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ABSTRACT
A.P. Abbink Spaink &Th. letswaart, :)A field survey for gradients of plankton ina blind arm and
between cribs of the river Waal.The National Institute of Public Health and the Environment,
P.O. Box 1,3720 BA Bilthoven, The Netherlands. Publications and reports of the project 'Ecological Rehabilitation of the river Rhine and Meuse' No.66-1996, RIVM report No. 703718002.
Afield survey ofthe River Waal, inadead arm and between two groins ofthe river, was carried
outduring part ofthe summer of 1995togain more insight intothe plankton dynamics of aquatic
systems adjacent to the mainstream of ariver. A high sampling frequency (twice aweek and occasionally three times aday), combined with physico-chemical and plankton analyses, resulted
inadata set, which was used among otherthings to comethe following conclusions. The water
between the groins does not differ from the mainstream,contrary tothewater inthe dead arm.
Gradients inplankton abundancies and composition, nutrient concentrations and extinction suggest, compared tothe mainstream, much higher plankton production and plankton dynamics nearthe blind side of the dead arm.Gradients insome diatomic algae species and concentrations
of suspended matter may suggest asettling zone halfway alongthe sampled transect. The appearance of high abundancies of crustaceans andthe green algae Pandorina morum suggests
high retention rates nearthe endofthe deadarm.The influence ofthese adjacent aquatic systems onthe river is putforward inthediscussion.
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SUMMARY
As a result of the high loads of suspended matter currently found in large rivers like the Rhine
and the Waal, planktonic populations grow under turbid and low-light conditions, the growing period being limited to several weeks by the discharge. The goal of this study was to gain more insight into spatial variations of planktonic-population abundance and composition in aquatic systems adjacent to the mainstream during part of the summer. Theoretically, only species with
short generation times and adapted to turbid conditions may be able to develop a population.
The study, which took place in July and August 1995 in a blind arm and between two cribs near
Dreumel (Waal, km:918), answeredthe questions:
• Is it possible to determine in this location a relationship between the degree of influence of
the mainstream, and the physical and chemical properties of the water in the blind arm and
between two cribs?
• Is it possible to determine in this location a relationship between the degree of influence of
the mainstream and the planktonic-population abundance, and composition in the blind arm
and betweentwo cribs?
Samples were taken bi-weekly; the phyto- and zooplankton were measured and counted, and
the chlorophyll A and dry weight of suspended solids determined. The pH, EGV, temperature
anddepthwere measured.
No difference was found between the planktonic-population abundance and composition in the
mainstream water and inthewater betweenthe cribs, contrary tothe blind arm,where there was
a difference. Neither was there adifference found between the planktonic-population abundance
and composition in the mainstream and in the water between the cribs. However, a clear relationship was found between the degree of influence of the mainstream, and the planktonicpopulation abundance and composition inthe blind arm. Near the blind side of the blind arm the
retention was sufficient to facilitate development of abundant planktonic communities. The composition of the zooplankton community showed a change from Rotifera, dominant in the mainstream to Crustacea, dominant near the blind side of the blind arm. Besides this, there are also
species (larvae of Dreissena polymorfa, Leptodora kindtii) found in the blind arm that were absent inthe mainstream.The composition ofthe phytoplankton community showed achange from
green algae, dominant in the mainstream, to diatoms, dominant near the blind side of the blind
arm. The green algae Pandorina morum was dominant in the blind arm. The dominant diatoms
{Cyclotella meneghiniana, Skeletonema subsalsum, Skeletonema potamos, Actinocyclus normanii and Stephanodiscus hantzschii) showed gradients in dominance from the mainstream to
the end ofthe blindarm.
The composition of the phytoplankton seems to be mainly determined by the selective grazing of
the zooplankton. It can also be deduced from this study that the planktonic-population abundance and composition can show considerable variation intime and space in more stagnant aquatic
systems. Thiswas seen whenthe study sitewas sampled twice three times aday along a 20*20
m grid, aresolution therefore not sufficient to deduce growth andgrazing rates.

