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Verslag van de bijeenkotnat van d e  weäerlanda-Vlaamee Kring van 
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Hintor inch  everricht van h s t  algeloginch onderzwk aan de 
Univermiteit van Cent 

W. Vijverman 

zijn diatomeeen bruikbaar als temperatuurindicatoren? Een 
voorbeeld u i t  Papoea Nieuw-Guinea. 

Cyrnbellonitzrchia minima Hustedt, een epipeanmische 
diatomee u i t  tropiech Rfrika. 

L. Denys 

Ook ruur...maar oo i t  weer hetzelfde? Eutrofiëring en verzuring 
van een ven i n  her reeervaat Kalmthoutse Heide. 

H. van Dam 

Onderzoek risar Liezelwieren i n  Drentse vennen i n  verband met 
h e t  beheer. 



eerite aankondiging 

VRUDAG 19 NOVEIMBER 1993 

N.V.K.D. lezingen dag in BOXTEL 

het thema zal zich beuegen rond de art ikelen van de 

Van Der Werff bundel 

het proqrairrna volgt 



VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST VAN DE NEDERLANDS 
VLAAMSE KRING VAN DLATOMISTEN OP 26 MAART 1993 P4 

GENT ('EELG~). 

Om ongeveer kwart  over tien werden de nederlandse diatomisten 
opgewacht op station Gent Sint-Pieter door Christine Cocquit, 
Koen Sabbe en LUC Denys. Na een korte wandeling kwamen we aan 
bij de Universiteit van Gent in de K.L. Ledeganckstraat waar 
in een collegezaal al een aantal nederlandse en vlaamse 
diatomisten aanwezig waren. Hier werden we hartelijk ontvangen 
door Professor Van der Veken, directeur en diensthoofd van het 
Laboratorium voor Morfologie Systematiek en Ecologie van de 
Planten met Plantentuin. Na een kopje koffie of een glas thee 
ging de bijeenkomst van start. 

Professor van der Veken opende om 11.00 uur de bijeenkomst met 
een hartelijk welkomstwoord en wenste alle aanwezigen een 
geslaagde en leerzame dag toe. Hij gaf een kort overzicht van 
de Ri jks Universiteit Gent (l1 faculteiten, 15.000 studenten) 
en vertelde over zijn belangrijkste taken: onderwijs en 
onderzoek. 

Om 11.10 uur opende de voorzitter Herman van Dam de algemene 
ledenvergadering van de NVKD na Professor van der Veken en 
zijn medewerkers bedankt te hebben voor de gastvrijheid en de 
organisatie van deze daq in Gent. In het bijzonder Christine 
Cocquit en Koen Sabbe hebben bij de voorbereiding een centrale 
rol gespeela. 

Daarna volgde de algemene ledenvergadering. Hiervan een kort 
verslag. 

De notulen van de algemene ledenvergadering van 20 maart 1992 
in Leersum in Kasteel Broekhuizen (Diatomededelingen 14, 
december 199 2 } worden goedgekeurd. 

Gert van Ee trad af als secretaris en werd herkozen. 

De kascommissie, die bestond uit Gerhard Duursema en Hannie 
Kooyman, heeft het jaaroverzicht van 1992 gecontroleerd, zoals 
deze was opgesteld door onze penningmeester Peter Vos. Hannie 
Kooyman was met kennisgeving afwezig, zodat Gerhard Duursema 
het verslag deed. De kascommissie heeft geen vragen of 
opmerkingen en stelt de vergadering voor het j aarover zicht 
over 1992 en de begroting voor 1993 goed te keuren. Dit 
gebeurt onder grote dankzegging aan de penningmeester voor 
zijn voortreffelijke werk. Vervolgens treedt volgens protocol 
Hannie Xooyman af en stelt Karel Beljaars zich beschikbaar. De 
kascommissie voor 1993 bestaat uit Gerhard Duursema (laatste 
jaar) en Karel Beljaars. 

De secretaris doet verslag over 1992. Dit was voor de MVKD een 
historisch jaar door het Twaalfde Internationale Diatomeeen 
Symposium in R e n e s s e .  Maar ook het  jaar  waarin we in mei 
werden opgeschrikt door de plotselinge dood van Hans ten Cate, 
die bij een auto ongeluk om het leven kwam. 



Hesman van Dam doet verslag van het Diatomeeënsymposium in 
Renesse en geeft  de stand van zaken weer wat betreft de 
Proceedings en het Gedenkboek Van der Werff. De Proceedinqs 
komen naar verwachting ongeveer één jaar na het symposium. Het 
Gedenkboek heeft enige vertraging opgelopen maar komt 
w a a s s c h ~ j n l i j k  uel in 1993 uit. 

Na de algemene ledenvergadering werd om 11.30 uur gestart m e t  
d e  lezingen. De teksten hiervan zijn elders in d i t  nummer van 
Diatomededelingen opgenomen. 
Professor Eric Coppejans beet de spits a f  met een historisch 
overzicht van het aIgologicch onderzoek aan de Universiteit 
van Gent. Hierin vertelt h i j  van de studies naar micro- en 
macrowieren, waarin zijn diensthoofd Professor van der Veken 
een stimulerende invloed had en de onderzoekers een zekere 
vrijheid liet bij het bestuderen van haar of z i j n  eigen 
specialisme. D i t  Leidde tot een groot aantal 
doctoraalscripties of licentiaatsverhandelingen [vanaf 1970 
gemiddeld 1 per jaar!) die in een aantal gevallen werden 
beloond met een beurs o m  vervolgonderzoek te doen. Ook zijn 
een aantal dissertaties verschenen. 

Na de middaqpauze, uaasbij de lunch werd gebruikt in het 
studentenrestaurant en een bezoek werd gebracht aan het 
laboratorium, ging Christine Cocquyt verder (Wim Vyverman ras 
nog even zoek ...) met haar lezing over Cymbellonitzschia 
minima, een epipsamische diatomee uit tropisch Afrika. In 
monsters in het Tanqanyikameer kwam soms in grote aantallen de 
diatomee C. rnlnima voor. Uit recent onderzoek blijkt dat de 
stort niet endemisch f =  v a ~ r  he t  Tanganyihameer, zoals eerst 
was verondersteld, maar ook elders i n  tropisch Afrika 
voorkomt. Christine geeft een beschrijving van C. minima en 
toont zeer fraaie dia" van het Tanqanyikameer en van Sm- 
opnames van deze soort. Door vergelijking met onderzoek van 
Jewson u i t  Ierland aan C. d i l u v i a n a  moet meer inzicht worden 
verkregen over dit interessante genus. 

Daarna h i e l d  Wim Vyverman ( h i j  was er weer!) een lezing over 
de bruikbaarheid van diatomeeen a 1s temperatuurindicatosen aan 
de hand van een voorbeeld uit Nieuw-Guinea. Het blijkt 
mogelijk om met een zorgvuld ig  samengestelde dataset een 
duidelijk verband aan te tonen tussen de samenstelling van de 
diatomeeengemeenschappen en de hoogte (de gemiddelde 
watertemperatuur neemt 0,4 O C  a f  per 100 m stijging). De 
temperatuur kan modelmatig aan de hand van de 
diatomeeëngemeenschappen worden geschat met een nauwkeurigheid 
van t/- 2-3 OC. Om de modellen goed t e  kunnen gebruiken moet 
echter ook informatie aanwezig z i j n  over veranderingen i n  
trofie, pH, etc. Bet voorgestelde systeem is nu enkel 
regionaal en in voedselarme systemen bruikbaar, maar met 
analoge analyses in voedselsi j k e  milieu's op grotere schaal 
zou men eventuele bredere bruikbaarheid kunnen 
bewerkstelligen. 

Na de theepauze ging LUC Denys verder met een lezing 
getite1d:"Ook zuur ... maar ooit veer hetzelfde? Eutrofiëring 
en verzuring van een ven in het  reservaat Kalmthoutse Heide". 
De Biezenkuilen, een 2.8 ha groot ven in reservaat 



"Kalmthoutse Heidet1, was in 1991 door eutrofiëring vanuit e e n  
weiland en verzuring s t e r k  in kwaliteit achteruit gegaan. Om 
hierin verbetering te brengen zijn een aantal 
beheersmaatregelen uitgevoerd. Omdat beperkte kennis aanwezig 
was voor een referentiebeeld werd een beperkt 
paleolimnologisch onderzoek uitgevoerd, waarbij ook aandacht 
werd besteed aan diatomeeën. Hierdoor werd een tijdbeeld 
verkregen van de veranderingen i n  de levensgemeenschappen i n  
het ven vanaf het begin van deze eeuw. Hieruit kan worden 
qeconcludeerd dat in de gegeven omstandigheden het h e r s t e l  tot 
een bicarbonaat-arm, matig zuur ven haalbaar lijkt. Omdat 
effecten binnnen een systeem Ln ruimtelijke zin behoorlijk 
Runnen verschillen is het noodzakelijk hieraan in de methodiek 
aandacht te besteden. Oude monsters en een te gering aantal 
boringen kunnen een onvolledig beeld geven. 

De videopresentatie over fototaxis .i] Diatomeeën en 
Desmidiaceeën van Gert van Ee kon helaas niet doorgaan doordat 
de video (ondanks herhaalde toezeggingen van de leverancier) 
niet op tijd was geleverd. 

Herman van Dam besloot de lezingen met onderzoek naar 
kiezelwieren in Drentse vennen in verband met het beheer. In 
de provincie Drenthe zijn nu nog ongeveer 900 vennen over 
(oorspronkelijk waren dit er ongeveer 3000). Deze vennen 
worden bedreigd door verdroging, vermesting, verzuring en door 
de rijksoverheid zijn financiën beschikbaar gesteld om 
hiertegen wat te doen. Omdat men over effecten van 
beheersmaatregelen om vennen t e  herstellen reinig weet en 
omäat over D r e n c s e  vennen weinig bekend was is hieraan 
onderzoek gedaan. Herman van Dam liet verschillende onderdelen 
van het diatomeeënonderzoek zien. Hieruit afgeleid konden 
conclusies worden geformuleerd over effecten van 
beheersmaatregelen en aanbevelingen voor het beheer worden 
gedaan. 

Tot slot van de middag was een onvergetelijke wandeling door 
de kassen van de GentSe Universiteit, geleid door Professor 
Goetghebuar. Binnen het kassencomplex waren verschillende 
afdelingen met planten uit verschillende werelddelen en 
klimaten. De heer Paul Goetghebuer wist in rap tempo met een 
grote humoristische inslag de groep diatomisten in korte tijd 
veel bij te brengen. 

Na afloop van de wandeling door de kassen namen w e  a f s che id  
van Professor Van der Veken en zijn medewerkers onder 
dankzegging voor d e  fantastische dag r n  de Gentse 
Universiteit. 

D e  v o l g e n d e  bijeenkomst zal naar alle waarschijnlijkheid 
uorden gehouden in Boxtel in Brabant. U wordt hierover tijdig 
geinfosmeera. 

Gert van Ee 
secretaris 





Historisch overzicht van het algologisch onderzoek aan de Universiteit 
Gent.  

