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... van de voorzitter 

Beste Diatomisten, 

Voilà, dit is nr. 36 van de Diatomededelingen. Ik vind het weer een zeer geslaagde en lezenswaardig 

nummer. Zoals jullie van de Diatomededelingen gewend zijn bevat ook dit nummer rapportages van de 

afgelopen ledenvergadering, de lezingendag en de taxonomie workshop. Bovendien is er allerlei 

nuttige informatie over nieuwe boeken en toekomstige congressen verzameld. De meeste pagina’s 

worden echter besteedt aan wetenschappelijke artikelen van de sprekers op de laatste lezingendag. 

Deze geven dan ook een goed overzicht van thema’s die diatomisten in Nederland en België op dit 

moment bezig houden. Ik spreek namens het bestuur van de NVKD alle auteurs een hartelijk dank uit 

voor hun bijdragen voor dit nummer van Diatomededelingen. 

Dit jaar hadden wij het plezier om weer eens in het noorden van Nederland te gast te zijn, namelijk van 

donderdag 31 mei tot zaterdag 2 juni bij ecologisch adviesbureau Koeman en Bijkerk in Haren. Het 

organisatieteam om Ronald Bijkerk had een zeer interessant programma samengesteld. Ongeveer 25 

collega’s zijn de uitnodiging gevolgd en hebben drie inspirerende en leuke dagen rondom de 

diatomeeën beleefd. Op de 3. Taxonomische Workshop op donderdag hebben de taxonomen zich over 

Fragilaria construens s.l. en Fragilaria pinnata s.l. gebeugd (zie bericht in deze Diatomededelingen). 

Voor de organisatie van de workshop zijn wij Bart Van de Vijver een groot dank verschuldigd. Bart 

had de workshop zoals van hem gewend perfect voorbereid en weer een fotoatlas van hoge kwaliteit 

samengesteld. Zeker gaan wij alles doen om ook in 2013 weer een taxonomische workshop te 

organiseren. Op vrijdag vonden traditioneel de lezingen plaats. De toehoorders kregen een gevarieerd 

programma aangeboden met onder andere onze gastspreker Peter Kroth van de Universität Konstanz, 

die een schitterende presentatie gaf over de moleculaire biologie van diatomeeën. Deze dag heeft weer 

een goede selectie laten zien over verschillende toepassingen van diatomeeën. Op zaterdag 2 juni is 

een deel van de groep op excursie geweest op het Lauwersmeer (zie bericht in deze 

Diatomededelingen). Vanaf Zoutkamp zijn wij in de ochtend in zee gestoken en hebben bij merendeels 

zonnig weer en smaakvolle koffie en taart van een hele fijne bootstocht genoten. 

Een van de hoogtepunten van de lezingendag was zonder twijfel de laudatie die ik als voorzitter van de 

NVKD op Christine Cocquyt mocht houden (zie ook afdruk van de laudatio in deze aflevering). 

Christine was in 2011 na velen jaren trouwe dienst gestopt als bestuurslid, conservatrix en redactrice 

van de NVKD. Dit werd tijdens de ledenvergadering in Haren erkend met de erespeld van de NVKD, 

een cadeaudoos met een selectie van fijne mineraalwateren en de toekenning van het erelidmaatschap 

bij de NVKD. Christine was enigermate verrast en zeer aangedaan over dit eerbetoon. 

Aan het einde van het voorwoord heb ik nog twee vermeldenswaardige nieuwtjes, één goede en één 

slechte. Betreurenswaardig is dat Prof. Andy Lotter zijn functie als hoogleraar Palaeo-ecologie bij de 

Universiteit Utrecht per augustus van dit jaar heeft neergelegd. Hiermee verliest de academische 

wereld in Nederland een van de weinigen diatomeeëndeskundigen. Uitgesproken positief echter is dat 

ons bestuurslid en langjarige voorzitter Bart Van de Vijver in juli 2012 tot Professor voor 

Paleoecologie en Diversiteit Lagere Planten aan de Universiteit Antwerpen werd benoemd. Van harte 

gefeliciteerd Bart! 

Ik wens jullie veel leesplezier met nr. 36 van Diatomededelingen! 

Holger Cremer 

Voorzitter NVKD 
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Diatomededelingen 36, 2012 

Verslag van de bijeenkomst van de NVKD op 31 mei tot 2 juni 2012 in Haren 

Gert van Ee (secretaris NVKD) 

Voor de jaarlijkse bijeenkomst van de NVKD gingen we dit jaar naar het noorden van Nederland, naar 

Haren in Groningen. Hier waren we te gast bij adviesbureau Koeman en Bijkerk, waar een 

enthousiaste groep betrokken mensen werkt aan onderzoek en advisering van zoete en zoute 

oppervlaktewateren. Ook dit jaar was de bijeenkomst een drieluik: de taxonomische werkbijeenkomst 

op donderdag 31 mei, de lezingen dag op vrijdag 1 juni en de excursie op zaterdag 2 juni. 

De taxonomische workshop stond wederom onder leiding van Bart Van de Vijver van de Nationale 

Plantentuin te Meise in België. Deze workshop was alweer de derde in rij en kent een groep 

enthousiaste deelnemers uit Nederland en België. De groep diatomeeën die dit keer aan de orde kwam 

was die van kleine Fragilaria’s rond F. construens s.l. en F. pinnata s.l. Elders in dit nummer van 

Diatomededelingen vindt u een uitgebreider verslag en op onze website www.diatom.nl kunt u t.z.t. de 

bijbehorende documentatie hiervan vinden. 

Op vrijdag 1 juni was de jaarlijkse lezingendag (afbeelding 1). Speciale gast was Prof. Dr Peter 

Kroth van de universiteit Konstanz uit Duitsland. Vorig jaar in Lelystad was zijn deelname op het 

laatste moment door ziekte afgezegd, maar hij hield zich aan zijn afspraak om dan dit jaar te komen 

met een zeer boeiende lezing over fysiologische aspecten van diatomeeën. Na afloop van zijn lezing 

was er een interessante discussie met meerdere toehoorders. Meer over zijn werk is te vinden op 

http://cms.uni-konstanz.de/algae/. 

Daarna volgde de ledenvergadering, waarvan u elders in deze Diatomededelingen het verslag kunt 

lezen. Hierbij is ook een kort jaaroverzicht opgenomen over 2011. 

Na de uitstekend verzorgde lunch en een kleine pauze voor de groepsfoto volgde Frank Schuren van 

TNO, Nederland met een presentatie over Hydrochip. Dit project gebruikt DNA technologie voor de 

analyse van diatomeeënmonsters en is nog in ontwikkeling. 

Afbeelding 1. De deelnemers op de NVKD lezingendag bij Koeman en Bijkerk te Haren. 
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Ellen Weerman van de HAS in ’s-Hertogenbosch vervolgde met een lezing getiteld “Diatoms as 

landscape engineers”, haar promotieonderzoek naar de invloed van diatomeeën op micro- en 

macroschaal in het getijdelandschap. Na de pauze waren er twee lezingen waar Antarctica een rol 

speelde. Ines Tavernier van Universiteit Gent, België, vertelde over reconstructie van klimaat-

veranderingen in het Holoceen en het effect daarvan op beweging van de ijsschollen en microbiële 

levensgemeenschappen langs de kustlijn. Kateřina Kopalová van de Charles University uit Praag, 

Tsjechië, beschreef de diatomeeën van het Ulu schiereiland, onderdeel van onderzoek naar zoetwater-

diatomeeën op James Ross Island in de Weddell Zee, het zuidelijkste stukje van de Atlantische 

Oceaan. Meer dan 100 soorten, waaronder nieuwe en endemische soorten, zijn inmiddels vastgesteld.  

Tenslotte liet Alejandra Goldenberg Villar van de UvA resultaten zien van haar promotieonderzoek 

in het Wormer en Jisperveld in Noord-Holland, waarbij ze diatomeeën vergeleken van drie in 

trofiegraad verschillende gebieden: Wormer en Jisperveld, Oostzanerveld en het Naardermeer.  

Bart Van de Vijver sloot af met een presentatie over een nieuwe soort: Encyonopsis neerlandica. 

Het bijzondere hieraan is dat deze soort is ontdekt op de tweede taxonomische workshop van de 

NVKD in 2011. Verschillende aanwezige deelnemers hadden deze soort ontdekt en onafhankelijk van 

elkaar gezien dat het hier om iets afwijkends ging. Vergelijking met de bestaande soorten leerde dat 

het hier om een nieuwe soort moest gaan. Deze soort is in een aantal vennen in Nederland gevonden. 

Na de lezingen en een gezellig natafelen bij Koeman en Bijkerk ging een deel van de deelnemers 

naar Groningen om in het centrum van deze mooie stad van het club diner te gaan genieten. Dit werd 

een zeer gezellige avond met heerlijk eten en drinken. 

Zaterdag 2 juni vertrokken de excursiegangers naar Zoutkamp bij het Lauwersmeer. Hier scheepten 

we ons in op motorschip De Vlinderbalg en hadden een boottocht met een bezoek aan de wal met een 

korte wandeling in het prachtige natuurgebied Lauwersmeer, waar de orchideeën nog volop bloeiden 

(afbeelding 2). 

Afbeelding 2. De excursieboot De Vlinderbalg (boven) en de excursie aan wal in het 

Lauwersmeergebied met rechts de gevlekte rietorchis. Foto’s: Gert van Ee, 2012. 
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Diatomededelingen 36, 2012 

Verslag van de 3
de

 NVKD taxonomische workshop op 31 mei 2012 te Haren 

Jako van der Wal (lid NVKD) 

Dit jaar waren de NVKD leden voor de studiedagen te gast bij Koeman & Bijkerk in Haren.  

Een goed gevulde zaal, de derde taxonomische workshop met als onderwerp Staurosira, 

Staurosirella en Pseudostaurosira trok veel geïnteresseerden. Net als de voorgaande twee workshops 

werd deze gegeven door Bart Van de Vijver. In zijn introductie vertelde Bart dat dit in feite de laatste 

probleemgroep was die uit het ringonderzoek van 2007 (Naardermeer) naar voren was gekomen. Nu 

hij zich in deze groep had verdiept, samen met Adrienne Mertens, was het ook al duidelijk waar de 

workshop in 2013 over zou gaan …. precies, weer over problemen met de Fragilariaceae. Deze groep 

is zo breed en problematisch dat hier veel over te vertellen valt. Bart merkte hierbij wel op dat de 

F. capucina-groep zeker niet behandeld zou worden! 

It used to be simple …. de ondertussen bekende startzin van de presentatie van Bart. We noemden 

gewoon alles Fragilaria construens, F. pinnata, F. leptostauron, F. brevistriata en F. elliptica.  

Nu zijn uit deze groepen negen (of zelfs meer?) genera omschreven. In deze workshop werden 

Pseudostaurosira, Staurosirella en Staurosira behandeld. In de volgende workshop wordt ook op 

andere genera ingegaan. 

Net als in de voorgaande workshops stak iedereen er weer wat van op. Het resultaat zal in de 

soortenlijsten de komende jaren zichtbaar worden. Behalve een stroom van informatie over afgesplitste 

of verkeerd omschreven soorten (bv. Fragilaria 

pinnata!) was het ook zeer leerzaam om meer te 

leren over Fragilariaceae in zij-(gordel)aanzicht. 

De meeste literatuur gaat hier heel kort, of in het 

geheel niet op in. Met wat mooie tekeningen en 

foto’s zijn nu een hoop schaaltjes beter op naam 

te brengen. 

Na afloop van de presentatie konden weer 

preparaten worden bekeken, geen nieuwe 

soorten dit keer, maar wel soorten die nog niet 

eerder bevestigd waren uit Nederland en/of 

Vlaanderen! 

Na afloop van de Workshop vroeg Bart of er 

interesse bestond in een nieuwe ringtest, om een 

nieuwe inventarisatie te houden van probleem-

groepen. Ondertussen is bekend dat deze ringtest 

al begin 2013 zal worden gehouden. 

Ongetwijfeld zal deze ringtest voldoende stof 

opleveren voor de taxonomische workshops 

vanaf 2014. 

Afbeelding 1. Het thema van de 3de 

NVKD taxonomische workshop. 
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Diatomededelingen 36, 2012 

Verslag ledenvergadering NVKD op 1 juni 2012 te Haren 

Gert van Ee (secretaris NVKD) 

1. Opening, vaststellen agenda, mededelingen. 

Geen opmerkingen of mededelingen. 

2. Verslag ledenvergadering 13 mei 2011 in Lelystad, Nederland (bijgevoegd).  

 Dit verslag is ook afgedrukt in Diatomededelingen 35: 11-12. 

 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

1. Kort jaaroverzicht 2011 (secretaris). 

Is opgenomen aan het einde van deze notulen. 

2. Toelichting financieel jaaroverzicht 2011 en begroting 2012 (penningmeester, P. Vos). 

 Financieel staat de vereniging er goed voor met voldoende reserve in kas. 

 Voor het internationale symposium in Gent (augustus 2012) is 2000 euro subsidie 

beschikbaar gesteld waardoor meer studenten het symposium konden gevolgd. 

3. Verslag kascommissie over 2011 en verkiezing nieuw lid van de kascommissie (Jako van der 

Wal treedt af, Marianne Thannhauser blijft nog één jaar aan). Op de vergadering wordt een 

nieuw kascommissielid gekozen. 

 De kascommissie heeft tijdig alle boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. Zij vraagt de 

vergadering de penningmeester te dechargeren over het jaar 2011, hetgeen onder 

dankzegging gebeurd. 

 Marianne Thannhauser blijft nog één jaar aan als kascommissielid; de vergadering kiest 

Geurt Verweij als tweede lid. Jako van der Wal treedt af en wordt hartelijk bedankt door de 

ledenvergadering voor zijn werk in de afgelopen twee jaar. 

4. Verkiezing nieuwe bestuursleden. Volgens het aftreedrooster is algemeen bestuurslid en erelid 

Herman van Dam aan de beurt af te treden. Herman stelt zich graag opnieuw verkiesbaar. 

Tegenkandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter of de secretaris voor de ledenvergadering, 

bij voorkeur schriftelijk. 

 Er heben zich geen tegenkandidaten gemeld en Herman blijft als algemeen bestuurslid aan. 

5. Web-site NVKD. B. Pex. 

 Er zijn te weinig bezoekers. 

 Ideeën om de website aantrekkelijker te maken bijvoorbeeld het idee van Adrienne Mertens 

voor het kiezen van “de diatomee van de maand” graag overbrengen aan Bert Pex. Andere 

mogelijkheden: meer foto’s, vertalen in het Engels. 

 Opmerking: bij versturen van mail aan de leden graag zonder opmaak omdat veel van deze 

mail in de spammappen verdwijnt of geweigerd wordt op het instituut door de bescherming 

van internet. 
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6. Taxonomische diatomeeën workshop: evaluatie en toekomst (visie Bart Van de Vijver). 

 In 2013 wederom wegens grote belangstelling; dan het vervolg op de kleine Fragilaria’s. In 

verband daarmee vraagt Bart om materiaal toe te sturen (informatie, vragen, preparaten) 

om te selecteren voor de workshop.  

 Er komt een nieuwe ringtest, ook om weer nieuwe ideeën op te doen voor volgende 

workshops. U krijgt hierover t.z.t. nader bericht. 

7. ISDR symposium Gent (Bart). 

Koen Sabbe en Bart Van de Vijver organiseren dit symposium in Gent. Een woord van dank aan 

de NVKD voor de bijdrage van 2000 euro; hierdoor kunnen 6 studenten en 5 post-docs dit 

symposium nu ook bijwonen. 

8. Web-based taxonomische site (Bart). Bart Van de Vijver en Frans Kouwets verwachten eind dit 

jaar met een website te komen over taxonomie van diatomeeën van de lage landen. 

Er is overleg geweest met David Tempelman, Ronald Bijkerk, Geurt Verweij, Edwin Verduin en 

Frans Kouwets. Er komt een projectvoorstel. Er is een flink startkapitaal nodig. Mogelijk wordt 

gekopieerd van een bevriende buitenlandse bestaande website. Wordt vervolgd. 

9. Diatomededelingen: nieuws, indienen kopij, deadline. 

Diatomededelingen 36 is in voorbereiding en zal door Holger Cremer worden samengesteld. 

Sprekers worden verzocht om tijdig materiaal aan te leveren zodat nr.36 rond december kan 

verschijnen. 

10. Rondvraag. 

Geen vragen. 

11. Sluiting 
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Diatomededelingen 36, 2012 

Laudatio voor Christine Cocquyt gehouden op 1 juni 2012 te Haren 

Holger Cremer (voorzitter NVKD) 

Christine Cocquyt, jarenlang lid in het bestuur van de NVKD, kreeg op 31 mei 2012 in Haren de 

erelidmaatschap toegekent voor haar verdiensten voor de NVKD. De laudatie werd ter gelegenheid 

van het aftreden van Christine uit het bestuur van de NVKD aangeboden en is een waardering voor 

Christines langjarige trouwe dienst voor de Nederlands-Vlaamse Kring van Diatomisten. De laudatio 

werd door de voorzitter van de NVKD gehouden in aansluiting aan de ledenvergadering. 

