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Aquatische ecotooptypen

Voorwoord

Dit rapport is het resultaat van een 6 maanden durende literatuurstudie naar
enkel functionele aspecten van aquatische macro-invertebraten, vissen en
macrofyten(hydrofyten). Dezestudievond plaats inhet kadervanhet Project
Ecologische Inpasbaarheid Stoffen (PEIS) in opdracht van het RIVM en het
Directoraat-Generaal Milieubeheervan het ministerievanVROM.
In 1992 introduceerde Verdonschot et al. deaquatische ecotooptypen. Deze
aquatische ecotooptypen bestonden uit een beschrijving van het abiotische
omgeving gekoppeld aaneenlijstvan bijhorendesoorten.
In deze studie is getracht alle soorten uit de aquatische ecotooptypen een
functionele"rol" eneenplaats(habitat)toetekennenbinnen hetecosysteem.
Met deze benaderingswijze is een grote hoeveelheid kennis van individuele
soorten bij elkaar gebracht en tot een "geheel"gesmeed. De intentie is het
begrip van hetfunctioneren vanaquatischeecosystemen tevergroten.
Voor de praktijk van het (integrale) waterbeheer wordt hiermeeeen mogelijkheid geboden om de aquatische gemeenschappen op grond van een aantal
functioneleaspectenteevalueren.

Aquatische ecotooptypen

Samenvatting

De in dit rapport gepresenteerde functionele karakterisering van aquatische
ecotooptypen iseenverlengstuk vande in 1992verschenen indeling inaquatische ecotooptypen (Verdonschot et al., 1992). In die studie werden de
binnenwateren inNederland ingedeeld in41 watertypen (aquatischeecotooptypen) op grond van dewaarden of ranges van abiotische hoofdfactoren als
saliniteit, stroming, droogvalling, grootte (diepte en breedte), zuurgraad en
voedselrijkdom.Bijelkvandeaquatischeecotooptypenhoorteenecologische
soortengroep bestaande uitaquatische macrofauna-organismenen macrofyten. Macrofauna isdaarbij ingedeeld op grond van kenmerkendheid en (globale)abundantie. Macrofytenzijnalleen ingedeeld op basisvanpresentie.
Doelenvandehuidigestudiezijn:
1.Hetaanleveren vangegevensuitliteratuuromtrentdeleefgewoonten enhet
habitatvansoortendierenenplantenzoalsdiezijnvermeldinde ecologische
soortengroepen behorend bij de aquatische ecotooptypen (Verdonschot et
al., 1992).
Er wordt ingegaan op de eigenschappen van de individuele soorten, zoals
trofisch niveau,functionelevoedingsgroep,stromingsindicatie, habitateneen
indicatievanbelangrijkeecologischehoofdfactoren.Macrofytenwordeningedeeld naar hungroeivorm enlevenswijze.
2.Hetinzichtelijk(er)makenvanhetfunctioneren vandebiotische componenten van de aquatische ecotooptypen door koppeling van soortspecifieke
informatieaandesoortenindeecotooptypen enbundeling vandezeinformatie.
Op basis van de aan iedere soort toegekende eigenschappen worden de
ecologischesoortengroepen horendbijdeaquatischeecotooptypen gekarakteriseerd. Dezetweedestap geschiedt terondersteuning vande ontwikkeling
vanstofstroommodellenvanaquatischeecosystemen inhetkadervanCATS.
Terondersteuningvandekwantificeringvandestofstroommodellenwordtvan
iedere soort (macrofauna en vissen) een individueel gewicht per individu
gegeven. Voor macrofyten ontbreken hiervoor vooralsnog voldoende met
elkaarvergelijkbare gegevens.
Voor heteerstedoelzijndevolgende indelingen gebruikt:
Alstrofische niveau'sworden aangemerkt:
carnivoor (C), detritivoor (D), herbivoor (H), omnivoor (O), detrtiti-herbivoor
(DH) encarni-detritivoor(CD).
Alsfunctionelevoedingsgroepen zijnonderscheiden:
knippers(SH:shredders),filtreerders(CF:collector-filter-feeders), vergaarders
(CG: collector-gatherers),schrapers (SC:scrapers),stekers (PI: piercers) en
verzwelgers(PE: predators (engulfers)).
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Alsstromingsindicatie-klassenwordt eenindeling naarTolkamp & Gardeniers
(1978) gebruikt:
1: niet of bij uitzondering instromend water voorkomend; 2: minder voorkomendinstromenddaninstilstaandwater;3:weinigofgeenvoorkeurwatbetreft
stroming;4:meervoorkomendinstromenddaninstilstaandwater,en;5:alleen
instromendwatervoorkomend.
