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1. Inleiding
Net als veel meren en plassen in Nederland heeft de laagveenplas Terra Nova, als gevolg
van eutrofiëring, te maken met waterkwaliteitsproblemen. Terra Nova is ongeveer 70 ha
groot en heeft een gemiddelde diepte van 1.5 m. Het sediment is organisch, het water
wordt geheel gemengd en is lange tijd van het jaar troebel (Bontes et al. 2006). Vanaf
1988 was de plas troebel en gekenmerkt door algenbloei. In de winter van 2003-2004 is
daarom een biomanipulatie-experiment uitgevoerd waarbij onder anderen brasem en
blankvoorn is verwijderd. Deze ingreep leek in eerste instantie succesvol. Planktothrix,
tot dan toe de dominante cyanobacterie-groep, verdween vrijwel geheel (Figuur 1).
Zooplankton kon zich uitbreiden als gevolg van de verminderde predatiedruk door vis.
Deze (tijdelijke) opkomst van grote hoeveelheden zooplankton (vooral Bosmina en
Daphnia soorten) ging samen met het totaal verdwijnen van Planktothrix (Figuur 2).
Binnen het zooplankton vond tevens een verschuiving plaats van Bosmina naar Daphnia.
Daphnia is groter dan Bosmina en de grotere Daphnia-soorten kunnen ook grotere
deeltjes aan met meer efficiëntie (Geller & Müller 1981).
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Figuur 1: Concentraties van verschillende groepen cyanobacteriën (aantal ml-1) van 1996 tot en met 2006 in
Terra Nova. De pijl geeft het tijdstip van het biomanipulatie-experiment aan (winter 2003-2004).
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Figuur 2: Concentratie Planktothrix (µm3 ml-1) en de zooplankters Bosmina en Daphnia (aantal ml-1) van
1996 tot en met 2006 in Terra Nova.

Het water in 2004 was helder en er was een zeer gevarieerde waterplantenvegetatie. De
voorjaars -en zomeralgenbloeien waren niet heftig en bestonden voornamelijk uit
groenalgen, kiezelalgen etc (eerste Nieuwsbrief Natuurontwikkeling Loenderveen). In de
zomers van 2005 en 2006 echter kwam er een bloei van Anabaena op (Figuur 3), die niet
eerder in Terra Nova was waargenomen (zie Figuur 1).
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Figuur 3: Dynamiek van verschillende genera cyanobacteriën (uitgedrukt in biovolume) in drie
opeenvolgende jaren (2004–2006).

De Anabaena-bloei resulteerde in stinkende drijflagen (Gerard ter Heerdt, persoonlijke
communicatie). De waterplantenvegetaties kwamen in die jaren niet goed meer tot
ontwikkeling. In 2006 volgden er na de bloei van Anabaena (dus relatief laat in het
seizoen) ook nog bloeien van Aphanizomenon en Microcystis.
Doel van de studie
De plotselinge opkomst van Anabaena in Terra Nova (en in een later stadium
Aphanizomenon en Microcystis) is de aanleiding voor deze literatuurstudie. Waternet
spreekt de wens uit in staat te zijn bloeien van deze cyanobacteriën in Terra Nova in de
toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Aan het NIOO-CL is gevraagd om de
navolgende hoofdvraag en onderliggende nevenvragen voor zover mogelijk te
beantwoorden en met deze kennis een basis te leggen voor aanpak van de algenbloei in
Terra Nova.
2. Vraagstellingen
2.1 Hoofdvraag van de literatuurstudie:
Waarom trad er in Terra Nova in 2005 en 2006 een bloei van Anabaena op (terwijl dat in
de voorgaande 28 jaar niet is voorgekomen)?
2.2 Onderliggende vragen:
• Hoe groot is de kans dat een dergelijke bloei vaker op zal treden?

7

•
•
•
•
•

Waarom blijven draadvormende cyanobacteriën uit de ‘Planktothrix-groep’ na de
biomanipulatie afwezig?
Waarom worden er geen groen- kiezel- goud- of andere algen gevonden?
Wat is er tegen een Anabaena-bloei te doen?
Wat is de relatie tussen de veranderingen in de cyanobacterie-gemeenschap en de
uitgevoerde biomanipulatie?
Wat betekent het al dan niet voorkomen van waterplanten voor de algenbloei?

Leeswijzer
Om deze vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden zal eerst ingegaan worden op
de relevante ecologie van cyanobacteriën in het algemeen (voor zover er er sprake kan
zijn van een algemene ecologie van een dermate heterogene groep). Vervolgens zal meer
in het bijzonder worden ingegaan op karakteristieke eigenschappen van een aantal
cyanobacterie-genera (Anabaena, Aphanizomenon, Planktothrix en Microcystis). Daarna
zal gekeken worden welke omgevingsfactoren bijdragen aan een bloei van voornoemde
soorten. Uiteindelijk zullen kennishiaten geformuleerd worden en zal er aangegeven
worden wat voor onderzoek noodzakelijk is om die hiaten in te vullen. In de bijlage
tenslotte zullen de hierboven gestelde vragen specifiek beantwoord worden.
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3. Algemene eigenschappen cyanobacteriën
De meeste cyanobacteriën zijn aërobe, fotoautotrofe organismen. Dat wil zeggen dat ze
fotosynthese gebruiken met licht als energiebron in de aanwezigheid van zuurstof (O2,
dat tevens als produkt van fotosynthese ontstaat). Voor zover onderzocht (bijv. voor
Microcystis) blijken veel cyanobacteriën overigens ook in staat onder anaërobe condities
te groeien, o.a. door het uitvoeren van melkzuurgisting. Cyanobacteriën hebben
normaliter slechts water, CO2, anorganische stoffen en licht nodig (Mur et al. 1999). Ze
worden in alle habitats ter wereld gevonden, ook in terrestrische (bijv. als symbiont van
korstmossen) maar vooral in zoet –en zoutwater milieu’s. Het feit dat ze onder vrijwel
alle omstandigheden kunnen voorkomen (zoet, brak –en zoutwater, warme en koude
waterbronnen) laat zien dat ze zich hebben aangepast aan een veelvoud van
omstandigheden en ‘tegen een stootje kunnen’. Cyanobacteriën behoren tot de oudste
levensvormen op aarde. Ook bloeien van deze organismen zijn allesbehalve een recent
fenomeen. Verwijzingen naar het verkleuren van water o.i.v. algenbloei vindt men o.a. in
het Oude Testament en het werk van Shakespeare. Bloeien van cyanobacteriën horen van
nature thuis in ecosystemen als meren en plassen. Het is een illusie te denken dat het
mogelijk is de groei van cyanobacteriën volledig te beheersen door manipulatie van
externe condities. Evenmin is het wenselijk deze natuurlijke component van het
fytoplankton volledig te doen verdwijnen. Wel is duidelijk dat door eutrofiëring de
omvang van en overlast door cyanobacteriebloei zijn toegenomen. Tegen deze
overmatige algenbloei zijn maatregelen denkbaar en deze zullen aan bod komen.

3.1 Groeisnelheid en verblijftijd
De groeisnelheid van cyanobacteriën is meestal lager dan die van andere
fytoplanktongroepen. Deze lage groeisnelheid houdt in dat de verblijftijd van water in
een meer of plas vrij lang moet zijn om bloei van cyanobacteriën mogelijk te maken. In
wateren met een korte verblijftijd ontstaan geen bloeien van cyanobacteriën (Mur et al.
1999), de algen worden als het ware uitgespoeld. Verspagen et al. (2005) rekende uit dat
cyanobacteriën (Microcystis) uit het Volkerak-Zoommeer verdwenen indien er een
constant doorspoeldebiet werd gehanteerd van 75 m3 s-1. In Terra Nova is de gemiddelde
verblijftijd van het water 219 dagen. Dit is voldoende om bloeien van cyanobacteriën te
laten ontstaan. In figuur 4 is een vergelijking gegeven tussen de verblijftijd van water en
het percentage cyanobacteriën in het fytoplankton in Canadese wateren. Bij een
verblijftijd van ruim 92 dagen kunnen cyanobacteriën al 60 % uit van het fytoplankton
uitmaken.
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Figuur 4: Vergelijking van de verblijftijd van water (zwarte kolommen) en het percentage cyanobacteriën)
in 8 ondiepe meren en/of vijvers in Toronto, Canada. De wateren zijn meso –tot hypertroof. Figuur
afkomstig uit Olding et al. (2000).

