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VAT1blGÇN VAN DF I F71NGFN 
gehouden op 28 oktober 1988 op het RIN te Leersum. 

1. HET OUTCTAAN VAN AANGROEI, MET HAQRUK OP DIATOMEEEN. 

I Door: Jerko Otten 

Abstract van d e  lezing te Leersum op 28 oktober 1988, naar aanleiding van een 
doktoraalvak Plantkunde aan de Landbouw Universiteit Wageningen. 

In natuurlijke wateren wordt over substraten dikwijls een aangroeilaag gevormd 
die bestaat uit slijm, detritus, bacierien, algen en dierlijke organismen. Diatomeeën 
vormen door een hoge abundantie en interessante hechtingswijze vaak een opval- 
lende komponent van d e  aangroeilaag in het zoete water. Strulrturirkenrnerken (W.O. 
sooRen-samenstelling) van een dergelijke laag en de snelheid waarmee de laag 
wordt gevormd zijn afhankelijk van een groot aantal faktoren, zoals de aard van het 
substraat, de temperatuur, waterstroming langs het substraat, licht, chemische 
samenstelling van het water etc. Voorwat betreft destevigheidwaarmeeeen alg zich 
bindt, zijn ook eigenschappen van de alg van belang. Ondermeer de samenstelling 
van het slijm dat betrokken is bij de hechting speelt een rol: de aanwezigheid van een 
proteïnekomponent in het slijm bevordert de brugvorming tussen polymeren die het 
slijm vormenendaarmeedeviscositeit van het slijm endestevigheid vande hechting, 
Uit slijmkleuringen met de kleurstoffen Alcian-blue (kleuring op zure polysacchari- 
den) en Coomassie-blue (proteïne-komponent) blijkt dat ar in het slijm van diate 
rneeëngeen prote'ine-komponent aanwezig is, in tegensteling tot inde hechtstof van 

I een aantal groenwieren die wel positief reageren op de kleuring met Coomassie-blue 
(dit waren hoofdzakelijk draadwieren die met een speciale hechtcel vastzitten). In 
overeenstemming met deze  waarneming bleek bij experimenten waarbij er krachten 
op de hechtcellen werden uitgeoefend (waterstroming, ultrasoon trillen) dat de 
diatomeen gemakkelijker van het substraat zijn te verwijderen dan de algen met zo'n 
proteïne-komponent in het slijm. Ook de wijze van hechten speelt een rol: plat tegen 
het substraat aanliggend, of van het substraat afgericht. Een van het substraat 
afgerichte wijze van hechten b i d  de cel mogelijkheden te ontsnappen aan stress- 
situaties zoals ongunstige lichtomstandigheden wanneer het een dichte aangroei- 
laag betreft, of in het gevalvan epiphyien aan ongunstige interacties rnetdegastheer- 
plant. Daartegenover staat dat een dergelijke wijze van hechten de kans om van het 
substraat afgespoeld te worden groter maakt. 

Draden van het groenwier Cladophora crispata blijken sen geschiki substraat te 
zijn voor epiphytische diatomeeë n. De draden kunnen zo dicht bezet rijn dat de 
gastheer-cellen zelf nauwelijks meer zichtbaar rijn. Er worden zowel vlak tegen het 
substraat aanliggende soorten op de draden aangetroffen (bijvoorbeeld Cacconeis 
placentula) als soorten die zodanig zijn gehecht dat ze zich van het substraat 
africhten. Deze laatsten blijken vooral in de dichtere stukken aangroei te domineren. 
Rozetvorrnige kolonies van Fragilaria zijn talrijk, evenals de met lange slijmsteeltjes 
vastzittende Gornphonema's en Rhoicosphenia's. Langs de draden kunnen afwis- 
selend stukken met relatief qong" epiphyton en "ouder" spiphyton worden ander- 
scheiden aan de hand van de mate van vertakking van de kolonies van Rhoieosp 



henia cunrata en Gomphonema constrictum, en deze verschillen in epiphyton zijn te 
koppelen aan het groeipatroon van het substraat (de Cladophora draden). 

Adsorptie en hechting van algen aan subctraat isvoor een deel een fysisch proces, 
waarbij Vanderwaals-krachten en electrische krachten een rol spelen. Afgezien van 
chemische eigenschappen van het substraat (W.O. het vrijkomen van toxische 
stoffen, íysiologischa interactie tussen een epiphyt en de gastheer-plant) zijn ook 
íysische eigenschappen van het substraat van belang bij het hechten van algen: 
hechting aan substraten met een lage kritische oppervlaktespanning (dat zijn 
substraten die slecht worden bevochtigd door vloeistof; bijvoorbeeld een vet sub- 
straat of een substraat met een teflon laag hebben een lage kritieke oppewlaktespan- 
ning) is minder stevig dan aan substraten met een hogere kritieke oppewlaktespan- 
ning (goed te bevochtigen), en in natuurlijke situaties waarbij er siromingskrachten 
een rol spelen, verloopt de aangroei aan dergeyijke substraten minder snel. Ookzijn 
de electrische eigenschappen van het substraat-oppervlak van belang: adhesie aan 
een negatief geladen oppervlak is relatief zwak. Het niet-inert zijn van hetsubstraat 
-wanneer het substraat Langzaam wordt afgebroken of in oplossing gaat zoals het 
slijmlaagje over de celwand van sommigedraadwieren- kan de aangroei hieropsterk 
vertragen. Bovengenoemde eigenschappen van substraten zijn te beschouwen als 
fakîoren diedecnel heid waarmeeeen aangroei ontstaat mede bepalen. De aangroei 
kan hierdoor worden vertraagd, in het bijzonder aangroei op een substraat met sen 
negatief geladen oppervlak. De invloed van deze fysische eigenschappen van het 
substraat is aangetoond door de stevigheid waarmee algen hechten aan glas 
(negatief geladen oppervlak, hoge kritische oppervlaktespannfng), plexiglas (neu- 
traal (dipool), lage kritieke oppewlaktespanning) en glas met een polysine-coating 
(positief geladen, hoge kritieke oppervlakte spanning] tevolgen in de ioopvan de tijd. 
Er blijkt dat aanvankelijk het hechten aan glas minder stevig is dan het hechten aan 
plexiglas en polycine- gecoatecf glas. Na eén tot enkele dagen zijn er echter geen 
verschillen meer in stevigheid waarmee op de verschillende substraten wordt 
gehecht. Er blijken na deze tijd eveneens geen verschillen meer te zijn in de 
oppervlaktespanning van de drie substraat-typen. Er is dus slechts sprake van een 
vertraging van het ontstaanvanaangroeÎ,endoor.de langzaam optredende adsorptie 
van organisch materiaal (zoals biofibrillen die in het water voorkomen, slijm) gaan de 
bovengenoemdscubstraateigenschappeneens~eedsminder belangrijks rolspelen. 

Experimenten waarbij het hechten van Nitzschia palea aan giasen aan plexiglas 
is gevolgd, zijn uitgevoerd bij 10 graden en bij 20 graden Celsius. Er blijkt dat deze 
diatomege-n bij de lagere temperatuur Heviger aan het substraat zijn gebonden dan 
bij de hogere temperatuur. 

 HG^ artikel over dit onderwerp is verschenen in: 
Arch. Hydroblol. 1 12 (2): 3 77- 195 (1  988); 
S.H.Otten & M. TM. Willemse; First steps ?o periphyton. 