COPPEJANS Eric 
RUG. Laboratorium voor Morfologie. Systematiek en Ecologie van de 
P l a n t e n  
Ledegnnckstraat,  35 
B. 9000. Gent 

Jean KICKX was de  eerste hoogleraar van de RUG (vanaf 1835) 
die enige interesse voor wieren toonde: in zijn "Essai sur les variétés 
ind igènes  du  Fuciis i~~xicirlos~is " (1850) onder sche id t  h i j  23 
variëteiten fdie  we nu eerder als ecaden Estandplaatsvormen) zouden 
beschouwen] .  In zijn beIangrijker werk "Flore Cryptogamique des  
Flandres" (uitgegeven door zijn zoon Jean Jacques KICKX in 1867) zijn 
ook volgende groepen opgenomen: Algues, Nostochinées, Desmidiées ei  
Diatomées.  Dit  onderzoek situeert  zich in de periode waar in  de 
microscoop (in zover voorhanden) eerder een pronkstuk dan wel  een 
onderzoeksinstrument was; d e  klassifikatie van d e  cryptogamen stond 
toen ook nog niet op punt en z o  vindt men onder de Desmidiaceae (van 
Vlaanderen):  Ciosieriiirn: 5 spp., Microsrerias: I sp., Scenedesmus I 
sp. en Criicigenia: 1 sp. Het is trouwens pas vanaf 1860 (Rabenhorsi) 
dat de eerste illustraties van cryptogamen zullen verschijnen e n  dat  
men beier soorten zal kunnen onderscheiden. 

Terwijl er nadien elders in ReIgië vooraanstaand algologisch 
onderzoek verricht wordt door o.a. DE WILDEMAN, VAN HEURCK, 
CONRAD, KUFTERATH. VAN MEEL, ligt de hydrobiologie aan de RUG 
onder een dikke ijslaag ie slapen. Wel is het zo dat DE WTLDEMAN ook 
tijdelijk werkzaam is aan de RUG: hij i s  de auteur van de  tot nog toe 
enige global iserende wierflora van Belgie (Flore  des Algues  de 
Belgique, 1896) 

I n  1925 komt de hydrobiologie weer boven water dankzij  een 
artikel van P. VAN OYE. Zijn grootvader R. VAN OYE had trouwens in 
1843 een artikel geschreven "Mémoire sur 1'Anatornie et l a  Physiotogie 
d 'une P r o d u c t i o n  c o n f e r v o i d e  pa r t i cu l i è re"  w a a r b i j  h i j  de  
"metamor fose  van planten i n  diett jes" beschr i j f t  (vo rming  van  
zwermsporen). Hij schreef dit artikel zonder kennis te hebben van de 
publikatie van UNGER. die  hetzelfde jaar verschenen was, en het  
fenomeen voor het eerst beschreef. 

P. VAN QYE vertrok als jeugdrg onderzoeker naar Nederlands 
Indie (Indonesië) waar hij  heel veel studies wijdde aan fytoplankton 
(zowel van brak- als van zoetwater) Door het gebrek ter praaise van 
systematische naslagwerken had hij  vooral aandacht voor d e  biologie 



en d e  ecologie van de wieren. Hij komt ook tot een typering van de 
o p p e r v l a k t e w a t e r s  van J a v a  op basis van d e  f y t o p l a n k t o n -  
samenste l I ing  (naar  de hoogteligging e n  naar  hun  natuur :  d iepte ,  
stagnerend, stromend). Hij bewijst ook voor  hei  eerst  da t  o o k  het 
fytoplankton van de  tropen een seizcenaliteit vertoont (te wijten aan 
de neerslag): "BioIogie der  Algen in den tropischen Landern". Hij maakt 
ook een aantal expedit ies naar Conga mee en publiceert dan over het 
daar  ingezamelde fytoplankzon. I n  1926 wordt van Oye docent ,  later 
hoogleraar i n  de dierkunde aan d e  Rijksuniversiteit Gent. Maar  zijn 
interesse gaat  nog steeds grotendeels  uit naar  het  fy topIankton-  
onderzoek e n  hij  publiceert regelmatig bijdragen over Desmidiaceeen. 
Mij  hecht  een (bi jna  overdreven) belang aan d e  corre la t ie  tussen 
zuur tegraad (pH) en soortensamenstelPing, en deel t  België i n  een 
aantal p H  zones in. 

Frans EVENS, een leerling van van Oye maakt samen mei  hem 
nog een fraai werk over de  Desmidiaceeën van de Kraenepoel (bij 
Aalter), waarin hij e r  in 1941 177 taxa onderscheidt (in 1984 waren 
het er -volgens een studie van é t n  van onze  studenten- slechts 6 
meer: 2 spp. met meerdere variëteiten). Diezelfde EVENS is trouwens 
d e  auteur van "Geschiedenis der Algologie in Belgie" (1944), waas J.-J. 
SYMOENS in 1966 een vervolg op schreef ("Un sikcle de recherches 
belges sur  la floristique et I'écologie des algues"). EVENS vertrekt dan 
naar Belgtsch Congo en publiceert ook nog over het fytoplankton van 
een meer bij  Elisabethville. Maar de meeste leerlingen van van Oye  
werden dierkundigen: BERVOETS: ciliaten, L. DE CONINCK: neniatoden, 
DE RIDDER: raderdiertjes. De hydrobiologie is  dan aan de RUG wel zeer 
actief,  maar  vr i jwel  uitsluitend in de dierkunde. A. GTLLARD, 
hoogleraar  in d e  Facul te i t  Landbouwwetenschappen publ iceer t  in 
I950 wel "Contribution h I'étude des microorganismes de l a  Lys et de 
liEscaut i Gand" waarin ook het fytoplankton behandeld word!. 

Bij de aanwerving van P. VAN DER VEKEN als hoogleraar (1966) 
wordt  h i j  d o o r  zijn collega DE CONINCK gestimuleerd o m  een 
fytoplanktonoloog ie vormen. Maar de eerste algoloog die zich in 1969 
aanmeldt wil per se op macrowieren van de Middellandse Zee werken. 
COPPEJANS heeft de autonome duiktechniek onder de knie (wat in die 
tijd allesbehalve gewoon was) en wil die gebruiken o m  onderzeese  
vegetaties te bestuderen. Maar het jaar daarop (1970)  bestudeert  A. 
CALJON in het kader van zijn licenciaatsverhandeling !iet fytoplankton 
van een plas in het  Molsbroekreservaat. Hi j  bekomt een assistenten- 
plaats en gaat  dan over  tot de studie van het plankton van de  
brakwaterkreken in he t  noorden van Oos t -Vlaande ren .  Bi j  de 
verwerking van zijn resultaten was hij d e  eerste i n  ons  Laboratorium 
die gebruik maakte van  statistische technieken. In 1979 behaalt  h i j  



met dit  onderzoek de  titel van doctor. Dit werk werd gepubliceerd in 
Deve!opmenis in Hydrobiology (IR). In 1975 wordt hij docent aan de  
Wnivers i té  ESU Burund i  te Bujumbura .  en h i j  ze t  d a a r  z i jn  
fy top lank tononde r toek  verder ,  nu  in het  Tanganyikarneer,  en i n  
samenwerking met zijn echtgenote C. COCQUYT. Rudy overlijdt echter 
heel jong (41 jaar)  en Christ ine zet nu dit  onderzoek o v e r  het  
Tanganyikameer  verder in  ons laboratorium. 

In 1972 studeert D. SOMERS af met een werk over de "Studie van 
de Diatomeeën van de Spuikom van Oostende". In 1979 doctoreert hij 
over  "Biotische e n  abiotische evolutie in een miniatuur t ou twa te r -  
ecosysteem, me t  e e n  overzicht van de Thalassiosiraceae".  Na het 
a f lopen van z i jn  assistentenmandaat is  h i j  echter  uit he t  weten-  
schappel i jk  onderzoek verdwenen. 

In 1975 is ondertussen bij Prof. G. PERSOONE bioloog C. DE PAUW 
gedoctoreerd met een verhandeling getiteld "Bijdrage tot de  kennis 
van milieu e n  plankton in het  Westerschelde-estuariumm waarin ook 
het fytoplankton bestudeerd werd. 

Sedert  1970 zijn e r  jaarlijks in het laboratorium van V A N  DER 
V E K E N  1 of meerdere  Ticencaatsverhandelingen over  a lgologie  ( i n  
totaal  een 45-tal); de  meeste  handelen over zoetwaterfytoplankton 
van  oppe rv l ak tewa te r s  in Vlaanderen ( a fgesneden  meande r s  van 
Schelde en Leie, plassen in natuurreservaten, ... j. Een aantal hiervan 
zijn t r ouwens  gepubliceerd in  een reeks ' "Fytohydrobiofogisch  
onderzoek van oppervlaktewazers in Vlaanderen" waarvan e r  nu  5 
verschenen zijn. 

Eén van  d i e  s tudenten  was W. VYVERMAN ( l icenciaa ts -  
verhandeling I985) die een werk produceerde over "Fytobenthon en 
fytoperifyton-onderzoek van d e  Westgeul e n  de  Braakman (Zeeuws 
Vlaanderen,  Nederland)". Het gaat om zo'n briljant element dat  hij een 
NFWO-beurs  bekomt.  In  het kader van  een onderzoeksprojec t  i n  
Papoea Nieuw Guinea gaai hij  daar  he t  fytoplankton van diverse 
zoetwaterhabitats bestuderen. Dii resulteert in zijn doctoraat  in 1990: 
"Desmids and Diatoms from Papua New Guinea. systernatics, ecology 
and biogeography".  De taxonomische resuliaten werden gepubliceerd 
in 2 boeken ERibliotheca Phycologica (87) en Btbliotheca D~atomologica  
122)J. Hij werkt nu nog steeds op dit  onderwerp, al gaat  zijn interesse 
steeds meer  naar meromictische biotopen. 

Terwijl vroeger het  onderzoek nogal onsamenhangend gebeurde, 
wordt  nu s teeds  meer  getracht om d i t  gerntegseerd te doen  met 
andere onderzoeksproepen (geld! projecten!). Eigenlijk is  dit een zeer 
goede zaak omdat er meer geconcerteerd kan tewerk gegaan worden, 
waarbij  ieder onderzoeker  zijn eigen bijdrage heelt bij  de globale 
studie van  een bepaald biotoop of ecosysteem in zijn geheel. 



En zo is recent K. SABBE ingeschakeld bij de studie van het 
ecosysteem WesterscheIde waar ook het Laboratorium voor Dierkunde 
(RUG) als hei {vroegere) Delta Instituut bij betrokken zijn. Zijn thesis 
ging over "Microfytobenthos van d e  Westerscheide van Breskens tot 
het Galgeoschoo~". Ook K o e n  behoort 'bij de schitterende studenten e n  
bekwam d a n  e v e n e e n s  een NFWO-beurs w a a r d o o r  h i j  z i jn  
micro€ytobenthosonderzoek kan  verderzetten.  
Alhoewel ik me rnmt houden aan de historiek van de algologie, kan ik 
hier toch even voorlopen met de melding da t  i n  het kader van het 
MATURE-programma een (opnieuw schitterend) student zal werken o p  
het fytoplankton van de Wesrerschelde (dat sinds d e  studie van DE 
PAUW (1975) niet meer onderzocht werd). 