3.2 Temperatuur
De maximale groeisnelheid van de meeste bloeivormende cyanobacteriën (zoals
voorkomend in Nederlandse wateren) wordt bereikt boven de 25 ºC (Robarts & Zohary
1987). Deze optimale temperatuur ligt hoger dan die voor groenalgen en diatomeeën. De
temperatuur is daarom een belangrijke factor in het ontstaan van cyano-bloeien in de
zomer. In Terra Nova is de watertemperatuur in de periode 2004-2006 weliswaar slechts
even (in 2006) boven de 25 ºC geweest, maar heeft wel vaak tegen deze grens aangezeten
waardoor cyanobacteriën toch vrijwel bij optimale temperatuur konden groeien (Figuur
5). Ervaring leert dat bij watertemperaturen boven de 20 oC het selectief voordeel
verschuift naar cyanobacteriën. Klimaatscenario’s voorspellen dat de temperatuur in
Nederland zal blijven stijgen met geregeld zachte winters en warme zomers (KNMI
Scientific Report WR 2006-01). Dit zal dus in het voordeel zijn van cyanobacteriën (zie
Mooij et al. 2006 voor een beschrijving van de te verwachten effecten van
klimaatverandering op Nederlandse, ondiepe meren).
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Figuur 5: De watertemperatuur (ºC) in Terra Nova in 2004-2006. De horizontale lijn (25 ºC) is de
temperatuur waarbij de maximale groeisnelheid van veel bloeivormende cyanobacteriën wordt bereikt.