SAMENVATTING
Het plankton ingrote rivieren,zoals de RijnenWaal, leeft ineenzeer dynamisch milieu. Door de
grote hoeveelheid zwevend materiaal isde lichtdoorlatendheid beperkt, terwijl dewaterafvoer de
beschikbare groeitijd beperkt tot enkele weken. Inde rivier zijn theoretisch slechts de soorten die
een korte generatietijd (r-strategie) hebben engoed aangepast zijn aaneen hoge mate van turbulentie (R-strategie) instaat een populatie te vormen. Deaanturbulentie aangepaste algen zijn
compact, voorzien van een stevige celstructuur en een efficiënt fotosynthese-systeem gezien de
steeds korte tijd van belichting. Ondanks de bovengenoemde omstandigheden treft mentoch in
het groeiseizoen een grote variatie aan soorten eneen hoge concentratie fytoplankton inderivier aan. Eristheoretisch aangetoond dat dit alleen mogelijk isdoor aante nemen dat hetrivierplankton voortdurend wordt 'bijgeënt'. Ditonderzoek heeft dan ooktot doel meer inzicht te
verschaffen en informatie te verzamelen overvariatie indichtheden en ruimtelijke verdeling van
fyto- enzoöplankton inaquatische systemen die grenzen aan een rivier, gedurende een deel
van dezomer. Dit onderzoek is uitgevoerd injuli en augustus 1995. Het onderzoek vond plaats
ineen sträng en een kribvak bij Dreumel (Waal km 918) waarbij de volgende onderzoeksvragen
centraal stonden:
• Iser inde sträng bij Dreumel eenverband aantetonentussen enerzijds de mate van invloed
van de hoofdstroom en anderzijds defysische en chemische eigenschappen van het water?
• Kaner ineen kribvak en sträng bij Dreumel eenverbandworden aangetoond tussen enerzijds de mate van invloed van de hoofdstroom (dynamiek en verversingsgradiënt) en anderzijds dedichtheden en soortsamenstelling vanfyto- en zoöplankton?
Om deze vragente beantwoorden zijnertwee maal perweek monsters genomen. Hierin iszoöenfytoplankton geteld,zwevendestof en chlorofyl bepaald entemperatuur, EGV en pH in het
veldgemeten.
Met betrekking tot de eerste onderzoeksvraag kande conclusie getrokken worden dat er in het
kribvak, invergelijking tot deWaal, geen verschil infysische en chemische parameters isaangetroffen, integenstelling tot de sträng.
Met betrekking tot detweede onderzoeksvraag kan het volgende geconcludeerd worden:
Zowel de dichtheden alsde soortsamenstelling van het planktonveranderen langs de verversingsgradiënt. De rust achter indesträng maakt het ontwikkelen van grote dichtheden plankton
mogelijk.
De samenstelling van hetzoöplankton laat een verloopzien van Crustacea achter inde sträng
naar Rotiferen inde rivier. Daarnaast komen er ook enkele soorten indesträngvoor die inde
rivier amper of niet aangetroffen zijnzoals Leptodora kindtii.en larven van Dreissena polymorfa
(driehoeksmossel).
Desamenstelling van hetfytoplankton laateenverloopzienvan dominantie van groenalgen
achter indesträng naar een dominantie van diatomeeën inde rivier. Binnen de groenalgen valt
achter indesträng de dominantie opvan Pandorina morum. Inde rivier isgeen dominantie van
een bepaalde groenalg aangetroffen. Binnen de diatomeeën zijnverschillende gradiënten van de
soorten Cyclotella meneghiniana, Skeletonema subsalsum, Skeletonema potamos, Actinocyclus
normaniienStephanodiscus hantzschiiaangetroffen.
Desamenstelling van het fytoplankton lijkt vooral bepaald teworden door de selectieve graas
door hetzoöplankton.
Naast bovengenoemde conclusies kan uit dit onderzoek ook opgemaakt worden dat desamenstelling en dichtheid van het plankton,zeker insystemen metweinig dynamiek, zowel in ruimte
alstijdzeer sterk kunnen variëren. Dit isgeblekentijdens 'gridbemonsteringen' inde sträng
meerdere malen per dag.Voor het bepalen van graas- engroeisnelheden blijkt de bijdit onderzoek bereikte resolutie onvoldoende.

Trefwoorden: plankton, retentiezone, rivier, dynamiek, Waal
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1. INLEIDING
Aanleiding:
Het plankton in grote rivieren,zoals de RijnenWaal, leeft ineenzeer dynamisch milieu. Door de
grote hoeveelheid zwevend materiaal isde lichtdoorlatendheid beperkt, terwijl dewaterafvoer de
beschikbare groeitijd beperkt tot enkeleweken. Het plankton dat inde rivier aangetroffen wordt
bestaat voor een deel uit ingespoeld plankton van zijtakken en naar de rivier afwaterende stilstaande systemen (limnoplankton) envoor een deel uit hetwerkelijke rivierplankton (dat plankton dat zich inde rivier zelf ontwikkelt, potamoplankton). Daarnaast worden er nog bentischealgen aangetroffen die van hunsubstraat zijn losgeraakt. Inde rivier zijntheoretisch slechts de
soorten die een kortegeneratietijd (r-strategie) hebben engoed aangepast zijn aan een hoge
matevan turbulentie (R-strategie) instaat een populatiete vormen (Reynolds, 1988). De aan
turbulentie aangepaste algenzijn compact, voorzien van een stevige celstructuur eneen efficiënt fotosynthese-systeem gezien de steeds kortetijdvan belichting.Ondanks de bovengenoemde omstandigheden treft mentoch in hetgroeiseizoen eengrote variatie aan soorten en
een hoge concentratie fytoplankton inde rivier aan.Inde Rijnzijntijdens de voorjaarsbloei chlorofyl-a-gehaltes van 140 mg1-1 gemeten (Admiraal et al., 1994). Inde Hongaarse rivier Donau
werden in het groeiseizoen van 1981chlorofyl-a-gehaltes gemeten van 170 ug/l (Bothér et al.,
1990). Ookzoöplankton komt inhogere dichtheden voor dan uitdegeneratietijden verwacht
magworden.
De ecologie van de Rijn is onderwerp geweest vanveel onderzoek (zie De Ruyter et al.,1992,
Admiraal et al., 1994). Dit onderzoek heeft zich hoofdzakelijk gericht op de hoofdas van de rivier.
Dewateren diedaarmee inverbinding staan,zoals dode armen, havens ende ruimtes tussen
strekdammen, zijn niet of nauwelijks onderzocht. Tochzijn er aanwijzingen dat deze wateren
een belangrijke rolspelen indeecologievan rivieren. Reynolds (1988) laatziendat optheoretische gronden de reeds genoemde dynamiek van het rivierfytoplankton alleenverklaard kan worden, als men aanneemt dat het rivierwater voortdurend wordt 'bijgeënt'. In vervolgonderzoek
(Reynolds et al., 1991;Reynolds, 1995) toont hij aandat 'luwe'delen van de rivier, die een lagerestroomsnelheid hebben (hogere retentie), eenveel hogere algenbiomassa herbergen.Afhankelijk van de mate van uitwisseling zal dit een groter of kleiner effect op de biomassa inde
hoofdstroom hebben. Bij 'luwedelen'vaneen rivier kangedacht worden aan hetwatertussen de
kribben, hetwater dat zich ophoudt in nevengeulen ensträngenen hetwater ingrindgaten. Zo
heeft van den Brink het plankton in 100FLOODPLAIN LAKES met verschillen infrequentie en
duur van overstroming onderzocht met alsdoel meer inzicht inde invloedvan dezewateren te
verkrijgen (hoofdstuk 3 proefschrift van de Brink, 1994). Neumann et al., 1994hebben aangetoond dat er ingrindgaten, die inverbinding met de rivier staan,zich indezomer grotere dichtheden fyto-enzoöplankton ontwikkelen invergelijking tot de rivier. Ook bijde Seine en de Maas
zijn effecten van stagnante wateren langs de rivier op hetfytoplankton waargenomen
(Billen,G.,et al., 1994). Deverwachting dat crustaceeën,diedoor hun relatief lange generatietijd
ondervertegenwoordigd zijn inhet rivierzoöplankton, zichwel kunnen handhaven in luwe delen
van de rivier, blijkt uit hetwerkvan Neumann.Er bleek dat crustaceeën als Daphnia sp., Bosmina sp.en Cyclops sp.dominant en ingrotere getale dan inde rivier, aanwezigwaren ingrindgatendie inverbinding stonden met de Rijn.
Opdit moment zijn er vrijwel geengegevens voorhanden over de ruimtelijke verspreiding van
fyto-en zoöplankton in luwezones langs rivieren.Degegevens dieerzijn, zoals die in Reynolds
et al.(1991) en Neumann et al.(1994)zijnvan eenzeer algemene aard. Een studie van de
ruimtelijke verspreiding vanfyto-enzoöplankton inaande rivier grenzende wateren als kribvakken en strängen, zou meer duidelijkheid kunnenverschaffen over de invloed van luwezones op
deecologie van de gehele rivier.