Beste leden van de NVKD, 

Aan het einde van de ledenvergadering is er 

nog één punt te vervullen die niet expliciet op 

de agenda genoteerd staat. Degenen van jullie 

die de binnenzijde van de vooromslag van de 

Diatomededelingen gelezen hebben, is het 

waarschijnlijk opgevallen dat Christine 

Cocquyt niet meer lid van het bestuur is. Na 

velen jaren trouwe medewerking in het bestuur 

van de NVKD heeft Christine op de 

bestuursvergadering in het najaar 2010 om 

verschillende redenen aangegeven haar 

bestuursverantwoordelijkheden per einde 2010 

neer te willen leggen. En dit aftreden is 

natuurlijk allemaal aanleiding genoeg om even 

bij haar NVKD carrière stil te staan. 

Christine, mag ik jou verzoeken om hier naast 

mij in de schijnwerpers te komen staan. Ik heb 

dan de eer een kleine laudatie te mogen 

houden. 

Afbeelding 1. Christine Cocquyt ontvangt de oorkonde 

over de erelidmaatschap van de NVKD voorzitter. 

Beste Christine, 

Je bent nu velen jaren een trouw lid van de NVKD, en na lange jaren inzet in het bestuur van 1 juli 

1994 tot 13 mei 2010 als bestuurslid en conservatrix van de NVKD en redactrice voor de 

Diatomededelingen heb je in 2010 jouw taken – helaas – in het bestuur neergelegd. Uiteraard begrijpen 

wij dat na zo vele jaren bestuursactiviteiten andere zaken prioriteit krijgen en je natuurlijk ook op jouw 

gezondheid moet letten. Bovendien heb ik gehoord dat je sinds kort oma bent via jouw zoon Thibalt, 

wat zeker ook de nodige energie en inzet van jou vraagt. 

Je bent volgens onze archieven sinds 1992 lid van de NVKD. Je bent dus vrijwel vanaf het begin van 

de NVKD in 1986 betrokken bij onze vereniging. En ik kon helaas ook niet meer achterhalen wanneer 

je bent begonnen aan diatomeeën te werken. Ik denk dat het zeker 30 jaar geleden is. Jouw eerste 

diatomeeën gerelateerde publicaties die ik kon vinden dateren namelijk uit het jaar 1991: bijvoorbeeld 

over de kiezelalgen van het Paaseiland. En over kiezelalgen uit riffen in het Tanganyikameer waar je 

lange jaren samen met jou veel te vroeg overleden man Rudy Caljon werkte. Jou interesse voor 

Afrikaanse diatomeeën werd zeker gewekt in de 11 jaar die je in Burundi woonde en werkte. En op 
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Afrikaanse diatomeeën uit het Tanganyikameer ben je in 1997 ook gepromoveerd. En deze interesse 

aan tropische Afrikaanse diatomeeën heb je tot de huidige dag bewaard en regelmatig publiceer je ook 

nog steeds over Afrikaanse diatomeeën, tegenwoordig als wetenschappelijk medewerker van de 

Nationale Plantentuin van België in Meise. Recent werkte je bijvoorbeeld mee in de Congo 

Biodiversity Initiative waarvoor je in 2010 een aantal weken in Congo op veldwerk was. Verder komt 

deze interesse tot uitdrukking door een aantal nieuwe waarnemingen en beschrijvingen van nieuwe 

diatomeeënsoorten. In de Catalogue of Diatoms staan 13 nieuwe soortbeschrijvingen en 5 nieuwe 

combinaties vermeld die je alleen of met collega’s beschreven hebt. Hieronder bijvoorbeeld een 

Amphora thromboliticola of een Surirella africani-orientalis. In ieder geval blijk je een voorliefde 

voor het genus Surirella te hebben. Erkenning van jou als persoon en diatomiste uit zich ook daarin dat 

in de laatste jaren twee nieuwe diatomeeën naar jou benoemd zijn: dit zijn Eunotia cocquytiae van Ile 

Amsterdam in de Indische Oceaan en Navicula cocquytae uit het Ohrid Meer in Macedonië. 

In het bestuur van de NVKD die trouwens in januari 1986 werd opgericht ben je sinds 1994 actief. 

Eerst vele jaren als conservatrix, vanaf 2004 dan ook als redactiesecretaris en vanaf 2007 tenslotte als 

redactrice. Ik zelf mocht de laatste jaren samen met jou de Diatomededelingen opmaken en jou als 

betrouwbare en consciëntieus werkende collega leren kennen. 

Beste leden van de NVKD, ik denk, voor haar diensten en inzet voor de NVKD zouden wij Christine 

allemaal van harte en met een dik applaus bedanken. 

Christine, we laten je natuurlijk niet alleen met een laudatie en verder met lege handen naar huis gaan. 

Allereerst heb ik het genoegen om jou nu de erespeld van de NVKD aan te spelden. Ten tweede 

hebben wij natuurlijk een leuk cadeau voor jou, een selectie van edele mineraalwateren. En tenslotte 

heeft het bestuur besloten om jou voor je jarenlange trouwe dienst als conservatrix en redactrice het 

erelidmaatschap in de NVKD toe te kennen. Door tonen van deze oorkonde hoef je dus in de toekomst 

geen contributie meer te betalen. Wij wensen je nog heel veel werkplezier in de komende jaren, 

natuurlijk beste gezondheid en dat je ook in de toekomst regelmatig gast bent op de NVKD 

lezingendagen. 

Ik denk met dit eerbetoon kunnen wij de ledenvergadering voor dit jaar sluiten. 

Holger Cremer 

Voorzitter NVKD 
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Diatomededelingen 36, 2012 

Koeman en Bijkerk bv, Haren 

Ronald Bijkerk 

Koeman en Bijkerk B.V., Postbus 111, 9750 AC Haren, Nederland; r.bijkerk@koemanenbijkerk.nl 

Koeman en Bijkerk bv is een bedrijf voor ecologisch onderzoek en advies met één vestiging te Haren 

(Groningen). Er zijn 25 medewerkers. Sinds 1987 voeren wij opdrachten uit voor overheid en 

bedrijfsleven. Ons doel is bruikbaarheid en betrouwbaarheid en een duurzame relatie met de klant. 

Daarvoor is het ook nodig om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op ons vakgebied 

en goede contacten te onderhouden met collega’s op andere instituten. Daarom zijn wij lid van de 

Nederlands-Vlaamse Kring van Diatomisten (NVKD) en zijn we met veel plezier gastheer geweest 

voor de taxonomische cursus en de jaarvergadering van de NVKD in 2012.  

In dit stukje geef ik een schets van ons bedrijf met een klein accent op onze activiteiten op het 

gebied van kiezelwieren. 

WERKTERREIN 

Een groot deel van onze werkzaamheden betreft onderzoek in het kader van de monitoring en het 

beheer van oppervlaktewater en wetlands. Sinds 2002 voeren wij in toenemende mate projecten uit “op 

het land”.  

Ons bedrijf beschikt over diverse hulpmiddelen en instrumenten voor biologische inventarisaties en 

bemonsteringen op het land en het water en een goed geoutilleerd laboratorium voor biologische 

analyses. 

Sinds 1997 werken wij volgens een kwaliteitszorgsysteem (NEN-ISO 9001:2000). Per 1 januari 

2013 hopen wij geaccrediteerd te zijn volgens NEN-EN 17025:2005. 

ORGANISATIE 

Onze directie wordt gevormd door Karin Fockens (algemeen directeur) en Ronald Bijkerk (technisch 

directeur). Zij worden ondersteund door drie stafmedewerkers, op het gebied van bedrijfsvoering, 

informatietechnologie, kwaliteitszorg en wetenschap. De andere medewerkers zijn verdeeld over twee 

teams: het team Ecologie en het team Hydrobiologie. Deze teams worden aangevoerd worden door 

Gerwin Bonhof en Harry Boonstra (afbeelding 1). De opdeling in teams heeft een organisatorische 

achtergrond en geen inhoudelijke basis: expertises en vaardigheden binnen het ene team worden 

ingezet binnen het andere team en in veel projecten werken medewerkers van beide teams samen. 

Met ons team van medewerkers kunnen wij een ruime ervaring aanbieden voor inventarisaties van 

uiteenlopende planten- en diergroepen, microscopisch en macroscopisch, voor bemonsteringen en 

ecologisch onderzoek op het land en op het water, voor ecologische beoordelingen en voor statistische 

analyses van monitoringgegevens. Bij bestandsopnamen van vis werken wij samen met een vast team 

van beroepsvissers. In projecten die kennis en ervaring vergen die wij niet hebben of voor ons alleen te 

omvangrijk zijn, werken wij samen met andere ingenieursbureau’s of zzp’ers. 
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Afbeelding 1. Organogram van Koeman en Bijkerk. 

TEAM ECOLOGIE 

Het team Ecologie voert projecten uit in het kader van biologische inventarisaties, ecologisch herstel 

en natuurwetgeving. Deze omvatten het uitvoeren van visbestandopnamen en onderzoek naar 

vismigratie, het inventariseren van planten, zoogdieren, vogels, amfibieën en insecten voor toetsingen 

aan natuurdoelen of de Flora- en faunawet, het vaststellen van de effecten van ecologisch maaibeheer, 

of het bedenken van maatregelen ter bestrijding van overlast door blauwalgen, zwemmersjeuk of 

waterplanten in recreatiewateren. 

Voorbeelden van projecten uit het afgelopen jaar zijn: 

 Vissen zwemmen weer heen en weer: een onderzoek naar de vispasseerbaarheid en -veiligheid 

van visvriendelijke innovaties bij gemalen, in opdracht van de STOWA; 

 De SES: monitoring, evaluatie en advisering van de inrichting en het beheer van het stedelijk 

groen in de stad Groningen; 

 Onderzoek naar de effecten van stopzetting van de garnalenvisserij op bodemdieren in het 

Eems-Dollard-estuarium, in opdracht van Groningen Seaports; 

 Evaluatie van het maaibeheer van het Waterschap Veluwe. 

TEAM HYDROBIOLOGIE 

Ons hydrobiologisch laboratorium verwerkt jaarlijks honderden monsters die verzameld worden in het 

kader van monitoringprogramma’s en onderzoeksprojecten. Met veel inzet en kennis worden 

determinaties en tellingen uitgevoerd van fytoplankton, kiezelwieren, sieralgen, zoöplankton en 

macrofauna, uit zowel zoete als mariene wateren. In het kader van zwemwateronderzoek analyseren 

we monsters op de aanwezigheid van potentieel toxische blauwalgen of de veroorzaker van 

zwemmersjeuk: Trichobilharzia ocellata. Met meerdere waterbeheerders en andere laboratoria hebben 

wij langjarige overeenkomsten voor biologische analyses en ecologische monitoring.  
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Aan onze ervaring met het determineren bouwen we sinds 1989 (afbeelding 2). Van oudsher komt 

het meeste werk voort uit de analyse van fytoplanktonmonsters uit het zoete water. In 2012 ging het 

om circa 2000 monsters. Om dit werk goed te kunnen uitvoeren, moet men niet alleen beschikken over 

kundige en toegewijde analisten, maar ook over optisch hoogwaardige apparatuur en ergonomisch 

goede werkplekken. Met de verhuizing naar onze nieuwe vestiging aan de Oosterweg, in mei 2009, 

konden we ons hydrobiologisch laboratorium geheel nieuw inrichten. Hierbij heeft elk van de negen 

werkplekken op het algenlab een individueel verstelbare microscooptafel gekregen. Op het 

macrofaunalab zijn drie verstelbare uitzoektafels geïnstalleerd, voorzien van regelbare tl-

onderverlichting. 

Afbeelding 2. Organogram van Koeman en Bijkerk. 

De naamgeving die we bij het determineren hanteren is met ingang van 2008 gebaseerd op de 

TWN-lijst (Taxon Waterbeheer Nederland). Dit is een op taxonomische gronden geschoeide naamlijst, 

die de standaard vormt voor de naamgeving van (semi)aquatische organismen in Nederland. Voor de 

samenstelling en het onderhoud van de lijst is het hydrobiologisch laboratorium van de Waterdienst 

verantwoordelijk (Kouwets, 2008). 

KIEZELWIEREN 

In ons bedrijf zijn Geurt Verweij en Anneke van den Oever verantwoordelijk voor het prepareren en de 

analyse van kiezelwiermonsters. Op jaarbasis gaat het om zo’n vierhonderd monsters, afkomstig uit 

diverse watertypen verspreid over ons land. Dit is een mooie hoeveelheid die een batchgewijze 

voorbehandeling mogelijk maakt, waardoor de preparatiekosten per monster gedrukt kunnen worden. 

Ook op andere wijze proberen we de prijs/kwaliteitsverhouding te verbeteren. Wij waren de eersten 

die het conserveren van monsters door invriezen propageerden, om te kunnen besparen op het milieu-

onvriendelijke formaline. Bovendien scheelde dit een paar wasstappen in de verdere voorbehandeling. 

Even onconventioneel en zowel kostenbesparend als kwaliteitsverhogend, was onze modificatie om 

aangehechte kiezelwieren te verwijderen door blootstelling aan zoutzuur, in plaats van afschrapen met 

een objectglaasje. Al vanaf het begin hebben we in ons oxidatieproces een verkolingsstap opgenomen, 

wat tot veel schonere en daardoor beter te analyseren preparaten leidt. Naar een eventueel negatief 

effect hiervan op zwak verkiezelde cellen is door Geurt en Adrienne Mertens onderzoek verricht 

(Verweij & Mertens, 2008). 
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De preparaten worden geanalyseerd in donkerveld bij 1000× 

vergroting. Deze donkerveldverlichting zorgt voor zeer 

contrastrijke beelden en een hoog oplossend vermogen 

(afbeelding 3). Hierdoor kunnen de kleinste details van het 

diatomeeënschaaltje met lichtmicroscopie zichtbaar gemaakt 

worden (van Wezel et al., 2010). Met donkerveldverlichting 

kunnen we beter beantwoorden aan de eisen die de ingrijpende 

taxonomische veranderingen stellen aan het determineren van 

kiezelwieren. En soms levert dit soorten op die nieuw zijn voor 

de wetenschap (Van de Vijver et al., 2012). 

Afbeelding 3. Voorbeeld van een 

diatomee, Aneumastus balticus. 

INNOVATIES 

Wij zijn innovatief in het ontwikkelen van analysetechnieken, monitoringmethoden en 

datamanagement. Dat is nodig om onze prijs/kwaliteitsverhoudingen te kunnen optimaliseren en om in 

te kunnen spelen om verwachte veranderingen in de vraag. Innovaties dragen ook bij aan het plezier in 

het werk. 

Voor de verwerking en rapportage van analysegegevens ontwikkelden wij eigen software en 

applicaties, zoals het telprogramma Count Manager, het laboratoriuminformatiesysteem TEUN en het 

programma HH voor de verwerking en beoordeling van tweedelijnscontroles. Dit voorkomt niet alleen 

fouten, het bevordert ook de standaardisatie binnen ons lab en werkt kostenbesparend. 

Voor het herleidbaar determineren bouwen wij aan digitale documentatiesystemen voor 

kiezelwieren, fytoplankton en macrofauna. Deze bouwen voort op de zogenaamde geannoteerde 

soortenlijsten, waarin wij de naamgeving zoals die op ons lab plaatsvindt, verantwoorden. Via ons 

intranet zijn deze documentatiesystemen voor elke analist toegankelijk. 

Met het bedrijf Sylphium werken wij samen aan de toepassing van technieken om de aanwezigheid 

van vis- en amfibieënsoorten vast te stellen met behulp van environmental DNA (eDNA). Een 

belangrijk aspect hiervan is de opzet van de bemonstering. Ook bij de toepassing van deze technieken 

moet men inzicht hebben in de factoren die bepalend zijn voor de kans om een soort via eDNA vast te 

stellen. Zodat men de trefkans kan optimaliseren en detectielimieten kan afleiden. 
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INLEIDING 

Op getijdeplaten kan ieder voorjaar een karakterestiek golvend landschapspatroon worden 

waargenomen. Dergelijke patronen ontstaan aan het begin van het voorjaar en verdwijnen snel aan het 

begin van de zomer. Het patroon wordt gekenmerkt door een dikke mat van diatomeeën op de 

richeltjes en bijna kale geultjes waarin een klein laagje water in blijft staan als het getij zich heeft 

teruggetrokken (afbeelding 1A). Het mechanisme achter de patronen wordt gevormd door een 

interactie tussen slib en diatomeeën. Diatomeeën produceren extracellualaire carbohydraten 

(Extracellular Polymeric Substances; EPS) als bij product van fotosynsthese (Neumann et al., 1970). 

Dit EPS wordt onder andere gebruikt voor verticale migratie door diatomeeën in de microfytobenthos 

biofilm (Edgar and Pickett-Heaps 1984). Naast het mogelijk maken van beweging, fungeert EPS als 

stabilisator van het sediment. EPS vergroot de adhesie tussen zandkorrels en diatomeeën, hierdoor 

worden effecten van erosie geminimaliseerd. Deze stabiliserende werking van EPS producerende 

diatomeeën is zowel het laboratorium (Holland et al., 1974; Vos et al., 1988) als in het veld (Frostrick 

and McCave, 1979; de Boer, 1981) aangetoond. Een derde effect van EPS productie is dat er meer 

fijne slibdeeltjes uit het water worden ingevangen vergeleken met plaatsen waar minder diatomeeën 

voorkomen (Montserrat et al., 2009). In deze fijne slib deeltjes zitten veel nutriënten die de diatomeeën 

groei stimuleert (van de Koppel et al., 2001). De combinatie van verhoogde adhesie tussen 

zandkorrels, verhoogde slibinvang en verhoogde nutriëntengehalte zorgt veroorzaakt een positieve 

terugkoppeling op de groei van diatomeeën. Echter deze groei van richels wordt beperkt in grootte, 

omdat het water bij afgaand tij richting de lage delen stroomt in kleine geultjes. In deze lage delen 

blijft tijdens laag tij water staan, waardoor een deel van de EPS oplost en de opbouw van een 

diatomeeën biofilm wordt verhinderd (Blanchard et al., 2000; Paterson et al., 2000). Dit leidt tot 

verhoogde erosie in de lage delen, wat in combinatie met de zichzelf verhogende richels het 

karakteristieke richel patroon veroorzaakt (afbeelding 2). Deze twee processen vormen een schaal 

afhankelijke terugkoppeling van een positieve en daarnaast een negatieve feedback wat leidt tot 

regelmatige patronen op getijde platen (afbeelding 1A en C) (Weerman et al., 2010). 

