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Verslag van de NVKD ledenvergadering op vrijdag 19 april 2002 in Edam 
 

Gert Van Ee 
 

 
1. Opening, vaststellen agenda, mededelingen. 
 
2. Notulen ledenvergadering 6 april 2001 te Robertville, Mont Rigi, België (bijgevoegd) worden 
ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris. 
 
3. Kort jaaroverzicht 2001 (secretaris). Zie elders in dit nummer.  
 
4. Toelichting financiële jaaroverzicht 2001 en begroting 2002 door penningmeester Peter Vos. We 
staan er financieel goed voor. Er zijn mogelijkheden voor de leden om financiën te gebruiken voor 
projecten, maar er dient zich nog niets aan. Geen contributieverhoging, deze was vastgesteld op € 
12,50 voor personen en blijft zo. 
 
5. Verslag kascommissie Adrienne Mertens en Johan van der Molen over 2001 en verkiezing nieuw lid 
van de kascommissie. De kascommissie heeft de boeken in orde bevonden en stelt voor de 
penningmeester te dechargeren voor zijn gevoerde beleid, hetgeen ook gebeurt. Adrienne Mertens 
treedt af en wordt opgevolgd door Linda van den Hove en Johan van der Molen blijft nog één jaar aan.  
 
6. Web-site NVKD. Is nu in de lucht, maar moet verder worden gevuld en bewerkt. www.diatom.nl is 
het adres. Ga dat zien!! 
 
7. Verkiezing bestuurslid. Gert van Ee treedt af als secretaris en stelt zich herkiesbaar. Bezwaren en/of 
tegenkandidaten kunnen worden ingediend bij de secretaris. Er hebben zich geen (tegen)kandidaten 
gemeld, zodat Gert van Ee wordt herkozen als secretaris. 
 
8. Rondvraag. Vraag over hoe het met het deeltje over diatomeeën gaat in het project van de 
planktonatlas van de Stichting ALG. Herman van Dam zal Ton Joosten vragen hoe dit gaat en naar het 
format. Mogelijk kunnen we hier suggesties aanleveren vanuit de NVKD.  
 
9. Sluiting. 
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Verslag van de NVKD ledenvergadering op vrijdag 4 april 2003 te Gent 
 

Gert van Ee 
 

 
1. Opening, vaststellen agenda, mededelingen. 
Mededeling: excursie naar ’t Zwin begint morgenvroeg om 10.00 u. 
 
2. Notulen ledenvergadering 19 april 2002 te Edam (bijgevoegd).  
De notulen van de ledenvergadering zijn per abuis niet in Diatomededelingen 27 afgedrukt. Ze zullen 
dus in Diatomeded. 28 worden afgedrukt. Het verslag van 2002 in Edam wordt ongewijzigd 
vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.  
 
3. Kort jaaroverzicht 2002 (secretaris). 
Zie Diatomededelingen 27. 

 
4. Toelichting financiële jaaroverzicht 2002 en begroting 2003 (penningmeester). 
Peter Vos licht de begroting en het jaaroverzicht toe. Het gaat financieel goed met de vereniging. Geen 
contributieverhoging: particulieren: €12,50 en instellingen €50,00 blijft gehandhaafd.  
 
5. Verslag kascommissie (Linda van den Hove en Johan van der Molen) over 2002 en verkiezing 
nieuw lid van de kascommissie (Johan van der Molen treedt af en Linda van den Hove blijft nog één 
jaar aan). Op de vergadering wordt een nieuw kascommissielid gekozen. 
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en wederom in orde bevonden en stelt voor de 
penningmeester te dechargeren voor zijn gevoerde beleid, hetgeen ook gebeurt. 
Naast Linda van den Hove, die nog 1 jaar aanblijft, wordt Jan van der Hout benoemd als tweede lid 
van de kascommissie. 
 
6. Web-site NVKD. 
De Web-site is in de lucht: www.diatom.nl . Updates en alles wat de moeite waard is om te plaatsen op 
de website moet naar de webmaster: Bert Pex (e-mail: nvk.diatomee@tiscali.nl .  
 
7. Verkiezing bestuurslid. Hein de Wolf is aan de beurt om af te treden. Tegenkandidaten en/of 
bezwaren tegen de herverkiezing van Hein de Wolf kunnen dit kenbaar maken aan het bestuur. 
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en Hein wordt herkozen als bestuurslid. 
 
8. Rondvraag. 
Leden: wanbetalers: worden nog eenmaal aangeschreven anders geroyeerd. 
Volgend jaar (of het jaar daarop) mogelijk een gezamenlijke bijeenkomst met de Duitstalige 
diatomisten in Utrecht. Hierover volgt nog nader overleg met Prof. A. Lotter. 
Stichting ALG wordt aangeschreven over de voortgang van de algenflora der lage landen. 
 
9. Sluiting.  
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Verslag van de NVKD ledenvergadering op vrijdag 29 april 2004 te Utrecht 
 

Gert van Ee 
 
 

1. Opening, vaststellen agenda, mededelingen. 
Geen bijzonderheden. 
 
2. Notulen ledenvergadering 4 april 2003 te Gent (bijgevoegd).  
Geen opmerkingen. Notulen vastgesteld met dank aan secretaris. 
 
3. Kort jaaroverzicht 2003 (secretaris). 
Wordt opgenomen in Diatomededelingen 28 (moet nog verschijnen in 2005). 
 
4. Toelichting financiële jaaroverzicht 2003 en begroting 2004 (penningmeester). 
Penningmeester Peter Vos vertelt dat de club “financieel gezond” is en dringt aan op promotie van de 
eigen leden - “aan de weg blijven timmeren” – voor diatomeeënonderzoek. De contributie blijft 
ongewijzigd. 
De kascommissie bestond uit Linda van den Hove en Jan van der Hout. Zij verzoeken na controle en 
goedkeuring van de boeken de penningmeester en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid. 
Dit gebeurt onder applaus voor de penningmeester. 
 
5. Verslag kascommissie: Linda van den Hove en Jan van der Hout over 2003 en verkiezing nieuw lid 
van de kascommissie (Linda van den Hove treedt af en Jan van der Hout blijft nog één jaar aan). Op de 
vergadering wordt een nieuw kascommissielid gekozen. 
Als nieuw kascommissielid wordt gekozen: Marianne Thannhauser (Waterschap Friesland). Jan van 
der Hout blijft in 2005 nog een keer aan. 
 
6. Web-site NVKD. 
De website is in de lucht en wordt goed onderhouden door Bert Pex, de webmaster.  
 
7. Verkiezing bestuurslid. Christine Cocquyt is aan de beurt om af te treden. Tegenkandidaten en/of 
bezwaren tegen de herverkiezing van Christine Cocquyt kunnen dit kenbaar maken aan het bestuur. 
Christine wordt unaniem herkozen zonder tegenkandidaten. Met dank aan haar goede werken tot nu 
toe en hopelijk ook in de toekomst. 
 
8. Rondvraag. 
Geen rondvraag. 
 
9. Sluiting. 
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Verslag van de NVKD ledenvergadering op vrijdag 20 mei 2005 te Texel 
 

Gert van Ee 
 

1. Opening, vaststellen agenda, mededelingen. 
Geen aanvullingen, mededelingen. 
 
2. Notulen ledenvergadering  29 april 2004 te Utrecht (bijgevoegd).  
Onder dank goedgekeurd; geen opmerkingen. 
 
3. Kort jaaroverzicht 2004 (secretaris). 
Gert geeft verslag van jaar 2004. Wordt opgenomen in volgende Diatomededelingen. 
 
4. Toelichting financieel jaaroverzicht 2004 en begroting 2005 (penningmeester). 
Peter Vos doet verslag van het financieel jaaroverzicht 2004 en geeft toelichting op de begroting2005. 
 
5. Verslag kascommissie: Jan van der Hout en Marianne Thannhauser over 2004 en verkiezing nieuw 
lid van de kascommissie (Jan van der Hout treedt af en Marianne Thannhauser blijft nog één jaar aan). 
Op de vergadering wordt een nieuw kascommissielid gekozen. 
De kascommissie doet verslag van de boeken van het jaar 2004 en de penningmeester wordt onder 
algemene dank gedechargeerd voor het gevoerde beleid. Nieuw lid van de kascommissie is Adrienne 
Mertens. De kascommissie bestaat voor 2006 uit Adrienne Mertens en Marianne Thannhauser. 
Marianne wordt in 2006 vervangen. 
 
6. Web-site NVKD. 
Bert Pex wordt dank gezegd en gaat door als web-master. Iedereen kan op www.diatom.nl zien wat de 
NVKD doet. 
 
7. Verkiezing bestuurslid. Peter Vos, penningmeester, is aan de beurt om af te treden. Tegenkandidaten 
en/of bezwaren tegen de herverkiezing van Peter Vos kunnen dit kenbaar maken aan het bestuur. 
ER ZIJN GEEN TEGENKANDIDATEN EN BEZWAREN EN ONDER ALGEMENE 
INSTEMMING BLIJFT PETER VOS PENNINGMEESTER VAN DE NVKD.  
 
8. DDT in 2006 in Nederland. Samenwerking met de organisatie van de DDT: hoe en hoe ver? Wij 
bestaan in 2006 op 8 januari twintig jaar! 
Voorstellen voor samenwerking zijn welkom. Het bestuur zal zich erover beraden. Waarschijnlijk 
wordt de DDT (Deutsche Diatomologen Tagen) bijeenkomst in 2007 in Nederland georganiseerd. 
(Inmiddels is door het bestuur besloten hand en spandiensten zoals excursies en ondersteuning aan te 
bieden; onze voorzitter zal contact opnemen met Holger Cremer, die de organisatie zal trekken). 
 
9. KRW. 
Toelichting: binnen de KRW nemen diatomeeën onder de naam fytobenthos een belangrijke plaats in. 
In verschillende watertypen moeten ze worden bemonsterd en beoordeeld volgens maatlatten in 
Nederland en België. Hierbij is een aantal problemen op: 
- verschillende scores a.g.v. taxonomie/naamgebruik; aanpassen van namen aan maatlatnamen levert 
verschillende scores op. 
- reeksen (meerdere monsters) met verschillen in scores op dezelfde punten; hoe hiermee om te gaan? 
- watertype M30, zwak brakke wateren, veel te breed;  
- keuze positieve indicatoren (G. parvulum en Nav. gregaria als positieve kenmerkende soorten, bijv. 
in M30;  
- Achn. minutissima als stoorzender. Positieve scores waar dat niet (?) zou moeten; 
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- evt. rol van de NVKD hierin.  
Vraag: welke rol (platform?) kan de NVKD hierin spelen? 
 
Over dit punt wordt apart vergaderd onder leiding van de secretaris. Verschillende mensen geven hun 
mening. Na een half uur wordt besloten hierover in kleiner comité verder te vergaderen. Over dit 
onderwerp is een apart verslag gemaakt door de secretaris. Inmiddels heeft het RIZA in Nederland 
(Arnold Veen, Frans Kouwets) het voortouw genomen en is een eerste lijst verschenen met een 
toelichting van Frans Kouwets. De rol van de NVKD wordt hierbij gerespecteerd en aanpassingen, 
adviezen zijn welkom.  
 
10. Rondvraag. 
Geen bijzonderheden. 
 
11. Sluiting. 
 

 8



 

Verslag van agendapunt 9 van de ledenvergadering NVKD op 20 mei 2005 op het 
Koninklijke NIOZ, Texel. 

 
    
Hieronder is het verslag weergegeven van agendapunt 9 van de ledenvergadering van de NVKD. Het 
is geen gebruikelijke zaak om van een afzonderlijk agendapunt een verslag te maken en dit ook te 
verspreiden. Het bestuur van de NVKD heeft echter gemeend in dit geval hierop een uitzondering te 
moeten maken. In de eerste plaats om het standpunt van de NVKD rond de discussie m.b.t. de TCN-
naamlijst over de diatomeeën, een ons inziens belangrijke discussie, weer te geven. In de tweede plaats 
om te voorkomen dat over het NVKD standpunt onduidelijkheid ontstaat. Voor alle duidelijkheid: de 
NVKD is een vereniging van Nederlandse en Vlaamse diatomisten (bestuur en leden) en heeft zich als 
doel gesteld het bevorderen van de studie en het onderzoek van diatomeeën. De TCN-naamlijsten 
spelen een belangrijke rol in de bruikbaarheid van diatomeeën in monitoring voor de Europese 
Kaderrichtlijn Water. Het hebben en onderhouden van een correcte naamlijst is daarvoor een 
belangrijke voorwaarde. De NVKD ondersteunt dus van harte initiatieven op dit gebied. 
  

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de NVKD is een agendapunt opgenomen over de Europese 
Kaderrichtlijn Water (KRW) (agendapunt 9: zie katern volgende pagina). Doel hiervan was te bepalen 
wat de rol van de NVKD zou kunnen zijn in de discussie die momenteel plaatsvindt over een aantal 
aspecten die meer specifiek met diatomeeën en de KRW te maken hebben: naamgeving en TCN  
lijsten, watertypering, maatlatten, beoordelingen, soorten met invloed op uitslagen, etc. 
 
Om iedereen de gelegenheid te geven zijn of haar mening te kunnen geven werd dit agendapunt door 
de voorzitter in overleg met de vergadering naar het einde van de studiedag verplaatst. Omdat de 
voorzitter van de NVKD wilde deelnemen aan de discussie werd de secretaris, ondergetekende, 
verzocht het voorzitterschap op zich te nemen. Dit is ook aldus verlopen. 
De discussie spitste zich voornamelijk toe op het onderdeel naamgeving en meer in bijzonder op de rol 
van de TCN-lijst. De TCN lijsten van veel groepen, waaronder die van diatomeeën, zijn op het internet 
te vinden (www.taxonomica.com). In het dagelijks gebruik van namen in databases bij waterschappen, 
provincies, adviesbureaus, onderzoeksinstituten, etc. worden deze namen en TCN-lijst vaak (nog) niet 
gebruikt, maar is in de loop van de tijd een “eigen lijst” gemaakt. Deze “eigen lijsten” zijn gebaseerd 
op literatuur zoals de vier groene boekjes, soms nog van der Werff, aangevuld met de “grijze delen” of 
soms met losse artikelen, etc. Er zijn vele van die “eigen lijsten” in omloop.  

Tot nu toe was dat geen groot probleem. In beoordelingssystemen en eigen rapporten levert dit geen 
grote problemen op. Echter, met de KRW-rapportages in het verschiet, waarbij mogelijk bestanden aan 
elkaar moeten kunnen worden gekoppeld en waarbij uniforme naamgeving noodzakelijk is bij gebruik 
van uniforme KRW-maatlatten, gaat hier naar verwachting van alles mis en is de noodzaak om op 
kortere termijn hierin afstemming aan te brengen. 

In de discussie kwamen verschillende mensen aan het woord. De meningen liepen in de kern niet ver 
uiteen. Men was er van overtuigd dat een goede afstemming van namen en naamlijsten bevorderlijk is 
voor het gebruik en noodzakelijk is, zeker als er uitwisseling van gegevens moet plaatsvinden. 
Verschil van mening was er wel over hoe dit uit te voeren. Velen waren van mening dat conservatief 
blijven en zoveel mogelijk (!) oude namen blijven hanteren (vooral in verband met monitoring) de 
voorkeur geniet. Enkelen waren van mening dat men bij voorkeur moet meegaan met (alle?) 
veranderingen in naamgeving (sommigen vinden dit zelfs onvermijdelijk). Iedereen was het over eens 
dat het vooral praktisch moet blijven voor dagelijks gebruik van diatomeeën in de waterbeoordeling.  
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Nu is deze discussie niet nieuw. Al vele jaren geleden (de oude en veelgebruikte IAWM-codering uit 
de tijd dat men nog maar net met computers begon te werken, 1978-1979) was men tot de slotsom 
gekomen dat het maken van naamlijsten en het onderhoud daarvan even belangrijk als onvermijdelijk 
zijn. Niemand heeft echter in de loop van de tijd daarvan de noodzaak voldoende ernstig opgevat en 
het initiatief daartoe genomen. Vandaar de nu ontstane toestand: een soort toren van Babel? Dat valt in 
de praktijk echter nogal mee. Voor de diatomeeën is recent een TCN lijst gemaakt door AquaSense die 
dateert van mei en ruim 2800 juiste namen en nog eens 1400 synoniemen bevat.  In de praktijk wordt 
deze lijst vaak (nog) niet gebruikt. Daar ligt een ander belangrijk aspect van de problemen: naast 
(gebrek aan) onderhoud en bekendheid lijkt het grote hangijzer het dagelijkse praktijkgebruik en de 
moeite die men zich moet getroosten om (vaak oudere) bestanden te gaan aanpassen en nieuwe 
coderingen te gaan gebruiken. Ook is, ondanks herhaaldelijke enthousiaste pogingen van 
initiatiefnemer AquaSense, het nooit gelukt voldoende draagkracht te verkrijgen voor onderhoud en 
verdere uitbouw van de TCN lijsten. Op de ledenvergadering van de NVKD van 2000 is een 
commissie van deskundigen aangewezen om de kwaliteit van het onderhoud te waarborgen. Maar ook 
dit initiatief heeft helaas geen verdere uitwerking of uitvoering gekregen. 

De discussie tijdens de vergadering op het NIOZ van 20 mei 2005 verliep vrij rustig en een flink aantal 
mensen kon tijdens de discussie zijn of haar mening kwijt. Een oplossing werd niet gevonden, maar dit 
was ook niet het doel van dit agendapunt. De rol van de NVKD hierin (wel het doel van dit 
agendapunt) kwam ook onvoldoende uit de verf. Er werd besloten in kleiner comité verder te praten 
over hoe hiermee om te gaan. Inmiddels is, buiten de NVKD om, op dit punt initiatief genomen door 
het RIZA (Frans Kouwets en Arnold Veen) in samenwerking met Ecosys (Ton Berkhout), ondersteund 
door de STOWA. Dit  project (Herstelproject TCN) moet leiden tot een éénduidige taxonlijst met 
codes en synoniemenbeheer, die na conversie de databases van EcoLIMS, EcoBase, Limnodata 
Neerlandica en WADI moet opschonen. Tevens zal een procedure worden uitgewerkt die zorg draagt 
voor een snelle uitgifte van nieuwe taxonnamen en codering. 

Inmiddels heeft intensief emailverkeer en telefonisch overleg over en weer plaatsgevonden. Dit heeft 
geresulteerd in de verzekering van het RIZA dat men openheid nastreeft en iedereen wil betrekken bij 
dit initiatief. Het blijft zaak om de vinger aan de pols te houden voor iedereen: de gebruikers en de 
NVKD moeten actief blijven en informeren naar de vorderingen en RIZA zal actief moeten blijven 
informeren wil dit initiatief tot enig succes worden.  

Datum: 31 mei 2005 
Namens het bestuur van de NVKD, 
Gert van Ee 
Secretaris NVKD 
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Herstelproject TCN-parametertabellen ten behoeve van ecologische databases 
 

Arnold Veen, Frans Kouwets en Ton Berkhout 
 
 
In het belang van uniforme en juiste rapportage, mede ten behoeve van de Europese Kaderrichtlijn 
Water, is in 1997 een project gestart om álle voor het waterbeheer relevante organismen van een 
unieke taxoncode te voorzien: de TCN (TaxonCode Nederland).  
Het beheer van deze code ligt in handen van de IDsW (InformatieDesk standaarden Water). 
De huidige tabellen met taxonnamen en –codes zijn als gevolg van achterstallig onderhoud volstrekt 
onbruikbaar geworden. 
 
Op de NEN Workshop over de TCN van 7 april j.l. bleek dat de Nederlandse waterbeheerders nog 
steeds niet kunnen beschikken over een “opgeschoonde”, gevalideerde en ondubbelzinnige TCN-lijst  
met namen en codes. Van verschillende kanten werd dan ook ernstige kritiek geuit op verschillende 
aspecten van het beheer en onderhoud van de TCN. De workshop kende een weinig bevredigende 
afloop. Bij een aantal betrokkenen was wel duidelijk geworden dat er voorlopig nog geen zicht was op 
bruikbare codetabellen. 
 