Alshabitattypen wordenonderscheiden;
wateroppervlak (WO);waterkolom of littoraal (WL); open water (OW); littoral
(LI); sediment (SE: onderverdeeld in organisch (SO) en mineraal sediment
(SM))en;vastsubstraat (VS:onderverdeeld inplanten(VO),minerend(VI),op
dood hout (VD)enop stenen(VM).
Zomogelijkisbijelkesoortaangegevenwelkevandeabiotischehoofdfactoren
voordesoorteenbelangrijke"vestigingsfactor"vormen.Alsindicaties hiervan
werden gebruikt:
halofiel,halobiont,voorkomend inbrakkewateren(HALO);rheofiel, rheobiont,
voorkomend in(snel)stromendwater (RHEO); hygropetrisch,voorkomend in
stromende waterlaagjes op hard substraat (HYGR); soort van temporaire
wateren (TEMP); soort van zure wateren (ACID); soort van temporaire, zure
wateren (ACTE);soort van uitsluitend kleinewateren (KWAT); soort van middelgrotewateren (MWAT); soortvan uitsluitend grotewateren (GWAT); soort
vanwaterenarmaanbezonkenorganischmateriaal(OSAP);soortvanwateren
matig rijk aan bezonken organisch materiaal (MSAP); soort van organische
stoffen rijke (oforganisch belaste) wateren (PSAP); soortvan nutriëntenarme
(oligotrofe) wateren (OLIG); soortvan matig nutriëntenrijke (mesotrofe)wateren(MESO); soortvanvoedselrijke (eutrofe)wateren (EUTR);oxybiont, soort
van zuurstofrijke wateren (OXYB); soort uit instabiele milieu's (INST); ubiquist/euryoec,soortvoorkomend onderzeer uiteenlopende omstandigheden
(UBIQ); kolonisator (KOLO),en;semi-terrestrischesoort (TERR).
Deaquatische macrofyten zijn ingedeeld naar groeivorm en levenswijze. De
groeivorm van een plant zegt iets over de vorm en structuur van een plant
(mede als habitatfactor voor fauna-organismen). De levenswijze geeft aan
langswelkeweg(en)eenplantstofwisselingsproducten opneemt/afgeeft.Voor
beide werd een indeling door Den Hartog & Segal (1964) en Segal (1965)
gebruikt.
Voordegroeivormwordt ineersteinstantieonderscheid gemaakt inwortelende planten (Rhizofyten) en vrij zwevende of drijvende planten (Planofyten:
macroscopisch ookwel pleustofyten genoemd).
Rhizofyten worden onderverdeeld inStratiotiden (STRA), Potamiden (POTA),
Myriophylliden (MYRI),Chariden (CHAR),Batrachiden (BATR),Nymphae'iden
(NYMP),Vallesneriïden(VALL)enIsoëtiden(ISOE). DePlanofyten (pleustofyten)wordenonderverdeeld inLemniden(LEMN),Ricciëlliden(RICC),Ceratophylliden (CERA)en Hydrochariden (HYCH).
Voorde indeling naar levenswijzewordtgehanteerd:
1: stofwisselingsproducten uitsluitend uit het water; 2: voedingstoffen uit het
water,assimilatieenademhalingsproducten uitdeatmosfeer; 3:assimilerende
organen in het water, evt. voedingsstoffen uit de bodem; 4: wortelend met
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assimilerende organen in het water en in de atmosfeer, en; 5: wortelend met
assimilerende organen in de atmosfeer, voedingsstoffen uit de bodem.
Naast een indikatie van de functionele kenmerken van flora en fauna is een
globale inschatting getracht te maken van de biomassa-productie per soort.
Productie- gegevens van individuele soorten komen in de literatuur zeer
verspreid voor. Binnen devoor hetonderzoek gesteldetermijn kon onmogelijk
een (min of meer) volledig overzicht worden verzameld. Als alternatief is
gekozen om (althans voor de fauna) via een schatting van het individuele
gewicht van een soort gecombineerd met de, reeds bij de indeling in aquatische ecotooptypen gegeven abundantie-indicatie, tot een globale schatting
van de biomassa-productie te komen. Schatting van het individuele gewicht
van een soort geschiedde a.h.v. een door Hynes & Coleman (1968) gebruikt
model voor langwerpig cylindrische organismen in kleine stromende wateren.
