijn ontwikkeld kan m redelijke vrmmpelkg 
gemaakt worden van de onhni!&el[ngen dle In hel planwon gaan optreden door redudii van de 
focfaatconcentralie, maar in indivduele gevallen kan het altifl anders uitpakken. Zo was er in hei 
Meer van Gene= sinds 1980 een gestage afname M n  P en chlorofyl. maar sinds l994 Stagneert 
deze ontwikkeling In plaats van goed eetbaar fyloplanktwn ontwikkelde zich een dominantie M n  het 
wor robpiankton niet of slechl eetbare draadwier Mougeoha. waardoor de EhlomfykonFentratie weer 
is toegenomen (Annewlk) 

m a l s  in 1988 hieM Jsrgensen een lezing ovwde 'State ofthe art of t3-tdeRi-q In lake manage- 
meni' Het pmbkern kan ewlogisciIe modeln is dat het model is gebaseerd op m analyse van hel 
ecosysteem op tiflslip t, bit gegeven rnilteuwndiies en sc~irlensamendelring, rnaarwe wiilen dat hel 
rriodel op een liflstip t+ l  de toestand wompeiî, nhet alleen bi] reranderde milieuwndities, maar ook bij 
veranderde soorlensamenstelling, Hij heeft daarbij de 'oplossmg' om de Exergm te berekenen Exergie 
IS een lhemiodynarnuche vanabsle, gedefinieerd als de hoeveelheid arbeid die h& systeem kan 
wrnchten als het In een feferentietoeslaM wordt gebracht waarbij er geen struduur en mje energie 
meer rs De worbeelden die hij geelt Irjken tamelijk omslachlg te krekenen. waardmr de methode 
war de praHijk niet veel perspectieven bledl 

w mnstnwerde !ioalîands langs & oe- van een stumneer R Michigan, m d a n k  de sterke 
fluduatiis van het waterpeil nogi een goede orrtwikkehrq ran oevervegetatie en %en schuilptaaks uiiw 
vis te verkrijgen. Nakarnura instaneeft3en Roatlands langs de oever M n  het Kasurnigauremeer Nu 
onhrikketl zich achter de Roatlands ook weer oevervegetatie. 

;Een paradijs wor de Iimnobog is nog Brandentwg h het momraTige Oosl-Duitsland. Er @gen bijna 
3000 meren z T ha. DanEs maakle tussen 1'492 en f995 e n  overnicht. Nog mqcwer 7% n o l v  
ld mesotrnof De ovenge 93% is eutmá of g&Mmfieerd en er zijn d k r s e  redauratiepjeden in 
wokereiding. Een deel van deze meren u ontslaan tq bruinkookinning en s met pH 2.0-3.5 afireem 
tuur (Nixd~ìEr is een speciheke pmnieIgemeenschap M n  chrysofytern en chlamynomonaden. Om 
deze meren beter geschikt te maken voor recreatie worden er pogiqen gedaan ze te neutraliseren. 
o a. door stimulering van de sulfaatredudie. Er worden nu expenmenten gedaan mei toevoer van 
aardappelpulp m. Dd veroonaakl uileraard weer eutmMnng 

voerde een 5 m  m s p s t i e v e  monitotirq UR door M een boMkern de samenstelling van de 
Cladomren na le gaan en deze ie  relateren aan de toepassing van Rotenon. Dil peclicide Meek 
mderdaad een dramatisch eRed te hebkn. 

Er waren d i m  voorbeelden van m u e k  montering of laqetem+jrmndenW. A R ï j  Mjki weer dal 
een lange reeks van jaren (minstens 5) n d i g  is om veranhwoorde conclusies owr  veranderingen te 
tmkken 0. 



maalde een classificatie van 31 meren UZ Wales op grond van chemie, diatomeeën. rnacmfyten, 
macrofauna en rotiplankton ten behoeve van prmrrtenng mor natuurbescheming De beste 
cbssficafres van de geintegreerde dataset werden verkregen met het oeroude TWINSPAN UR 
vergeltlking M n  de geintegreerde classhcalie met de afzonderlijke Classhcaiies bkjkt dat die van de 
mamfylen de beste samenuanrng geeft. maar n& zo goed in meren me? lage alkaliniteil Daar 
voldoen de diatorneeen beter De vmmaarnsle gradmnl in de data hangt samen met een klein aantal 
nauw gemmleerde mrlieuvanakkn (hp. pH, TP. chhfy l ,  aikalmdefl) 

Jammer genoeg konden W& e a hun geplande leikg OW een e c o ! q i i  lypobgta en 
geïntegreerde eualuatiemethcde voor stilstaand% Via- wateren niet presenteren VR de absltau 
ontstaat de indmk dat de Vlamingen hun achterstand op Nederland snel ujn aan hel Inhalen. 
Biponder is dal behalve de recente toestand ook steeds de vroegere toestand. uwmamelijk op grond 
van dialomee8n ut oude monners. als relerenlle wordt meegenomen 

Er was veel aandacht voor stadswateren. Bananli mnd een sterka samenhang t w e n  de 
chimmmden van meren in Rome me( BOD, TP en N 4  + N 4  Hansen besprak be toestand wan de 
meren in Kopenhagen. Slechts een d er in een goed% en stabiele condnie Voor een aantal van de 
andere meren zyn maatregelen in uihioenng Om de belasting van een van deze meren (ütterslev} te 
reninderen zijn reservoirs gemaakt om een tijdelijk overschar aan water op te vangen en is een 
helorylenfiker aangelegd om water uil een ovemoff te  zuiveren De maatregelen zijn doorgerekend 
met mdellen als MIKE 1EU en MtKE 21 EU Een combinatie M n  redudte van de belasting en ABB u 
nadg om hel richt van dil m r  le verbeteren (Jeosen). De toewer van losfor aan een van de andere 
stadsmeren wordt verminderd doar pweupnalie van fosfaten mel pobrneren (polyawl arniben) door 
middel van het AcliRwpmces Door vermindering M n  de fosfaatklasting van de Alte Donau bi wenen 
sloeg de blauwalgenbloei om naar wen gemeenschap met verschillende a$engroepen (Teubner) 
Holdren verzorgde de keynote ledure over stadswateren Mij gal een goed ovenichl van de vaak 
tegenstfijdige wensen van gebruikers, maar relalneerde dit goed met de opmerking "simpel een 
fonteinlje plaaisen kan al w!doende rijn' Hoe meer emnng de sprekers hebben h m  slmpeler 
worden hun adwrezen. biy. Sgalan in zyn keynole over catchment management 1. Voorkomen is 
beter dan genezen 2 Opknappen van rrisren impliceert ook catchment management en 3 Effecten 
treden pas pren na het uitgeven wan het geld op 

Sintbemen ( R W ,  Dr Zeelam besprakde *misston i inpslble' van de Intmabionale Scheld& 
commisP. Hij zag een schone Schelde niet zo zmen vanwege de culturele verschilien (ma&+ 
ongelt)kheid. indwidwaliime, masculinrten en onzekerheul vermijdend gedrag) tussen Fransen, Begen 
en Uederlanders Nietlemin woeg h11 of wij misschien een simpele waterlrwaltedshndex voor de 
Schekïe zouden kunnen ontmkkelen Bfeukw~ besprak de onlwikkeling van een beslissingsonder- 
steunend systeem mor de wale~uishouding in hel natte hart m 2025 WNBOSJ Het speen moral in 
op de te verwachten Mimaatverandenngen (aherkafaktemtiek Rijn. zeesplegeb en moet de kosten 
ran deze veranderingen war alle tundies z=htbaar maken De udkomen zullen worden g e h i k t  m 
een interadtef planningspmas Het was overigens verbazingwekkend dat een aangekondigde 
workshop over klimaatsveranderrng niel doorging meg aandacht voor de m a k  behoeften 
die meren kunnen vervullen (esthetrsch. cultuwel, opvoedkundig, elhisch, veiligheld elc ) en waarmee 
bq planning rekening gehouden moet W e n  

Geen restauratte van mi-en zonder &ellen. VKI (een soort ThlO, htlplm vki d!dJ had 
doaimentalie over (GIS-)modellen, o.a. WETLANDS vmr het berekenen van Wuemiflenng door 
wetlands en LOAD een model om de vervuiling dmr punt- en diffuse bronnen m stmomgebieden te 
berekenen Wil is o a United Natms Environment Pmgrarnme Collaborating Centre on Freshwaier 
Qualdy Monilonng and hsessment 

m, werkzaam bil Carl Bm (hoofasponsar van het symposium) had een kring over iake and 
catchment mcdehng in a data poor situation. Erg populair zijn nok GIS-systemen. Diverse 
documentatie over beslusingsondersteunende systemen en &ellen is bij mij in te t i en  

De vele Japanners waren vooral geTntemeeId in de ml d i  niet+oevemementeie organtsaties 
(NG0's) kunnen spelen hj de veMbelenng van de waterkwaliteil van meren, zoals dat hel geval is bij 
het Kasumigauremeer, waar over twee jaar het symmsium zal plaatsvinden. 

Ook nam ik de kans waar om met toflega's uit de Balisch+ staten (Q a Poikane) te bespreken of ze 
voor ons (relatief goedkoop) planklonanatyses zouden kunnen doen Dis kans is verkeken Vijf of Iian 



jaar geleden was dat goed mogelijk geweest. maar de personen die toen geen werk hadden in het 
plankton zijn nu ergens arden m e  bezig. 



Pierre Compère met pensioen 

Geri van Ee en Christine Cocquyi 

Ter gelegenheid van de pensionering van Pierre Comere was er op 19 november 1999 een 
symposium En de prachtige Nationale Plantentuin van Belgie. Dit was georganiseerd door de 
Nationale Plantentuin van Belgie, de Koninklijke Belgische Botanische Vereniging en de 
Franstalige diatomisten vereniging M I L S  (Association des  Diatomistes de Langue 
Française). In de grote zaaI in het kasteel op het terrein van de plantentuin, het Domein 

van Bouchout in Meise bij Rmssel. waren veel 
genodigden aanwezig om het afscheid van Pierre hij te 
wonen. Naast een aantal posters waren er lezingen over 
verschillende groepen algen: van chrysophyten en 
diatomeeën tot Chara's cn desmidiaceeën. Uit 10 landen 
in Europa waren circa 80 specialisten gekomen om deze 
dag tor een onvergetelijke te maken Van verschillende 
kanten werd hij gctcrd en kreeg hij geschenken 
overhandigd. Van de E i K D  kreeg Pierre een unieke 
reverspeld in goud van de diatomee Brachjrrra 
microcephala, spciaal vewaardigd door .een goudsmid in 
Bloemendaal naar een SEM-foto van Pierre uit een artikel 
van hem over deze soort'. 

Pierre C o m p r e  is een van de weinige mensen die zich 
met veel verschillende groepen van algen bezighoudt. 
Zijn vriendelijke bescheidenheid en gedtevenheid aIc 
wetenschapper zijn eigenschappen die ons altijd 
bijblijven. Hij heefi in zijn werk altijd iedereen met raad 
en daad terzijde gestaan. of mensen nu materiaal uit het 

I F -  r n I I herbarium nodig hadden of discussie wilden voeren over 
hrr T i t . ~ w ~ l , ~  inrernvi~,~no!e wetenschappelijke onderwerpen, hij was altijd bereid 
Diuromee~nn'm~03'um hieraan gehoor te geven. Vele ondermkcrs uit allerki 

landen hebben van njn grote kennis en njn altijd grote en 
enthousiaste bereidwilligheid gebmik kunnen maken. Daarnaast vond hij ook nog tijd voor 
eigen onderzoek en publiceerde hij over verschillende groepen algen (zie publicatieiijst aan 
het eind van dit artikel). Ook is hij heel lang voomner kan onze Franstalige zustervereniging 
ADLaF geweest. né hopen dat h i  ook na zijn pnsionenng nog lang actief zal blijven. 

Pierre Compère, zijn leven en werk 

P~erre Cornpire m-erd geboren te Aywaille (België) in 1934. Na zijn middelbare studies 
(Grieks-Latijn), studeerde hij aan de universiteit van Luik waar hu het dipioma van licentiaat 
in de wetenschappen, groep Plantkunde behaalde. 



In het kader van het I.N.E.A.C. (Insriíut National p u r  ]'Etude Agronomique du Congo Belge) 
vertrok hij kort na het beëindigen van rijn studies naar Afrika. Hij begon er op het einde van 
1959 aan de vegetatie-kartenng van het Neder-Congo waarh5 hij L 1 90 herbanurn specimens 
inzamelde die gedeponeerd zijn in de Nationale Plantentuin van België (RR). Omwille van de 
politieke moeilijkheden tijdens de onafhankelijkheid van Conga rnriest Pierre in juli l960 
noodgedwonpen tesugkeceren naar België. Opeenvolgende conb-acten van het Nationaal Fonds 
voor ii7etenschappei~jk Ondenoek (FN.R S.) en het Institut &lg pwr I'Enide et la 
Recherche Scientifique Outre-Mer (I.B.E.R.S.O.M.) Iieten hem tm enkele mamiscripten te 
publiceren over de taxonomie van verschillende vasculaire planten en de vegtatiekaan 
publicatieklaar te maken Qeze kaart werd in 1970 uitgegeven d w r  het I.N.E.A.C. in de 
reeks: C O R ~ S  des sols et d@ la végk$ation dir Congo. Voor dit werk ontving hij de Prijs 
Ernile De Wildeman van de Koninklijke Belgische Botanische Vereniging in 1969-1970. 