Wat is er nu daadwerkelijk aan de hand? Allereerst is er een groot verschil in omvang tussen de lijsten 
met in gebruik zijnde taxonnamen, en de in de verschillende databases opgenomen lijsten met 
beschikbare taxonnamen. Een inventarisatie van alle taxon-typelijsten welke in Nederlandse databases 
zijn opgenomen levert een bestand van ruim 65000 records op. Kijken we daarentegen alleen naar in 
gebruik zijnde taxa (die taxa die ooit zijn gerapporteerd) dan komen we uit op een totaallijst van circa 
14000 taxonnamen. Er is dus sprake van een grote ballast in de databases, die geen enkel voordeel lijkt 
te bieden. De momenteel op de TCN-site beschikbaar gestelde lijsten omvatten totaal 34000 
taxonnamen met code. De oorspronkelijk gepubliceerde lijst is in de tussentijd met zo’n 2000 namen 
met codes (additionele individuele aanvragen) uitgebreid. Ook hier is dus nog sprake van een 
aanzienlijk verschil in omvang met de daadwerkelijk in gebruik zijnde taxonlijsten.  
Op zich is deze “overdaad” misschien geen probleem; wel, en dat is het tweede punt, is deze lijst, 
mede als gevolg van individuele aanvragen en onbekendheid bij IDsW met de betreffende 
taxagroepen, alweer vervuild geraakt met voorlopige codes, codes voor ontwikkelingsstadia, meerdere 
codes voor hetzelfde taxon, schrijffouten etc. Bovendien ontbreekt de soortsdefinitiecode (de 
aanvullende code die een interpretatie van de taxonnaam geeft) nog steeds.  
 
Na intensief contact tussen EcoSys en het biologisch laboratorium van RWS-RIZA (WILB) is besloten 
om vanuit het databasebeheer nu zélf een opschoon- en herstelproject te starten. Dit project, met steun 
van het STOWA, moet leiden tot een éénduidige taxonlijst met codes en synoniemenbeheer, die na 
conversie de databases van EcoLIMS, EcoBase, Limnodata Neerlandica en WADI moet opschonen. 
Tevens zal een procedure worden uitgewerkt die zorg draagt voor een snelle uitgifte van nieuwe 
taxonnamen en codering. 
 
Gezien het grote belang dat RWS-RIZA hecht aan een ”foutloos” en uniform gebruik van taxonnamen 
ten behoeve van data-uitwisseling en eenduidig gebruik in beoordelingssystemen als KRW-maatlatten 
en EBEOsys heeft het project de allerhoogste prioriteit gekregen.  
Vooralsnog wordt gemikt op eind juni dit jaar voor het beschikbaar hebben van opgeschoonde 
parametertabellen, en zal in oktober een bijeenkomst worden belegd waarin verantwoording zal 
worden afgelegd over alle wijzigingen. 
 
Huidige stand van zaken: 
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• Door Roel Knoben (Limnodata) en Hans Jansen (EcoBase) zijn via Ton Berkhout (EcoLIMS) 
alle taxonlijsten met beschikbare synoniemen en hiërarchische verwantschap (Parent) 
beschikbaar gesteld. 

• Begonnen is met de opschoning van de Diatomeeën lijst. Door nogal wat taxonomische 
wijzigingen die in een aantal groepen hebben plaatsgevonden liggen hier o.a. serieuze 
problemen op het synoniemengebied. 

• Het Macrofaunabestand (± 16500 taxonnamen) is bijna geordend op taxonomische groepen. Na 
ordening zal de aandacht eerst gericht worden op de in gebruik zijnde taxa (± 6000). 

• Met het fytoplanktonbestand is een begin gemaakt met opschonen. 
• Met de lijsten van vissen, zoöplankton en macrofyten moet nog begonnen worden. Voor wat 

betreft vissen en macrofyten worden in ieder geval geen al te grote problemen en tijdrovende 
acties verwacht. 

 
Voor alle groepen geldt dat als het laboratorium van RWS-RIZA specifieke problemen tegenkomt die 
ze niet objectief kan oplossen ze zeker gebruik zal maken van kennis die elders beschikbaar is. 
Als laatste zullen we ook naar de toekomst kijken. Hoe goed misschien ook de zaken nu worden 
opgeschoond, als we niet zorgen voor een goed beheer waarbij de kwaliteit goed geborgd is kunnen we 
over 5 jaar weer opnieuw beginnen. Om deze reden is Ton Berkhout (EcoSys) begonnen met het 
ontwikkelen van de nodige functionaliteit om het beheer goed te kunnen faciliteren. Op welke wijze 
het beheer van de parameterbestanden exact geregeld gaat worden is nu nog niet geheel duidelijk. 
Hierover zal nog met de diverse betrokkenen gesproken worden.  
Het is voorstelbaar dat er nog allerlei vragen zijn. Schroom niet om met het RWS-RIZA of EcoSys 
contact op te nemen. Een taxonomische facelift heeft alleen dán effect als iedereen meedoet en zich 
vervolgens ook aan de afgesproken regels houdt! 
Tenslotte dan nog het verzoek om bij het aantreffen van een nieuw taxon dit aan ondergetekenden 
kenbaar te maken zodat het betreffende taxon kan worden meegenomen in de opschoning. 
 
Lelystad, 27/04/2005 
Arnold Veen en Frans Kouwets 
RWS-RIZA afd. WILB 
Postbus 17 
8200 AA  Lelystad 
email:  a.veen@riza.rws.minvenw.nl
 f.kouwets@riza.rws.minvenw.nl
tel: 0320-298642/298684 
 
Ton Berkhout 
EcoSys B.V. 
Kanaaldijk 277 
1831 BH  Alkmaar 
tel: 072 – 5644755 
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Any living organism is so complex that the more we learn, for instance, about a particular 
species, the more attractive it becomes as an object for further study. But, on the background of 
astonishing variety of life, there is astonishing constancy in fundamental biological mechanisms. 
Many aspects of biology are similar in most or all organisms. And “we can see how, first of all, 
thanks to the common code in which the specifications for all living organisms are written, it is 
possible to read, measure, and decipher these specifications to achieve a coherent understanding of 
all the forms of life, from the smallest to the greatest” (Alberts et al., 2002). All organisms 
fundamentally possess the same set of genes, so what we learn about one usually applies to others 
(including the human). These are some of the principal reasons which have naturally led us to that 
we should agree on some convenient, so called ‘model’ organisms to study them in a great depth. 
This then will lead to a body of knowledge in those 'model systems' that allows us to design 
appropriate studies of non-model systems to answer important questions about their biology. In 
addition, the model system approach has been proved to be the most effective way to devote limited 
financial and human resources to developing a comprehensive understanding of representative 
systems.  

A biological model system is a comparatively simple, idealized system that can be accessible and 
easily manipulated. Therefore, when selecting living organisms as models to work with, certain 
criteria are used depending upon the research purposes. Among the criteria, he most important are 
as follows: 
1. tractability (relates to the ease with which they can be grown and  manipulated experimentally); 
2. ready availability (an easy delivery); 
3. short life cycle; 
4. small adult size; 
5. well-characterized biology and taxonomy;  
6. availability for genetic studies; 
7. completely sequenced genome. 

The benefits of using model systems are clearly realised in most fields of biology. However, 
there are no diatoms among the most popular and widely accepted biological model organisms. And 
there are no diatom species which are very popular and are used broadly as models among 
diatomists. But would it be reasonable if we agreed on some diatoms to study in great depth? The 
answer should seem to be ‘yes’. The diatoms are enormously diverse and extremely ecologically 
important. Their evolutionary success is still very poorly understood. A whole series of biological 
attributes are common in most diatoms but very distinct from other groups of organisms. 
Nevertheless, discussions on the selection and development of model diatoms have also started to 
appear in literature. Recently, the diatoms have begun to attract attention of molecular biologists 
(e.g. Falciatore and Bowler, 2002). Focusing the research efforts on a single or very few species is 
at the heart of modern molecular biology. At present, a few species are crystallizing as model 
systems for the molecular-based studies. Centric diatom Thalassiosira pseudonana (Armbrust, 
2003) and pennate species Phaeodactylum tricornutum (Scala et al., 2002) are involved in the 
genomic research. Th. weissflogii (Armbrust, 1999; Armbrust and Galindo 2001) and Ditylum 
brightwellii (Rynearson and Armbrust, 2000, 2004) are intensively used for examination of the 
genetic diversity in field populations of centric diatoms. 

 13



 

 Consistent progress is observed in the development of Cylindrotheca fusiformis  and Navicula 
pelliculosa as models for understanding silicon metabolisms in diatoms (e.g. Poulsen et al. 2003, 
Perry 2003). The necessity of model system approach has been realised for studying speciation in 
diatoms, their species taxonomy, evolution and biogeography. The actuality of this looks very 
obvious and strongly associated with fundamental interest of the diatom research community 
(Mann, 1999): 

- “Species definitions affect everyone who uses the names of organisms, from ecologists and 
paleoecologists to biochemists and molecular biologists.” 
- “The species taxomony of diatoms is messy and lacks a satisfactory practical or conceptual 
basis, hindering further advances in all aspects of diatom biology”. 
- “Diatoms are underclassified at the species level, with a probable final total of c. 200,000 
worldwide, of which only c. 10% are described”. 
- “Species are real and discoverable but they may not be amenable for to simple definition”.  

The brightest example of the model system for speciation in diatoms is a complex of freshwater 
epipelic pennate species referred to in the taxonomic publications as Sellaphora pupula (e.g. Mann 
1989, 1999; Mann et al. 1999; Benhe et al. 2004). Other potential candidates in the role of models 
in evolutionary and speciation studies of diatoms are discussed in Mann (1999). 

The progress in development of the diatom model systems remains, however, rather slow, slower 
when it could be expected. Managing the model systems requires multidisciplinary approach using 
modern scientific technologies and hence very expensive. If expensive, soon economic effect and 
(or) a solution of very fundamental scientific problems are among the topics of primary 
consideration. In this sense, the diatoms still can’t ‘compete’ against the most popular model 
organisms which have long been the ‘workhorses’ of molecular biology [e.g. Saccharomyces 
cerevisiae (bugging yeast – a minimal model eucariote), Caenorhabditis elegans  (a free-living, 
non-parasitic soil nematode worm – small simple animal which shares many essential biological 
properties with humans), Drosophila melanogaster (a fruitfly – a key to the genetics of animal 
development) and Arabidopsis thaliana (wall cress – a model for flowering plants)]  and have 
provided us with most of what we know about cellular function, plus their direct relevance to 
human biology is obvious and becoming more apparent every day. But this is not far from being all. 
Let’s look again at the list of principal criteria for choosing biological model systems (see above, 
criteria 1-7) and assimilate these to the diatoms. 

 
(1) Tractability – culturing and experimental manipulations 
Everyone who tried to introduce diatoms into culture knows that isolation and short-term 
maintenance of cultures of very many diatom species, planktonic and benthic, marine and 
freshwater, does not require any extraordinary technique nor culture conditions. Many species can 
be easily grown on standard culture media, with addition of silica. But:  “No diatom species has 
yet gained a comparable broad use as a unicellular laboratory organism in physiology, biochemistry 
or genetics like some bacteria, unicellular green algae or yeasts. Considering the ubiquitous 
occurrence of diatoms and their impressive role in marine and fresh water ecology, this is perhaps 
somewhat surprising" (Werner, 1977). A series of obvious difficulties can be easily specified and 
this is mainly associated with the peculiarities of diatom biology, e.g. the size reduction-restitution 
life cycle and sensitivity to the stationary phase of culture growth. 
 
(2) Ready availability 
Totally the diatoms are poorly presented in the algal collections and the cultures available do not 
belong to the organisms with (5) well-characterized biology.  
 
(3) Short life cycle 
It has been illustrated that the life cycle of diatoms may last in nature a few or many years and this 
seems to be very common situation (e.g. Mann 1988, 1999). In culture, the duration of life cycles 
may be reduced, by creating conditions for optimal growth, up to several months but this is still 
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very long even if compared with the multicellular model organisms as Caenorhabditis (3 days), 
Drosophila (2 weeks) and Arabidopsis (6 weeks). 

How the difficulties and problems specified could be solved? Following approaches could be 
illustrated. 
A search for ‘simple’ and ‘exceptional’ diatoms may definitely bring some benefits. Apparently 
that is why pennate diatoms Phaeodactylum tricornutum and Cylindrotheca fusiformis attract so 
close attention. They grow very fast in culture but do not exhibit size decline and sexual 
reproduction has never been reported in their cultures. However, two very atypical properties 
mentioned and very aberrant frustule may prove to be serious restrictions for a wide acceptance of 
these diatoms (or those similar with them) as ‘representative’ models of the diatom group. 
The problems associated with the ‘complex’ biological properties typical for most diatoms (long 
life cycle, cell size reduction – restoration cycle) are not so hopeless and insoluble as it may be seen 
at first view. Apparently more efforts should be undertaken to strengthen the criterion 5, ‘well-
characterized biology and taxonomy’ to achieve a progress in selection of really ‘good’ and 
‘representative’ model systems in diatoms. There has been a series of examples illustrating that, at 
least, in some diatom species, the duration of life cycles in experiment could be shortened via 
abrupt cell size reduction (e.g. von Stosch, 1965; Roshchin, 1994; Mann et al., 2003), from many 
months to a few weeks. A loss of clonal cultures, because of reaching the critical minimal sizes, can 
be avoided via initiation of vegetative cell enlargement (e.g. von Stosch, 1965; Drebes, 1966; 
Roshchin, 1994) or vegetative auxosporulation (e.g. Sabbe et al., 2004). Essential progress was 
made recently in understanding and experimentation with breeding systems in diatoms (criterion 6, 
see Roshchin, 1994; Mann et al., 1999, 2003; Chepurnov et al., 2002; Chepurnov and Mann, 2004). 
Overall, these results illustrate that a selection of model diatom species, with biological attributes 
typical for most diatoms, and which would simultaneously correspond to the principal criteria for 
model organisms, is obviously realistic. In addition, the tractability of some potential diatom models 
may attract attention to them from a wider scientific audience for using the diatoms in studies of 
very fundamental aspects of evolutionary, cellular and molecular biology. 
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INLEIDING 
 

Diatomeeën vormen één van de meest abundante algengroepen in de terrestrische en zoetwater-
ecosystemen van de Antarctische Regio s.l. (Jones 1996). Ze zijn aanwezig in zowat alle habitats en 
vormen vaak zeer soorten- en individurijke populaties. 

Het Antarctische continent wordt omgeven door uitgestrekte oceanen, die in noordelijke richting 
maar langzaam warmer worden. Een belangrijke oceanografische grens is de Antarctische 
Convergentie, die in de Atlantische en Indische sector van de Zuidelijke Oceaan op ongeveer 50° 
zuiderbreedte ligt, maar ten zuiden van Zuid Amerika en in de Pacifische sector dichter bij 40° 
zuiderbreedte. De Antarctische Convergentie is de zone waar het koude Antarctische oppervlaktewater 
onder het warmere sub-Antarctische oppervlaktewater wegzinkt. Gaande van zuid naar noord vinden 
we hier een vrij plotselinge verandering in temperatuur van 1-4°C naar 3-6°C in de winter resp. zomer, 
over een afstand van vaak niet meer dan enkele tientallen kilometers. De aanwezigheid van deze 
grenszone werd al vroeg aangetoond door verschillende oceanografen en mariene biologen (o.a. 
Deacon 1933, Hentschel 1933). Aan weerszijden zijn verschillen merkbaar in planktonsamenstelling 
en vispopulaties. In oceanografische zin noemt men het gebied ten zuiden van deze Convergentie 
Antarctisch, en de zone tussen de Antarctische Convergentie en de Subtropische Convergentie Sub-
Antarctisch. 
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Door terrestrische onderzoekers wordt in het algemeen een iets afwijkende definitie gehanteerd. De 
meest gebruikte is die van Holdgate (1977). Daarbij wordt de sub-Antarctische zone gedefinieerd met 
als zuidgrens de limiet tot waar gesloten vaatplantenvegetaties voorkomen, en als noordgrens de zone 
waar struiken en bomen aanwezig zijn. De terrestrische component van de sub-Antarctische regio 
bestaat enkel uit wat eilanden. Grote landmassa’s zijn er niet te vinden. In de zuidelijke Atlantische 
Oceaan behoort alleen South Georgia tot de sub-Antarctische regio. In de zuidelijke Indische Oceaan 
liggen de Prince Edward Islands (Marion & Prince Edward), de Crozet archipel (5 eilandjes, waarvan 
Ile de la Possessionhet grootste is, de Kerguelen archipel (een groot hoofdeiland, omringd door veel 
kleine eilandjes), Heard Island en MacDonald Island. De laatste twee liggen een paar honderd 
kilometer ten zuiden van de Antarctische convergentie. In de zuidelijke Stille Oceaan tenslotte wordt 
het eiland Macquariein de definitie van Holdgate tot de sub-Antarctische zone gerekend. Sommige 
mensen (b.v. Stonehouse 1982) gebruiken een ruimere definitie van de sub-Antarctische zone, en 
rekenen de eilanden ten zuiden van de Antarctische Convergentie tot de peri-antarctische zone, en 
noemen de Falkland Eilanden, en de eilanden ten zuiden van Nieuw Zeeland (Campbell, Antipodes) 
sub-Antarctisch. Wij volgen hieronder de definitie van Holdgate (1977). 
 
De voornaamste kenmerken van de Subantarctis zijn kort samen te vatten: 

• Het klimaat is wat we noemen ‘wet & windy’ De neerslaghoeveelheden zijn zeer hoog. Op 
sommige plaatsen kan tot bijna 3000 mm per jaar worden opgetekend. Neerslag valt in de vorm 
van regen, mist, hagel en sneeuw. Sneeuw kan elke maand van het jaar worden verwacht. Het 
klimaat in de Subantarctis is niet wat men zich traditioneel bij een poolklimaat voorstelt. Er 
zijn geen lange en extreem koude winters. Onder invloed van de oceaan is het klimaat is zeer 
gelijkmatig, met een gemiddelde temperatuur op zeeniveau van 1-2°C op South Georgia en 
Heard, tot 5-6°C op Macquarie en de Prince Edward eilanden. Het verschil in temperatuur 
tussen zomer en winter en tussen dag en nacht is niet groot.  Permanente ijskappen zijn enkel 
op de meest zuidelijke eilanden te vinden. Op de Crozet archipel en Macquarie is geen 
permanent ijs aanwezig, terwijl op de Prince Edward Eilanden alleen in het centrale bergland 
van Marion Island een restant van een kleine, afsmeltende ijskap is te vinden. De wind 
daarentegen is wel overal prominent aanwezig en komt vooral uit het westen.  Op Crozet 
bijvoorbeeld werden in 1994 meer dan 144 dagen geteld waarop windstoten boven 100km/u 
voorkwamen, met pieken tot bijna 170km/u. 

• De overvloedige neerslag en de constante temperaturen hebben uiteraard gevolgen voor de 
vegetatie en de bodemontwikkeling. Over het algemeen zijn de bodems weinig ontwikkeld. In 
de valleien in het laagland komen uitgestrekte venen voor, soms vele meters diep, terwijl op de 
hogere plateaus en bergruggen de bodem bestaat uit een fellfield, een stenige vlakte zonder 
veel echte bodemvorming. Permafrost is er nauwelijks, alleen lokaal op grotere hoogte op de 
zuidelijke eilanden. De vegetaties passen bij deze omstandigheden. Het aantal inheemse hogere 
planten is vrij laag, tussen de 10 en 40 per eiland of eilandgroep (varens en wolfsklauwen 
inbegrepen). Opvallend gekleurde bloemplanten zoals in de Arctis zijn er zelden dominant 
waardoor de eilanden meestal een grijs tot grijsbruin uitzicht krijgen. Grassen en varens 
domineren de bovenste vegetatielagen. In de valleien zijn vaak grote oppervlakten bedekt met 
Acaena magellanica (Lam.) Vahl of Blechnum penna-marina (Poir.) Kuhn, een kleine varen 
verwant aan Dubbelloof (Blechnum spicant). De dominerende plantengroepen zijn echter de 
mossen, levermossen en korstmossen. Het is niet onmogelijk om zelfs op de kleinere eilanden 
meer dan 100 mossoorten te vinden. Typische soorten zijn Breutelia integrifolia (Taylor) 
Jaeger, Jamesoniella colorata (Lehm) Spruce, Sanionia uncinata (Hedwig) Loeske en 
Racomitrium lanuginosum (Hedwig) Brid.. Naast de inheemse flora tellen de eilanden ook 
ingevoerde, voor het overgrote deel Europese planten zoals Duizendblad, Paardebloem en 
Straatgras. Deze soorten kwamen op de eilanden terecht als illegale verstekelingen tijdens de 
veelvuldige bootreizen die de eilanden aandeden. De fauna op de eilanden is geconcentreerd in 
de kustgebieden, waar grote zeevogel- en robbenkolonies voorkomen. Deze kolonies, die soms 
meer dan 100.000 dieren kunnen omvatten, hebben uiteraard een grote invloed op de 
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omringende vegetaties en bodems. Echte grote landdieren (en dan hebben we het niet over 
geleedpotigen en wormen, want die zijn goed vertegenwoordigd) zijn schaars. Met opzet zijn 
op een aantal eilanden dieren losgelaten als voedselbron of als gezelschapsdieren voor de 
mensen die er verbleven of voor mogelijke schipbreukelingen. Op deze manier zijn 
bijvoorbeeld rendieren, katten, konijnen en schapen op een aantal eilanden terechtgekomen. Op 
sommige eilanden werden per ongeluk ratten, muizen ingevoerd met alle gevolgen van dien 
voor de plaatselijke fauna en flora. 