2. DIATOMEEEN ASSEMBLAGES IN OPPERVLAKTE SEDIMENTEN VAN DE 
NOOR D-OOST ATLANTISCHE OCEAAN. 

Door: Corina Brussaard, N IOZ (Texel) 

DiaZorneeBnonderzoek aan diepzee sedimenten kan bijdragen tot het verkrijgen 
van inzicht in de oceanografie van het verleden (paleoceanografie). Daartoe wordt 
geprobeerd aan de hand van de diatomeeën-soorìenverspreiding van recente 
(oppervlakte) sedimenten uit een bepaald gebied en de kennis van de huidige 
hydrografische karakteristieken van de waterrnacsa's (zoals temperatuur, saliniteit, 
nutrienten-concentraties etc.) uit dat zelfde gebied, relaties te vinden die kunnen 
dienen voor de 'reconstructie" van de paleoceanografie. Bij het gebruiken van een 
dergelijk "referentie kader" gaat men er vanuit dat de ecologie van de diatomeeen 
niet is veranderd in het gegeven tijdsbestek. 

In het kader van een doctoraal onderwerp (RU Groningen) opde afdeling mariene 
geologie op het NIOZ (Texel), is gewerkt aan het bepalen van de relaties van 
diatorneehl verzamelingen van oppewlakte sedimenten uit de Nmrd-Oost Atlanti- 
sche Oc~aan en de bovenliggende watermassa's; dit alles als voorbereiding op het 
paleoceanografisch onderzoek. Het gebied met daarin de onderzochte sedimenten 
is in kaart gebracht in de onderstaande figuur. 



Na het bepalen van de diatome&n-~oortensamenSte1Iing van de sedimenten 
werden verspreidings-patronen van de 31 meest voorkomende soorten geografisch 
uitgmet, waarna stapekjes weden gevormd van soorten met min of meer overeen- 
komstige patronen. De zo onstane 'groepen" werden gekornsleerd met fysische en 
chemische eigenschappen van bovenliggende watermassa's (gemeten tijdens de 
Zocht, of -zo niet voorhanden- uit de literatuur), waarvan de uitkomsten weer 
vergeleken werden met gegevens over de ecologie van desbetreffende soorten. 

Ook op eert andere manier werden de "groepen" bepaald. Za werd er gebruik 
gemaakt van het al bestaande statische Yactor analysem- computer programma; een 
programma dat grote hoeveelheden gegevens ordent in een  aantal betekenisvolle 
assemblages (factoren). Deze techniek relateert aan een lineair response mdlel, 
waarin het voorkomen van een soort lineair tos- of afneemt met een veranderende 
omgevingsvariabele. Hoewel dit moeilijk was na te gaan, is de verwachting dat niet 
alle gebruikte soorten lineair zullen reageren op de aanwezige variabelen. Toch 
kwam de uitkomst van de factoranalyse goed overeen met die vande "vsrspreidings- 
patronen methode" en is daarom naar verwachting redelijk betrouwbaar geacht voor 
deze dataset. 
Er zijn meerdere technieken die niet van een lineaire relatie uitgaan, waarvan de 
canonische ordinatie analyse er &&n van is. Het is een combinatie van regressie 
analyse en ordinatie technieken (in de strikte sin van h d  woord). 

Naast bovenstaande analyse werd ook gekeken naar de preservatie van de 
diatorneean-schalen, het aantal diatomeeën per gram d r o q  sediment, het aantal 
soorten, de diversiteiten-index, het type sediment en het percentage CaC03. 

De meest voorkomende soorten in het gebied zijn die van het genus Chaetoceros. 
Het genus werd nis? op soort orderscheiden, maar uitsluitend op rustsporen en 
vegetatieve individuen. Dit opgrond van de slechte (gebroken) staat vande skeletjes 
indesedimentenen de beperkte kennisen literatuurvoor dedeterminatievansporen, 
Rustsporen en vegetatieve cellen werden wet onderscheiden op grond van de 
verschillen in ecologische betekenis: vegetatieve celTen komen voor in relatief 
nutriëntenrijk water [kustgebieden) en gaan sporen vormen onder relatief ongunsti- 
ge omstandigheden, om als het ware een slechts periode te kunnen overbruggen. 

Q-mode factor-aniafyse van de 31 meest voorkomende soorten leverde slechts 1 
factor (EGTOR l), bestaande uit Chaetoceros rustsporen: verantwoordelijk voor 
91.5% van de variantie en aldus voorkomend mei hoge factor loadings in het gehele 
gebied. Om meerdere factoren teverkrijgen, die uiteraardzeer ondergeschikt zouden 
zijn aan deze hoofdfactor, werd een volgende run gedraaid, waarbij de C haetoceros 
rustsporen werden weggelaten. Dit Eeverde 3 aanvullende faktoren, die tezamen een 
cumrnulatieve variantie van 89.1 % uitmaakten. 
De belangrijkste factor uit de tweede run (de zogenaamde bestaat uit 
vegetatieve individuen van het genus C haetoceros en karakteriseert, aangezien de 
hoogste factor- loadings voorkomen in de kustgebieden, neritische omstandigheden 
met hoge nutriennten concentraties. 
FACTOR 3 wordt gevormd door vnl. Thalassionema nilzschioides, T. bacillaris en 
Thalassiosira oestrupii en komt voor in gebieden gekenmerkt door min of meer 
oceanische omstandigheden en nutrienten concentraties die intermediair zijn tussen 
de kustgebieden en de diepe oceaan. 
De laatste en relatief koude factor (w is samengesteld uit Thalassiothrix 
longissima, Rhizosoleniahebetata var. semispina, Thalassiosira antarctica var. 
borealis, Coscincdiccus rnarginatus,T. kryophilaenT-gravida (in ordevan belangrijk- 
heid) en komt vnl. voor in het koude oceanisch noordelijke deel. 



Om het effekl van de dominantie van Chaetmros teniet te doen werd een 
getransformeerde Q-mode factor-analyse uitgevoerd; hierbij vormen alle soorten 
een gelijk aandeel in de analyse. Het heet een 'percentage range transformation" en 
houdt in dat de laagste percentages van voorkomen op nul worden gesteld en de 
hoogste op l. De 3 factoren die hier uit worden opgelost zijn: 
de "warme" factor bestaande ui t: Thalassiosira wcentrica, T. oestrupii, Thalassione- 

ma nitzschioides, T. bacil taris, Thalassiosira leptopus, T.lineata, Plankiionellasol, 
Chaetooeros rustsporen, Roperia tecselata, Rhizosotenia bergonii, T. symmetri- 
ca, Hemidiscus cuneiformis, R. alata en Nitzschia marina. De koude factor is ca- 
mengesteld uit Thalassiosira gravida, T.trifulta, T.antarctica war. borealis, Cosci- 
nodiscus rnarginatus, Rhizosoleniastyliformis, Tangulata. T.hyalina, T.kryophila 
en Rhizosolenia 'hebetata var. semispina. De derde en neritische factor bestaat 
uit maar twee deelnemers nl. Chaet-ros spp. en Melosira sulcata. 

De uitwerking van de gegevens werd bernoeifij!d door het feit dat het ondenochte 
gebied nogal complex Is wat betreft de geografie en de oceanografie. Het is nl. een 
regio waar warm oppervlakte water uit het zuiden de Noorse Zee binnenstroomt, 
afkoelt, verdicht, bezinkt en als zwaar en koud water (tezamen metnogandere koude 
watermassa's) weer over de IJsland-faroer Ruo naar de Atlantische Oceaan 
terugstroomt. Dit 'overftow" water is in vroogere tijde~verant~oordelijk~ewe~st v&r 
de vorming van sedimentruggen als bijv. de Feni Ridge. Tegenwoordig heeft hel die 
transporteerende, ercderende en sedimentaire funktie nog steeds,. alhoewel op 
sommige plaatsen het tijdelijk onderbroken is geweest. Met name het laatste maakt 
het gebied uitermate geschikt voor het eerder beschreven paleoceanografiseh on- 
derzoek, waarmee reeds een kleine start is gemaakt. Daarbij is het at duidelijk 
geworden dat - aan de hand van fluktuaties van diatomee8n groepen - wisselende 
stroomsnelheden zijn voorgekomen. Daarbij moet worden opgemerkt dat de invloed 
vanandere bodemstromendande'overflow"stroom niet kunnenwordenuitgesloten. 
Al met al een interessant onderzoek waarvan een vervolg zeer wenselijk is. 