Eind 1963 bekleedde hij de post van algoloog aan de Nationale PIantentuin van Belgié. In 
maart 1965 ging hij zijn vorming vervolledigen bij Pierre Bourrelly, in het 'Laboratnue de 
Cryptogamie" van het m"Muséum NationaI d'Histoire Namrelle' te Parijs. Zijn perste 
algotogische publicaties handelden over de Hoge Venen, maar Afrika houdt zijn speciale 
rnteresse met de snidie van zoetwateralgen uit o.a. de Sahara, Tsjaad, Niger, Soedan, Libië, 
Zambia, Senegal, Egypte. ZaïrelCongo. Equatoriaal Guinea. Hij vertrok op expeditie naar 
Tsjaad in samenwerking met het O.R.S.T.O.M. (Office de la Recherche Scientifique e? 
Technique d'Qutre-Mer, France). Tussen 1W4 en 1978 publicercle hij over Tsjaad een 
echte algedora met detemhatiesleutels, beschrijvingen, verspreiding en illustraties van 
meer dan 1400 algen. gebaseerd op 300 zelf ingemelde stalen. 
Vanaf de jaren 80 verricht hij onderzoek op algen o.a. van Corsica. van Niger (inpezarneld 
thjderts een expeditie naar Air. Niger), op stalen van Libië, Iran. Cachemire en Laddakh 
[ingezameld door Jean Léonard), en op stalen afkomstig van Papota-NieuwGuinea. 
Hij neemt deel aan talrijke symposia en verschillende internationale onderzwksprojecten 
zowel in Europa als in Afrika (vb.'Conception d'un s y s t h e  floristique et faunistique de la 
qualite des eaux courantes-, "Reunion sur la Limnologie Africake" Nairobi, december 
1979) 
Hij doer de redactie van een algologische flora van België "Flore prcuiqile des algues d ' m  
douce de Belgiqire*. Dit vierdelig werk ixhamielt de Cyanophyta, Flagellaren, Rhdophyta 
en Charophyta. F m  vqfde (in dmk) en een zesde volume (in voorbereiding) zijn gewijd aan 
de Desrnidiaceae. Voor dit werk ontving hij de Ptijs François Crépin van de Koninkl jke 
Belgische Botanische Vereniging voor de periode 1989-1991. 

In  maart-april 1W8 werd Pierre Cornpke uitgenodigd door de Federale Universiteit van 
Säo Carlos (Brazilie) om een cursus te doceren over de taxommie van diatomen. Dit gaf 
ook aanleiding tot samenwerking met wetenschappers van het departement ecologie van 
deze universiteit en het opstellen van een check-list voor de algen van kt Federaal Distnct 
van Brazilie. 

De taxonomie en de nomenctafuur hebben steeds zijn bijzondere aandacht getrokken wat uit 
in talnlke publicaties tot uiting komt. In 1 9 3  werd hij dan ook aangeduid als secretaris van 
het comité voor de nomenclatuur van de algen binnen het I.A.B.T. (international 
Assmiation for Plant Taxonomy). 
Sinds de stichting van de AWLaF (Assmiation des Diatomistes de Langue Française) in 
1980, was Pierre Compere lid van deze vereniging en nam hij geregeld deel aan de 



jaarlijkse symposia gehouden in Frankrijk, Belgit en het Groot-Hertogdom-Luxemburg. 
Van 1988 tot 19% was hij hwervn voorziner. 

Sinds 1969 i s  Pierre Compère secretaris van het Bii[Ietin van de KoninklEjke Belgische 
Botanische Verentging, sinds 1990 is hij redactwr van ditzelfde tijdschrift dat nu Belgian 
Joumal of B o r q  noemt. 
Van 1986 tot I998 behoorde hij tot de leescmrnis~ie van Cvprogamie-Algalogie en s ids  
1998 is hij geassocieerd redacteur voor het gedeelte over zoetwatesalgen. 
Hij maakt deel uit van de redactie van Diarom Reseorch sinds de oprichting van dit 
tijdschrifr in 1986 en is dit jaar benoemd tot bestuurdlid van de ISDR (International Society 
for Diatom Research). 

Voor het geheel van z~jn algologisch werk ontving hij de Prijs Agathon De Potter van de 
*Klasse voor Wetenschappen" van de -Koninklijke Academie" van België voor de periode 
1988-1990. 

Algologische publicaties van Pierre Comphre 
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Com$r. P ( t  Wl Rmlng)r ird Tamnomy of C m n  Algat n Svrnpium c m l w i o m  Brdogia. Emrlmw 49 (4) 4 3 9 4  

R m o  S , M E  C-+m P ( 1 W )  Algat fmm Bwko I d d  (Eqriaioiial Cuinca Mew Afr iu)  A l g o l  W r r r  76 169 5'5 

Cwnpim P t 19951 Gompho- ~nittmc sp rm from e Tlhepc r a d a l l %  IKin~ini Z l i r t h  Diatom R t ~ m r h  IQ 3 1-17 

C m p m  P [1P94) Ckirimhiurn (Hxmgirg) Co- a w Fanc mrrr in & D t r d s c u e  Brih n'oh~Ht&~gi<i H2 Ml-W 

h u - G o b m  C & C o m m  P. ( I P W i  Obprriuum wir It po l~moqhrn  dc Cmmrrrr u l i f o m i c a  C m  lux  iIrr Kcrguckn Dioio- 
Rrrrorch l1 RP 1133 

h g & k î a W  R L C m p h  P. (IPPF) P r o m l  m comcm Athrar&r (BaciHanoplrvceu) wilh a uwuemd iyp T m  Pb 
3:9 330 

C - p n  P I Fmpul m mucm Ltpolyn&a againri Spirocolcur [ Q ~ v u l  T u r ~  46 333 3 Y  

C-pr. P l Ropowls m conume o i  R c p n  o f  h C o m m n u  Tui Algar d Tmm 9ï 857 B58 

CompènP 11998)Chrrococcd i~ i~  buml lyan i  mw sp tCpiophvri. Xuaooocrut )  Clypogomii A l p f n ~ 1 i  19 161 168 
S r m  P.A.C., Souu M.F hI. B C o m m  P (199Ri A c k c k  lin of tk alpac of ik Fcdcnl Dirmci t8nrili S m p o  &r Brlg tb  S8 

P 
Cm+- P 11943) m w l r  m cmucrue af rewr Rtpn o f  fht Commincc lor Algat I. T a r n  4ö' 1l+L32 
S a a n  M G.M & C m p b  P 11994) Ne- d i a m r  r p c c ~ s  f m  Ihc F&nl D~smct nf BiaxiI D i m  Resmrrh 14 357 J U  
Comprt P. I 19991 -wil ui comcmc w wjccl Rtpon o f  ä~ Commime for Algac 6 Tarw 4S R1 I 814 
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Een analyse van historis* en m n t e  diatomeeen uit de Zeescheide werd u i t g e w d  op 
Sarpus toqueter (driekantige bies) als substraat Deze cwverplant en de hybriden ervan werden 
omwille van hun unieke verspreiding in het zoetwatergeti~ebied voldoende ingezameld op 
verschillende tijdstippen sedert 1û62 tot op heden Dit zoemater- (en licht brakwater) get~jdegebied 
veramelt tegelqk het water uit bipa het gehele gmndgebied vari Vlaanderen Indien ef belsyrijke 
historische wijzigingen zouden opgetreden zijn met ee.i invloed op het ganse hkken. is er de 
mogelijkheid dit te toetsen als moplijke refereniretoestand 

Het beschikkre hefbanum matenaal van Surpus tnqueler en verwante hybnden uit M 
zoetwatergeiqdegebied van de Zeescheide, Durme. Nete, Dijie en Rvpel dateerde van drie pwiodes 
1B62-1903 (22 stalen). T920-l950 (5 stalen) en 1985-1994 (23 sialen). In k t  totaal werden 426 
diatomeeentaxa geidenlitimerci in 50 herbariumstalen Per staalname schommelde het aantal tam 
van 19 t01 11 3, maar de meeste k a t t e n  meer dan M taxa De getalwaarden voor R, H. O. N, S 8 T 
(van Dam et a i  1994) werden gebrnikt voor h& berekenen van indices en voor een trendanalyse Het 
aantal beschouwde taxa werd voor een %ersi@ analyse gereduceerd tor 134 Aangezien het 
zoetwatergetijdegebied perdw een oeverhabitat is me! regelmatrge inundaties van de Sarpus trigoeter 
vegetaties dan een strik! aquatisch habilat voor de diatomeebn. kan het zinvol zijn om enkel de strikt 
eavalische diatomeeentaxa te beschouwen voor hei berekenen van de euilogische indicatotwaarden 
In een lweeöe analyse werden daamm enkel de strikt aquatische taxa (M=l) beschouwd 

Alhoewel het percentage taxa met S=? signficant (p<O W?) is toegenom (en hel %taxa me! S=4 
signdicant is afgenomen). werd deze trend niet geralectewd in de berekende C-waarde op basis van 
134 taxa. Er zijn met deze Sgetatlm weinig duideliyke trends te herkennen, behalve eventueel hel 
ontbreken van lagem sapnibtteitswaarden in de 'tussenperiode' van 1920 - 1950 Dit kan ook te 
wijten zijn aan de beperkte sampling (5 staalnamen) Evenmin kon een trend aangetoond worden 
voor de brekende R-, H-, N O- en T-waarden Enkel een toename van het % fmstules met R=2 was 
significant ( p 4  01) Wanneer enkel de strikt aquatische taxa werden beschouwd, werd een 
significante afname duidelijk voor de R-waarde (pc0 OI), H-waarde ( p 4  001) N-waarde ( p 4  05) en 
$-waarde (pc0 CQI) 

Aangeuen het deel van de diatmeebntaxa dat 'stabiel' blifl en gemeenschappelijk IS voor de drie 
tijds!ntervallen ook met grote aanlallen schaaltjes uwrkomen op de Scirpus substraten, kan dil de 
oorzaak zijn van de lage differenliatie in de ecologische indicatorgetallen Het berekenen van een 
eindwaarde op basis van het g e w p n  gemiddelde voor verschillende parametem (R,H.N.O,S.T) in 
het zoelwatergetijdegebied kon wel enkele trends sangwen maar geen verschillende 
relerentieloeslanden Daarom werden de 'profielen' van de geotnemude diatome&ntaxa bepaald 
Het %taxa en % schaaltles vmr elke klasse van R,H,N 0.S en T leverde slechts subtiele vwschillsn 
u r n  de drie tijd5rnienrailen wanneer elle 426 dratorneeentaxa wwden gebniikt maar geven een v w l  
durdetijker beeld bij het beschouwen van de unieke taxa per tijdsinterval De 20% unieke taxa urt de 
periode 1862-1903 zijn duidelijk van een beter ewlogrsdie toestand dan de bqna 30 %recente weke  
taxa Dit do& de vraag rijzen waarom deze unieke maar tegelijk zeldzame taxa van betere 
ecologische kwaliteit zijn verdwenen en vervangen dmr een andere diatorneeéngemeenschap (die 
ook nog unieke taxa van goede ecolcgrsche kalitei l  bevat) 

Een voorlopige mclusie is dat de waterkwaliteit vroeger niet beter war qua saprobrteit en 
suurst&enadtging. maar dat hel om een ander type vmr l ing  gaat (verschuiving van een pollutie 
gedominesrd door eutmftbrinq naar een eutruWring + indvstri&n + landbouwherbiciden etc ). Een 
andere mogelijke verklaring zou een genrpigde rnvlaed van de zijnvieren kunnen zijn Pit ondanoek 
heeft aangetoond dat de diatmeeengemeenschappen op Snrpus toqueter uit de penode 1862-1903 
voor het zoebtaiergetijd~ebied NIET EEN BETERE MhAR WEL EEN ANDERE ecologische 
bewrdeling ten behoeve van waterkwaliteit aangeven 
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inleiding 

Zoetwatergetijdengebieden omvatten de meest stroomopwaarts gelegen zone 
in esharia  pi^. 1). Ze v M e n  van de rest van het estuarium m het feit dat het . * .  
volledig zoetwatersystemen zijn ( d h t e i t  0.5 psu). Ze versdullen van de rivieren 
die erin uitmonden door de aanweri~heid van een vaak sterke getiidenwerkui~. in 
het Sdielde-estuarium is het getijversdul zelfs maximaal in het - 
zwtwateqetijdengebied. Deze getijdenwerking zorgt voor een sterke resuspensie 
van het bodemsediment. Dit geresuspencfeerd sediment coaguleert met organisch 
matwiaal en vormt macro-aggregaten die estuanene vlokken genoemd wordm 
Door de speciheke hydr0d)namieEc van estuaria accumuleren deze vlokken in een 
m h r n u m  twbiditeitszme ter hoogte van de zoutwig of ui het 
zoetwateveijdengebied. Dit multeert in hoge cancenbaties aan gesuspendeerd 
matenaal m de waterkolom (50-250 mg11 in het Sdielde-estuarium) en daardoor een 
hoge turbiditeit en een sterke lichtlimitatie van het fytoplankton. 