 
PROBLEEMSTELLING  
 

In 1979 publiceerde Prescott een overzichtslijst van alle publicaties die over algen in Antarctica 
verschenen waren. Sub-Antarctica werd uit de selectie geweerd. In 2001 maakten  Kellogg & Kellogg 
een overzicht van de  literatuur, waarin ze zich tot de diatomeeën beperkten, en hierin werden ook de 
sub-Antarctische eilanden opgenomen. 

Wie de gegevens van deze laatste publicatie doorneemt, komt al snel tot een aantal vaststellingen. 
Zo komen veel soorten overal voor. Met andere woorden, ze zijn kosmopoliet in de (sub-)Antarctische 
regio. Ook zijn er maar weinig echte typisch Antarctische soorten te vinden. Meestal bevatten de 
soortenlijsten enkel Europese of Amerikaanse diatomeeën die waarschijnlijk over de hele wereld wel 
te vinden zijn. Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grunow, Stauroneis anceps Ehrenberg en Pinnularia 
microstauron (Ehr.) Cleve zijn bekende voorbeelden.  
 

Wanneer op basis van literatuurgegevens van voor 1999 een biogeografische analyse van de hele 
(sub-)Antarctische regio gemaakt wordt, blijken de eilanden maar weinig gelijkenis met elkaar te 
vertonen, zoals te zien is in bovenstaande tabel (Van de Vijver & Beyens 1999). Het gaat hier evenwel 
enkel om literatuurgegevens die niet geverifieerd werden, en de taxonomie van de verschillende 
gebruikte bronnen is vaak niet consistent, en soms zelfs foutief. Bovendien werden in sommige studies 
maar enkele monsters onderzocht, terwijl in anderen juist heel veel werd geanalyseerd, waardoor de 
soortenlijsten van verschillende gebieden sterk wisselden in compleetheid. Daarom moeten we 
concluderen dat het niet echt mogelijk is om op basis van (oudere) literatuurgegevens gefundeerde 
biogeografische conclusies te trekken. De sub-Antarctische eilanden vertonen wel een onderlinge 
hogere similariteit in vergelijking met bijvoorbeeld het Antarctische Continent of de Peninsula, maar 
een similariteit van slechts 26% tussen Crozet en Kerguelen strookt niet met recente waarnemingen. 
De echte werkelijkheid verschilt dus helaas van de gerapporteerde werkelijkheid. Veel soorten blijken 
morfologisch te verschillen waardoor een revisie van de (sub-)Antarctische diatomeeënflora zich 
opdrong. Met in het achterhoofd de stelling: “Literatuurgegevens zijn niet fout! Ze zijn alleen niet 
correct genoeg.”, werd een groot biogeografisch project opgestart, met de bedoeling om niet alleen de 
relaties tussen de eilanden vast te stellen, maar ook de (endemische) flora op de eilanden beter (lees 
‘correcter’) te inventariseren. 
 
MATERIAAL EN METHODEN 
 

Werken in de sub-Antarctische regio is gebonden aan een aantal beperkingen. Zo zijn de eilanden 
vaak moeilijk bereikbaar. Het vraagt veel tijd en vooral voldoende financiële input om een 
representatief aantal monsters te verkrijgen. Bovendien zijn niet alle eilanden steeds toegankelijk, 
waardoor je maximaal moet profiteren van de zeldzame gelegenheden om er te werken. Je kan het 
werken op de eilanden ook moeilijk vergelijken met een normale werkvloer.  Labo’s zijn vaak 
primitiever en je moet roeien met de riemen die je hebt.  
 

Wanneer je degelijk vergelijkend biogeografisch onderzoek wil uitvoeren, is het ook van belang dat 
je tracht om de variabele milieuparameters zo gelijk mogelijk te houden om aan te tonen dat de 
verschillen die je vindt, daadwerkelijk toe te schrijven zijn aan biogeografische verschillen. Uit de 
literatuurgegevens is bovendien niet altijd duidelijk of deze een representatief beeld geven van de 
diatomeeënflora uit dat bepaalde habitat.   
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De oplossing voor deze restricties is eigenlijk heel eenvoudig.  Mossen zijn omnipresent op de sub-

Antarctische eilanden en vaak komen dezelfde mossen zowat op elk eiland voor. Diatomeeën zijn niet 
echt kieskeurig en zijn vaak met grote, typische populaties aanwezig op de mossen. Bovendien zijn 
mossen niet moeilijk te verzamelen. Er kan een standaard veldprotocol opgesteld worden en ook de 
veldgegevens zijn zonder veel problemen te noteren. Zelfs indien het niet lukt om zelf de eilanden te 
bemonsteren, is het vrij eenvoudig om collega’s een protocol en wat potjes mee te geven.  
 

Uiteindelijk zijn we er in geslaagd om van de volgende eilanden/archipels mosmonsters te 
verkijgen: Crozet, Kerguelen, Marion & Prince Edward, Heard, Amsterdam, Macquarie, South 
Georgia, Deception, het antarctische continent, Gough Island en het antarctische schiereiland. In totaal 
werden bijna 750 monsters opgenomen in de analyse. Het aantal monsters per eiland varieerde en 
hoewel niet alle eilanden even intensief bemonsterd zijn, is wel op alle eilanden geprobeerd een 
representatieve bemonstering van alle habitattypen uit te voeren. Daardoor zijn mogelijk de gegevens 
van de verschillende eilanden niet allemaal even volledig, maar zit er geen vertekening in de data. 
 

Deze monsters werden volgens de gebruikelijke methode van Van der Werff (1955) geprepareerd. 
De lichtmicroscopische analyses werden uitgevoerd met een Olympus BX50 microscoop uitgerust met 
een digitale Olympus C-2020 camera. Scanning Elektronen Microscopische analyses werden gedaan 
met behulp van een Philips SEM 515 waarbij de foto’s op klassieke wijze werden genomen op 
ILFORD PAN F50.  In elk geanalyseerd monster werden 500 schaaltjes geteld. Determinaties van de 
Antarctische soorten steunen voor een groot deel op Bourrelly & Manguin (1954), Le Cohu & 
Maillard (1983, 1986), Schmidt et al. (1990), Oppenheim (1994), Van de Vijver et al. (2002) en Van 
de Vijver et al. (2004). Nomenclatorisch worden de meest recente taxonomische tendensen gevolgd, 
vooral wat betreft de genera afgesplitst van Achnanthes s.l., Navicula s.l. en Cymbella s.l. [Lange-
Bertalot (2001), Krammer (2002), Bukhtiyarova & Round (1996) en Round & Bukhtiyarova (1996)]. 
 

Voor de similariteitsanalyse tussen de eilandflora’s werd gebruik gemaakt van een constrained 
Weighted Pair Group Method of Averaging (WPGMA) gebaseerd op de Gemeenschapsindex van 
Sørensen (1948). Dit is een binaire coëfficiënt die gebruik maakt van een aanwezigheid/afwezigheid 
tabel met de volgende formule: 2a/(2a+b+c) waarbij b en c respectievelijk het aantal soorten 
voorstellen die exclusief op elk van beide locaties voorkomen terwijl a het aantal gemeenschappelijke 
soorten is.  Dit levert een percentage gelijkenis. Dit is niet altijd de beste methode, maar omdat de 
meeste biogeografische studies in het onderzoeksgebied hiervan gebruik maken, vergemakkelijkt dit 
wel vergelijkingen met andere resultaten (bv. Pugh 2004). 
 
RESULTATEN & DISCUSSIE 
 
SOORTENSAMENSTELLING 
 

In totaal werden tijdens deze studie tot nu toe bijna 300 soorten waargenomen op de verschillende 
eilanden in de zuidelijke Indische Oceaan, met een gemiddelde van ongeveer 200 soorten per eiland. 
Dit aantal is eigenlijk vrij laag als men bijvoorbeeld vergelijkt met Nieuw-Caledonië waar 643 soorten 
(Moser et al. 1998) gevonden werden. De tabel op volgende pagina geeft aan hoe de verdeling van de 
schaaltjes over de genera wijzigt naar het noorden (Île Amsterdam) of het zuiden (South Georgia) toe. 
Het is duidelijk dat de dominerende genera Diadesmis, Psammothidium, Planothidium en Pinnularia 
zijn. In mindere mate komen ook Fragilaria en Eunotia voor. De dominantie van de genera die 
vroeger tot Achnanthes s.l. behoorden (i.e. Psammothidium, Planothidium, Eucocconeis en 
Achnanthidium), is typisch voor sub-Antarctica maar verdwijnt wanneer men opschuift naar het 
noorden toe. Op Ile Amsterdam komen deze genera nog wel voor, maar verliezen ze hun dominerende 
status.  
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Amsterdam sub-Antarctic 
islands South Georgia

Achnanthes s.s. 0,01 0,09 1,18
Achnanthidium 0,04 5,33 1,35
Planothidium 0,9 6,34 5,85
Psammothidium 0,8 9,55 18,8
Diadesmis 6,9 13,6 2,4
Adlafia 0,01 6,5 0,03
Chamaepinnularia 0,08 6,4 0,4
Pinnularia 10,6 10,1 19
Eunotia 30,5 7,2 23,9
Fragilaria 0,02 9,04 5,43
Staurosira 0,01 2,6 1,13
Nitzschia 0,4 2,5 6,4
other 17,73 20,75 14,13

Labellicula Subantarctis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een groot gedeelte van de gevonden soorten (ongeveer 25%) bleek bovendien nog nooit eerder 

ergens gevonden te zijn en werden dan ook beschreven (o.a. Van de Vijver 2002, Van de Vijver et al. 
2002a,b, Le Cohu & Van de Vijver 2002, Van de Vijver & Beyens 2002, Van de Vijver & Le Cohu  
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2003, Van de Vijver et al. 2004b). Dit hoge aantal is te verklaren uit de geïsoleerdheid van deze 
locaties, het ontbreken van degelijke morfologische en taxonomische publicaties en uiteraard het 
nauwere, doch juistere, species-concept dat nu wordt aangehouden. Bovendien zijn de onderzochte 
eilanden allemaal oceanische eilanden wat betekent dat ze ontstonden door vulkanische activiteit in het 
verleden en dat ze nooit verbonden waren met een groter continent. Een belangrijk kenmerk van 
oceanische eilanden is dat ze vaak weinig gebalanceerde flora’s bezitten. Sommige genera of groepen 
zijn oververtegenwoordigd terwijl van anderen absoluut geen vertegenwoordigers te vinden zijn. De 
Galapagos-eilanden zijn met hun vinkenfauna daarvan het beste voorbeeld.  De diatomeeënflora op de 
sub-Antarctische eilanden vormt daarop geen uitzondering. Zo telt Diadesmis op Ile de la Possession 
(Crozet) 11 soorten terwijl Navicula s.s. slechts 5 vertegenwoordigers heeft. Ook op de andere 
eilanden worden dezelfde vaststellingen gedaan.  
 

Tijdens de taxonomische revisie werd in 2005 ook een nieuw (voorlopig nog monospecifiek) genus 
ontdekt op Ile de la Possession (Van de Vijver et al. 2005b). Het gaat om Labellicula, gekenmerkt door 
een unieke combinatie van kenmerken, zoals de aanwezigheid van twee duidelijke stigmata, uniseriate 
striae bestaande uit één lange alveolus en een eenvoudig raphe systeem. Voorlopig is het genus alleen 
op Crozet gevonden, waar Labellicula Subantarctis Van de Vijver & Lange-Bertalot leeft in smalle 
spleten in rotswanden nabij de kustlijn. 
 

Of deze nieuwe soorten allemaal als endemen kunnen worden gekarakteriseerd, is eigenlijk wat 
vroeg om nu al te zeggen. Omdat nog niet alle Antarctische locaties onderzocht zijn, is het best 
mogelijk dat de meeste soorten ook wel op andere (nog niet onderzochte) eilanden, zoals bv. King 
George Island of Bouvetøya, voorkomen. Bovendien is het van belang dat rekening gehouden wordt 
met alle habitats. Een duidelijk voorbeeld in dit verband is de centricate soort Cavernosa kapitiana 
Stidolph die beschreven werd in 1990 van het kleine eilandje Kapiti voor de kust van Nieuw-Zeeland 
(Stidolph 1990).   De soort bleek voor te komen op ondergedoken rotsen in een snelstromend riviertje. 
Sinds zijn beschrijving in 1990 werd de soort niet meer teruggezien zodat ze al snel werd beschouwd 
als een endeem van Nieuw Zeeland. Recent werd de soort teruggevonden op Ile de la Possession 
(Crozet) (Van de Vijver et al. 2002a). Uit de morfologische analyses bleek dat het inderdaad om 
dezelfde soort ging. Maar in tegenstelling tot op Kapiti Island, bleek de soort hier voor te komen in 
smalle spleten in kliffen bij de kustlijn. Omdat er verschillende (soms grote) populaties gevonden 
werden, is het best mogelijk dat de ecologische voorkeur van deze soort eerder naar dit type van 
habitat uitgaat en dat er mondiaal nog wel meer populaties zullen gevonden worden, als men maar op 
de juiste plaats zoekt.  
 
DIVERSITEITSVERLOOP  
 

Een belangrijk kenmerk van de ecosystemen in polaire streken is het verlies aan soortendiversiteit 
wanneer men richting pool gaat. Zowel in de Arctis als in de (sub-)Antarctische regio neemt de 
diversiteit gestaag af (Jones 1996, Van de Vijver & Beyens 1999). Op de sub-Antarctische eilanden 
worden tussen 200 en 250 soorten geteld. Op de noordelijker gelegen eilanden (Prince Edwards & 
Crozet) ligt dit aantal dichter bij 250 terwijl op Heard amper nog 190 soorten gevonden worden (Van 
de Vijver et al. 2004b). Op dit moment zijn er voor Macquarie Island, dat in dezelfde zone ligt als 
Crozet en Marion, slechts 133 soorten bekend (McBride et al. 1999) maar hierbij moet opgemerkt 
worden dat er nog maar weinig monsters van dit eiland onderzocht zijn en dat de meeste 
waarnemingen dateren van voor de taxonomische revisie die startte in 2000. 

Op South Georgia, dat al veel zuidelijker gelegen is, worden bijna 150 soorten waargenomen. 
Verder zuidwaarts richting Antarctic Peninsula neemt dit aantal snel af met nog slechts 100 soorten 
rond het Schiereiland (Van de Vijver ongepubliceerde resultaten) tot zo’n 50 soorten op het Continent 
(Sabbe et al. 2003). Dit verlies aan soortenrijkdom is waarschijnlijk te wijten aan enerzijds een afname 
van het aantal beschikbare habitats en anderzijds aan veranderende klimatologische omstandigheden. 
Door het extreem oceanische klimaat op de sub-Antarctische eilanden zijn er in het algemeen, zeker in 
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het laagland, geen lange perioden van strenge vorst, waardoor de meeste plassen en rivieren nooit 
helemaal bevriezen. Hansson & Håkansson (1992) geven als verklaring dat de lengte van het 
groeiseizoen een bepalende factor is bij het vaststellen van de soortenrijkdom. Bovendien is op de sub-
Antarctische eilanden de neerslaghoeveelheid steeds hoog genoeg waardoor vocht, toch een 
belangrijke ecologische parameter voor diatomeeën, veel minder dan op het antarctishe continent  een 
limiterende factor wordt. Voeg daar dan ook nog bij dat door deze klimaatsomstandigheden, mossen 
bijzonder bevoordeeld zijn en je hebt voldoende grond om een hogere soortenrijkdom te krijgen. Ook 
de aanwezigheid van grote kolonies zeevogels en robben langs de kust zorgt voor extra diversiteit in 
het milieu.  

Gekoppeld aan deze afname van de diversiteit neemt ook het percentage van (sub-)Antarctische 
soorten naar het zuiden toe. Grosso modo bestaat ongeveer de helft van de diatomeeënflora van de 
sub-Antarctische en antarctische regio uit (sub-)Antarctische soorten. De andere helft wordt 
ingenomen door bipolaire (o.a. Diatomella balfouriana) en cosmopoliete soorten. Op Marion en Prince 
Edward Island overklassen de cosmopolieten nog net de sub-Antarctische soorten (50,5 vs. 49,5%) 
maar geleidelijk aan krijgen de sub-Antarctische soorten de bovenhand. Op Crozet zijn er al iets meer 
sub-Antarctische soorten (49,7 vs. 50,3%) terwijl op Kerguelen (48,7 vs. 51,3%) en zeker op Heard 
(46,9 vs. 53,1%) de trend zeer duidelijk wordt. Heard is het enige eiland van deze vier groepen dat ten 
zuiden van de Antarctische Convergentie ligt. Het grotere aandeel aan sub-Antarctische soorten hier is 
dan ook niet verbazingwekkend.  
 
AFWEZIGHEID VAN PLANKTONISCHE SOORTEN 
 

Ondanks de vrij hoge soortenrijkdom op de sub-Antarctische eilanden is het opvallend dat er 
nauwelijks planktonische soorten in de lijsten te vinden zijn. Een verklaring hiervoor is tot nu toe nog 
niet gevonden. Zowel Le Cohu & Maillard (1986), Jones (1996) als Van de Vijver & Beyens (1999) 
kunnen geen sluitend antwoord geven op dit mysterie. Er werd gesuggereerd dat door de vaak hoge 
windsnelheden, de vorming van een diatomeeënplankton geremd wordt alhoewel te verwachten is dat 
op windluwe plekken op de eilanden er dan toch enige vorming zou moeten plaatsvinden.  Een andere 
suggestie in verband met de dimensies (grootte, diepte) van de meren biedt ook geen soelaas omdat 
een heel gamma aan meren en plassen aanwezig is.  Mogelijk speelt de voedselrijkdom van de plassen 
en meren een rol. De meeste zijn immers erg oligotroof waardoor een snelle ontwikkeling van 
plankton niet echt mogelijk is. Op slechts twee plaatsen op Ile de la Possession (Crozet archipel) werd 
de tycho-planktonische soort Cyclotella meneghiniana Kützing aangetroffen. Het ging in beide 
gevallen om sterk door pinguïns en zeeolifanten beïnvloede plassen met een zeer hoog 
nutriëntengehalte. Ook op Kerguelen werden dergelijke plassen onderzocht en ook daar werd C. 
meneghiniana aangetroffen. Mogelijk zal in de toekomst getracht worden om gericht te zoeken naar 
een oplossing voor dit fenomeen. 
 
THEORETISCHE SOORTENRIJKDOM 
 

Om vergelijkingen van soortensamenstellingen tussen eilanden te rechtvaardigen, moet eerst 
nagegaan worden of de waargenomen soortenrijkdom een goede schatting biedt van de (theoretisch) 
maximale soortenrijkdom. Met behulp van zogenaamde ‘species accumulation curves’ is het mogelijk 
om per eiland, gebaseerd op de waargenomen soortenrijkdom in de onderzochte monsters, een 
schatting te maken van het totale aantal soorten dat op die locatie verwacht kan worden. 