3.3 Licht
Hoewel ze, net als alle fytoplanktongroepen, licht nodig hebben, zijn veel cyanobacteriën
opnieuw net als ander fytoplankton, gevoelig voor langdurige blootstelling aan hoge
lichtintensiteit (van Liere & Mur 1980). Cyanobacteriën zijn zeker in staat zich aan te
passen aan hoge lichtomstandigheden, o.a. door het aanpassen van hun fotosystemen en
cel-pigmentatie (minder lichtoogstende pigmenten en meer lichtbeschermende
pigmenten, waaronder enkele caretenoïden). Aanpassing kost echter tijd. Plotselinge
blootstelling aan veel licht kan schadelijk zijn voor de cellen (Ibelings et al. 1994). Waar
(sommige) cyanobacteriën in uitblinken is het omgaan met weinig licht. Dit geldt vooral
voor draadvormende cyanobacteriën uit de groep Planktothrix/Limnothrix. De morfologie
van hun draden en de aard van de lichtoogstende pigmenten stelt deze cyanobacteriën in
staat uiterst efficiënt licht in te vangen voor fotosynthese. Hun efficiënte groei bij laag
licht heeft ook te maken met het feit dat cyanobacteriën weinig energie nodig hebben om
celfuncties te laten doorgaan (Mur et al. 1999). Het resultaat hiervan is dat
cyanobacteriën een competitief voordeel hebben in meren die troebel zijn. Troebelheid is
het gevolg van lichtuitdoving door zowel anorganische deeltjes zoals slib, als door
fytoplankton (in hoge dichtheden). Dit troebele water selecteert voor draadvormende
cyanobacteriën en is in het nadeel van ander fytoplankton (Mur et al. 1999). Troebel
water kan een gevolg zijn van ander fytoplankton, zoals groenalgen, maar ook van bloei
van cyanobacteriën zelf. In wezen bevorderen cyanobacteriën zo de condities (troebel
water) die leiden tot hun eigen success (“feedback” mechanisme). Dit soort feedbacks
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kunnen aanleiding geven tot het optreden van alternatieve evenwichten (troebel waar
eerst helder water was, zie later in de tekst).
Labexperimenten hebben gelijke conclusies getrokken (van Liere 1979): de groenalg
Scenedesmus groeit in een chemostaat zo snel bij hoge lichtintensiteit dat Planktothrix
weinig kans krijgt om zich te handhaven. Wanneer Scenedesmus een hoge biomassa
bereikt krijg je schaduweffecten omdat licht niet goed meer in de chemostaat doordringt.
Het gevolg is dat er een lichtklimaat ontstaat die toelaat dat Planktothrix dominant wordt
(efficiënt celmetabolisme bij laag licht) en Scenedesmus laat verdwijnen. Planktothrix
concurreert Scenedesmus eruit en deze situatie is stabiel in de tijd omdat een hoge
biomassa van Planktothrix leidt tot permanente schaduwcondities, die in het voordeel van
de cyanobacterie zijn (Van Liere 1979). Doordat de groeisnelheid van cyanobacteriën
onder lage lichtomstandigheden relatief hoog en hun onderhoudsenergie minimaal is, zijn
deze organismen in staat om in troebel water te domineren over andere
fytoplanktonleden. Daardoor kunnen ze ook bloeien vormen in nutriëntenrijke plassen
(Reynolds 1997). Onder bepaalde condities zijn de cyanobacteriën zo succesvol in het
beconcurreren van ander fytoplankton dat min of meer permanente bloeien van
cyanobacteriën onstaan. Een voorbeeld hiervan zijn de algenbloeien in de
Veluwerandmeren eind jaren 70, begin jaren 80 (Ibelings et al. 2007).
Essentieel is hier te benadrukken dat het algemene beeld van cyanobacteriën als ‘laag
licht kampioenen’ niet correct is. Dit geldt uitsluitend voor draadvormende
cyanobacteriën zoals Planktothrix agardhii. Kolonievormende cyanobacteriën zoals
Microcystis spp. zijn veel minder goed in staat met weinig licht tot bloei te komen. Deze
soorten zijn veeleer afhankelijk van hun drijfvermogen in de competitie met andere
soorten (Ibelings et al. 1991). Veel cyanobacterie-soorten hebben gasvacuoles waarmee
ze hun dichtheid en drijfvermogen kunnen aanpassen aan de omstandigheden en zo hoger
of lager in de waterkolom kunnen drijven (Ibelings et al. 1991). Het bezit van
drijfvermogen is een belangrijke competitieve eigenschap in watersystemen met
onvolledige menging. Zie verder beschrijving Microcystis.
3.4 Nutriënten (N en P)
Cyanobacteriën zijn zeer goed in staat om essentiële nutriënten op te slaan, zoals fosfaat
en stikstof. Stikstoffixeerders komen vooral voor onder de filamenteuze soorten die
heterocysten vormen, cellen die gespecialiseerd zijn in N2-fixatie. Hiertoe behoren o.a.
Anabaena-soorten (Schreurs 1992). Ondanks dat bloeien van cyanobacteriën vaak in
eutrofe plassen voorkomen is het niet zo dat ze veel stikstof en fosfor nodig hebben. Op
het moment waarop de bloeien zich voordoen is, zelfs in eutrofe systemen, de
hoeveelheid direct opneembaar P en N vaak gering (vrijwel alle nutriënten zijn al
opgenomen en opgeslagen in biomassa). Het blijkt dat cyanobacteriën ten opzichte van
ander fytoplankton een hogere affiniteit hebben voor nutriënten als fosfor en stikstof
(Collos et al. 2005, Tanaka et al. 2003). Dit betekent dat ze bij lage externe
nutriëntenconcentraties beter nutriënten kunnen (blijven) opnemen dan andere
organismen en daardoor onder limiterende nutrientënconcentraties ander fytoplankton
efficiënt kunnen beconcurreren. Verder kunnen cyanobacteriën fosfor opslaan tot
concentraties die genoeg zijn om twee tot vier celdelingen uit te voeren (Mur et al. 1999).
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De ratio tussen stikstof en fosfor wordt vaak aangeduid als bepalend voor het succes van
cyanobacteriën. Een TN:TP ratio van 29:1 of lager gaat vaak samen met dominantie van
cyanobacteriën in meren en plassen (zie vele voorbeelden in Smith & Bennett 1999 en
ook in Bulgakov & Levich 1999). Belangrijk is wel niet slechts naar de N:P ratio te
kijken, maar ook naar de concentraties afzonderlijk (Reynolds 1999) omdat ratios
informatie over de onderliggende nutriëntconcentraties kunnen verhullen.
3.5 Toxines
Cyanotoxines worden vaak verantwoordelijk gehouden voor massale sterfte van vissen en
watervogels (Matsunaga et al. 1999, Rodger et al. 1994). Een direct bewijs wordt echter
bijna nooit gevonden. Ten tijde van een bloei van cyanobacteriën kunnen andere factoren
ook een rol spelen, zoals hoge temperatuur, zuurstoftekort of de opkomst van andere
organismen die ook giftige stoffen produceren (denk bijvoorbeeld aan botulisme).
Hierdoor is het precieze aandeel in de sterfte van vissen en vogels door cyanotoxines nog
altijd onbekend (Ibelings et al. 2005). Cyanobacteriën produceren verschillende toxines:
lipopolysaccharides, neurotoxines en hepatotoxines. De meest voorkomende en best
bestudeerde vorm zijn de hepatotoxines (Sivonen & Jones 1999). In zoetwatersystemen is
de belangrijkste groep hepatotoxines die van de microcystines. Dit zijn kleine cyclische
peptides waarvan er inmiddels meer dan 60 vormen zijn beschreven (Codd et al. 1999).
Waarom cyanobacteriën investeren in de produktie van cyanotoxines is niet goed bekend,
alhoewel studies wijzen op inzet van toxines als afweer tegen grazers (Jang et al. 2003),
of als allelopatisch middel dat de groei van concurrenten remt. Voor een breed overzicht
van de ecologische effecten van cyanotoxines zie Ibelings & Havens (in press).
3.6 Graas
Cyanobacteriën worden in het algemeen weinig of niet gegeten door zooplankton zoals
watervlooien, rotiferen en copepoden. Dit komt doordat ze:
1) toxines bevatten (zie paragraaf 3.5, hoewel de toxines niet leiden tot een
verminderde graasdruk gaat zooplankton wel snel dood indien ze de toxines
opnemen en is hun reproductie laag (Reinikainen et al. 2002, Rohrlack et al.
1999a)),
2) kolonies vormen waarbij veel cellen bij elkaar zitten in een slijmlaag
(bijvoorbeeld Microcystis) en daardoor te groot zijn of te taai (Rohrlack et al.
1999b) of
3) draden vormen en daardoor ook te groot zijn om uit het water gefiltreerd te
worden (Dionisio Pires et al. 2007).
Deze verschillende afweermechanismen hebben ervoor gezorgd dat cyanobacteriën
moelijk door zooplankton worden gegeten en hebben in het verleden het succes van
biomanipulatie in de weg gestaan (Gliwicz 1990).
3.7 Conclusies algemene ecologie bloeivormende cyanobacteriën
Cyanobacteriën zijn overduidelijk een evolutionair succesvolle groep. Ze zijn wijd
verbreid, hebben vele habitats veroverd, waaronder die met extreme condities. Wat maakt
cyanobacteriën zo succesvol? Welke eigenschappen? Het zijn niet de snelste groeiers,
integendeel, alhoewel sommigen wel uitzonderlijk sterk reageren op een toename in
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temperatuur. Cyanobacteriën zijn vooral zuinig op hun biomassa. Verliesposten zijn laag.
Ze hebben een goede weerstand tegen graas. Sedimentatieverliezen zijn gering door het
bezit van drijfvermogen. Ze handhaven hun populatie ook als de condities verslechteren,
bijv. als direct opneembare nutriënten uitgeput raken (stikstoffixeerders schakelen over