(Red.): De kopij' van de heer J. W.M. Baars over : 'Expen'tnented ondemoek aan 
mariene planktonische diaiorneee"n" was helaas te laat bfnnen om nog geplaatst te 
kunnen worden in dit nummer, Dat houden we dan tegoed voor nummer 8 1 



3. ENKELE FLARDEN OPGEVANGEN TIJDENS DE "MIKROCKOOP~ MIDDAG OP 
DE 'BIJEENKOMST VAN 28 OKT. 1988. 

Door: Solancfa van lperen 

Zoals uit de aankondiglng wel duidelijk was geworden, stond op hel rnicklag 
programma van de bijeenkomst te Lsersum fl. de mikroskopie hoog in het vaandel. 
Voor mij en vete anderen, denk ik, sen zeer goed besteedde middag, die te danken 
was aan de inspanningen van met name de heren Houpt en Lobensteln. 

Even ter herinnering een overzicht van de aktiviîeiten: 

Optimale keuze en gebruik van de Ilchtmlkroskoop voor diatomeeën on- 
derzoek. 
Poster en vmrlichting laser scanning mikroskopie en de toepassing hiervan 
voor diatomeeën. 

Door P. Houpt. 

Methoden voor contrastverbetering In de mlksoskople toegepast blj dla 
tomeeën onderzoek. 

Door J.J. Lobenstein. 

Tevens werd ereen demonstratie gegeven van het gebruikvan een 30 conden- 
sor en hoe je er eenvoudig zelf een kunt maken. 

Enkele punten waarvan ik op een klein klaclvelleije notities had gemaakt wil ik 
hier niet weglaten; speciaal ookvoor hen diede bijeenkomst niet hebben bijgewoond. 
0e keuze van de opmerkingen is uiteraard zeer willekeurig en celektief; voor verdere 
problemen kunt u terecht bij bovengenoemde sprekers. 

- Piet Houpt mekte op dat een aantal bekende mikroskopisten op latere leeftijd 
last heeft gekregen van de ogen. Het is niet bewezen, maar het zou mogelijk 
zijn dat het infra rode licht uit het halogeenspektrum van het rnikroskwp lampje 
schade aanbrengt op ha2 netvlies van het oog. Het gebruik van een warmte (Er)- 
filter zou het ir filtreren uit de lichtbron en daarmee eventuele schade kunnen 
voorkomen. Hij raadde iedereen dan ookaan een dergelijk filter aan te schaffen. 
Toen ik na deze opmerking bij een bekende mikroskoop-handeiaar probeerde 
het filter te bestellen, bleek hij nog nooit van het probleem gehoord te hebben. 
Erger nog, hij geloofde het niet eens. De volgende poging was bij de fotohan- 
delaar. Daar kwam ik navele malen uitleggen uiteindelijk bij de baas terecht, die 
na lang zoeken tevoorschijn kwam met een oud kartonnen mapje uit 1957 met 
daarin een infra rood gelatine filter. Hoewel ik me iets doorzichtigs had 
voorgesteld van een ir-filter was deze donker rood. Raat, dacht ik nog, zo rood, 
dat neemt het verdere licht weg. Met zo iets van: hij zal het wel weten verdween 
ik weer naar huis, om daar zeer spoedig door m'n ega uitgelachen te worden 
met de opmerking: dit is een filter dat ir doorlaat en het niet uitfiltreert? Tja, 
logisch, maar niet als je de werking van een uv-filter beschouwd. Terug naar de 
fotozaak dus. Ik neem mevoor het anders te brengen en leg uit dat de bedoefde 
filters worden gebruikt in diaprojektoren ter bescherming van de dia's. Dit keer 
was de reactie anders 'Ah, een warmte- filter!". 



(Had ik dat al niet een keer gezegd.....?) 
Geen kwade woorden hoor. Hij verdwijnt weer naar achter en komt wen  later 
terug met een dik doorzichtig vierkant stuk glas uit een zojuist gesloopte 
diaprojektur -"die hij toch niet meer n d i g  had". Mocht ik zo wel meenemen, rei 
hij ... 
Het volgende bezoek was bij de brillenman. Of hst stuk glas zo te slijpen was 
dat het in m'n houdertje (opzetstuk op lichtveld diafragma) sou passen. Vijf 
gulden moest het kosten, dieikvooruit betaalde. Devolgendedag kwam ikterug. 
Keurig netjes zat het dikke glas met twee ingewikkelde slijpranden in de houder 
geklemd; uitneembaar zelfs. Of het echt maar vijf gulden was ? 'Nou", zei de 
brillenman, 'de volgende keer reken ik waarschijnlijk wel iets meer". 
Zo liep ik opgetogen naar huis met een Ir-filter dat maar vijf gulden had gekost, 
maar dat voor mij al zoveel mbbr waard was geworden .... 
... Dat een goede achromatische condensor niet alleen belangrijk is voor het 
maken van mooie kleurenfoto's, maar ook voor het verkrijgen van een beter 
contrast. 

... Dat een r w a w i t  film nog altijd beter is dan een kleurenfilm. Daarbij is de 
technica1 Pan film van Koâak een goede keuze. 

... Dat de dekglasdikte 0.1 5-0.T7 mm moet zijn. 
Omdat er op mijn doosjes, waar de dekglaasjes altijd inzitten, geen andere 
gegevens staan dan de afmeting en bij gebrek aan zo'n stelmaatje voor tiende 
millimeters, heb ik een smal scherfjevan het dekglas afgebroken en op z'n kant 
in hars ingebed op sen objektglaasje. Vervolgens met een geijkte oculair 
micrometer de dikte bepaald. Ook een manier. Het was trouwens gemiddeld 
0.163 mm. 

- hobensteinsprakvooral overdaverschil~endetechniekenvan bwldvorming;de 
voordelenen de nadelen werden besproken en beter nog geilluctreerd met de 
meest fraaie dia's. Zo kwamen achtereen volgens aan bod: helderveld mikros- 
kopie, donkerveld -, fasecontrast -, 30  -, Difí. Interfer. Contrast (DIC) -, en 
polarisatie -. 

Omdat fasecontrast-mikroskopie, naar hij dacht, uit de mode is geraakt door de 
opkomst van de DIC, probeerde hij de voordelen van de fasecontrast nog eens extra 
Ze benadrukken (o.a. fraai contrast en goede resolutie inde randen van diatorneefin). 
Bij rondvraag bleken er toch nog vrij veel mensen in he2 publiek regelmatige 
fasecontrast gebruikers. Van het nut werden we overtuigd met een reeks prachtige 
voorbeelden van legpreparaten. 

(Red. noot): Facecontrast is alleen geschikt voor objecten met een genhg gangver- 
schil ("dunne obiecten"1. Voor raphesiiucturen. of diatomeeën als mbust8 Di~loneEs. 
finnularia en centrische soorten is fasecontrast volslagen onbruikbaar. net oplos- 
send vermogen kan afhankelijk van de gemiddelde nA van de fasering aanzienlijk 
lager zijn dan in lichtveld en zeker dan in DICI 

Donkerveld wordtgebruikt wanneeroverzicht isgewsnct,voorsnel zoeken 
en geeft bovendien de reetplaat duidelijk weer. 
Ik had begrepen dat je bij gebrek aan een donkerveld condensor een bruikbaar 



resultaat kunt bereiken bij lage vergroting door een l Ox objectief te gebruiken 
me2 de fasecontrast condensor in de s tad v m r  een sterker objectief. Enthou- 
siast werd ik toen ik later op deze manier mijn Ethmadiscus m29 preparaatjes 
bekeek. Niet eerder had ik zo makkelijk kunnen roeken naar fragmenten van 
valva centra, die mij zouden vertellen met welke soort Ethrndiscus ik te maken 
had. 