De tabel op volgende pagina geeft aan voor de eilanden in de Indische Oceaan hoeveel soorten 
gevonden zijn in hoeveel monsters en hoeveel soorten er op basis van de beschikbare monsters in 
totaal te verwachten zijn. Twee schatters werden gebruikt (ICE: Chao et al. 2000 en CHAO2: Chao 
1984). Hieruit blijkt dat in alle gevallen bijna 90% van de totale (theoretische) soortenrijkdom bereikt 
werd. Dit resultaat staat in schril contrast met bv. South Georgia en Île Amsterdam waar ‘slechts’ 70-
75% van de soorten reeds gevonden werd. Uiteraard speelt het lage aantal onderzochte monsters van 

 23



 

Amsterdam 58 74 103 97 71,8 76,3

Prince Edward Islands group 219 214 243 240 88,1 89,2
Crozet 207 226 247 253 91,5 89,3
Kerguelen 101 170 187 187 90,9 90,9
Heard 139 193 212 216 91,0 89,4

South Georgia 36 107 156 151 68,6 70,9
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Farthest neighbour

Sorensen's Coefficient

Amsterdam
Marion/PE
Crozet
Kerguelen
Heard
Sgeorgia

0,28 0,4 0,52 0,64 0,76 0,88 1

deze locaties een belangrijke rol. Verwacht wordt dat het totaal aantal soorten op deze laatste twee 
eilanden nog zal toenemen als meer monsters worden geanalyseerd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uit deze resultaten kan in ieder geval afgeleid worden dat voor de eilanden in de Indische Oceaan, 

voldoende gegevens beschikbaar zijn om gerechtvaardigde biogeografische conclusies te kunnen 
trekken. Wanneer de andere eilanden erbij gevoegd worden, zal het resultaat nog wel bevredigend zijn, 
maar bestaat er een (weliswaar kleine, als we ons baseren op geverifieerde gegevens van collega’s,) 
kans dat de resultaten nog wijzigen. 
 
BIOGEOGRAFIE VAN (SUB-)ANTARCTICA 
 

Op basis van de nieuwe resultaten die bereikt werden in de morfologische en taxonomische studies 
van de verschillende locaties, werden twee biogeografische analyses uitgevoerd. In een eerste analyse 
werd getracht om de relatie tussen de verschillende eilanden uit de zuidelijke Indische Oceaan in kaart 
te brengen. South Georgia en Île Amsterdam worden in de analyse meegerekend om de kwaliteit van 
de analyse te verifiëren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit de resultaten (zie figuur hierboven) blijkt duidelijk dat de diatomeeënflora op de vier eilanden 
sterk verwant is en minder affiniteit vertoont met deze van South Georgia en al helemaal niet met Île 
Amsterdam. Dit resultaat is uiteraard enigszins te verwachten, hoewel er ook een verrassing te noteren 
valt. Île Amsterdam ligt buiten de sub-Antarctische zone en door zijn extreem geïsoleerde ligging, is 
het logisch dat het niet echt verwant is aan de sub-Antarctische eilanden. Er zijn wel wat 
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gemeenschappelijke soorten te noteren, maar meestal gaat het hier dan om cosmopoliete soorten zoals 
Luticola mutica of Pinnularia borealis. South Georgia ligt enerzijds in de Atlantische Oceaan en 
anderzijds op een veel hogere breedtegraad dan de eilanden in de Indische Oceaan. Heard ligt echter 
ook ongeveer op deze breedtegraad maar ligt dichter bij de Convergentie. Mogelijk speelt deze 
(kortere) afstand een belangrijkere rol in het bepalen van de soortensamenstelling, dan de 
breedtegraad. Niet alleen is de soortenrijkdom er (voorlopig) lager, ook de samenstelling verschilt 
sterk. Dus ook hier is het niet te verwonderen dat South Georgia buiten het kwartet gehouden wordt. 
Het is echter wel vreemd dat Heard Island, dat ook zo ver zuidelijk ligt, zo nauw verwant blijkt met 
Kerguelen en vervolgens ook met Crozet en Marion/PE. Men zou verwachten dat door het 
overschrijden van de Antarctische Convergentie, de flora zou wijzigen omdat de klimatologische 
omstandigheden verschillen. Dat blijkt dus niet het geval waardoor de biogeografische indeling van de 
zuidelijke Indische Oceaan op basis van de diatomeeënsamenstelling afwijkt van andere indelingen 
(o.a. Stonehouse 1982). Waarschijnlijk speelt de geringe afstand (500 km) tussen Kerguelen en Heard 
in dit geval een belangrijke rol. Daarenboven telt Kerguelen ook al meer dan 50% (sub-)Antarctische 
soorten net zoals Heard. Hieruit zou ook kunnen besloten worden dat de Antarctische Convergentie 
weinig invloed uitoefent op deze groep van diatomeeën terwijl de als cosmopoliet aangeduide soorten 
achteruitgaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In een tweede analyse wordt gefocust op Ile de la Possession (Crozet archipel). De figuur hierboven 
geeft een duidelijk beeld van de verhouding tussen Ile de la Possession en de andere gebieden. Het 
eiland staat centraal in het rooster en er wordt gekeken hoe de soortensamenstelling op enerzijds de 
andere eilanden rondom Crozet en anderzijds in de rest van het (sub-)Antarctische gebied gelijkenissen 
vertoont ten opzichte van Crozet. De ringen stellen similariteitspercentages voor waarbinnen de 
locaties geplaatst worden. Uiteraard weten we al uit de voorgaande analyse dat de eilanden in de 
Indische Oceaan nauw met elkaar verwant zijn. South Georgia sluit hier op aan met een similariteit 
van 40%, net iets meer dan Macquarie (37%) en Île Amsterdam (32%). De relatief beperkte gelijkenis 
tussen Macquarie en Crozet is enigszins verwonderlijk omdat beide eilanden in dezelfde zone liggen, 
uiteraard wel in een verschillende oceaan. Er moet echter opgemerkt worden dat er sinds 1999 
(McBride et al. 1999) nog geen uitgebreide taxonomische revisie uitgevoerd is op Macquarie en dat de 
kans groot is dat door toepassing van de recent verworven taxonomische kennis van de sub-
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acuta  W. Smith X X X X
agrestis  Petersen X X
alpina  Hustedt X X X X
anceps Ehrenberg X X X X X X X
fluminea  Patrick & Freese X X
gracilis  Ehrenberg X X X
javanica (Grunow) Cleve X
kriegeri  Patrick X X X X
muriella  Lund X X
neohyalina Lange-Bertalot X X
obtusa  Lagerstedt X X X
phoenicenteron (Nitzsch) Ehrenberg X X X X
producta  Grunow X X X
siberica Lange-Bertalot & Krammer X X
smithii var.incisa Pantocsek X
smithii var. sagitta (Cleve) Hustedt X

* inclusief South Shetlands, South Orkneys & alle eilanden in de buurt

Antarctische diatomeeënflora de verwantschap zal stijgen. De eerste resultaten van een grondige studie 
op Macquarie wijzen in ieder geval in die richting (Van de Vijver & McBride, ongepubliceerde 
resultaten). Met de andere gebieden in de Antarctische regio is de gelijkenis zeer laag. Het continent 
vormt op basis van zijn diatomeeënsamenstelling, duidelijk een afgescheiden gebied.  Slechts weinig 
soorten blijken gemeenschappelijk met de andere gebieden. Crozet deelt ook slechts weinig soorten 
met Gough Island (koud gematigd van klimaat), Deception Island (South Shetland Islands) en het 
antarctisch schiereiland.  Alleen enkele kosmopolitische taxa blijken bijna overal voor komen, wat een 
verklaring geeft voor het feit dat er toch nog enige similariteit wordt vastgesteld. Het is ook zo dat hoe 
dichter men bij Crozet komt in het rooster, hoe groter het aandeel van de sub-Antarctische soorten 
wordt in de gemeenschappelijke soortensamenstelling en hoe verder men zich verwijdert uit het 
rooster, hoe meer de kosmopoliete taxa aan aandeel winnen in de lijst van gemeenschappelijke soorten. 
 
BIOGEOGRAFIE VAN HET GENUS STAURONEIS IN DE ANTARCTISCHE REGIO  
 

Ter illustratie van het effect van de taxonomische veranderingen en de voorgestelde biogeografische 
indeling van sub-Antarctica, werd de verspreiding van het genus Stauroneis wat meer in detail  

 
 

 
 
 

uitgewerkt (Van de Vijver et al. 2004a, 2005a).  
Wie de Antarctische soortenlijsten in de literatuur naleest, komt al gauw tot de conclusie dat binnen 

het geslacht Stauroneis alleen kosmopolitische soorten als S. anceps, S. agrestis en S. phoeniceteron de 
dienst uitmaken in (Sub-)Antarctica (zie tabel hieronder). Typische (sub-)Antarctische soorten worden 
nooit gerapporteerd. Als daarenboven de Antarctische locaties met Arctische monsters vergeleken 
zouden worden, is er nauwelijks of geen verschil te vinden. Het lijkt wel of Antarctica, op Stauroneis-
gebied dan, bij wijze van spreken gewoon deel uitmaakt van de Arctische regio.  
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kriegeri X X X X X X X
gracilis X X X X X X
subgracilis X X X X X
acuta X X
heinii X X

acidoclinata X
latistauros X X X X
pseudoschimanskii X
respectabilis X
Tonsberg' X
husvikensis X X
bryocola X
gremmenii X
lardonii X X X X
microproducta X X
pseudomuriella X X X X
catharinae X X
pseudosmithii X X X X
sofia X X X
fluminopsis X X X
catharinella X X X
lecohui X X X
subaustralis X X
supergracilis X

bertrandii X

Wanneer echter de Antarctische soorten aan een nauwkeurig morfologisch onderzoek onderworpen 
worden, blijkt vrij snel dat de bovenstaande visie niet juist is.  Er bestaat wel degelijk een Antarctische 
Stauroneis-flora die voor zover we nu weten zo’n 25 soorten telt (zie tabel hieronder).  Slechts 7 
soorten worden ook buiten het Antarctische gebied gevonden waardoor er 18 als (sub-)Antarctische 
endemen kunnen gecategoriseerd worden. Van de oorspronkelijke lijst blijft niet veel over. Stauroneis 
gracilis, S. kriegeri, S. heinii, S. acuta en S. subgracilis zijn volgens onze resultaten daadwerkelijk 
aanwezig in het Antarctische gebied en moeten derhalve, gelet op andere waarnemingen van over de 
hele wereld, gezien worden als echte kosmopolieten.  Het is opvallend dat in onze studie zowel S. 
anceps s.s. and S. phoenicenteron s.s., niet werden teruggevonden.  Ze komen volgens ons dan ook 
niet voor in dit gebied.  

Dit hoge gehalte aan endemische soorten is niet vreemd. Sabbe et al. (2003) en Van de Vijver et al. 
(2002a) hebben dit reeds aangetoond. Veel soorten die nieuw beschreven werden op de Crozet archipel 
(Van de Vijver et al. 2002a) werden ook op andere sub-Antarctische eilanden in de Indische Oceaan 
aangetroffen, zoals Heard Island (Van de Vijver et al. 2004b) en de Prince Edward eilanden (Marion + 
Prince Edward: Gremmen et al. in voorbereiding).  Buiten het Antarctisch gebied werden ze evenwel 
nooit gevonden.  
 

Een belangrijke oorzaak voor het gebrek aan endemische soorten in de Antarctische literatuur is 
gelegen in het feit dat voor de determinatie van de Antarctische soorten vooral gebruik gemaakt werd 
van de Europese en Amerikaanse diatomeeënliteratuur. In Kociolek en Spaulding (2000) werd dit 
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probleem als volgt geformuleerd: “The idea of a vascular plant ecologist using ‘The vascular plants of 
Central Europe’ to identify the higher plants of South America may seem folly but this exactly what is 
happening in diatom ecology…”. Door het verkeerd gebruik van deze flora’s nam het fenomeen van 
‘force-fitting’ (Tyler 1996) enorm toe.  In Kellogg & Kellogg (2001) beslaan de waarnemingen van 
Stauroneis anceps in Antarctica meer dan 2 volle bladzijden. Bijna elke auteur die Antarctisch 
materiaal heeft bestudeerd heeft wel ooit S. anceps genoteerd. Deze soort werd oorspronkelijk 
beschreven in Frans Guyana  en heeft in strikte zin een zeer typische morfologie (Reichardt 1995). 
Hustedt voegde een groot aantal vormen en variaties aan de oorspronkelijke soort toe waardoor S. 
anceps één van de meest variabele diatomeeënsoorten werd. Het overnemen van deze variaties in de 
Susswasserflora (Krammer & Lange-Bertalot 1986) heeft geleid tot een grote verspreiding van deze 
‘foutieve’ interpretatie. Uit de nieuwe gegevens blijkt dat S. anceps op Antarctica niet voorkomt, of 
althans tot nu toe niet is waargenomen. 
 

Naast de hoge graad van endemisme, past het genus Stauroneis ook perfect binnen de andere 
karakteristieken van de Antarctische diatomeeënflora. Zo neemt de diversiteit binnen het genus 
duidelijk af wanneer men zuidwaarts trekt. Terwijl op de sub-Antarctische eilanden nog makkelijk 10 
soorten kan aantreffen, is dit aantal al sterk gereduceerd op het Antarctisch Schiereiland waar ‘slechts’ 
3 (4 als een nog niet geïdentificeerde S. subgracilior-vorm meegerekend wordt) soorten aanwezig zijn 
terwijl op het Antarctische Continent nog maar 1 soort aangetroffen wordt (i.e. S. latistauros, vroeger 
gerapporteerd als S. anceps s.l.).  
 

Wanneer nu de biogeografische analyses uitgevoerd worden met de nieuwe gegevens, krijgen we 
ongeveer hetzelfde beeld als wanneer we de volledige diatomeeënflora in ogenschouw nemen. De 
eilanden in de Indische Oceaan vormen een eigen cluster, duidelijk afgescheiden van South Georgia en 
de locaties op en rond het Antarctische Schiereiland. South Georgia vertoont een zekere affiniteit met 
dit Schiereiland. De soorten die gemeenschappelijk zijn tussen de sub-Antarctische eilanden van de 
Indische Oceaan enerzijds en South Georgia/ Antarctische Schiereiland  anderzijds zijn, zoals reeds 
eerder opgemerkt,  kosmopolitische taxa.  Er worden geen Antarctische taxa gedeeld.  
 

Het voorbeeld van het genus Stauroneis toont duidelijk aan dat een verbeterde en verfijnde 
taxonomie een belangrijke invloed heeft op de discussie over de verschillende theorieën wat betreft het 
voorkomen van protisten. Volgens Finlay & Clark (1999) kunnen protisten, waaronder diatomeeën, 
overal voorkomen omdat ze door hun geringe afmetingen makkelijk verspreid worden. Als resultaat 
daarvan worden dezelfde micro-organismen overal aangetroffen. De resultaten van de bovenstaande 
biogeografische studie tonen duidelijk aan dat dit voor diatomeeën niet het geval is.  
 
EINDCONCLUSIE 
 

Dit biogeografisch onderzoek is duidelijk nog niet voltooid en er zullen nog wel enkele jaren 
overheen gaan voor we een goed overzicht krijgen van de hele (sub-)Antarctische Regio. Voorlopige 
resultaten van King George Island, Deception Island en Livingston Island (zuidelijke Atlantische 
Oceaan) en de eerste gegevens van Macquarie Island (zuidelijke Stille Oceaan) geven aan dat deze 
eilanden, na de grondige taxonomische revisie, een sterk afwijkende diatomeeënflora vertonen in 
vergelijking met bijvoorbeeld de eilanden van de Indische Oceaan. In de toekomst zal de nadruk dan 
ook liggen op enerzijds de Atlantische en anderzijds de Stille Oceaan waarbij in de eerste plaats 
getracht wordt om zoveel mogelijk monsters van de verschillende locaties te verkrijgen om de 
kwaliteit van de biogeografische gegevens te verbeteren.  
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ABSTRACT 
 

To assess river quality, the European Water Framework Directive 2000/60/EC requires to use 
biological indicators, among which diatoms. Benthic diatoms represent the dominant component of 
benthic biomass in rivers and are known to be good indicators of water quality.  

Different biological indices based on diatom ecology have been developed in several European 
countries and are already integrated in national water quality evaluation systems (e.g. France, Spain, 
Belgium, Great-Britain). The European Water Framework Directive 2000/60/EC also requires to 
assess the river quality by measuring the difference between the existing diatom community of the 
river and its potential community corresponding to an undisturbed status of the ecosystem (so called 
reference community). This implies to define reference conditions for each river type in each 
ecoregion. Nowadays diatom indices are not based on these principles, so that they must be adapted to 
follow the requirements of the Water Framework Directive. The recent developments in France to 
provide compatible tools are presented: definition of a national typology and of reference conditions, 
development of a new index compatible with the Water Framework Directive requirements. 
 
KEY WORDS: biomonitoring / diatoms / Water Framework Directive / rivers / biological quality 
 
INTRODUCTION 
 

The Water Framework Directive –WFD– (EUROPEAN COMMISSION, 2000) requires assessing 
the quality of watercourses using bioindicators. Among other bioindicators, the composition and the 
abundance of the aquatic flora must be measured. Epilithic diatoms are representing a large part of the 
biomass in the European rivers, and they are known to be good ecological indicators. The aim of this 
paper is to give a state of art about diatom bioindication in Europe and to show which should be the 
adjustment of the existing diatom indices to fulfil the requirements of the WFD. The recent 
developments in France to answer the WFD requirements are exposed. 
 
Biomonitoring techniques based on diatoms and their use in the European countries 
 

Composition changes of diatom assemblages to anthropogenic disturbances have been observed for 
a long time (BUTCHER, 1947) and methods based on the ecology of benthic algae have been 
developed to assess water pollution in rivers by different authors (e.g. Patrick & Strawbridge, 1963; 
Fjerdingstad, 1964). In 1998, several diatomists of the different European countries published a paper 
in order to harmonize at a European level the different biomonitoring methods for diatom sampling in 
rivers (Kelly et al., 1998). In the French method of the Biological Diatom Index –IBD– some precise 
guidelines are given in a standard for field sampling, sample treatment in laboratory, diatom 
identification and counting (Afnor, 2000; Prygiel & Coste, 2000); an Excel© macro-command for the 
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index calculation is downloadable (http://clci.club.fr/download.htm). More recently, European 
standards have been published for “routine sampling and pre-treatment” and for “the identification, 
enumeration and interpretation” of benthic diatom samples (European Committee for standardization, 
2003, 2004). 
 

For diatom bioindication of rivers, some simple metrics can be used, as diversity index (Shannon & 
Weaver, 1948), or “order/abundance” curves (Patrick, 1949; Patrick et al., 1954). They can give a first 
indication of the status of the ecosystem and can assess the effect of a physical or chemical stress.  
On the basis of pollution sensitivity of each diatom species, several biological methods of water 
quality assessment have been developed. They are based on 4 kinds of calculations: 

- Calculation with the relative abundance of each pollution group: each taxon is classified in 
a pollution class. The pollution assessment is given by mean of the abundance of each 
pollution classes. 

- Calculation with a two entry table: for the CEE index (Descy & Coste, 1991), low indicator 
species horizontally ranked by increasing tolerance, and high indicator species 
(characteristic of a typological level) vertically ranked by increasing tolerance. 

- ZELINKA & MARVAN formula: Zelinka & Marvan (1961) developed an index to assess 
water quality with algae (among which diatoms are integrated) and macroinvertebrates: 

 Index = (Σj=1
n Aj.Ij.Vj) / (Σj=1

n Aj.Vj) 
 With: Aj: abundance of the taxon j; Ij: pollution sensitivity of the taxon j; Vj: 

indicative value or stenoecy degree of the taxon j. 
 
 
 
Table 1: Most common diatom indices developed and used in Europe. With: A: Austria; AND: 
Andorra; B: Belgium; CH: Switzerland; D: Germany; E: Spain; F: France; FIN: Finland; GB: Great 
Britain; GR: Greece; HU: Hungary, I: Italy; L: Luxembourg; NL: Netherlands, P: Portugal; PL: 
Poland. 
 