Soort gelijke landschapspatronen zijn waargenomen in verschillende organismen zoals 

mosselbedden, woestijngebieden, koraalriffen en hoogvenen (Rietkerk and de Koppel 2008). Al deze 

landschapspatronen worden veroorzaakt door een schaalafhankelijke terugkoppeling met een positieve 

terugkoppeling (facilitatie) en daarnaast een negatieve terugkoppeling (afbeelding 2). Wiskundige 

modellen voorspelen dat in deze ruimtelijke patronen de productie van deze systemen positief 

beïnvloed. Zo zijn mosselen beter bestand tegen storm invloeden en hebben een hogere biomassa als 

het mosselbed een regelmatig patroon laat zien van banden met mosselen afgewisseld met kaal 

sediment (van de Koppel et al., 2005). Veldexperimenten hebben aangetoond dat hetzelfde principe 
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ook geldt voor de diatomeeën patronen op getijdeplaten, landschappen die deze patronen laten zien 

hebben een hogere diatomeeën biomassa vergeleken met getijdeplaten die deze patronen niet laten zien 

(Weerman et al., 2010). 

Afbeelding 1. Foto’s van de getijdeplaate de Kapellebank in de Westeschelde. In April (A) zijn de 

landschapspatronen zichtbaar met richel en dal patroon. In Juni (B) zijn de hoogteverschillen duidelijk 

verdwenen en het getijde landschap is veranderd in een homogene getijde plaat met lager microfytobenthos 

biomassa. Figuren overgenomen uit Weerman et al. 2011. Op de luchtfoto (C) is een vlekkerig patroon te zien 

waarbij de donkere delen de met diatomeeen bedekte richeltjes zijn en de licht grijze plaatsen de met water 

gevulde geultjes. De foto is genomen van ongeveer 50 meter hoogte met een helium gevulde Zeppelin ballon met 

daaronder een camera bevestigd. 

De landschapspatronen zijn echter niet het hele jaar door te zien; in de vroege zomer verdwijnen 

deze patronen abrupt. Deze abrubte verdwijning wordt voorafgegaan door het ontstaan van kleine 

beschadigingen in de microfytobenthoslaag, waarna de gehele diatomeeën-biomassa sterk verlaagt 

richel (Weerman et al., 2011b, 2011a). Studies op soortelijke getijdeplaten met landschapspatronen 

suggereren dat de abrupte daling van biomassa in eerste instantie veroorzaakt kan worden door een 

verhoogde begrazingsdruk door bodemdieren (Brouwer et al., 2000). De effecten die macrobenthische 

grazers hebben op de interactie tussen diatomeeën en sedimentatie zijn onderzocht in een aantal veld- 

en modelstudies (Paarlberg et al., 2005; Le Hir et al., 2007; Wood and Widdows, 2009). Uit deze 

studies is gebleken dat het grazen van herbivoren invloed kunnen hebben op de sedimentdynamiek, 

zowel via bioturbatie (omwoeling van de bodem) als via het direct doorbreken van de positieve 

feedback door begrazing. Met het verdwijnen van deze feedback verdwijnen dus ook de patronen. Om 

deze hypothese te testen werden gedurende twee seizoenen de macrofauna- en 

diatomeeënconcentraties op getijdeplaat de Kapellebank in de Westerschelde gemeten. 

MATERIAAL EN METHODEN 

Studiegebied 
Alle experimenten zijn uitgevoerd op de Kapellebank in de Westerschelde (51° 27’ N, 3° 58’ O). In de 

Westerschelde bereikt het microfytobenthosgehalte het hoogste punt tussen April en Juni (Herman et 

al., 2001; Montserrat et al., 2008). Gedurende deze periode is ook het landschapspatroon te zien die 

veroorzaakt wordt door de eerder beschreven interactie tussen sediment en diatomeeën. Dit 

landschapspatroon is ieder jaar vanaf februari op ongeveer 80% van de plaat te zien, om rond mei voor 

de rest van het jaar compleet te verdwijnen (de Brouwer et al., 2000). Op het hoogtepunt zijn de 1 

meter brede richels ongeveer 5-10 cm hoger dan de geultjes (afbeelding 1A en C).  

Veldbemonsteringen 

In 2007 en 2008 werden gedurende de maanden Maart-Mei op de richels chlorophyl-a (als maat voor 

de aanwezige diatomeeënbiomassa) en macrofauna monsters genomen. De chlorofyll-a monsters 
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werden in het veld koel en donker bewaard en bij aankomst in het laboratorium direkt bij -80ºC 

ingevroren en vervolgens geanalyseerd op de spectrofotometer volgens Jeffrey and Humphrey (1975). 

Tegelijkertijd met de chlorofyll-a monsters is ook de macrofauna bemonsterd met een macrofauna core 

en gezeefd in het veld. Macrofauna werd vervolgens tot familieniveau gedetermineerd om een inzicht 

te krijgen in de aantallen macrofauna welke aanwezig was gedurende de twee seizoenen. 

Afbeelding 2. Schematische tekening die de interactie tussen diatomeeën 

en sediment weergeeft welke de landschapspatronen veroorzaken. Op de 

richeltjes blijven de diatomeeën beter liggen doordat het EPS niet oplost. 

Deze diatomeeën groeien beter, waardoor er meer EPS wordt gevormd 

en ze weer minder snel wegspoelen. Deze positieve interactie zorgt 

ervoor dat de richeltjes hoger worden. Het water spoelt naar de lagere 

delen waar het omgekeerde gebeurd: EPS lost op, diatomeeën eroderen 

uit de lage delen. De positieve en negatieve interactie zorgt ervoor dat de 

landschapspatronen onstaan aan het begin van de lente. 

Veldexperiment 

Om aan te tonen dat de macrofauna daadwerkelijk de factor is die de landschapspatronen doet 

verdwijnen werd naast de veldmetingen in de zelfde periode ook een veldexperiment uitgevoerd. In dit 

experiment hebben we kunstmatige richels gecreëerd waarbij we twee behandelingen hebben 

uitgevoerd 1) richels zonder macrofauna en 2) richels met macrofauna. Het experiment werd in Mei 

uitgevoerd, wanneer de natuurlijk optredende patronen verdwenen waren. Voorafgaand aan het 

experiment werd afgegraven sediment bevroren (2 dagen -20 ºC) om alle levende macrofauna te 

doden. Na het ontdooien werd het het sediment naar de Kapellebank teruggebracht, waar van iedere 

behandeling 5 plakkaten van 4 liter en 32 cm diameter werden neergelegd. Daarnaast werden 

vergelijkbare plakkaten gemaakt bestaande uit natuurlijk onbehandeld sediment (afbeelding 3A en B). 

Op deze manier hebben we op de getijdeplaat, waar de landschapspatronen al verdwenen waren, 

nieuwe richeltjes gecreëerd met het lokale sediment. Na negen dagen zijn er op alle richels chlorofyll-a 

gemeten. Ook werd het verschil in hoogte van de richeltjes aan het begin van het experiment en aan 

het eind van het experiment gemeten om te testen of de interactie tussen diatomeeën en sediment 

aanwezig was op de gedefauneerde richeltjes. 
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Afbeelding 3. Foto’s van het veldexperiment waar we de effecten van macrofauna op de interactie tussen 

diatomeeën en sediment hebben bekeken. A: De ronde buis waarin we 4L sediment hebben gelegd. B: 

kunstmatig richeltje na het verwijderen van de buis. C en D laten de richeltjes zien na negen dagen van 

de twee verschillende behandelingen. C: gedefauneerd sediment en D: natuurlijk sediment met 

macrofauna aanwezig. 

RESULTATEN 

Veldbemonsteringen 

In de twee jaar van chlorphyl-a metingen richel was een geleidelijke toename van benthische 

diatomeeënmassa in de bovenste 2 mm van de richels te zien. Gedurende het seizoen bereikt het 

chlorophyll-a gehalte maximale waardes van 150-180 µg/g, waarna het chlorofyl-a gehalte binnen een 

maand daalt tot beneden de 50 µg/g (afbeelding 4A en B). Gedurende het seizoen is het proces van het 

verdwijnen van de richels onomkeerbaar; de richels komen pas het jaar erop weer terug (Brouwer et 

al., 2000). Zodra de diatomeeënmatten verdwenen zijn, transformeert het landschap van richels en 

dalen in een vlakke homogene getijdeplaat (Weerman et al., 2011b). Tijdens de periode waarin de 

diatomeeën verdwijnen, stijgt de hoeveelheid macrofauna in de bodem slechts licht. De soorten die 

toenemen tijdens deze periode zijn soorten die veel bioturbatie veroorzaken zoals Nonnetjes (Macoma 

balthica) en slijkgarnaaltjes (Corophium spp).  

Veldexperimenten 
Uit het veldexperiment blijkt dat macrofauna een groot effect heeft op zowel de diatomeeën als de 

vorming van de richels. Diatomeeënbiomassa was significant hoger in de plakkaten waar macrofauna 

verwijderd was (afbeelding 5A, P < 0,05). Deze toename van diatomeeën biomassa op de 

gedefauneerde richels was vele malen groter vergeleken met de richels gemaakt van natuurlijk 

sediment waar er geen zichtbare verandering van diatomeeën biomassa is gemeten vergeleken met 

onbehandeld sediment. De gedefauneerde richels groeiden gedurende 9 dagen met bijna 2 centimeter 

(afbeelding 5B). Dit is significant meer dan de richels van onbehandeld sediment, die zelfs een 

centimeter geërodeerd waren (afbeelding 5B, P < 0,001). Negen dagen na de behandeling waren 

macrofaunadichtheden nog steeds lager in de gedefauneerde behandelingen (2,8 ± 0,7 * 1000 

individuen/m2, gemiddeld ± SE) in vergelijking met de controlegroep (24,3 ± 6.3 * 1000 

individuen/m2), waaruit blijkt dat het de defaunatie effectief was gedurende de hele experimentele 

periode en herkolonisatie van macrofauna geen rol van betekenis speelde.  
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Afbeelding 4. Dichtheid van diatomeeën (gemiddelde 

± Standaard error), zoals blijkt uit chlorofyl-a 

concentratie (open cirkels, n = 5 samples op richels) 

en macrobenthos (vaste driehoeken, n = 3 monsters op 

richels) voor 2007 (Afb. 4a) en 2008 (Afb. 4b). 

Chlorofyl a gehalte is een proxy voor biomassa van 

diatomeeën. 

DISCUSSIE EN CONCLUSIE 

Deze studie bevestigd dat microfytobenthos onderhevig is aan seizoensdynamiek, met de grootste piek 

in biomassa gedurende de vroege zomer (Colijn and Dijkema, 1981; Admiraal et al., 1982). Na 

verdwijnen van de microfytobenthos biofilm in de vroege zomer blijft de microfytobenthos biomassa 

laag gedurende de rest van het seizoen. Microfytobenthos kan verdwijnen door middel van begrazing 

(top-down control) of door een tekort aan nutriënten (bottom-up control). De proef met de kunstmatige 

richels laat zien dat het verdwijnen van de ruimtelijke patronen een seizoenseffect is veroorzaakt door 

macrofauna. In afwezigheid van macrofauna komen zowel de diatomeeën en ook de sediment 

stabiliserende en sediment invangende werking (positieve feedback) terugkeert. Daardat de richels 

zonder macrofauna groeien in een periode waarin op de getijdeplaten geen patronen te zien zijn 

suggereert dat nutrieten geen rol van betekenis te spelen in het verdwijnen van de landschapspatronen. 

Dat de diatomeeën biofilm die in zeer korte tijd verdwijnd is waarschijnlijk niet alleen te wijten aan 

macrofauna, omdat de grote verandering in chlorofyll concentratie niet veroorzaakt kan worden door 

de directe consumptie van diatomeeën door de aanwezige macrofauna. Waarschijnlijker is dat het 

‘slordige’ eten van macrofauna ervoor zocht dat positieve terugkoppeling tussen diatomeeën en 

sediment wordt veroorzaakt. In de tijd dat de patronen verdwijnen zijn het voornamelijk de kleine 

nonnetjes (Macoma balthica) en slijkgarnalen (Corophium volutator) die toenemen op de Kapellebank 

(Weerman et al., 2011b). Deze twee soorten zorgen voor een bioturbatie van de bovenste laag van het 

sediment, waardoor de diatomeeën samen met hun sedimentstabiliserende werking verdwijnen. Andere 

factoren, zoals fysische verstoringen, kunnen een rol van betekenis spelen. Zo kunnen windgedreven 

golven resuspensie veroorzaken in de microfytobenthos biofilm (Blanchard et al., 2000). De 

combinatie van een kleine toename van deze bioturberende macrofaunasoorten en fysische verstoring 

veroorzaakt dat de getijdeplaat het karakteristieke landschapspatroon verliest. 
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Afbeelding 5. Veranderingen in (A) chlorofyl-a concentratie en (B) sediment 

hoogte (gemiddelden ± standaard error) van het veldexperiment gemeten 

aan het begin van het experiment en na 9 dagen. De verschillende bars 

duiden de twee behandelingen aan: niet-begraasde richels (grijze balken, 

n = 5) en begraasde richels (witte balken, n = 5). 

Samen met het verdwijnen van de landschapspatronen verdwijnt ook de diatomeeën biomassa. 

Terwijl het aantal macrofauna soorten die afhankelijk zijn van de diatomeeën toeneemt. Dit kan 

samengaan doordat de productie van de diatomeeën omhoog gaat (Weerman et al, 2011c). Hier kunnen 

meerdere mechanismen aan de grondslag liggen waaronder een verandering van de taxonomische 

compositie van de microfytobenthos biofilm doordat macrofauna soorten op specifieke soorten kunnen 

grazen (Kaehler & Fronemand, 2002) of doordat biofilm dunner wordt en er minder schaduwwerking 

is waardoor andere soorten gaan domineren (Hill et al., 1995). Beide mechanismen hebben als 

resultaat dat er een andere diatomeeën consortium ontstaat waardoor de primaire productie van de 

getijdeplaat zonder patronen omhoog gaat (Weerman et al., 2011c).  
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Of the global ice sheets, the Antarctic ice sheet has least field data to constrain its past volume and 

contribution to global sea-level change since the Last Glacial Maximum (LGM). Satellite-derived 

measurements revealed that since 2006, some coastal parts of the East Antarctic Ice Sheet (EAIS) 

started to melt, whereas there was no detectable trend for the interior part (Rignot et al., 2011). This 

contradicts previous believes that the interior of the EAIS gained ice mass during the past decades, 

thereby acting as a negative feedback to recent sea-level rise (David et al., 2005). Quantification of the 

past evolution, stability and instability of the EAIS is 

essential to understand its response to future climate 

changes and its contribution to global sea-level rise. 

Moreover, little is known about the timing of 

deglaciation in vast sectors of the continent and ice 

sheet responses to Holocene climate variability (Hall, 

2009). Accurate relative sea-level (RSL) data are 

needed to validate numerical models, which are used 

for predicting changes in ice sheet dynamics and their 

potential contribution to future global sea-level rise in 

a warming world (Watcham et al., 2011). These RSL-

curves reflect principally three competing processes: 

the postglacial rise in global sea-level since the LGM 

after melting of the big ice sheets, neotectonic 

processes, and isostatic uplift of the lithosphere as a 

result of melting of continental ice (Watcham et al., 

2011). Due to its weight, an ice sheet pushed down the 

Earth’s crust, whereas after melting of an ice sheet, the 

crust is rebounded. This is a process called isostasy. 

Figure 1. Map of Lützow Holm Bay indicating the regions 

mentioned in the text: the Ongul Islands, Langhovde, 

Skarvsnes and Skallen. Inset shows the position of Lützow 

Holm Bay. 
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Figure 2. Figure illustrating the isostatic uplift of an isolation 

basin. Sediments record the transition from marine to lacustrine 

conditions in the diatom assemblages. 