De 30  toepassing kon fraai worden gedemonctreerd op de aan een 
mikroskoop aangesloten video. Opstaande verhogingen van de valva komen 
beter uit, er is meer relief. De dia's van deze opnames waren uiteraard minder 
fraai, aangezien de scherptediepte gering is. Lobenstein liet achteraf zien hoei 
eenvoudig het is met een reepje dekglas, hars, een groenfilter en een zwart 
plakkertje, een 3D condensor zelf te maken. 

Ook nieuw v w r  mij was dat gepolariseerd licht kan worden gebruikt voor 
het bekijken van fijne strukturen bij lage vergrotingen met lage apertuur 
objektieven. 

Piet Houpt liet foto's zien van diatorneekin, genomen met de confocale 
laserscan-microskoop, die ontwikkeld is op TNO. De resolutiavan het apparaat 
zit tussen die van de LM en SEM in; de scherptediepte is door het optel systern 
van dunnepIakjesgrCn3t.Zo kan e e n  fotovan BBn diatornee uit wel 200 opgetelde 
plakjes bestaan. 

Aan het eind van de middag bekeken we, na al die reeksen mwle 
voorbeelden van legpreparaten, nog even een doorsnee preparaat waar de 
meeste van ons het gewoonlijk mee moeten doen. In ébn klap werd het me 
opeensweer duidslijkwaarom ikondankszoveel goede apparatuur nog zo vaak . . 

problemen heb .... 



INSLUITMIDDELEN VOOR HET DIATOMEEEN ONDERZOEK 

Door: Piet M. Houpt 

Wordt het middel 'Meltrnount* de venranger van 'NAPHRAX"? 

Om de fijne strukturen van diatorneeen onder de microscoop zichtbaar Ze maken 
moet er voldoende verschil zijn tussen de brekingsindex van de diatornee en zijn 
omgeving, het inbedmiddel. In de microscopie wordt dit aangeduid met de term 
zichtbaarheidsindex (lz). Deze wordt als volgt gedefinieerd: 

lr=100. Q n 
waarin vA n het verschil in brekingsindex is tussen het object en het middel waarin 
het object is ingesloten. Bij een lz van minder dan ca. f O is de zichtbaarheid bij 
helderveld microccopie onvoldoende om nw details te kunnen waarnemen. Een 
goed voorbeeld daarvan is het 'bekende middel Canada balsem. Worden diatomeeen 
daarin ingesloten, dan is het verschil in brekingsindex tegering om voldoende details 
te zien ook al gebruikt men de beste optiek. Canada balsem heeft nl. een breking- 
sindex van 1.51 5 terwijl die van diatomeeën 1.434 is, hetgeen dus resulteert in een 
te lage zichtbaarheids~ndex van 8.1 . 

Ondanks dit was er voor diatomisten In de vorige eeuw weinig keus. Met bleekdan 
ook een enorme verbetering toen het insluitmiddel Styrax beschikbaar kwam. Styrax 
is een natuurlijke hars door zuivering verkregen uit het sapvan de boom tiquidambar 
styraciflua, die in het ruiden van de VS groeit. Vandaar de naam Styrax. Een 
alternatief daarvoor is de goedkopere hars van de boom Liquidambar orientalis uit 
Klein Azie", maar die heefi een iets lagere brekingsindex en is moeilijker te zuiveren. 
De brekingsindex van Styrax is, na goed uitharden 1 .s80 ; sen enorme verbetering 
als we dat met Canada balsem vergelijken. De tichbaarheidsindex kwam daarmee 
op 14.6 I 

Van Heurck schrijft dan ook in zijn boek 'A treatise on the Diatomaceaewvan i 896: 
Towards the rniddle of the year f 883 A disclosed a new method of preparation which 
I had myself practised for some considerable time. I have givan up Canada balsam 
and I use Styrax instead, which, while being sasier to manage, has a considerably 
greater index of aefraction and shows the details of diatorns much more clearly". 

Het duurde dan ook tot het eind van de jaren dertig van onze eeuw voordat er een 
vervanger voor Styrax kwam. Vlak voor de tweede wereld-oorlcg vond de diatomist 
Wiltiam D. Fleming, die kolonel was bij het mdical corps in de Verenigde Staten, een 
insluitmiddel uit dat hij Naphrax noemde ( US-patent 281 2829 van 2 maart 1948). 
Dezevolledig synthetische "hars" bleekeen brekingsindexvan 1.700 te hebbenzodat 
daarmee de index steeg tot 26.6, ruim voldoende om, op enige uitzonderingen na, 
de fijnste details in de diatorneeenn schaaltjes zichtbaade maken onder het optische 
microscoop. 

Pogingen daarvoor en daarnaom de zichtbaarheid nog verder Zeverhogen bleken 
niet erg suksesvol. Middelen zoals Realgar met een brekingsindex van 2.400 waren 
slechts geschikt voor microscopische hoogstandjes, maar ongeschikt voor routina- 
matig gebruik in de praktijk. Het levert donkergekleurde preparaten en is daarnaast 
zeer giftig, terwijl de houdbaarheid van de preparaten zeer beperkt is. Tevens blijkt 
dat een insluitmiddel met een zo'n hoge brekingsindex storende optische effekten 
veroorzaakt, waardoor de objekten omringd worden met donkere randen. 

Eigenlijk is een middel zoals Naphrax met een n=1.7 ideaal voor het meeste 



diatomeeën onderzoek, mits men sen; goede kwaliteit Naphrax gebruikt. Is de 
Naphrax onvoldoende zuiver dan bestaat het risicodat opde lange duur kristallisatie 
verschijnselen optreden die het preparaat waardeloos kunnen maken. 

Voor een preparaat dat vele jaren goed moet blijven is het w k  van belang dat de 
inbed procedure zorgvuldig wordt uitgevoerd. Te sterk vetwarmen bevordert het later 
optredenvan kristallenin het preparaat. Een nadeelvan Naphraxisook,dat bij testerk 
verwarmen, dat bij aanbevolen werkwijzen moet gebeuren, giftige dampen vrij 
kunnen komen en die beter niet ingeademd kunnen worden. Een g o d e  afzuiging is 
hier dan ook aan te bevelen. 

Is er een alternatief voor Naphrax dat deze nadelen niet heeft? Een goede 
kandidaat hiervoor is het prdukt 'Meltmount 1.704 dat door de firma R.P. Cargille 
in de handel wordt gebracht. Cargitle is trouwens dezelfde firma die van Fleming in 
1948 de licentie kreeg om Naphrax te produceren. Meltmount Fs evenalsNaphrax 
oplosbaar in tolueen (af xyleen) en heeft een smeltpunt dat bij 65 graden Celsius ligt. 
Interessant is echter dat de brekingsindex identiek is aan die van Naphrax dus ca. 
1.7. 