 

Calculation mode Method or index Country 
Calculation with the 
relative abundances 
of each pollution 
group 

- Differentiating species system (LANGE-BERTALOT, 1979) 
- Steinberg & Schiefele index, SHE (STEINBERG & SCHIEFELE, 1987; 
SCHIEFELE & SCHREINER, 1991) 
- Saprobic and trophic classes of VAN DAM et al. (1994) 
 

CH, D, PL 
D 
 
B, E, F, I, L, NL 

Calculation with a 
two entry table 

- CEE index (DESCY & COSTE, 1991) 
 

AND, B, E, F, 
GR, HU, L, P 

ZELINKA & 
MARVAN (1961) 
formula: calculation 
with the values of 
abundance, pollution 
sensitivity, stenoecy 
degree of each taxon 
 

- Descy index, DES (DESCY, 1979)  
- Specific Pollution-sensitivity Index, IPS (COSTE in CEMAGREF, 1982)  
 
- Sládeček index, SLA (SLÁDEČEK, 1986)  
- Leclercq & Maquet Index, ILM (LECLERCQ & MAQUET, 1987)  
- Generic Diatom Index, IDG (RUMEAU & COSTE, 1988; COSTE & 
AYPHASSORHO, 1991)  
- Eutrophication/Pollution Index, EPI-D (DELL’UOMO, 1996, 2004) 
- Saprobic Index of Rott (ROTT et al., 1997)  
- Trophic Diatom Index, TDI (KELLY, 1998)  
- Trophic Index of Rott (ROTT et al., 1999)  
- DI-CH Index (HÜRLIMANN & NIEDERHAUSER, 2002)  

B 
E, F, FIN, GR, 
HU, L, P, PL 
HU, P 
B, HU, L, P 
F, FIN, PL 
 
E, I 
A, CH 
GB 
A 
CH 

Calculation with the 
abundance of the 
taxa and their 
presence probability 
in quality classes 

Biological Diatom Index, IBD (LENOIR & COSTE, 1996; PRYGIEL  
& COSTE, 2000) 

F, HU, L, P 
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Many authors have used this formula to develop diatom indices adapted to regional or national 
situations. 

- Calculation with the abundance of the taxa and their presence probability in quality classes: 
pollution assessment is given by mean of the abundance of each taxon and their presence 
probability in each water quality classes, a weighted average of the water quality classes is 
calculated with the taxa abundance. 

The modes of calculation and the different diatom indices developed and used in Europe are 
presented in Table 1.  
 
The Water Framework Directive and the implications for diatom bioindication methods: recent 
developments in France  
 

The European Water Framework Directive 2000/60/EC (European commission, 2000) recommends 
methods using biological elements for monitoring the ecological status of surface waters. Diatoms are 
part of the monitoring methods for the assessment of river quality. This directive also suggests 
establishing biological reference conditions for all the types of the different water-bodies in each 
European ecoregion. The assessment of the river quality has to be done by measuring the deviation 
between the existing conditions of a site and its reference conditions. The Directive 2000/60/EC 
recommends this measure (so called the Ecological Quality Ratio, see Fig. 1) to estimate the quality of 
water bodies. For benthic diatoms, the tools used in Europe by water managers are biotic indices based 
on species composition, species ecology and relative abundance. Until now these tools do no establish 
any comparison to the reference conditions.  
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Fig. 1.: Ecological Quality Ratio. The assessment of the river quality is given by measuring the 
deviation between the existing conditions of a site and its reference conditions. The lower boundary of 
the good status is corresponding to a deviation of 0.75 from the reference. 
 
 

This is currently the case in France since the IBD is used on the national monitoring river network. 
In order to answer the requirements of the WFD, it was necessary to define a typology of watercourses 
in order to establish reference conditions for each water body type. Therefore the French hydrosystem 
has been classified into several ‘‘hydro-ecoregions’’ or HER (Wasson et al., 2002). 22 HER of first 
level have been identified in France on the basis of geology, altitude and climate (Fig. 2). Then each 
HER has been longitudinally divided on the basis of Stralher ranks.  
 

In each HER reference values of IBD have been looked for in the existing data already collected on 
the national monitoring river network and during other studies. These reference values can be different 
from a HER to another. For instance the reference value for “Alpes internes” is of 19, whereas for 
“Tables calcaires” it is of 16 (see Fig. 2 for location of these HER). From these reference values, 
limits of good status have been defined for each water body type; they correspond to a variation of 
0.75 from the reference value. Therefore good status limits for “Alpes internes” varies from 17 to 15 
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Fig. 2.: Hydro-ecoregions defined in France (Wasson et al., 2002) 
 
 
 

 
 
Fig. 3.: Reference site network located in the different basins in France (from DIRECTION DE 
L’EAU, 2005). 
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and for “Tables calcaires” from 15 to 13 (Direction de l’eau, 2005). Nevertheless these values are 
provisional. Until year 2005 rather few information about pristine sites were collected for diatoms in 
France because the existing networks were especially constituted for monitoring polluted areas. It 
appeared that it was necessary to collect more information in non-impacted rivers of the territory in the 
different river types. 2005 has been the first year for sampling in these undisturbed sites (Fig. 3). This 
mission has been given to the “Directions Régionales de l’Environnement” 
(http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=1294). These new samplings will provide new 
reference values and new boundaries for the good status classes should be calculated again for each 
water body type. 
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De Kaderrichtlijn Water stelt de Europese lidstaten voor de opgave om hun doelstellingen en 
beoordelingen van oppervlaktewateren op een vergelijkbare manier uit te voeren. Binnen 
voorgeschreven categorieën zijn typologieën opgesteld voor stromende wateren (18 typen), 
meren/plassen/sloten (32 typen), overgangswateren (2 typen) en kustwateren (3 typen). Er wordt 
gebruik gemaakt van een toedelingssleutel voor het toekennen van typen aan wateren. De sleutel is 
gebaseerd op voornamelijk geomorfologische criteria; wateren worden niet op basis van hun huidige 
(mogelijk beïnvloedde) toestand ingedeeld. Voor elk van deze typen is een Zeer Goede Ecologische 
Toestand omschreven (fysisch, chemisch en biologisch) die wordt gezien als de type-specifieke 
referentie. De biologische componenten voor stromende wateren en meren die deel uitmaken van de 
referentiebeschrijving zijn fytobenthos, macrofyten, macrofauna en vissen. Onder fytobenthos wordt 
verstaan de benthische diatomeeën omdat er op het vlak van andere benthische algen te weinig 
ecologische kennis beschikbaar is. Bovendien is dit ook taxonomisch een moeilijke groep. Het grote 
probleem bij het beschrijven van referentieomstandigheden is dat deze omstandigheden in Nederland 
of het nabije buitenland (bijna) niet meer bestaan. Voor een groot aantal watertypen geldt dat er zeer 
weinig (historische) data beschikbaar is en we zijn daarom gedwongen tot een pragmatische aanpak bij 
het beschrijven van type-specifieke referenties. Op basis van de referentie beschrijvingen zijn 
maatlatten ontwikkeld die gebruikt gaan worden voor het beoordelen van de huidige situatie ten 
opzichte van de referentie. Voor de diatomeeën is gekozen voor een lijst van positief en negatief 
indicerende soorten. De relatieve abundantie van positieve en negatieve soorten bepaalt de afstand tot 
de referentie en daarmee de plaats op de maatlat die loopt in vijf stappen van een slechte ecologische 
toestand ('dood' water) naar een zeer goede ecologische toestand (referentie). Op dit moment zijn voor 
alle in Nederland beschreven typen lijsten met positief en negatief indicerende taxa opgesteld en zijn 
er diverse voorbeelden uitgewerkt. Het ontbreekt echter nog aan een calibratie van het opstelde 
systeem, iets dat in de nabije toekomst moet worden uitgevoerd. 
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In deze studie werden diatomeeën als bio-indicatoren gebruikt om de waterkwaliteit te bepalen in 
enkele kanalen in de provincies Antwerpen en Limburg (België). Het betreft meer bepaald: het 
Albertkanaal, het kanaal Dessel-Schoten, het Netekanaal, het kanaal Bocholt-Herentals, het kanaal 
Dessel-Kwaadmechelen en de Zuid Willemsvaart.  Op dit hele kanaaltraject werden 20 sites gekozen 
die 3 maal (oktober/januari/maart) bemonsterd werden. 
Naast de stalen voor diatomeeënanalyse, werden er ook waterstalen verzameld die fysisch-chemisch 
geanalyseerd werden.  
 

In de tellingen werden in totaal 178 diatomeeëntaxa waargenomen. De taxa Nitzschia dissipata var. 
dissipata, Rhoicosphenia abbreviata, Amphora pediculus en Nitzschia palea waren de meest 
bepalende taxa voor de waterkwaliteit van het kanalensysteem.  Over het algemeen was de 
waterkwaliteit over het hele kanaaltraject slechts matig. De kwaliteitswaarden die door de indices 
(OMNIDIA, versie 3) werden aangeduid waren het laagst in de herfst en het hoogst in de winter. Ook 
de diversiteit was het grootst in januari. 
Een clusteranalyse en een PCA-ordinatie (CANOCO, versie 4.0) onderscheidden in het 
kanalensysteem 3 grote clusters die elk gekenmerkt werden door een typische diatomeeënassociatie. 
Het was opmerkelijk dat alle stalen van het Albertkanaal en het kanaal Dessel-Kwaadmechelen van de 
overige kanalen werden afgesplitst.  De oktoberstalen van de andere kanalen verschilden sterk van die 
van januari en maart. Een CCA-ordinatie wees uit dat het O2-gehalte en de pH van het kanaalwater 
hiervan de oorzaak waren. 
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INLEIDING 
 

Bijna 20 jaar geleden hield Van der Werff de nestor van de Nederlandse diatomisten op een van de 
eerste bijeenkomsten van de NVKD een verhaal over herinneringen aan voornamelijk Nederlandse 
hydrobiologen. Het NIOZ komt er daarin zeer bekaaid af: “Behalve met de bioloog Cadée had ik geen 
contact met het NIOZ, zodat ik er niets over kan mededelen.” (Van der Werff, 1985). 
Nu 20 mei 2005 twintig jaar later op de NVKD bijeenkomst op het NIOZ op Texel heb ik geprobeerd 
deze leemte op te vullen, hierbij vooral puttend uit Dral (1998) en Van Bennekom (2001) en eigen 
herinneringen. 
 
HET ZOÖLOGISCH STATION DER NDV OPGERICHT IN 1872 
 

In 1876 stichtte de Nederlandse Dierkundige Vereniging (NDV, opgericht in 1872 voor de studie 
van “lagere dieren”) het Zoölogisch Station, ter bestudering van levende mariene organismen. 
Aanvankelijk was dit een verplaatsbaar houten gebouwtje dat zomers ergens aan de kust werd 
opgebouwd. Andere landen waren ons voorgegaan hierin: in België huurde de Leuvense prof. van 
Beneden in 1843 al kamers in Oostende om er met zijn studenten levende zeeorganismen te kunnen 
bestuderen. In Frankrijk kwam Concarneau in 1859 tot stand, Arcachon in 1863, Roscoff in 1871, 
Marseille in 1872, Wimereux in 1874. In Italië bestaat het Zoologisch Station Napels sinds 1874, dit 
was lange tijd hèt ontmoetingspunt voor mariene biologen. 
 

Voor bouw en uitrusting begrootte men fl. 2.500 nodig te hebben (het werd fl. 2.800) en dat geld 
moest bijeengebracht uit vrijwillige bijdragen en een renteloze lening via aandelen van fl. 10.00. De 
regering droeg fl. 1.500 bij, Teylers Stichting fl. 500, met andere giften en de aandelen kwam totaal fl. 
4.300 binnen. Ook toen al ’private funding’! 
 

Het houten gebouwtje heeft tot 1889 als laboratorium aan zee dienst gedaan en stond in Den Helder 
maar ook in Vlissingen, Terschelling, Bergen op Zoom, Tholen, Delfzijl en Enkhuizen. Het model dat 
we nog hebben, won in 1880 een zilveren medaille op de visserij tentoonstelling in Berlijn. Resultaten 
waren o.a een lijvig Oesterrapport (Hoek, 1883/4). P.P.C. Hoek had hierin een belangrijke rol. Het 
rapport geeft na een uitvoerig literatuuronderzoek veel gegevens over anatomie, ontwikkeling en 
cultuur van de oester (Ostrea edulis). Het beschrijft de temperatuur, het zoutgehalte en de 
waterbeweging in de Oosterschelde en geeft een overzicht van de fauna daar van ciliaten tot en met de 
vissen. Helaas echter niets over het voedsel van de oester, niets over fytoplankton, en dus niets over 
diatomeeën. Hoek werd in 1888 Wetenschappelijk adviseur Visserijzaken voor de regering en 
onbezoldigd directeur van het Zoölogisch Station. Een ware symbiose dus van toegepast 
(‘economisch’) en zuiver wetenschappelijk onderzoek vanaf de start van het Zoölogisch Station. 
 

Aan zo’n houten gebouwtje kleven natuurlijk bezwaren, het kon er veel te warm in worden in de 
brandende zon, waardoor zeedieren niet in leven gehouden konden worden; het dak lekte en bij harde 

                                                           
1 File: Geschiedenis van het NIOZ.doc uitgewerkte lezing NVKD 20 Mei 2005 voor Diatomeded. 
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wind was microscoperen lastig: de keet bewoog in de wind en daarmee bewogen ook de tafels die aan 
de wand waren bevestigd. 
 

Den Helder was als de meest gunstige plek voor een permanent zoologisch station uit de bus 
gekomen, goed schoon zeewater bij de hand en zowel de Waddenzee als de Noordzee makkelijk 
bereikbaar. De beide functies van Hoek werden nu uitgebuit: in Den Helder werd in 1890 een stenen 
gebouw geopend, dat onderdak bood aan het Zoologisch Station en aan de adviseur visserijzaken die er 
tevens in wonen mocht. Hiermee had de NDV een bibliotheekzaal en een dubbellaboratorium dat het 
hele jaar door beschikbaar was. In 1891 kreeg de NDV een eerste eigen vlet, voor grotere tochten werd 
steeds gebruikgemaakt van schepen van de marine of van de visserijpolitie. Ook daarvoor was Den 
Helder een gunstige vestigingsplaats. De Nederlands Dierkundige Vereniging begaf zich natuurlijk 
niet op het terrein van de Botanische Vereniging (opgericht in 1845), onderzoek aan diatomeeën paste 
haar niet. Dat zou later anders worden. 
 

Hoek was ook internationaal actief o.a bij de oprichting van de ‘Conseil permanent international 
pour l’exploration de la Mer’ nu ‘International Council for the Exploration of the Sea’ (ICES), 
opgericht omdat men zich ook toen al zorgen ging maken over de afname van de visstand vooral in de 
overbeviste Noordzee. In 1902 werd Hoek hiervan secretaris en verhuisde naar het hoofdkantoor in 
Kopenhagen. Hij werd in den Helder opgevolgd door zijn assistent H.C. Redeke, die uit zou groeien 
tot een van de bekendste en meest veelzijdige Nederlandse hydrobiologen. 
 

Contacten via de ICES en afspraken tot gezamenlijk internationaal onderzoek van de Noordzee 
maakten dat nu ook aandacht besteed moest worden aan het fytoplankton van de Noordzee, hiermee 
kwamen voor het eerst ook diatomeeën binnen de gezichtskring van het Zoölogisch Station. 
Aanvankelijk bestond dit uit het regelmatig opzenden van Marsdiep monsters (Reede van Texel) naar 
de Zweedse plankton deskundige P.T. Cleve in 1897 tot 1899. Op grond van zijn regelmatige 
publicaties hierover hebben we indertijd een schatting kunnen maken van de lengte van Phaeocystis 
bloeien in die vroege periode, toen Phaeocystis eigenlijk nog maar net bekend was (Cadée & 
Hegeman, 1991). P.J. van Breemen was in 1902 benoemd tot assistent directeur van het Zoologisch 
Station, maar ontving zijn salaris als biologisch assistent bij het visserij-instituut. Al in 1905 
promoveert van Breemen op een proefschrift over het plankton van Noordzee en Zuiderzee. Hij 
beschrijft de verspreiding van fyto- en zooplankton soorten over het jaar en van Zuiderzee tot 
Doggersbank. Het is nog steeds een zeer handig overzicht van wat toen bekend was over het hele 
traject van rivierwater van de IJssel tot het zeewater van de open Noordzee. Hierin vermeldt hij de 
eerste vondsten in onze wateren van een nieuwkomer de diatomee Biddulphia sinensis in 1905. Van 
Breemen werd in 1908 opgevolgd door J.J. Tesch die meer was geïnteresseerd in zooplankton.  
 

Met het vertrek van Van Breemen is voor enige tijd ook het fytoplankton onderzoek in den Helder 
weer opgehouden. Pas in 1920 als de NDV besluit een studie te maken van Flora en Fauna van de 
Zuiderzee vóór de afsluiting komt ook fytoplanktononderzoek weer aan bod. In Flora en Fauna der 
Zuiderzee (Redeke, 1922) gebaseerd op diverse vaartochten met schepen van de Visserij Inspectie 
(1920 en 1921) staat een bijdrage over fytoplankton van van Goor (1922). Van Goor werkte net als 
zijn voorgangers van Breemen en Tesch officieel als biologisch assistent bij het visserij instituut. Hun 
bijdragen mogen wij dan ook eigenlijk niet tot het werk van het Zoölogisch Station rekenen. 
Vervolgen op het eerste Zuiderzee rapport van 1922 bevatten bijdragen over diatomeeën voor en na de 
afsluiting van van der Werff. Deze rapporten verschenen niet als werk van het Zoölogisch Station der 
NDV maar als die van de Zuiderzee-commissie der NDV, maar wel onder redactie van Redeke (1922, 
1936) en na Redeke’s dood in 1945 onder redactie van de Beaufort (1954). Van der Werff deed dit 
onderzoek voor de Zuiderzeecommissie en was niet verbonden aan het Zoölogisch Station. 
 

De Oorlogsjaren 1914-1918 en reorganisaties in het Rijksinstituut voor Visserij onderzoek (RIOZ, 
1902 opgericht). maakten voortbestaan van het Zoölogisch Station van de NDV eind twintiger jaren 
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onzeker. De Groot (1988) geeft een goed overzicht van de geschiedenis van het RIOZ later RIVO. Het 
RIOZ was eerst in 1916 gesplitst in een afdeling voor biologisch visserijonderzoek die in het 
Zoologisch Station bleef en een afdeling Hydrografisch visserijonderzoek die elders in den Helder 
werd gehuisvest. In 1924 werd het Biologisch Visserijonderzoek verder opgesplitst in een afdeling 
zeevisserij in den Haag, kustvisserij in Amsterdam en binnenvisserij die in Den Helder achterbleef, 
maar die in 1929 vertrok naar Gouda. Dit vertrek markeert meteen het voorlopige einde van de 
symbiose toegepast (visserij)onderzoek en zuiver wetenschappelijk (curiosity-driven) onderzoek.  
 
HET ZOÖLOGISCH STATION ZELFSTANDIG NA 1931 
 

Dank zij een aantal professoren in de biologie, waaronder H.J. Jordan uit Utrecht een der 
belangrijkste was, bleef het Zoölogisch Station zelfstandig toch bestaan. Zij zagen het belang van het 
station in voor de opleiding van studenten en organiseerden er tweeweekse cursussen. Deze 
hooggeleerden wisten ook het Ministerie van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen zover te krijgen 
dat zij subsidie gaf aan het Zoölogisch Station. In 1931 kon toen dr. J. Verwey aangesteld worden als 
directeur; dit bleef hij tot zijn pensioen in 1965. Hij nam al spoedig de organisatie van de cursussen 
over. Studenten kwamen hier voor kortere of langere tijd zelf onderzoek te doen, nadat ze door 
Verwey’s cursus enthousiast waren gemaakt. Het Zoölogisch Station heeft zich onder zijn inspirerende 
leiding geleidelijk uitgebreid. Hij legde ook de basis voor het oceanografisch instituut dat het NIOZ 
zou worden.  
 