op atmosferische stikstof als N-bron) of als het water erg troebel wordt. Dit betekent ook
dat cyanobacteriën bijzonder kwetsbaar zijn voor verliesfactoren, bijv. voor uitspoeling
door het verkorten van de verblijftijd.
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4. Beschrijving specifieke genera
4.1 Anabaena
Anabaena behoort tot de Orde van de Nostocales, die gekenmerkt worden door het bezit
van heterocysten. Deze heterocysten worden gebruikt om atmosferische stikstof (N2) te
binden. Deze reactie wordt gekatalyseerd door het enzym nitrogenase. De werking van
dit enzym wordt geremd door zuurstof, vandaar het uitvoeren van stikstoffixatie in
gespecialiseerde cellen (heterocysten) waarin zuurstofproduktie door fotosynthese
afwezig is. Stikstoffixeerders zijn in staat om onder stikstofarme condities wel door te
groeien, waar andere algensoorten het opgeven (Mur et al. 1999). Voorwaarde is wel dat
andere voedingsstoffen, zoals fosfaat, niet limiterend zijn. Anabaena-soorten domineren
vaak in systemen waar (periodiek) lage concentraties van opgelost anorganische stikstof
optreden, een situatie die in Terra Nova inderdaad voorkomt (Figuur 6). Het is echter niet
zo dat meren en plassen die stikstof-gelimiteerd zijn daarom ook per definitie een
dominantie meemaken van Anabaena (of een andere N2-fixeerder als Aphanizomenon).
Een beperkende voorwaarde voor dominantie door stikstoffixeerders lijkt dat er
voldoende licht beschikbaar is (Zevenboom & Mur 1980). In Terra Nova is er tot en met
2004 een trend van afnemende extinctie (toename helderheid) (Figuur 7, na 2004
onbekend) waarbij vooral de afname in 2004 (na biomanipulatie) sterk is. Licht dringt
dieper door in de waterkolom en dus wordt waarschijnlijk aan de beperkende voorwaarde
(voldoende licht) voor Anabaena voldaan. Het gevaar bestaat dat maatregelen, die tot
doel hebben om stikstof te reduceren, juist zullen leiden tot grote populaties van
stikstoffixeerders zoals Anabaena-soorten.
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Figuur 6: Dynamiek anorganische stikstof (NO2 en NO3, in µg L-1) in Terra Nova in de periode 2004 –
2006. De horizontale lijn is een grenswaarde (108 µg L-1) zoals door Reynolds et al. (2002) gedefinieerd.
Onder die grenswaarde zullen soorten als Anabaena (H-groep, zie “synthese”) positief reageren (groeien en
uitbreiden).
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Figuur 7: Extinctie van licht (m-1) van 1999 tot en met 2004 in Terra Nova.
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4.2 Aphanizomenon
Net als Anabaena behoren Aphanizomenon-soorten tot de Orde der Nostocales. Dit
betekent dat ze ook heterocysten en akineten (vegetatieve cellen die overwinteren)
bevatten. Net als voor Anabaena geldt dus dat Aphanizmenon juist in plassen kan gaan
domineren die een lage concentratie opgeloste anorganische stikstof hebben.
Aphanizomenon kenmerkt zich verder door de grote variatie aan toxines die ze kunnen
produceren, zoals microcystine en anatoxine maar ook cylindrospermopsine (Garnett et
al. 2003, Preußel et al. 2006). Aphanizomenon en Anabaena domineren in meren die
ongeveer dezelfde totaal fosfaatconcentraties hebben (range 100-200 µg L-1 voor
Anabaena en 100-400 µg L-1 voor Aphanizomenon), maar verschillen in totaal stikstof.
Anabaena komt vooral voor in meren met een totale stikstofconcentratie van 1.5–2.5 mg
L-1, terwijl Aphanizomenon een veel bredere range heeft (0-4.5 mg L-1) (Schreurs 1992).
4.3 Planktothrix
Planktothrix behoort tot de Orde Oscillatoriales. Net zoals de Nostocales zijn
Oscillatoriales filamenteus, maar ze produceren geen heterocysten. Stikstof fixeren doen
ze dus niet. De hoogste Planktothrix concentraties worden in het algemeen gevonden aan
het eind van de zomer of in de herfst (van Liere 1979). In zeer eutrofe wateren echter,
kan de piekdichtheid al eerder plaatsvinden of kan men zelfs het hele jaar door
Planktothrix in de waterkolom aantreffen, zelfs in de wintermaanden (van Liere 1979).
Hierdoor is er een grote ent aanwezig voor het jaar daarop. Planktothrix accumuleert in
principe niet in drijflagen aan het oppervlak, zoals Microcystis. Dit komt omdat
Planktothrix als draadvormende blauwalg slechts een geringe diameter heeft. De
kolonievormende Microcystis is veel groter, zodat die een grote stijgsnelheid kan
ontwikkelen. Bij het wegvallen van de wind drijven Microcystis kolonies, in tegenstelling
tot Planktothrix filamenten, snel naar het wateroppervlak, waar de biomassa zich
concentreert in een drijflaag. Overigens kunnen ook Aphanizomenon (waar de filamenten
vaak in bundels bijeen zitten en zo tezamen een groot deeltje vormen) en Anabaena (door
de vaak wat opgekrulde vorm van de filamenten) relatief grote stijgsnelheden
ontwikkelen en dus ook drijflagen vormen.
Planktothrix agardhii is een soort die veel voorkomt in eutrofe (veel nutriënten), ondiepe,
goed gemengde meren. De soort is bij uitstek goed aangepast aan het handhaven van een
hoge populatiedichtheid bij laag licht condities. Schaduw is in het voordeel van P.
agardhii, ten opzichte van andere fytoplanktonleden. Veel van deze schaduw is het
resultaat van de hoge biomassa van Planktothrix zelf. De soort creeërt en handhaaft de
condities voor zijn eigen succes. Echter ook een hoge concentratie zwevend stof (bijv. als
gevolg van veel slib dat door wind of bodemwoelende vis wordt opgewerveld) draagt bij
aan het troebele water waar Planktothrix afhankelijk van is. P. agardhii is typisch een
soort die voorkomt in twee alternatieve ecosysteemevenwichten (Scheffer et al. 1997). Òf
de soort is dominant in een troebel systeem, òf de soort is vrijwel afwezig in een helder
systeem. Maatregelen gericht op het vergroten van de helderheid (fosfaatbeheer,
biomanipulatie) kunnen dus een (langjarige) bloei van P. agardhii doorbreken, al is vaak
veel geduld nodig omdat terugkoppelingsmechanismen (bijv. een constante aanvoer van
fosfaat vanuit het sediment naar de waterkolom) in het systeem het water ‘gevangen’
houden in de troebele toestand. Vaak is er sprake van langdurige hysterese (trage reactie
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van het ecosystem op maatregelen die genomen zijn om het in de gewenste staat te
krijgen). Het Veluwemeer is een goed voorbeeld van deze processen (Ibelings et al.
2007). Is de doorbraak (helder water zonder P. agardhii) eenmaal bereikt dan is terugkeer
van P. agardhii niet waarschijnlijk zolang er voldoende waterplanten aanwezig zijn.
Waterplanten zorgen voor stabilisatie van het alternatieve evenwicht voor de troebele
toestand, namelijk helder water. Wel kunnen ook in helder water (kortstondige) bloeien
van andere cyanobacteriën, als bijv. Microcystis ontstaan.
In hetzelfde geslacht vinden we P. rubescens. De ecologie van deze soort is totaal anders.
P. rubescens is een soort die specifiek is aangepast aan het leven op de spronglaag (laag
waarin de temperatuur snel afneemt met de diepte, ook wel metalimnion genoemd) van
diepe, gestratificeerde meren. Enerzijds bezit deze soort een type drijfvermogen dat het
mogelijk maakt positie te kiezen, en te houden, op de spronglaag, zonder uit te zinken
naar het onderliggende hypolimnion of op te stijgen naar het bovenliggende epilimnion.
Anderzijds heeft deze soort een rode pigmentatie in de cellen, die het mogelijk maakt
juist het groene licht, dat dieper doordringt in meren dan andere golflengtes (Stomp et al.
2007) op te nemen. De hoogste concentraties P. rubescens worden vaak gevonden in
meren met diep, relatief helder water, in een positie op de spronglaag waar ander
fytoplankton niet meer goed kan groeien of uitzinken (Walsby et al. 2004).
Het is dus mogelijk dat Planktothrix in Terra Nova niet meer voorkomt omdat de plas
niet langer voedselrijk en troebel genoeg is voor P. agardhii. De lichtuitdoving is in de
loop van de jaren afgenomen. De plas heeft veel waterplanten gehad (tweede Nieuwsbrief
Natuurontwikkeling Loenderveen) een duidelijke aanwijzing dat het water niet sterk
troebel was in die periode. Tegelijkertijd is Terra Nova niet diep, stabiel en helder genoeg
voor vestiging van een populatie van P. rubescens.
4.4 Microcystis
Microcystis is een van de meest algemeen voorkomende cyanobacteriën in zoetwater.
Vooral in eutrofe meren en plassen kan deze cyanobacterie gaan domineren en een plaag
worden doordat het dikke drijflagen vormt. De cellen van Microcystis zijn rond en
groeien in kolonies met een slijmlaag eromheen (Verspagen 2006). Deze cellen bevatten
gasvacuoles waarmee ze hun drijfvermogen kunnen regelen (Ibelings et al. 1991). In
stilstaand water accumuleren Microcystis-kolonies aan de oppervlakte en vormen
zodoende drijflagen. Microcystis, als kolonievormende soort benut zijn drijfvermogen op