Nadat ikvan een bevriende dlatornist in de VS sen monstertje Meltrnount kreeg 
opgestuurd ben ik gaan experimenteren. Over het algemeen kan het inbedmiddel op 
dezelfde wijze als Naphrax worden toegepast. Ik heb nu echter de ervaring dat de 
beste manier is om een klein korreltje op het objektglas te leggen daar waar het 
dekglas moet komen. Het dekglas met de ingedroogde diatomeeen wordt nu daarop 
gelegd, terwijl het geheel op een verwarmingsplaat ligt die op 90-95 graden Celsius 
staat ingesteld (liefst met thermostaat). De Meltmount smelt dan zeer snel en wordt 
dun vloeibaar, hetgeen het inbedden van de diatomeeën sterk bevordert. Het is een 
handeling die slechts een paar minuten vergt en mooie heldere preparaten oplevefl 
waarvan men zeker isdat de maximale brekingsindex van het inbedmiddel is bereikt, 
iets waarvan men uitgaande van Naphrax in tolueen niet altijd zeker van is! 
Men kan Meltmount bestellen bij: 
R.P. Cargille Laboratories. Inc. 
55 Commerce Road, Cedar Grove, New Yersey, 07009 USA. 
De prijs bedraagt $20 per oz. (informatie januari 1987'). 
Men moet bestellen "Meltmount 1.704 code 5870". 

N. B. 
We (r&.) dachten aan een eenmalige collectieve bestehg. Belangstellenden 
kunnen Contad opnemen mat Piet Houpf (070- 5û4466). 



GONTRIBUTIONES EXTRAORDINARIAE 

C'est avec beaumup de plaisir que nous publions la cantribution suivante par te 
doyen des diatomistes Franqais, Ie Professeur Henry Germain. Cauteur a bisn voulu 
agrher A une traduction an Anglais pour nos lecteurs non-Francophones. Nous 
esperons que Ie Professeur Germain continuera A faire partager les diatomistes de 
sa grande expdrience et micrographies de haute qualitb pour de nombreuses 
annéesl 

THE POSITION OF HAVICULAGOTTCANDICAGRUNOW IN W E  GENUS NAVI- 
CWLA 

by: ProfsscorHenryGermain 
Laboratoire de Botaniqueet Cryptogamie 
1 6 Boufevard Daviers 49000, Angers, Franca. 

sumoaw 
Navicula gottlandica was co named by Gmnow in 1878. Cubsequently it was 
described as Nav. helvetica by Brun in 1880 and this name was adopted by Hustedt 
(1 930) and others. It was placed among the Orthostichae and Zhis has also been the 
case for Nav. gregaria Donkin. Obsetvation in the TEM shows tha2 this is correct in 
the former case, but not in the latter, where there is an evident similarity to Nav. 
cryptocephala. 

Navicula gotilamdica as described by Grunow in van Heurck 1880 exactly come- 
cponds to the species in preparation 161 of the Cleve & Möller colleetion. Unfortu- 
nately this is mounted in a medium of low refractive index, but the characteristics of 
the diatom correspond without any doubt to the specimen I have ilrustrated in rny flora 
(1987),P1,63, fig.8 and the illustration 
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in Krammer & Lange-Bertarot 1986, F. 523, fig. 3 and 4. Figure 3 in Zhe latter case is 
apparently a photomicrograph of the Cleve-MBRer preparation, which I have exarni- 
ned in the collection of the Paris museum. Van Heurck mentions this species in the 
Synopsis (l 880) and illustrates it on Pf. 8 fig. 5. He is quite right in pointing out that 
this species closely resemblas M. cryptocephala but cannot be equated to it. 
As regardc the position of Nav. gottlandica in the genus Navicula, it is a surprising 
tinding thatonly 3 yearsa~erGrunow'sdescription in 1878 Brun described thisdiatorn 
as Nav. helvetica. He placed it among the Orthostichae, stating it is 'close to Nav. 
perrotettii". Hustedt (1 930) followed him in this, which is understandable inview of tha 
optical means available at that time and is completely confirmed by examination in 
the TEM (fig.2,3 and 4). 
PersonaAy I have never seen an asymmetry of thecentral area as rnarked as H u s t d  
(f 930) used to draw. Howeven,there is aîways a slight enlargement, more rnarked on 
the ons sida than on the other. 
Navicula gregaria Donkin is also placed arnong the Orthostichae by mos2 authors, 
including Mustedt 1930 and Astrid Cleve-Euler 1952. This can be understood if LM 
findings are considered only, but as the TEM shows (fig. 4 and 8), the details in the 
striae are typically the sams as in Nav. cryptocephala Kutr., which is the type secies 
for ths Lineolatae (fig. 11 and 12). 
This shows, therefore, that the subgenus Orthostichae does correspond to a true 
entity, distinguisheci by the sarlier authors als0 without the aid of the electron 
microscope. Therafora, I think we should not diminate this section of the genus 
Navicula, as some authors appear to recommend. 

Brun, J. 1883- 1896 - Navicula hehetica - Le Diafomiste w!. 
2 p l .  14,fig. 1,2 

Cleve-Euler,A. 1952 - Die Diatomeen von Schweden und Finland 
Garmain, H, 198 1 - Flore des diatomdes, eaux dotices et saumatres, 

Boubee, Paris 
Hustedt, F: 1930 - Bacillariophyta Fn Pascher Süsswasserflora Mitteleuropac 
Krammer, K. & Lange-Be&!lot,H. 1986 - BaciElariophyceae in Süsswasserflora 

von Mittefouropa 
Patrick, f?. & Reimer, C. W 1966- 1975 - The diatoms of the Unit& States. 

Academy of Natura! Cciences of Philadelphia. 
Van Heurck,H. 1880- 1881 - Synopsis des Dia torneges de Belgique. Anvers. 



DIATOMEEEN EN HET BROEIKASEFFECT 

Dwr: Piet Houpt 

Bronnen: Nature vol. 331. pag. 34 1-343; 1988 
Nature VOL 33 1, pag. 570 ; 1 988 
New Scientist, 19 th May, pag. 32-33; 1988 
The Greenhouse Effect, Climate Change and Ecosystems; 
(Ed. Bed Bolm e. b.; Wiley, Chichester), 
U.Skiba and MalcoEm Creser. The ecoE~icaE 
s!gnificance of increasing atmospheric carbon dioxide; Endeavour vol. 3 2, 
p. 343-347; 1988 

In de afgelopen 2 miljoen jaar (Pleistoceen) heefl het klimaat van onze aarde 
geschommeld tussen perioden van meer of minder ijsbedekking. Men weet nu dat 
dit met een frekwentie van 20.000, 40.000 en 100.000 jaar optrad en dat deze 
schommelingen duidelijk in verband zijn te brengen met veranderingen in de baan 
van de aarde om de zen. De resultaten van analyses in Antarctisch ijs opgesloten 
luchtbellen tonen aan dat de CO concentratie in de troposfeer daar gelijke tred mee 
heefigehouden. ~etvermoec~en bestaat dat indedroge ijstijd-Peri&+" vanaf de niet- 
met-ijs bedekte- continenten veel stof werd getransporteerd naar de oceanen. Van 
nature wordt dergelijke ugeologisch" stof gekenmerkt door sen relatief hoog alumi- 
nium en ijzer gehalte. Resultaten van recente onderzoekingenwijzen eropdat inveel 
gevallen ijzer de planktonbloei-beperkende factor is in veel oceanen en niet de 
nutriemnten nitraat, fosfaat en silicaat. Dit zou kunnen verklaren dat vooral in deze 
ijstijden lokaal enorme plankton bloei optrad, die op hun beurt de ons nu bekende 
fossiele afzettingen hebben gevormd. Deze versterkte plantengroei heeft in die 
perioden het CO -gehalte in de atmosfeer sterk verlaagd. Zo was tijdens het 
maximum van de hatste ijstijd het gehalte aan CO, in de atmo sfeer gedaald tot 200 
PPm- 

We weten nu dat verandering in de CO concentratie de warmte huishouding van 
de atmosfeer hinvloedt; nu aangeduidt met het broeikaseffect. Berekeningen 
hebben uitgewezen dat veranderingen in o.a. het CO, gehalte in de troposfeer de 
temperatuur daarvan relatief sterk kunnen beinvtoeden. Zo kan een stijging van ca. 
250 pprn in het C0,gehalts in de atmosfeer de temperatuur gemiddeld 2 graden 
Celsius doen toenemen. Bij dit broeikaseffect gaat de warmtestraling van het 
aardoppervlak, dat door het zichtbare zonlicht is opgewarmd, niet verloren door 
uitstraling in de wereldruimte, maar wordt in de troposfeer geabsorbeerd o.a. door 
de daarin aanwezige CO,.dndere gassen die dit effect in meerdere of mindere mate 
vertonen zijn stikstof- monoxide, methaan, ozon en de zogenaamde CFC's (gefluo- 
reerde koolwaterstoffen,die zo berucht zijn omdat re de biobeschermende ozonlaag 
in de stratosfeer aantasten). 