De oorlogsjaren remden die ontwikkeling. Den Helder was met zijn marinehaven geen veilige plek 
in de periode 1940-45. In mei 1940 waren vrijwel alle ruiten gesneuveld, de bibliotheek was 
ondergebracht in het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie in Leiden. Na het bombardement van den 
Helder van 23 Juni 1940 vertrok ook de staf daarheen. Slechts een ‘bediende’ bleef in de buurt achter. 
Het gebouw werd door de Duitsers betrokken. Op 7 mei werd Den Helder bevrijd. Op die dag ging 
Verwey poolshoogte nemen, maar pas tegen het einde van 1945 kwam het gebouw, vervallen en leeg 
gesloopt weer beschikbaar als Zoölogisch Station. 
 
NAOORLOGSE GROEI EN UITBREIDING TOT NIOZ 
 

Verwey stak ook zelf de handen uit de mouwen bij de heropbouw. De cursussen werden weer 
hervat (40 deelnemers in 1947), de bibliotheek keerde in 1950 terug uit Leiden. Nieuwe 
wetenschappers werden aangesteld: bioloog Kristensen (1946) en chemicus Postma (1947). Verwey 
verbreedde met succes het onderzoeksgebied. Hij zag in dat voor een beter begrip van de oecologie 
van de organismen in Waddenzee en Noordzee een beter begrip van de hydrografie en chemie 
noodzakelijk was. In 1954 promoveerde Postma op een proefschrift over dat onderwerp, nog steeds 
een uitstekende beschrijving van de Waddenzee. Postma was ook de eerste die de jaarcyclus van het 
fytoplankton in het Marsdiep bestudeerde aan de hand van chlorofyl metingen in 1951 t/m 1953.  
 

Verwey maakte met prof G.P. Baerends (voorzitter NDV en commissaris van het Zoölogisch 
Station) een uitbreidingsplan voor het Zoölogisch Station voor de komende 15 jaar, dat door de NDV 
in 1957 werd ingediend bij de minister van O&W en waarin een geleidelijke groei tot 150 
personeelsleden werd voorzien. Dit plan werd goedgekeurd. Ook een naamsverandering naar 
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) in 1960 was noodzakelijk om de uitbreiding van 
het werkterrein te markeren. 
 

Uitbreiding van het instituut in Den Helder bleek niet goed mogelijk; Verwey wilde eigenlijk ook 
liever naar Texel waar wel ruimte was. Hier werd eerst een eigen haven gegraven in 1963. In 1968 
verhuisde een klein deel van het instituut naar de havengebouwen, in 1969 kwam een provisorium tot 
stand zodat het hele instituut kon verhuizen. Na veel gesteggel over de nieuwbouwplannen - eerst een 
veel te hoog en massaal gebouw - werd uiteindelijk gekozen voor laagbouw die in 1977 geopend kon 
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worden. Daarvòòr was het aquariumgebouw voor het houden van en experimenteren met mariene 
organismen al in 1971 gereed gekomen. 
 
GROEIENDE BELANGSTELLING VOOR DIATOMEEËN 
 

Met de uitbreiding van de wetenschappelijke staf kwamen ook de diatomeeën steeds meer in de 
belangstelling. Van Bennekom (in 1967 aangesteld) richtte zijn aandacht vooral op de Silikaat cyclus, 
eerst in de Waddenzee (van Bennekom, 1974), later ook wereldwijd. Geologen Eisma, Jansen en van 
Weering raakten geïnteresseerd in diatomeeën in sedimenten van de zeebodem. Jolanda van Iperen 
heeft hen daarbij deskundig geassisteerd en erover gepubliceerd (o.a. van Iperen et al., 1987). In het 
kader van voedselketen onderzoek in de Waddenzee startte ikzelf primaire productiemetingen eerst op 
het wad later ook in de waterkolom, waarbij we ook de jaarlijkse en jaar-op-jaar variatie in de 
fytoplanktonsamenstelling in het Marsdiep bestudeerden (Cadée & Hegeman, 1974, 2001). Dit 
onderzoek wordt voortgezet door Jolanda van Iperen en Katja Philippart, zie haar lezing op deze 
bijeenkomst en publicaties als Philippart et al. (2000). Ik wil niet onvermeld laten dat we bij ons 
microfytobenthos onderzoek terloops ontdekten dat rotganzen de op het wad in geleibuizen levende 
diatomeeën (Navicula gracilis var. schizonemoides en N. grevillei) bleken te waarderen (Cadée, 1972) 
en dat sommige diatomeeën voorkomen in een ijzerhoudende korst op wadslakjes (Gillan & Cadée, 
2000). 
 

Winfried Gieskes kwam in 1969 het fytoplankton onderzoek versterken. Met Gijs Kraay richtte hij 
zich eerst op de fytoplankton van de Noordzee, later trok hij ook verder de oceaan op en samen deden 
zij baanbrekend werk aan pigment karakterisering van het fytoplankton met behulp van High 
Performance Liquid Chromatography, HPLC (Gieskes & Kraaij, 1975, 1986). Onderwijl verschaften 
Roel Riegman (Riegman et al., 1990) en Marcel Veldhuis c.s. ons meer inzicht in de fytoplankton 
dynamiek. Marcel promoveerde op Phaeocystis in Groningen en richtte zijn aandacht daarna op het 
NIOZ vooral op flowcytometrie en de bestudering van het pico-fytoplankton in de oceaan, daar een 
uitermate belangrijke groep (zie bijv. Veldhuis & Kraaij, 1990, 2000 ).  
 

Hein de Baar kwam bij het NIOZ in 1987 en toonde al spoedig belangstelling voor Antarctica en de 
factoren die fytoplanktongroei daar beïnvloeden, speciaal het ijzer (de Baar et al., 1990; Veldhuis & de 
Baar, 2005). Hij verzamelde veel onderzoekers rond dit onderwerp waaronder Klaas Timmermans (zie 
bijv. Timmermans et al., 2001). Klaas Timmermans vertelde ons op 20 mei de eerste resultaten van 
hun meest recente tocht rond Kerguelen eind 2004. Diatomeeën spelen een belangrijke rol bij dit 
onderzoek.  
 

Jan de Leeuw en Jaap Sinninghe Damsté kwamen tenslotte in 1993als een uitstekend draaiende 
volledige onderzoeksgroep van biogeochemici van de universiteit Delft naar het NIOZ. Deze groep 
richt zich vooral op het onderzoek van ‘biomarkers’, karakteristieke organische componenten die ook 
zeer bruikbaar zijn als moleculaire fossielen. Zij brachten nieuw bloed en nieuwe onderzoeks-
technieken naar het NIOZ en krikten onze productie van publicaties op. Met deze technieken konden 
zij bijvoorbeeld in vele recente en fossiele mariene milieu’s Archaea aantonen. Hun technieken blijken 
ook vruchtbaar bij het ontrafelen van de evolutie van diatomeeën (Sinninghe Damsté et al., 2004). 
Sebastiaan Rampen vertelde ons in zijn lezing op 20 mei daarover. 
 
CONCLUSIE 
 
Alhoewel dus op het Zoölogisch Station aanvankelijk slechts weinig naar diatomeeën werd gekeken, 
kwamen zij steeds meer in de belangstelling, zeker nadat het Zoölogisch Station in 1960 in NIOZ 
veranderde. Thans zijn zij onderzoeksobject bij diverse afdelingen, zoals ook blijkt uit de lezingen van 
20 mei en de lang niet volledige literatuurlijst hieronder. 
 

 42



 

 
 
LITERATUUR 
 
Baar, H.J.W. de, A.G.J. Buma, R.F. Nolting, G.C. Cadée, G. Jacques & P.J. Tréguer, 1990. On iron 

limitation of the Southern Ocxean: experimental observations in the Weddell and Scotia Seas. Mar. 
Ecol, Progr. Ser. 65: 105-122. 

Beaufort, L.F. de (ed.), 1954. Veranderingen in de flora en fauna van de Zuiderzee (thans IJsselmeer) 
na de afsluiting in 1932. De Boer, Den Helder, 359 pp. 

Bennekom, A.J. van, E. Krijgsman-van Hartingsveld, G.G.M. van der Veer & H.F.J. van Voorst, 1974. 
The seasonal cycles of reactive silicate and suspended diatoms in the Dutch Wadden Sea. Neth. J. 
Sea Res. 8: 174-207. 

Bennekom, J. van., 2001. Geschiedenis van het Zoölogisch Station en het Nederlands Instituut voor 
Onderzoek der Zee. NIOZ, Den Burg, Texel, 127 pp. 

Breemen, P.J. van, 1905. Plankton van Noordzee en Zuiderzee. Proefschrift Univ. Leiden Brill. 180 
pp. 

Cadée, G.C., 1972. Diatomeeën als rotgans-voedsel. Levende Natuur. 75: 119-120. 
Cadée, G.C. & J. Hegeman, 1974. Primary production of phytoplankton and benthic microflora in the 

Dutch Wadden Sea. Neth. J. Sea Res. 8: 240-259, 260-291. 
Cadée, G.C. & J. Hegeman, 1991. Historical phytoplankton data for the Marsdiep. - Hydrobiol. Bull. 

24: 111-118. 
Cadée, G.C. & J. Hegeman, 2002. Phytoplankton in the Marsdiep at the end of the 20th century, 30 

years monitoring biomass, primary production, and Phaeocystis blooms. J. Sea Res. 48: 97-110. 
Dral, A., 1998. De geschiedenis van het Zoölogisch Station der Nedrerlandse Dierkundige Vereniging, 

1876-1945. NIOZ-Rapport 1998#7: 1-51. 
Gieskes, W.W.C. & G.W. Kraaij, 1975. The phytoplankton spring bloom in Dutch coastal waters of 

the North Sea. Neth. J. Sea Res. 9: 166-196. 
Gieskes, W.W.C. & G.W. Kraaij, 1986. Floristic and physiological differences between the shallow 

and deep nanoplankton community in the euphotic zone of the open tropical Atlantic revealed by 
HPLC analysis of pigments. Mar. Biol. 91: 567-576. 

Gillan, D.C. & G.C. Cadée, 2000. Iron-encrusted diatoms and bacteria epibiotic on Hydrobia ulvae 
(Gastropoda: Prosobranchia). J. Sea Res. 43: 83-91. 

Goor, A.C.J. van, 1922. Het phytoplankton, pp. 92-123, in: Redeke, H.C. (ed.), Flora en fauna der 
Zuiderzee.  

Groot, S.J. de, 1988. Een eeuw visserijonderzoek in Nederland 1888-1988. RIVO, IJmuiden, 252 pp. 
Hoek, P.P.C. 1883/4. Rapport sur les recherches concernant l’huître et l’ostréiculture. Arch. Néerl. 

Zool. Suppl. 1: 1-693. 
Iperen, J.M. van, T.C.E. van Weering, J.H.F. Jansen & A.J. van Bennekom 1987. Diatoms in surface 

sediments of the Zaire deep-sea fan (SE Atlantic Ocean) and their relation to overlying water 
masses. Neth. J. Sea Res. 21: 203-217. 

Philippart, C.J.M., G.C. Cadée, W. van Raaphorst & R. Riegman, 2000. Long-term phytoplankton-
nutrient interactions in a shallow coastal sea: algal community structure, nutrient budgets, and 
denitrification potential. Limnol. Oceanogr. 45: 131-144. 

Postma, H., 1954. Hydrography of the Dutch Wadden Sea. Arch. Néerl. Zool. 10: 405-511. 
Redeke, H.C., 1922. Flora en fauna der Zuiderzee, monografie van een brakwatergebied. De Boer, Den 

Helder, 460 pp. 
Redeke, H.C., 1936. Flora en fauna der Zuiderzee, monografie van een brakwatergebied. Supplement, 

De Boer, Den Helder, 176 + 82 pp. 
Riegman, R., F. Colijn, J.F.P. Malschaert, H.T. Kloosterhuis & G.C. Cadée, 1990. Assessment of 

growth rate limiting nutrients in the North Sea by the use of nutrient-uptake kinetics. Neth. J. Sea 
Res. 26: 53-60. 

Sinninghe Damsté, J.S. et al., 2004. The rise of the Rhizosolenid diatoms. Science 304: 584-587. 

 43



 

Timmermans, K.R., L.J.A. Gerringa, H.J.W. de Baar, B. van der Wagt, J.T.M. de Jong, P.L. Groot, 
2001. Growth rates of large and small southern Ocean diatoms in relation to availability of iron in 
natural seawater. Limnol. Oceanogr. 46: 260-266. 

Veldhuis, M.J.W. & G.W. Kraaij, 1990. Vertical distribution and pigment composition of a 
picoplantonic prochlorophyte in the subtropical North Atlantic: a combined study of HPLC-analysis 
of pigments and flow cytometry. Mar Ecol. Progr. Ser. 68: 121-127. 

Veldhuis, M.J.W. & G.W. Kraaij, 2000. Application of flow cytometry in marine phytoplankton 
research: current applications and future perspectives. Sci. Mar. 64: 121-134. 

Veldhuis, M. & H.J.W. de Baar, 2005. Iron resources and oceanic nutrients: advancement of global 
environment simulations. J. Sea Res. 53: 1-6. 

Werff, A. van der, 1985. Herinneringen aan vele Nederlandse en enkele buitenlandse hydrobiologen 
van + 1675 tot + 1975. Diatom-times 1: 9-20. 

 44



 

Hoe moleculair genetische informatie onze kennis van de diatomeeën verruimt 
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Moleculair fylogenetische technieken kunnen samen met klassieke morfologische methoden 
allerhande vragen uit de diatomeeën evolutie beantwoorden. Moleculaire fylogenieën kunnen 
bijvoorbeeld niet alleen ophelderen hoe de verschillende morfologische groepen uit elkaar 
voortgekomen zijn maar ook verduidelijken hoe de diatomeeën het voor elkaar gekregen hebben 
allerhande verschillende milieus te veroveren en welke innovaties dat allemaal mogelijk hebben 
gemaakt. Hierbij is het nodig om informatie verkregen uit moleculaire fylogenieën te combineren met 
morfologische, fossiele en ecologische kennis. 

Een ander belangrijk resultaat van moleculair fylogenetisch werk is dat het ons begrip van wat een 
soort is in diatomeeën drastisch heeft beïnvloed. Veel morfologisch gedefinieerde soorten blijken te 
bestaan uit verscheidene genetisch duidelijk verschillende maar morfologisch niet of bijna niet van 
elkaar te onderscheiden entiteiten. Vaak werden subtiele morfologische verschillen tussen zulke 
cryptische of pseudo-cryptische soorten afgedaan als morfologische plasticiteit binnen een enkele 
soort. Als voorbeelden presenteer ik de recentelijk ontdekte diversiteit in Skeletonema en Pseudo-
nitzschia. Ook hier staat de moleculaire informatie niet alleen maar wordt ondersteund door 
morfologische, biogeografische en ecologische gegevens en resultaten verkregen met behulp van 
kruisings experimenten. 
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Groepsfoto genomen op 21 mei 2005, na een zeer interessante excursie op Texel 
onder leiding van Gerhard Cadee 
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Dertig jaar diatomeen dynamiek in het Marsdiep: oorzaken en gevolgen 
 

Katja Philippart, Gerhard Cadée, Jan Hegeman & Jolanda van Iperen 
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katja@nioz.nl
 
 

Sinds meer dan dertig jaar worden door medewerkers van het Koninklijk NIOZ ongeveer 50 ker per 
jaar watermonsters genomen uit het Marsdiep. Het fytoplankton in deze monsters wordt zoveel 
mogelijk tot op soortniveau gedetermineerd. Recente statistische analyse laat zien dat er twee perioden 
van grote veranderingen hebben plaatsgevonden. De eerste periode was aan het eind van de zeventiger 
jaren, waarbij alle in de Waddenzee aanwezige soorten in aantallen toenamen. Ook nam het chlorofyl 
en de primaire produktie toe. Tijdens de tweede periode in de mid-tachtiger jaren, namen de 
diatomeeën en de grotere flagellaten (met een celvolume groter dan 10.000 µm3) af, maar bleven de 
aantallen kleinere flagellaten min of meer gelijk. Tegelijkertijd nam de primaire produktie weer af, 
maar de concnentratie chlorofyl bleef hoog. De veranderingen in de samenstelling van het 
fytoplankton vielen samen met veranderingen in de voedingstoffen in de westelijke Waddenzee: er 
werd met name een (al dan niet oorzakelijk) verband met fosfaattoevoer gevonden.  Zowel de 
diatomeeën als de flagellaten vormen een belangrijke voedselbron voor veel waddenorganismen, zoals 
bodemdieren. Min of meer gelijktijdige veranderingen in voedingstoffen, fytoplankton, bodemdieren 
en bodemdier-etende wadvogels suggeren dat veranderingen in het fytoplankton hebben doorgewerkt 
tot in de hogere trofische nivo’s. 
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Lipiden en DNA van diatomeeën; inzicht in evolutie en classificatie 
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Diatomeeën zijn op dit moment de meest voorkomende groep algen en zijn verantwoordelijk voor 
ca 50 % van de primaire productie in de oceanen. Toch hebben ze nog maar een relatief korte 
geschiedenis van ca. 180 miljoen jaar. Diatomeeën zijn geëvolueerd in een geologisch interessante 
periode, en fossielen van deze algen kunnen inzicht verschaffen over vroegere milieu’s. Bovendien 
kunnen ze aanwijzingen geven over de leeftijd van de aardlagen waarin ze gevonden zijn, want als het 
bekend is wanneer een bepaalde diatomeeënsoort ontstaan is, kan de aanwezigheid van restanten van 
deze soort in een sediment de maximum leeftijd van dat sediment aangeven. De silicaat skeletten van 
diatomeeën worden vaak gebruikt voor klimaatreconstructie, maar het gebruik hiervan is gelimiteerd 
doordat deze silicaat skeletten in de loop der tijd afgebroken worden. Specifieke organische 
componenten van diatomeeën, zogenaamde moleculaire fossielen, kunnen een goed alternatief zijn. 
Deze moeten dan wel bewaard blijven in het sediment en specifiek zijn voor een kleine groep 
diatomeeën. Aanwezigheid van zulke componenten in sedimentlagen kan dan gerelateerd worden met 
het klimaat op het moment dat deze lagen gevormd werden en eventueel de maximum leeftijd van de 
sedimentlaag aangeven. 

Wij hebben meer dan 100 mariene diatomeeën verspreid over de phylogenetische boom onderzocht 
op lipiden en DNA. Het onderzoek naar de lipiden was, om potentiële moleculaire fossielen te vinden. 
De DNA analyses zijn uitgevoerd om te controleren of de taxonomie van onze cultures klopte, om te 
controleren of bepaalde lipiden inderdaad door een kleine groep diatomeeën gemaakt wordt, en om de 
evolutie van de diatomeeën te reconstrueren. Een van de belangrijkste resultaten was de vondst van 
‘hoog vertakte isoprenoiden’ (highly branched isoprenoids / HBI’s). Deze moleculen worden 
geproduceerd door 2 groepen diatomeeën: centrische diatomeeën van de genus Rhizosolenia en 
pennate diatomeeën van de genera Haslea, Navicula en Pleurosigma. Op basis van de phylogenetische 
boom lijkt het aannemelijk dat de HBI biosynthese eerst ontstaan is in de groep van centrische 
diatomeeën, de Rhizosolenia’s, omdat deze groep ouder is dan de pennaten. Onderzoek in sedimenten 
gaf aan dat de oudste HBI’s voorkomen in bodemlagen van maximaal 91.5 ±1.5 miljoen jaar geleden. 
Dit betekend dat de genus Rhizosolenia 91.5 ±1.5 miljoen jaar geleken ontstaan is. Met deze 
informatie kunnen we de mutatiesnelheid het 18S rRNA van deze groep algen bepalen en dit blijkt 1% 
per 14.8 miljoen jaar te zijn. Dit is aanmerkelijk veel sneller dan de 1% per 18-26 miljoen jaar die 
eerder werd aangenomen. Met behulp van deze mutatiesnelheid kunnen we ook het ontstaan van 
andere diatomeeënsoorten berekenen, en de maximum leeftijd bepalen van de andere moleculaire 
fossielen die we in diatomeeën gevonden hebben. 
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Diatomeeën in het natuurlijke laboratorium rond de Kerguelen.  
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Het onderzoek gedurende de KEOPS tocht (Januari – Februari 2005) speelde zich af te oosten van 
de eilanden groep de Kerguelen, op 70 graden oost, 50 graden zuid, in de Zuidelijke Oceaan Er wordt 
veronderstelt dat ijzer een beperkende factor is voor de groei van algen, waaronder veel diatomeeën, in 
grote  delen van de oceaan, ook in de Zuidelijke Oceaan. De Kerguelen kunnen zorgen voor een 
natuurlijke verrijking van het oceaan water met ijzer, iets wat onder andere afgeleid zou kunnen 
worden uit een jaarlijkse algenbloei ten oosten (aan de lijzijde) van de eilanden. Er werden tijdens de 
tocht een groot aantal wetenschappelijke metingen gedaan op het Kerguelen Plateau (waterdiepte ca. 
500 meter) en in de open oceaan (waterdiepte ca. 4000 m). De metingen van opgelost ijzer gaven aan 
dat in het gehele gebied, dus zowel boven het Plateau als in de open oceaan, de concentraties erg laag 
waren (< 1 nM). Op het plateau, dicht bij het sediment, werden wel verhoogde concentraties ijzer 
aangetroffen. Mogelijk vormt dit de bron van ijzer voor de algenbloeien op het Plateau.  