Maar naast de  studie van de microwieren waarin jullie vooral 
geïnieresseerd zijn,  i s  er in  ons Laboratorium ook een tak(je) 
macrowieronderzoek. Ikzelf ben dus  begonnen met d e  studie van de 
mediterrane wieren. Dit  werk leidde to t  mijn doctoraat i n  1977, 
waarvan de Iconographie eveneens in Bibliotheca Phycologica (63) 
werd gepubliceerd.  Door het jaarlijks begeleiden van d e  studenten- 
stages te Wimereux werd ik gestimuleerd om een Zeewierengidsje te 
schrijven voor de noordfranse e n  be lg i sche  kust ,  waarvan nu 4 delen 
van verschenen z i jn .  Deze kwamen eigenlijk mede tot stand dankzij  
e e n  a a n t a l  licenciaaisverhandelingen d i e  spec i f i eke  (moe i l i j ke )  
groepen bestudeerden. Op dit  ogenblik ben ik al  deze gegevens aan het 
herwerken e n  vertalen naar het Frans, en de publikatie van een 
Wierflora voor d e  regio is dus  voor komende zomer. 

In 1980 had ik voor het eerst de k a n s  om naar Papoea Nieuw 
Guinea te gaan en er de tropische wieren ie bestuderen. In 1984 werd 
ik  door  het Nederlandse SOZ uirgenodigd om aan de Nederlands- 
Indonesische Snellius I I  Expeditie deel te nemen. Ondertussen werd in 
1986 een onderzoeksproject gestart in PNG, in 1988 ook in Kenya. 
B innen  dit kader worden mangroves,  zeegrassen,  maar vooral  
zeewieren bestudeerd. Ook hier weer gebeurt  d i t  in samenwerking 
met s tudenten die  mee op he t  terrein gaan en daar dan h u n  
l icenciaatsverhandel ing ove r  uitwerken. Het finale doel  van  d i t  
onderzoek is O m  tot een Wierflora van de  oostafrikaanse kust t e  
komen, maat dit  Is echt  Pange-termijn-planning. Een ander type 
onderzoek dat veel media-belangstell ing kreeg gezien de polit ieke 
geladenheid ervan,  is  een impactstudie van de olievervuiling in de 
Perzische Golf n a  de oorlog IraklKoeweit .  De s tudie  v a n  d e  
macrowierfractie wordt opnieuw door een student uitgevoerd. 

Als ik  de publikaries over de geschiedenis van wetenschappelijk 
onderzoek overliep, dan viel het op dat na een periode van bloei er 
steeds een periode van afwezigheid van een bepaalde discipline volgt. 



Alhoewel ik er op reken zelf nog lang act ief  te kunnen blijven in de 
algologie durf ik  eveneens te hopen dat mijn jongere medewerkers de 
kans zullen krijgen om hun eigen uitstekend onderzoek verder te 
kunnen zeiten, alsook om nieuwe generaties studenten te stimuleren 
om zich aan deze boeiende cryptogamen te interesseren. 

Tenslotte wens rk m ~ j n  diensthoofd. Prof. Dr. P. Van der Veken te 
danken, enerzijds voor de siirnulur; die hij door zijn eigen onafge- 
broken activiteit  op ons urtsiraalt en anderzijds voor de grote 
autonomie die hij ons laat bij het uitbouwen van ons onderzoek. 
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Zijn diatorneeén bruikbaar als temperaluurindiratoren? 
Een voorbeeld uit Nieuw-Guinea 

Wim Vyverman 
Laborarorium voor MorfoIogie, Systematiek en Ecologie der Planten 
K.L. Ledegancksuaat,35 
9000 Gent - België 

INLEIDING 

Diatomeeën worden reeds lang gebruikt als indicatororganismen voor de aard en 

kwaliteit van zoete en zoute waters. Zo bestaan er indicatorsystemen voor de zuunegraad, 

alkahiteit. mofiegraad. verstoring, saliniteit enz. Ook bij paleo-ecologisch onderzoek 

worden diatomeeën vaak aangewend, onderneer bij de studie: van de verzuring van 

oppervlaktewaters, als indicatoren voor veranderende waterstand, verlanding, mariene 

mansgressies enz. 

Sinds is er een hernieuwde belangstelling voor veranderende klimatologische 

ornstandighden en de rol die menselijke activiteiten daarbij zouden kunnen spelen. Eén 

van de methoden om een inzicht te verhjgen in klimaatsveranderingen is het bestuderen 

van het paleoklimaat. om op die manier terugkerende patronen te ontdekken en deze 

nadien te exwpoleren naar de toekomst Er kstasn verschillende methoden, gebaseerd op 

zowel biologrsche en fysische en (biogeo)chemische processen, om paleoklimaten te 

testuderen. I>e rnceste biologische systemen voor het reconsmeren van klmaatswij- 

zigingen zijn gebaseerd op pollenandyse, dendrochmnologie en in meer &perk& mate op 

een aantal d i e r p p e n  zoals CoPeoptera (vb. Rngo et al 1986, Atkinson et ai. 1986, 

Wdker & Mathewes 1989) Daarnaast echter biedt het onderzmk van meersedimenten ecn 

aantal aanuekkelijke perspectieven voor het kstuderen van de klirnaatsomsrandigheden in 

het verleden. Niet alleen de aard van de sedimenten maar ook de fossiele restanten van 

algen en zooplankton v o m n  een belangrijke bron van informatie, op voorwaarde dat de 

ecologische karakteristieken van de verschrllende soorten gekend is. Dit veronderstelt dat 

het gaat om swnen die ook nu nog voorkomen en wiens auio-wologie niet is veranderd 

in d e  loop der geschiedenis. 

Etn van de veel gebrnikte technieken bij pdeo-tcologisch onderzoek is het 

opstelfen van transferfuncties, waarbij de abundantles of presentie van soorten of groepen 

van soorten worden gebruikt om Ben bepaalde factor in te schatten. Het zal iedereen 

duidelijk zijn dat dit g e n  eenvoudige taak is. Gemeenschappen zijn immers het resuftaat 



van een complexe wisselwerking tussen abiotische en biousche factoren en tussen 

biotische factoren, organismen dus, onderling. Toch is men er in geslaagd bruikbare 

predictieve systemen op te stellen, o.m. voor de zuurregraad en saliniteit 

Hef doei van deze studie is na te gaan of het mogelijk is een dergelijke transfer- 

functie op te stellen voor temperatuur, meer bepaald langs een hoogtegradiënt in Nieuw- 

Guinea. Momenteel zijn er een  aantal gehjkaardige studies aan de gang, onderneer voor 

het plankton van oceanen. in de Isuk-)arctische en i n  de (sub-)antarctische zones (vb Sm01 

1988, Sm01 ei al. 1991). Recent werd dergelijk ondeszoek ook vemicht langs een 

hoogtegradiënt in het Ande~gebied, zij het dan over een kperkt interval (Servant-Yildary 

& Roux 1991). 

Algen worden doorgaans beschouwd als vrij eurythem, met een kperki  aantal 

warm- en koud- stenorheme taxa Voor de diatomeei!nffora van Nieuw-Guinea komt het 

aandeel van stcnothme mxa overeen mct ongeveer 16% van het meaal aantal ma mct 

een min of meer gekende g e o ~ ~ s c h e  disbbutie Deze stenotheme taxa kunnen 

ingedeeld worden in panmp~sche, paleotropische, Ind&Maleisisch-Noord Auskalische 

(wam-stenotherm), en noordelijk-montane taxa (koud-stenotherm). De warm-stenotherme 

taxa, met een hoofdverspreiding in hei aopixhe laagland, verdwi~ntn vanaf ten hoogte 

van ongeveer 1800-2300 m f lye rman  1992), fenvijl noordelijk-montane taxa in aantal 

toenemen met de hoogte. Het betreft meestal weinig dominante taxa, z d a t  hun gebruik als 

ttmperaiuursindicatoren bzptrkt is. Het is dan ook beter uit te gaan van de volledig 

gemeenschap van soorten, eerder dan van individuele taxa. Binnen de groep van eury- 

therme soorten zijn er duidelijke verschillen met betrekking tot hun gedrag ten opzichte 

van de factor temperatuur. Sommige soorten zijn gekend als typische winter- of voorjaars- 

soorten, andere al? typische zomersooiten. Dit heeft voor een deel te maken met h u n  

temperaiuursoptimum, maar ook met interspecifieke competitie tussen soorten die 

verandert met temperarnur. nutirkntenaanbod e.d. 

Gerchikre telieu's om het effect van temperatuur op natuurlijke gemeenschappen 

na te gaan zijn grad~entsrtuaties. mals bij de poolcirkels en langs een hoogtegradiënt 

(Smol ct al. 1991). Hierbtj wordt uitgegmn van de verondersteHing dat bij vewnderende 

klimaatsomstandigheden er een vercchuiving plaatsvindt (langs de hoogtegradient of 

latitudinaal) in de soortensamensielling van gemeenschappen. Dit principe wordt ook 

toegepast bij het reconsmeren van klimsaisomstandighadcn aan de hand van pollen en 

Coleoptera. 



1 5  

Nieuw-Guinea heeft in dit opzicht een aantal voordelen als studiegebid. 1) In  

Papoea Nieuw-Guinea alleen zijn er bijna 6000 meren, verspreid over een hoogtegndient 

van zeeniveau tot bijna 4000 m hoogte. weliswaar mei de overgrote meerderheid in het 

laagland. 2) De meeste milieu's zijn vrij ongestoord. op de inûductie van regenboogforel 

!n een aantal btrgmercn, de ontbssrng (die reeds gedurende enkele duizenden jaren aan 

de gang is) en hier en daar eutrofithng nabij nde~et t ingen na. 3) Door zijn ligging op de 

evenaar heeft Nieuw-Guinea een vrij constant klimaat, met gemg jaarlijkse schom- 

melingen in temperatuur en waling. 

MATERIAAI, EN METHODEN 

In totaal beschikten wij over een datasei van 161 verschitlende biotopen. Enkel 

linorale stalen werden bekeken aangezien deze habitais stabicler zijn in de tijd dan de 

open wartrkolom. Relatieve ahunrlantit< werden uiigedrukt in een schaal van 1 (zeldzaam) 

tot 4 (abundani). Dc g g v e n s  werden geanalyseerd met &hulp van de programmapaketten 

DECORANA en SYSTAT. Een eerste anaiyse gebeurde door middel van DCA (Detrtndtd 

Correspondence Analysis), wat een indirecte gadientanalyse i? Op die manier kon een 

inzicht verkregen worden in de floristische: sarnensrelling en verwantschap tussen de 

verschillende biotopen. Via een a posteriori vergelijking met de gemeten milieufactoren 

(multiple regressie van de DCA sample assen met de milieufactoren) werd nagegaan welke 

van deze rnilituf;ictoren de vanaue i n  de gegevens kunnen verklaren. In een volgende stap 

werd een directe pclientanalyse uitgevoerd met de klangnjksie rnilieufactor(en), waarbij 

de gegevens samen met de milieufactoren werden geirrdineerd [Jongman e n  Ter Bmak 

1987) Hiervoor werd gebrnikt gemaakt van CCA en DCCA ((Deeended) Canonical 

Correspondence Analysis)l. 

Eens m n  een idee heeft  over het Wang van (een) bepaalde milieufactor. kan men 

een m d e l  optelten voor het voorspellen van die milieufactor aan de hand van de 

floristische samenstelling Wil hebben modelIen opgesteld voor het vwrspellen de 

gemiddelde watenemperaluur door middel van muItiple r e ~ e s s i e  (SYSTAT, Wilkinson 

19Wj en de DCA en CRA resultaten. 