een meer dynamische wijze dan veel andere cyanobacteriën. Waar P. rubescens
bijvoorbeeld gebaat is bij een permanente stabiliteit en gelaagdheid van de waterkolom is
Microcystis goed aangepast aan wisselende stabiliteit. In periodes met minder wind (en
voldoende sterke instraling) wordt de mengdiepte van de waterkolom beperkt tot een
oppervlakkige laag als gevolg van het optreden van microstratificatie. De Microcystis
populatie, met zijn hoge drijfvermogen en stijgsnelheid, reageert direct en concentreert
zich in deze oppervlakkige laag. Het netto resultaat is dat Microcystis in vergelijking met
concurrenten gemiddeld meer licht ontvangt als gevolg van zijn gemiddeld hogere positie
in de waterkolom en dus in het voordeel is.
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Net zoals de andere cyanobacteriënsoorten die hierboven zijn beschreven, produceert
Microcystis toxines (Sivonen & Jones 1999). Het best beschreven voor deze soort zijn,
net als voor veel andere soorten, de microcystines. Het succes van Microcystis in eutrofe
(en stilstaande) wateren komt niet alleen door hun drijfvermogen maar ook doordat ze
niet of nauwelijks door zooplankton worden gegeten (Rohrlack et al. 1999a). Microcystis
kolonies zijn òf te groot òf te toxisch om aantrekkelijk te zijn voor zooplankton (hetzelfde
geld overigens voor meer cyanobacteriesoorten, waaronder draadvormende, zoals
Planktothrix (Dionisio Pires et al. 2007)).
Verdere karakteristieken van Microcystis hebben te maken met de levenscyclus.
Microcystis kolonies overwinteren in grote aantallen in en op het sediment waardoor er
een grote potentiële ent aanwezig is (Verspagen 2006). Soorten die, op het moment dat
condities gunstig zijn, een grote entpopulatie kunnen mobiliseren zijn in het voordeel.
Voor Microcystis hebben gunstige condities enerzijds te maken met stabiliteit van de
waterkolom en anderzijds met hoge watertemperaturen. Deze soort laat namelijk een
sterke toename in groeisnelheid met een stijgende watertemperatuur zien. De toename in
groeisnelheid is groter dan voor andere fytoplanktonsoorten (Coles & Jones 2000).
Hierdoor versterkt Microcystis zijn concurrentiepositie met toenemende temperatuur van
het water. Bovendien wordt wel geopperd dat juist stijgende watertemperatuur
Microcystis mobiliseert en vrij maakt van het sediment en dus zorgt voor een extra grote
entpopulatie op het moment dat de condities gunstig zijn voor groei. Tenslotte heeft
Microcystis een voordeel ten opzichte van groenalgen onder hoge pH en lage CO2
concentraties omdat Microcystis, net zoals andere cyanobacteriën als Anabaena en
Aphanizomenon, bicarbonaat kan opnemen (Talling 1976). Een hoge temperatuur, hoge
pH en lage CO2 concentraties zijn normale verschijnselen in eutrofe systemen, juist in de
zomermaanden wanneer de cyanobacteriën tot bloei komen. Het is duidelijk dat
Microcystis vele wapens heeft om zich succesvol te vermenigvuldigen in eutrofe plassen.
5. Synthese en mogelijke verklaringen cyanobacteriedominantie in Terra Nova
5.1 Systeem Reynolds
Reynolds et al. (2002) hebben voor zoveel mogelijk algengroepen de omgevingscondities
gedefinieerd die leiden tot een positieve of negatieve respons van algen. Voor de
cyanobacteriën wordt hieronder (Tabel 1) schematisch weergeven wat hun reactie is op
bepaalde drempelwaarden van een aantal variabelen. De cyanobacteriën worden door
Reynolds et al. ingedeeld in 3 categoriën: H, M en S. In de H-groep (soorten die zich
‘goed voelen’ in P-rijk water met weinig stikstof) zitten o.a. Aphanizomen flos-aquae en
Anabaena flos-aquae. In de M-groep zitten cyano-soorten die zijn aangepast aan
wisselende menging van de waterkolom in eutrofe ondiepe (en diepere) meren.
Microcystis-soorten zijn een dominante groep binnen M. In de S-groep tenslotte zitten
cyanobacteriesoorten die tot bloei komen onder permanent goed gemengde, troebele
omstandigheden. Bekendste soort uit de M-groep is Planktothrix agardhii.
Uit de tabel valt af te lezen dat voor de parameters (zie tabel voor uitleg van de
afkortingen), waar alle drie de groepen gelijk op reageren (hm, [P], [Si], [CO2] en f), twee
condities in Terra Nova aan de voorwaarden voldoen voor een positieve respons (diepte
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(hm) en graasdruk (f), groen gearceerd) en drie niet ([P], [Si] en [CO2], rood gearceerd).
De laatste drie echter schommelen dicht bij hun grenswaarde en het is dus maar de vraag
of deze parameters in Terra Nova bij deze concentraties echt onderscheidend zijn. Wel is
het zo dat [Si] in deze laatste drie jaar gestegen is (9.3 10-6 mol L-1 in 2004, 2.15 10-5 mol
L-1 in 2005 en 5.23 10-5 mol L-1 in 2006). Indien deze trend zich doorzet dan zal dat in het
nadeel gaan werken van de cyanobacteriën en in het voordeel van de diatomeeën. De
stikstofconcentratie in Terra Nova lijkt in het voordeel te zijn voor genera uit de H-groep
(Anabaena en Aphanizomenon soorten). Indien voor 2005 en 2006 later in het
groeiseizoen (nazomer en herfst) naar de stikstofconcentratie wordt gekeken (periodes die
volgen op de dominantie door Anabaena), dan wordt in beide jaren het fytoplankton
gekenmerkt door een Microcystis-bloei. De stikstofconcentratie is dan opgelopen tot 2.7
x 10-6 en 3.2 x 10-6 mol L-1 voor 2005 en 2006, respectievelijk. Deze concentraties liggen
boven de door Reynolds et al. gegeven grenswaarde en zijn in het voordeel van nietstikstof fixerende cyanobacteriën zoals - inderdaad - Microcystis. Zodoende lijkt ook de
dynamiek in stikstofconcentraties bij te dragen tot verschillen in successie van
cyanobacteriën.
De temperatuur (σ) in Terra Nova is in de periode 2004-2006 (van Mei tot en met
Oktober) gemiddeld 18.3 ºC geweest. Dat lijkt in het voordeel van de H –en de M-groep
en soorten uit deze groepen domineren inderdaad in bepaalde periodes in het seizoen
(Figuur 3). In de periode van Mei tot en met Oktober voor de jaren 2004-2006 is de
temperatuur nooit lager geweest dan 9 ºC (minima 9.1, 11.9 en 14.1 ºC voor 2004, 2005
en 2006, respectievelijk). Dit is in het nadeel van Planktothrix en zou mede kunnen
verklaren waarom die bijna niet wordt waargenomen in Terra Nova. Uitzondering hierop
is de zomer van 2006 (Figuur 3), waarin Planktothrix wel wordt waargenomen, maar niet
als dominante soort.
De gemiddelde dagelijkse lichtdosis (I*) in Terra Nova gedurende Mei – Oktober voor
2004 – 2006 is veel hoger dan de waarde van 1.5 mol photons m-2 dag-1, zoals door
Reynolds et al. (2002) gegeven wordt. Dit is in het nadeel van Planktothrix, die goed kan
gedijen in troebel water (zie paragraaf 3.3), maar onder omstandigheden met veel licht de
concurrentie met andere cyanobacteriën zal verliezen.
De graasdruk (f) in Terra Nova blijkt hoger te zijn dan 0.4 (dagelijkse proportie water die
door grazers wordt gefiltreerd) en dat is volgens Reynolds et al. (2002) in het voordeel
van alle cyanobacterie-groepen. Waarschijnlijk eet het zooplankton de kleinere algen en
ontwijkt het de niet-eetbare cyanobacteriën (Gliwicz 1990, Dionisio Pires et al. 2007),
waardoor deze laatste kunnen gaan domineren. Er kan geconcludeerd worden dat een
aantal condities in Terra Nova gunstig zijn voor de ontwikkeling/dominantie van
cyanobacteriën uit zowel de S-, H- en M-groep.
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Tabel 1: Responsen van functionele groepen fytoplankton op habitat kenmerken (ingekorte tabel op basis
van Reynolds et al. 2002). Voor betekenis van de groepen S, H, en M zie tekst. Afkortingen variabelen
habitat kenmerken: hm is de diepte van de gemengde zone (in meters, gemeten vanaf het wateroppervlak),
I* is de lichtdosis (mol photons m-2 dag-1), σ is de watertemperatuur (°C), [P] is de concentratie van soluble
reactive phosphorus (SRP, mol L-1), [N] is de concentratie opgelost anorganisch stikstof (mol L-1), [Si] is
de concentratie soluble reactive silicon (mol L-1), [CO2] is de concentratie opgelost koolzuur (mol L-1), en f
tenslotte is de proportie water die dagelijks door rotiferen en cladoceren wordt gefiltreerd. De getallen
onder genoemde symbolen (bijv. bij hm < 3m) geeft de voor deze tabel gehanteerde grenswaarden aan voor
de periode Mei t/m Oktober. Een “+” bij S, H en M toont dat deze groep fytoplanktonsoorten positief zal
reageren op een dergelijke grenswaarde (hier dus een geringe mengdiepte). Een “-” betekent een negatieve
respons op de grenswaarde. De rij genaamd Terra Nova laat karakteristieke waarden zien voor de
verschillende parameters in Terra Nova. Groen gearceerde waarden zijn waarden die gunstig zijn voor een
positieve reactie van de cyanobacteriën uit de drie groepen. Rood gearceerde waarden zijn waarden waar de
cyanobacteriën negatief op zullen reageren.