Dit "cylinder-model" is uitgebreid door toevoeging van een tweetal andere
basisvormen n.l. bolvormig en ellipsoïdaal,afhankelijk van het habitus van een
soort. Met de "maten" van een soort (lengte, breedte en hoogte: b.v. uit
determinatie-literatuur) zijn volumina berekend, die m.b.v. een standaard
"dichtheid" (1.05 gr/cm 3 ) zijn omgerekend in individuele (natte) gewichten.
Daarnaast zijn bekende lengte-gewicht- of lengte-volume-relatiesvan soorten
gehanteerd (o.a. vissen en Chironomidae).
Van aquatische macrofyten bleken uit een overzicht van Best (1991) zo weinig
gegevens bekend dat geen compleet overzicht van biomassa's en productiecijfers kon worden samengesteld.
In totaal werden van 1164 soorten macrofauna en vissen en van 112 soorten
aquatische macrofyten gegevens verzameld.
Carnivorie (CenCD:472)en herbivorie (HenDH:480) komt onder macrofauna
en vissen ongeveer evenveel voor. Soorten die beide typen voedsel kunnen
verteren (O en D: 286) komen minder voor.
Veel soorten zijn vergaarders (CG: 420) of verzweigers (PE: 359). Knippers
(SH), schrapers (SC) en stekers (PI) komen ongeveer evenveel voor ( 200).
Filtreerders (CF: 109) zijn minder talrijk. Hetzwaartepunt van deverdeling van
soorten op basisvan hun stromingsindikatie ligt aandezijdevan de stagnante
wateren (1 en 2: 573, 4 en 5: 312).
Veelsoortenzijn bewoonersvanplanten(LI+ VO= 471),sediment(SE+ SO+
SM= 351) of leven op vaste substraten (VS+ N/I+ VD+ VM= 332). Ook zwemmers die tussen de vegetatie leven (WL: 268) zijn goed vertegenwoordigd. Op
hetwateroppervlak (WO:25) en in het open water (OW:44) voelen veel minder
soorten zich thuis.
Belangrijke ecologische hoofdfactoren zijnzuurgraad (ACID:72), droogvalling
(TEMP:57),zoutgehalte (HALO:48)enstroming (RHEO:35).Demeeste(70%)
van de in Nederland voorkomende waterplanten zijn wortelend (STRA t/m
ISOE). Slechts 20%(LEMN t/m HYCH) leidteen zwevend of drijvend bestaan.
Van de overige soorten isde groeivorm wisselend (ook: terrestrische vormen
zoals bij Callitriche) of niet precies bekend.
Ongeveer 50%van de soorten maakt voor de uitwisseling van stoffen gebruik
van bodem en waterfase (levensvorm 3). De rest van de soorten is ongeveer
evenredig verdeeld (6-10%) over de 4 andere levensvormen.
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Defunctionele karakterisering van deaquatische ecotooptypen is uitgevoerd
met enerzijds allesoorten macrofauna envissen en anderzijds met alleen de
als(zeer)karakteristiek bestempeldesoorten(zieVerdonschotetal. 1992).Dit
is gedaan omdat in vrijwel alle ecologische soortengroepen de indifferente
(niet-karakteristieke) soorten verreweg in de meerderheid zijn (tussen 40 en
85%, gemiddeld 75%). Door het gebruik van alleen (zeer) karakteristieke
soorten wordt voorkomen dat detypische eigenschappen vaneen levensgemeenschap worden "overschaduwd"door deeigenschappen van indifferente
soorten.
Op basisvantrofische niveau blijkt uit beideverdelingen (allesoorten,alleen
karakteristieke soorten) dat in (kleinere) stromende wateren veel detritivore
organismen kunnen voorkomen, minder carivore en weinig herbivore, terwijl
juist instagnante wateren decarnivore en herbivore organismen inde meerderheid zijn.
Verdeling van alle soorten op basis van functionele voedingsgroep levert
weinig opvallende verschillen tussen de aquatische ecotooptypen op. Knippers (SH) en vergaarders (CG) lijken in stromende wateren wat belangrijker
dan instagnante.Stekers(PI)enverzwelgers(PE) lijken beter vertegenwoordigd in stagnante wateren. De verdeling op basis van alleen karakteristieke
soorten geeft eenveel heterogener beeld maar bevestigt bovenstaande conclusies.
Verdelingenvansoortenopbasisvanstromingsindicatie-klassen weerspiegelen zeer duidelijk het onderscheid tussen stromende en stagnante wateren.
Ook het onderscheid tussen sneller stromende ecotooptypen (Q-typen: heuvellandbeken en grote rivieren) en langzamerstromende wateren (F-typen:
laaglandbeken)is,m.u.v.bijdegroterivieren(Q88)duidelijkteonderscheiden.