In het water boven het Plateau bleken hoge concentraties grote diatomeeën aanwezig te zijn. Van 
aanwezige soorten is bekend dat ze alleen goed kunnen groeien bij relatief hogere ijzer concentraties. 
Deze diatomeeën waren duidelijk in ”goede gezondheid” en veroorzaakten onder andere een 
significante verlaging van het koolstofdioxide gehalte in de atmosfeer. In de open oceaan daarentegen 
waren slechts weinig diatomeeën aanwezig. Deze diatomeeën waren bovendien gemiddeld kleiner dan 
op het Plateau en ze functioneerden minder goed . 

Experimenten aan boord met de diatomeeën afkomstig uit de oceaan lieten zien dat ijzer, maar ook 
licht van groot belang zijn voor de groei.  

De contrasten zoals deze in het onderzoeksgebied werden gevonden wijzen erop dat ijzer, afkomstig 
van het Kerguelen Plateau ervoor zorgt dat de diatomeeën gezonder zijn en beter groeien. Het is de 
eerste keer dat in een dergelijk natuurlijk systeem deze resultaten gevonden zijn.  
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Samenvatting doctoraatsproefschrift Elie Verleyen 
 
 
INLEIDING 
 

Een grondige kennis over historische klimaatveranderingen is cruciaal om de huidige 
klimaatveranderingen te interpreteren en de recent ontwikkelde klimaatmodellen te testen en te 
kalibreren. Metingen zijn echter slechts beschikbaar voor de laatste paar honderd jaar, zodat we 
aangewezen zijn op het gebruik van biologische en chemische ‘proxies’ in natuurlijke 
klimaatarchieven, zoals ijskappen en meersedimenten. De huidige generatie klimaatmodellen wordt 
kenmerkt door een hoge ruimtelijke en temporele resolutie, wat de noodzaak onderstreept van een 
globaal netwerk van gedetailleerde reconstructies. Vooral in het zuidelijk halfrond tussen 70° en 50°S 
is er een gebrek aan accuraat gedateerde klimaatreconstructies van de laatste 20000 jaar. Recente 
studies hebben nochtans aangetoond dat deze regio hoogstwaarschijnlijk een sleutelrol heeft gespeeld 
in één van de meest ingrijpende klimaatveranderingen van de laatste 20000 jaar (Knorr & Lohmann, 
2003; Weaver et al., 2003). Bovendien is de recente wereldwijde temperatuurstijging het meest 
uitgesproken nabij het Antarctische Schiereiland (Vaughan et al., 2003), met nu reeds gevolgen voor 
zowel terrestrische als mariene ecosystemen in de regio (b.v., Quayle et al., 2002; Barbraud and 
Weimerskirch, 2001). Ook de desintegratie van enorme ijsplaten nabij het Antarctische Schiereiland 
wordt hier, zij het speculatief, rechtreeks mee in verband gebracht (Shepherd et al., 2003). Een betere 
kennis van de evolutie van het paleoklimaat in de regio tussen 70° en 50°S is onontbeerlijk om het 
belang van deze regio voor het globale klimaat in te kunnen schatten en om de mogelijke invloed en 
het belang van de huidige anomalieën te evalueren. 

Deze studie draagt hiertoe bij, door Laat Kwartaire milieu- en klimaatveranderingen in de 
Larsemann Hills (Oost-Antarctica) te reconstrueren aan de hand van een paleolimnologische 
benadering. De specifieke doelstellingen van dit doctoraatsonderzoek zijn (1) de ontwikkeling en 
evaluatie van klimaatafhankelijke ‘proxies’ voor deze regio, (2) de reconstructie van het paleoklimaat 
in de Larsemann Hills aan de hand van deze ‘proxies’, (3) de reconstructie van veranderingen in 
historische ultraviolette straling (UVR) en (4) de reconstructie van veranderingen in het lokale 
relatieve zeespiegelniveau, dat afhankelijk is van zowel het globale als het regionale continentale 
ijsvolume. 
 
DEEL 1: ONTWIKKELING VAN KLIMAATAFHANKELIJKE ‘PROXIES’ 
 

Net zoals in andere recente paleolimnologische studies, hebben we een “multi-proxy/multi-site” 
benadering nagestreefd om tot een geïntegreerde reconstructie van het paleomilieu te komen. In heel 
wat paleolimnologische studies worden tegenwoordig klimaatafhankelijke milieuvariabelen 
kwantitatief gemodelleerd met behulp van transferfuncties (Birks, 1998). In dergelijke modellen 
worden het optimum en de tolerantie van een organisme voor een milieuvariabele berekend, op basis 
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van de verspreiding van de taxa in relatie tot de abiotische factoren in een oppervlaktedataset. Een 
dergelijk, op diatomeeën gebaseerd model, werd reeds ontwikkeld voor de nabijgelegen Vestfold Hills 
(Roberts & McMinn, 1998) en werd er succesvol toegepast op boorkeren van saliene meren (b.v., 
Roberts et al., 2001). In de droge Oost-Antarctische oases reageert de waterbalans (en dus saliniteit en 
diepte van een meer) immers heel gevoelig op veranderingen in de precipitatie-evaporatiebalans en op 
fluctuaties in de hoeveelheid aangevoerd smeltwater uit het stroomgebied (Gibson et al., 1995).  

Om de historische waterbalans in boorkernen van meren van de Larsemann Hills, Bølingen Islands 
en de Rauer Islands te modelleren is het in eerste instantie nodig de transferfunctie voor saliniteit, 
gebaseerd op de meren van de Vestfold Hills, uit te breiden naar de meren van ons studiegebied. Om 
dit te verwezenlijken dienen we een grondige kennis te hebben van (1) de neolimnologie van de 
meren, (2) de relatie tussen klimaat en limnologie, (3) de huidige verspreiding van de ‘proxy’-
organismen (i.c. diatomeeën) in relatie tot de abiotische kenmerken van de meren, (4) van de correcte 
identiteit van de organismen, teneinde taxonomische consistentie te verzekeren tussen de verschillende 
datasets. 
 

In Hoofdstuk 2 worden de limnologische kenmerken van de meren in de Larsemann Hills en 
Bølingen Islands beschreven, alsook hun invloed op de verspreiding van diatomeeën, cyanobacteriën 
en functionele pigmentgroepen (totaal-chlorofyl en -carotenoïde gehalte). De limnologische diversiteit 
wordt hoofdzakelijk bepaald door de interactie van twee min of meer onafhankelijke gradiënten, 
namelijk saliniteit en diepte van het meerbekken. De meren zijn ultra-oligotroof en worden 
gekenmerkt door lage concentraties aan pigmenten, fosfaat, totaal stikstof, DOC en TOC in de 
waterkolom. De primaire productie in deze meren is grotendeels beperkt tot de benthische microbiële 
matten, die gedomineerd en gestructureerd worden door cyanobacteriën. Op basis van hun 
macromorfologie werden vijf types benthische matten onderscheiden. In de diepe meren worden goed-
ontwikkelde matten gevonden, die in de diepere delen bovendien fijn gelaagd kunnen zijn. De ondiepe 
meren (<2m) worden gekenmerkt door epipsammische, interstitiële matten en fragmentarische resten 
van ‘would-be’ matten (‘mat flakes’), waarvan de ontwikkeling mogelijk geremd wordt door 
ijsvorming tijdens de Australe winter. IJsvorming in ondiepe meren kan immers leiden tot volledige 
bevriezing van de waterkolom, en gaat dan gepaard met directe mechanische beschadiging van de 
matten, tijdelijke anaërobe omstandigheden, en/of saliniteitsstress door concentratie van ionen. 
 
Diatomeeën als indicatoren voor veranderingen in de waterbalans 
 

Op basis van microscopische analyses van de benthische gemeenschappen werden 26 
diatomeeëntaxa en 33 cyanobacteriële morfotypes onderscheiden. Voor de verspreiding van zowel de 
cyanobacteriën als de diatomeeën is diepte van het meer de meest bepalende omgevingsvariabele. In 
diepe meren zijn Psammothidium abundans en Stauroforma inermis de meest dominante diatomeeën, 
terwijl in de ondiepe meren aërofiele taxa (zoals Diadesmis cf. perpusilla and Hantzschia spp.) de 
diatomeeëngemeenschap domineren. Stomatocysten zijn het meest abundant in de ondiepe meren. 
Naast diepte is ook saliniteit een belangrijke structurerende factor voor de benthische 
gemeenschappen. In de meren met een conductiviteit hoger dan 1,5 mS/cm zijn euryhaliene 
diatomeeën zoals Amphora veneta abundant. Deze brakke meren blijken bovendien grote seizoenale en 
jaarlijkse verschillen in saliniteit te vertonen. 

Een gelijkaardige relatie tussen saliniteit en de verspreiding van diatomeeën werd eveneens 
gevonden in de meren van de Vestfold Hills (Roberts & McMinn, 1996) en de Windmill Islands 
(Roberts et al., 2001). Teneinde taxonomische consistentie te verzekeren tussen onze dataset en deze 
reeds gepubliceerde datasets, wordt in Hoofdstuk 3, een floristisch, taxonomische studie uitgevoerd 
op de diatomeeënassemblages van de meren van de Larsemann Hills, de Bølingen Islands en de Rauer 
Islands (Hodgson et al., 2001). Negen van de 31 taxa zijn niet met zekerheid tot op soortniveau te 
determineren en één taxon niet tot op genusniveau. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat deze 
taxa enerzijds nog niet beschreven zijn of anderzijds tot soortencomplexen behoren die toe zijn aan een 
revisie. Vier soorten werden naar een ander genus getransfereerd. Drie soorten worden voor het eerst 
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op het Antarctische continent gemeld en nog eens drie andere soorten worden voor het eerst 
beschreven voor Oost-Antarctica. In tegenstelling tot wat gevonden werd in vroegere studies van 
Antarctische meren, blijkt de graad van endemisme bij diatomeeën in de Larsemann Hills bijzonder 
hoog (40%) te zijn. De geografische verspreiding van nog eens 26% van de taxa is niet goed gekend. 
De stelling dat de meeste diatomeeën in Antarctica kosmopoliet zijn, is waarschijnlijk grotendeels 
terug te voeren tot ‘force-fitting’ van Antarctische taxa in reeds bestaande entiteiten door het gebruik 
van Europese en Noord-Amerikaanse determinatiewerken. Momenteel leidt de recente verandering 
van het soortconcept bij diatomeeën bovendien tot moeilijkheden bij de interpretatie van de 
verspreiding van sommige taxa. Het valt dus te verwachten dat het toepassen van een rigoureuze 
diatomeeëntaxonomie in meren van andere Antarctische gebieden, zal leiden tot een hogere graad van 
endemisme, vergelijkbaar met ons studiegebied.  
 

In Hoofdstuk 4  wordt bovenstaande taxonomische informatie gebruikt om onze dataset te 
interkalibreren met de datasets van de Vestfold Hills (Roberts & McMinn, 1996), de Windmill Islands 
(Roberst et al., 2001) en de Rauer Islands (Hodgson et al., 2001). De gecombineerde dataset bevat de 
abiotische en biotische gegevens van 113 meren in Oost-Antarctica. Saliniteit verklaart significant de 
diatomeeënsamenstelling in de bestudeerde meren, zodat de saliniteitstransferfunctie van de Vestfold 
Hills uitgebreid kon worden naar de andere studiegebieden. Het model werd ontwikkeld door gebruik 
te maken van een algoritme, gebaseerd op het principe van het gewogen gemiddelde (Weighted 
Averaging) en wordt gekenmerkt door een r2 van 0,82 en een RMSEP van 0,31. r2 is een maat voor de 
correlatie tussen gemeten en gemodelleerde waarde en RMSEP is een maat voor de afwijking tussen 
werkelijke en gemodelleerde waarde. Door het boogeffect worden stalen aan beide uiteinden van de 
saliniteitsgradiënt onderschat in gemodelleerde waarde, zodat de transferfunctie minder accuraat is 
voor oligosaliene meren. Binnen de oligo-saliene meren is de “turnover” van soorten langs de 
saliniteitsgradiënt bovendien eerder gering en wordt de variatie in soortensamenstelling grotendeels 
bepaald door de diepte van het meer (hoofdstuk 2). De relatie tussen diepte en soortensamenstelling is 
significant, zodat een model ontwikkeld werd om de diepte van het meer doorheen een sedimentboring 
van een oligosalien meer te reconstrueren. Dit model wordt gekenmerkt door een r2 van 0,76 en een 
RMSEP van 0,22. Beide modellen kunnen aldus gebruikt worden om veranderingen in de waterbalans 
in Oost-Antarctische meren met een saliniteit tussen 0.5‰ en 157‰, gelegen tussen 102 en 75°E, 
kwantitatief te reconstrueren.  
 
Pigmenten als ‘proxy’ voor de taxonomische samenstelling van de autotrofe gemeenschap 
 

Naast diatomeeën worden ook pigmenten gebruikt als ‘proxy’ voor de reconstructie van het 
paleomilieu van het gebied. In Hoofdstuk 5 worden de resultaten beschreven van een HPLC 
pigmentanalyse van de waterkolom en het benthos van 62 meren van de Larsemann Hills. Bovendien 
wordt de relatie nagegaan van de sub-fossiele pigmenten tot de omgevingsfactoren en wordt getracht 
cyanobacteriën te relateren aan specifieke pigmenten met behulp van multivariate analyses. Analoog 
aan de diatomeeën- en cyanobacteriëngemeenschappen, en volledig in de lijn van de verwachtingen, 
wordt de verspreiding van de subfossiele pigmenten hoofdzakelijk verklaard door de diepte van de 
waterkolom en dus door het lichtklimaat van het meer. Naast diepte, vertonen conductiviteit, 
turbiditeit, concentratie van opgelost zuurstof, sulfaat en geografische ligging een significante relatie 
met de verspreiding van de pigmenten in de 62 meren. De ondiepe meren worden gekenmerkt door 
hoge concentraties aan scytonemine, een extracellulair pigment dat cyanobacteriën beschermt tegen 
hoge ultraviolette straling (UVR). Er is echter geen duidelijke relatie tussen diepte en absolute 
concentraties aan chlorofyl en carotenoïden, wat erop wijst dat de organismen goed geadapteerd zijn 
aan omstandigheden met extreem grote seizoensgebonden verschillen in lichtintensiteit en spectrale 
samenstelling.  
 

De relatie tussen de pigmentsamenstelling van de microbiële gemeenschap en de seizoensgebonden 
variatie in lichtkwaliteit en -kwantiteit wordt behandeld in Hoofdstuk 6. Hiertoe worden de 
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pigmentsamenstelling van een winter- en een zomergemeenschap vergeleken in de duidelijk gelaagde 
sedimentboring van Lake Nella. De pigmentsamenstelling van de gemeenschap tijdens de winter wordt 
gedomineerd door chlorofyl, zodat ze gericht is op een efficiënt gebruik van het weinige invallende 
licht. De pigmentsamenstelling tijdens de lente en de vroege zomer wordt daarentegen gekenmerkt 
door een hoge concentratie aan carotenoïden en scytonemines. Tijdens de zomer is de 
pigmentsamenstelling gericht op fotoprotectie tegen hoge intensiteiten in PAR en UVR. 
 
Evaluatie van diatomeeën en pigmenten als ‘proxy’ in sedimentboringen van Antarctica 
 

Bovenvermelde proxies en modellen laten ons toe de historische veranderingen in het klimaat en het 
milieu kwantitatief te reconstrueren. Reconstructies kunnen echter gecompromitteerd zijn door een 
slecht bewaringspotentieel van de proxies in kwestie. Het is in deze gevallen dan niet geweten of het 
signaal dat bewaard is in de proxies, wel degelijk een realistische reflectie is van de paleo-
omstandigheden. Daartoe worden in Hoofdstuk 7 absolute diatomeeënbiovolumes (TDB) en 
merkerpigmenten voor diatomeeën (TDC), gebruikt als maat voor diatomeeënbiomassa, vergeleken 
doorheen sedimentboringen van twee isolatiemeren in het gebied. Pigmenten werden bepaald aan de 
hand van HPLC analyses. TDB werd bekomen door microscopische analyses, waarbij het biovolume 
en de relatieve abundantie van elk taxon, alsook de absolute concentratie aan diatomeeënvalven (cf. 
Battarbee & Kneen, 1982), bepaald werden. Onderlinge vergelijking laat dan ook toe relatieve 
verschillen in de bewaringstoestand tussen beide proxies te detecteren. Na correctie voor auto-
correlatie zijn beide proxies in de mariene sedimenten positief en significant gecorreleerd (r2=0.557 en 
0.357, p<0.0001) te zijn. In de lacustriene sedimenten daarentegen, zijn beide proxies slechts in 
geringe mate en bovendien niet significant gecorreleerd (r2=0.102, p=0.111 en r2=0.144, p=0.012). De 
niet-significante relatie tussen TDC en TDB wijst op een verschil in bewaring, mogelijk gerelateerd 
aan een slechtere bewaring van de frustules en de selectieve afbraak van diadinoxanthine en 
diatoxanthine onder invloed van zuurstof. Beide pigmenten waren immers volledig afwezig in 
bepaalde segmenten van de lacustriene sedimenten van de kernboring, terwijl fucoxanthine wel werd 
geïdentificeerd.  

Door pigmentgegevens te combineren met microscopische analyses is het bovendien mogelijk de 
diatomeeënbiomassa tussen verschillende deelhabitats (b.v. benthos versus plankton) te kwantificeren. 
In de lacustriene sedimenten is de diatomeeënbiomassa beperkt tot het benthos, terwijl in het mariene 
milieu planktonische en zee-ijs taxa de diatomeeënbiomassa domineren. Vergelijking van beide 
‘proxies’ en de ermee geassocieerde mogelijkheid om een onderscheid te maken tussen de benthische 
en planktonische diatomeeënbiomassa opent perspectieven voor zowel paleo- als neo-ecologische 
studies.  
 
DEEL 2: RECONSTRUCTIE VAN PALEOKLIMATOLOGISCHE VERANDERINGEN IN DE LARSEMANN 
HILLS 
 

Hoewel ijsboringen (b.v., Petit et al., 1999; Masson et al., 2000) ons gedetailleerde informatie 
kunnen verschaffen over historische klimaatveranderingen gedurende meer dan 800 000 jaar (Wolff, 
2002), zijn ze niet bruikbaar voor de reconstructie van de klimaatgeschiedenis van Antarctische 
kustgebieden, omdat de ijskap er veelal te dynamisch is met verstoring van de stratigrafie tot gevolg. 
In deze regio’s zijn we dus aangewezen op geomorfologische data en informatie afkomstig van 
‘proxies’ uit mariene en lacustriene sedimentarchieven in ijsvrije gebieden. Momenteel is er bijzonder 
weinig geweten over de deglaciatie- en klimaatgeschiedenis van de Larsemann Hills, in tegenstelling 
tot de nabijgelegen Vestfold Hills.  
 