Een alternative werkwijze bestaat erin gebruik te maken van gewogen gemiddelden 

(weighied avera~ing), waarbij voor elke of voor een stt van soorten een gewogen 

gemiddelde woi~lt berekend voor de bemffende milieufactor. Veniolgens kunnen dc 



g w o g n  gemiddelden van deze soorten gebruikt worden om een gewogen gemiddelde te 

berekenen voor elk staal 

Door de berekende waarden van de milieufactor te verglijken met de gemeten 

waarde ervan, kan men bniikbaarheid van het gemikte model testen Het is aangeraden 

bij het opstellen en testen van de calibraiie van milieufactoren de dataset op te splitsen in 

twee delen : t t n  deel voor het opsiellen de umsferíuncne en een tweede deel voor het 

toetsen ervan. Hei is immers gbleken dat het toetsen van een functie op de gegevens op 

basis waarvan z? werd opgesteld, leidt tot al te optimistische conclusies over de cfficiéntie 

ervan 

RESULTATEN 

- Relatie tussen hoogte en w-atertemperstuur 

De factor die wij hier willen bestuderen is de temperatuur. Hwiwel bij elke 

staalname metinpen werden verricht van de epilirnnetische watertemperatuur, is het beter 

te werken met gemiddelde temperatiiren dan met de gemeten waarden, aangezien de 

temperatuur werd k p a d d  op vcrschillcnde tijdstippen van de dag. Tabel 1 geeft het 

verband tussen hoogte en temperatuur weer. De bkornen regrc~~ie stemt goed overeen 

met liieratuurgc:ei.ens (Kling rt a!. I991) De totale gradiënt komt ovemn met een 

tempentuurbereik van ongeveer 15 "C. Dit stemt overeen mt een afname in de gemiddel- 

de temperatuur van 0.4 OC per 100 m 



Tabd 1. Verband tussen hoogte en temperatuur in Papoea Nieuw-Guinea (I en 2)  en in de 

mpen (3). 

1) Alle data : Temperaturi: = 32.347 - 0 .W3 * alutude 

(n = 228) (r?,, = 0.825) SE = 0.33 

2) b, 50 pS/crn: Tempersture = 29.99 - 0.0039 * altitude 

(n = 67) (i,,, = 0.884) SE = 0.75 

3) Kling et al. (1991) : Temperature = 27.9 - O004 Y aititude 

(n = 43) (?,,, = O 82) 

- Indirecte (DCA) en direcle (CCA) gradiëntanalyse 

De resultaten van de DCA-ordinatie zijn samengevat in volgende tak1 (2). Hiemit 

blijkt dat door cen selectie door te vmren in de damset, vertrekkende van alle biotopen 

naar biotopen mei zacht, dysuoof en oligotroof water, de variatie in toenemende mate 

verlilaard wordt door de hoogte en dus door de temperatuur. Wij beperkten de uiteindelijke 

analyse en het opstellen van de transferfunctie rot biotopen met een cenductiviteit lager 

dan 50 pS/cm. Een klein gedeelte van de variatie wordt nog ve rk lad  door de conduc- 

tiviteit. Bij een nauwkeuriger analyse van de conductiviteit blijkt dat de correlatie vooral 

te wijten is aan de afwezigheid van hogere (30 - 50 pS/crn) waarden in middelhoge 

biotopen. De geslecteerde laaglandbiotopen hebben een gemiddeld geleidingsvermogen van 

33 pS/cm. Een vananueanalyse voor de conductiviteit tussen de hoogste en haeste 

hoogsteklasse i s  weinig significant en wordt niet significant als enkel stalen met een 

gleidbaaheid lager dan 40 pS/crn worden kkeken. Bovendien verschilt de floristische 

samenstelling niet nissen laaglandbiotopen mei Ben conduciiviteit lager dan 40 pSJcm en 

biotopen met een geleidbaarheid tussen 40 en 60 pSlcm. Daarom kunnen wij  het effect 

van de geleidbaarheid op de ordinatie verwaarlozen. 



Tak1 3. Backward stepwise multiple regressie van de eerste KA-sample as rnet abioti- 

sche factoren : 

%, Axis 1 = 3 P .24 + 0.061 altitude - 0.294 * K,, - 10 805 * pH 

I n=125 )  (3,&=0464) (SE = 89.116) 

&. 200 uSlcm: * Axis 1 = 20.12 + 0.055 * al~itude - 0.635 * K, - 7.796 * pH 
(n = 97) {?4 = 0 644) (SE = 59.122) 

K,, < l00 uSIcm. * Axis 1 = 159.61 + 0.030 * altitude - 1.501 * K, - 5.338 * Temp 

(n = 72) (?,, = 0.72 1) (SE = 55.144) 

?&,c 50 ~S lcm:  * Axis 1 = 41.924 - 0.061 * altitude i 2 662 * K,, 
( n = 3 6 )  ( i? ,=0 .841)  (SE = 42 93) 

* Axis 1 = 119.33 - 0073 C altiiude 

(?,, = 0.776) (SE = 50.98) 

[* Axis 1 = -125.038 i 5.875 * KI$ 
(c,, = 0.418) (SE = 87.179)l 



Tak1 2. Resulaiaten van de DCA analyse Voor de drie eerste assen wordt rclkens de 

eigenwaarde en de Spearman rang comlatiecoëfficient met hoopte, geleidbaarheid, 

temperatuur en ph gegeven- 

Ook bij de CCA analyse, met alle geineten milieufactoren, komt terug de belang- 

rijkheid van de hoogte (en dus de gemiddelde u~aterttmperatuur) naar voor als belangrijk- 

sre verklarende factor voor de vanatie binnen de dataset 



- Predirtieve modelten 

Wij hebkn verschil!ende mdellen opgs!eld, gebaseerd op D m ,  CCA, en WA. Als 

voorbeeld zal ik w hier &n bespreken, namelijk het model gebaswrd op de CCA 

orainade. Voor een uitvoerig bespreking van de andere modellen zie Vyverrnan & Sabbe 

(ingediend). 

24 stalen werden aks actieve staien gebrnikt, 12 als passieve stalen d.w.z. ze 

werden niet gebruikt worden in de initikle CCA-ordinaiie). Aan de hand van de scores van 

de opnames op de eerste CCA-as en de canonische coëfficiënt kan de CCA-as gecaiibreerd 

worden voor de factor hoogte via volgende formule (Ter Braak 1988). 

z = gemiddelde van de calibrauc variabele 

s = standad afwijking van bet gemiddelde 

C = canonischc cwfficient 

De CCA calibratie geeft ktere reslutaten dan de calibratie aan de hand van DCA en de 

methode der gewogen gemiddelden. Vooral bij deze laatste z?(n er btlang'rijke discrepan- 

ties tussen de echte hoogte en de krekende hoogte. Dit is te wijten aan het feit dat de 

gewogen gemiddelden de neiging vertonen np te schuiven naar het cenmied van de data- 

range. Dt CCA calibratie laat toe de pmiddelde wateriemperatuur te vwrspellen met cen 

nauwkeurigheid van onpveer 2 i 3 "C. 



Tak1 3. CCA calibratie. De sta~stische. gegevens bij de caiibraae hebben 'betrekking op de 

relatie tussen gemeten en krekende hoogte. 

Totale data-set 

CCA predicted altitude = 16.11.254 + 1290.196 * (Axis 1 score)l&6.5 

Alunide = 164.525 + 0.916* (CCA predicted altitudej 

(n = 36) (i,,, = 0.897) (SE = 419.254) (pd.001)  

Actieve stalen 

CCA predicted alutude = 1649.31 + 1303 88 * (Axis 1 score)/l04 

Aitrtude = 133 015 + 0.932* (CCA prtdicted altitude) 

í n = 2 4 )  (?,,=0.887) (SE = 447.210) (pd.001) 

Passieve cden  

CCA predicted attitude = 1649 31 + 1303.88 * (Axis 1 score)/lM 

Altitude = -358.920 + 1.1 89 * (CCA pmdicted altihide) 

(n = 12) (i,,, = 0.921) (SE = 366.924) (pd.001) 

BESLUIT 

Uit deze studie blijkt dat er binnen de oligonrife meren van Papoea Nieuw-Guinea 

een duidelijk verband bestaat tussen de samenstelling van diatomeeëngmeenschappen 

eneaijdr en de hoogte (de remiddelde watertemperaniur) anderzijds De transferfuncties 

laten tm de temperatuur te schatten met een nau~keuaigheid van +i- 2-3 "C. Dit i s  ver- 

gelijkbaar met mmdellen uit andere studies. 

Temperatuur i s  zeker peen alles overheersende factor in niituiirlijke gemeenschappen van 

diatomeeen. Andere factoren zoals de minerale samenstelling, hydrologie en mofiegraad 

spelen zekw een even grote rol. Binnen een duidelijk omschreven set van oligotrofe 



biotopen blijft het model echter wel geldig. Met betrekking op de toepassing ervan op 

fossiele gemeenschappen is het belangijk te weten of zich in het verleden wijzigingen 

hebben voorgalaan in trofie. zuunegraad e.d. om deze modellen komkt ie kunnen 

gebruiken. De potentiele fout op de schattingen van de temperatuur aan de hand van deze 

mdellen i s  ech l t r  vri] groot, vergeleken mei de gennpe temperatuursschommelingcn die 

zich hebkn voorgedaan sinds de laatste ijstijd (5-6 'C). Het vergelijken van klimaarnon- 

shucties via verschilfende methoden is das zeker aangewezen, en diatomeeën kunnen 

hierbij een ml spelen. Een verdere uitbreiding van de dataset kan de hoger bcschrevcn 

mdclten beter helpen definiëren en de foutenmarge reduceren. Het zoeken naar analoge 

temperatuursgradienrcn voor voedselrijke milieu's zou nuttig zijn om na te gaan of ook 

daar een relatie besiaat met de samenstelling van de diatorneeëngemeenschappen. 

Ofschoon het hier voorgestelde. systeem enkel regionaal brulkbaar i s  in Nieuw-Gutnea. 

biedt het een aantal voordelen ten opzichte van methoden die gebruik maken van pollen. 

Dit i s  ondermeer te wijlen aan de afwezigheid van goede polltnindicatorcn in tropische 

laaglanden. 
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CYbIBELLONLTZSCHIA MINIMA, BEN EPIPSAMMISCHE DIATQKBE OIT 
TROPISCH AFRIKA. 
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Inleiding 

Cytnbel lon i  t zcchîa  minima w e r d  beschreven i n  1 9 2 4  door 
Hustedt (A. Schmidt Atlas der Diatomaceenkunde, Heft 88, t. 
352/12-13) uit het Tanganyikarneer. Het was de eerste vertegen- 
woordiger van een nieuw genus. 

Jaren later, i n  1950 beschri~ft Hustedt l D ~ e  Diatomeen- 
flora norddeutscher Seen mit besonderer Berücksichtigung des 
holsternischen Seengebietes . V-V1 I. Seen in Mecklenburg , 
Lauerburg und Nordostdeutschland. Arch. Hydrobiol. 43: 3 2 9 -  
458) een tweede vertegenwoordiger van dit genus, nl. C. d ~ l u -  
v i a n a .  

Een derde soort, C. hossamedin~1, werd In 1 9 5 5  beschreven 
door Salah {Come new Diatoms fsom Blaheney Point (Norfolk), 
Hydrob~ologia 7: 8 8 - 1 0 2 ) .  

In 1967 becchrij f t Maillasd C. manguini (Florule Diatomi- 
que de la Région d'Evreux ( 6 O  suppl.) Rev. Algol. 9: 28-33). 

C. cataractum beschreven door Kufferath Ln L957 (Quelques 
algues des rapides  de l a  Rusizi à Bugararna (Rwanda-Urundi). 
Acad. roy. Sc. Col. 5 ( 3 )  : 64 pp) wordt niet aks een soort 
aanvaard (Vanlandingham 1 9 6 9 ,  p .  12513 wegens de gebrekkige 
beschrijving en t ekening  die de auteur gegeven heeft. 