Dmr m e 1  natuurliike als menselijke processen is de concentratie aan 
nutnhten In estuaria vaak zeer hoog. Rivieren voeren van nature veel nutrienten 
aan die afspoelen van het land. Aangezien estuaiia vaak d i m t  doen ah natuurlijke 
havens en nviem huigem als .hansporboutes, zijn estuaria mmtal gelegen m 
dicht bevolkte gebieden, wat resulteert In een extra aanvoer van nutnenten via 
lozineien. Deze h o ~ e  nutriëntmancentratia bieden een enorm potentieel vmr de 
prd;ktie van fiet&toplankton in het zrietwatergetijdmgebieddd 

Zoetwatergetiidennebieden min lotixhe svstemen wat betekent dat er een 
netto zeewaarts b-mport;an water plaatsvind. i)e ahoer van het estuarium is 
gemiddeld hoger in de winterperiode maar in de mmerperiode worden vaak 
piekdebieten waargenomen tijdens korte maar hevige zomerstormen. Deze constante 
doorstrommg van water heeft belangrijke gevolgen v w r  de gmei van planktonisdie 
organismen. Enkel wanneer hun groeisnelheid hoger is dan de residentietijd van het 
water kan er een netto populatiegroei plaatsvinden. Door hun reiahef trage 
groeisnelheid kan het mauoz~pEankton niet overleven in het estuarium en is de 
zobplanktongem&ap gedomineerd door de zich snel reproducerende rotiferm. 

Aangezien metwatergetijdengbieden sûikt genomen buiten het 
onderzoeksdomein van zavel mariene als wetwaterecolegen vallen, werden deze 
svstemen in het verleden slechts weinig bestudeerd. Dit is wkhet  g v a l  vwr het 
Schelde-estuarium, waar de mariene en brakwaterzones intensief ondertocht werden 
tem111 slechts weinig gekend is over het zoetwatergetijdengebied. Het Is echter net 
omwdie van hun posiue tussen land m zee dat dergelijke svstemen een belangrijke 



rol spelen in de flux van nukSnten en organiwh materiaal van terresisdie naar 
manene systemen. Om risico's op overstromingen te voorkomen is door de 
constructie van sluizen het zoetwatergetijdengebied van vele E u r o p ~ e  estuaria sterk 
gereduceerd Het Schelde-estuarium is een van de weinige resterende Europee 
estuaria met een vri~ intact zoetwatergebjdengebied. 

Sinds 1995 werden in het zwtwatergetijdengebied van het Schelde-pstuarium 
versdieidene fvto~1anktonstndies uitewoerd Uit deze studies bleek dat de 
@toplankton&~erischaP in dit deelkui het estuarium gedomineerd wordt door 
diatomeeen. Deze tekst eeeft een sammrakün~ van dit onderzoek en een overricht 
van de factoren die het Gmrkumen van deze &atomeehblwien reguleren. Wegens 
plaatsgebrek is het niet mogelilk in detail in te gaan op de methodologie van de 
v e d e n d e  s t u à k ,  daarvoor wordt verwezen naar de gereferperde publikaties. 
Waarom d e n  d e l  de voornaamste conclusies kproken worden. 

De fytoplanktongemeencchap wordt in z~etwatergetijdmgebiedm (inclusief 
dat van het Melde-esbarium) vaak gedomineerd door centricate diatomeeën. 
Verkennend onderzoek had aangetoond dat centricate diatome* van het Welde- 
estuarium slecht gekend waren, voornameiijk wat betreft de taxa die voorkomen in 
de zoet- m brakwaterzones (hluvlaett lm, hluvlaert &%bh 1Wf. Tenmiriste b h  
soort was nog ~ e t  besdireven terwijl de tmmomisdie stahts van v e d e n d e  



andere taxa onzeker was. Daarom werd een gedetailleerde morfologsche shdie van 
de voornaamste taxa uitgevoerd. 

Het genus T!rri.ìmsrusira i s  een marien genus dat vele vertgenwwrdigers telt 
in ~ h m i e n e  milieus. Het was het meest diverse diatome&ngenus in het %helde- 
estuarium en specifieke swrten werden aangetroffen in welbepaalde saiiniteitszones. 
In hluylaert & Sabh  (1996 b) wordt een overzicht gegwen van de morfologie m 
ecologie van de v e d e n d e  Thahmo~m soorten die werden aangetroffen in de 
zoete tot btakwaterzones van het Melde+tuarium wenals het Elk-estuarium. 

De meest algemene fytoplanktonsoort in het zwtwatergetijdengebied van het 
Sdtelde-estuariwn is een CycEoZeIIn soort die aanvankelijkniet gedetermineerd kon 
worden. Morfologisdi onderzoek wees op een nauwe verwantschap met C. 
nipn~giiiniarin en C. gamma alhoewel er ook duidelijke verschillen bleken ie zijn met 
deze morten. Daarom werd dit taxon kmclweven als een nieuwe soort, C. smldPnsrs 
{Muylaert & Sabbe 1996 a). De verspreiding van deze mort is echter niet beperkt tot 
estuaria aangezien ze sinds haar bexhrijving ook werd aangetroffen in versdiillmde 
Europese tivierem (Muylaert et aL 1997, Kiss & Ector 2000). 

Gedurende deze studie werd eveneens een kleine Aillawsetm soort 
waargenomen die niet geidentihmrd kon worden met behulp van bestaande 
diatomeeenflora's. Hetzelfde taxon werd tegelijkertijd ook door andere 
wetenschappers waargmomen in vemchülende rivieren en meren in Europa en 
Australië. Na een literatuurstudie bleek het te gaan om A. subnrciiw var. subborrolis, 
een taxon dat sinds de originele beschrijying door Nygaard (1956) slechts zelden in 
de literatuur was vermeld. Op basis van een morfologische m ecologwhe studie van 
materiaaluit het Schelde-estuarium en andere systemen, vernaeden wij dat dit 
taxon als een afzonderlijke soort onderscheiden mmt worden en zullen we de 
nieuwe combi t i e  A. subbomdis vomtelien. 

Het optrrden van diatorneeënblwien in de zomer 

Gedurende de loop van 1996 werden de zoetwater- tot mesohaliene zones 
{saliniteit &l5 psu) van het Sdie1d~stu~w-n maandelijks bemonsterd om de 
mimielijke mi temprele verspreiding van fj~oplanktongemeerwhappen in dit 
systeem te onderzoeken (Muylaert et al. 2000). Tijdens deze monitomgperide 
werden twee ij-toplanktonbloeien waargenomen (Fig. 2). Een eerste vond plaats in 
het voorjaar en was voornamelijk gesitueerd in de meest smmopwaartse stations 
van het estuarium. Aangezien de residentietijd van het water in deze stations zeer 
laag is (c 2 dagen) verondersteilen we dat deze bloei voornamelijk aangevoerd werd 
vanuit de rivier de Melde. De tweede bloei vond plaats in de zomgeriode en was 
ges~tueerd m het estuarium zelf, wat ons doet aa&ernen dat ze in hei estuarium zelf 
ontstaan was 

Wanneer we kij7cen naar de verspreiding van de individuele 
f-oplanktonxiorten (Fig. 2) dan blijkt dat er een duidelijke successie plaatsvond 
langsheen de saliniteitsgmdit. In het mesobalinicum kwam Thnhssiosira proschkiw 
vmr, in het ofigohalinicum T. decipiens en CyclotelIa ntomus. h het 
zoetwatergetijden~bied konden twee zones onderscheiden worden met een 
v e i i l e n d e  ~toplanktongemeenxhap: een meer stroomafwaame zone met lange 
residentiebijd en soorten die eigen zijn aan het zwtwatergetijdengebied en een meer 
stroomopwaartse zone gekenmerkt door een korte residentietijd en soorten die 
aangevwrd worden vanuit de bovenstroom van de Schelde Van de soorten in de 
meer stroomafwaartse zone waren de belangrijkste C. soildensis, gevolgd door 



J F M A M J 3 A S Q N D  J F M A M J J A S O H D  

Figuur 2. Ruimtelijk-tmporeic rmpreidinl: via dt  rh!orofyl m canccatmtic ( k e n .  in pg I l )  en 
dt abundantit van rskrlr tielnugrijkt fytoplaiktoarau (geen akdute ibundratin 
wcrrgegtvcn). De maanden en dagen van het jaar rijn aangeduid langs dt  horizontalt i s  terwijl 
de ahtand tot de monding vin htt rrtuirium (in km) i s  wwgrgtvcn  langs de v*riic& ss. De 
positin van de 0.5 { p b r o k r i  lijn) m 5 plu (volle l i p )  i ~ o h a l i o ~  zijn in dc fipluur wccmcIcn  om 
di  rrlnlic t u s ~ r n  venpiuiding en ~al initr i t  aan it duiden. 



Achirocycliis n o m n n i i  en Aulacoseim gmiruhîa Op jaarbasis drwg C. smldensis 
gemìddeld bfl tot 23 % van de fvtoplanktonùiomassa en was daarmee de dominante 
fvtoplanktont in het zoetwatergetijdengebied. In de meer sbwmopwaartse zone 
werden in het voo jaar  Stephnodiscus hnizschii en in de zomer ailerlei coccale 
groenwieren mals S~wrdesrnus $pp. aangevoerd vanuit de rivier de Schelde m het 
zwtwatergekijdengebied. 

Het fytoplankton dat vanuit de tuevoerririeren werd aangevwrd verdween 
snel in het estuarium. Dit verdwijnen vond plaats in het zoetwatergetijdengebied zeif 
en kan dus niet toegedwwen worden aan osmotische sbess. Het zoetwatergekijden- 
getiied veffdiilt enkel van de toevoerrivieren in de geiijdenwerkin& een fysisch 
prmes dat voornamelijk m verhoogde hubiditeit in de waterkolom als gevolg heeft. 
Fysiologische aanpassingen aan het r.erminderde lichtk2imaat vormen dan ook de 
meest plausikle oorzaak voor de waargenomen successie langs de overgang van de 
rivier naar het eshanum. h vagelijking met populaties die groeien in lichtril%e 
condities, past fytoplankton zich aan l ichtme omstandigheden aan door de 
respiratie te verlagen @vb. Richardsm et al. 1483). De snelie afname van 
fytoplanktonppuhties aangevoerd vanuit de nvier is wellicht voor een groot deel te 
wijten aan een hogere respiratie van deze populaties vergeleken met fytoplankton 
dat aangepast is aan  de groei in het turbreàe esmariene rmlieu. 

In tegenstelling tot de toevwmvierenwerden fytoplanktonblmien in het 
e s h u m  enkel waargenomen in de wmer. Hieronder worden de mogelijke 
factoren bproken die van belang kunnen zijn in het reguleren van zomerbloeien in 
het zoetwatergetijdengebied. 

De diatomee&bloeim in het zoetwaterge!ijdengebied werden enkel 
waargenomen in de wmerpriode warmeer de residentietild, zomiestraling en 
temperatuur niaximaal zijn. Wij d t e n  gebniik van een eenvoudig primaire 
pduktie model o m  de groehelheid van het fytoplankton in het 
zoetwatergetijdengebied van het S c h e l d e e s ~ u n  te schatten (Muviaert 1999). 
Fliemoor werd g b n u k  gemaakt van e i p  metirigm van fytoplanktonbiomassa en 
het abiosisch d e u ,  en van gepubliceerde gegevens over de fysiologie van e s m e n  
fj.topEankton (Fig. 3). De netto produktie werd berekend als het ve- tussen bruto 
produklie en rpspiratie. Uit de biomassa gegevens en de geschatte netto produktie 
kon dan de pisnelheid berekend worden. Uit dit model bleek dat enkel in de 
mmerperiode de groeisnelheid m het volledige zoematergetijdengebied poter was 
dan 42 dag] .  Wanneer de residentietijd van het water in het 
zoetwatergetijdengebied 10-15 dagen is dam is 0.2 dag' de minimale groeisnelheid 
die vereist is om een vertiendubbeimg van de populatie mogelijk te maken en zo tot 
een fytoplanktonbloei te komen In 1996 waren de ahpoer van het ectuarim en 
concmhaties aan gesuspendeerd nateriaal relatief laag vanaf het vroege vooqaar. 
Zonnestraling was dan reeds even hoog als in de zomerpenode. in het estuarium 
ontwikkelden fytoplanktonpopulaties zich echter pas m de zomer, ook de 
temperatuur maximaal was. Het is niet onwaarschqiqk &t in zeer turbiede 
systemen met een lage residenhetijd zoals zwtwatergetijdengeb~oden een verhoging 
van de temperatuur rn de zomerpenode de extra s t i m b  geeft aan de primaire 
produktie die nodig is  om fytoplanktonbloeien mogelijk te maken. 
Alhoewel esmariene mplanktonppulaties enkel ontwikkelden gedurende een \-rij 
korte periode in de wmer was de gesdiatte jaarlilkse netto produkhe in het 
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Figuur 3. Boven: ovrnicbt v in de bdiigrijkrte brnkrningrn gebruikt in het primaire pdnkt i r  
model om de exponmtiëlr fpcisntlbtid (p) ven hei !+ytoplauklon in te schanco. Middm: 
ruimftlijk-ttmporrlt vsnatit in de gncbittc rxpntnt i i l r  ~rorisatlbtid v in bet fyîopliikton (ia 
dag '): de gearceerde vlakken indiccrrn negatinic p i .  Onder: gnchnnt jaarlijkre netto 
produktir en respiratie +oor de vc~chillendt ondenochte stations gaande van de mccst 
~trwmatwaurt$c I i n h  tot dc stroomopwaarlse rechts. 