Verdelingenvansoortenopbasisvanhabitattypenlatenziendatinstromende
wateren, maar ook in grotere stagnante watertypen (met golfslag door windwerking), vooral soorten voorkomen die zich doorgaans in, op of nabij de
bodem ophouden. Kleinere stagnante watertypen worden daarentegen veel
meer bewoond door soorten diezich in,op oftussen dewatervegetatie of in
deopenwaterkolomophouden.
Deverdelingvanplantesoortenoveraquatischeecotooptypen laatziendatde
meestesoortenvoorkomen instagnantewateren.Binnendegroep stromende
ecotooptypenzijnvooraldewatgroterepermamentebekenenriviertjesintrek.
Zure wateren worden door waterplanten gemeden. Ook bij toename van het
zoutgehalte neemt hetaantalsoorten drastischaf.
Deverdeling over deecotooptypen naar groeivorm laateen duidelijkescheiding tussen stromende en stagnante wateren zien. Macrofyten in stromend
water zijn vrijwel allemaal wortelende soorten. Stromende wateren worden
alleenbewoond door potamiden(POTA),myriophylliden(MYRI), batrachiden
(BATR) en nymphaeïden (NYMP). Deverdeling van groepen over stagnante
wateren laat een divers beeld zien, waaruit geen duidelijke conclusies te
trekken zijn. Ditwordt medeveroorzaakt doordat meteen relatief klein aantal
soortengroepen is gewerkt waarbij sommige groepen slechts uit 1 soort
bestaan. Ook wordt enigzins aan dejuistheid van de toewijzing van soorten
aanaquatischeecotooptypen getwijfeld.

Aquatischeecotooptypen

De verdeling van levensvormen over de aquatische ecotooptypen laat eveneens een divers beeld zien. Verschillende levensvormen zijn tamelijk breed
verspreid (b.v.levensvormen2,3en4).Soortendiealleengebruik makenvan
dewaterfase (levensvorm 1) beperken zich tot stilstaande, m.n. zuurdere en
kleinerewateren.Soortendiegebruikmakenvanbodemenatmosfeer(levensvorm 5) beperkenzichvrijweltot destilstaandewateren.
Naasteenkarakteriseringopbasisvanaantallensoorteniseenkarakterisering
uitgevoerd door devoor desoorten berekende individuele gewichten samen
tevoegenmetdevoordesoortengemeldefunctioneleeigenschappen enhun
toedeling in aquatische ecotooptypen. Deze bewerking is uitgevoerd voor
macrofauna envissen samenenvoor de macrofauna apart. Zo isperaquatische ecotooptype de verdeling van biomassa over verschillende functionele
groepen,trofische niveau'senhabitattypen berekend.
Een probleem bij de samenvoeging van macrofauna en vissen is dat de
massaverdeling ergzwaar leuntop hetgrotegewicht vandevissen. Ditwordt
veroorzaaktdoordatdeabundantievandevissenvooralsnogopdezelfdewijze
is gedefinieerd als die van de macrofauna (in individuen per m2). Hierdoor
treedternstigeoverschatting vandevisbiomassaop.Verzamelenvan"echte"
dichtheden (kg/ha) is noodzakelijk, maar niet voor alle vissoorten en alle
watertypeneenvoudig.
Ook wanneer vis buiten beschouwing wordt gelaten blijkt dat een accurate
schatting van het volume met de beschikbare "modellen" voor sommige
soorten (m.n. een aantal grotere slakken-soorten) niet goed mogelijk is,wat
tot overschatting van de massa leidt. Dit verschijnsel zorgt ervoor dat de
verdeling van biomassa op basis van alleen macrofauna-organismen wordt
verstoord door een kleinaantal"tezware"soorten. Inz'n algemeenheid moet
wordengesteld dat,bijvergelijking vanberekendebiomassa-dichthedenmet
experimenteel bepaalde waarden, de indruk bestaat dat met de gebruikte
"modellen"de massavanveel soorten wordt overschat. Eentoetsing van de
accuratessevandegebruikte modellen (vergelijking berekendevan waarden
metgemetenwaardenvanindividuelegewichten) heeft nog nietplaatsgevonden.
Hetvoorliggende werkvormt eenbeginvaneenzeer bruikbaar overzicht van
gegevens van in Nederland voorkomende aquatische zoetwaterorganismen.
Deze zijn samengevoegd in een z.g. data-base in het programma CardboxPlus. Naasteengegevensbestand iseenbestand aanwezigwaarin de gege
vensaanliteratuurwordtgekoppeld.Verderuitbreidenvanhetaantalopgenomensoorten iszeergoed mogelijk.