Gebleken is dat sinds het begin van de industri8le revolutie met name hst CO, 
gehalte in de atmosfeer relatief sterk is twgenomsn. Was dit gehalte tot het midden 
van de Mste eeuw al 10.000 jaar constant op 270 pprn, nu is een waarde van 350 
ppm al bereikt. Het opgrote schaalgebniikenvanfossiele brandstof is hier debet aan, 
al moet men de invloed van de systematische verbranding van tropische regenwou- 
den, al of niet tenbehoeve van het verkrijgen van landbouwgebieden, daarbij niet 
onderschatten. Vooral wit sa!ellietwaarnemingen is gebleken dat bv. in het Amazone 
gebied constant gebieden in brand staan. Alleen al in 1987 besloegen de branden 



in het BraziliaansedeeF van het Arnazonebekken een gebied van 20 miljoen hectare 
ofwel 6 maal het oppervlak van Nederland. Een record dag was 9 september 1987, 
toenving eenwaarnemingssateliet 7603 branden op indit gebied! Het effect vandeze 
door menselijke activiteiten veroorzaakte CO2 stijging is dramatisch. Door de 
temperatuurstijging van gemiddeld 2 graden Celsius, die daarvan het gevolg is, steq 
inde 20ste eeuw het zeeniveau mondiaal met 1 5 cm. In tegenstelling van wat meestal 
wordt gedacht is dit niet het gevolg van het versneld afsmelten van de polaire 
ijskappen, maar wordt dit voor een belangrijk desi door de thermische expansie van 
zeewater veroorzaakt. De omvang van de polaire ijsopslag neemt zelfs toe door de 
toename van neerslag die weer wordt veroorzaakt door de sterkere verdamping in 
de equatoriale streken; een verçehijnsel waarvan we de nadelige gevolgen maar al 
te goed kennen. 

Alsde stijging van het CO, in hetzelfde tempo blijft doorgaan, dan isdeverwachting 
dat in de komende 40 jaar opnieuw een temperatuursctijging zal optreden van 2 
graden Celsius, met een daarmee verbonden stijging van de zeespiegel van 30 cm. 
De angst bestaat, dat als de modelberekeningen kloppen en als de ternperatuursstij- 
ging de 4 graden gaat overtreffen -iets dat binnen 100 jaar kan optreden- een deel 
van West-Antarctica langzaam in zee schuift, met het gevolg dat het zeeniveau we- 
reldwijd 5 meter zal stijgen. Er is niet veel voorstellingsvermogen voor nodig om te 
bedenken wat dit voor laaggelegen dichtbevolkte gebieden zoals Bangladesh en 
Nederland kan betekenen. 

De vraag is nu of er een mogelijkheid bestaat om uit deze dreigende situatie te 
geraken zonder hst dwingend opleggen van het verbod om fossiele brandstof te 
gebruiken, iets dat niet als een haalbare politieke maatregel kan worden beschouwd. 

Het beven reeds aangestipte verschijnsel van de ijzerdefficiëntie in vele oceanen 
kan mogelijk enig soelaas voor het probteem opleveren. Cn een artikel in Nature van 
januari 1 988 wordendoor Martin en Fitzwater van Moss Landing Marine Laboratories 
in California experimenten beschrevendie indeze richting wijzen. Martinen Fitzwater 
namen onder zeer zorgvuldig gekozen omstandigheden zeewater monsters op een 
diepte van 20 meter nabij het station "PAPK (50.0 graden N; f 45.0 graden W) in de 
buurt van Alaska en voegde daaraan wisselende hoeveelheden ijzer (Felll) toe. In 
deze monsters lieten ze het aanwezige restplankton zich vermenigvuldigen. De 
ijzerhoeveel heden varieerden van O tot I O nmoEkg. In he2 controle monster, waaraan 
geen ijzer was toegevoegd, trad nauwelijks groei op, tstwijl in de flessen met ijzer 
'toevoeging binnen 6 dagen een toename van het chlorophylgehalte was opgetreden 
van praktisch een Faktor l O, terwijl gelijktijdig het gehalte aan andere nutrieen 
drastisch was gedaald. Interessant is het in dit verband om te vermelden dat de 
phytoplankton toename praktisch geheel voor rekening van diatomeeën kwam. 

Naar aanleiding hiervan is tijdens een internationale workshop, die van 24 tot 29 
april 1988 in Berlijn werd gehouden, voorgesteld enige kleinschalige experimenten 
uit te voeren met het bemesten van zorgvuldig uitgezochte zeegebieden met het 
micronutri8nt ijzer en de daardoor ontstane planktonbloei met remote sensing 
satellieten te volgen. 

Mogelijk dat dit een strategie oplevert die we bij de dramatische toename van de 
effecten van de koolzuurstijging inde atmosfeer kunnen inzetten om het gemiddelde 
CO, gehalte snel en noemenswaardig te verlagen. Modelberekeningen over het 
effect van dergelijke experimenten zullen op korte termijn moeten aantonen dat het 
efficient is en ecologisch aanvaardbaar. 

N.B. Bekend is dat ijzer in de vorm van cytochroom en ferrodoxine een belangrijke 
rol speelt in het fotosynthese proces. 



DR. HENRI VAN HEURCK HERDACHT 

Door: F.A.S. Sterrenburg 

Op 1 5 november 1 988 werd in de Marmeren Zaal van de Dierentuin in Antwerpen 
een academische zitting gehouden ter herdenking van degeboortevan Dr. Henri Van 
Heurck, 150 jaar geleden. Op uitnodiging van de Koninklijke Maatschappij voor 
DierkundevanAntwerpen (die sinds jaar endag op lovenswaardige wijzede kostbare 
nalatenschap van Van Heurck heeft beheerd) was een gezekchap bijeen dat al even 
gevaribercl was als de interesses van de Belgische onderzoeker; dat tiep uiteen van 
fysici tot diatomisten. De directeur van de Maatschappij, de heer F.J. Daman 
verwelkomde dit gemengde gehoor, waaronder zich w k  enige nakomelingen van 
Van Heurck bevonden, en leidde de sprekers in. 

De Heer G. Van Steenbergen, hooM Museavan de Maatschappij en conservator van 
de verzamelingen, besteedde vooral aandacht aan de grote educatieve betekenis 
van Van Heurck. Zijn publicaties zoals het werk "he Microscope" (dat viermaal werd 
herdrukt en ook in het Engels verscheen) hadden een grote invloed. Maar wat vooral 
eigentijds aandoet: Van Heurck organiseerde cursussen en excursies ("kruidkundi- 
ge wandelingen") waarvan de invloed nog merkbaar is. Geen enkele andere 
Belgische stad bezit zoveel natuurhistorische verenigingen als Antwerpen1 Van 
Heurck is dus een voorloper geweest op het gebied dat nu Natuur-educatie heet. 