Groep

S
H
M
TerraNova

hm
<3

I*
< 1.5

σ

+
+
+
1.5

+
72

<8

[P]
< 10-7

[N]
< 10-6

[Si]
< 10-5

[CO2]
< 10-5

+
18.3

1.6 10-7

+
1.8 10-7

+
+
+
2.8 10-5

+
+
+
4.6 10-5

f
>
0.4
+
+
+
11.5

Data Terra Nova: hm uit Witteveen en Bos (2005). σ, [P], [N], [Si]: gemiddelde waarden Mei-Oktober
2004-2006 (gegevens Waternet). [CO2]: uit Bontes et al. 2006 (voor 2003). f is berekend voor
piekdichtheden alle daphniasoorten en rotiferen tezamen (f Daphnia is 1.9, rotiferen is 9.6). Voor I* is
gebruik gemaakt van data die elke maand in de MOW bulletins van het KNMI (Maandoverzicht van het
weer in Nederland) worden gepubliceerd (meetstation De Bilt).

5.2 Systeem Schreurs
Schreurs (1992) definieerde concentraties (grenswaarden) in totaal stikstof en fosfaat
voor (eutrofe) meren waarbij verschillende cyanobacteriën het fytoplankton domineren.
Het blijkt dat voor zowel stikstof als fosfaat, Anabaena andere optimale concentraties
heeft dan andere cyanobacterie-groepen. Voor fosfaat ligt het optimum voor Anabaena
tussen de 100 en 200 µg L-1 terwijl dat voor de andere cyanobacteriën boven de 200 µg
L-1 is. Voor stikstof ligt het optimum voor Anabaena tussen 1.5 en 2.5 mg L-1, terwijl
andere cyanobacteriën stikstof concentraties prefereren tussen 2.5 en 4.5 mg L-1. Indien
de concentraties in Terra Nova in de periode 2004-2006 voor totaal fosfaat (TP), totaal
stikstof (TN) en de TN:TP ratio worden uitgezet dan is het volgende te zien (figuren 810). In de perioden dat het totaal fosfaat optimaal is voor Anabaena (nazomer 2004,
zomer 2005 en 2006, figuur 8) dan is vaak ook het totaal stikstof optimaal (of dicht in de
buurt van de optimale concentraties, figuur 9). De TN:TP ratio is dan vaak kleiner dan 29
(figuur 10, zie ook paragraaf 3.4) De stikstof en fosfaat concentraties in Terra Nova zijn
dus, volgens de normen van Schreurs (1992) een aantal keren optimaal geweest voor een
dominantie van Anabaena. Indien TP in Terra Nova verder gereduceerd zou worden dan
de huidige waarde van 70 µg L-1 (tot 40 of 50 µg L-1, meer is in Nederland realistisch niet
haalbaar) dan zouden de TN:TP ratios bij de gemeten stikstofconcentraties (uit figuur 9)
vaker boven 29:1 uitkomen dan dat ze tot nu hebben gedaan (figuur 11). Het is dus aan te
raden om de TP concentratie iets lager te krijgen dan de huidige concentratie. TN
reduceren zou in het voordeel kunnen werken van stikstoffixerende cyanobacteriën zoals
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Anabaena (zie paragraaf 4.1) en is daarom niet aan te raden om verder gereduceerd te
worden.
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Figuur 8: totale fosfaatconcentratie (µg L-1) in Terra Nova (lokatie LP01) van 2004 tot en met 2006. De
horizontale lijnen bij 100 en 200 µg L-1 geven de boven –en ondergrens aan waar in het verleden meren en
plassen zijn gevonden die gedomineerd werden door Anabaena (Schreurs 1992). Voor de overige
cyanobacteriën ligt het optimum boven de 200 µg L-1.
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Figuur 9: de totale stikstofconcentratie (mg L-1) in Terra Nova voor de jaren 2004 tot en met 2006. De
horizontale lijnen bij 2.5 en 4.5 mg L-1 geven de boven –en ondergrens aan waar in het verleden meren en
plassen zijn gevonden die gedomineerd werden door cyanobacteriën (Schreurs 1992). De gestippelde
horizontale lijn (1.5 mg L-1) geeft de ondergrens voor meren en plassen die door Anabaena werden
gedomineerd (optimum tussen 1.5 en 2.5 mg L-1). Alle andere cyanobacteriën hebben hun optimum boven
de 2.5 mg L-1, behalve Microcystis (tussen 1.5 en 3.5 mg L-1).
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Figuur 10: TN:TP ratio (log-geschaald) van Terra Nova in 2004 tot en met 2006. Voor TN is de Kjeldahl-N
genomen. De horizontale lijn is de TN:TP ratio van 29:1. In de literatuur wordt vermeld dat dominantie van
cyanobacteriën optreedt bij TN:TP ratio’s die onder deze waarde liggen.

24

1000

100
TN:TP ratio

N:P echt
N:P50
N:P40
29:1 ratio
10

18-01-07

24-03-06

28-05-05

01-08-04

06-10-03

10-12-02

13-02-02

19-04-01

23-06-00

28-08-99

01-11-98

05-01-98

11-03-97

15-05-96

20-07-95

23-09-94

1

Figuur 11: De huidige TN:TP ratio (log-geschaald), de grenswaarde van 29:1 (beide zoals beschreven in
figuur 10), en twee scenario’s bij reductie van TP naar 50 en 40 µg L-1. De licht gestippelde lijn geeft de
TN:TP ratio weer indien de TP concentratie verlaagd zou worden naar 50 µg L-1. De zwaar gestippelde lijn
geeft de TN:TP ratio weer indien de TP concentratie verlaagd zou worden naar 40 µg L-1.