In Hoofdstuk 8 wordt de deglaciatiegeschiedenis van de Larsemann Hills bestudeerd op basis van 
14C, 210Pb, 137Cs in sedimentboringen van meren gelegen op twee transecten dwars op de kustlijn en op 
basis van een OSL (Optically Stimulated Luminescence) datering. De resultaten zijn in 
overeenstemming met wat Burgess et al. (1994) reeds eerder suggereerde, namelijk dat één van de 
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twee grote schiereilanden (Broknes) ijsvrij was tijdens het Laatste Glaciale Maximum (LGM). De 
verschillen in deglaciatiegeschiedenis tussen beide schiereilanden heeft heel waarschijnlijk te maken 
met de unieke topografie van Broknes en de nabijheid van de Dålk Gletsjer. Deze laatste draineerde 
waarschijnlijk het ijs van het schiereiland weg tijdens de uitbreiding van de continentale ijskap 
gedurende het LGM. De sedimenten in de meren op Broknes zijn momenteel dus waarschijnlijk de 
oudste continue lacustriene afzettingen in Oost-Antarctica en stellen ons in de gelegenheid het 
paleoklimaat te reconstrueren gedurende het laatste glaciaal tot op heden. Dit is belangrijk omdat de 
meeste andere oases in Antarctica tijdens het LGM volledig bedekt werden door de continentale 
ijskap, zodat er momenteel nagenoeg niets geweten is over het paleoklimaat in de kustgebieden 
gedurende deze specifieke periode.  

Op basis van 14C en 137Cs dateringen van de oppervlaktesedimenten kon bovendien worden afgeleid 
dat het koolstof in de waterkolom momenteel min of meer in evenwicht is met dat van de atmosfeer, 
zodat contaminatie met oud koolstof (het ‘reservoir effect’) eerder gering is. Dit is niet het geval in de 
meromictische meren in Vestfold Hills (Zwartz et al., 1998), waar een ‘reservoir effect’ van 1300 jaar 
gemeten werd. De kustmeren van de Larsemann Hills bevatten dus unieke, continue 
sedimentarchieven, die een reconstructie toelaten van klimaatveranderingen in Oost-Antarctica van 
meer dan 40 000 jaar geleden tot op heden. 

 
In Hoofdstuk 9 wordt een ‘multi-proxy’ analyse (diatomeeën, sedimentologie en fossiele 

pigmenten) met relatief hoge resolutie beschreven van de paleo-ecologische veranderingen in Pup 
Lagoon vanaf het Midden Holoceen tot nu. Pup Lagoon is gelegen op Stornes, het schiereiland dat 
tijdens het Holoceen ijsvrij werd. De onderste 150 cm van de kernboring bevat mariene diatomeeën, 
terwijl zoet- en brakwater diatomeeën de bovenste 150 cm domineren. Op basis van de verschillende 
‘proxies’ kunnen relatief warme omstandigheden geïnfereerd worden tussen c. 5800 en 5500 cal. yr BP 
en tussen c. 2750 en 2200 cal. yr BP. De aanwezigheid van open water taxa en hoge 
sedimentatiesnelheden suggereren minimale zee-ijsbedekking tijdens lente en zomer tijdens deze 
periodes. Van 5500 tot 2750 cal. yr BP zijn de omstandigheden vergelijkbaar met de huidige condities 
in Prydz Bay. Deze resultaten zijn min of meer in overeenstemming met gegevens uit andere Oost-
Antarctische regio’s, hoewel een gedetailleerde vergelijking bemoeilijkt wordt door een gebrek aan 
studies met voldoende hoge resolutie, die bovendien accuraat zijn gedateerd. Tussen c. 2200 en 2000 
cal. yr BP werd het bekken geïsoleerd van de zee door isostasie. Net na de isolatie werd het meer 
gekoloniseerd door chrysofyten (stomatocysten). Toepassing van de transferfunctie toont aan dat Pup 
Lagoon een zoetwatermeer was met goed-ontwikkelde microbiële matten vanaf c. 1500 cal. yr BP tot 
nu. 
 

In Hoofdstuk 10 worden de gegevens uit het voorgaande hoofdstuk gecombineerd met de gegevens 
van diatomeeënanalyses van twee andere isolatiemeren uit de regio, namelijk Heart Lake en Kirisjes 
Pond, teneinde de paleo-ecologische veranderingen in het gebied te reconstrueren gedurende de laatste 
13500 jaar. De eilanden voor de kust van het Westelijk gelegen schiereiland (Stornes) waren heel 
waarschijnlijk bedekt met een continentale ijskap tussen 30000 yr BP en c. 13500 cal. yr BP. Kort na 
de Antarctic Cold Reversal (ACR, c. 14000 - 13500 yr BP) beginnen organische sedimenten te 
accumuleren in Kirisjes Pond, wat ijsvrije omstandigheden impliceert sinds c. 13500 cal. yr BP. 
Tussen c. 13500 en 11500 cal. yr BP waren de omstandigheden warmer en vochtiger dan gedurende 
het voorgaande glaciaal, maar waarschijnlijk kouder dan nu. Tussen c. 11500 en 9500 cal. yr BP 
worden warmere omstandigheden onderscheiden, mogelijk gerelateerd aan het klimaatoptimum in het 
vroeg Holoceen, dat geïdentificeerd werd in ijsboringen van Antarctica. Tussen c. 9500 en 7400 cal. yr 
BP heersen droge en koude omstandigheden, gereflecteerd in de lacustriene en mariene sedimenten 
door respectievelijk een lage gereconstrueerde diepte en hoge saliniteit enerzijds en het abundant 
voorkomen van zee-ijstaxa anderzijds. Een tweede klimaatoptimum wordt geïdentificeerd tussen c. 
7400 en 5230 cal. yr BP, wanneer gestratificeerde open water omstandigheden tijdens de lente en 
zomer kenmerkend waren voor Prydz Bay. Tussen c. 5230 en 2750 cal. yr BP waren de 
omstandigheden vergelijkbaar met de huidige, gekenmerkt door een relatief korte (2 tot 3 maanden) 
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ijsvrije periode. Tussen c. 2750 en 2200 cal. yr BP worden open water omstandigheden 
gereconstrueerd voor Pup Lagoon (zie hoofdstuk 9) en tussen c. 3000 en 2000 cal. yr BP worden in 
Kirisjes Pond relatief vochtige omstandigheden gemodelleerd door toepassing van de transferfunctie. 
Deze resultaten zijn in overeenstemming met andere studies in Antarctica, gebaseerd op ijsboringen en 
mariene en lacustriene sedimentboringen. Tot slot worden droge condities gereconstrueerd rond c. 
2000 cal. yr BP, tussen c. 760 en 690 cal. yr BP en tussen c. 280 en 140 cal. yr BP door gebruik te 
maken van ons model in de Kirisjes Pond boring.  
 

In Hoofdstuk 11 worden de paleo-ecologische veranderingen in Lake Reid beschreven, gebruik 
makend van gegevens gebaseerd op de analyses van diatomeeën, fossiele pigmenten, 
sedimentkenmerken en stabiele isotopen. Lake Reid is een proglaciaal meer op Broknes, het 
schiereiland dat ijsvrij was tijdens het LGM (zie hoofdstuk 8). In dit hoofdstuk wordt de nadruk gelegd 
op lange-termijn veranderingen, in tegenstelling tot de twee voorgaande hoofdstukken. Tot nu toe is er 
immers weinig geweten over de respons van terrestrisch Antarctica gedurende glaciale-interglaciale 
cycli, omdat de meeste terrestrische records verstoord werden door uitbreiding van de continentale 
ijskap tijdens het LGM. Door toepassing van ons model (Hoofdstuk 4) wordt een relatief warme en 
vochtige periode onderscheiden in het begin van de sedimentboring, met hogere waterstanden dan 
vandaag. Deze periode wordt op basis van extrapolatie van 14C dateringen uit de jongere 
sedimentintervallen en op basis van een thermoluminescentiedatering tentatief verbonden met het 
vorige interglaciaal (het Eem). De periode die daarop volgt, stemt overeen met het laatste glaciaal en 
wordt gekenmerkt door koude en droge omstandigheden en een verhoogde ultraviolette straling 
(UVR), zoals blijk uit verhoogde concentraties aan scytonemines (zie hoofdstuk 5 en 6). Het LGM en 
Terminatie 1 worden gekenmerkt door permanente ijsbedekking van de waterkolom. Dit resulteerde in 
een vrijwel constante waterstand en diatomeeëngemeenschap gedurende meer dan 20000 jaar; ook 
tijdens de ACR. Tijdens de ACR wordt daarentegen wel een verhoogde scytonemineproductie 
waargenomen als respons op verhoogde UVR, met waarden die vergelijkbaar zijn met het laatste 
glaciaal. Sinds het begin van het Holoceen (10500 yr BP) waren omstandigheden min of meer 
vergelijkbaar met de huidige.  
 
DEEL 3: RECONSTRUCTIE VAN HISTORISCHE VERANDERINGEN IN ULTRAVIOLETTE RADIATIE 
 

Sedimenten in kustmeren van Antarctica zijn niet enkel geschikt om vroegere veranderingen in het 
vochtregime en de ijsbedekking te reconstrueren. Door de lage concentraties aan gekleurd opgelost 
organisch materiaal (cDOM), zijn ze ook erg bruikbaar voor de reconstructie van veranderingen in 
historische UVR. De variatie in UVR ter hoogte van de benthische gemeenschap is bij dergelijk lage 
concentraties aan cDOM enkel afhankelijk van de diepte van de waterkolom, de ijsbedekking en de 
hoeveelheid UVR die invalt op het wateroppervlak. Dit is in tegenstelling tot reeds bestudeerde meren 
in de noordelijke hemisfeer, waar de hoeveelheid UVR die het benthos bereikt, hoofdzakelijk 
beïnvloed wordt door de concentratie aan cDOM (b.v., Leavitt et al., 2003). Reconstructies in 
sedimentboringen van Antarctica bieden ons dus de mogelijkheid om de UVR flux in de atmosfeer te 
reconstrueren, zonder interferentie met processen in het meer en in het stroomgebied (b.v., 
ontwikkeling van vegetatie). Omdat er nagenoeg nog niets is geweten over veranderingen in UVR op 
lange tijdschalen (meer dan 250 jaar), zijn deze meren bijzonder waardevol. Meer in het bijzonder 
zullen ze ons toelaten een context van natuurlijke variatie in UVR te creëren waarbinnen de huidige 
veranderingen kunnen worden geplaatst. 
 

In Hoofdstuk 12 worden veranderingen in UVR gedurende de laatste 1800 jaar gereconstrueerd, 
aan de hand van een gecombineerde analyse van diatomeeën en fossiele pigmenten. Meer in het 
bijzonder wordt de ratio tussen de totale hoeveelheid scytonemine en de totale hoeveelheid 
carotenoïden van cyanobacteriën als ‘proxy’ gebruikt. Deze ratio geeft de hoeveelheid scytonemine 
weer (en dus UVR) in verhouding tot de biomassa van de cyanobacteriën. Deze ‘proxy’ wordt 
bovendien gecorrigeerd voor historische veranderingen in de diepte van de waterkolom (wat eveneens 
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de UV-doordringing beïnvloedt, cf. hoofdstuk 5), die gereconstrueerd worden door toepassen van ons 
transfermodel voor diepte. Door toepassen van onze modellen en een constante, stabiele ijsbedekking 
te veronderstellen, kunnen we er dus van uitgaan dat onze ‘proxy’ min of meer de variatie reflecteert in 
de atmosferische UVR flux die het wateroppervlak bereikt.  

In totaal worden acht periodes van sterk verhoogde UVR gereconstrueerd in de sedimentboring, met 
drie duidelijke pieken namelijk rond c. 1815-1780, 1575-1490 and 790-580 AD. De verschillende 
hypotheses over welke mechanismen aan de basis liggen van deze trend, zoals veranderingen in 
wolkenbedekking en veranderingen in zonnestraling, kunnen op basis van onze gegevens echter niet 
worden getest.  

 
In Hoofdstuk 13 wordt door gebruik te maken van onze UVR ‘proxy’, de reconstructie voor het 

Laat Holoceen uitgebreid naar het laatste glaciaal en een periode die in hoofdstuk 11 met enige 
onzekerheid geassocieerd wordt met het Eem. Onze reconstructies suggereren dat de UVR flux tijdens 
het laatste glaciaal 3,4 keer hoger was dan gedurende het Holoceen. Verschillende factoren die aan de 
basis kunnen liggen van deze verhoogde UVR worden besproken, zoals variaties in de productie en 
bewaring van pigmenten, interne lacustriene processen en externe processen zoals wolkenbedekking, 
albedo en lage ozonconcentraties in de stratosfeer. Eén van de meest waarschijnlijke, doch nog niet 
bewezen hypotheses, is dat tijdens glaciale periodes, de ‘Polaire Vortex’ omvangrijker en stabieler 
was. Een stabielere ‘Polaire Vortex’ kan leiden tot een verhoogde ozonafbraak en dus een verhoogde 
UVR in de biosfeer. Het is immers door afkoeling van de ‘Polaire Vortex’ tot –85°C, dat 
stratosferische wolken gevormd worden, die tijdens de lente het substraat zijn van ozonafbraak onder 
invloed van zonnestraling en met vrije halogeenradicalen als katalysatoren. 
 
DEEL 4: OMVANG VAN DE CONTINENTALE IJSKAP 
 

In Hoofdstuk 14 worden regionale veranderingen in de relatieve zeespiegel (RSL) van de 
Larsemann Hills gedurende de laatste 13500 cal. yr BP gereconstrueerd. De RSL is afhankelijk van het 
volume van de regionale ijskap en van de globale zeespiegel, die op zijn beurt afhankelijk is van het 
totale continentale ijsvolume op aarde. Door de RSL te corrigeren voor globale 
zeespiegelveranderingen, kan door gebruik te maken van ijskapmodellen, de regionale ijskapdikte 
berekend worden. De reconstructie van veranderingen in het regionale ijsvolume is vooral voor de 
Larsemann Hills interessant, meer bepaald door de nabijheid van de Lambert Glacier-Amery Ice Shelf, 
het grootste gletsjersysteem op aarde.  

Het afsmelten van de ijsplaat of continentale ijskap tussen 15370 en 12660 yr BP, die in sommige 
delen van Prydz Bay in contact kwam met de continentale shelf, gebeurt gelijktijdig met de snelle 
zeespiegelstijging waarvan eerder sprake in hoofdstuk 11 (Mwp-1A). De Holocene veranderingen in 
RSL zijn vergelijkbaar met die in de nabijgelegen Vestfold Hills. De RSL bereikt een maximum rond 
c. 7570-7270 en 7250-6950 cal. yr BP, gevolgd door een daling van 8 m tot op heden. Een stijging in 
RSL daling gedurende de laatste 2847-2509 jaar in vergelijking met de voorgaande c. 4000 jaar, heeft 
mogelijk te maken met een uitbreiding van gletsjers in de regio tussen 7250-6950 en 2847-2509 cal. yr 
BP. Deze resultaten zullen gebruikt worden om de omvang van de regionale ijskap te modelleren 
gedurende de laatste 13500 yr BP, teneinde de bijdrage te schatten van de Lambert Glacier-Amery Ice 
Shelf tot Mwp-1A.  
 
CONCLUSIES 
 

In deze studie worden op diatomeeën gebaseerde modellen ontwikkeld om veranderingen in de 
waterbalans in Oost-Antarctische kustmeren in de regio tussen 102°E en 75°E te modelleren doorheen 
lacustriene sedimentarchieven. Hiertoe worden eerst de limnologie van de meren en de hieraan 
gekoppelde verspreiding van de diatomeeën in de Larsemann Hills en Bølingen Islands bestudeerd. In 
combinatie met een grondige kennis van de taxonomie van de aanwezige diatomeeën worden deze 
gegevens vervolgens gebruikt om reeds bestaande modellen uit te breiden naar ons studiegebied. Door 
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toepassing van deze modellen zijn we in staat lange-termijn veranderingen in de waterbalans van 
enkele meren in de Larsemann Hills kwantitatief te reconstrueren gedurende de laatste 40 000 jaar en 
deze gegevens te vergelijken met reconstructies op basis van onder andere ijsboringen.  

Bovendien wordt de verspreiding van sub-fossiele pigmenten in de benthische gemeenschappen in 
relatie tot de abiotische factoren nagegaan. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om een UVR 
‘proxy’ te construeren, die in combinatie met onze op diatomeeën gebaseerde modellen, onafhankelijk 
is van processen die in het meer en het stroomgebied gebeuren. Door toepassing van de UVR ‘proxy’ 
zijn we in staat historische verandering met hoge en lage resolutie te reconstrueren voor respectievelijk 
de laatste 2000 en de laatste 40000 jaar. Een hogere UVR straling wordt gereconstrueerd tijdens het 
laatste glaciaal in vergelijking met de huidige periode van verhoogde UVR als gevolg van de 
gedeeltelijke afbraak van de ozonlaag boven Antarctica.  

De meren in deze ijsvrije gebieden zijn niet alleen belangrijk om het paleoklimaat en veranderingen 
in UVR te reconstrueren, maar registreren ook veranderingen in de dynamiek en omvang van de 
regionale continentale ijskap. In deze studie wordt gesuggereerd dat de regio nabij de Lambert Gletsjer 
belangrijk kan zijn geweest als brongebied voor een gedeelte van het smeltwater tijdens Mwp-1A, één 
van de snelste zeespiegelstijgingen gedurende de laatste 18000 jaar.  
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19th International Diatom Symposium-2006 
28 August - 3 September 2006, Irkutsk, Russia 

 
International Society for Diatom Research and Limnological Institute, Irkutsk, Russia 
 
 
Dear colleagues,  
We are pleased to invite you to participate in and contribute to the 19 th International Diatom 
Symposium (IDS2006) to be held on August 28 – September 3, 2006 in Listvyanka, Irkutsk, Russia. 
IDS2006 is organized under the auspices of the International Society for Diatom Research and 
Limnological Institute, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Russia.  

Symposium Secretariat  
Yelena Likhoshway Chair, IDS2006  

Department of Cell Ultrastructure,  
Limnological Institute, Siberian Branch, Russian Academy of 
Sciences,  
P.O. Box 4199, Irkutsk 664033, Russia  
Tel.: +7 (3952) 42 32 80 or +7 (3952) 42 65 04  
Fax: +7 (3952) 42 54 05  
E-mail: yel@lin.irk.ru

All aspects of diatom research are welcome at IDS2006 and will be delivered as contributed lectures 
and poster presentations:  
History and collections 
Taxonomy and morphological variability 
Origin and evolution of diatoms 
Microevolution, adaptation, and speciation 
Paleoecology and reconstruction of paleoenvironments
Preservation and dissolution of marine and freshwater diatoms
Paleobiology of diatoms
Ecology in marine and fresh water environments 
Diatoms in extreme environments 
Biochemistry and physiology of diatoms 
Diatoms and biofouling: role of mucopolysaccharides 
Mechanical properties of diatom frustules 
Diatom genomics and proteomics 
Morphogenesis, silica transport, and deposition 
Factors of silica biomineralisation in vitro and in vivo in different organisms 
Diatoms in global element cycles 
Diatoms and fish survey 
Diatoms and new technologies  
For more information see: http://lin.irk.ru/ids2006/second.htm
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Organisation : Direction Régionale de l'Environnement &endash; Basse-Normandie  

et Association Normande de Limnologie (*) 
 

Contact : HORN Miche, Laboratoire Hydrobiologie, DIREN Basse-Normandie, CITIS le Pentacle 
F-14209 Hérouville Cedex 
TEL:+33 2 31 46 70 08 
FAX:+33 2 31 44 72 81 
 
Michel.HORN@basse-normandie.ecologie.gouv.fr
Annick.GEORGES@basse-normandie.ecologie.gouv.fr
 
*L'Association Normande de Limnologie a été créée en 1982 et a été pendant longtemps membre de 
l'Association Française de Limnologie avec l'accord de Bernard Dussart. L'actuel président est Joël 
Cosson, professeur en retraite et ancien directeur du Laboratoire d'Algologie fondamentale et 
appliquée de l'Université de Caen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Use of algae for monitoring rivers  
11-15 septembre 2006 

Balatonfüred (Lake Balaton), Hongrie 
 
 

http://falco.elte.hu/ALGA/alga/useofalgae1.htm
 
Comité organisateur : 
Éva Ács (acs@ludens.elte.hu, evaacs@freemail.hu)  
Keve T. Kiss (kis7972@ella.hu, kisskeve@ludens.elte.hu)  
Judit Padisák (padisak@tres.blki.hu) 
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