Gezien de huidige ontwikkelingen van het beleid inzake de herinrichting van rivieren (Van Dijk,
1993) en het grote aantal nevengeulen dat de rivier rijk zou kunnen worden, is meer inzicht in
het effect van nevengeulen opde hoofdstroom gewenst. Een studie naar het effect van natuurontwikkeling ineen nevengeul op de makro-evertebraten is uitgevoerd doorA. Klink et.al. (Klink,
1991). Een studie naar het verband tussen de mate van beïnvloeding door de rivier en de
planktonsamenstelling en -dichtheid kan als een aanvullende stap indeze richting gezien worden. Hetzo verkregen inzicht indeecologie van aan de rivier grenzende wateren kanvoor verder onderzoek benut worden. Gezien reeds gedaan onderzoek ingrindgaten iser bij dit onderzoek gekozen voor het bestuderen van de planktonsamenstelling en ruimtelijke verdeling tussen
kribben en ineen sträng. Hierbij isvan eengroot kribvak uitgegaan omzo het grootst mogelijke
verloop indynamiek en retentie, mogelijk ineen kribvak, aan tetreffen is. Gezien het aantal kribben dat zich langs de rivier bevindt een belangrijk gegeven. Desträng is bijdit onderzoek zogekozen dat er sprake isvan een gradiënt indynamiek en uitwisseling, vanvrijwel stilstaand water
tot de hoofdstroom. De monsterlocaties zijn langsde rivierdeWaal,ter hoogte van Dreumelgekozen.
Doelstelling:
Dit onderzoek heeft tot doel meer inzichtteverschaffen en informatie te verzamelen over variatie
indichtheden en ruimtelijke verdeling vanfyto- enzoöplankton inaquatische systemen diegrenzen aan een rivier, gedurende een deel van dezomer. Eveneens een doel isde invloed van deze systemen op het rivierensysteem als geheel inte kunnenschatten.
Onderzoeksvragen:
• Iser inde sträng bij Dreumel eenverband aantetonentussen enerzijds de mate van invloed
van de hoofdstroom enanderzijds defysische en chemische eigenschappen van het water.
• Kaner ineen kribvak ensträng bij Dreumel een verband worden aangetoond tussen enerzijds de matevan invloedvan de hoofdstroom (dynamiek enverversingsgradiënt) en anderzijds dedichtheden ensoortsamenstelling vanfyto-en zoöplankton?
Leeswijzer:
In het volgende hoofdstuk zal de opzet van dit onderzoek uitgewerkt worden. De beschrijving
van het bemonsterde systeem, de monstemameen analyses. De resultatenworden in hoofdstuk
3 gepresenteerd en besproken. Met de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 4wordt is
verslag afgerond.

2.MATERIAAL ENMETHODE
2.1 Beschrijving locatie, selectie

monsterpunten

De monsterlocatie isgekozen na inventariseren van mogelijke monsterlocaties. De selectiecriteria die hierbij een rol speelden waren:geen storende invloeden door scheepvaart, nietdroogvallend bij laagwater, geen noemenswaardige invloedvan getijden,goed bereikbaar en voldoende
uitgestrekt. Slechts de locatie bij Dreumel (boven Zaltbommel) voldeed aan alle criteria. Deze
sträng bestaat uit eengeuldietoegang verschaft tot een havenkom. Dewerf Oceanco, die van
deze kom gebruik maakt doet dat alleen indewinter. Desträng is400 à500 meter lang. De geul
is 30à40 meter breed,de haven kom ongeveer 80meter breed. Bijlaagwater ('s zomers) staat
desträng alleen met deWaal inverbinding. Indewinter kan de stränggeheel onder water staan.
Devijf monsterpunten indesträngzijnzo gekozen dat er een goede indruk van de verschillen in
dynamiek over de lengte van de strängwordt verkregen. Daarnaast is over de breedte van de
Waal ter hoogte van desträngeen aantal scheppen water genomen. Een kaart van de sträng en
het kribvak met monsterpunten istevinden inbijlage 1.

2.2 Monstername en analyses
De monstemame heeft plaatsgevonden van 27-7-'95 tot 22-8-'95. Erzijntwee soorten bemonstering uitgevoerd. Deeerste soort bemonstering bestond uit het bemonsteren van zes punten
zoals boven beschreven. Op deze puntenwerden monsters genomen voor chlorofyl-a, zwevende stof, nutriënten,zoöplankton enfytoplankton. Deze bemonsteringen zijn uitgevoerd op27-7-,
1-8-, 3-8-, 8-8- en 17-8-'95. Detweede soort bemonsteringwerd uitgevoerd om eengedetailleerd beeldte verkrijgen van deverdeling van chlorofyl-a inde sträng. Erwerd een grid van 23
monsterpunten inde strängen 1punt indeWaal drie maal op eendag bemonsterd. Er werden
alleen monsters genomen voor bepalen van chlorofyl-a. Deze monsters werden in hetveld gefiltreerd en ingevroren. Deze bemonsteringen werden gedaan op 15-8-en22-8-'95. Teneinde een
representatief monster over degehelewaterkolom teverkrijgenwerdtewerk gegaan met een
steekbuis en een Rütner-waterhapper. Hiermee werd een monster van ongeveer 25 liter in een
mengvatgeschept waaruit dedeelmonsterswerden genomen. Devolgendefysische enchemische parameters worden inditverslag behandeld:
• Concentratie zwevende stof, alsgram drooggewicht per liter.
• Extinctie. Eengemiddelde waarde over 20 lichtmetingen optwee dieptes (1/m)
• EGV, elektrisch geleidend vermogen, gemeten upverschillende dieptes van de waterkolom
(uS).
• Temperatuur (°C), ook gemeten opverschillende dieptes.
• pH,gemeten opverschillende dieptes.