Here, we developed a new RSL-curve for Lützow-Holm Bay which is a largely understudied East 

Antarctic region (Figure 1; Hall, 2009; Verleyen et al., 2011). Several ice-free areas and islands are 

present along Syowa Coast. These include West and East Ongul Island, and the two main peninsulas 

Langhovde and Skarvsnes (Figure 1). RSL can be determined using two approaches. One technique 

relies on sampling raised marine landforms, while the second uses isolation basins. In the former case, 

raised marine features are sampled for organic material such as shells (often Laternula elliptica), seal 

skin, penguin remains, or whalebone that can provide an age estimate or constraining date for the age 

of the beach. In the case of isolation basins, which are lakes that were once located below sea-level and 

originated after uplift of the continent due to isostatic rebound (Figure 2), sediment cores are taken 

from lakes along the coastal margin. Prior to deglaciation, and depending on their altitude, these lakes 

may have been former marine inlets or basins. As the ice melted and the crust rebounded, they became 

isolated and transformed into lakes. The sediments in this lake record this transition, which can be 

dated to determine when the basin was at sea-level. The transition from marine to lake sediments can 

often be determined relatively easily from the composition of fossil diatom assemblages. Combining 

the current height of the outlet of the lake measured using differential GPS (dGPS), with the 

radiocarbon dating of the transition, allows the accurate reconstruction of a RSL-curve. This approach 

can be used for a staircase of lakes at different altitudes, allowing the reconstruction of a RSL-curve 

that is more precise than can be achieved using the raised beach approach. It has been shown to be the 
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most accurate method in Antarctica, as dating the freshwater sediments in these lakes circumvents the 

marine reservoir effect. Radiocarbon marine reservoir uncertainties are large and often poorly 

constrained (Berkman et al., 1998). Here, we used data from isolation lakes from West Ongul Island, 

Skarvsnes and published data from Skallen (Takano et al., 2012), and combined this with raised beach 

data from the region (Miura et al., 1998). We furthermore studied the deglaciation history of the region 

by radiocarbon dating transitions from glaciogenic to organic-rich sediments in glacial lakes from 

West Ongul Island. Reconstructions were also made of past changes in the regional climate-related 

moisture balance and temperature-dependent lake primary production using biological and 

sedimentological proxies. These included diatom-based production, fossil pigments, total carbon, and 

total nitrogen. This approach has been shown successful in both Maritime and Continental lakes 

(Doran et al., 2002; Quayle et al., 2002). 

Figure 3. Relative sea-level (RSL) curves for Skarvsnes (SKS; blue), the Ongul Islands (WO; red) and 

Skallen (SKL; green). The curves are based on the sediment cores from the isolation lakes, of which the 

lacustrine zones are represented by horizontal bars and on raised beach data (West Ongul Island). Note that 

one raised beach data point is not consistent with our lake-based approach. This can be related to post-

depositional transportation of the marine fossil (e.g. due to wind). TAN1 and TAN2 are Lake Skallen and 

Lake Oyako (see Takano et al. 2012 for more information). The maximal marine limit is indicated with 

horizontal lines. On West Ongul Island (dashed line) this limit is based on the lack of marine sediments in 

Ura Ike (WO5); a glacial lake situated at 17 m. The other marine limits (dotted lines) are based on the 

radiocarbon dates of marine fossils and should therefore be considered as minimum estimates. Fossils 

situated below the actual sea-level and those of LGM ages (see Miura et al. 1998) were excluded from the 

diagram. 



 30 

Our most significant finding is the striking difference between the RSL-curves from Skallen and 

West Ongul Island on one hand and Skarvsnes on the other hand (Figure 3), although these regions are 

only located 60 km apart. On West Ongul Island, the Holocene RSL-maximum was below 17 m above 

sea-level, as indicated by the presence of exclusively lacustrine diatoms in glacial lakes at a higher 

altitude. In Skallen, the maximum sea-level high-stand was 13 m, however, this might have been 

higher, but needs to be confirmed by additional data from glacial basins from the region. By contrast, 

the marine limit in Skarvsnes is up to 15 m higher than in West Ongul Island, 20 m higher than in 

Skallen and 12 m higher than previous estimates based on raised beach data alone (Miura et al., 1998). 

As a consequence, the shape of the RSL-curves and hence the inferred uplift rates are very different 

between both regions. RSL-fall during the Mid and Late Holocene appears to be more or less similar in 

Skallen and West Ongul Island, whereas it was very rapid in Skarvsnes and about 10 times higher than 

the uplift rate estimated for the past 1000 years in all regions studied. Given the small distance 

between the sites, the differences between the RSL-curves are most likely related to neotectonic 

processes. Similar findings were found in for instance Sweden, were lakes located 50 km apart showed 

a difference of 5 m in uplift as a result of neotectonic processes (Risberg et al., 2005). In Skarvsnes, a 

fault is present, which might thus have been active during the Holocene. However, the portion of RSL-

fall related to isostatic uplift can currently not be determined because we are lacking detailed 

morphological data from the region. This makes comparison with ice sheet models problematic. 

Figure 4. Overview figure of inferred climate changes on West Ongul Island and Skarvsnes during the 

Holocene, along with the accompanying legend and a general overview of the literature. 
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Reconstructions of past changes in the moisture balance and lake primary production, indicate the 

presence of a Mid to Late Holocene warm period in Lützow Holm Bay, between 4170 and 940 cal. yr 

BP, culminating between 2250 and 1470 cal. yr BP (Figure 4). After 4170 cal. yr BP, primary 

production increased in glacial lakes from West Ongul Island, evidenced from an increase in total 

carbon and total nitrogen concentrations. Between 2250 and 1470 cal. yr BP, total carotenoid and 

chlorophyll concentrations in the Ô-Ike sediment core suggested warmer conditions leading to 

increased primary production. This overlaps with a period of relatively higher diatom production in 

other lakes, and higher total carbon and nitrogen concentrations. In closed basins, reconstructed 

specific conductance is relatively low, which might indicate increased snow melt from snow banks in 

the catchment area, resulting in more diluted lake water. In Kobachi Ike, a lake on Skarvsnes, a change 

in lithology from sediments dominated by coarse sand to sand-clay-silt-rich sediments and a decrease 

in magnetic susceptibility was observed from 2090 cal. yr BP onwards, and can similarly be linked to 

the (partial) disappearance of multi-year snow banks in the vicinity of the lake. The presence of a Mid 

to Late Holocene warm period is in accordance with other East Antarctic records and has been inferred 

from various lake sediment records. Although dating uncertainty is quite high in some records, this 

climate optimum can be placed between 4.7 and 1 ka BP (Verleyen et al., 2011). 
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INTRODUCTION 

The Antarctic region is recently undergoing severe environmental global changes. These changes are 

most likely related to climate change affecting the ecosystems and their sensitive biodiversity 

(Laybourn-Parry & Pearce, 1997; Quayle et al., 2002). The understanding of the terrestrial and 

freshwater biodiversity in the Antarctic and sub-Antarctic regions and the environmental factors 

influencing this diversity are some of the main key research topics of the past two decades. Diatoms 

(Bacillariophyceae) are one of the most abundant microbial groups in terrestrial and freshwater 

ecosystems in the Antarctic and sub-Antarctic regions (Jones, 1996; Van de Vijver & Beyens, 1999; 

Vyverman et al., 2010) and due to their ability reflect the chemical-physical parameters are used as 

perfect bio-indicators for studies.  

Based on macro-organism species level, three biogeographical regions were defined in the 

Antarctic Region by Chown and Convey (2007): Sub-Antarctica, Maritime Antarctica and Continental 

Antarctica. The differences between the faunal communities of the Maritime Antarctic and Continental 

Antarctica regions have led to the naming of the "Gressitt Line", separating communities on the 

Antarctic Continent from those on the Antarctic Peninsula (Chown & Convey, 2007). James Ross 

Island is situated on the transitional zone between both regions (Figure 1) and the influence of this 

particular geographical position is significantly visible on the species composition. As the island is 

located right on the boundary between Maritime and Continental Antarctica (Øvstedal & Lewis-Smith, 

2001), it also proved to be an interesting study area to search for specific diatom assemblages 

composed of species typical for one of the two main biogeographical regions together with species 

preferring transitional habitats between them.  

JAMES ROSS ISLAND 

James Ross Island (64°10'S, 57°45'W), a 2600 km
2
 large island, situated in the north-western part of 

the Weddell Sea close to the northern tip of the Antarctic Peninsula is by 80 % covered by ice, leaving 

only the northern part of the island, the Ulu Peninsula, ice-free. The annual precipitation is lower than 

150 mm with a mean annual air temperature around -5°C. Only in the northern part of the island a 

higher number of large open water bodies and fresh water ecosystems are present. The terrestrial 

vegetation of Ulu Peninsula is composed of non-vascular plants only (bryophytes and lichens) and its 

distribution is limited due to the deficiency in liquid water. On the other hand freshwater ecosystems, 

seepages and streams, are well developed.  
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The construction of the Czech J. G. Mendel research station on Ulu Peninsula (James Ross Island, 

NE Antarctic Peninsula) allowed the start of a study on the freshwater habitats of this area and during 

several austral summers diatom and water chemistry samples were collected from lakes, seepage areas 

and streams (Figure 2) on the Ulu Peninsula in the northern part of James Ross Island. 

Figure 1. Maps showing geographical position of James Ross Island and biogeographical 

regions within Antarctic region. 

Figure 2. Map showing sampling localities with pictures showing typical stream, lake and 

seepage habitat. 
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SPECIES COMPOSITION 

During the austral summers of 2004–2009 a total of 124 taxa belonging to 37 genera has been found 

and analysed from stream, seepage and lake samples from James Ross Island. Sampling locations are 

indicated on Figure 2. Using species richness estimators, the flattening (towards the end) of the species 

accumulation curve (Figure 3) indicates that a large part of the total diatom flora was collected (85 % 

of the theoretical total number of taxa present).  

Using DCA analysis (Figure 4), it was possible to group the samples into two large groups and the 

DCA explained 16.4 % of species variation on the first two axes. On the right side of the diagram, 

almost all samples from streams and seepage areas (●) are grouped together, whereas all lake samples 

(█ and▼) and a few seepage area samples (SL1, SL2 and SP3) are positioned at the left side of the 

diagram. 

Figure 3. Species accumulation curve present 85% of the theoretical total 

number of taxa found in our samples. 

The distinction between the two groups is clearly reflected in the species composition. Fifty taxa 

(40 %) were found in both lake samples and streams and seepage area samples, whereas 58 (46 %) and 

17 (14 %) have been recorded exclusively in the lake samples and stream plus seepage area samples 

respectively. Species richness in the samples varied between 7 and 43 taxa for lake samples and 

between 4 and 28 taxa for stream and seepage area samples with an average (and SD) of 18 ± 8. The 

distribution of species number per sample presents a different pattern for lake samples than for seepage 

area and stream samples with the latter clearly showing a lower species richness (Figure 5).  

Stream and seepage area samples are dominated by Nitzschia gracilis Hantzsch (18.5 % of all 

counted stream and seepage area valves), Eolimna jamesrossensis Kopalová &. Van de Vijver 

(15.6 %), Fragilaria capucina Desmazières (12.4%) and Fistulifera saprophila (Lange-Bert. and 

Bonik) Lange-Bert. (11.6 %) (Table 1). Figure 6 shows species composition of streams and seepages. 

Expected species accumulation curve for the total sample set from seepages and streams explained 

87 % of the theoretical variability (Figure 7). 
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Figure 4. Detrended Correspondence Analysis (DCA) of the entire sample set [lakes 

subdivided in 2 subgroups (█ and▼), streams and seepage areas (●)]; the first two axes are 

shown. 

Table 1. Relative abundance of the dominant species in different habitats. 

 
Overall Lakes Streams/seepages 

Nitzschia perminuta capitate forms  16,8 24,8 7,5 

Nitzschia gracilis  10,3 3,4 18,5 

Nitzschia homburgensis  8,5 11,8 4,5 

Eolimna jamesrossensis  7,2 0,1 15,6 

Fragilaria capucina-complex  6,4 1,3 12,4 

Nitzschia perminuta non-capitate forms  6,2 11,4 0 

Nitzschia paleacea  5,8 10,8 0 

Fistulifera saprophila  5,5 0,4 11,6 

Mayamaea atomus permitis  5,0 3,7 6,5 

Diadesmis australis 2,3 4,2 0 

Psammothidium papilio  2,1 3,6 0,2 

Nitzschia inconspicua 1,5 2,7 0 

Luticola muticopsis 1,4 0,2 2,8 

Hantzschia amphioxys 1,3 0,4 2,5 

Luticola austroatlantica 1,3 0,1 2,7 

Achnanthidium lailae 1,2 2,3 0 
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Figure 5. Distribution of species richness per sample for the two sample 

categories: Streams/seepage areas and lakes. 

Figure 6. Species composition of streams and seepages. 

Lakes 
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Figure 7. Expected species accumulation curve for the total sample set from seepages and 

streams. 

Figure 8. A) Biogeographical distribution of species indicating that less than 50 % of total taxa 

were cosmopolitan and more than 40 % of taxa  were restricted to the Antarctic Region. 

B) Distribution of the species only within the Antarctic taxa showed the dominance of the typical 

Maritime Antarctic flora (57 %). Only some taxa were shared with the Antarctic continent and 

sub-Antarctic localities. 

87% of the theoretical total number of taxa 
present 
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The similarity analysis between the James Ross Island diatom flora from several other Antarctic 

localities revealed that a high similarity can be found between James Ross Island and Livingston 

Island (Figure 8) (Sørensen’s Index = 0.63), Beak Island (0.56) and to a lesser extent Signy Island 

(0.46). A low affinity was found between James Ross Island and the Antarctic Continent (0.25). The 

sub-Antarctic islands from the southern Indian Ocean only share 18 % of the taxa from the James Ross 

Island. According to the Ubiquity theory proposed by Finlay and Clarke (1999), the level of endemism 

in the entire Antarctic Region is supposed to be low, almost entirely composed of species showing a 

wide cosmopolitan distribution. However, it became recently clear that a large number of taxa were 

force. Based on the application of a better defined, narrower species-concept (Mann, 1999), several 

recent studies indicate that the limno-terrestrial and freshwater diatom flora in the entire Antarctic 

Region shows a well-defined, i.e. restricted Antarctic, distribution. More than 50 % of the observed 

diatom taxa in the present study have so far only been reported from the Antarctic Region with 57 % 

of them restricted to the typical Maritime Antarctic flora. Compared to previous studies focusing on 

the cosmopolitan nature of the Antarctic flora, a much higher degree of endemism has been 

demonstrated in the diatom flora on the different islands of the Maritime Antarctic Region. For 

example within the genera Stauroneis, Navicula, Muelleria, Hantzschia, Pinnularia and Diadesmis, 

large taxonomic revisions were made and more than 20 new taxa had to be described (Van de Vijver et 

al., 2005, 2010a, 2011a; Van de Vijver & Mataloni, 2008; Zidarova et al., 2010). The description of 

five new taxa in the genus Luticola in the lakes (Figure 9) on James Ross Island confirms the need for 

taxonomic revisions (Kopalová et al., 2011). On the other hand, the transitional position of James Ross 

Island resulted in a higher similarity with the Antarctic Continent than observed between the South 

Shetland Islands and the Antarctic Continent (which was set at 0.19 by Kopalová & Van de Vijver, in 

press). Several typical continental taxa such as Luticola gaussii (Heiden) D.G.Mann and Achnanthes 

taylorensis Kellogg and Kellogg are present on James Ross Island, but absent on all other Maritime 

Antarctic localities (Kopalová et al., 2012; Kopalová & Van de Vijver, in press). The presence of 

typical continental diatom taxa might be explained by long-range transport connected to the general 

sea and air circulation in the Weddell Sea. 

Figure 9. New Luticola taxa found in lakes on James Ross Island. 

L. doliiformis L. desmetii

L. tomsuiL. permuticopsisL. austroatlantica

L. higleri L. vermeulenii L. quadriscrobiculata

L. truncata
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Six lake types can be identified on Ulu Peninsula, based on their geomorphological position, origin 

and hydrological stability Nedbalová et al. (in press). It might be expected that differences in lake 

characteristics influence their diatom communities. However, the results of the present study only 

slightly reflect the distinction of the different lake types since within the analysed lake samples, only 

two (not six) subgroups could be distinguished. Following Nedbalová et al. (in press), this first 

subgroup is mainly composed of lakes situated on chalk soils originated from old glacial sediments 

with a higher Ca
2+

 and Mg
2+

 resulting in a higher conductivity. The second group is located on a more 

volcanic soil with predominantly lower conductivity resulting from lower Ca
2+

 and Mg
2+

 values.  

Conductivity and nutrients are the two main environmental factors, which determine the diatom 

composition in the Ulu Peninsula lakes (Figure 10). The revised taxonomy of the Antarctic diatom 

flora induced the construction of a transfer function for water conductivity in the studied lakes. 

Conductivity inferences were calculated from the optima and tolerance for the principal diatom taxa. 

Conductivity optima ranged from 28–570 µS/cm and WA model shows a strong predicted relationship 

between observed diatoms and conductivity (Figure 11).  

In lake samples, the genera Nitzschia (63.1 %), Diadesmis (7.3 %), Mayamaea (4.2 %) and 

Psammothidium (3.5 %) together account for more than 75% of all counted valves. Most of the taxa 

however belong to the genus Luticola (17 taxa) followed by Nitzschia (9 taxa), Diadesmis (7 taxa) and 

Pinnularia (7 taxa). The most abundant taxa are Nitzschia perminuta Grunow capitate form (24.8 % of 

all counted lake valves), N. homburgiensis Lange-Bertalot (11.8 %), N. perminuta non-capitate form 

(11.2 %) and N. paleacea Grunow (10.8 %). 