Prof. Dr. J. Rammelm (U.I.A. en Nationale Plantentuin Meise) besprakde betekenis 
van het Herbarium Van Heurck: bij legatering circa 250.000 specimina, waaraan 
sindsúien vele zijn toegevoegd. In een tijd vangenetische engineering heeft toch een 
verzameling gedroogde planten van 100 en meer jaar ouderdom een grote waarde, 
doordat de originele informatie uit de natuur (zoals de vele typen en isotypen) 
bewaard blijft. Gezien het uitsterven van vele soorten draagt een dergelijke verza- 
meling ook bij tot bewustwording van de tegenwoordige verarming; een voorwaarde 
tot bsscherming, Mij wees er op dat de verzameling door toedoen van de Kon. 
Maatsch. voor Dierkunde uitstekend is geconserveerd en gedocumenteerd. 

Prof. Dr. K. Van Camp, R.U.C.A. besprak Van Heurck's pionierswerk op het gebied 
van de RBntgenstralen. Rdntgen stuurde e e n  foto van het handskelet van zijn vrouw 
als Nieuwjaarskaart! Een maand na de ontdekking van de nieuwe stralen is Van 
Heurck al aan het experimenteren en 40 dagen na de ontdekking publiceert hij er al 
over. De impaci van de ontdekking van de Röntgenstralen blijkt uit het feit dat in het 
jaar volgend op de ontdekking niet minder dan 1000 publicaties weretdwijd het licht 
zagen! 
Van Heurck maakte zich op dit terrein onder meer verdienstelijk door een groot 
vergelijkend onderzoek van de Röntgenbuizen die op de markt waren (analoog aan 
wat hij met het microscoop deed) en vooral door de invoering van fiuoreccer~nde 
schermen als beeldversterker, waardoor de belichtingstijd (en dus de stralenbelas- 
ting) sterk werd verkort. 

Dr. K. Krammer (Inst. fUr Oberflachenanalyse, Meerbusch) gaf ter inleiding een 
panorama van de enorme vormenrijkdom der diatomeeën en lichtte de biologie en 
morfologie van deze organismen Zoo aangezien het gehoor voor sen zeer groot deel 
niet met kiezelwieren op de hoogte was! Door zijn werkzaamheden aan de flora is 



hij een zeer regelmatige bezoeker in Antwerpen en hij onderstreepte het belang van 
de rijke collectievoordergelijkvergelijkend onderzoek. De betekenisvan Van Heurck 
voor de diatomist is drieledig: 

- Van Heurck droeg! veel bij tot de ontwikkeling der optiek; 
- hij verrichtte origineel onderzoek en publiceerde blangrijke werken roais de 
Synopsis en Traitbs; 

-als Maecenac was hij in sîaat waardevolle collecties op te bouwen en anderen 
te ondersteunen. Za zouden zonder rijn steun vele resultaten van Gmnow 
wellicht niet zijn gepubliceerd. 

Schepen P. Van Heyst van de stad Antwerpen haakte in op de goede documentatie 
van de collecties. Geen andere verzameling van een dergelijke omvarig in Betgie' 
kent zo'ngoededocurnentatie en in dezegegevensopslag steekt een Investering van 
vele manjaren. De bekroning zou zijn een koppeling aan de informatica, dia de in- 
trinsieke waarde van de collectie zou ontsluiten. Hij zegde als feestelijk geschenk da 
medewerking van de stad Antwerpen toe bij het opstellen van een database. 

BOEKBESPREKINGEN 

i. HANDBOOK OFTHE CQMMON PLANKTON DIATOM$ OF FHE SOUTHERN 
OCEAN: 
Centrales except the genus Thalassiosira. 

By Julfan PfiddIe a& Greta Ftyxell. 
Published by fhe British Antarctic Survey, Natura! Envimmental Research 
CounciE, High Cross, Madingley Road, Cambridge 1985; 159 pages, ISBN 0- 
85665- 11 5-x, prijs gebonden: 8.50. 

Bespreking door Piel Houpt, 

Na een korte inleiding begint het boek met een bondige beschrijving van de 
belangrijkste valva kenmerken die bij de determinatie van de centrales van belang 
zijn. Besproken worden de vorm, symmetrie, en belangrijkste processen e.d. Naast 
een ruim 2 pagina's beslaande referentielijst bevat het boek hoofdzakelijk swri 
beschrijvingen en schetsmatige illustraties. De taxonomische kenmerken worden 
nauwkeurig beschreven, de tekeningen zijn naar mijn smaak soms wel wat al te 
oppervlakkig, vooral als msn bedenkt dat veel diatornisten toch visueel zijn ingesteld 
en voor de hsrkenning graag een goede tekening of foto wensen. Een fotqrafische 
afbeelding ernaast had de prijs natuurlijk aanzienlijk verhoogd, maar ook de 
brui kbaarheidl 

De goede literatuur verwijzing bij de soor2~chrijvingen heefi echter veel goed 
gemaakt, meestal is in de literatuur waarnaar word verwezen reeds een goede 
illustratie aanwezig. De uitvoering is goed verzorgd en de prijs laag, zodat het een 
nuttige aanvulling is voor de mariene diatomist. Dat het genus Thalassiosira niet 
wordt besproken wordt doorde auteursverdedigd met het feit dat in het publicatiejaar 
1 985 reedcdoor Johansenen Fryxell een speciaal aRikel in Phycologia aan dit genus 
werd gewijd. Jammer van die onnodige informatie versnippering. 



2. ATLAS DU PHYTOPMNCTON MARIN: Volume 2, DIATOMOPMYCEES. 

Par Michel Ricard e? Ed. A. Sournia. 
Editionc du Centre National de la Recherche Scientifique. 
15, aual Ana f ole France, 75700 Park 1987. ISBN 2-222-03987-8. 
297 pag. f 164 fig. Pris paperback uitvoering 200 F: 

'Bespreking door Piet Houpt. 

Voor mij was dit boek een ontdekking. Misschien komt dat omdat het wat te weinig 
publFeiteit heeft gekregen in de toch hoofdzakelijk engelstalige vakliteratuur. Na een 
korte maar goede inleiding over taxonomische historie en indelingen volgen ruim 
twintig bladzijden over wat Ricard noemt "(daracthres Generaux". Deze bestaan uit 
een behandeling van de morfologie, de voortplanting, morfogenese en algemene 
biologischeen ecologische kenmerkenvan marienediatorneeen. Re daaropvolgen- 
de ruim 3 bladzijden worden besteed aan de bespreking van de technieken van het 
prepareren, Ook de microscopischs waarneming krijgt aandacht. Wel wat kort, maar 
toch duidelijk. In haast 80 bladzijden wordt aandacht besteed aan de soortbeschrij- 
vingen van 28families en 160 genera met verrneldingivan de originele bronliteratuur, 
type, synoniemen e.d. Voor de determinaties wordt een duidelijke indentifirntie 
sleutel gegeven. leder genus wordt geillustreerd met uitstekende licht en electronen- 
microscopische foto's terwijl waar nodig tekeningen ter verduidelijking zijn opgeno- 
men (in totaal 120 pagina's met haast 1200 iliustraties). 