Tijdens het monsteren is volgens het werkvoorschrift WV010"Voorschrift voor de bemonstering
van oppervlaktewater en lozingspunten" van het LWD, RIVM tewerk gegaan.Verdere bemonsteringen en analyses vonden als volgt plaats:
• chlorofyl-a
Ter bepaling van het chlorofylgehalte werd uiteen monster van 25 liter eendeelmonster van
een liter genomen. Hiervan werd induplo 500 mlgefiltreerd over een glasvezelfilter
(Schleicher &Schuell, no 6). Deze filters werden ingepakt inaluminiumfolie en ingevroren
opgeslagen. De rest van de bepalingvindt plaats bij lage lichtintensiteiten gezien de lichtgevoeligheid van deze methode.Vervolgens werden defilters ge-extraheerd in80%ethanol bij
75 °Cgedurende 5minuten. Na afkoelen en centrifugeren werd de extinctie gemeten bij 750
en665 nmtegen een blanco van80%alcohol. Na aanzuren (afbreken van het chlorofyl)
werd nogeens gemeten. Met deze gegevens ishet mogelijk voor troebeling enfaeopigmenten te corrigeren. Voor een uitvoerige beschrijving van deze methode zijverwezen naar het
werkvoorschrift (gebaseerd op NEN6520) WV001 "Spectrofotometrische bepaling van de
chlorofyl-a concentratie" van LWD,RIVM.
• zwevende stof
Uiteen monster van 25 literwerd eendeelmonster van een liter genomen om het drooggewicht vanzwevende stofte bepalen. Daartoewerd een hoeveelheid van 350 mlover een
gewassen, gedroogd envoorgewogen membraanfilter gefiltreerd. Na opnieuw drogen en
wegen isdan het drooggewicht van gesuspendeerd materiaal bekend. Er isvolgens het
werkvoorschrift nrWV012 "Bepaling van hetdrooggewicht vangesuspendeerd materiaal in
oppervlaktewater" van LWD, RIVM,gewerkt.
• nutriënten
Voor bepaling van de hoeveelheid nutriënten in het water is per punt een deelmonster van 50
mlgenomen en in hetveldgefiltreerd over eentolfilter van 0,45 urn.Hierna zijndeze monster voor latere analyse ingevroren opgeslagen.
• zoöplanktontellingen
Afhankelijk van detroebelheid van hetwaterwerd uit het mengvateen monster van 10tot 20
liter gefilterd over een zeef van 50 urn.Dezezeef werd uitgespoeld ineen flesje en gefixeerd
metformaldehyde tot ca. 6%. Inhet labwerd het monster opgedeeld indrie fracties, teweten 50-100 urn, 100-316 urnen >31b urn.Dit gebeurde met driefilters inserie. Hiervan werden alleen de laatstetweefracties geteld onderde microscoop. Deeerste 20 individuen van
een soort werden opgemeten omzo het biovolume te schatten. Er isgewerkt volgen het
werkvoorschrift VW013 "Telling en biovolume-bepalingvanzoöplankton in oppervlaktewater"
van het LWD,RIVM.
• fytoplanktontellingen
Per monsterpunt iseen literwater uit het mengvat genomen engefixeerd met 0,5% IKI
(lugol). Naconcentreren van het monster d.m.v. bezinkenwerd het monster bij400 maal
vergroting geteld. Deze bemonstering geschiedde volgens hetwerkvoorschrift WV035
"Fixatie entelling vanfytoplankton inoppervlaktewater" van het LWD,RIVM.

3.RESULTATEN ENDISCUSSIE

3.1 Fysische en chemische data
Aangezien geen enkel monsterpunt eenduidelijketrend over de waterkolom inEGV, temperatuur en pHlaat zien, zijndewaarden voor deze parameters perpunt overdewaterkolom gemiddeld. Eentabel met deze gegevens istevinden inbijlage 2. Over de strängalsgeheel gezien
blijktdattemperatuur, EGVenpHvrijwel constant zijn, eniets verschillen vandewaardengevonden indeWaal. De concentratie zwevende stof enextinctie daarentegen vertonenweleen
duidelijk verloop. Infiguur 1en2zijn respectievelijk dewaarden vandezwevende stofconcentratieenextinctie -gevondentijdensdebemonsteringen- permonsterpunt weergegeven.Het
gemiddelde isalseen lijnweergegeven.
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Voor beide parameters iseentrendwaar te nemen,een afname rond punt 4.Als oorzaak kan
aan sedimentatie gedacht worden. Het eerste deelvan de Strang is bij benadering een recht kanaalwaarin hetwater slechts heen enweer beweegt. Aangezien de natte perimeter van dit kanaal glad en onbegroeid is, isde bijdrage van dispersief transport aande uitwisseling gering.
Intensieve uitwisseling met de riviertreedt slechts aan het begin van dit kanaal op. De dynamiek
indit kanaal is, afgezien van het eerste deel, veel minder dan inde rivier met als gevolg dat een
deelvan dezwevende stof kans kanziente sedimenteren. Debijdragevan plankton aan de
hoeveelheid zwevende stof op punt vier lijkt kleiner dan op andere plekken inde sträng (zieresultaten chlorofyl en zoöplankton).
Uit de metingen isgeenverschil opte makentussen deWaal en het bemonsterde kribvak. Dit is
teverklaren door de hoge matevan uitwisseling met de rivier. Eventuele retentie in neren wordt
beperkt door de voortdurende scheepvaart. Tijdens het passeren van een schip wordt het stromingspatroon in het kribvakzodanig verstoord dat het gehele kribvak ververst wordt (C.U.R.,
1994). De in het kribvak genomen monsters zijn dan ook bijverdere analyses buiten beschouwinggelaten.
Aan de hand van de extinctiemetingenende aangetroffen dieptes istevens de eufotische zone,
alsfractie van dewaterkolom berekend.Als onderkant van de eufotische zone is 1% van de
lichtintensiteit aande oppervlakte genomen. Dezediepte is bepaald aande handvan de wet van
Lambert Beer:

Wo**""'
Met

e
=extinctie (1/m)
z
=diepte (m)
l0
= lichtintensiteit aan het oppervlakte (uS)
lz
= lichtintensiteit opdiepte z (uS)
Dediepte waarop de lichtintensiteit 1% van de lichtintensiteit aan het oppervlakte isvolgt uit:

ln(0,01)
z,,.. = •

-e
Met

z eu

=diepte met 1%lichtintensiteit (m)

Deeufotische zone alsfractie vandewaterkolom iseen maat voor demogelijkheid tot productie
vaneensysteem.

' lolaal

Met

ztotaai =lengtewaterkolom(m)

Infiguur 3isditgrafisch uitgezet. Deprimaire productie van algen hangt voornamelijk afvan de
nutriëntconcentraties, lichtintensiteit entemperatuur. Hetrivierwater iseutroof en nutriënten zullen niet snel limiterend zijn. Naarmate een groter deelvan dewaterkolom voldoende licht ontvangt voor fotosynthese kanverwacht worden datdenetto-productie toeneemt.Aandehand
vanfiguur 3kanaangenomen worden datachter indesträng potentieel een veel hogere primaireproductie plaats kan vindendaninderivier.
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3.2 Chlorofyl-a
Ter controle opde mate van betrouwbaarheid vande chlorofylmetingenzijnde fytoplanktontellingen uitgezet tegen de corresponderende chlorofylbepalingen. Tevens is hiervoor is een regressielijn berekend. Er is sprake van een duidelijke positieve correlatie, zoals tezien infiguur4.
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Correlatie chlorofyl-a bepalingen en fytoplanktontellingen in de sträng bij Dreumel

De resultaten van de "gridbemonsteringen"zijnweergegeven infiguur 5en6.Achter inde
sträng komen aanzienlijk hogere concentraties chlorofyl voor dan indeWaal.Verder valt opdat
achter indesträng chlorofylconcentraties opverschillende tijdstippen van de dag aanzienlijk variëren. Dit is indeWaal en heteerste stukvande sträng niet hetgeval. Dezevariatiezou door
de rivierdynamiek en graas inde havenkom verklaard kunnenworden. Door de dynamiek inde
rivierzijn de algen niet instaat zich ineen ideale positie te manoeuvreren, integenstelling tot de
sträng. Het 'patchy' voorkomen van hetzoöplankton kanookvoor grote lokale variatie zorgen
van het chlorofylgehalte. Evenals de concentratie zwevende stof enextinctie van hetwater is,
van het begin van het kanaal tot aande havenkom (punt 5tot 3),een afname in chlorofyl te zien.
Eenverklaring hiervoor zou kunnenzijn dat de aanzienlijk wisselende stroomsnelheden vooralgen uit de havenkom een hydrologisch onaangenaam klimaat vormen. Dealgen uit de rivier
missen op dit punt mogelijk dedynamiek die inde rivier heerst ensedimenteren.
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Inbijlage 3staan de resultatenvan de "reguliere" bemonsteringen. Ook hiervalt de neergaande
trend richting punt 4te onderscheiden. Verder valt opdat achter inde sträng, aan het begin van
eenwarme periode hogere gehaltes chlorofyl zijn aangetroffen dan de inWaal. Natwee monsternames (27/07 en 01/08) waren de gehaltes chlorofyl indeWaal hoger. Het beeldzou verklaard kunnenworden door de snellere groeivan algen achter inde strängvergeleken met de
Waal. De latere afname van het chlorofyl kan als oorzaak de begrazing door het zoöplankton
hebben. Hetzoöplankton blijktzich achter indesträngsnelte ontwikkelen van 27/07tot 03/08
(zie resultaten zoöplankton,figuur 11).Als kanttekening moet echter wel devariatie, die er over
een dag gezien op een monsterpunt kanzijn, geplaatstworden.
3.3 Fytoplankton
Deresultaten vandefytoplanktonteilingenzijn alstabelte vinden inbijlage4. Op de resultaten is
een aantal correcties uitgevoerd alvorens degegevens grafischzijnverwerkt. Desoorten die in
detellijsten Onbekend 1en Rudi driehoekus flagellatoes zijngenoemd blijken enkele cellen van
uiteengevallen kolonies Pandorina morumte zijn. Hetgemiddelde aantal cellenwaaruit een kolonie Pandorina morum bestaat is24cellen (Huber-Pestalozzi,G. 1983).Voor hetvolume van
deze algen iseen 24ste van hetvolume van een Pandorina morum kolonie van gemiddelde
leeftijd genomen. Tijdens detellingenzijnwegenstijdgebrek nietde afmetingen bepaaldvan de
getelde algen.Voor het bepalenvan hetvolumevan de algenzijnliteratuurwaarden gebruikt.
Aangezien er indegeraadpleegde literatuur een rangevan afmetingen wordt opgegeven, is als
schatting de middelste waarde van de range gebruikt. Elke alg is beschouwd als een bol, cilinder, kegel of doos, of een combinatie van dezevormen. Dezoverkregen schatting voor deVolumina per algensoort is met het aantalgetelde cellenvermenigvuldigd.
Om inzicht inverhoudingen van abundanties tussen deverschillende hoofdgroepen (groenalgen,
diatomeeënen overigen) teverkrijgen zijn naast de absolute volumina per klasse ook de relatieve abundanties uitgezet. Om gradiënten tussen desträngenWaal gewaar te kunnen worden
zijn deze gegevens per monstertijdstip voor alle punten uitgezet. De hieruit voortkomende grafiekenzijnte vinden inbijlage 5. Om verschuivingen door detijdte kunnen ontdekken zijn dezelfde gegevens ook uitgezet per monsterpunt voor deverschillende tijdstippen. Deze grafieken
zijn indezelfde bijlagetevinden.Over alletijdstippen en monsterpunten gezien iser eenalgemenetrend insoortsamenstelling te zientussen strängenWaal,ziefiguur 7.
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Achter inde strängzijn groenalgen dominant. Naarmate dichter bijdeWaalwordt gemeten
neemt de invloed van diatomeeën gelijdelijk toe tot een algehele dominantie inde Waal. Het
omslagpunt van groenalgen naar diatomeeën lijktter hoogte van punt 3te liggen.Aan het verloop van de abundanties op één punt door detijd valt het volgende op.Aan het begin van de
monsterperiode zijn de groenalgen ingrote getale aanwezig. Dit neemt aftot eendieptepunt in
het midden van de monsterperiode. Tegen het eindvan de monsterperiode iserweer sprake
van eentoename. Dediatomeeën oscilleren hiertegenin. Dezezijnaan het begin van de monsterperiode minder aanwezig en ontwikkelen zichtot aan het midden van de monsterperiode.
Aan het eind van de monsterperiode nemenzeweer af. Opvallend aan deze grafieken isdat het
beeld van de verdeling over de sträng, zoals op27juli isgevonden, ookweer op 17 augustus
wordt gevonden.
Naast het beschouwen van de aantallen van de groenalgen, diatomeeën en resterende soorten,
iser ook binnen de hoofdgroepen groenaigenen diatomeeën een onderverdeling gemaakt. De
vijf meest voorkomende soorten inelke groepzijn per groep,voor alle monsterlokaties, voor de
verschillende monstertijdstippen uitgezet. Degrafieken zijnte vinden inbijlage 6.Aan de grafiekenvoor de groenalgen valt dedominantie vande alg Pandorina morum gedurende de hele periode inde sträng op. Debemonstering op 1augustus ishier eengoedvoorbeeld voor, zie figuur
8.
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Dominante Groenalgen insträng bijDreumel, 01/08/1995