zwtwatergetijdengebied todi vrij hmg. namelijk gemiddeId 2úû g C m-? jaar' 
(hluvhefl 19P9). Dit YS ruim twee keer zo hoog als m de minder mbiede maar 
diepere Westersdielde, het mariene gedeelte van het Schelde-mtuanum (Soetaert et 
al. 1994). Deze hoge pduktie  werd bereikt dankzij de hoge íytoplanktonbiomassa 
in de zomer (z  50 pg c M m f v l  a). Zo'n hoge biomassa kan tweikt worden dankzij de 
hoge mmitnëntenconcenbaties. Daarenboven lijkt de aard van de 
zoirplanktongemeenxhap ook een kiangnjke rol te spelen. Roaferen vamen de 
dominante zo6planktongmep in zoetwatergetijdengebieden, inclusief dat van bet 
Scheldpestuarium. Deze organismen kunnen nch enkel uwrtplanten bj hoge 
vwdsektnicentraties m vwden zich voornamelijk met de kleinere 
fvtoplanktonswrten (W& 1995). Hierdoor zijn ze niet in staat de 
fvtoplanktonbiomassa eíficiirnt te reguleren 

KortPZwmijn dynamiek tijdens de zomerblwi 

In de periode augustusus-oktober 1996 werd een station in het 
zoetwatqetjdengebied tweedagelijks bemonsterd om na te gaan wellre factmen de 
diatomeeënbloeien in de zomerperiode op korte tijckhaal reguleren (Muvlaert et al. 
In druk) Tijdens deze mmitoringp&ode was de ahoer van het eskuarium vrij laag 
maar hamm twee korte periodes met een zeer hmg debiet voor (Fig. 4). Deze 
piekdebieten hadden m sterke invloed op de dynamiek van de 
fytopWtonpopulat3es. De studie ving aan na een lanp periode (> 3 weken) van 
lage h o e r .  Tijdens de eerste twee weken van de momtonnphrdie namen 
fytoplanktonpopulaties niet toe alhoewel de omstandigheden in die periode 
optimaal waren v w r  primaire produktie. Onze gegevens suggmmen dat een mdere 
twnme van de fytoplanktunpopulatie in die periode gelimiteerd werd d w r  
siliciumtekort of begrazing. Tijdens deze periode werden hoge densiteiten aan 
grazen waargenomen. Tegelijkerlijd was de m e n k a t i e  aan opgelost silicium vrij 
laag en een schatting van de hijdrage van diatornpeënsilica tot het totale silinurn 
suaEeereert dat diatomeeën het meeste oplplost silicium hadden opgenomen. in 
eutrofe svstemen, zoals zwtwatemtiidenee21ieden, ziin stikctof en fosfaat vaak sterk .,, 
aangerijkt terwip silicium dat niet is. Bifget~olg is p ~ ' ~  pduktie in dergelijke 
systemen vaak siiinum-~elimiteerd wanneer diatomeelrn domineren. O n z ~  Eeçyvens 
laten niet toe u i t  te mak& of nutriëntenlimitatie en/of begtazin~ verantw&rcÏeliik 
waren voor de waargenomen dynamiek in bet @topiankton maar tonen wel aan dat 
na langdurige periodes met een stabiel, l a a ~  debiet de exponentiële ~ w i  van 
fytoplluiktonpopulaties wordt afgeremd door 'tmttom-up' (nutriënten) of 'topdown' 
@egrazing) h i t a t i e .  

Een korte regenperimie midden Augustus gaf aanleiding tot een r.erhoogde 
afvwr van het eshianum m een uitspoeling van een gedeelte van het 
zwtwatergetijdengebied met ririenvater. Deze regenperiode resulteerde in het 
verdwjnen van grazers en een tmame van het opgelost siücium tm-ijl de 
fytoplanktonbiomassa niet afmm Deze regenperiode werd ~ w o l g d  door een sterke 
toename in de biomassa, wat suggereert dat de 'bottorn-up' of 'top-down' opgehwen 
was. Regenperiode wrgen voor een afspoeling van nutriGnten van het land en 
kunnen m fytoplamktonMwien in estuaria stimuleren. AndeWjdc is in lotische 
systemen de piek m zoüpianktonbiomassa steeds simomafwaarts witueerd van de 



Figuur 4. Korte tennijndynamiek vin h n  dtbitt van hrt rortwatergetijdtsgebied (A), de 
fytoplankionbiomassa (B), d t  abundantie van de voornaamste m6planktontaxa (C) ei de siikium 
conrentralie (D) in ten vast station in httnottwatcrgttijdtngtbicd in dc plnodt Augusiui tot 
Oktober 1996. In fig. D is de bijdragevan diatom&asilira rot dt  totrlt siliciumpool 
weergegrven. 



piek in @oplanktonbiomassa. Daardoor zal bij een gedeeltelijk uitspmlen van het 
eshiarium het zoöplankton eerder vadwijnen dan het fytoplankton Daardoor kan 
een korte periode van verhoogde tivfmahwr de fytoplanktongoei stimuleren. 

Eind aupshis veroorzaakte een hevig najaarsstorm opnieuw een sterke 
stijging van het debiet waarbij het gehele zoetwatergetijdengebied uitgespoeld werd. 
H i ~ r h l  werd de estuariene planktong~m-hap venmgen door een 
r)-topianktongemeensdiap uit de tiweren. De popuiaties van autochtone, estuariene 
soorten hentelden zich met, wat ons inziens te w-~jten a aan de afwezigheid van pen 

voldoende groor i n d u m  en een afname van de zonnestraling en temperahmr. 
Anderzijds is het fr-toplankton uit de twvo~mvieren niet aangepast aan hpt turbiede 
milieu m het estuarium en is het niet in staat in het estuarium te overl~ven. 

h zrietwatergetijdenpbieden, en wellicht ook in andere lotische systemen 
waar het debiet sterk beivloed wordt door korte re~mperiod~, kan de 
frequentie /uitensiteits~*erdeling van het debiet, die op haar hurt lxpaalcl wordt 
door variaties in neeslag. bepalend zijn veor de fytoplanktonblomassa en - 
pmcfukrie. In vergelijking met een situatie WW de &oer comtant laag is en waar 
'bottorn-up' of 'top-down>ff eden het ~~oplankton gaan repieren, d e n  beperkte 
fluctuaties in de rivierafvwr (die niet het gehele systeem uitspoden) leiden tot een 
verhoo~de produktie en Mwzassa door de aanvoer van nutmenten of door het 
regelmatig reduceren van de zoöplanktonpopulahes. Daarentegen leiden extreme 
piekdebieten [waarbij het ~ehele swteem uitgespoeld wordt) tot een sterke afname 
van de fpoplanktonbiomassa en -pdukt ie  doordat slechts een Weui inoculum rest 
vwr het herstel van de fytoplanktmpopulati~. Dergelijke fluctuaties in het debiet 
kunnen dwr hun onvoorspelbaar karakter een bron zijn van Intmannuele verschillen 
in ecosysteemproduktivite~t. 
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Groeisnelheden van grote en kleine diatomeeën uit 
de Zuidelijke Oceaan in relatie tot de 
beschikbaarheid van ijzer (en licht) 

Waas R Timmmans (klaas@oz nl) 
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee 

Bloeien van grute diatomeeën beheersen het omtrekken van C02 aan de atmosfeer en de 
srlicaatcyclus van de Zuidehjke Oaeaan De groei van deze Antamiwhe diatorndn wordt 
mogelijk beperkt door de beschikbaarhetcl aan hm en licht. 

Groeisnelheden in relatie tot ijzer (en licht) werden bepaald in pdagische Antarctische 
diatomen, nl C h a e f ~ e r o s  dicheîa (een grote, ketenvomede soort), en C. brevis (een 
kleine, enkelcellige soort). in gefiltreerd, onbehmdeld Zuideiijk Oceaan water werd een Km 
waarde (half verzadigingswanrde voor groei. d w.2 de opgelost ijzerconcenmtie waarbg 
de grwi de hal f-maximale is) van 1.5 x 10-9 M opgetost ijzer bepaaid voor C drchoefu. Groei 
van d m  soort was alleen mogelijk tijdens typische lange-dag licht conditics C. brevis 
handhaafde njn groeisnelheid op 0.3Skt0.05 d-P met en zonder ijzer additie (onafhankelijk 
van de licht condthes), en kon allem ijzer gelimiteerd worden na towoeging van DFOB 
(dcsfemoxamme B. een ijzer bindend stof) Uiteindelijk kon op deze manier een Km waarde 
van 9 9 x 10-13 M opgelost ijzer wordenkpaald 

De respons in relatie tot de beschikbaarheid van ijzer ( en licht) van me en kieitie 
diatomeeen bweshgt de belangrijke rol van deze parameters in het structureren van het 
ecosysteem in de Zudelijke Oceaan. Samengevat komt het erop neer dat onder laag ijzer 
condines de kleine d i a t o m e n  domineren (maar deze worden efficimt w t ~ g ~ a a d ,  en 
maken de kschikbare voedingszouten dus met op). Bij verhoogde i]zw concentrabes (en een 
gunsng Itchtklimaat) worden de grote diatomen dominant, die de voedinpauten kunnco 
uitputten 

Andere experimenten zoals van Klaas Trmemans rijn ook in "het veld? geioetst en C02 en 
klimaatverandering zijn mk in de media hot item, getuige ondmtaand stukje uit het Haarlems 
Dagblad van 30 novemberj.1. 

Stukje uit Haarlems Dagblad van 30 november 2000. 
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EP S-productie door diatomeeen: 
een belangrijk proces in de bescherming van 

wadpIaten tegen erosie? 

Naiascha Staats 

Op wadplaten in estuaria (bijvoorbeeld in de Waddenzee of 
Wesierscheide) komen vaak in grote dichtheden hthische diatomen 
voor. Wanneer het sediment bestaat uit fijn slib (i.t.t. zand) bestaat de 
diatommnpopulatie vooral uit epipelische soorten, &e binnen de 
bovenste millimeter van het sediment in verticale richting migreren. Dit 
migratiepatroon wordt gestuurd door de lichv'dder- en de getijdecyclus. 
Deze ep~pelische diatomeeen produceren grote hoeveelheden 
extracellulaire polymere substanties (EPS). Amgezien bewegende 
(epipelische) soorten meer €BS produceren dan niet-bewegende 
(epipsammische) soorten, lijkt het aannemelijk dat het EPS een functie 
heeft m het bewegingmechanisme. Inmiddels is meer bekend over hm 
dit mechanisme in zijn werk gaaf zie bv. (1). In maart 1994 is het zg. 
BOA-project van stEtrt gegaan (dit project is inmiddels afgesloten), 
waarbinnen onderzoek werd ven-icht nam sedzmenmansport in m 
estuarium. De roI die EPS-productie door diaromen op de wadplaten 
daarbij zou kunnen spelen is ook bekeken. De EPS-productie resulteert 
namelijk in de vorming van een biofilm op het sedimentoppervlak, die het 
sediment stabiliseert en erosie van de wadplaat vermindert. Binnen het 
BOA-project is geprobeerd is om het relatieve belang van biologische en 
hydrodynamische processen voor erosie en transport van sediment in 
kaart Ee brengen. Dus behalve naar EPS-prducne door diatome&n is 
gekeken naar bioturbatie door meie  en macrofauna, mbdentie van 
waterbewegingen aan het sedimentoppervlak en flocculatie van deeltjes 
in de waterkolom. Het deelproject dat de EPS-productie dmr diatomen, 
onderzocht, had vader als doelstelling te bepalen welke 
omgevings factoren EPS-productie aansturen. Dit heeft geleid tot een 
aantal opmerkelrjke resultaten. 