5.3 Andere factoren
Er zijn uiteraard nog andere factoren die mogelijk een rol hebben gespeeld bij de
terugkeer van cyanobacteriën. In de tweede nieuwsbrief over natuurontwikkeling in
Loenderveen (van 25-11-2003) werd gesproken over grote hoeveelheden ganzen. Deze
vogels grazen veel op waterplanten. Zo blijkt o.a Glanzig fonteinkruid (Potamogeton
lucens) onderdrukt te worden door de predatie van ganzen. Verder groeide waterpest
(Elodea nuttallii) niet door tot aan het oppervlak. In het verleden hebben vogels het
succes van biomanipulatie bemoeilijkt. In Zwemlust bijvoorbeeld ontdekten meerkoeten
twee jaar na de biomanipulatie-ingrepen de ondergedoken planten (vooral waterpest) met
als resultaat dat de graasdruk door de vogels op de planten zo hoog was dat de
plantenbiomassa geleidelijk afnam (van de Bund & van Donk 2002). Hierdoor kregen
cyanobacteriën langzaam aan weer de kans op te komen en te gaan domineren (Gulati &
van Donk 2002). In Loenderveen (Plassen Noord) zijn de meerkoeten na 2003 duidelijk
toegenomen (Figuur 12, t.o.v. de periode 2000 – 2003, daarvoor is slechts in Januari
geteld waardoor de gegevens in de jaren negentig niet helemaal te vergelijken zijn met
die in de 21ste eeuw). De graasdruk van de meerkoeten lijkt echter mee te vallen en is in
2004 zelfs erg laag vergeleken met die van de grauwe ganzen (Figuur 13)
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Figuur 12: gemiddeld aantal meerkoeten per jaar in Loenderveen, Plassen Noord. In 1993 t/m 1999 is
alleen in Januari geteld. In 2000 is in Januari, November en December geteld. In 2001 is geteld in de
perioden Januari – April en Oktober – December en in de jaren erna in de perioden Januari – April en
September – December. Bron: SOVON.
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Figuur 13: Dagelijkse voedselopname (gram versgewicht per hectare) aan waterplanten in Terra Nova door
meerkoeten en grauwe ganzen in 2004 - 2006, aan de hand van de aanwezige populatie vogels in Terra
Nova (data Piet Spoorenberg, SOVON). Er is aangenomen dat een meerkoet een dagelijkse voedselopname
heeft van 45 g drooggewicht per dag (Sandsten et al. 2005) en dat de grauwe gans 830 mg drooggewicht
per minuut inneemt (Durant et al. 2003). Verder is aangenomen dat het drooggewicht 10% van het
versgewicht is (persoonlijke communicatie met drs. Bert Hidding van het NIOO-CL) en dat het oppervlakte
van Terra Nova 70 hectare is. De getallen boven de kolommen zijn de berekende waarden.

Vooral ganzen hebben een hoge graasdruk op de waterplanten in 2004 uitgeoefend die in
2005 niet meer goed tot ontwikkeling kwamen (Gerard ter Heerdt, persoonlijke
communicatie). Hoewel meerkoeten niet al teveel lijken te eten, zou het kunnen dat
selectief fourageren toch ook een hoge impact had. Gerard ter Heerdt bracht hierbij nog
de interessante hypothese naar voren dat de meerkoeten wellicht juist op de jonge
plantenscheuten prederen, waardoor het voor de waterplanten extra moeilijk wordt om
goed tot ontwikkeling te komen.
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6. Conclusies
Uit deze literatuurstudie kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
1. De relatief lange verblijftijd van het water in Terra Nova (tussen de 30 en 140
dagen) werkt in het voordeel van de verschillende cyanobacterie-groepen (beter
gezegd niet in hun nadeel, zoals dat het geval zou zijn indien de verblijftijd
duidelijk korter zou worden), omdat hun groeisnelheid langzamer is dan die van
ander fytoplankton.
2. De TN:TP ratio in Terra Nova is vaak kleiner dan 29:1, vooral in de zomer. Dit
kan in het voordeel van cyanobacteriën zijn. Echter de rol van N:P ratio’s in
selectie van cyanobacteriën is niet onomstreden (Reynolds 1999). Wat wel vast
lijkt te staan is dat een lage N:P ratio selectief bevorderlijk is voor N-fixerende
cyanobacteriën als Anabaena. Omdat stikstof vaak al minder dan 2.5 mg L-1 is
(onder het optimum voor cyanobacteriën) en verdere limitatie juist zou kunnen
leiden tot dominantie van stikstof-fixeerders, zoals Anabaena, is het raadzaam om
de TN:TP ratio te verhogen door TP verder te reduceren (momenteel 70 µg L-1).
3. Watertemperaturen boven de 20 oC kunnen sterk in het voordeel van
bloeivormende cyanobacteriën werken. Vooral voor Microcystis is bekend dat de
overlast toeneemt als de watertemperatuur stijgt. Weliswaar wordt de optimale
temperatuur voor de groei van dit soort cyanobacteriën nog niet vaak bereikt (25
ºC), maar dat wil niet zeggen dat hogere watertemperaturen niet nu al
bevorderend werken. Omdat klimaatscenario’s voorspellen dat de temperatuur in
de toekomst verder zal stijgen (meer zachte winters en warme zomers) is het
echter goed denkbaar dat de temperatuur nog vaker in het voordeel van
cyanobacteriën zal uitvallen.
4. In Terra Nova is de totaal fosfaatconcentratie rond de zomermaanden, in de
perioden 2004-2006, optimaal geweest voor Anabaena. De totaal
stikstofconcentratie zat toen ook rond het optimum en de TN:TP ratio was kleiner
of gelijk aan 29. De nutriëntenconcentraties kunnen het succes van Anabaena in
Terra Nova verklaren. Maatregelen om Anabaena-bloeien te voorkomen moeten
zich dan ook richten op het reduceren van TP (zie ook conclusie 2).
5. Diepte en de graasdruk in Terra Nova zijn, volgens Reynolds et al. (2002) gunstig
voor dominantie van verschillende cyanobacteriën (S-, H- en M-groepen, zie tekst
voor uitleg). Anorganische stikstof is op verschillende tijdstippen in de
zomerperiode (Mei - Oktober) gunstig voor dominantie van verschillende
cyanobacterie-genera. De temperatuur en lichtdosis lijken in het voordeel van
soorten uit de H- en M-groep.
Samenvatting van het mogelijke scenario van dominantie cyanobacteriën in Terra Nova
en aanbevelingen voor herstel
Terra Nova was ooit een eutrofe troebele, ondiepe plas. De omstandigheden waren ideaal
voor bloeien van P. agardhii, die dan ook het fytoplankton domineerde. Geleidelijk zijn
de fosfaatconcentratie en de troebelheid afgenomen. Dit ging in het nadeel van P.
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agardhii werken. Afvissing zorgde voor een verdere verbetering van het doorzicht
(minder zwevend stof als gevolg van minder bodemwoelende vis). Licht bereikte het
sediment. Waterplanten kwamen op en zorgden tijdelijk voor werkelijk helder water.
Voor de schaduwminnende P. agardhii was het helder water een nadeel omdat de
concurrenten (andere algen en waterplanten) van het vele licht profiteerden. P. agardhii
verdween zodoende als dominante groep. Dit zou het begin van een mooie tijd moeten
worden, ware het niet dat de waterplanten niet zo dominant konden worden vanwege
vogelvraat. Het evenwicht van het ecosysteem verschuift opnieuw naar kansen voor het
fytoplankton, inclusief de cyanobacteriën. Het water is echter niet troebel en
voedselrijk genoeg voor P. agardhii. Op basis van totaal fosfaat en TP:TN (figuren 8 en
10) is af te leiden dat condities gunstig zijn voor Anabaena. Deze komt inderdaad tot
bloei en zorgt voor overlast (drijflagen). Anabaena wordt gevolgd door Aphanizomenon
en zelfs Microcystis. Mogelijk binden de eerste twee soorten zoveel atmosferische N2 dat
er gunstige nutriënt-condities voor Microcystis ontstaan. De successie met Microcystis als
cyano-climax is een uitkomst van de activiteit van de cyano-gemeenschap zelf.
Toekomstig, stabiel ecosysteemherstel zou zich moeten richten op rekolonisatie en
permanente vestiging van de waterplanten. De opkomst van waterplanten in 2004 was
bemoedigend. Nu moet het beheer zorgen voor omstandigheden die permanent kansen
bieden aan waterplanten die het ecosysteem handhaven in een stabiele heldere toestand
(zie ook de bijlage bij het antwoord op de vraag “wat is er tegen een Anabaena-bloei te
doen?”).
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7. Kennishiaten en aanbevelingen voor verder onderzoek
Uit deze literatuurstudie blijkt dat er nog veel vragen onbeantwoord blijven en dat
onderzoek nodig is om die vragen te beantwoorden. Het onderzoek moet zich richten op
die vragen die direct van belang kunnen zijn bij het preventief tegengaan van Anabaenabloeien en die van andere cyanobacteriën in Terra Nova. Daarvoor moet rekening
gehouden worden met de condities in Terra Nova die kunnen leiden tot dominantie van
de cyanobacteriën. Deze zijn: 1) de verblijftijd van het water, 2) de
nutriëntenconcentraties, 3) klimaatverandering, 4) graas door zooplankton en 5)
achteruitgang waterplanten. Bij deze condities kunnen de volgende hypotheses
geformuleerd worden:
1) Cyanobacteriën zullen vaker en sterker gaan domineren indien de verblijftijd van
het water langer wordt.
2) Als TP verder gereduceerd wordt dan zal dat uiteindelijk leiden tot water waarin
cyanobacteriën niet meer (permanent) dominant aanwezig zijn. Kortdurende
bloeien blijven mogelijk, ook bij lage TP gehaltes.
3) Als de temperatuur vaker boven de 20-25 ºC uitkomt, dan zal dat in het voordeel
werken voor de groei van cyanobacteriën. De overlast zal toenemen.
4) De aanwezigheid van veel zooplankton (o.a. door afvissing brasem) zal ertoe
leiden dat oneetbare algen, zoals Anabaena en Aphanizomenon, selectief worden
bevoordeeld ten opzichte van eetbare algen (groenalgen en kiezelwieren
bijvoorbeeld) en uiteindelijk zullen gaan domineren.
5) Afname van de waterplantenbiomassa zal leiden tot minder doorzicht en een
achteruitgang van de waterkwaliteit
Bovenstaande hypotheses suggereren verschillende causale relaties tussen de
condities en het succes van cyanobacteriën. Onderzoek hieraan vereist dat de relaties
toetsbaar zijn. Toetsing van de hypotheses maakt duidelijk dat er nog een aantal
hiaten zijn. Deze zijn:
Ad 1) Om te bepalen wat de maximale verblijftijd van het water in Terra Nova moet
zijn om de opkomst van cyanobacteriën tegen te gaan is het noodzakelijk om
de groeisnelheid van verschillende cyanobacteriesoorten in Terra Nova te
kennen.
Ad 2) Deze hypothese vereist dat er bekend moet zijn wat de maximale TP
concentratie in Terra Nova mag zijn waarbij geen dominantie optreedt van
cyanobacteriën, of waarbij de overlast door algenbloei tot een aanvaardbaar
niveau is teruggebracht.
Ad 3) Omdat er niks bekend is over de groeisnelheid van cyanobacteriën in Terra
Nova, is er dus ook niks bekend over de effecten van toenemende temperatuur
op de groei.
Ad 4) Graas op filamenteuze cyanobacteriën door verschillende Daphnia-soorten is
al vaak beschreven, behalve op Anabaena. Relevant is om te weten hoe
zooplankton uit Terra Nova omgaat met de verschillende cyanobacteriën ook
afkomstig uit Terra Nova, vooral met Anabaena. Vindt er selectief predatie
plaats door het zooplankton op ander (eetbaar) fytoplankton waardoor
Anabaena tot bloei kan komen?
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Ad 5) Wat was nou werkelijk de oorzaak van de achteruitgang van de waterplanten in
Terra Nova? Vraat door vogels, concurrentie met cyanobacteriën (zie ook bijlage
bij de vraag “Wat is de relatie met het al dan niet voorkomen van waterplanten?”)
of zijn de fosfaatconcentraties nog steeds te hoog?
Bovenstaande hiaten en vragen staan het nemen van gerichte maatregelen in de weg. Een
aantal vraagstukken zijn ook aan elkaar gekoppeld. Zo is bijvoorbeeld het meten van de
groeisnelheid van Anabaena relevant voor bepaling van de maximale verblijftijd van het
water (Hiaat 1), maar staat het ook onder invloed van de temperatuur (Hiaat 2).
Onderzoek moet dan ook uitgevoerd worden met een programmering die rekening houdt
met de koppelingen tussen de verschillende vraagstellingen.
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Bijlage
Beantwoording specifieke vragen vanuit Waternet
Centrale vraag:
Waarom trad er in Terra Nova in 2005 en 2006 een bloei van Anabaena op, terwijl
dat in de voorgaande 28 jaar niet voorkwam?
Een eenduidig antwoord op deze vraag is niet mogelijk. Wat opvalt is dat totaal fosfaat en
stikstof-concentraties in de zomermaanden (Juni - September) zich vaker in het gebied
bevinden die door Schreurs (1992) worden omschreven als optimaal voor Anabaena (100
– 200 µg L-1 voor P en 1.5 – 2.5 mg L-1 voor N), en in het geval van stikstof ook voor
andere cyanobacteriën (2.5 – 4.5 mg L-1) (Figuren 14 en 15, deze verschillen van figuren
8 en 9 omdat ze beginnen bij 1995 en alleen de maanden Juni t/m September bevatten).
Verder kunnen factoren als graasdruk, SRP en anorganische stikstof (zie “Conclusies”)
ook een rol hebben gespeeld.
Ook lijkt het aannemelijk dat in het verleden Anabaena bloei werd verhinderd door
aanwezigheid van Planktothrix agardhii (vroeger Planktothrix genoemd) als dominante
cyanobacterie. In jaren waarin P. agardhii domineert zal het lichtklimaat beperkend zijn
geweest voor het opkomen van Anabaena. Mogelijk heeft de afvissing gezorgd voor een
verbetering van het lichtklimaat (minder vis die de bodem opwervelt, lagere achtergrond
extinctie, beter lichtklimaat). Dit verbeterd lichtklimaat zal het selectief voordeel van een
schaduwminnende soort als P. agardhii hebben verschoven naar meer ‘zon’-minnende
soort als Anabaena.
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Figuur 14: totale fosfaatconcentratie (µg L-1) in Terra Nova (lokatie LP01) van 1995 tot en met 2006 (enkel
de maanden Juni - September). De horizontale lijnen bij 100 en 200 µg L-1 geven de boven –en ondergrens
aan waar in het verleden meren en plassen zijn gevonden die gedomineerd werden door Anabaena
(Schreurs 1992). Voor de overige cyanobacteriën ligt het optimum boven de 200 µg L-1.
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Figuur 15: de totale stikstofconcentratie (mg L-1) in Terra Nova voor de jaren 1995 tot en met 2006 (enkel
de maanden Juni - September). De horizontale lijnen (bij 2.5 en 4.5 mg L-1) geven de boven –en ondergrens
aan waar in het verleden meren en plassen zijn gevonden die gedomineerd werden door cyanobacteriën
(Schreurs 1992). De gestippelde horizontale lijn (1.5 mg L-1) geeft de ondergrens voor meren en plassen die
door Anabaena werd gedomineerd (optimum tussen 1.5 en 2.5 mg L-1). Alle andere cyanobacteriën hebben
hun optimum boven de 2.5 mg L-1, behalve Microcystis (tussen 1.5 en 3.5 mg L-1).