Daarnaast worden er op punt 1ook aanzienlijke hoeveelheden Chlamydomonassp. aangetroffen.
Bij de diatomeeën zijn meerdere dominante soorten aangetroffen. Aan het beginvan de monsterperiode (van 27julitot 3augustus) is het beeld geheel verschillend vergeleken met het eind
vande monsterperiode (8tot 17augustus).
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Infiguur 9, de bemonstering op 1augustus, is hetvolgende opmerkelijk: Erisvoor alledominante soorten een afname inabundantie rond punt 3en4tezien. Over de strängalsgeheel gezien
zijn de algen Cyclotella meneghiniana, Skeletonema subsalsum enSkeletonema potamos soorten die afnemen van een grote abundantie achter inde sträng naar een lagere abundantie inde
rivier. De algActinocyclus normaniivertoontwelde afname vanaf achter indesträng en de Waal
naar punt 3en4, maar blijktzowel indesträngalsdeWaal ingrote hoeveelheden voorte komen. De alg Stephanodiscus hantzschii neemt vanaf lagere abundanties achter inde Strang toe
naar hoge abundanties in rivier. Vanaf 8augustus lijkt de soortsamenstelling voor punt 3,4 en 5
vooral bepaaldteworden door de rivier. Punt 1en 2lijken over de gehele monsterperiode een
eigen samenstelling tehebben.
Voor de groenalgen endiatomeeën zijn netto groeisnelheden bepaald. Degroeisnelheden zijn
op devolgende manier bepaald:

r-app

met:

\n{aantal_org._op_t=\)-\n(aantal_org._op_t =0)
At

uapp =netto groeisnelheid (1/dag);
t
=tijd (dag).

Deberekende groeisnelheden zijngrafisch uitgezet in bijlage7.
Het is nietverantwoord uit degroeisnelheden, aangetroffen inde sträng, conclusies tetrekken.
De invloed van menging tussen de punten onderling kan het beeldvertekenen, als ook de
"patchy" verdeling van het plankton.
Uit deze grafieken blijkt dat de resolutievan de uitgevoerde bemonsteringen zowel intijd als
plaats onvoldoende isom de netto-groeisnelheden inde sträng met enigezekerheidte kunnen
schatten. De resolutie van de bemonsteringen inde rivier is alleen indetijd onvoldoende gezien
de goede menging. Een indruk die uit de groeisnelheden voor hetfytoplankton verkregen kan
worden, isdat de groenalgen devoorkeur van hetzoöplankton genieten,gezien de omslag op
de meeste punten van positieve naar negatieve groeisnelheden van 1-8 tot 3-8. Ook ontstaat de
indruk dat die afname vangroenalgen achter inde strängeerder plaatsvindt danverder op inde
strängen indeWaal. Ditzou kunnen komen door een snellere ontwikkeling van fyto- en
zoöplankton achter inde strängvergeleken metde rivier.
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Een verklaring voor de bovengenoemde observaties zou het volgende kunnen zijn:Aan het begin van een periode onafgebroken zonnig enwarm weer ontwikkelen de snel groeiende groenalgen achter inde strängzich sneller dan de diatomeeën. Degroenalgen lijken echter een voorkeurspositie in het graaspatroon van hetzoöplankton inte nemen datzich ook snel ontwikkelt
(grafieken in bijlage 9). Desterke afname van groenalgen ende gestage toename van diatomeeën op27juli, 1en 3augustus resulteren indegenoemde toename van het aandeel diatomeeën. Nadat de groenalgen niet meervoldoende of geschikt voedsel voor het zoöplankton
vormen, vormen de diatomeeën het hoofdbestanddeel van de maaltijd. De hoeveelheid algen in
deWaal isgedurende dewarme periodetoegenomen. De hoeveelheden zoöplankton inde rivier
zijn altijdvrij laag door de korteverblijfstijd endynamiek in het systeem (Winner, J.M. 1975).
Hierdoor heeft hetfytoplankton inde rivier minderte lijdenvan graas door hetzoöplankton. Dit
zou de grotere hoeveelheid algen indeWaal,vergeleken met de sträng, verklaren. Tevens zou
dit het beeldvan de verdeling van de hoeveelheid algen inde strängvan de laatste drie bemonsteringen kunnen verklaren (de gradiënt vanveel algen inde riviertot weinig algen op punt3).
Punt 3lijkt, gezien de soortsamenstelling ende hoeveelheden fytoplankton, een omslagpunt te
vormen tussen de rivier ende sträng. Het verschil in abundanties vande beschouwde dominante algen tussen de rivier en het einde van desträngzou doortwee factoren verklaard kunnen
worden. Ten eerste de adaptatie oftolerantie van de achter inde strängvoorkomende soorten
aan minder dynamiek, tentweede een verschil ingraas opdeverschillende soorten algen. De
tweede factor lijkt van groter belang, aangezien er achter indestränggrote hoeveelheden
zoöplankton voorkomen en de algen die er beter gedijen moeilijk te begrazen zijn. De kolonievormende alg Pandorina morum isgedurende de gehele monsterperiode dominant wat kan betekenen dat de kolonies lastigte begrazenzijndoor hetzoöplankton. Dekleine alg Stephanodiscus hantzschiidaarentegen vormt een hapklare brok. Het dynamische milieu inde rivier voorkomt een hogegraasdruk doorzoöplankton, integenstelling tot achter inde Strang. Cyclotella
meneghiniana enActinocyclus normaniizijn lastigte begrazenwegens hun omvang. Dezegegevens doenvermoeden dat desoortensamenstelling vandominante soorten fytoplankton inde
strängvooral bepaaldwordt doordeverschillen ingraasdruk opdeze soorten.Voor de soorten
als Cryptomonas sp.en Chlamydomonassp. kan hetverschil indynamiek echter de belangrijkstefactor vormen, aangezien deze soorten veelenergie steken inhetzich actief verplaatsen
door dewaterkolom (Reynolds, 1994).