Een uitgebreide gezamenlijke veldinventarisatie gedurende de periode 
1995-1 997 werd uitgevoerd in het Eems-Doliard ~tuarium 1996 werd 
gekenmerkt door exweern afwijkende condities, namelijk zeer hoge 
diatorneeënconcenbaties zowel in de waterkolom ais in het sediment en 



een hoge stabiliteit van het sediment ten opzichte van andere jaren. Dit 
was een duidelijke aanwijzing dat w een verband is tussen 
sedimentstabiliteit en diatorneeh. Bovendien was aan de 
slibconcenmties in het sediment en in de waterkolom duidelijk zichtbaar 
dat dit effect had op het sedimenmansport: ten eerste was het slibgehalte 
van het sediment iets verhoogd, een aanwijzing dat slib werd vastgelegd 
Gelijktijdig was de slibconcentratie in het water extreem laag, ofwel er 
trad weinig sedimenttransport op. Als kanttekening hierbij moet gezegd 
worden dat dit slechts geldt voor een korte periode van het jaar, namelijk 
de bloeiperiode van de diatomeeën (ongeveer april-mei-juni). Tijdens de 
periode waarin de meest erosie en afslag optreedt, namelijk september- 
oktober-november (heds'ststormen, hoge windsnelheden) zijn de b i o f a  
allang verdwenen. Daarnaast is de situatie ieder j a  weer anders: het ene 
jaat zfin de diatom&ndichtheden veel groter dan in andere J aren, een 
bicistabiIisatie-effect zal niet ieder jaar even sterk zijn. Bovendien komen 
de diatomeeën voor in sediment met een (het hele jaar door) zeer hoog 
slibgehalte, dat wil zeggen in een gebied waar de hydrodymamische 
mdities 'mstig' zijn en #k zonder de aanwezigheid van diatomen 
relatief weinig erosie optreedt, in vergelijking met andere delen van de 
wadptaat (in gebieden waar veel erosie optreedt, en waar biostabaisatie 
dus een veel groter effect zou sorteren, komen diatomeeën niet of 
nauwelijks voor. .. De EPS-producerende (epipelische) soorten gedijen 
namelijk het best in 'rustige' hydrodynamische omstandigheden, dus niet 
te veel golfslag en geen al re snelle stromingen) De conclusie van deze 
veldinventansatie luidt dan ook als volgt: het effect van sbbvastlegging 
door diatomeeen is weliswaar duidelijk meetbaar, zowel wat betreft de 
slibconcentratle in het water flaag) als in he$ sedunent (hoog). Maar het 
beperkte voorkomen van diatomeeh in aanmerking genomen, zowel 
ruimtelijk als in de tijd, blijfi het de vraag of biostabitisatie werkelijk een 
mechanrsme is dat wadplaten 'beschermt' tegen erosie. 
h gecontroleerde experimenten met bacterievrije monocultures van 

CyIrndrotheca ~ I o ~ i e s r u r n  en Novicula salrnarirm is EPS-productie 
in meer detail onderzocht. De belangrijkste vragen waren hierbij: waaruit 
bestaat het EPS precies. wat is het effect van groeisnelheid en 
nutrimttekort op EPS-productie, en wat is de invloed van lichtcondities? 
Wet bleek dat het EPS voornamelijk uit polysacchmiden, en mor een 
kleiner deel uit eiwit bestaat. Het meeste EPS werd geproduceerd tijdens 
de transitie van de exponentiele naar de stationaire fase. Dus: hoe lager de 
groeisnelheid, hoe mem EPS-productie per biomassa-eenheid. h cultures 



van C. cfosrerium is nader onderzocht welke factor daarvoor 
verantwoordelijk zou kunnen zijn. Her bleek dat een gebrek aan shkstof 
de groei remde en EPS-productie stimuleerde. Dit wees erop dat EPS een 
overflowproduct zou kunnen zijn, d.w.z. dat een overproductie aan 
fotosynthaat als EPS wordt uitgescheiden. Dit werd bevestigd dmr het 
effect van verschillende ctikstofbronnen (ammonium en nitraat) te 

bekijken. Hieruit bleek dat EPS Ui sterke mate gestuurd werd door de 
stikstofbron en het directe effect daarvan op eiwit- versus 
koohydraatproductie. Behalve van nutii?ntcondities, was EPS-productie 
ook afhankelijk van de Iichtornstandigheden EPS werd namelijk dlm 
geproduceerd wanneer fotosynthese mogelijk was. Hoe sneller de 
fotosynthesesnethe~d, hoe meer EPS werd geprducewd. Dit was 
opnieuw een duidelijke aanwijzing dat productie van EPS smaihangt 
met overproductie van fotosynthaat. Hoe is dit in overeenstemming te 
brengen met de theorÎe dat EBS een rol speelt bij de beweging van de cel? 
Waar~chjnlijk is het zo dat slechts een klein deel van het EPS een functie 
heeft in de migratie. Met name de eiwitcomponent is  hier wellicht van 
belang. De veel grotere hoeveelheden neutrale suikers die worden 
uitgescheiden is waarscIiJnlij k de puur metabole reactie van de cel op 
nutrient- en lichtcondities. 

(1) Wechwbee, R., Lind, J.L.. Bytke, J & Quatrano. R S. (1998). The first hss 
establishment and control of inttial adhesion by raphd diatoms J Phycol. 34,9-15. 
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Nieuwe soorten en belangrijke naamsveranderingen 
bij diatomeeën in Nederland en Vlaanderen (België) 

Gen van Ee en Adrienne Menens 

Nieuw mbnek in Diatomededelingen, 

Wat is de bedoeling? 

Dat iedereen dit  een nieuwe soort vindt dit meldt aan Gen van Ee of A d n e ~ e  Meriem 

Dat iedereen die belangrijke w i j ~ g i n g n i  in de naamgeving tegenkomt dit ook doorgeeft. 

Dat op itdm NVKD-bijeenkomst de nieuwe soorten en namen (of een bloemlezing daaruit) 
worden gepresenteerd 

Wat willen wo ermee? Waarom een nieuwe rubriek? 

1. Naamgeving verandert snel en m m  op elkaar afgestemd blijven 

2. Stimuleert en motiveert diitorn&nonderzoek 

3. ûp peil houden van kmis op relatief eenvoudige, laagdrempelige wijze 

4 Versterken van onderlinge contacten NVKD-leden en anderen (potmticle laden) 

In voorbereiding voor de votgende Diatomededelingen nummer 26 i s  een vertaling van een 
artikel van de hand van professor E Stoermer. voormalige pres~dent vrin de ISDR 
(International Society Tor Diatorn Research) Hij gaat m op deze matene. Ook Fnihjof 
Stertenburg uit Bovenkarspel in Noord-Holland is zeer actief op &t front. Hij heeft een 
discussie hierover op de internationale diatomeetn-mailinglist aangezwengeld In het vorige 
dubbelnummer van Diatomededelingen (nr. 73-24) stond een vertaling ian een arhkel van H. 
Lange-Bertalot hierover. Genoeg materie om ook in Diatornededelingen aandacht aan te 
schenken, dachten we w. 

Graag ook uw mening herover en ideeen Bijvoorbeeld hce denkt u over een discussiemiddag 
hw in het &gelljks werk om te gaan met de voortdurende aortvlotd aan nieuwe namen voor 
diatomee€n" 
Wij horen graag van u 

Gert van Ee, Adrienne Mertens 
&ee@wxs.nl, ~ a a u a s e n s e . n l  



Productie van dimethyfsulfoniopmpionaat (DMSP) en dirnethyfsulfide (DMS) in 
mariene getijdesedimenten 

De rol van benthische diatomeeën 

Slef A van Bwgeyk, /0Er)/lst~talanvrn v w r  Mrcmbidqk, Unwrsitert van Arnsíerdamm Nieuwe 

Achbqmzht f 27. 1018 WS Amsieniiam. e-mail a477sleF@chern w a  n! 

Inleiding 

Het  belang van dimethylsultiie (DMS) in de a-r 
Het clement zwavel vormt een csscnacel onderdeel van alle lcrmde srstmm In de 

biogcochmschc kringloop van za-wel speclr het biogene spormps dimcthi.lsul6dc (DhlS)  ten 
belangrijke rol. DMS is nmclilk vcranwoordrlilk voor ecn bclanplk deel can het aanspon van 

w T e I  door de aanoiifccr, van dc occanm, waar mavel m p t c  hoevceIhad aanwezig is in de 
vorm van sulfaat, napr het terrestrische milieu. Bouendicn hetft DhlS invloed op het khmaat, 

doordat de vo-g van oxidancproducten van DhlS in de aönosfeer de reflectie n n  woken 
vcrhwgt. 

In 1887 publiceerden Chnrlson m mede- 
auteurs ecn spraakmakend d e l  in Nanue. 

waarin n! d t  hvpothcse stelden clat muien 

fvtoplankton moqciiik een acneve rol cpcclt 

O 
m dc rcplaac van hct kiunaat op aarde, door 

dc producae van DhlS (Fipuur 1). Een 

rcrhopng van dc temperatuur op aarde, 

bilvoorbeeld door een verhoogd bmeikas- 

effect, zou kunncn Iciden tnt cm tornamc in 1 
sumta 

I3MS-productie door rnmrnr algen. Hri I I i d i a n m  TIE"" k b w c -  
rluchngc UhlS, dat naar de nmos~ccr 2 I I 
verdwint, wordt &ar omgezet in sulfaat- en 

mcdiamsdfonzuur-aemsolen (NSSSO.'~. . ,. 
wekc deeiqts zich ~~ d' ;oF-d= [TI w o k e n c o n d m s a t i e k e ~  (CCN) Wokm- 

condensatiekernen verhogm de tcflecác van + 

7onne-tralmg die het aardoppm-lak bereikt 

cri zodoende ook de tcmperaniur op aarde. 

In bet  val deze nharne tn tefnperahiur een 
Figuur I Schematiwe wewgave van de a 

verla@-tg m htoplankton-geassocieerde van dmethyisvKde (DMS) in Mimaatregulatie 

DMS--ssie tor gn-olg zou hebben, ?OU cr "wer* door 'hafkon et al 
(1987) CCW Clwd Condensatrm Nudei. 

dus een negatie~.~ ttnigkoppchg op hel ~~~40.2. Non Sea Sait-xiiíate aemsds. 
klimaat bcstaan 



Tot nu toe worden er goede correlanes  vonden tussen de concenmties van DhlS m CCN in 

de aönotftcr, die de pottnae van DhIS om het k a a t  te beinl-loedcn bevestigen. Over de 

renigkoppeliripeffecten van het h a a t  op de producne van I3MS door +plankton is echter 

nog w t m g  bcktnd Dit komt voornamclijk omdat de conccnoatie van DMS rn zccwatcr, die de 
flux van DhlS naar de aunosiccr bepaalt, ten complcxc h c n e  is i a n  productie- en 

consump6eprocessen Tm ccrsre i s  DhlS vaak geen direct product van mancne algcn, maar 

wordt DhiS pas gevormd nadat de precursor dimethylsdfomopmpi~naat (DMSP) vnjkomt uit 

algen cn vervolgens wordt gesplitst m DhiS en accgIaat (nt kader). 

.Uren aigen &r het enzym DhlSP-lyasr bevatten, xrp 

m staat rechtstreeks DMS te produceren. De 

hoeveelhad DhlSP of DhfS die door algm wordt 

geproduceerd blijkt soortsafhankclijk en bovendica 
afhankelijk van de condines DMSP,  mlg gekomen uit 

algcn, mmt een substraat voor mariene bactencn, &e 

het omzenen in DhlS of afbreken via andere routes, 

%-aarbil helemaal Reen DhlS gevomd wordt De  

combmane van productie, consumpne cn uitwssellig 
met de atmosfeer bepaalt de netto flux \-m DMS naar 

de atmosfeer Dr  rrterne factoren die het belang van 

de wrscbdende processen bepalen aln nog 

grotendeels onbekend 

Het 'Spoengas Pmpci' 
Het Sporenps Proiect, een gezamenlijk Nederlands onderzockspmject (NOP-VVA 

Nederlands Ondcrzoeksprograma-T'emronng van hardsmtemen), had ais doel rnzicht te 

vcrknlgen in de factoren dic de tlux r a m  DM5 naar de amosfecr bepalen Voor dit doel werden 

mariene gealdesechenten, in het bijzonder microbirlt: matten o l  biofílms, gekozen als 

modelecosysteem, om de voigende redenen her nln relaaef eenvoudige mimbiele 
gemeenschappen die bestaan uit een beperkt aantal h c n o n e l e  groepen van micro-organicrnen, 

die interacoes hebben met elkaar door de producne en consumpne 1-an organische koolstof- m 

gereductcrde zw~velverb~ndmgen Deze qstemen bevatten doorpan5 hoge biomassa's van 

micro-orpmsmen die hoge mmo\-ersnelheden Gerelkm ran opgeloste rerbmdingen Hoge 
concenaaoes van DhlSP werden waargenomen m deze systemen en vcrschiltcndc mmo- 

arpusmen zip gevonden die een rol spelen m de ornzetnng van DMSP en DhZS Bovendien 

TiIn deze microb~cle ccosvctcmcn over hn aigemeen tecr ptoductief en kunnen pnmaue 
producnesnelheden bereken die vetgelilkbaar zijn met die r.ui tropische regenwouden en kunnen 

hierdoor een siffiificante bildrage leveren aan de brogeochmsche cvch 

IIct her Lrschrc~wrt promo~e-ondttzock werd uitgevoerd m het kader van het 

bovengenomde 'Sporengas Prolcct' De aigcmenc doclstelling van het ondenoek was het 



bcpaim -n de kwalitaneve en banntanme bildrage van de o x p n e  fototrofe micro-organismen 

aan de produc~c- en consumpneprocesam van DhIS m mariene getildesedimenten. 