Onderliggende vragen:
Hoe groot is de kans dat dit vaker gebeurt?
De kans hierop is zeer groot omdat er nog geen maatregelen getroffen zijn om Anabaena
tegen te gaan. Verder voorspellen klimaatscenario’s meer zachte winters en warme
zomers wat in het voordeel is van cyanobacteriën in het algemeen. Tevens vormt
Anabaena akineten (zie paragraaf 4.1) die in het sediment overwinteren. Indien er in een
bepaald jaar een bloei van Anabaena is geweest is er daarom voor het jaar daarop een
omvangrijke ent gevormd, zodat de kans op terugkeer van Anabaena toeneemt.
Waarom blijft de Planktothrix-groep afwezig?
De Planktothrix-groep is niet altijd afwezig. Indien Planktothrix inderdaad als
representant van een groep draadvormende cyanobacterien wordt aangemerkt dan is in
figuur 3 te zien dat draadvormende cyanobacterien in mei 2006 nog aanwezig waren.
Planktothrix is echter niet meer dominant aanwezig en vormt geen bloeien zoals te zien is
voor Anabaena, Microcystis en zelfs Aphanizomenon. Een reden voor het uitblijven van
Planktothrix zou kunnen zijn dat het water niet troebel genoeg meer is. Planktothrix
gedijt goed in troebel water en Nostocales wat minder. Hoewel lichtextinctie niet in 2005
en 2006 gemeten is, is er van 1986 tot en met 2004 wel sprake van een daling van de
extinctie wat inhoudt dat het water minder troebel is geworden. Indien dit zich in 2005 en
2006 heeft doorgezet zou dit wellicht kunnen verklaren waarom Planktothrix niet in hoge
concentraties aanwezig is.
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Waarom geen groen-, kiezel-, goud- of andere algen?
Deze groepen worden zeer waarschijnlijk goed gegeten door watervlooien en rotiferen.
De aantallen van deze filter-feeders in Terra Nova zijn hoog (piekdichtheden van 160 per
liter voor watervlooien en 8000 per liter voor rotiferen).
Wat is er tegen een Anabaena-bloei te doen?
Een methode die specifiek gericht is tegen Anabaena-bloeien bestaat niet. Wel zijn er
talloze methoden bekend om bloeien van cyanobacteriën tegen te gaan. Ik zal me hier
beperken tot methoden die gericht zijn tegen het voorkomen van een bloei omdat
methoden, die zich richten op het verwijderen van een al aanwezige bloei, niet geschikt
zijn om toe te passen in natuurgebieden. Zo is bijvoorbeeld het laten neerslaan van
fosfaat met bijvoorbeeld ijzerchloride controversieel omdat er dan ophoping plaatsvindt
in het systeem.
Preventieve maatregelen richten zich op de aanpak van eutrofiëring en op de
lichtomstandigheden. Bij eutrofiëring is meestal P de oorzaak van een bloei. Het is dus
belangrijk om de P-concentratie aan te pakken. In Terra Nova is de totale
fosfaatconcentratie (TP) eigenlijk niet gedaald sinds 1986 (gemiddeld ruim 70 µg TP L1
). 1 µg TP is voldoende om ongeveer 1 µg Chl-a te produceren (en kan dan zelfs 1 µg
microcystine bevatten) (Chorus & Mur 1999). Veel TP leidt dus tot veel algenbiomassa,
wat vaak cyanobacteriën zijn. Maatregelen die in het verleden zijn toegepast zijn:
 P laten neerslaan. Dit is niet altijd succesvol geweest. Bovendien
krijg je ophoping in het sediment.
 Sediment baggeren. Dure methode en ook niet altijd succesvol.
Nadeel is verder dat ook veel van de zaadbank verdwijnt en dus
komen er weinig waterplanten op.
 Doorspoelen. Het debiet moet dan hoger zijn dan de groeisnelheid
van cyanobacteriën. Verder is het maar de vraag of het inlaten van
gebiedsvreemd water wel wenselijk is.
Uit het bovenstaande volgt dat eigenlijk geen van de genoemde maatregelen 100%
bevredigend werkt. Voor minder eutrofe (mesotrofe) systemen, zoals Terra Nova, wordt
er ook vaak gekeken naar het aanpakken van het lichtregime in de waterkolom en het
toepassen van biomanipulatie. Het lichtregime is vooral van toepassing op diepe meren
waar stratificatie van de waterkolom optreedt. Artificieel mengen van de waterkolom
zorgt ervoor dat de stratificatie wordt opgeheven zodat cyanobacteriën niet de kans
krijgen voordeel te behalen uit hun drijfvermogen (Huisman et al. 2004). In het Nieuwe
Meer bij Amsterdam leidde intensief mengen van het water ertoe dat Microcystis
vervangen werd door een mix van diatomeeën (vooral Cyclotella en Stephanodiscus) en
groenalgen (vooral Scenedesmus). Ook Anabaena blijkt niet goed tegen mengen te
kunnen. Lewis et al. (2004) vonden dat de biomassa van A. circinalis in een drinkwater
reservoir bij het mengen van de kolom afnam tot minder dan 1 µg L-1. Mischke (2003)
echter, vond dat mengen ertoe leidde dat Nostocales (waartoe Anabaena behoort)
vervangen werden door Planktothrixles (o.a. Planktothrix). Dit laatste geschiedde in
ondiepe meren, terwijl de lokaties in de studies van Huisman et al. (2004) en Lewis et al.
(2004) plaatsvonden in (relatief) diepere meren. Kunstmatige menging werkt uitsluitend
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bij voldoende diepte van het meer. Goed gemengde eutrofe, ondiepe systemen zijn ideaal
voor P. agardhii. Ondiepe systemen zijn afhankelijk van waterplanten voor helderheid.
Kunstmatige, diepe menging (zoals in de Nieuwe Meer) reduceert de lichtdosis
voldoende om groei van fytoplankton, inclusief cyanobacteriën te remmen. Een
éénduidige grens voor de minimaal benodigde mengdiepte is niet aan te geven.
In Terra Nova is al geëxperimenteerd met biomanipulatie. De resultaten waren in eerste
instantie goed, maar het effect op de lange duur was niet overtuigend.
Andere maatregelen zijn peilbeheer en het storten van zand. Bij peilbeheer wordt getracht
om in de zomer het water op een zodanig laag peil te krijgen dat het licht tot op de bodem
komt. Dit stimuleert de groei van waterplanten die vervolgens het fytoplankton (met
name de cyanobacteriën) zoveel mogelijk onderdrukken (Yallop & O’Connell 2000).
Romo et al. (2004) vond dat een verlaging van het waterpeil (van 80 naar 58 cm in 1998
en van 70 naar 26 cm in 1999) ertoe leidde dat waterplanten langer bleven staan. Soorten
als Chara konden algen wegconcurreren, zelfs bij fosfaat –en nitraatconcentraties van
respectievelijk 60 en 600 µg L-1. Wellicht kan in Terra Nova (gemiddelde diepte 1.5 m
(Witteveen en Bos 2005)) het peil ook omlaag gebracht worden zodat licht langer tot de
bodem blijft doordringen om zodoende de waterplanten en de zaden langer van licht te
voorzien.
De achterliggende gedachte bij het storten van zand is dat P niet meer vanuit het sediment
in de waterkolom terecht komt omdat het sediment afgedekt is met een laag zand. Ook de
in het sediment rustende cellen van cyanobacteriën krijgen nu niet de kans om in het
voorjaar naar de waterkolom te migreren. Een nadeel kan zijn dat ook propagulen van
waterplanten worden bedolven. De opkomst van waterplanten in 2004 was hoopvol.
Blijkbaar is het mogelijk een uitgebreide waterplantengemeenschap op te laten komen.
Het probleem is veeleer de waterplanten over langere termijn te behouden (zie vraag over
vogelvraat).
Concluderend is de beste aanpak waarschijnlijk een combinatie van twee maatregelen.
Deze zijn: 1) verdere reductie TP die het systeem binnenkomt (indien haalbaar, maar 40
tot 50 µg L-1 moet kunnen, zie figuur 11), 2) opnieuw ingrijpen in het voedselweb
(biomanipulatie). De eerste maatregel zal altijd moeten plaatsvinden want dit zal er
uiteindelijk toe leiden dat (één van de) nutriënten niet meer optimaal zullen zijn voor
cyanobacterie-groei. Na biomanipulatie kwamen in Terra Nova de waterplanten spontaan
weer op. Dat betekent dat er een zaadbank aanwezig is. Het lijkt daarom, met de nadelen
van de hierboven besproken andere maatregelen in het achterhoofd, dat het waarschijnlijk
de moeite waard is (en de goedkoopste manier) om maatregelen te treffen die
waterplanten bevorderen en stabiliseren. Wellicht zou er weer (en herhaaldelijk) afgevist
moeten worden.
Wat is de relatie met het uitgevoerde biomanipulatie-experiment?
Nav een telefonisch onderhoud (d.d. 23-05-2007) werd de hypothese opgesteld dat het
wegvangen van brasem ertoe geleid zal hebben dat de zooplanktonbiomassa is
toegenomen. Het zooplankton heeft wellicht vooral eetbare algen opgegeten en niet
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eetbare algen, zoals Anabaena, kunnen hiervan hebben geprofiteerd en uiteindelijk
bloeien hebben veroorzaakt. Dit lijkt redelijk plausibel en is ook door andere
onderzoekers gesuggereerd (Gliwicz 1990). Wat hiermee niet verklaard kan worden is
waarom Anabaena opkwam en daarvoor nooit. Wellicht heeft het verbeterd lichtklimaat
er voor gezorgd dat Planktothrix werd vervangen door Anabaena (zie ook beantwoording
vraag “waarom blijft de Planktothrix-groep afwezig?”)
Wat is de relatie met het al dan niet voorkomen van waterplanten?
Waterplanten kunnen afnemen door de graasdruk van de vogels (van de Bund & van
Donk 2002). Hierdoor krijgen de cyanobacteriën weer kansen om op te komen omdat er
minder concurrentie is voor licht en nutriënten. In Figuur 13 is te zien dat het in Terra
Nova aanwezige aantal grauwe ganzen in 2004 een hoge graasdruk hebben uitgeoefend.
Het blijft echter de vraag of de ganzen daadwerkelijk veel waterplanten aten of dat ze
vooral het land opgingen om te foerageren. Mocht dat wel zo zijn dan zou vraat door
watervogels een bijdrage aan het hernieuwde succes van cyanobacteriën, ten koste van
waterplanten, hebben geleverd. In 2005 en 2006, echter, is vraat door ganzen beduidend
lager dan in 2004 en toch komen de waterplanten niet op. Wellicht is vraat door vogels
niet altijd een belangrijke factor. Vraat is wel een factor om rekening meet te houden bij
toekomstig beheer van Terra Nova.
Veel werk aan interacties tussen waterplanten en algen richt zich op allelopathie (direct
of indirect negatief effect van een plantensoort op een andere soort via het uitscheiden
van chemische stoffen). Een aantal studies hebben laten zien dat waterplanten zoals
waterpest en vederkruid vooral op cyanobacteriën een negatief effect hebben via
allelopathie (Nakai et al. 1999, Hilt et al. 2006, Erhard & Gross 2006, van Donk & van de
Bund 2002). Er zijn echter ook studies die geen effect vonden (Mulderij et al. 2006). In
dit laatste geval werd krabbescheer als waterplant bestudeerd, dus het lijkt erop dat
allelopathische effecten afhangen van de plantensoort. Er is echter ook wel eens
aangetoond dat cyanobacteriën (en dan met name Anabaena) stoffen uitscheiden die
allelopatische effecten kunnen hebben op waterplanten. Van Vierssen & Prins (1985)
lieten zien dat Zannichellia minder zuurstof produceerde indien een filtraat van
Anabaena bij de waterplanten werd toegevoegd. Het is dus mogelijk dat Anabaena
negatieve effecten heeft op verschillende waterplantensoorten door middel van
allelopathie.
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