CONCLUSIONS 

The freshwater habitats from the Ulu Peninsula on James Ross Island inhabit a unique set of diverse 

assemblages in the transitional zone between Continental and Maritime Antarctica. More than 120 

diatom taxa were identified during the survey with a clear relationship with their habitats. Besides the 

discovery of a large number of endemic species such as various Luticola species, several species up to 

now only known from the Antarctic Continent was found (for instance Luticola gaussii and 

Achnanthes taylorensis).  Seepage areas seem to inhabit a typical diatom flora dominated by Nitzschia 

gracilis, Eolimna jamesrossensis, Fragilaria capucina and Fistulifera saprophila whereas in lake 

samples, mainly Nitzschia species (N. paleacea, N. perminuta, N. homburgensis) played a very 

important role. As was already demonstrated in the past, both conductivity and nutrients play an 

important role in determining the diatom species composition. With the new transfer function, it will 

be possible to reconstruct with a more accuracy, changes in the environment history of the James Ross 

Island lakes. 

This project was important for biogeographical studies both within the Antarctic region and on a 

global scale and proved that the study of the current biodiversity is urgently needed and that diatoms as 

tools for reconstruction of environmental parameters can be used. 
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Figure 10. Conductivity and nutrients: Two 

major environmental gradients significantly 

controlling the composition of the diatom 

communities in lakes. 

Figure 11. Conductivity and nutrients: two major 

environmental gradients significantly controlling the 

composition of the diatom communities in lakes. 
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INLEIDING 

Het Platform Ecologisch Herstel Meren en Plassen (PEHM) organiseert ongeveer om de twee jaar een 

excursie naar een merengebied in het aangrenzende buitenland. Op die manier wordt een beter begrip 

verkregen van de plaats die de Nederlandse meren en plassen innemen in het West-Europese gebied. 

De excursies zijn gelegenheden waar kennis wordt overgedragen tussen beheerders, onderzoekers en 

adviseurs in Nederland en het gastland. 

In juni 2012 ging de excursie naar het Peenedal in het Vorpommersches Flachland van deelstaat 

Vorpommern in Noord-Duitsland. Hier liggen verschillende nationale natte natuurgebieden. Drie 

daarvan hebben we tijdens deze excursie bezocht, namelijk de ondiepe Galenbecker See, het 

petgatengebied Peenewiesen Gützkow-West en de vernatte polder Menzlin. De Nederlander Kees 

Vegelin verricht onderzoek in de twee laatst genoemde gebieden. De excursie was mede bedoeld om 

hem te ondersteunen in zijn werk door de processen te begrijpen die zich in het gebied afspelen.  

In het gebied zijn in aparte groepjes inventarisaties uitgevoerd van de abiotische omstandigheden, 

de macrofyten, de macrofauna en ook de sierlagen. Uit elk gebied hebben we ook een diatomeeën-

monster genomen en terug in Nederland gedetermineerd en geteld. 

Het doel van dit onderzoekje is om een globale inventarisatie te maken van de diatomeeën in 

enkele geselecteerde wateren om daarmee meer inzicht te krijgen in de kwaliteit het functioneren van 

de onderzochte plassen en deels ook om een referentie te krijgen voor de potentiele kwaliteit van ver-

gelijkbare Nederlandse wateren. De resultaten worden opgenomen in een verslag van de hele excursie, 

maar omdat er heel interessante waarnemingen van de kiezelwieren zijn gedaan is het de moeite waard 

om er een artikel in Diatomededelingen aan te wijden. 

MATERIAAL EN METHODEN 

Locaties 

Er zijn drie meetpunten onderzocht (1: Polder Menzlin, 13: Petgat 2, NSG Gutzkow W, 18:  

Overstromingsvlakte Gallenbecker See), waarvan de ligging in Afbeelding 1 is weergegeven. De 

nummers komen overeen met die van de voor de chemie bemonsterde plaatsen.  

Monstername en analyse 

De gebruikte methoden in veld en laboratorium komen overeen met die in het Handboek Hydrobio-

logie (Bijkerk, 2010). Op elk meetpunt zijn vier tot zes rietstengels verzameld aan de rand van het 

open water. De delen die zich ongeveer 5–15 cm onder water bevonden werden afgeknipt en in plastic 

potjes gedaan. De potjes werden al op de avond na de monstername in de diepvries bewaard. Tijdens 

het transport naar Nederland zijn de monsters gedeeltelijk ontdooid, maar bij aankomst in Amsterdam 

werden ze weer ingevroren (-12°C). 

Om de diatomeeën los te weken en om eventueel aanwezig ijzer te verwijderen is zoutzuur (10 %) 

toegevoegd aan het monster. Na verwijdering van eventueel aanwezige grove plantendelen is het 

materiaal geoxideerd door verhitting (80°C) in zwavelzuur en waterstofperoxide (30 %). Na herhaald 

spoelen in water zijn preparaten vervaardigd door inbedden in Naphrax. 
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Afbeelding 1. Ligging van de drie onderzoeksgebieden in meer detail: 

G, Peenewiesen Gützkow-West; M, Polder Menzlin; S, Galenbecker See. 

De preparaten zijn bekeken onder een Zeiss Axioskop 40 microscoop met fase-contrastbelichting 

bij een vergroting van 1000 x (n.a. 1,30). Er zijn 200 schaaltjes in aselect gekozen beeldvelden 

gedetermineerd en geteld. Daarbij is gebruik gemaakt van de in het voornoemde handboek genoemde 

determinatieliteratuur, aangevuld met Houk e.a. (2010) en Hofmann et al. (2011). Daarbij zijn zoveel 

mogelijk de taxonomische indeling en naamgeving van Taxa Waterbeheer Nederland (TWN) gebruikt 

(www.aquo.nl). 

Verwerking 

Aan de hand van de gegevens over ecologie en verspreiding uit Van Dam et al. (1994), Scheffer 

(1999) en Hofmann e.a. (2011) zijn de aangetroffen soorten ingedeeld in vijf ecologische groepen. De 

saprobietolerante soorten kunnen voorkomen in water dat verontreinigd wordt door organisch afbreek-

baar materiaal en waarin het zuurstofgehalte sterk kan wisselen. Sommige van deze soorten zijn 

daaraan zelfs gebonden. Sommige soorten uit voedselrijk water komen zowel in harde als zachte 

wateren voor, maar een aantal is toch min of meer kenmerkend voor harde wateren, met hoge gehalten 

aan calcium en bicarbonaat. Één soort(encomplex), Achnanthidium minutissimum, is de meest 

voorkomende zoetwaterdiatomee ter wereld en komt in allerlei watertypen voor, behalve zeer zure en 

sterk organisch verontreinigde wateren (ubiquist). Tenslotte onderscheiden we hier een groep van 

fijnproevers: soorten van (zwak) gebufferde, zuurstofrijke wateren. Hofmann et al. (2011) vermelden 

een aantal van deze soorten als kenmerkend voor het hoogste ecologische niveau. 

RESULTATEN 

De soortensamenstelling van de monsters is vermeld in Tabel 1. De aantallen soorten en schalen per 

ecologische groep zijn vermeld in Tabel 2. Daarnaast zijn er foto’s van een aantal soorten in een 

bijlage. 

Ruim een kwart van het aantal schalen van het monster van de overstromingsvlakte van de 

Gallenbecker See bestaat uit saprobietolerante soorten, de rest bestaat uit soorten van al dan niet harde, 

voedselrijke wateren. Dat klopt met het feit dat er hier veel afstervend plantenmateriaal is. Tijdens ons 

bezoek was de gemeten concentratie P-totaal niet hoog (0,05 mg/l), maar volgens het onderzoek van 
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Zak (excursiemap) zijn er tussen 2007 en 2010 vaak concentraties tussen 0,3 en 1,3 mg/l gemeten. Van 

de onderzochte locaties heeft deze duidelijk de laagste kwaliteit. 

In de Polder Menzlin is Cocconeis pediculus dominant. Het is een algemene soort van alkalische, 

voedselrijke wateren. Daarnaast komen hier nog soorten uit (harde) voedselrijke wateren en 

saprobietolerante soorten voor. Opmerkelijk is het voorkomen van deze soortencombinatie bij de 

gemeten zeer hoge fosfaatconcentraties (alleen al 26 µmol/l = 0,79 mg/l P orthofosfaat) 

Het onderzochte petgat in het Naturschutzgebiet Gutkow-West is een ware ‘Fundgrube’ van 

bijzondere soorten. De Encyonopsis-soorten maken hier 65% van het totaal uit. Dit zijn soorten die 

vooral in (matig) voedselarme wateren in en nabij de Alpen voorkomen. In het Noordduitse laagland 

zijn ze veel minder algemeen en daar zijn ze indicatoren voor een zeer goede ecologische toestand 

(Hofmann et al., 2011). Ook de andere soorten zijn eigenlijk alleen maar kenmerkend voor een zeer 

goede waterkwaliteit. Nitzschia regula was door ons nog niet in Nederland gezien en Cymbella lange-

bertalotii pas onlangs. Er kleeft werkelijk geen smetje aan en dat is echt heel bijzonder. De gemeen-

schap is kenmerkend voor alkalische, kalkrijke, voedselarme wateren, in overeenstemming met de 

gemeten waarden van 2,4 meq/l voor de alkaliniteit, 101 mg/l voor calcium en 0,01 mg/l P voor zowel 

totaal- als orthofosfaat. Ook de metingen in 2005, 2006, 2011 en 2012 laten vergelijkbare waarden 

zien (excursiedocumentatie). 

Toen we de resultaten aan Gabrielle Hofmann, de eerste auteur van de recente kiezelwierenflora 

van Midden-Europa opstuurden reageerde zij enthousiast: ‘Die Probe aus Petgat ist wirklich sehr 

interessant. Hättest Du sie mir ohne Angabe des Ortes gezeigt, hätte ich auf einen alpinen oder 

subalpinen, oligotrophen See getippt. In norddeutschen Seen sind solche extrem oligotraphenten 

Gesellschaften ziemlich selten. Ich habe schon viele Seen in Mecklenburg-Vorpommern untersucht, 

aber die "besten" davon sind oligo-mesotroph. 
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Tabel 1. De aantallen gevonden schaaltjes van de verschillende soorten per 

preparaat, gerangschikt naar de ecologische groepen. 0 = buiten telling. 

 

locatie Petgat 2, NSG 

Gutzkow W

Polder 

Menzlin

Overstromingsvlakte 

Gallenbecker See

Ecologische datum 22-06-12 21-06-12 23-06-12

groep Soort                                             EcoLIMSnr 413735 413734 413736

(zwak) gebufferd, Achnanthidium caledonicum 12

zuurstofrijk Brachysira neoexilis 9

Cyclotella distinguenda 3

Cymbella hantzschiana 5

Cymbella lange-bertalotii 20

Encyonopsis cesatii 45

Encyonopsis krammeri 22

Encyonopsis minuta 50

Encyonopsis subminuta 14

Fragilaria tenera 1

Gomphonema hebridense 0

Gomphonema lateripunctatum 6

Nitzschia denticula 9

Nitzschia regula 1

ubiquist Achnanthidium minutissimum 2 2

voedselrijk Amphora pediculus 67

Cocconeis pediculus 163 6

Cocconeis placentula 9 1

Fragilaria vaucheriae 2

Gomphonema minutum 5

Navicula cryptotenella 10

Nitzschia fonticola 2 1

Nitzschia recta 1

Ulnaria acus 1

hard Craticula buderi 2

Cyclotella atomus 31

Cyclotella meneghiniana 2

Gomphonema olivaceum 2

Halamphora veneta 3

Navicula cryptotenelloides 2

Navicula upsaliensis 5

Navicula utermoehlii 9

Nitzschia archibaldii 3

saprobietolerant Eolimna minima 6

Gomphonema innocens 4

Gomphonema parvulum 5

Mayamaea atomus var. permitis 2

Navicula antonii 6

Navicula capitatoradiata 4

Navicula cari 0

Navicula cryptocephala [1] 4

Navicula gregaria 1

Navicula reichardtiana 4

Navicula tripunctata 2

Navicula veneta 6

Nitzschia amphibia 1

Nitzschia capitellata [1] 1

Nitzschia palea 5

Nitzschia paleacea 13 8
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Tabel 2. De aantallen soorten in de telling en de aantallen gevonden 

schaaltjes van de verschillende ecologische groepen. 

Bijlage 1. Foto’s van een aantal soorten kiezelwieren uit het Peenedal. 

 

Groep Gutzkow Menzlin Gallenbeck Gutzkow Menzlin Gallenbeck

(zwak) gebufferd, zuurstofrijk 13 - - 197 - -

ubiquist 1 - 1 2 - 2

voedselrijk 1 3 8 1 174 93

hard, voedselrijk - 3 6 - 7 52

saprobietolerant - 2 14 - 19 53

alle 15 8 29 200 200 200

Aantal soorten in telling Aantal schalen
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Wat zowel de hogere planten en dieren als de algen (wieren) 

nodig hebben is licht. Zonder licht kunnen we als blanke 

dierlijke bleekscheten, die minder bedeeld zijn met pigment, 

geen vitaminen AD aanmaken en moet je aan de visolie of 

levertraan. Zonder licht hebben planten geen mogelijkheden om 

uit relatief eenvoudige stoffen als water en koolzuur 

ingewikkelde bouwstoffen, als suikers en cellulose, aan te 

maken. Algen weten dat en zijn daarom ook alleen te vinden in 

het deel van de waterkolom waar het licht doordringt. Er zijn 

specifieke algen die zich hechten aan riet of planten stengels en 

verder niets doen dan groeien en het in stand houden van de 

soort. Als die algen een skelet van kiezel (silicium) hebben 

noemen we ze kiezelwieren of ook wel diatomeeën. Kiezel 

wieren zijn heel handig bij het beschrijven van de 

waterkwaliteit. Je hebt veel soorten, ze komen afhankelijk van de soort overal voor waar het nat is en 

ze zijn nogal gevoelig voor veranderingen in hun woonomgeving.  

Diatomeeën zijn minuscule poederdoosjes en op elk potje past een dekseltje. Tijdens de 

voortplanting vormt elk dekseltje een nieuw bodempje en elke bodem maakt een nieuwe dekseltje. 

Deze Tupperware strategie is in de loop van de evolutie succesvol gebleken. De skeletjes van de 

kiezelwieren bestaan uit kiezel/silicium. De voortplanting geschiedt vooral vegetatief door deling De 

helft afkomstig van de moedercel is daarbij altijd de buitenste schil. Dit heeft tot gevolg dat de cel die 

uit de grootste skelethelft is ontstaan uiteindelijk even groot zal worden als de moedercel, maar dat de 

cel die uit de kleinere schil ontstaat iets kleiner zal 

blijven. Uiteindelijk zouden sommige cellen daardoor 

kleiner en kleiner worden, maar dat wordt voorkomen 

doordat af en toe een fase van seksuele voortplanting 

wordt ingelast, waarbij de daaruit voortkomende cellen 

weer de maximale grootte kunnen bereiken. 

Kiezelwieren kunnen zich, vooral in het vroege 

voorjaar (april/mei), snel voortplanten. Na zo´n deling 

blijven de nieuwe exemplaren vaak aan elkaar 

vastzitten en worden er lange ketens gevormd. In zo´n 

keten waar de afzonderlijke cellen inzitten als in een 

rolletje drop, blijven alle cellen in leven en halen 

groeistoffen uit het water. Voor het hechten aan 

vreemde oppervlakten gebruiken kiezelwieren 

suikerachtige stoffen. Met deze suikerlijm kunnen zij 

op plaatsen blijven zitten waar andere organismen niet 

voor kunnen komen. Voor boot bezitters hebben de kiezelwieren een niet zo gunstige eigenschap nl. 

om het "contactoppervlak" van het wiertje verhogen worden uitsteekjes aangemaakt en kunnen heel 

veel vertakkingen ontstaan. Door een groter oppervlak kunnen meer voedingsstoffen opgenomen 
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worden is het credo van de kiezelwieren. Als het plantje doodgaat, blijft het kiezel skelet aan de boot 

hangen als een koraalkolonie in een suikerspin. In deze suikerrijke kitlaag kunnen vele bacteriën een 

"rustplaats" vinden. Dit alles is te voelen en te zien als een slijmachtige laag op de scheepswand of iets 

anders dat lang als gelly belly in het water heeft gelegen. 

In het oppervlakte water zijn ze goed te herkennen die kiezelwieren. Het is één van de eerste 

soorten die in het vroege voorjaar gaat groeien. Het water is dan daardoor geelgroen van kleur. Naar 

mate de temperatuur stijgt wordt de 

gemiddelde sloot groener in die zin dat de 

kiezelwieren plaats maken voor de 

groenwieren. En midzomer dat is een 

feestje voor de blauwwieren. Die blauwwier 

bloei kan menig zwemplek veranderen in 

een eczeemplek en het recreëren danig 

frustreren en het kan ook leiden tot 

gezondheidsklachten van met name 

kwetsbare groepen als bijvoorbeeld 

kinderen. HHNK controleert in de zomer 

periode, mei tot en met september, zeer 

regelmatig de zwemplekken in het gebied. 

Kiezelwieren hebben de mooiste vormen en 

indiceren over het algemeen een goede 

waterkwaliteit en als waterkwaliteitsbeheerder zijn we "fan" van deze diatomee-eters in "ons"water, zij 

bieden iedereen de mogelijkheid om te controleren of wij ons werk goed genoeg doen! Alleen al door 

de kleur van het water even te checken kun je dat zelf controleren. Daar is vast wel een App voor te 

downloaden.  

Als de kiezelwieren afsterven in diepe plassen kunnen ze dikke lagen "diatomeeënaarde" vormen. 

In de oude oertijd met een millennia lange stabiele regens van kiezelwierskeletten gebeurde dat 

constant. Dat leidde tot zeer dikke lagen die nu her en der afgegraven worden. 