Materiaal en methoäen 

H e t  Tanganyikarneer, &én van de grote Afrikaanse slenkme- 
ren, is gelegen i n  het hart je  van A f r i k a ,  tussen 3 O 2 0 ' S  en 
8O48 'S .  Het bijna 700 km lange meer bereikt een d i e p t e  van 
1470 m, en  1 s  het tweede diepste meer ter wereld, na het 
Baikalmeer (1620 m diep). Het studiegebied IS gelegen in het 
noordelijk bekken van het meer, meer bepaald in het bekken van 
Bujumbura (Fig. 1). De stalen werden genomen van: 
- oppervlaktesediment in het noorde1i)kst gedeelte van het 

meer, nabij de monding van de Grote Rusizi, langsheen 4 
transekcen verlagende van de Zairese kust tot aan de 
Burundese kust (Ca l j on  1 9 9 1 ) ;  

- planktonstalen in de b a a l  van Bujumbura (Caljon 1 9 9 2 ) ;  
- 'plankton-' en epilirhonstalen in de litoraal zone langsheen 

de Burundese kust; 5 verschillende staalnameplaatsen 
(Bujumbura, Gatarorongo, Resha, Klbwe, Nyanza-Lacl werden 
maandelijks bemonsterd tussen oktober 1985 en juli 1986 
tCocquyt et al. 1991); 

- perifyton- en epipelonstalen, maandelilks genomen op enkele 
van de hierboven vermelde staalnameplaatsen; 

- oppervlaktesedimentstalen genomen op 3 verschillende plaat- 
sen langsheen de Burundese k u s t ,  n l .  n a b i l  de mondlng van 
de Mugere, nabij Magara en tussen Cap Mvugo en Nyanza-Lac 
i n  he t  zuiden van B u r u n d i .  
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Fig. 1 .  Noordelijk deel van het Tanganyikameer, m e t  a a n d u i d i n g  
van de staalnarneplaatsen.  

Alle stalen, behalve de oppervlaktesedimenten, werden 
behandeld met H,SO,. Voor de oppervlaktesedimenten werd een 
gewijzigde versie van de methode van Schrader (19731 toege- 
p a s t ,  n l .  de stalen gedurende 1 5  minuten koken met HIO, (30  % )  
en CH,COOH (99.9 8 ) .  Be diatomeeen werden ingebed in NAPHRAX en 
bestudeerd m e t  een L E I T Z  l ichtmicroscoop,  u i t g e r u s t  m e t  N o r -  
masski belichting. Rasterelektronemicroscopisch onderzoek 
werd uitgevoerd met een JEOL 8 4 0  bi] 15 kV. 

Resultaten en beaprekfng 

In tegenstelling t o t  w a t  vermeld wordt door Simonsen 
(1987, p. 9 0 )  is C. mrnirna geen " r a t h e r  r a r e  diatom". 

U i t  ons onderzoek i s  gebleken dat C .  minima voorkomt in 
de 1~toraal zone. H e t  gaat hier om een epipsarnmisch taxon, 
evenals C. d i l u v i a n a  (voordracht van  D r .  D. Jewson op her 12 
de internationaal Diatorneeensymposium i n  Renesse, september 
1992). In bijna alle onderzochte stalen w e r d  deze soort waar- 
genomen, vaak zelf s in beduidende aantallen (Fig. 2 )  . Door de 
voortdurende menging van de waterkolom i n  de  l i t o r a l e  zone van 
he t  meer, o.a. door  de windwerking, is het voor de hand lig- 
gend dat  C .  minima ook  i n  het 'plankton" van deze z o n e  aange- 
troffen wordt. Dezelfde opmerkmg ge ld t  ook voor de andere 
staalnamen, vb. epilithon stalen. Zandstranden wisselen a f  met 
rots ige bodems Langsheen de Burundese kust .  



In recent uitgevoerd onderzoek op mater iaal  u i t  het 
noordeliyk deel van het (Malawn-) IJyasameer (Vyverman & Coc-  
quyt i nged i end )  b l i j k t  d a t  C. minima ook in dit Afrikaans 
clenkmeer voorkomt. Het gaat h ie r  dus niet om een endemische 
soort  van he t  Tanganyikameer, zoa l s  t o t  nu toe werd aangeno- 
men, maar om een trop~sch Afr ikaans  taxon. 

ACBUA 710 ACBUA 7 l f ACBUA 890 ACBUA B 9 t  

Fig. 2 .  Procentuele diatomee8nsarnenstelling van enkele opper- 
vlaktesedimentstalen: ACBUA 710, ACBUA 711 n a b ~ j  de 
monding van de Grote Rusizi : ACBUR 8 9 0 ,  ACBUA 891 nabi j 
Magara. 
Arnph pedi : Amphora pedlculus (Kiitz. 1 Grun., Cocc plac : 
Cocconels placentula Ehr , ,  a n i  m i n i  : Cymbellonitrschia 
i n m i m a  H u s t . ,  Erag cons : Fragilaria const ruens  EEhr.1 
Grun., Navi semi : Nav lcu la  semlnulo~des Hus t . ,  N i t z  amph 
: Nitzschia amphibia Grun., Nitz baci : Nitzschia LMcil- 
lum Hust .  , Nitz lieb : Nl t z sch ia  liebetsuth~i Rabh. 

Lichtmicrcscopisch onderzoek: 
F r u s t u l e s  z i j n  i n  pleuraal zlcht rechthoekig. De valvae 

zijn asymmetrisch, met een rechte ventrale zijde en ten con- 
vexe dorsale zijde. De rafe is aan de dorsale of aan de ven- 
t ra le  z i j d e  gelegen. Lengte van de valva:  6-15 (14.2) Pm; 
breedte: 2 - 3 . 5  p; l$-30 striae in 10 Pm; ( 2 5 1  30 ( 3 2 )  puncta 
in 10 prn; 8-10 fibulae in 10 pm. 

E e n  morfametrische studie werd door ons uitgevoerd op een 
aantal populatles uit he t  Tanganyikameer en op één populatie 
uit het Nyasameer (Tab. 1). H u e r u i t  b l i j k t  dat de rafe niet 
steeds dorsaal ligt zoals vermeld wordt i n  Round et a1.119403, 
maar ook regelmatig ventraal gelegen. 58 % van de onderzochte 
valvae hebben een rafe gelegen aan de dorsa le  zilde, 42  % aan 
d e  vent ra le  zijde (Fig. 3 ) .  S~monsen t19873 vermeld ook reeds 
het voorkomen van valvae met v e n t r a a l  g e l e g e n  r a f e  i n  het 
mate r i aa l  van Hustedt. 

Rasterelektronenmicroscopisch onderzoek: 
Valva oppervlak i s  bijna vo l l ed ig  v l ak .  D e  striae z i ~ n  

uniseriaat, en bestaan uit een beperkt aantal areolae, die in 
tegenstelling tot Cynbellonitsschia diluviana niet door een 
uitwendig, vaak gewelfd v l i e s j e  afgesloten z i l n .  Nabil de raf e 
worden de s t r i ae  b i s e r l a a t ;  deze Z areolae z i j n  steeds kleiner 
dan de overige areolae en kunnen met elkaar in verbinding 
staan. Deze r i j  van S areolae  is ten opzichte van de r a f e  
s t e e d s  langs de buitenzi~de van de valva gelegen. Dorsaal i s  
de r a f e  gelegen op heL valva-oppervlak. Ventraal i s  de r a f e  



Tab. 1. Cymbellonitzschia mlnl rna :  lengte, breedte en a a n t a l  
fibulae/hO Pm van 2 popu la t i e s  u i t  het Tanganyikarneer en 
1 p o p u l a t i e  uit h e t  FJyasameer. 

gelegen op de overgang van valva-oppervlak en mantel. Het 
rafesysteem van de beide valvae is gelegen ofwel aan deze l fde  
r i j d e  van de c e l ,  dus beide  dorsaa l  of beide ven t raa l ,  ofwel 
aan tegenovergestelde z l ~ i d e  van de c e l ,  dus één ventraal e n  
é é n  d o r s a a l .  D e  mantel  heeft steeds een rij van ovale tot min 
of meer driehoekige areolae i nd i en  de r a f e  ventraal gelegen 
i s .  I n d i e n  de rafe d o r s a a l  ge legen  i s ,  kunnen deze areolae al 
of n i e t  aanwezig zijn op de mantelzijde; soms zijn er enkel  

kleinere a r e o l a e  aanwezig. V e n t r a a l  op het valva-oppervlak i s  
soms een s i l i c l u r n r i c h e l  ontwikkeld, zoa l s  ook waargenomen bi11 
Cymbellonrtzschia d l luv lana  (ROUND et a l .  1990, p. 616-6171. 

B i j  valvae met de rafe aan de ven t ra l e  zilde gelegen zijn 
de fissures al dan niet ventraal afgebogen aan de polen; de 
centrale flssur~s z i j n  recht, eenvoudig en dicht bij elkaar 
gelegen. Indien de rafe dorsaal gelegen is, z i j n  de fissures 
aan de polen steeds v e n t r a a l  afgebogen: de centrale fissures 
rijn afwezig. 

ACBUA 710  ACBUA 898 ACBUA 6 12 T 53 INyasamiir) 

d o r s a a l  
ven t raa l  

F i g .  3 .  L i g g i n q  van de rafe, procentueel uitgedrukt, bij 3 
populaties uit het Tanganyikameer en 1 populatie uit het 
Nyasameer. 



Intern wordt de rafe ondersteund door korte fibulae. In 
tegenstelling tot bij C. d i l u v i a n a  z i j n  de basissen van de 
fibulae onderling niet verbonden door longitudinale richels, 
dit indien de fibulae ventraal gelegen zijn. Wanneer de fibu- 
lae dorsaal gesitueerd z r j n ,  z l y n  de basissen van de fibulae 
w e l  m e t  elkaar verbonden. D e  frbulae s t a a n  centraal niet 
wrjder van elkaar i n g e p l a n t .  

P l e u r a a l  zijn een klein aantal gordelbanden waar te 
nemen, waarvan sormnigen een enkele transversale rij van kleine 
aleolae bezitten. 

Brnnenkort zullen onze waarnemingen van C. rnlnima verge- 
leken worden met het recent uitgevoerd onderzoek op C. d r l u v i -  
ana (Cocquyt & Jewson 1993). De samenwerking met Dr. D. JEIqSON 
(Univarsity of Ulster) zal hopelijk wat meer inzicht geven in 
d i t  inreressane genus, en de verwantschap met ofwel N~tzschia 
of met ofwel Hantzschia oplossen.  
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OOK ZUUR, ... MAAR OOIT WEER HFmELFDE? 
EUTROFIERTNG EN VERZURING VAN EEN VEN IN DE 

KALMTHOUTSE HEIDE, RELGIE 

LUC Denys 

De Lescluzestraat 68, B-2600, Berchem, België 

Landwinning, verdroging, eutrofiëring en verzuring zijn de belangrijkste bedreigingen van 
voedselarme, laag-alkaliene vennen en hun specifieke levensgemeenxhappen. Hoewel nog 
expenmenteel, worden maatregelen om de gevolgen van beide laatste tegen te gaan steeds 
mecr overwogen. Ecn autonoom herstel van sterk vermeste of verzuurde lennen valt immers 
op redelijke termijn niet te verwachten. Om nalevering van nutrienten en verzurende stoffen 
vanuit de bodem en "interne eutrofiering" te vermijden, wordt soms overgegaan tot het 
mimen van de organische sedimenten, zodat opnieuw een minerale, zandige venbodem 
verkregen wordt. 