Methoden 

Onygenc fo tomf t  mm-organismen m mariene genldesedimentcn brstaan voomarnclilk uit 

benthschc diatomceen en cpnobactenm Tijdens deze studie werd onderzocht of deze 

organismen DMSP en DMS produceren en welke hctoren hetop van in\-locd zijn Hicrtw werd 

ren groot aantal soorten bcnthirchc dmtomwtn m manobactmm, grisolcerd uit ncdimcnt en 

~ c r k r q e n  urt niltuurcoUtcties, gctcst op hun DMSP-gchaite. Vm ecn a t a h  g c s e l c c d c  

soorten werd eITenecns dc a c m t n t  bcpaaià van DkISF-lrasc, hct cnnm dat DhlSP omlet rn 

DMS T'crder werd het cfltct van de ablomche hctoren saluiiteit, temperatuur, sukstofgehalte en 

lichuntcnsitert op de DMSP-producnc ran ccn aantal soorten bcpaald 

Naast Laboratonumcxpenmcntm w e d m  ook ~ e l d m r ~ g e n  vemcht Op m c  

monsterplekken aan de Ooster- rn Wcstnschcldc werden maandc1ijk~c rntungcn rcmcht, 

gedurende de laagwaterpcnode, san bioionsche factoren. getelatcctd aan de oygenc fototrofe 

micro-organismen, zoals ha totale DMSP-gehalte en hct pigncntgehaite van de bovensre 

&eters van het eediment. en aan nbionsche lactoren zoals tmpeaniur ,  sshutcit en 

anorganisch snkstof~haltc  

Op ecn monsterplek aan de Wcrttrrcbddc werd ook ten 2buursmcmg gedaan om de 

dagclilkse v~rinnc m het pigmcntgchoitc, her totde DhiSPgehdtc m her gehalte aan 

cxaaccllulzu, opgelost DMSP van de tophg van hct sediment tc bcpaicn. 

Resultaten 
In tegCn$tdlJlg tot wat dgmieen werd aangenomen en wat btschrex-m was t-oor de 

kosmopoliasche cranobacrcnc Afmamhs bwrhhnoph~rs. werd hldens deze stucùc gccn sifftificuitc 

producae van DMSP of Bh45 door qanobactcnen waargenomen Zou-el metingen aan cultures 

in hct lab aia aan ccldmonsters licren zren dat diatomeeen daarentegen wel een belangtilkc 

bildrage leveren aan de producne ran DMSP m mancne gcnjdcscdrmcnten In xnjwel d e  in het 

hb geteste soorten diptom& werd DMSP gevonden en m veMrnonsters die mwcl 
cyanobactenen als diatommn bevatten, correleerde het DhfSP-gehairc rcel beter met het gchaltc 

aan fucoaanthiBc bigment m diatwncccn} dan met hct gehalte aan chlomkl o bigment m 

diaromeeen en manobactenen) Er werd gcm acnmteit van DhiSP-l~ace gedetecteerd m de 

geteste diztornec&xoortcn m de bijdrage van &torneeen aan de producueprocessen van DhiS 
in genldeseduneriten i s  dus k e r k t  kot de producac ran de precursor DMSP. 

Over het dgcmcen werd een vnl gocdc correlatie gevonden tussen de a a n w c z p  biomassa 

van diatomteen en de rotale DMSP-conccntrane ui het sediment Met meervoudige heatre 

regressie-an*se werd geen verband gevonden tussen het pqment-speafieke DhfSF-gehalre van 

het sedunent (=het DMSP-gchdte van de dutomeeen) en de saluiitcit, de temperatuur CO het 

anorpmsch snkstnfgehalte in de bovenste &eters van het sedimen~ gemeten nidcni de 

rnaandeliikse reldmeangcn 



Ook ntdenr laboratonumexpenmmtm werd geen duidelilk effect gwonden van deze 

Factoren op  de producac van DMSP door diatomeeen, met uitzondering van de saluiiteit. In 

meerdere s o o m  nam het DMSP-gehalte toe met de saluutei& wanneer ze gekweekt werden bij 

verschillende s a h t n t c n  (20, 33, 4ú PSU), Dit is in 0%-ereenstemming met wat gevonden is voor 

andere soorten algen en sommige hogere planten en met de verondersreldt Fjsiologischc hncne  

van DMSP als 'compaable solutc' 'Compatiblc solutes' zitn relatief kleine orpnischc 

verbindmgen die osmotisch acaef ztrn en tegefijkcrtild compatibel rijn met het cclmerabolisrnc 

bil hoge inwendige concmtraaeq. Mmtne  en esniarime algen hebben te maken met hoge en 
wssclende toutgthalres m passcn 01-er het algemeen hun mwcndigt osmoasche &uk aan aan die 

van hun omgevmg. lonen, zoals Na' en Cl hebben bij hoge inwendige concenhties een 

schadelijk effect op her funcrioneren van de cel cn worden daarom door organismen v e m g t n  

door 'compahble solutes'. De aanpassing aan hct externe zoutgehalte, of de osrnoti~chc dnik. 
wordt osmoacchaac genoemd 

Aangezien rn geaidesedmenren op korte terrmjn grote fluctuaties kunnen optreden in 

saliniteit, door verdamping van water of door regenval gedurende perioden dat het sediment 

droogvalt, werd ook het effect besmdeerd van plotsehge velandenngen m salrniteit op hct 

DMSP-gehalte I ran diatomeeen. Hierr.oor werd de algemeen voorkomende diatomet CyL~dmtha 

chsfrnrrm gebnukt als mode~orgamsrne Upshifts in sah te i t  leidden tot een l a n p m e  producne 

van DhISP door rlo~tmmm, ,tem11 DMSP relaaet snel werd opgenomen na em upshft wanneer 
DRISP a a n  het medium w a s  toegwocgd De toename in het DMSP-gehalte, door produke  of 

opname, was proporaonccl met dc grootte van dc upshift in saLNttit Downshifts m sainitnt 

kidden rot een snelt uitscheiding van DhfSP door C C / P I I M Y ~  Uit de capcmenten werd 

daarom geconcludeerd dat hoewel DMSP een osrnoprotecueve h c u e  heeft m C clbrrn'm, de 

producne van DMSP geen rol speeIt m de osmoacchane op  korre tcrmln van C ~(OSIMMU De 
opnzrnt van DMSP door algen was tor nu roe nog niet beschrmen m de hteratuur Benthische 

diatomeeen bhlken m staat om een groot aantal verscldende orpmsche verbindingen op  te 

nemen puchrnan, 1996) Het opnemen en uitscheiden van DhlSP en andere organische 

verbmdmgen is rnogelilk een algemeen mechmsme van osmoacchahe op korte t emup van 

bentlusche diatomeren m ~n~desed imenten  De  uirscheidmg van DhlSP door dratorneeen als 

gevolg van een plotsehgc afname rn sainitcit werd bwesngd nidcns de 24-uursmetmg m het 

veld: de concenmane van DMSP m het ponewarer werd meer dan q f  keer zo boog na het b e p  

van een regenbui gedurende de hapaterperiode 's nachts 

Deze plotscluige toename mgezonderd, warm de concentrane \=n DMSP m het poncwatcr 

(ca. 100 nhí) en het totale DhiSP-gehalte (ca. 100 phf) vnvel constant gedurende rwec 

opeenvolgende Iaapaterpenodes. Dar berekent dat de pmduche en consumpne van DMSP met 

elkaar m erenwcht waren Daarom kon de nimoversnelheid van DMSP m het sedunent bepaald 

worden door de concentratic te vcmenigu1digen met de degradaticconsrantc. Dc 
depdaaeconstantes van DMSP en DhlS werden bepaald in sedimenrslurnes een 

bekende concentraae DMSP was toegevoegd. De  degradaneconstante \m DhlSP was ca.1QQ d", 
war veel hoger is dan de depdaaeconstante van DhlSP Frneten m pehgische sptemtn (bijv. ca 

10 dl, Kiene 1996) I3c turnover van DRISP Li her ponewarer w a s  m dit gm-al dus IOU x 1(Hi = 



10000 nhl d '  of 10 PM d '  Aangezien de totale concentrahe van DZ115P ca 100 @I was, x-olgr 

hieruit dat de nimover van het totde DMSP-gehalte 10% d '  was, wat wil laag is r.ergeleken met 

de nunover van totaal of pmculair DMSP in pelagische systemen (1470n0'o d", Ixdyard & 

D a c g  1996, h e  1996, Van Duyl et al 1998). Dit duidt erop dat DMSP relatief lari@a.afn 

inlkomt uit benhsche diatmeeen m rnmene getildesedimenten onder met-vmtoorde 
condiner, terwijl werd aangetoond dat een vcrstonng ais een plotsellige regenbul het evenwicht 
russen productxe en consumptie uit balans k m  b r e n p  en kan leiden tot een uldelilke ophoping 

van DMSP m het sediment. A f h a k  van deze vulgekomen DMCP zou kunnen leiden tot een 

tijdelijk verhoofle concentde  van DhlS ui het sedvnent en daardoor mogeh~k tot een 

verhoogde flux van DMS naar de aunosfem. 

De dcgradancconstante van DUS, gemeten ui scdmcntslumes w a s  ca. 25 d-', axt veel hoger 

is dan de dcgr~da~cconstante van DMS gemeten m pdagsche systemen (0.3-2 d l ,   sim^ & 

Pcdmos-Ahó 1989). 

Conclusies 
Benthische dratomcem zijn een beiangri~ke bron van DMSP in rnaritnc gcnldcsedunenten. 

Het specifieke DMSP-gehalte van diaromeeen is lagcr dan dat van  som^ belangn~kc DMSP- 
producerende fyroplanktonsoorten, zoals de prpmncsio.iofpt Phoryrtrr s p ,  maar door de hoge 

biomassa can bentiusche diaromeeEn in gcajdedimcnttn zorgt de producnc van DMSP door 

dintomceén wcnwcl voor zcer hogc DhlSP-mncenh&s m deze s!.stemen. 
Verreweg het grootste gedeelte van dc m het ~edunmt aanwenge DMSP b m d t  zich m de 

p a r t i c h e  fase, ofwel mtraceliulal in de diatomeccn, en slechts em fractie (ca 1%) bevindt 7ich 

in de opgeloste fase m het pournter. De opgeloste fase r-emgmtvonrdigt de potentieel 
maximale hoercelheld DMS dic naar de abosfeer kan ontsnappen. Trtdcns de hier beschreven 

snidie zijn geen mctingrn gedaan aan fluxen van DMS vanuit hct scduncnt naar de aunosfccr, 

maar gcgcvens uit dc Irtemniur laten zien dat deze fluxen over het aigemeen laag nln ver~ leken  

met de beduidend minder pniducnevc zeeën en oceanen Fabel 1). 

Tabel 1. Flux van DMC naar de m 
Eowysteem Lokale flux OppervlaMe Totale flux Referenhe 

(nmol DMS m'2 h") (km') (d M S  dl) 

Ze&m en -nm 20.8 - 1217 1 

gemlwd'-3325 3 ~ ~ 1 0 8  a sXiog 
Getijde slikplaten 33.5 - 98 4 1 
Kwelder wi getijdebek 15 1 - q55 2 

Getijde zand- en slikplafen 3.7 - ïZ.4 3 
M j d e  sedimentecosysteem gemiddeld. - EO 3 0x10' 4.3~10' 

1 Cerqueira & Fio (1999) en refermües hierin. 
2 Hamson et al. (1992). 
3 Bodenbender et al. (1999). 



\!crWaringen voor dc telauef lagc fl- vanuit gcüjdcsedimenten zijn: 

een rcbnef lage uitscheidmg van DMSP door diatorncccn onder niet-ventoorde condiûes en 

daardoor een reLaef lage turnuver van pamcuku DIfSP, 
* zeer hoge afbraabnclhcden van DhISP en DhlS door bacttriin in het sediment, waardoor 

een groot gedeelre van de in het sedunent gevormde DhlS wordt a f ~ b r o k e n  voordat het de 

atmosfeer heeh bereikt. 
i een relaucf lanpamc uiwisseIing van DMS tussen het sedunmt m de amosfccr, veroorzaakt 

door de ksische ctgcnschappcn i.an het scdunrnt cn dc rckticf Lge whdsntlhcdcn m 
genjdegebieden. 