3.4 Zoöplankton
Deresultatenvan dezoöplanktontellingen zijn alstabeltevinden inbijlage 8. De abundanties
van degroepen Rotiferen,Crustacea, Leptodora en Dreissenazijngrafisch uitgezet in bijlage 9,
zowel op basis van aantal organismen als biovolume. Ook is hier hettotaal aantal en biovolume
van de aangetroffen organismen grafisch uitgezet. Het biovolume voor eenorganisme is per tellingop basisvan 20waarnemingen geschat. Het isonverantwoord uitdeze resultaten conclusies
tetrekken,gezien het geringe aantalwaarnemingen en het 'patchy' gedrag van hetzoöplankton.
De resultaten leverenwel indrukken die naverder onderzoekwellicht tot conclusies kunnen leiden.
Zoals uitfiguur 10is opte maken isde hoeveelheid zoöplankton achter inde sträng vele malen
hoger dan indeWaal enverloopt de afname geleidelijk richting de rivier. De hoeveelheid algen
dievoor hetzoöplankton als voedsel geschikt is,blijkt zich achter inde strängsneller te kunnen
ontwikkelen dan inde rivier (zie resultaten fytoplankton).
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Desoorten Leptodora kindtiienDreissena polymorfa zijn alleenindehavenkom enStrang aangetroffen. DeDreissena's alslarve.Van 27-7-95tot3-8-95 ontwikkelt Leptodora kindtii zich
snel. Na3-8-95 neemt hetaantalenvolume vandeaangetroffen Leptodora's sterk af.Defactorendiehier een rolzouden kunnen spelenzijn graas door vissen eneenafname van hetvoedselaanbodvoor Leptodora. Aangezien deaantallenzoöplankton op3-8-95 lager blijken dande periodedaarvoor (punt 1uitgezonderd) wordtditlaatste niettegen gesproken. DeDreissena-larven
zijnvooral aanhetbeginvandemonsterperiode aangetroffen.
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Erisinfiguur 11een duidelijke afnamevan Dreissena-larven door detijdtezien. Waarschijnlijk
begeven delarven zich naar hetsediment naarmate zeverder volgroeien. Uitspoelen vandelarven ofgrote invloeden door graas opdelarvenvalt nietteverwachten (wieeeternumosselenin
zijn geheel?).
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De Crustacea komen ingrote getalen achter indesträngvoor. Desoort die indetellijsten als
Sida genoemd staat bleek na nadere determinatie de soort Diaphanosoma brachyurum.. Deze
soort isdegehele periode dominant gebleken. De Rotiferen kwamen algemeen voor. Om een
indruk tetoetsen dietijdens detellingen ontstaan is, isdeverhouding tussen aantallen Rotiferen
en Crustacea voor deverschillende tijdstippen uitgezet (figuren in bijlage 10) Infiguur 12,27-71995, iseen gradiënt tezien van een groot aandeel Crustacea achter indesträng naar een
groot aandeel Rotiferen indeWaal.