Diatomeeënaarde werd ook gebruikt als ingrediënt om dynamiet te maken. Het was Alfred Nobel 

die ontdekte dat als hij het onstabiele nitroglycerine door de diatomeeënaarde liet adsorberen, het veel 

stabieler was. Samen met nog andere stoffen zoals KNO3 of NH4NO3, en nitrocellulose (schietkatoen) 

vormde het dynamiet (don't try this at home). 

Andere toepassingen 

 Als poets-, polijst- en slijpmiddel 

 Filter, onder andere voor het filteren van olie uit water 

 Bij bierbrouwerijen als filtermateriaal 

 Als drager in bestrijdingsmiddelen 

 In diervoer 

Waar je zo'n eencellig plantje al niet voor kan gebruiken! Omdat ze kiezel (silicium) gebruiken 

staan ze ook in de aandacht van de industrie en cosmetica. Vooral omdat kiezelwieren ook siliconen 

kunnen aanmaken. Siliconen kunnen een vervanging zijn van structuurvet bij mensen (!) maar waar 

het ook toe leid is goed te zien in de keuken waar je nu siliconen vormsels hebt in plaats van de oude 

bakblikken. Allemaal te danken aan die diatomeeëters die of in zee of in de sloot zweven. 
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SAMENVATTING 

In materiaal uit de Nieuwe Vaart bij Gorredijk, Friesland, van 14 juni 2011, werd een bijzondere 

diatomeeën gemeenschap aangetroffen. Het is zeer rijk aan soorten: 112. Wat de gemeenschap zo 

bijzonder maakt is dat de soorten van diverse pluimage zijn. Naast zeer algemene soorten uit 

voedselrijk, matig tot sterker organisch belast, zoet tot brak water komen er ook bijzondere en 

zeldzame soorten voor (31). Er wordt een overzicht gegeven van de gevonden soorten. 

MATERIAAL EN METHODE 

Het materiaal is afkomstig uit de Nieuwe Vaart bij Gorredijk (Afb. 1). Het monster is genomen op 

14 juni 2011. Bemonstering van de diatomeeën is gebeurd door het afschrapen van de kademuren.  Om 

de diatomeeën los te weken en om eventueel aanwezig ijzer te verwijderen is zoutzuur (10%) 

toegevoegd aan het monster. Vervolgens is het materiaal geoxideerd door verhitting (80°C) in 

zwavelzuur (96 %) en waterstofperoxide (30 %). Na herhaald spoelen in water zijn preparaten 

vervaardigd door inbedden in Naphrax. 

Afbeelding 1. Nieuwe Vaart, Gorredijk. 

De preparaten zijn bekeken onder een Zeiss Axioskop 40 microscoop met fase-contrastbelichting 

bij een vergroting van 1000 x (n.a. 1,30). Er zijn 200 schaaltjes in aselect gekozen beeldvelden 

gedetermineerd en geteld. Vervolgens is er uitgebreid gezocht naar soorten buiten de telling. Er is 
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gebruik gemaakt van de in het Handboek Hydrobiologie (Bijkerk, 2010) genoemde 

determinatieliteratuur, aangevuld met Hofmann et al. (2011). Daarbij zijn de taxonomische indeling en 

naamgeving van Taxa Waterbeheer Nederland (TWN) gebruikt (www.aquo.nl). 

De chemische gegevens zijn in het kader van de routinematige monitoring verzameld en ter 

beschikking gesteld door het laboratorium van het Wetterskip. 

RESULTAAT EN DISCUSSIE 

In Tabel 1 zijn enkele chemische gegevens van het oppervlaktewater vermeld. Het gaat hier om 

alkalisch, voedselrijk water met zomergemiddelde concentraties die goed overeenkomen met die in 

veel andere Friese veen- en kleikanalen (Grontmij | AquaSense & Koeman en Bijkerk BV, 2007). 

Opvallend is wel de in verhouding hoge concentratie van chloride in mei en juni. Dat zal veroorzaakt 

zijn door indamping van het water in dit droogste en zonnigste voorjaar ooit (www.knmi.nl). 

Tabel 1. Geselecteerde chemische gegevens Nieuwe Vaart. 

 

Tabel 2 geeft een overzicht van de aangetroffen taxa. De Nieuwe Vaart is zeer rijk aan soorten 

(112 waarvan 47 in de telling). Wat de gemeenschap zo bijzonder maakt is dat de soorten van diverse 

pluimage zijn. Naast zeer algemene soorten uit voedselrijk, matig tot sterker organisch belast, zoet tot 

brak water komen er ook 31 bijzondere en zeldzame soorten voor. Vaak zijn dit soorten die een goede 

waterkwaliteit indiceren, maar het kunnen ook soorten zijn met een brede tolerantie. Een aantal soorten 

is nog niet eerder in Nederland gevonden, waarvan er twee soorten niet op naam konden worden 

gebracht. (Afb. 2) 

Een oorzaak van zo’n uitzonderlijke situatie kan zijn doordat de Vaart loopt door een gradiënt-

gebied, waar veengrond bedekt met klei grenst aan zandgrond. De kwel uit de zandgrond beïnvloedt de 

samenstelling van het voedselrijke water in de vaart, hoewel dit niet erg blijkt uit de gegevens van 

Tabel 1. Opvallend zijn de Nupela-soorten, waarvan twee vrij frequent aanwezig zijn en waarvan er 

een is gevonden welke niet op naam gebracht kon worden. Van Nupela is bekend dat een aantal leden 

van dit genus voorkomt in voedselarm, zuur tot neutraal water, maar er zijn ook enkele soorten bekend 

van alkalisch en zelfs organisch belast water. Ze kunnen waarschijnlijk ook gezien worden als goede 

indicatoren van door mensen veroorzaakte eutrofiëring, aangezien hun verspreiding meestal beperkt is 

tot wateren in (semi-)natuurlijke toestand. (Wojtal, 2009) 
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Afbeelding 2. Een vijftal nog niet eerder in Nederland aangetroffen soorten en twee 

nog niet op naam gebrachte soorten. 1. Pinnularia kuetzingii. 2. Cymbella lange-

bertalotii. 3. Nupela spec. 4. Navicula krammeriae. 5. Amphora cf. aequalis. 6. 

Nupela jahniae-reginae. 7. Sellaphora aggerica. 
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Tabel 2. Soortenlijst van De Nieuwe Vaart bij Gorredijk in Friesland. *Bijzondere of zeldzame 

soort. 

Taxa in telling en aantal   Taxa buiten de telling 

*Achnanthes minutissima var. inconspicua 5  Achnanthidium eutrophilum 

Achnanthidium exiguum 1  *Achnanthidium exile 

Achnanthidium minutissimum 2  *Achnanthidium subatomus 

Achnanthidium saprophilum 2  *Amphora lange-bertalotii var. tenuis 

*Amphora cf. aequalis 2  Amphora ovalis 

*Amphora inariensis [1] 1  Craticula buderi 

Amphora pediculus 4  Cyclostephanos invisitatus 

Aulacoseira granulata 2  Cyclotella atomus 

Aulacoseira italica 2  Cyclotella meneghiniana 

Caloneis bacillum 2  Cymbella cespitosa 

Cocconeis pediculus 9  *Cymbella hustedtii 

Cocconeis placentula 4  Cymbella lanceolata 

Ctenophora pulchella 1  *Cymbella tumida 

Cyclostephanos dubius 1  Diatoma tenuis 

*Cymbella lange-bertalotii 1  Discostella pseudostelligera 

*Cymbella proxima 2  Epithemia adnata 

*Encyonema minutum 4  Eunotia bilunaris 

Encyonema silesiacum 9  Eunotia botuliformis 

Encyonema ventricosum 1  Eunotia formica 

Encyonema vulgare 4  *Eunotia soleirolii 

Eolimna minima 13  Fragilaria famelica 

*Eolimna tantula 1  *Fragilaria gracilis 

*Fragilaria nanana 1  Fragilaria pararumpens 

Gomphonema angustatum  7  *Fragilaria perminuta 

Gomphonema parvulum 21  Fragilaria radians 

Gomphonema parvulum f. saprophilum 1  Fragilaria vaucheriae 

Gomphonema pseudoaugur 4  *Fragilariforma bicapitata 

Halamphora veneta 1  Gomphonema brebissonii 

Lemnicola hungarica 1  Gomphonema capitatum 

Mayamaea atomus var. permitis 1  Gomphonema clavatulum 

Melosira varians 9  *Gomphonema parvulum var. lagenula 

Navicula cryptocephala [1] 1  Gomphonema pumilum 

Navicula gregaria 3  Gomphonema subclavatum 

*Navicula krammerae 2  Gomphonema truncatum [1] 

Nitzschia amphibia 7  Gomphosphenia lingulatiformis 

Nitzschia fonticola 1  Hippodonta hungarica 

*Nitzschia hantzschiana 5  Navicula antonii 

*Nupela jahniae-reginae 3  Navicula cryptotenella 

*Nupela wellneri 10  *Navicula ingenua 

*Pinnularia kuetzingii 1  Navicula rhynchotella [1] 
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Planothidium frequentissimum 10  Navicula tripunctata 

Planothidium frequentissimum var. magnum 24  *Navicula vandamii 

Planothidium lanceolatum 5  Navicula veneta 

*Platessa hustedtii 1  Nitzschia filiformis 

Tabularia fasciculata 3  Nitzschia frustulum 

Thalassiosira pseudonana 4  Nitzschia palea 

Ulnaria biceps 1  Nitzschia paleacea 

   *Nitzschia solgensis 

   Nitzschia subacicularis 

   *Nitzschia valdestriata 

   *Nupela sp. 

   *Planothidium biporomum 

   Planothidium delicatulum 

   Planothidium minutissimum 

   Platessa conspicua 

   Rhoicosphenia abbreviata 

   *Sellaphora aggerica 

   Sellaphora joubaudii 

   Sellaphora seminulum 

   Stauroneis kriegeri 

   Stephanodiscus hantzschii 

   Stephanodiscus parvus 

   Surirella angusta 

   Thalassiosira lacustris 

   Ulnaria ulna 

Totaal telling 200   

Aantal taxa in telling: 47   Aanta taxa buiten de telling: 65 

   Totaal aantal taxa: 112 
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This article is a modified version of Van de Vijver et al. (2012) in Phytotaxa 66: 43-48. 

INTRODUCTION 

During the taxonomy workshop on the genera Encyonema and Encyonopsis, organized in 2011 in 

Lelystad, an unusual Encyonopsis taxon was discovered in one of the samples brought by the 

participants. The valves showed intermediate features between E. subminuta Krammer & E.Reichardt 

and E. krammeri E.Reichardt. Since both similarities and differences with these two taxa can be noted, 

the observed moorland pool population did not fit either of them. The discovery of a second population 

in another moorland pool confirmed the unique identity of the taxon and the specimens were described 

as the new taxon Encyonopsis neerlandica Van de Vijver et al. The description was recently published 

in Phytotaxa (Van de Vijver et al. 2012).  

The genus Encyonopsis Krammer was described in 1997 for a series of small to moderately large 

freshwater species that formerly were included in the genus Cymbella C.Agardh (Krammer 1997a). 

The species show weakly dorsiventral, sometimes even naviculoid valves, a filiform, slightly ventrally 

curved raphe with distal fissures turned to the ventral side and proximal endings turned dorsally, the 

absence of both apical porefields and isolated pores in the central area, and the presence of small, 

rounded to transapically elongated areolae arranged in uniseriate striae. Together with the description 

of the new genus, Krammer (1997b) described a large number of new taxa, splitting the former catch-

all species Cymbella microcephala Grunow. Some of these taxa, such as E. microcephala (Grunow) 

Krammer, E. subminuta, E. minuta Krammer or E. krammeri are frequently reported from oligo- to 

mesotrophic, usually colder environmental conditions (Krammer 1997b) (see Table 1 for some 

important species). Since the description of Encyonopsis, only a few taxa from the E. microcephala-

complex have been described including E. krammerioides Lange-Bert. & Rumrich (Rumrich et al. 

2000) and E. horticola Van de Vijver & Compère (Van de Vijver et al. 2009).  

MATERIAL AND METHODS 

During routine biomonitoring of the diatom and desmid population of some moorland pools in the 

Dutch province Overijssel, a sample was collected in the small moorland pool Galgenmatenven, 

located near the town Delden in the region Twente. The sample was taken by soaking the submerged 
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parts of aquatic plants in 10% HCl. A second large population was found in the Klotven near the 

Dutch-Belgian border. 

A small sub-sample of the Galgenmatenven-sample was prepared for LM observation following the 

method described in Van der Werff (1955). Cleaned diatom material was mounted in Naphrax
®
. For 

scanning electron microscopy (SEM), part of the cleaned suspension was pipetted onto small 

coverglasses glued to aluminium stubs, and sputter coated with a 20 nm thick layer of gold-palladium. 

Observations and photomicrography were performed at the EMMA-lab of the Natural History 

Museum in London (UK) using a Zeiss
® 

Ultra plus scanning electron microscope at 3 kV. Sample, 

slide and stub are stored at BR (National Botanic Garden of Belgium, Meise, Belgium). Terminology 

of valve morphology is based on Hendey (1964), Round et al. (1990) and Krammer (1997a, b). 

Comparisons are mostly based on Krammer (1997b), Rumrich et al. (2000) and Van de Vijver et al. 

(2009). 

MORPHOLOGY  

In smaller specimens, the valves of Encyonopsis neerlandica are weakly dorsiventral, becoming more 

moderately dorsiventral in larger specimens. Overall, specimens are narrowly lanceolate (never linear) 

with a convex dorsal margin and a slightly convex ventral margin. The apices are protracted, acutely 

rounded and rostrate to subcapitate. Valve dimensions (n = 25): length 15–26 µm, width 3.5–4.5 µm, 

valve length/width ratio 4.2–6.3. The sternum is very narrow and linear. A central area is absent and 

the striae in central area are rarely more distantly spaced. The central nodule is weakly raised and 

eroded in all observed valves (Fig. 22). The raphe is filiform, curved to the ventral side (Fig. 18) but at 

1/3 from the valve apices, a sudden shift in direction is visible, becoming dorsally deflected to almost 

straight with slightly enlarged, deflected proximal endings (Fig. 19). The proximal raphe endings are 

short and weakly deflected (Fig. 22). The dorsally deflected central raphe endings terminate in 

inconspicuous central pores. The distal raphe fissures are deflected and not hooked or bent to the 

ventral side (Fig. 20). They terminate on the valve face in a pore. Internally, the distal raphe endings 

terminate as well developed helictoglossae (Fig. 23).  The transapical striae are weakly radiate to 

moderately radiate near the apices. No difference in stria density could be observed throughout the 

entire valve, dorsally 25–28, ventrally 24–26 in 10 µm although in some cases up to 30 striae can be 

found near the apices. In the SEM, the striae are composed of 5–6 small areolae, in total, 40–45 in 10 

µm (Fig. 19). The areolae are rounded near the valve margins, becoming slightly transapically 

elongated near the axial area (Figs 19, 20).  Near the central area, the areolae on the dorsal side 

bordering the axial area are rounded. The striae continue without interruption on the mantle, forming 

series of 3-4 rounded areolae. The last areola on the mantle is slit-like (Fig. 18, see arrows). Internally, 

the striae form rather wide grooves with undulating margins (Figs 21, 22, 23). The areolae appear as 

small rounded pores, separated from each other by slightly raised silica struts (Fig. 22).  

HABITAT 

Encyonopsis neerlandica was observed from a weakly buffered isolated moorland pool in the eastern 

part of the Netherlands, characterized by a weakly acid to weakly alkaline pH (6.4–7.6) and a 

moderate specific conductance value (150–340 µS/cm). Based on the measured nutrients, the pool can 

be classified as mesotrophic and oligo- to β-mesosaprobic. A second large population was found in the 

Klotven near the Dutch-Belgian border with similar ecological conditions. A reanalysis of moorland 

pool samples where Encyonopsis valves were found in the past showed that Encyonopsis neerlandica 

is widespread, with observations from several provinces in the Netherlands (Noord-Brabant, Drenthe, 

Friesland, Overijssel). Most of these moorland pools were rather oligotrophic, weakly acid and 

oxygen-rich. The accompanying diatom flora included Brachysira procera Lange-Bert. & Gerd Moser, 

Brachysira neoexilis Lange-Bert., Stauroforma exiguiformis (Lange-Bert.) Flower, Jones & F.E. 

Round and several species of Eunotia. 
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Figures 1–23. Encyonopsis neerlandica sp. nov. Light and scanning electron micrographs. All pictures 

taken from the holotype population (BR-4270). Figs 1–17. Light microscopy views showing variation in 

size and valve outline. Fig. 18. SEM external view of an entire valve showing the raphe and striae 

structure. Fig. 19. SEM external detail of central area with dorsally deflected proximal raphe endings. 

Note the rounded areolae near the central area and the transapically elongated areolae in the striae. 

Fig. 20. SEM external detail of valve apex with deflected distal raphe fissure. Fig. 21. Internal view of 

an entire valve with areolae as rounded pores located in a transapically elongated groove. Fig. 22. 