De achter in het boek opgenomen literatuurlijst beslaat ruim 20 pagina's en is zeer 
goedverzorgd met voliedige titels van de literatuuropgaven. Behalve met een geede 
index wordt het boek geleverd met een lijst met veel gebruikte taxonomische termen. 
Voor diatomisten en nret alleenvoor marienadiatornisten eenwareaanwinct vooreen 
relatief rage prijs. Van harte aanbevolen1 

3. ATLAS AND CATALOGUE OF THE DIATOM TYPES OF FR1EDRICH 
HUSTEDT 

R. Simonsen 
Sch weizerbaFEsche Verlagsbuch handìung, BedinBtuîtgarl. 
5 Vols., 1 74 1 pag., 772 pla fen, Prijs DM. 950,00 

Bespreking door F.A.S. Sterrenburg 

Dezecatalogus is het resultaat van noecta monnikenarbeidvan mevrouw Hinse 
diedaarvoor zeker vermelding als mede-auteur zou verdienen met commentaar van 
de auteur. Over een periode van enige jaren werden voor de vele nieuwe soorten die 
Hustedt beschreef de originele preparaten opgezocht, en de betreffende dia- 
tomeebn werden met LM opnamen gedocumenteerd. 
De catalogus is precies wat de naam aangeeft: een geïllustreerde inhoudsopgave 
van de verzameling typen van Hustedt. De soorten zijn gerangschikt in chronologi- 
sche volgorde, naar datum van de publicatie waarin ze werden beschreven. Dat 
betekent dat het NIET om een determinatiewerk gaat: via een van de Hustedt 
publicaties moet je op een vermoede soort terechtgekomen zijn, die vervalgens aan 
de hand van de index kan worden opgezocht. 



De functievan catalogus betekent ookdat het werkGEEN hernieuwd onderzoekvan 
de betreffende typen pretendeert te zijn. Een kritisch onderzoek van de vele nieuwe 
taxa die Hustedt introduceerde is voorbehouden aan volgende onderzoekers de 
nieuwe uitgave van de Pascher geefi sen aanzet voor de zoetwatertaxa en laat zien 
hoe dringend nodig een dergelijke revisie is. loch bevat de tem van de Catalogue 
vela kanttekeningen die de taxonoom een eind op weg helpen, zoals de waarschu- 
wing dat een door Hustedt beschreven en getekende centrale nodulus met raphe in 
werkelijkheid op de aanwezigheid van een vuiltje op die plaats berust. 
De (LM) foto's zijn in het algemeen van goede kwaliteit, in een aantal gevallen moest 
van DIC gebruik gemaakt worden aangezien de preparaten in styrax waren ingeslo- 
ten. In elk geval zijn de foto's aanzienlijk betrouwbaarder voor identificatie dan de 
tekeningen waarop dediatomist tot dusver moest afgaan. Het aantal gevallen waarin 
voor identificatie belangrijke details soms de details waarop de onderscheiding als 
nieuw2axon berust l niet correct in deoorspronkelijke tekeningwerden weergegeven, 
kan nu aan de hand van de foto's worden onderkend en is beslist groot te noemen. 
Ook afgezien van deze noodzakelijke correcties is het wel eens een openbaring de 
foto te zien van talloze soorten die in de tekening werden geschematiseerd zoals de 
weergave van duidelijk gepuncteerde striae als dunne lijntjes, waardoor hetgehele 
aspect onherkenbaar kan worden. 
Wat misschien ook verhelderend kan zijn, is het hoge percentage gevallen waarin de 
'nieuwe species" werd beschreven op grond van een enkel schaaltje of zelfs op grond 
van een enkele vafva, dus een half individu. Tot welks consequenties dit kan leiden 
was in een aantal gevallen reeds duidelijk; de 'Navicula biddulphioides" uit de 
Kieselalgen in werkelijkheid een halve Cocconeis gibbo calyx, een soort die rob 880 
jaar tevoren was beschreven, is een voorbeeld dat aan velen bekend zal zijn. Voor 
deze "enkel-exemplaar soorten" ontbreekt uiteraard elk inzicht in de juistheid van de 
definitie of variatie-breedte, publicatie als nieuwe soort zou tegenwoordig niet meer 
worden geaccepteerd. Verder onderzoek zal veel van deze soorten mettertijd naar 
de synonymie verwijzen, maar in ieder geval kan men nu vaststdlen dat het om 
rariteiten gaat. 
Dat is de toegevoegde waardevan deze catalogus. De grootste waarde is echtenwel 
dat voor het gros van de soorten die Hustedt introduceerde een gang naar 
Bremerhaven niet langer nodig is en daar zullen velen de auteurs dankbaarvoor zijn. 
Noot: 
Bij het PWN-Laboratorium te Haarlem is moeite gedaan om de atlas bruikbaarder te 
maken. Zij hebben aan desoortenlijst achterin het boek pagina nummers toegevoegd 
van de pagina's waarop devermelde diatornee staat gail!ustreerd, naast het door de 
atlas apgegeven en enige bladzijde nummer van de pagina waarop de soort 
beschreven staat (en dat op volgorde van publikatie jaar). 
Voor informatie vragen naar Hanno Pet, PWN-Laboratorium, J.W.Lucasweg 2,2031 
BE Haarlem: 023-223036 



ENGLISH SUMMARIES OF PAPERS READ ON 28th Od. 1988 

Periphytic grewth, especially of diatoms. Jerko men .  

Substrates are ofien cuvered with agrowth Fn which diatoms are a major component. 
Cladophora crispata is a suitable substrate for diatoms, Physical factors of Zhe 
substrate affecting the adhesion of diatoms indude its critical surface tension and 
electric charge. Comparative studies were made on glass (negatively charged high 
critical surface tension), plexiglass (neutral dipole, low critica! surface tension) and 
polysine-coated glass (positively charged, high critical surface tencion). Cnitially, 
adhesion to g l a s  is less secure, but the differences disappear within a few days, as 
do those in surface tension. Adhesion of Nitzschia palea was studied at 10 arid 26 
degrees C. and the lower temperaturewas found to result in more secure adhesion. 

Diatom assemblages in surface seûimenîs of the Northeast Atlantic. 
Corina Brussaard, N10Z (Texel) 

The species composition of tha sediments was determined and geographic distribu- 
tion of the 31 most common species was charted. Species with more or Iess 
comparable patternswere batchedand thesemgroups"werecorrelatedto thephysical 
and chemica1 properties of the overlying water-mass. The 'groups" were also de- 
Zerrnined in other ways, e.g. by factorial analysis, and the results agreed wel1 with 
those of the "distribution pattern method". Chaetmros species are tlie most 
frequent. Q-mode factorial analysis of the 31 most common species yield6d only one 
fac- tor (factor 1 ) consisting of Chaetoceros resting-spores, which accounted for 
91.5% of variance. Ornission of the Chaetoceros spores yielded 3 supplementary 
factors together accounting for a curnulative variance of 89.1 %, Factor 2: C haetoc. 
vqetative cells characteristic of neritic conditions. Factor 3: mainly Thalassionema 
nitzschioides, bacillaris and Thalacsiosira oestrupii: intermediate between coast and 
ocean. Factor 4: Thalassiothrix longissima and other species mainty characteristic 
of the colder part of the ocean. Percentage range translormation eliminated the 
Chaetoceros dorninance, yielding 3 factors: - "warm" factor including such species as Thalassiosira eccentrica leptopus and 

lineata, Thalassionerna nitzschioides and bacillaris, Hemidiscus cuneiformis and 
Nitzschia rnarina - mcold" factor including Thalassiosira gravida, trifuiîa, antaretica, Coscinudiseus 
marginatuc - neritie factor: Chaetoceros $pp, Mslocira sulcata 

The study was a preliminary to paleoceanographic investigations and a modest 
beginning has been made. 

Uit nalatenschap van een onzer !eden aangeboden: 

- Flora van Van der W& & Huls 
- mora van Henry Gerrnain - Copie van de Paschef van Hust&t, 1930 na 26 mnart 
Inlichtingen: EA.S. Starrenbug, tel. 02299-377 