Niet alleen de lok& flus van DhlS vanuit gcti~descdrmcnttcosvstcmcn rs laag ~~crgelckcn mtt de 

flux vanuit zeecn en oceanen, mlar door het g e ~ g e  oppemhù rul genldesehenten is de totale 

flux vanuit deze systemen cilf grootteordes lager dan de totale flux \-uiuit z e e k  en oceanm en 

leveren getijdesedrmenten dus geen significante bijdrage aan de mondiale emissie van DXIS naar 

de atmosfeer. 
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Diatomeeën in de infiltratieaeulen van de 
Amsterdamse Waterleidinqduinen 

M. Rosielle 
Gemeentewaterleidingen Amsterdam 

inleid in^ 
Als sinds vele iaren wordt door Gemeentewaterleidinaen Amsterdam in de 
Amsterdamse witerleidingduinen onderzoek gedaan naa; verschillende aspecten 
van de duinwaleren, uiteraard uit oogpunt van de watehnnning, maar ook om de 
ecologische toestand en. waar mogelijk. de ecologische waarde van de verschillende 
wateren te bepalen. Uit verschillende onderzoeken is a! gebleken dat er enig verschil 
zrt in de samenstelling van de diatomeeenpopulaties van wateren met een 
verschillende functie Een van de meest interessante watertypen van dit gebied zijn 
de infiltratiegeulen Dit zijn ondiepe waterbekkens met een zandwem, met 
doorricht tot op de bodem De oevers kennen vaak rietkragen en in verschillende 
geulen worden Iham velden op de W e m  aangetroffen. In deze geulen komt het 
voorgezuiverde water van het Amsterdam Rijnkanaal (en dus de Rijn) en gaat het 
zandpakket passeren. De voonuivenng (bij die WRK te Nieuwegein) bestaat uit een 
coagulatie met Fe en een snelfiltratie Na transport door een 50 km lange pijpfeiding 
komt het bij de duinen aan Daar w rd t  het water getransporteerd door een open 
systeem van toevoersloten met een betonnen bodem en bererkt het de 
infiltratregeulen. Door de voorzuivering van het Rijnwater wordt er water aangevoerd 
dat voedsetarm is. Het water in deze geulen is te omsehrrjven als zuursofrijk. helder 
en voedselarm. hierin worden andere levensgemeenschappen aangetroffen dan 
elders binnen en buiten het durngebied 

Monstername 
De diatomeeën worden bemonsterd m.b v. schoongemaakte overjarige rietstengels, 
een goede methode voor plaatsen waar veel tiet voorkomt. Deze stengels worden in 
voorpar (apnlrmei) en najaar (septemberloktober) op de te bemonsteren locaties 
uitgezet en na ongeveer 6 weken geoogst Van de monsters worden vaste 
preparaten gemaakt, in de preparaten worden 400 schaafdelen geteld en tot op soort 
gedetermrneerd Daarna wordt het monster bekeken totdat geen nieuwe soorten 
meer worden aangetroffen 

Resultaten 
Zoals bkiikt uit tabel 1. wordt er in het water van de verschillende infiRratieneulen een 
soorten&rnenstelling aangetroffen die een vr!] grote onderlfnge ovëmnkomst 
vertonen en gedomineerd wordt door Achnanthes minuftssima, tezamen met 
CymbelEa mierocephala en Gomphonema angustum en, rn mindere mate, 
Anomeoneis vifrea en Amphora oligotraphenta. Slechts een enkele keen 
mededominant is de wat tolerantere Comoneis placentula 
Opvallend 4s het grote aantal niet zeer algemene soorten, meestal rond de 204r0 van 
het totaal aantal gevonden somen. Deze soorten zip zo benoemd door Van Dam 
(pers meded.) en geldt voor heel Hderland. Van €e heefl een zelfde Wrde l i ng  
gegeven voor het voorkomen van soorten in Noord-Holland 
Uit de resultaten van de chemische bepalingen (tabel 2) blijM dat het water in de 
infiltratlegeulen fosfaat gelimiteerd is, de zuurctofgehalten zrjn hoog, de 
Stikstofwaarden zgn ook ietwat hoog, maar door de fosfaatlimitatie is dit niet 



beschikbaar voor groei Tevens zijn de chlorofylwaarden in de infiltratiegeulen altijd 
c10 pgll (niet in de tabel) 

Vondst1 
In 1999 werd in Infiltratiegeul 2 meerdere exemplaren van de s m i  Nitzschia 
flbulafrssa gevonden. Deze soort is in Nederland nog niet eerder aangetroffen en 
wordt beschreven als een soort van Alpine meren Omdat de vondst van een unieke 
soort onzekerheden met zich meebrengt rs het monster, na overleg met G. van Ee 
van de Provincie Noord-Holland, naar Prof. Dr H LangeBertalot van de Universiteit 
van Frankfurt gestuurd Deze heeft de soort ook beschreven Hij bevestigde de 
determinatie. 

De meest waamhijntijke verklaring voor het vmrkomen van deze soor! in de 
Amsterdamse Waterlerdingduinen is dat hij via de Rijn en het Amsterdam-Rijnkanaal 
ingenomen is bij het ruwvater innamepunt van GWA, de WRK. De alg heefí de 
voorzuivering bij de WRK en het transport naar de duinen overleeft en is in de 
infiltratiegeulen terechtgekomen, daar heeft de soort een biotoop gevonden waar 
verdere groei weer mogelijk is en heeft zich gehandhaafd. 
Hoewel deze soort thans op &n plek in het durngebied aangetroffen wordt. is het 
heel goed mogelijk dat hij ook in de andere infiltratiegeulen ril, maar 6f met een zo 
lage abundantie dat hij tol op heden 'gemist" is, 8f de geul is nog niet onderzmht. 
Zoals urt tabel 1. blijkt staat deze "schoon-water-soorl" zeker niet op zichzelf. In alle 
onderzochte infiltratiegeulen worden meerdere smrten aangetroffen die dezelfde 
levensomstandigheden nodig hebben; helder, voedcelarm, zuurstofri~k water. Daarbij 
zijn ook soorten die niet meer algemeen In een groot deel van Nederland voorkomen, 
b v. Cymbelia cesabr, Amphora olrgotraphenta, Achnanfhes flexelEa, Cymbella 
subaequalis en Navicula got!landrca Grunow Deze laatste soort is ook voor 
bevestiging naar H. Lange-Bertalot gezonden. 
Hoewel het 'watersysteem' van infiltratiegeulen in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen geen natuutíijke oorsprong heeft kan wCf worden gesteld dat er 
zich nn deze geulen een voor Nederland bijzondere diatornee&ngemeenschap heeft 
gevormd. 



Aiùeeldtngen uit SiiRwasserRora Miiieleurapa - Bacillariophyceae 2 (N libulafissa en A fiereila] en 
uit Iconographia Diatornologim - vol 2 ( N  gonlandica) 
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Congressen, studiedagen etc. 

Wetenschappelijke vergadenng van de KNBV-sectie Algologie Datum vrijdag 6 
o h o k r  2000 Plaats. Nattoonaal Herbanuni Nederland -Leiden Van Steenis 
gebouw, Einsteiniieg I, Leiden Aanvang 9 30 u. met Lafie Aanvang lenngen 10 00 
u Sluiting ca 16 15 u Informatie Dr Jan Simons W, Faculteit Biologie, afd 
Systeemoecologie, De Boelelaan 1087, 1081 W Amsterdam Email 
jsmns@bio vu nl Deze studiedag is  IJ het verschynen van dit nummer al gcweest, 
maar al< u in het vervolg van deze uimodgsngen op de hoogte gesteld wilt worden, 
moet u even met Jan Simons of met de secretaris W K D  contact opnemen 
De franstalige diatomeeeinveren~ging. de ADLaF, houdt volgend jaar een bijeenkomst 
in Antwerpen Informatie bg ons bestllurslid Bari Van de Vrjver 

2 0 h e  Colloque de I'Association des Diatomistes de Langut 
Française (ADLaF) 
1 1-14 septembre 2001. Anvers, Belgique 
Dr Bart Van de Vijver 
email rnailto bmdv@nica ua ac be 
hti~://rierso club-internet filclci(diatom-ADLaF htrn 

DDT staat voor Deutschsprachiger DintomoiogInnen Treffen en wordt ieder jaar 
gehouden op een andere locatre Deze dagen ziln bqzonder interessant met lezingen en 
(soms scherpe) discussies over taxonomie, biologie en oecologie van diatomeeen De 
byeenkomst staat dit keer in het teken van de pencionenng van Prof Dr Dr I4 Lange 
Bertalot Deze sympattueke hoogleraar, die van grotere invloed is geweest op de 
studie aan diatomeeen dan Hustedt, bereikt volgend jaar de leefigd van vijfenzeshg 
jaar De b~jeenkomst vindt plaats in Polen in de plaats Stettin van 22-25 maart 2001 
Informahe en het aanmeldingsformulier staat op internet 
htm://sus.univ s~zccin.w~iWOM/diatomranmeldunas htm De kosten zijn voor 
westerse begrippen laag deelname DM W,=, verbiij&osten DM 35,= per dag 
Ivolpens~on) 
The North h e n c a n  D~atorn S ~ m p o s i m  (NADS) is a gathenng held ewry other 
year te exchange research results and new ideas conceming all aspccts ofdiatoms 
(Bacillariophyta) In 2001, NADS moves nonh, and wll he held at YMCA Camp du 
Nord near El-, Minnesofa The symposium wil1 canszst of verbal and poster 
presentations on any topic pertinent to diatoms, be they freshwttr or manne, extmt or 
extinct Please find the Sirst Circular for the 16th N o h  Arnencan Diatom Symposium 
at http //w nm urnn edulnadsi 
If you h o w  of potential NADS participnts who do not have Internet access, 
please send me their contact infomatron 
Thank you, 
John C Kingston 
Center for Water and the Environment 
Natural Resources Research Institute, University of Mrnnesota Dduth 
1900 E Camp St Ely, MN 5573 1 USA 
tel 218 365 2246, fax2183652248 
jkinnstomnm urnn.edu 
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A l s  Organisator unseres 15. Treffens rnochte ich Sit ganz hmIich nach 
Szwecin (Steafn) und Lukeia &ucbmtin) an die 0srse-z-Kuste eidaden 
Mein Team und ich keuen sich auf Sie und Ihe Beitrape 
Mit henlichen Gnissen 

A&g W~tkowsb 

Thematische Schwerpnokte 
1 Blodiversitat 
2 Bioindikation 
3 Taxonomie 

Geplanter Workshop 
Lichmukroskoprsche Bestimmung von benthischen und pkanktischen 
Diatomeen aus verschiedenen Gewasem 

Yorläufiges Programm 
Do 22 O3 01 hreise, Registnaung. gemiitlicher Abend 
Fr 23 03 01 Bus-Exkursion Wollin National Park Swinemfinde, 

Orgelkonzert in Kamien Pomorsfu & m m i n )  
Wenn das Wetter es erlaubt, ist am Abend ein Lagerfwer 
geplant, bitte warme Kleidung mitbmgen. 

Sa 24 03 01 Vomage und Posterprasentation, Workshops, 
Musik im ErhoIungszentnrm und Tagungsparty 

So 25 03 O 1 Vomage und Posterprasemation, Absciilussbesprechg, 
Abreise nach dem Uittagessen 

AbstrnchlZumitmmenfassung 
Die Zusammenfassungen der Vortrage und Poster werden als Abstractbuch 
jedem Teilnehmer m Tapngsbeginn uberreicht. Die Zusmmenfassung auf 
Diskette. Attachment oder als Pap~ewersion muss spatestens arn 01 Marz 
2001 in Sretiiri angekommen sein Die Abstracts sollten die SchriftgroRe l?  
haben, 1-zeilig und maximal 2 DTh'M Seiten lang sein Auch schwarz-weiss 
Fotos, Graphiken und Tabellen sind moglich 

Unhrkuofi ond VerpRtgung 
Die Tqung ñndet im Erholungszentrurn ca 120 km hSuE Ton Stettin statt 
Obwohl die Zimmer einfach ausgestattet sind, haben sic Bad und Femsehen 
Die Unterbringung erfolgt in Zweibemimmm. 

Für die Kolleginnen und Koltegen die eine langere An- und Abreise haben. 
komen wir sin Zimmer irn Assistenten Hotel in Stettrn buchen 
(ca 20 DM pro Nacht) Sie k6men auch vor- oder hinterher 
im ErhoEungszentrum CTrlaub machen 

e 
im Doppekimmer 
lm Doppelzimmer Studio 

Tagnngs- und Exkufsiongebühr 
Fur die Tagung wisd em Beitrag von 50 DM erboben. Doktoranden d e n  25 

DM, Studenten sind kei. Darin enthalten sind auch die Kosten 
fur die Tagungspany am Sonnabcnd 

Die Ehiongebuhr  betragt 10 DM. 
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Internetnieuws 
Hein de Wolf en FnthJof Sterrenburg hebben een groots overzicht gemaakt van 
diatom&ncollecties in de wereld, recent "ge-update" Deze is te zien op 
hm /home nlanek.nV-wolf03341 
Tip zoek eens op het woord "DIATOM" op internet en verbaast u over de enorme 
hoeveelheid informatie die beschikbaar is 
Van Adnenne Menens knjgt u de site met de diatomeetnll~st waarover zij in W*echt 
op de studredag verhaal deed h~://encvclo~aedia.taxonomica.net of 
www taxonomica com Op deze site kunt u username en password aanvragen door 
een mailtie te versturen naar new.memberOtaxonomica.com . Je moet de beschikking 
hebben over Internet explorer 4 of hoger, maar met netscape gaat het ook goed heb ik 
gemerkt 
De fianstalige diatornistenvereniging heeft een intemetsite met zeer veel (alle') 
symposia in de wereld Zin er zeer goed uit! 
h ~ f l m o  clubint~rnetfslclci/symwsium 20ûû 2002 kDLaF htm 
http //verso clubintemet fricIcddiatorn-ADLaF-htm 
ne franstalige vereniging heeft interessante websites waarop veel info is te zien. Hier 
stam ook vele buitenlandse studiedagen en symposia op vermeld. Ook onze lezingen 
en studiedagen zijn hierop te vinden De adressen volgen hieronder: 
httD:llmrso.club-intemet.frIclci,syrn~~sium 2000 2002 ADZaF.htm 
ht tp  //pers0 clubintemet.fr~clcild~atom-ADLaF hm 