SEM internal detail of central area. Note the eroded central nodule and the weakly deflected proximal 

raphe endings. Fig. 23. SEM internal detail of valve apex with typical helictoglossa. LM scale bar = 10 

µm. SEM scale bar = 1 µm except for Figs 18 & 21, where scale bar = 10 µm. 
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SIMILARITY WITH OTHER ENCYONOPSIS-TAXA 

Encyonopsis neerlandica is a typical member of the E. microcephala complex. Table 1 shows all 

possible species that can be confused with E. neerlandica. It is clear that E. microcephala and E. 

neerlandica are not conspecific since both species have a totally different valve outline. Encyonopsis 

microcephala shows clear shoulders with capitate apices. These are two features that are absent in E. 

neerlandica. The number of striae differs also since E. microcephala shows less striae in 10 µm (23–

24) than E. neerlandica (24–28). E. subminuta also shares many characters, but can be separated based 

on the symmetric, strictly lanceolate valve outline with clearly developed capitate apices compared to 

the weakly dorsiventral outline in E. neerlandica. Encyonopsis subminuta shows only rounded areolae, 

even near the axial area, a feature never observed in E. neerlandica, where transapically elongated 

areolae have been observed near the axial area. The distal raphe fissures in E. subminuta are only 

weakly ventrally deflected unlike E. neerlandica, which has clearly deflected distal raphe endings 

(Krammer 1997b, Pl. 150: 23, Pl. 144: 16-17). Two other species that show a good resemblance to E. 

neerlandica are E. krammeri and E. subminuta. Encyonopsis krammeri can be separated in usually 

having narrower (2.6–3.8 µm vs. 3.5–4.5 µm in E. neerlandica), more linear to linear-lanceolate valves 

with a higher number of striae (28–30 in 10 µm vs. 24–28 in 10 µm). SEM observations of the raphe 

structure revealed the presence of long, hooked distal raphe fissures (Krammer 1997b, Plate 145, Fig. 

17). Encyonopsis neerlandica has instead short, deflected fissures. E. krammerioides, described from 

Ecuador (Rumrich et al. 2000), has comparable valve dimensions to E. neerlandica, but has less 

convex margins and a more linear-lanceolate outline with subrostrate apices. Since no SEM 

observations exist for E. krammerioides, it is not possible to compare the raphe and areola structure.  

Finally, two species that might be confused with E. neerlandica are E. thienemannii (Hust.) 

Krammer and E. delicatissima (Hust.) Krammer. Both have a slightly higher stria density (up to 32 in 

10 µm). Encyonopsis thienemannii has a broadly lanceolate, symmetric valve outline with clearly 

convex ventral and dorsal margins. E. delicatissima shows a shift in stria orientation near the central 

area, a feature never observed in E. neerlandica.  

ACKNOWLEDGEMENTS 

The Waterschap Regge & Dinkel is thanked for allowing samples to be taken and for their permission 

to use their physic-chemical data. Dr. Alex Ball, the staff of the EMMA laboratory and Dr. Eileen J. 

Cox at the Natural History Museum are thanked for their help with the scanning electron microscopy. 

This study was supported by an EU Synthesys grant to BVDV to visit the Natural History Museum, 

London, UK. 

REFERENCES 

Agardh, C.A., 1830. Conspectus criticus diatomacearum 1: 1–16.  

Flower, R.J., Jones, V.J. and Round, F.E., 1996. The distribution and classification of problematic Fragilaria 

(virescens v.) exigua Grun./Fragilaria exiguiformis (Grun.) Lange-Bertalot: a new species or a new genus? 

Diatom Research 11: 41–57. 

Hendey, N.I., 1964. An introductory account of the smaller algae of British coastal waters. Part V. 

Bacillariophyceae (Diatoms). Her Majesty’s Stationery Office, London. 

Hustedt, F., 1938. Systematische und ökologische Untersuchungen über die Diatomeen-Flora von Java, Bali und 

Sumatra nach dem Material der Deutschen Limnologischen Sunda-Expedition. "Tropische Binnengewässer, 

Band VII". Archiv für Hydrobiologie, Supplement 15: 393–506. 

Krammer, K., 1997a. Die cymbelloiden Diatomeen. Eine Monographie der weltweit bekannten Taxa. Teil 1. 

Allgemeines und Encyonema Part. Bibliotheca Diatomologica 36: 1–382.  

Krammer, K., 1997b. Die cymbelloiden Diatomeen. Eine Monographie der weltweit bekannten Taxa. Teil 2. 

Encyonema Part, Encyonopsis and Cymbellopsis. Bibliotheca Diatomologica 37: 1–463. 

Lange-Bertalot, H., 1993. 85 neue taxa und über 100 weitere neu definierte Taxa ergänzend zur Süsswasserflora 

von Mitteleuropa, Vol. 2/1-4. Bibliotheca Diatomologica 27: 1–164. 

Lange-Bertalot, H. & Moser, G., 1994. Brachysira, Monographie der Gattung. Bibliotheca Diatomologica 29: 

1–212. 



 61 

 

Reichardt, E., 1997. Bermerkenswerte Diatomeenfunde aus Bayern. IV. Zwei neue Arten aus den Kleinen 

Ammerquellen. Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 68: 61–66. 

Round, F.E., Crawford, R.M. & Mann, D.G., 1990. The diatoms: biology and morphology of the genera. 

Cambridge, Cambridge University Press, 747 pp. 

Rumrich, U., Lange-Bertalot, H. and Rumrich, M., 2000. Diatoms of the Andes. From Venezuela to 

Patagonia/Tierra del Fuego and two additional contributions. Iconographia Diatomologica 9. 1–673. 

Van de Vijver, B., Lange-Bertalot, H. & Compère, P., 2009. Two new freshwater diatom species 

(Bacillariophyceae) from a small pool in the National Botanic Garden of Belgium. Belgian Journal of 

Botany 142:194–203. 

Van der Werff, A., 1955. A new method of concentrating and cleaning diatoms and other organisms. 

Verhandlungen Internationalen Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie 2: 276–277. 

Van Heurck, H., 1885. Synopsis des Diatomées de Belgique. Texte. Martin Brouwers & Co., Anvers. 

235 pp. 



 62 

Table 1. Comparison between Encyonopsis neerlandica and similar 

species belonging to the Encyonopsis microcephala-complex (based on 

Krammer, 1997b; Rumrich et al., 2000).   

 



 63 

Diatomededelingen 36, 2012 

Nieuw binnengekomen in de bibliotheek van de NVKD 

samengesteld door Caroline Souffreau (conservatrix NVKD) 

Overdrukken van de volgende literatuur zijn nieuw opgenomen in de NVKD bibliotheek in Meise. 

BOEKEN 

Mölder K. (1946). Beiträge zur Kenntnis der rezenten Diatomeenflora von Åland (Ahvenanmaa). Suomalaisen 

Eläin – Ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon Kasvitieteellisiä Julkaisuja Osa 21 N°5. Helsinki, pp. 57. 

DOCTORATEN & THESISSEN 

Souffreau C. (2011). Biogeography, species diversity and stress tolerance of aquatic and terrestrial diatoms. 

Universiteit Gent, Pp. 285. Electronic version. 

OVERDRUKKEN 

Brockmann C. (1950). Die Watt-Diatomeen der schleswig-holsteinischen Westküste. Anhandlungen der 

Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft 478: 1-26. 

Demiddele H. & Ervynck A. (1993). Diatomeeën als ecologische indicatoren in de Vlaamse archeologie: 

Romeins en middeleeuws Oudenburg (prov. West-Vlaanderen). Archeologie in Vlaanderen 3: 217-231. 

Dixit S.S., Dixit A.S. & Smol J.P. (1992). Assessment of changes in lake water chemistry in Sudbury are lakes 

since preindustrial times. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 49: 8-16. 

Dixit A.S., Dixit S.S & Smol J.P. (1992). Long-term trends in lake water pH and metal concentrations inferred 

from diatoms and chrysophytes in three lakes near Sudbury, Ontario. Canadian Journal of Fisheries and 

Aquatic Sciences 49: 17-24. 

Foged N. (1946). Diatoméer I fynske Vandløb. En økologisk-floristik Undersøgelse. Saertryk af Flora og Fauna 

52: 121-136. 

Foged N. (1949). Diatoms in the salt bog of Langemose in East Funen. Dans Botanisk Arkiv 13: 1-31. 

Foged N. (1953). Diatoms transported by the Southern Cormorant, Phalacrocorax carbo sinensis. Saertryk af 

Botanisk Tidsskrift 50: 63-74. 

Frenguelli J. (1953). Diatomeas del territorio nacional de misiones. Revista del Museo de la ciudad Eva Perón 

Sección Botanica 9: 63-86. 

Hendey N.I. (1964). An introductory account of the smaller algae of Britisch coastal waters. Part V: 

Bacillariophyceae. 

Hohn M.H & Hellerman J. (1963). The taxonomy and structure of diatom populations from three eastern North 

American rivers using three sampling methods. Trans. Amer. Micr. Soc 80: 250-329. 

Hustedt F. (1951). Über das Zeichnen von Diatomeen. Mikrokosmos 40: 123-126. 

Hustedt F. (1954). Über das Zeichnen von Diatomeen (Teil II). Mikrokosmos 42: 87-90. 

Jan Stevenson R. & Stoermer E.F. (1978). Diatoms from the great lakes. II Some rare or poorly known species 

of the genus Navicula. International Association of Great Lakes Research 4: 178-185. 

Kingston J.C., Birks H.J.B., Uutala A.J., Cumming B.F. & Smol J.P. (1992). Assessing trends in fishery 

resources and lake water aluminium from paleolimnological analyses of silicous algae. Canadian Journal of 

Fisheries and Aquatic Sciences 49: 116-127. 

Lange-Bertalot H. (1980). Zur systemischen Bewertung der Bandförmigen Kolonien bei Navicula und 

Fragilaria. Nova Hedwigia 33: 723-787. 

Londo G. (1967). The diatoms of three dune waters in the Netherlands: Quackjeswater, Breede Water and 

Vogelmeer. Hydrobiologia 30: 113-128. 

Lund J.W.G. (1946). Observations on soil algae. I. The ecology, size and taxonomy of British soil diatoms. Part 

2. New Phytologist 45: 56-110. 



 64 

Lund J.W.G., Kipling C. & Le Cren E.D. (1958). The inverted microscope method of estimating algal numbers 

and the statistical basis of estimations by counting. Hydrobiologia 11: 143-170. 

Mertens A. & van Dam H. (1989). Taxonomy and ecology of small species of Eunotia Ehrenberg 

(Bacillariophyceae). First draft, unpublished. 

Opdam P., van Dam H., ten Houte de Lange S.M., Kalkhoven J.T.R., Kragt F. & Stumpel A.H.P. (1982). A 

comparative study of spatial patterns in a landscape. Annual Report Research Institute for Nature 

Managment, Leersum, The Netherlands, pp. 66-82. 

Round F.E. (1984). Structure of the cells, cell division and colony formation in the diatom Isthmia enervis Her. 

and I. nervosa Kütz. Annals of Botany 53: 457-468. 

Scharf W. (1984). Kieselalgen als Indikatoren für die Beurteilung der Ablaufqualität von Kläranlagen. Forum 

Städte-Hygiene 35: 268-273. 

Schlüter M. (1959). Neue Ergebnisse und Ergänzungen zur Diatomeen-Flora des Naturschutzgebietes 

Strausberg. Wissenschaftliche Zeitschrift der Pädagogischen Hochschule Potsdam 4: 181-206. 

Schlüter M. (1961). Zur bedeutung der litoralen Diatomeen in unseren Gewässern. Zeitschrift für Fischerei 10: 

351-359 

Schmidt A. (1874). Dien in den Grundproben der Nordseefahrt vom 21. Juli bis 9. September 1872 enthaltenen 

Diatomaceen. Erste Folge. II. Jahresberichte der Kommission zur Untersuchung der deutschen Meere in 

Kiel pp. 83-95. 

Schroevers P.J. (1966). IV. 2. Other small waters. Kontact zwischen oligotroph und eutroph in einem 

Hochmoorgebiet. Verh. Internat. Verein. Limnol. 16: 612-618. 

Schroevers P.J. (1968). Bezinkingsplankton in een waterbloei van Euglena pisciformis Klebs. Mededelingen 

van de Hydrobiologische Vereniging 2: 20-34. 

Schroevers P.J. (1968). De invloed van de Arembergergracht op het water van de Dirkswijde en de Vossenbelt. 

Mededelingen van de Hydrobiologische Vereniging 2: 66-79. 

Schroevers P.J. (1968). Nogmaals: Typologie van wateren. Vakblad voor Biologn 5: 76-81. 

Schroevers P.J. (1973). Bibliographie der Algen-Gesellschaften (mit Ausschlus erjenigen des Salzwassers). 

Excerpta Botanica Sectio B 12: 241-310. 

Sterrenburg F.A.S. (1990). Studies on the genera Gyrosigma and Pleurosigma (Bacillariophyceae). A new 

phenomenon: co-existence of dissimilar raphe structures in populations of several species. Ouvrage dédié à 

H. Germain. Koeltz pp. 235-242. 

Sterrenburg F.A.S. (1991). Studies on the genera Gyrosigma and Pleurosigma (Bacillariophyceae). The typus 

generis of Pleurosigma, some presumed varieties and imitative species. Botanica Marinum 34: 561-573. 

Sterrenburg F.A.S. (1993). Studies on the genera Gyrosigma and Pleurosigma (Bacillariophyceae). The identity 

of Pleurosigma obscurum W. Smith. Diatom Research 8: 447-456. 

Sterrenburg F.A.S. (1995). Studies on the genera Gyrosigma and Pleurosigma (Bacillariophyceae): Gyrosigma 

acuminata (Kützing) Rabenhorst, G. spenceri (Quekett) Griffith, and G. rautenbachiae Cholnoky. 

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 146: 467-480. 

Sterrenburg F.A.S. (1995). Studies on the genera Gyrosigma and Pleurosigma (Bacillariophyceae). Gyrosigma 

balticum (Ehrenberg) Rabenhorst, G. pensacolae sp. n. and Simulacrum species. Botanica Marinum 38: 

401-408. 

Sterrenburg F.A.S. (1997). Studies on the genera Gyrosigma and Pleurosigma (Bacillariophyceae). Gyrosigma 

kützingii (Grunow) Cleve and G. peisonis (Grunow) Hustedt. Proceedings of the Academy of Natural 

Sciences of Philadelphia 148: 157-163. 

Sterrenburg F.A.S. & Underwood G.J.C. (1997). Studies on the genera Gyrosigma and Pleurosigma 

(Bacillariophyceae). The marine “Gyrosigma spenceri” records; Gyrosigma limosum Sterrenburg et 

Underwood nov. sp. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 148: 165-169. 

Stoermer E.F. (1967). Polymorphism in Mastogloia. Journal of Phycology 3: 73-77. 

Straub F. (1990). Variabilité comparée d’Achnanthes lanceolata (Bréb.) Grunow. 2: approche biométrique de 

quelques races de la sous-espèce frequentissima Lange-Bertalot. Ouvrage dédié a H. Germain, Koeltz, pp. 

243-250. 

Thwaites G.H.K (1848). Further observations on the Diatomaceae; with descriptions of new genera and species. 

With two plates. The Annals and Magazine of Natural History 2: 161-173. 

Tuji A. & Williams D.M. (2006). Typification of Conferva pectinalis O.F. Müll. (Bacillariophyceae) and the 

identity of the type of an alleged synonym, Fragilaria capucina Desm. Taxon 55: 193-199. 

van Dam H. (1974). Enige diatomeeënsoorten, nieuw voor de Nederlandse flora. Gorteria 7: 52-57. 

van Dam H. (1974). The suitability of diatoms for biological water assessment. Hydrobiological Bulletin 8: 274-

284. 



 65 

van Dam H. (1982). On the use of measures of structure and diversity in applied diatom ecology. Nova 

Hedwigia Beiheft 73: 97-115. 

van Dam H & Kooyman H. (1982). A new diatom from Dutch moorland pools: Navicula heimansii 

(Bacillariophyceae). Acta Botanica Neerlandica 31: 1-4. 

van Dam H. (1983). Zure regen. Maandblad van het Wereldnatuurfonds Nederland 7/8: 105- 111. 

van Dam H., Van Geel B., Van der Wijk A., Geelen J.F.M., Van ders Heijden R. & Dickman M.D. (1988). 

Palaeolimnological and documented evidence for alkalization and acidification of two moorland pools (The 

Netherlands). Review of Palaeobotany and Palynology 55: 273-316. 

van Dam H., Schroevers P.J. & van der Kamp L. (1990). Het archief van de hydrobiologische vereniging. 

Nieuwsbrief Werkgroep Biologische Waterbeoordeling 11: 13-17. 

van Dam H. (1996). Partial recovery of moorland pools from acidification: indications by chemistry and 

diatoms. Natherlands Journal of Aquatic Ecology 30: 203-218. 

Zwijnenburg-De Rijke M. & van Dam H. (1975). Ecologische aspecten van de Veluwe infiltratie. H2O 15: 309-

315. 

PDF ARTIKELEN 

Kahlert M., Kelly M., Albert R.-L., Almeida S.F.P., Besta T., Blanco S., Coste M., Denys L., Ector L., 

Frankova M., Hlubikova D., Ivanov P., Kennedy B., Marvan P., Mertens A., Miettinen J., Picinska-

Fałtynowicz J., Rosebery J., Tornes E., Vilbaste S. Vogel A. (2010). Identification versus counting protocols 

as sources of uncertainty in diatom-based ecological status assessments. Hydrobiologia DOI 

10.1007/s10750-012-1115-z. 