OURouleren
LJ Crustacea

^ 50-

punt 1
Figuur 12

punt 2

punt 3

punt 4

punt 5

waal/krib

VerhoudingRotiferen enCrustacea opbasisvan aantal organismen,27/07/1995

Dit is ook door Neumann et al.(1994) aangetroffen ingrindgaten die inverbinding stonden met
de rivier.
Binnen de klassen isgezocht naartrends inde soortsamenstelling. Het gebrek aan resolutie van
de monstername inzowel tijd als plaats staat het interpreteren van de gegevens indeweg. De
volgende indrukken zijn uit de figuren in bijlage 11verkregen:
Binnen de klasse Crustacea blijkt Cyclops sp.door de tijd een steeds belangrijker soort te worden. Ook Daphnia sp.verwerft zich een iets groter aandeel. Dit gaat danten kostevan de Diaphanosoma brachyurum .Eenduidelijk verschil tussen deWaal en desträng is het voorkomen
van Bosmina sp. inde rivier.
Binnen de groep Rotiferen blijkt Brachionus calycifloris te allentijden dominant inde sträng. Rotifeer sp. isdat inde rivier. Eenverschil tussen desträng endeWaal ishet voorkomen van Lecane sp. inde rivier.
Ook voor het zoöplankton zijn netto-groeisnelhedenbepaald. Hieruit valt niets opte maken,behalve het gebrek aan resolutie van de bemonsteringen. Defiguren zijnte vinden in bijlage 6.
Er isgezocht naar correlaties tussen concentratie chlorofyl-a en Rotiferen respectievelijk Crustacea. Ook isgezocht naar correlaties tussentotalenzoöplankton enfytoplankton. Er isgeen correlatiegevonden.
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3.5 Algemeen
De hoeveelheid zoö- enfytoplankton achter indesträng neemt indetijd af met een dieptepunt
op 3augustus. Dit kan komen door dat de algen limiterendvoor hetzoöplankton zijngeworden,
wat de plotselinge afname van Leptodora kindtiizou kunnen verklaren.Wellicht kan punt 4 als
een omslagpunt inde sträng beschouwdworden. Het punt waar nochdedynamiek van de rivier,
noch de rust van de strängde boventoon voert.
Bijzowel hetzoöplankton als hetfytoplankton iser enorme variatie die binnen eenzeer klein tijden ruimte-interval kanoptreden. Ingoed gemengde systemen valt het ruimte-aspect weg. De
variatie komt onder anderevoort uitde 'patchy' verspreiding van het plankton endezeer snelle
interacties tussen soorten engroepen onderling. Hiervormen degroenalgen een goed voorbeeld. Dediatomeeën lijken minder beïnvloed door interacties. Debelangrijkste factor voor de
soortsamenstelling van hetfytoplankton lijktdegraas door hetzoöplankton tevormen. Andere
factoren zoals dynamiek, lichtintensiteit entemperatuur zijnvan minder belang.
Degraas op het zoöplankton valt buiten dit onderzoek.
De invloedvan de bestudeerde strängen kribvak opde samenstelling van het potamoplankton is
waarschijnlijk nieterg groot. De hoeveelheid ensamenstelling van het plankton achter inde
strängwekt de indruk dat de uitwisseling metde rivier nietgroot is. Desoorten die inde sträng
dominant blekenverschillen ergvan desoortendiedit inde rivierwaren. Als entvoor de rivier
lijken het bestudeerde kribvak en strängvan minder belang danopgrondvan hetwerk van o.a.
Reynolds verwacht kanworden. De positieve inbrengvan desträngopde rivier als ecosysteem
zalzichwaarschijnlijk uiten ophogeretrofische niveaus dande indit onderzoek bestudeerde
niveaus. Devermoede hogere primaire productie uitzich niet inhogere dichtheden fytoplankton
doordat het zoöplankton eenhogere graasdruk oplegt. Hetzoöplankton opzijn beurtvormt weer
eengoed maalvoorjuvenielevis.
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4.CONCLUSIESENAANBEVELINGEN
4.1 Conclusies
Met betrekking tot de eerste onderzoeksvraag (iser inde sträng bij Dreumel eenverband aan te
tonentussen enerzijds de mate van invloedvan de hoofdstroom en anderzijds defysische en
chemische eigenschappen van hetwater?) kande conclusie getrokken worden dat er in het
kribvak, invergelijking tot deWaal,geenverschil infysische enchemische parameters isaangetroffen, integenstelling tot de sträng. Indesträng bleek rond punt 4een afname in zwevende
stof en extinctie optetreden. Dit iswaarschijnlijk een sedimentatiezone, het punt van de sträng
waar de dynamiek ver genoeg isafgenomen omdezwevende stof de kanste geven uitte zakken.
Met betrekking tot detweede onderzoeksvraag (kaner ineen kribvak en sträng bij Dreumel een
verband worden aangetoond tussen enerzijds de matevan invloedvan de hoofdstroom
(dynamiek enverversingsgradiënt) en anderzijds de dichtheden en soortsamenstelling vanfytoenzoöplankton?) kan het volgende geconcludeerdworden:
Zowel de dichtheden als de soortsamenstelling van het plankton veranderen langs de verversingsgradiënt. De rust achter inde sträng maakt het ontwikkelen van grote dichtheden plankton
mogelijk.
Desamenstelling van het zoöplankton laat eenverloopzienvan Crustacea achter inde sträng
naar Rotiferen inde rivier. Daarnaast komen erookenkele soorten indesträngvoor die inde
rivier amper of niet aangetroffen zijn zoals Dreissena polymorfa en Leptodora kindtii.
De samenstelling van hetfytoplankton laat eenverloop zienvan dominantie van groenalgen
achter inde strängnaar eendominantie vandiatomeeëninde rivier. Binnen de groenalgen valt
achter inde sträng de dominantie opvan Pandorina morum. Inde rivier isgeen dominantie van
een bepaalde groenalg aangetroffen. Binnen dediatomeeën zijnverschillende gradiënten van de
soorten Cyclotella meneghiniana, Skeletonemasubsalsum, Skeletonema potamos, Actinocyclus
normaniien Stephanodiscus hantzschii aangetroffen.
Desamenstelling van hetfytoplankton lijktvooral bepaaldteworden door de selectieve graas
door het zoöplankton.
Naast bovengenoemde conclusies kan uitdit onderzoek ook opgemaakt worden dat desamenstelling en dichtheid van het plankton,zeker insystemen metweinig dynamiek, zowel in ruimte
alstijdzeer sterk kunnen variëren. Dit isgeblekentijdens 'gridbemonsteringen' inde sträng
meerdere malen perdag.
Voor het bepalen van graas-engroeisnelheden blijkt de bijdit onderzoek bereikte resolutie onvoldoende.
Dewaarde van dit soort retentiezônes in natuurontwikkelingsprojecten isonder andere het grotere aanbodvan zoöplankton voorjuveniele vis.

4.2

Aanbevelingen

De inditverslag gepresenteerde dataset kan,indien gekoppeld aan een gemeten verversingsgradiënt inde sträng nog meer inzicht geven inde relatie tussen de rivier enzijn retentiezônes in
het algemeen. Dit bepalen van de verversingsgradiënt inde sträng strekt dan ook zeer tot de
aanbeveling.
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