Promoties 

Op vrijdag 8 september 2000 was ik getuige van de promotie van ons NVKD-lid Stef 
van Bergeijk In de aula van de Universiteit van Amsterdam {de Oude Lutherse Kerk) 
verdedigde ze haar proefschn ft met de titel "Product ron ofdirneih~lssrlfiopmp~ona~e 
and drmethylsiilfide in rnrerridol sediment emqsrems ': Zij iverd bqgestaan door de 
p a m m f e n  M q a n  de Boer en Monique Stolte, maar deze konden hun rol in 
st i lmjgen vervullen. Want dc verdediging verliep vlot, afwisselend in Engels en 
Nederlands, waarna de commissie tevreden bleek met de antwoorden en na conclaaf 
oordeelde dat Drs Stef in het vervolg als Dr Stef door het leven mag gaan Namens de 
NVKD heb ik haar een naar tk hoop heerli~ke fles rode wijn overhandigd en de 
felicrtaties overgthcht van leden en bestuur van de NVKD. 

m Terwijl ik dit stukje aan het schrijven ben rart er nog een proefschnfi door de 
bnevenbws Op dezelfde locatie in Amsterdam ral ons NVKD-lid Nima Ii.om i 
Castelli haar proefschrift verdedigen met de titel "Meral rnd~cedsuccesion in benthrc 
d~aiorn consortra ". Zij heeft dit met sucEes gedaan ap 19 oktober 2000 in de Oude 
Lutherse Kerk in Amsterdam Namens de NVKD is Hein de Wolf aanwezig geweest 
kilikelend vrior mg uas vooral het laatste swe van de samenvatting dat begint met 
de vraag "Moet het gebruik van chatom&nsoorten voor de evaluatie van 
rimterkwatitert ondersteund worden door expenmenten?" Hoe de conclusie lurdt? Dat 
kunt u zelf lezen in haar proefschrift of mogelij k te weten komen als we haar mgen 
op een volgende bijeenkoms? een lezing hierover te houden Namens de NVKD: 
hartelijk gefeliciteerd met j e  promotie, Nuna! 

GIT. 13-12-2000 



Boekennieuws 

Er zrln of komen dne nieuwe delen in de serie "Iconographia Diatomologica, Annotated 
Diatom Micrographs" van H Lange-Bertalot 

2 Volume 6 Phytogrography - Diversity - Taxonomy: H. Lange-Ekrtalot & 
S.( Genkar Diatomeen a u  Sibenen, 1: Inseln im Arktischen Ozean 
(Yugorsky - Shar Skait) I D~atorns from Sikna, I. Is!ands rn the Arctic 
Ocean (Yugorsb - Shar Straif) 2nd aupented edition 1999 Approx. 
1000 nicrographs on 77 plates 304 p ISBN 3-904 144-12-X Prijs DM 
220,= 

Z Volume 7, Diversrty - Taxonomy - Idenbfication. Wttkowski, Andrzej, 
Horst Lange-Bdot, Dimar Memlt in .  Diatom Flora of Marine Coasts. 
Volume 1 1999. Approx. 270 plates. 1060 p Hudcover ISBN 3-994144- 
10-3. Prijs DM 390,=. 

ik heb dit boek inmiddels in gebruik en, hoewe! erg prijzig voor alle diatomisten 
die met brakwater te maken hebben is dit werkelijk een onmisbaar standaardwerk 
met een geweldrgt hoeveelheid foto's. 

P Volume S: Taxonomv: Rekhardt. Erwin: Zur Revision der Gamuia 
Gomphonema Die: k e n  um G. ~ndrnsignwC. c I n g w t a ~ n i c ~ o p w ,  G. 
ucuminafum, sowe ~mpbonemoide Diatomeen aus d m  Oberoligozh in 
Bbhmed Revision ofthe genus Gomphonerna The species amund G. 
afjine insigne%. angurat m'micropw, G. acminrrrum, and the 
gomphonemoid diatorns from the Upper Oligocene of Bohemia 1999. 
I090 figs On 68 plates Approx 250 p Hardcover ISBN 3-904144-1 5 4  
h l s  DM 190.- 

De bekende vier groene boekjes (Suesswasseflora von Mimkumpa, Volume 
li deel i 4) h l g e n  een viJfde aanvullend deeltje Nenn komen de sleutels 
van deel 1-4 in het Engels en Frans. Het is dus gtén revisie van de vier 
k taande delen1 Van Kocltz per email. "Now published and available fnim 
sic& Sussvasserflom wJn Mifteleuropa Volume II Kurt W M E R  8 Hont 
LANGE - BERTALOT Bacillariophyceai Part 5 Engltsh and Frmch Iranslatim d 
the keys English translation by Nina BATES (keys). Andww PODZORSKV 
(general part}. FrenFh translation by Jeanne Bukowka, Monrka Michel. Jmn 
Prygrel (keys). 20[H) XI, 3t I p Hardcover DM 126 (US$67) General part 
(Delrmitation of the Bacillanophyceae. Terminology. Material and structure of theh 
mil wall, Norphology of the ml1 wal1 (Fom types and symmetry, Mwphologrcal 
strudures o1 the cell wall. Wall perforattons without a velum. Raphes, Longitudiml 
canals. Surface stmdures. Teraiological struaures. Stnictural elements of ths cel1 
girdle. Inner valves) I Repmductron/ Euplasmic sfnictured Valve morphogenesisl 
Movernentl Methods (Preservation of field samples, Separation from tnorganic 
substances, Decalcification and separalion from organic substrates, Removing 
organic remarns. Preparation of fossil matenal. Preparahon of stides, Taurinomic 
concept ot this ffwajl ENGLRSH KEYS I CLEFS FRANCAISES m i s  volume wit1 
facllifaie the use of t b  four main pams of this'flora' lor nonGeman speaking 

-- readers considerably The fwr main parls are alsa availa'ble f r m  US -- -- 



3 Diatoms of Europe, ed H Lange-Bwtalot Dit wordt een geheel nieuwe 
reeks tn het Engels. Volume 1 wordt verwacht in oktober 2000. Dit deel 
gaat over Nmlctrlo en is geschreven door Kurt Krammer Het is de 
ixd~eling in deze sene (on)regelmatig delen te laten verschijnen om 
daannee tenslotte een complete flora van de europese diatomeeh te 
hebben Uit de mailing list van Koeltz "DIATOMS OF 
EUROPE Diatoms of the European Inland Waters and Compmblt 
Habitats Edited by Horst Lange-Bertalot. Volume 1 Krammer, Kurt. The 
genus P m W .  2000 S 1 J plates of micrographs. 703 p. gr8vo. 
Hardcover. (ISBN 2-904 144-24-3). PRICE: 380.00 DkllUS 5 190.00 
Coniettb: Editor's f w e d  Author's forewordl I Taxonomie concept of 
this florai 2. Pinnulana Ehrenbergl3 Diagnoses and discussions of the 
Pinnulana taxa' 4 Keys for the indenhfication of the P~innularia taxa/ From 
Pimularia separatd generd 6. Latin descriptionsi 7. Literaturd X .  Plates! 
4 Index.- Ths monograph rs a rtvision and syfiopsis of the Pinaulana taxa 
of ihe temperate zone wth some remarks to taxa frm the fropics and a 
large number of new taxa The rnision of the genus Pinnularia by 
KRAMMER ( 1992) contained Eumpm taxa only. Ths new monograph 
contains ~ r r  addition many new a s  welt as already h o m  taxa h m  North 
America, Astg Naw Zealand/Australia, and South Ahca. Consequemly 
the geographrcal area covered by thrs ncw revision i s  much broader ihan 
the title of h s  b m k  would mike behwe. Research with modem methods 
and most recent knowledgc usually show plenty of inconsistenties in 
traditionai taxonomv and result in nurnerous new mmbinarions and new 
descriptions This &es to be t ~ ~ e  for t 54 new species and vanetia, 3 
new genera and 42 new combinahons in the present monogmph - This 
h k  was expxted end October 2000 Due to senous technica1 produbion 
problerns tht printcd editon h bewi dtstroyed. Anew edition wil! become 
available end 2000 

P Uit de email van Koele  FALLU,M -A , N ALLARE, R PIEMTZ-, 
Fxshwater Diatoms h m  northem Québec and Labrador (Canada) Species 
- environment relationshps in lakes of horeal forest, forest - tundm and 
tundra regions. 2000 ( Bsbliotheca Diatomologicq 45) 668 photegraphic 
figures on 20 plateo W, 200 p gr8vo Paper M DM t 50 - (üS% 75) 

De uitgwer Svcn Koeltz uit Koenjgstein in hitsland deelt verder mee (email) dat het de 
bedoeling is de vier p n e  deettjes te reviseren, ook niet in de toekomst H Lange-Bwtalot 
gaat volgend jaar "met pensioen" en zal ach  d m a  m m 1  gaan bezighouden met de twee 
senes. Jconographia Diatomologica en de nieuwe Dizitoms of Europe 



Just ~ b l i s h e d  

Annotated Diatom Micrographs. Ed. by Horst Lange - Bertalot: Vol. 09: 
Rumrich, Ute, Horst Lange - Bertalot, Manired Rurnrich: Distomeen der 
Anden (voa Venezuela bis Patagonien / Tierra del Fugo)  / Distoms of tbe 
Andes (fram Veneazuela to Patagonia / Tierra del Fuego). 2000.205 Tafeln 
mit 3099 Figuren. 671 S. grllvo. Hardcover. DM 340 

(ISBN 3-904 144-20-0) 

This book is ~hefirsl comprehensive diatom una&zs of the A & h m  Venezuela 
to Patagonra f Tiewa del Fuego. Almost evetywkere, men in supposed isoluîed 
wear and experne alfrtudes, cosmopoi~tan dratoms h e  been f o d ,  which me als0 
rvprcal for Europe resp. fhe HoSarcric. Rernmkably some ojthe wefl hwwn 
~osrnopolr~ans fiom the Holurciic have nol been f o u d  in the Andes. There me 
however a rmrnber of cosmopoiifan diafomsJ+om the southem hetnisptaere resp. ihe 
Andes, which ure  lacking in Eurape. n i s  seem to be ome of ihe main diferences 
between ihe A d e m  a d  Europeon specres - msociatiom. Anoiher dtflerence is  ihe 
d~scovev of new specpes ai/ over fhe Andes. 33re diaîom assoclations In Andes 
difler nol onb  reg~onally very m c h ,  bu.! even qurte affen locally. n i s  volume 
iflustrates 3040 taxa for the Andes on photogsaphicplates. 84 t a m  have been 
described os new, some of them bound to alri&s above 3600 m only. 56 orher 
!ma f o u d  seem to Be W W  io science, toa. The present h o k  wil1 be a stwting pornt 
lorfither imesrrgatton - The two add~tiomE conirzbuirons In fhls volume deal 
wiih the following subfecis: 1) Dipioneis ovalis s e w  swrcto und Diplumis 
krammeri nov. sp. Revision des aktuellen Konzepis von Dipbneis ovalfs (Hjlse) 
Cleve. Von Horst Lange - Bertalot & Envin ReichhradU S) Trmfer  to ihe generic 
rank of Decwsafo Patrrck a~ o subgem ofNmicula Boyv semu fata. Von Horsi 
Lange - Bertalot. 

hiblished by Gantner Verlag. Ruael l  I Liechtenstein 

Fax: (+49) 6174 937240 1 Phone: (+49) 6174 93720 I E-mail: koel@t-online 

WEB b~://www.kwltzcom 



Diatoms of Europe 
Diatoms o f  the European Inland Waters 
and Comparable Habitats. Edited by Horst 
Lange - Bertalot. Volume 1: K. Krammer: The genus 
Pinnulasia. 2000. 217 plates. 703 p. gr8vo. 
Hardcover. 

ISBN 3-904144-24-3 

Editor's fareword / Author's forewwd / 1. Taxonomie concept of this fl o m  1 2: 
Pimularia E h k g  J 3. Diqyoses and disnissions of the Pinnularia taxa / 4. 
Keys for h e  identification of the Pinnulana ma 1 5. Fmrn Pinnuiaria separated 
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The fmt volume ia this rnmowhic series is a revision and synopsis of &e 
P i m l r a i a  taxa of the temperate 7 m e  with some marks  to taxa h m  the tropics 
and a large number ofnew taxa l l e  rrvisim o f  the genus Pinnularia by 
KRAMMER (1 992) mtained d y  the Ewropean taxa. This new monograph 
c o n b h  in addition many new as wel1 as already hown taxa fmm North Arnerica, 
Asia, New Zealand / Australiq and Souih Ahca. Consequently the geographical 
area avered by this volume is much broadez thm h e  title of this book would make 
believe. 

Research with modem meîùods and most recent howledge unsually show plenty 
of inconcistmcies in traditional taxmomy and results in numerous new 
armbinatiwis and new descriptions. This proves to be h e  for 154 new species and 
varieties, 3 new genera and 42 new cotnbinations in the -t monograph. 

Tbe next voIume in this series is expected in the second half of 2001. Th is  series is 
published by Messrs. Gantner / Ruggell and is distributed by Koeltz. 