 



 66 

 

 



 67 

Diatomededelingen 36, 2012 

Nieuwe literatuur 

samengesteld door Holger Cremer (voorzitter NVKD) 

Freshwater diatom floristics of the late Eocene Florissant Formation, Clare's Quarry site, 

Central Colorado, USA 
M.E. Benson, J.P. Kociolek 

Bibliotheca Diatomologica 58 

2012, ISBN 978-3-443-57049-1, J. Cramer, Stuttgart 
Freshwater diatom floras from Pre-Neogene times are rare, known from only a few localities, and tend to have limited 

taxonomic diversity. The late Eocene lacustrine beds of the Florissant Formation in Colorado provide an exceptionally 

well-preserved record, having yielded the most genus-rich of the early freshwater diatom floras. With its 34 million-year 

age, the flora represents the geologically earliest documented occurrence of many modern freshwater genera and includes 

taxa with strong affinities to extant species. 

This monograph illustrates and describes the Florissant diatom flora from the Clare’s Quarry site that includes species and 

morphotypes of 21 genera. Among them are 5 newly-named species: Aulacoseira clarensis, Platessa florissantia, Navicula 

eomenisculus, Adlafia tellerensis, and Frustulia coloradensis; and one new variety:Fragilaria vaucheriae var. lohmanii. 

34 plates, an exhaustive reference list and indices of taxa round up this volume and make it a valuable source of 

information for biologists and palaeontologists working on fossil diatom floristics. 

Lake Baikal: Hotspot of endemic diatoms 
H. Lange-Bertalot (ed.) 

Iconographia Diatomologica 23 

2012, ISBN 978-3-905997-09-5, A.R.G. Ganter Verlag, Ruggell 
In numerous aspects Lake Baikal is the world most splendid lake of the whole world, just to mention, it is the deepest lake 

and contains the worlds largest volume of surface freshwater. Located in the so called Baikal Lake rift zone the basin is 

filled with the thick sedimentary sequence. The origin of the rift zone began over 30 million years BP in the Oligocene. 

Baikal represents a group of ancient lakes which extends back with their geological history to the Tertiary. Examples of 

such lakes include also Biva in Japan and Ohrid in Macedonia, East African rift valley lakes including Lake Victoria, 

Tanganyika and Titicaca in South America. Ancient lakes attract the attention of evolutionists and taxonomists as water 

bodies hosting a wealth of interesting plant and animals species. It has already been observed in the early years of studies 

on plant and animals communities and on diatom assemblages in particular that taxa at different rank are restricted in their 

distribution (endemic) either to ancient lakes themselves or to their close surrounding area. In the forwarded monograph we 

provide description and illustrate in LM and SEM numerous diatoms. Most significant achievement of our study is that we 

describe as new for science over 200 species and illustrate over 170 entities which potentially are new for science. It is 

noteworthy that in this monograph we describe and illustrated taxa representing just 27 genera. In this book we present the 

highlights of benthic pennate diatom taxa which inhabit just a small piece of the Lake Baikal surface bottom sediments. 

The major aim of this monograph is to document the biodiversity of the Lake Baikal diatom assemblages. The Lake has 

turned out to be so rich in species number that we can easily plan the next volume only just to provide the diatomologists 

with the diversity of the Lake Baikal pennate diatoms and the samples accessible for our examination are just like a tip of 

the needle when compared to the study area size. The most remarkable observation is that, although Lake Baikal is an 

ancient lake located in Siberia, a part of the Holarctic, the species composition of its benthic diatom assemblages is fairly 

different from any other regions of this realm. Without any doubt our research on diatom assemblages supports the 

hypothesis of Lake Baikal being an evolutionary hotspot. Numerous diatom genera which neither on European nor on the 

global scale never reach such diversity as it is observed in the Baikal. Results of our study support a hypothesis that diatom 

assemblages of the Baikal Diatom shallow areas are composed of numerous taxa, either common or rare, which have much 

broader distributed in the Holarctic realm being. Apparently less numerous are taxa considered as Baikal endemics. 

Surprisingly the species of the deep water appear to be endemic form. They are almost entirely missing even in neighboring 

regions including northern Mongolia (Lake Hövsgöl), as documented in our own research. 
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A revision of the family Pleurosigmataceae (Bacillariophyta) 
G. Reid 

Diatom Monographs 14 

2012, ISBN 978-3-905997-00-2, A.R.G. Ganter Verlag, Ruggell 
The morphology of the family Pleurosigmataceae Mereschkowsky is documented using light and scanning electron 

microscopy. A historical overview of the treatment of the family is given and their interrelationships explored using 

cladistic analysis. Four new genera are described; Arcuatasigma gen. nov., Carinasigma gen. nov., Cochlearisigma gen. 

nov. and Costasigma gen. nov.; fourteen new combinations are proposed; and five new species described: Arcuatasigma 

addu sp. nov., Arcuatasigma castracanensis sp. nov., Donkinia lipscombensis sp. nov., Cochlearisigma ohsinsina sp. nov. 

and Costasigma simsii sp. nov. Plagiotropis is shown to be most closely related to the keeled members of the 

Pleurosigmataceae and is thus included in the Pleurosigmataceae, a new tribe is proposed to reflect this relationship, 

Carinasigmodeae tribe nov., which contains the new sub - tribe Rhocosigmodeae sub - tribe nov. within it to reflect the 

relationships of Rhoicosigma and Cochlearisigma. A further two tribes are described, Toxonideae tribe nov. and 

Pleurosigmodeae tribe. nov. Pleurosigma transilvanicum is formally transferred here to Gyrosigma transilvanicum 

(Pantocsek) Reid comb. nov. as it contains all the characters of Gyrosigma not Pleurosigma i.e. striae arranged in 

longitudinal and transverse rows. Hyalosigma is shown to be a member of the Pleurosigmataceae and is formally 

transferred to the family. 

Diatoms as indicators of environmental change in ancient Lake Ohrid during the last glacial - 

interglacial cycle (ca. 140 ka) 

A. Cvetkoska, J.M. Reed, Z. Levkov 

Diatom Monographs 15 

2012, ISBN 978-3-87429-428-7, A.R.G. Ganter Verlag, Ruggell 
Introduction (Previous research on Lake Ohrid); Materials and Methods (Site description, Core recovery and chronology, 

Diatom analysis); Observations (Observations of dominant Cyclotella species complexes, Cyclotella ocellata complex, 

Cyclotella fottii complex, Description of the most abundant diatom taxa in core Co1202); Diatom response to climate 

change and tephra impact (Ordination of C. fottii and C. ocellata morphotype data, Dissolution, Correlation with tephra 

impact); Discussion (Species-level diatom response to climate, Biodiversity and evolution, Diatom dissolution, Correlating 

morphological variability with climate changes, Strategies for future taxonomic analysis); Conclusions. Lake Ohrid 

(Macedonia/Albania) is probably the oldest lake in Europe, with an estimated age of 2 - 10 Ma. It is widely recognized that 

the palaeolimnological records preserved in the sediments of ancient lakes such as Ohrid are important archives of 

Quaternary climate change, providing long-term, high-resolution, continuous sequences which are terrestrial equivalents of 

the marine and ice-core records. These lakes are also hotspots of biodiversity, harbouring exceptional diversity of endemic 

taxa. As part of multi-proxy palaeolimnological research in advance of an International Continental Deep Drilling 

Programme coring campaign in 2012, this study focuses on taxonomy in presenting the results of a diatom-based study of a 

14.5 m long sequence (core Co1202), which spans the last ca. 135 ka of lacustrine history. The authors aimed at testing 

diatom response to major climate events and the impact of tephra from Italian volcanic eruptions across two glacial-

interglacial transitions. Pursuing the taxonomic theme, this extended to analysis of sub-species level morphological 

variability. The results indicate that in Ohrid the diatoms are extremely sensitive palaeoclimate indicators, tracking glacial-

interglacial shifts and more subtle global events including MIS3. We have also identified a sub-species level response in 

planktonic diatom taxa which is likely to contribute additional proxy data in future palaeoclimate studies. They are the only 

biotic organisms to be preserved throughout glacial- interglacial cycles, suggesting their value extends also to testing 

theories of evolution and biodiversity over the Quaternary as a whole. A total of 179 taxa was identified in the fossil record; 

descriptions of the most frequent taxa are presented here. Formal description is provided of two new species which are 

present in the Holocene and modern environment: Encyonema cespitosiforme Cvetkovska & Levkov spec. nov. and 

Mastogloia ohridana Cvetkoska & Levkov spec. nov. 

A beginner’s guide to diatoms 

J. John 

Diatom Monographs 15 

2012, ISBN 978-3-905997-12-5, Koeltz Scientific Books, Koenigstein 
The study of diatoms has become more relevant today than before. Climate change, global warming, and water crisis 

impact upon aquatic biodiversity. Diatoms, one of the most ubiquitous aquatic life forms have emerged as the focus of 

attention as the most sensitive organisms responding to environmental changes. It is only in recent years that the diatom 

flora of vast inland aquatic systems of remote countries is being explored. While there is a rejuvenated interest in regional 

diatom floras, there is an acute shortage of introductory publications available for beginners. There are environmental 

consultants, high school and university students, teachers, researchers in many parts of the world who are interested in 

diatoms. Jacob John (Australia) has written an introductory book on diatoms, drawn from his extensive experience as a 

university teacher, researcher and environmental consultant. Prof John has conducted diatom workshops in Australia, Asia 
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and Europe, using parts of this book. The intricate pattern composed of silicon the most abundant element on this planet 

only second to carbon, makes diatoms attractive to architects and artists alike. This book (150 pages) is amply illustrated by 

more than 155 Scanning Electron Micrographs and more than 150 Light Micrographs arranged in 77 plates. It is written in 

a direct and simple style and explains the most commonly used technical terms in diatom studies. A beginners guide to 

diatoms aims at providing the fundamental characteristics of most common genera with examples of species within each 

genus. 

The diatom world 

J. Seckbach, J.P. Kociolek 

Cellular Origin, Life in Extreme Habitats and Astrobiology 19 

2011, ISBN 978-94-007-1326-0, Springer, Dordrecht 
Diatom biology, genomics and ecology are becoming more relevant to the human species. While there have been recent 

compilations of some of the applied aspects of diatoms, and the dizzying pace of taxonomic revisions, this new volume 

bring us up to date on their classification, biology and ecology, as well as covering the topics of genomics and applied uses. 

In this collection, some of the leaders in diatom research present either new information or summarize recent research 

efforts on a wide range of topics, including the tree of life of diatoms, their classifications, the wide habitats and ecological 

spectra the group exploits, as well as the beauty of their form. This volume celebrates the diversity, emerging areas of 

research and fascinating ecology of the diatoms bringing this group of world-renown and emerging research leaders 

together. 'The Diatom World' will foster greater appreciation and research contributions on this incredibly diverse and 

fascinating group of organisms. 

Diatoms: unnoticed living jewels in water 

D.W. Blinn, S.L. Blinn, S. Strong 

2012, ISBN 978-0-9837967-5-6, Maple Creek Media, Hampstead 
This book is designed to introduce diatoms to younger generations and to enlighten them about how these “living jewels” 

help our planet function on a daily basis. Diatoms are in the group of plants called algae, and have typically been 

appreciated only by the scientists who study them and those who use them commercially. The significance of these 

mysterious tiny plants is especially important for the younger generations, because diatoms will forever play a critical role 

in the health of our planet. Most diatoms are smaller than the period at the end of this sentence, yet together they provide 

nearly 40% of the Earth’s oxygen and effectively help reduce global warming on our planet. Diatoms also help us in 

learning about the past, solving crimes, manufacturing household products, providing ideas for artists and designers, and 

potentially creating fuel and solar energy for cars, trucks, and planes. Diatoms are also critical in the ecological food chain 

of streams, lakes and oceans. There is still much to be learned about these tiny plants and there will undoubtedly be new 

discoveries about the importance of diatoms in medicine, commercial products, potential food sources, and their necessary 

conservation in maintaining our planet for future generations. 

Life learning with living books 
Inspired by Charlotte Mason Homeschooling 

Three video’s: part 1. Introduction and collection of diatoms; part 2. Preparation of permanent slides; 

part 3. Observation of diatoms 
2012, http://lifelearningwithlivingbooks.blogspot.nl/2012/07/diatoms-pagoo-species-study-our-living.html 
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Congressen 

samengesteld door Holger Cremer (voorzitter NVKD) 

NVKD STUDIEDAG 30 MEI – 1 JUNI 2013 

In 2013 vinden de studiedagen van de Nederlands-Vlaamse Kring van Diatomisten in Nederland plaats 

in Overasselt. Adrienne Mertens van Grontmij Nederland B.V. is deze keer onze gastvrouw. De 

bijeenkomst bestaat weer uit drie onderdelen: een taxonomische cursusdag op donderdag 30 mei, een 

lezingendag op vrijdag 31 mei en een excursie naar de Overasseltse en Hatertse Vennen op zaterdag 

1 juni. Meer informatie is te vinden op de bijliggende aankondiging en is tevens via de 

verenigingswebsite (www.diatom.nl) verkrijgbaar. Het definitieve programma wordt op tijd bekend 

gemaakt. Informatie is verkrijgbaar bij Holger Cremer (holger.cremer@tno.nl) en Adrienne Mertens 

(adrienne.mertens@grontmij.nl) 

INTERNATIONALE CONFERENTIES 

April 2013 

3
rd

 Annual European Algae Biomass Conference, Vienna, Austria, 24.-24.4.2013 

(http://www.wplgroup.com/aci/conferences/eu-eal3.asp) 

2
nd

 Annual World congress of Biodiversity, Ecology and Environment, Nanjing, China, 25.-27.4.2013 

(http://www.bitlifesciences.com/BIOD2013/) 

Juni 2013 

3
rd

 International Conference on Algal Biomass, Biofuels and Bioproducts, Toronto, Canada, 

16.-19.6.2013 (http://www.algalbbb.com/) 

2
nd

 Workshop on The molecular Life of Diatoms, Paris, France, 25.-28.6.2013 

(http://events.embo.org/13-diatom) 

Augustus 2013 

4
th

 Polar Marine Diatom Taxonomy and Ecology Workshop, Cardiff, United Kingdom, 4.-9.8.2013 

(http://www.isdr.org) 

10
th

 International Phycological Congress (IPC 10), Orlando, Florida, U.S.A., 4.-10.8.2013 

(http://www.intphycsoc.org/congresses.php) 

22
nd

 North American Diatom Symposium, Bar Harbor, Maine, U.S.A., 13-17.8.2013 

(http://www.northamericandiatomsymposium.org/) 

XIII International Scientific Phycological Conference (XIII Diatom School), Borok, Yaroslavl, Russia, 

24.-29.8.2013 (http://www.isdr.org/wp-content/uploads/first-circular.pdf) 

September 2013 

7
th

 Central European Diatom Meeting (CE-Diatom) and 32
nd

 Meeting of the French speaking 

Diatomists Association (ADLaF), Thonon-les-Bains, France, 16.-20.9.2012 

(https://colloque.inra.fr/cediatom_adlaf_2013_eng) 
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Auteursinstructies Diatomededelingen 

Onderstaand zijn belangrijke instructies voor het schrijven van een artikel voor Diatomededelingen te 

vinden. 

Artikellengte 

Als maximale lengte van een artikel geldt 15 pagina’s in druk, inclusief tabellen, figuren en fotoplaten. 

Voor langere bijdragen gelieve vooraf met de redactie te overleggen. 

Opbouw 

Standaardartikelen beginnen met een inleiding, gevolgd door de resultaten, een discussie en mogelijk 

conclusies. In overleg met de redactie van Diatomededelingen kan van deze structuur afgeweken 

worden. 

Tekst en illustraties 

Tekst moet ongeformatteerd in Times New Roman, 12 pt, aangeleverd worden. Illustraties, foto’s en 

grafieken moeten minimaal een resolutie van 300 dpi hebben en liefst aangeleverd worden als JPEG of 

TIFF bestanden. Kleurillustraties worden niet geaccepteerd. Afbeeldingsonderschriften liefst aan het 

einde van het tekstdocument aanleveren. 

Tabellen 

Tabellen dienen ongeformateerd in Times New Roman, 11 pt, aan het einde van het tekstdocument 

aangeleverd te worden. 

Literatuur 

Tijdschrift 

Cremer, H., Bunnik, F.P.M., Donders, T.H., Hoek, W.Z., Koolen-Eekhout, M., Koolmees, H.H., 

Lavooi, E., 1994. River flooding and landscape changes impact ecological conditions of a scour hole 

lake in the Rhine-Meuse delta, The Netherlands. Journal of Paleolimnology 44: 789-801. 

Boek 

Round, F.E., R.M. Crawford & D.G. Mann, 1990. The diatoms. Biology and morphology of the 

genera. Cambridge University Press, Cambridge, 747 pp. 

Rapport 

Van Dam, H., 2009. Evaluatie basismeetnet waterkwaliteit Hollands Noorderkwartier: trendanalyse 

hydrobiologie, temperatuur en waterchemie 1982-2007. Rapport 708. Herman van Dam, Adviseur 

Water en Natuur, Amsterdam. 253 p. 

Verantwoording 

De artikelen die voor publicatie in Diatomededelingen worden ingezonden worden niet extern 

gereviseerd en alleen door de redactie beoordeeld en opgemaakt. De redactie is dan ook niet 

verantwoordelijk voor de inhoud van de ingeleverde artikelen. De redactie verwacht dat de conclusies 

worden gedragen door de gepresenteerde gegevens. 

Procedure 

Stuur het volledige artikel naar de redactie van Diatomededelingen bij voorkeur per e-mail naar 

bart.vandevijver@br.fgov.be. Er worden GEEN drukproeven verstuurd. 
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