Een dergelijke ingreep werd in 1992 uitgevoerd op de BiezenIniilen, een 2,8  ha groot ven 
in hei natuurreservaat Kalrnthoutse Heide, ten noorden van Antwerpen. Bekend was dat het 
ven, onder invloed van een in 1924 aangelegd aanpalend weiland, een "langzame 
euirofiering" ondergaan had. Tot in de vijftiger jaren waterde dit kmeste weiland immers 
middels een gracht af naar het ven. Hierna was veeleer sprake van een oppervlakkige 
insijpeling van landbouwwater. Hierdoor had het ven rond I955 een erg gediversiheerde 
vegetatie verkregen, waarin zowel elementen uit f voedselarme als uit voedse1riJker.e milreus 
een plaats vonden. Ondermeer door een goede vertegenwoordiging van het 
Oeterkruidverbond en zeggenjke gemeenschappen verschilden de Biezenkuilen destijds 
aanzienlijk b a n  de meeste andere vennen In het gebid,  welke een zuurder en homogener 
aspect vertoonden. Bij aanvang van de zeventiger jaren trad een snelle degeneratie van de 
Bie7.enkuilen op: pitrus en pijpestrootje kenden een sterke uitbreiding in de oeverzone en in 
het overige deel ging de begroeiing achteruit. Rij de aanvang van het laatste decennium 
waren dit nagenoeg de enige in het ven overblijvende hogere planten, tenvijl het erg ondiep 
geworden water volledig vegebtitloos was. Het water was inmiddels zuur @H 4-5) maar rijk 
aan fosfaat en andere nutrienten. 

Tn het kader van de eriectbeoordeling van de uitdieping - waarbij door het herstel van een 
aërobe, zandige bodem betere grmivoorwaarden voor soorten van het bedreigde 
Oeverkniidverimnd en begelerdende levensgemeenschappen beoogd werd - was behoefte aan 
Ben nauwkeunger historisch referentiebeeld, dan op basis van de beperkte waarnemingen 
gedurende de laatste 40 jaar opgesteld kon worden. Een beperkt palwlirnnoIogisch onderzoek 
aangaande de venevolutie sinds het begin van deze eeuw, werd dan ook opportuun geacht en 
in opdracht gegeven door het ktrokken Instituut vmr Natuurbehoud (fl. Denys, 1992). 
Hierbij kwam de nadruk te liggen op de veranderingen in de samenstelling van 
diatorneeengemeenschappen, gezien h u n  indicatiewaarde aangaande de vermestings- en 
verzunngsproblematiek. 



Twee sedimentkernen, evends enkele in 1979 en 1991 ingezamelde monsters werden 
onderzocht. Een coherent i~jdskader kon voor beide kernen opgesield worden door middel 
van ""Pb-metingen, vergelqking van de sedimentsamenstelling, pollenanaivse, 
diatomeeënonderzmk en historische gegevens, ondemeerbek~ffende vegetatieveranderingen. 
Ook de verhouding ~IiegaslpolIensom werd hiertoe benut. 

Het patroon van de milieuveranderingen in het ven breek sterke mimtelijke venchdlen te 
vertonen, hetgeen duidelijk in  relatie stond met een onder invloed van hei landbouwwater 
gevormde irofiepradiënt. 

Rond het kg in  van deze eeuw was het gehele ven dyst~oof en erg zuur (pH < 4.5). 
Frusttilia r l ~ o m h i d ~ s  var. saronico (sierk dominant), hk'nrricirla saibrrlissimo en 
parastib~ili~simu, Eunoria denticulata en Tabellarin grradnsepraro bepaalden hei 
diaiom&nbeeld. Onrniddelijk na de aanleg van de weide s m e  de aanrijlang van het 
venwater. Aanvankelijk gebeurde dit vrij geleidelijk, zodat nabij het insboompunt van het 
drainagewater een matig eutrofe, circumneutrale situatie ontstond, terwijl m.eer centraal in 
het ven de effecten hiervan beperkt bleven. In  de jaren '30 h d  een aanzienlijke versnelling 
van dit proces op, mogelijk als gevolg van een gewijzigde bemesting van de  weidc. Een 
scherpe pradtëni tekende zich hierbij ar,  met aan het ene uiteinde dominantie van saprofiele, 
wemig zuurstofbehoevcnde taxa uit erg vwdselnjk water [Uamciila seminriliun domznanij en 
aan het andere eind een 4 mesotrofe. uernig or~anisch beielaste, matig zure @H ca. 5 , S )  
situatie (Brochyira mictwephula i. lonceoluru dominant). Vanaf ca. 1050 wordt inde meest 
veronlreinigde zone een beperkte veh tenng  van de aaterkwaliteii waarEenomen. wat 
weHichi aan een minder vrije insboming van het landbouwwater en een verhoogde retenue 
van nutnënten in de smook tussen de weide en het ven geweten h worden. De jaren '60 
en '70 worden gekenmerkt door verzuring van het gehele ven, met dominantie van Euno;io 
uigria en E. brliinaris tot gevolg. De buflenng door het landbouwwater zorgt ervoor dat de 
overgang naar mrt mineraalzuur milieu niet overal gelijktijdig gebeufl en lan de vcmring 
o o k  enigszins milderen. Een extreme o\,erfieersing van Eunntio eri~iin. mals die heden ten 
dage in zovele andere vennen word! waargenomen, treedt dan m k  niet op. 

Vertrekkend van een weinig door de mens gestoorde, t stabiele uitgangssituatie, kenden de 
Biezenkurlen de laatste 65 j a a r  een erg bewogen geschiedenis. Het "zachtwaterstad~um" uit 
de vi~ltigerjaren, waaraan hei ven zgn repuiaue van botanische nj kdom overhield, was hienn 
slechts van zeer rijdetljke aard en volledig aan de menselijke i n v l d  te wijten. Ten gevolge 
van interne eutrofienng en hierop aansluitende anaqmgene verzuring konden de  vegetat~es 
die taen in het ven voorkwamen zich onmo~elijk handhaven, noch hercteIken. De optie om 
van hef ven opnieuw een bicarbonaat-am, matig zuur "Littorellion-water' te maken is 
nietiemin de ertiFe die in de gegeven omstandigheden haalbaar lijkt. Behalve de reeds 
uitgevoerde ruirnrng zal dit echter tevens de stopzetting van verdere eutrofiëring en een 
actieve verhoging van de bicarbonaatbuffering vergen. 

Als vergeIijhngsbasic zullen de palecilimnologische gegevens - in het bijzonder deze 
berrefrendr de diatornee& - zonder twijfel h u n  nut bewijzen bij de opvolging van het herstel. 
Daarbij mwt  er niettemin op gewcren uorden dat bij dergel~jk onderzwk s i d s  de mogelijke 
niirnielijke variatie in achi genomen mwt worden {cf. mk van Dam er al. ,  1989). 7a zou 
in onderhavig geval biji'oorbceld bij een beperking tot Mn enkele sedimentkern een erg 
oni.ol!edig beeld van de vengeschiedenis bekomen zijn. In nog sterkere mate geldt dit v w r  
het onderzoek van oude monsterr. waarvan de representativiteit erg betrekkelijk kan zijn. 
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H. van Dam 

Onderzoek naar kiezelwieren in Drent se  vanncn in verband m e t  
het beheer. 

In 1993 en 1991 zijn de ccologtsche verandcrinccn 
in Drrnrrc xcnncn scdert ca 1900 ondcnocht cn 
in vcrbuid gcbnchr mcr ivatcrchtmt cn rntnstli~ 
kc bcinvlotdingcn bthccr HFI onderzoek is de15 
gef i~nc ic rd  door dc Provincie Drcnthc idc op- 
drachtgwer) en het Zuivenngsschap DrcntRc, en 
dccb met p ldcn uit hct programma Effecr~cnch- 
tc Mu t r c~c len  tcgcn uerzunng cnuerntcsong 

I E G M )  
Dt velgcndcdocltttlfui~rn srondcn ctntraal 
I Her beschrijven van de hurdigc toestand cn de 

opgerrdcn venndcnngen i n  dc uld in ccn 
aanul uirgckozen vcnncn 

? H e r  bcschrilvcn van dc cffccrcn van bchecrs- 
maarregclcn op de abiorische en biotische 
kwai~rcir van een untai van deze vcnncn. 

J Her vasrlqgcn van dc uitgmgssiruaue i i n  
cnkclc vennen aaann nog bchtcrsmaatrcgr- 
Icn zullen. worden uitgcvocrd 

Omdat niet d t  gchelc Icvcnsgerntcns~ha~ kon 
worden gcinvcnrmsecrd ztln cnkclc grncpcn van 
orgmsmcn gckozcn waarvin btkcnd 1s dar ze 
godc intomaric Icicrcn over dc marc i a n  x c n u  

Mcnscliikc bcinvlocdig c n  brhm in hct vcrlcden 

O m  bchetrsncgcvcns cn gcgtvrnr ovrr mcnsctiqkr 
bcinvlocdinq ui t  hcr vcrlcdtn KC vcrzamclen, ziln 
diverse rrchicvcn gcraidplcrgd cn is Itttramur- 
andcrzoek rcmchr 
In dc blanco vennen is mcr uirzondcnng \ i n  dc 
beitrilding van kokmecuwrn cn de rcgclrmtig 
vcrwijdtnng van de opsla5 van bomen nooir 
grnchr behccr uirgmatrd Dar berekenr echrcr mcr 
dat in drzc vrnncn nooir sprake ir gtwttrr uan 
rncnrclilkc brinilo-ding. Uit  de vcrramcldc gtgt- 
vens bli ikt dat Drcnrsc vcnncn in hct dgcmcen 
door de mens op ren Wtinschaligc manicr benut 
wtrdcn Zc werdcn onder rnctrgcbmikr voor 
rccrcattc (zwemmen cn sciiaarscnl, om cr schapen 

nng. vermtstmg, c n  vcrdm~ing. r t  wcrcn de rncr 
hit  blote oog zichtbartwatcrplanrcn (aquaorcht 
vcgtucitl cn t a c e  F p t n  van rnicroscopischt 
algen of microhen kicutwicrm en sicnlgcn 
Van deze groepen organismen komcn in enncn 
karaktenstiekc cn zcldzame soorten voor Er is 
rctaucf i e r l  mformatie beschikbaar uit het vtr-  
Icùcb zodatonwikkelingcn in dc ti ld konden 
worden gevolgd D a m a s t  werd de chcrnische 
samtnrrclling van her watFr UI vrrlcdcn cn hcdcn 
hstudcerd 
Vandc ongcvccr 900 vcnncn in Drenthe werden 
achnicn gcisolccrdc vennen urrplckozcn N c g n  
zitn z g blanco *cnncn Dir  ziin refcrtnne\enncn 
waanian wtrd vcrwachr dar t r  in hcr vcrlcdcn 
gtcn of weinig rnenscli~ke bt~nvlotding gcwccrr 
zou ziin en waar naar verwachting ook in dc roc- 
komst wmnig rncnrclilkr btinvloedingcn behrtr 
721 plaarrvtndcn Daamazr wcrdcn negen 
bthttrsvcnnen gekozen Flitm ziin in hct rcccntc 
ierlcdcn of worden rn de riaaste tockomsc 
bchcenmatrtgclcn uirgcvmrd 

tc wasrcn. rncsrkarrcn te rpoclcn rn crndcn r t  van- 
gen Dczt mcnscliqke bcinvloidinr: blrlkr grorc 
gci-olgrn te hebbtn gchid roor hct karaktcrvan 
dc vcnncn cn 1% mede bepalend gcw-ccsr v w r  dc 
plantcngroci en de microflora en daarmee het vcn- 

I n  dc bchccrsvennen zijn recent behcersmaitrrgc- 
Icn gcnornen om \.ctzuring. i ermciring en wrdro- 
ging icgen rc gaan. Hcr gaar om schonen cn plap- 
gtn van vcnncn cn venrandm vcrwijdtrcn vln 
slib cn vcrhogcn van het watcrpcil I n  ecn cnkcl 
behccrsven tiyn ook al in het rcr ldcn genchtr 
bchecrsmaitrqelcn liitgcvmrd Dit bcrrctt de 
maarregcl schonen cri plaggen 

Ten hchocvc van chtmijche malvsc van her vcn- tnum, kalium calcium t n  4umnium wcrdcn KC- 
water werden in 1943 en 1991 monsters genomen, meten Hct ~ehalte aan opgclorrc organische kool- 
naarin o a dt p H  iLdYigra~d>. elekrri~ch gelei- srot werd gebruikt i l r  maar \wr her h~-;.:sqchal- 
dingricmegcn lccn maat voor dc totalt h w c c l -  rc I n  archicrcn cn lrrcraruur wtrdcn zoveel rnoge- 
htid op~dosrc sroffcni. alkalinhrcit i hcr zuurhin- tiik oude chemische waarncminpcn opgczochr 
dcnd vermoKcnl. voedings~toffcn %oor planrcn De kwalirtir v i n  dc ruim 5000 wvrncmingtn 
~fosbat, nirraar immoniuml cn een aanral kwanri- wcrd zorgvuldig gcconrrolctrd 
nticf bclangnikc lonen, roalr chloride. sulfaat. na- 





K i r z c l ~ ~ ~ c r r n  
In roual wcrdcn 97 roorrcn kictclwicrtn aanEc- 
traffcn. frmiddcld per monster kwamen cr I? 
rcrincn v w r  Dczc aanrillcn ztin rctaiict laag. 
doordrc weinig smntn ziin urigcpitr aan hrt 
oucrivtgcnd stcrk zure milieu Er ziin wcinig vcr- 
schtllcn in s m n t n ~ n u l l c n  Rissen oudc t n  rcccn 
nt monrrcn cn mrrcn de bchccrsvcnncn cn dc 
blanco vcnncn W m  m de behrrmitnnrn s n  cm 
npf ianrc  &g van her mul soorrm pcr mmstcr 
nirsscn de penden 1924.1% en 197%1QSS 
Dc zuurgraad i s  de bclangnrkste rnilicuvanabdc 
voor de kiczclwicrm Daarnalrr hcbbcn caicium 
opgclosu organische koolstof. warcrditprc. watcr- 
oppervlakte cn fosfiatgchalrt ten rignificantc rcla- 
tic met dc verspreiding vin de kcztlwicren 
I n  de blanco wnnen is er nissen 1924-1% en 
1978 19%3 al3 gtvnlgvm vrrrunng door aunosfc- 
nschc dcpo~iuc. vtrstcrkt door dcdroogtc van 
1976. ccn ngnificantc iocnamc var! dc soon Ennn- 
ru rrtgua, een wpischc vcriuringsindicaror Na 
1983 is t r  wccr ctn Inicr sipnificanrcE afnarnc rari 
E r q n a  door hcntci k a n  de drooqt xan 1976 
Ook in dc bchecmennen is er sprake kan cen sig 
ndicanic iocnamc vm E cxigua. maar hier zer de 
rtqging van dezc soon cok na 1983 rio? door Ecn 
andcrrcnchil mrt dc blanco vcnnm is dc torna- 
mc ran h'~rzrchmpa/cacformir cn andcrc indirito 
ren voor vcmlkrng met marstoffen i n  tnktlc 
bthccrsvenncn 
In  de blanco vtnncn Ir t r  in de loop der rijd, bc- 
oordccld op grond van dc rwncnsamcnrrelling 
van dc k;rrclwicrcn cn de aatrrchemic. rn de 
mccsie gwalltn spraksiin vocdrc l~cr imng cn 
m tnkrtc gcxailcn vcrtunng I n  dc behctnvcnncn 
spcIcn tcn drie dczctfdc proccsscn als in dc blanco 
rennen, maar sommige rennen ziin in irtrkc mate 
vcrnjkt mtr mnrsioffen door kokmtcuwtn of in- 
i locd ian Iaridbouuwatcr I n  brina alle vcnntn 
vtrschilr de tocrund rond 19RO sterk \*ui  d i t  rus- 
sen 1924 cn 1962 Dr vrrandcnngcn na tg83 211n 
n n  uoorrzcrung van dc trtnd drt t wrdlcn 11, aan- 
wezig was, bthal*r i n  m i e  urnnrn waar bchccrs 
rnaatrccdcn lrnrensicf rchoncn opzccrcn van de 
warcrst+ndl ziin urrgrxocrd 

D e  belanenikstc prKcsscn dit in dc onderzoihtc 
vennen wtrdcn qerignilccrd, ziln vcrrunng, alka- 
Iiniscnng (rocnarnc van pH). oligotrofienng 
(rotd<elr crarmtngl cn cutroficnng (tmnamc van 
voedsclriikdom] Deze proctsscn worden door 
iIlc ondtrzochrc groepen van organismen gcindi- 
cccrd, maar toch grrcn de vtrrchillcndc grnrprn 
in indi\.rduclc gcuailcn ook rcrrchrllcildt jnfvrnu- 
ric ovcrdc r m ~ a n d  van dc Stnncn Er is redelrike 
ovtrccnsremmnf rusrtn dc warcrplanrcn en dc 
bitzelaicrcn, mair op hlsis \ a n  ~icztlwicrcn kun- 
ncn makkeliqkcr uttsprakcn uordcn gedaan uvcr 
i erandtrinscn no rcrmiincn koncr dan i ~ifrirn 

Sicratfm 
In t o w l  zrln 13 1 swnen ~icrdgen amccrroffcn. 
gcrniddcld pcr rnonsrcr kwamen 19 sooncn r m r  
Omdat 28  soorten uitsluitend in «n \en wcrdrn 
~an$ctmifen, is her grbicd als gehccl nict echt 
smnenri~k Dir IS in ovcrctnrrcmmirig met h c ~  
a\rriucqcnd stcrk zure karakrcr Er IS ccn siqndi- 
canrr daling van hm amul sooncn per rnonstcr 
russcn lT4-1964 en 1978-1q81 rn allr vcnncn 
Hcr aantal 5ooncn in de bchccrsvcnncn is in d I i  
dnc ondcrschtidcn pcnodcn Iagcr dan in dc blan. 
co vcnncn Dc mortcn die in aanml zrinachrcruir- 
gcgun zgn kcnmcrktnd \oor weinig tot met vcr- 
stoorde. rtcrk rot maagioedsclarm rennenm 
rccnmorrntvcncn DcrgliJkc smrrrn ziin zcldzam 
in Ncderlmd 
Dc zuurgraad cn aikd~mccrt 2iin &c belanvllyrc 
milmv=orbclenumr dr sidgcn. D a m a r  hcb 
h n  hct rlckmah gclcidmgwciucrmoge~ mmomum. 
opgtlclortc opamrche kwlsrot cn hbum ccn sigmfr 
crnic rrlauc m?t dcvcnprridmg van sicrrlgcn 

Dc sicralgengemecnwhappcn zijn in stcrkc mare 
karakterisriek ioor  de ~izonderliikc vcnncn en 

dcrc \cnchillcn bliiutn. ondanks rtnndtnnqen 
in dt iild. in grort trckktn unwcri f  Hicrbii 
motr cchrcr wordcn ungcrtktnd dar dr icrschil- 
[en binnen de oudc monstcn cn Nsrcn de oudc cn 
nieuwe monsters, als gcvolg van de gcbmikre %?r- 

wcrk~ngsmcthodtn, gcnngcr lil ken dan ze in wcr- 
keli~khtid ziin 
In de mtcsrc blanco rcnncri i s  ct msscn 1924 t n  
1980 ten werkt rcruidcnrig in dc soontnsamcn- 
stelling door vcrzuting. mtdc in dc hand gta.crki 
door dc drmtrc van 197h, mlrr daarna rs cr utcr  
ccn utrandtnng in dc nchring van de oudc r-- 
stand I n  rcnnen die kunstmatig zijn onmarcrd 
rreedr dc wrzuring na dc droogre r in 19'6 cn hcr 
daarop volgndc hcrstti nog gcprononcctrder 
naar rorcn In dc xcnncn dic mcr mc<r~roifco t i in 
vcmlkr komtn sltchts cnkclc algrmcnr soortcn 
srtrrlgrn. in grnngi howcrlhcdcn. voor 

jaar. zoals dc ierandcnngcn die door dc cxrrernc 
drmptc \ i n  19'b en cnkelt durop volgcndc drogc 
zomers ziin veroonaaki W~rcrplanrtn ziin gocdc 
indiritoren om vcr~ndenngco re rrwrrcn op de 
middclluige cn langt rcrrniin. 
Dc vcrandcnngcn in dc kiczcla.icrcn ztin in 
verband it brcngcr mrt dc vcr=ndrnnEcn r a n d t  
rnrfieu~iriabclen \lel dc srcralcrn is dit minder 
hct geur1 Dit  komt wunchirnliik doordar sicral. 
gcn vect qtvotligtr ziin dan kirttta ie r tn  voor 
F U O ~ I C ~ C  rni~icu~~randcnngcn. dic mcr de gcbniik- 
rc ksrsch cn chcmschc rntrhudcn nict ~ o c d  ziin 
r e  meren He! icrxzdercn r a n  dr inorrcn~amcn- 



rrclling van dc sicralgen is wcl tcn sipnaal roor 
milieuvermdrnngcn, maar hcr signaal is nitr zo 

Effcctcn van recente bchcersmaatrcgclen 

I n  dc behccrsvenntn zijn maarrrgrlcn grnomcn 
om vcrzunng, vrmcsung tn  verdroging tcgcn te 
gaan. Het gu t  om zogcnaamdi cffecrscnchre 
rnaaucgclen. I n  dc berrudrcrde kennen ornvancn 
dczc schonen cn phggcn van venbodcms en vcn- 
randtn cn vcpriidcwn vin slib tcgcn vermesting 
cn verzuring. tn verhogen van her watcrpril rcgen 
verdroging Voor etn cnkel ucn btsuu i  planncn 
v w r  schontn cn plaggen in d t  nabije tmkomst. 
De uitgcvmrdt m a t r q c l t n  z i p  dlc van rccentc 
datum {eind iamn achug rot begin p r t n  ncgcnrigl 

Schwirn rn plaggem 
Vcrwqdcrcn van slib tcgenvcrzunng cn vcrmcs- 
ring is uitgcvotrd m vcnnrn wrinn plnrcn uit 
her Oevcrkruid-verbond, zoals warcrlobclia cn 
~ v c r k n i i d .  karakterlitrek u in  of wartri Dc rcrul- 
tartn van dczc rnurregcl waren rccds m dc zomer 
van 1991 uchrbnr, men w m  tcn aantal planten 
van waterlobclia i n  d t  Ganzlnpacl wcrd waarge 
nomen Daarnazst blirkt het posiricve cfffcr ook 
uit eetdcrc schoningsactivircircn in dc Ganzen- 
poel I n  dc jaren zesogen zrvrnrig 

Hoogrcenvemrn 
Zoais uit het voorgamdc b l i i k ~  rr her opzctrcn 
van de watcrstmd m engszins vcrdroogdc hwg- 
vccnr~cs gunstis gcbkken. Ovcrwogcn km wor- 
d m  om ook in andere verdroogdt hoogvccntics 
dczt maatrcgcl rc ncmcn Omdar dc cfftcrcn van 
Filvcrhogng rutt m dlc gcvilltnporiucf hocvcn 
rc ziin. u1 dc riruaric voor clk urn apart motrcn 
worden beoordeeld 

Qtvcrkruid-vcnntn 
I n  hvdmlogsch gctsolecrdc owerkruid-vcnncn i a  
het voor dc wntcqslanttn d te raden om hct 
warcrpcil zadartig re verhogen dar nier ren minste 
e n  dcc1 van dc venbodem 'r zorncu droogvalt 
Het droogvalren bcvordcn dc mntralisartc van 
orgmirch marcnaal cn ondcrdmki dt  groci van 
vcenmosscn. hctgccn gunstig is voor ocucrkruid 

Hooq~rcnuenntn 
hanbcvolen aurdt om I n  ccn alritai, ioorhren 
matig votdselnikc. hoogvccnvtnntn hei nrga- 
nisch marcriail op cnktlc plrkkcn rc xemirdercn 

Trgrngaun van ontmitemtg 
I n  enkele otvcrkniid-vennen is na hct opzencn 
van de warcrsund oeverkruid vctdwcncn of is dc 
owcrzonc ongcrchikr gcwordcn voor planreroor- 
r tn  UI[ het Oevcrh id-vehnd.  In dcrgcliikt 
gwallen zijn veenmossen rocgcnornen of hccft pir- 
r u  zich op dc geplagde m e n  massul enmik- 
keld. Met de huidige atmosferische dcpositir van 
soksmf is  in ocverknitd-vcnncn hct opzetten van 
dc wartrsund ongunseg voor dc bctrcffcndc wa- 
rcrpluitcngemrcnschaPFn. omdat d t  ucnbodrrn 
dan rum meer miestcns voor een dec1 rrgclrnaci~ 
droogvalt 
Her opzcrrtn van de wzrcrrtand in cnkclt hmg- 
vtcnvenncn als martregel regen verdroging hccft 
dc onmkktlingcn van de warcrplmtcn- cn utr- 
Iandmgsi.cgcrauca positief bcinuloeù. Hoogveen- 
vomcndc vegcutia ontwikkelen zich daxdoor 
bctcr. Twcns is er ccn gumtigc invloed op kiezel- 
wiercn cn stcralgcn 

cn warerlobelia Dt Itveniwilzc van wartrlobclia 
cn otvttkruid is aangepatam uidelijk droogral- 
lcn Dc oxvdauc crn gercductcrdc zwavelvcrbrn 
duigen uir de bcdcm vcroorsaakr na her droogval- 
len echrcr vcrzunng. d i t  schidtlik is vmr d t  
microfyttn. Ook h c r  tal per ccn aíwcgiiig 
motten wordcn gcrmakt Bovcndirn is dc matc 
van droogvallen een subticlc zaak H r t  te ~ r o e g  of 
cc Iangdung droogvalkn van venncn leidt tot 
ongunsugc omsmdi&eden voor de Bicstrarm-rrrr- 
terbbrhqrrnrmsch3p en ontarrkkclingcn m dc 
nchmg van vrgcurjcrvpcn van d r o p  d e u s  
Ecn verhoging van dc waicntuid kan vanuit een 
geheel ander gczichrspunt luist wel gunstig zijn, 
bqvoorbtcld om wctr randvoorwurden rc schcp- 
pen voor ten bcgrorimg vanvccnmosriikc dophci- 
dt  rondom htt  vcn Dcrgclr~kc sicuancs rereisen 
een duidetiike keuze van de bchtcrdcr. 

Hicrdoor worden wcer gunsLigc vwmaardrn 
gccrcetrd roor dc zeldzame drilvcndc cgclskop 
cn daarmet voorde levrnsgcrnccnccbp en het 
venwpe waarvoor d t ~ c  soort zo  karakccristick is  



Uwcrkruid-vcnntn 
O m  grschikte grociplwttcnvoor ~atcrlobclia en 
oevc rh id  te behouden, zijn ondcr de huidige 
omrundighcdtn mcr ccn zckcrc rcgrlmaat skrievc 
bchctrsmurrcgclcn in wvcrkruid.renncn nood- 
zakctik. Ecnrrnmdigt schoonmuk van deze 
v m c n  zd  d s  grvolg van de huidigc. hogc armos- 
fcnsche depositic van stikstof t n  d t  dumcc  
gepaard gauide ongewcnstc o n ~ i k k t l i n ~ e n  nict 
voldacndc zijn. Vmrairnog k m  in de jaren na 

schoonmaakvolstaan worden mtr dc vcrivrldt- 
r l ig  van de ondergedoken moslaag, indien deze 
zich sterk uiibrcidc A l s  op den duur bli jkt dat cr 
zich wccr organisch mre r i n l  ophoopt ah gcvols 
van vcnunng cn vcrmcsting. disnr opnicw rc wot- 
d tn  w c r g q u n  tor ucrwiidcnng van slib. Zolang 
de bel~t inp; door atmsfcnschc dcpesitie n i t i  
sterk vcrrninde- zal ccn duurzaam hrrstel. van 
hrdrologisch gctrolccrdc ocrcrkmid-vennen Riet 
mogcliik ziin 

Btgrazing 
Om vocdstl~tm~!ung door uiru~crprtlcn rc voor- 
korncn dirncn vcnncn uirgcslorcn re worden van 
bcgrrzini;. Dit gcldt in dr huidtgt siruaac mcr 

Monitoring cn ondcrrock 

Om dc cffectinrcit van bchcer~rnaatrr~ckn te c i a -  
lutrcn is het noodz&clrk En dc bttrcficndeucn- 
ncn dc ontwikkelingen 5a11 dc vcgrtatic. dc micro- 
flora cn de chemnche simcnstcl l~n~ian hct ven- 
water rtgclmarig rc volgen Dan kan cr tiidig -r- 
dtn biigtsniutd wanneer zich ongcwcnrrconwik- 
k t l q e n  vmrdocn Om inzicht re knigcn in lang- 
zazm r criopendc praccsscn In Drcntrc vennen in 
htr algcmccn. ts ccn dcr~cliikc monimnng ook 
btlangoik v w r  ecn u n u l  btanco vennen. Dc ont 
wikkelingen m dc blanco vennen z i p  tcvrns cîc 
rcfcrrnoc voor dc vmncn w u r  hchcenmumgelen 
ziln uitgwocrd Ongciucn~tc vtrmdcnngcn kun- 
ntn  zo \rocpjdig worden gcsignalccrd. H i t n o t  
kan worden ungslorcn op de btrtamdc rnrrtpro- 
gamma's van hcr Zu;\tringsschap Drenrhc cn het 
DL0 Insrinrur voor Bos- en Namurondcl-roek 
Mrt is nodzak t l i k  dc cffccrcn r ui opztntn van 
her waterpeil tr volgen door fier rcgclmarig mcun 
van de waterstanden in rcn mul blanco venncn 
rn bcheenvc~cn Hicrtoe kin gocd worden un 

namc v m r  r t n  mcctal ocvtrkruid-vcnntn. dic 
sinds enkele larcn UI een bqnun<sùchcer zijn 
opgcnomcn 

Kdppen van bor 
I n  her dgerneen dient tc wordcn gcoacht crn bos- 
uni t  zont rondom vcnncn tot stand tc brtngcn, 
o.? om watcronttrckking en invang van armosfc- 
nsche dcposiric rc vcrrnindcren Daarnaast is hct 
v w r  ocvtrkruid-vcnncn wcnsclilk om de wmd- 
werking te vergroten. waardoor aan dc oostzildc 
van her ven dc vcrctsrc zandige b d c m  m stand 
lun blilvcn. Hicnot dicnr lan de zuidwc~aijdr 
bos rc worden grkapr. 

Maacen rn p.hKgcgcn 
D e  rnassalc onmkkelingvan pitrus. in veorh.ccn 
mrt mcsrsroífen vcrniktc vennen. km worden 
bcsucdcn door m e n  of plaggcn In  geval van 
maattn drcnr bil vwrkcur ondcr warcr re worden 
gemaaid of, mdien rno~t l i~k ,  na maaien dc wartr- 
rund 4 wordsn opgezet. Op de= manitr kan 
ook lonqe pitnis. die na plaggm wccr gckicmd is. 
wordcn bcsucdcn. 

gesloten op de m d s  bcstapndc hydrolonische 
memctten i.an de behccrsorganoarirs I n  hm vcr- 
Icdtn ir, dit muoldwndr gebcurd. 
Om de cffcctcn van de cxmcmr droogte van 1976 
beter te Runncn xheidcn van Iangr-trrmlnont- 
wikkelingen t i  her wenselijk om ccn amwl micro- 
fncnmonsrtiir uit 1973 alsnog rcondcrzockcn. 
Het  ir, tcn bchoneuan een beter rtfcrcnurkadcr 
cn ccn bmr begnp van lange-tcrmignucrindcnn- 
gen arensetijk om ondrrzock rt docn u n  boorkcr 
nen uit cnkclr 'rnoddc Drcntse venncn' Door dc 
resunrcn van organismen in dc bwrkemen re 
ondcrrockcn kan een beeld wordcn vcrkrcgcn 
van de invlocd van de mtnr op zulkc vtnncn in 
ecn verder verlcdcn. 
Verder archiefonderroek naar gcgcvcns ren aan- 
zien vui  rntmti i j t t  bc i nv ld i ng rn  vcgciarrc vut  

Drcnrrc vcnncn is gcwcnsc Dir  lcidt rot ten brc- 
der rcfcrcnrtckrdcr, waardoor vtrandtnngcn ie  
vcnncn in ccn brcda kader kunnen wordrn 
gtplurst cn gcinrcrprtrrrrd. 
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De Engelse diatomist Klaus  Kemp s c h r e e f  r n l j  d a t  h ~ j  werkloos is 
geworden en gezien zijn leef t i ~ d  n i e t  veel kans meer heeft 
o o l t  weer aan de slag t e  komen 
Ue heer Kemp die in Europa d e  beste diatorneeenlegger  1s heeft 
besloten v a n  zijn kundisheia z l J n  br008 t e  m a ~ e n  en biedt kunst19 
se legae diatomeeen. foraminiferen en radla  taria preparaten  a a n .  
H I J  i s  ook bereid speciale legpreparaten te maken naar de wens 
van de opdrachtgever. 
Ter ~llustratle zond h i j  m i 3  fotokapie v a p  enkele voorbeelden 
plus een ~rljsl i ~ s t  en verzocht ml] Nederlandse microscopisten 
er, d>atomlsten hlervan In kennls t e  stellen. 
Z i ~ n  adres is "BlautannenHWickham Way.East Brent .Sornerse t  TA4 4JB 
ENGLAND.  
De levertijd is ongeveer 4 w e k e n .  
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