Door gebrek aantijd bevat de gegeven informatie nog wel een aantal hiaten
en vraagtekens die t.z.t. dienen te worden ingevuld. Ook de schatting van
individuele volumina en gewichten is nog niet vlekkeloos en verdient nadere
aandacht.
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1 Inleiding

1.1 Voorgeschiedenis
Begin 1992 verscheen het IBN/CML-rapport "Aanzet tot een ecologische
indeling van oppervlaktewateren in Nederland" (Verdonschot et al., 1992).
Hierinwerden,alsuitbreiding vandedoorhetCMLontwikkeldeecotopenclassificatie voor terrestrische ecosystemen (o.a. Stevers et al. 1987, Runhaar,
1989a,1989b),ecotopenonderscheidenvoorhet(zoeteenbrakke)aquatische
milieu.
Deecologische hoofd-of masterfactoren die door Verdonschot et al. (1992)
werden gebruikt betroffen saliniteit (chloriniteit), stroomsnelheid, dimensies
(breedteendiepte), matevanpermanentje,zuurgraad envoedselrijkdomvan
dewaterfase.Aandehandvan(overlappende) rangesvandezefactorenwerd
een 41-tal aquatische ecotooptypen onderscheiden. Voor elk van deaquatischeecotooptypen werdtevenseenecologischesoortengroep bestaandeuit
macrofaunaen macrofyten beschreven a.h.v.literatuurgegevens en inzichten
vanexperts.BijhetCMLwerdentoedelingssystemenontwikkeldwaarmeeeen
biologischwatermonsteraaneenecotooptypekanwordentoegedeeld.Hierbij
werd uitgegaanvaneenmonsteropperviakvan 1m 2
Het bovenstaande, de z.g. 'ecotopen-lijn', geschiedde in het kader van het
VROM-Project EcologischeIntegratieStoffen(PEIS).HetPEIS-kaderbeoogde
eenmeerecologischonderbouwdeschattingvanderisico'svandeaanwezigheidvanmilieuvreemdestoffen in'devrijenatuur' tegenereren,omuiteindelijk
tekomentoteenverantwoorde normstelling.
Naastde'ecotopen-lijn'bestond PEISuiteen'modellen-lijn',waarinmodelsystemenwerdenontwikkeldvaneenaantalterrestrischeenaquatischesystemen
(ecotopen).Hierwerdbijzondereaandachtbesteedaandetransportroutesen
'sinks' van stoffen (voedingsstoffen zoalsC,Pen N,maarook milieuvreemde
stoffen).
Dit rapport ondersteunt de modellen-lijn en vindt plaats in het kader van het
project 'Contaminants in Aquatic and Terrestrial Systems' (CATS)) waaraan
naastVROM,RIVMen IBNdeelnemen.
1.2 Probleemstelling
Voor de ontwikkeling van modellen van stofstromen in ecosystemen is het
noodzakelijk de wegen in het systeem te kennen die stoffen langs levende
organismen en de abiotische omgeving volgen (b.v. opname van voedingsstoffen, afgifte van stofwisselingsprodukten). Bij de indeling van deterrestrischeecotooptypen(Steversetal.,1987)werdenalleenplantesoortengebruikt.
Hiervan was in het algemeen duidelijk hoe ze stoffen met hun omgeving
uitwisselden. Van de (kleine) diersoorten die bij de indeling van aquatische
ecotooptypen zijngebruiktzijndestofstromen veelminder bekend engeenszins 'universeel' toepasbaar. Sommige soortenzijn planteneters,andereeten
dierlijkvoedselenweeranderelevenvandood organisch materiaal (detritus).
Dieren hebben nietzoalsplanten eenvastestandplaats.Ze bewegen zich,
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naargelang hun levensbehoeften, vrij door een systeem en vele verlaten het
systeem in de loop van hun levenscyclus (denk b.v. aan het uitvliegen van
insectenofhettrekkenvanvissen).Daarbijblijktdatdeverdelingvanindividuen
vaneensoortineensysteemnooit'constant' is.Degrootstedichtheidvaneen
soort beperktzichdikwijlstoteenonderdeelvanhetsysteem,het habitat(b.v.
openwater,tussen/op planten/stenen,op/indebodem),a.g.v.levensstadium,
levenswijzee.d...
Deabiotischeomgeving inhetsysteem,hetecotoop,isnietzo'homogeen'als
de definitie doet veronderstellen. Deels wordt dit veroorzaakt doordat het
ecotoop slechtsop basisvanhoofdfactoren isgedefinieerd.Dezehoofdfactoren zeggen echter niets over het voorkomen van diersoorten binnen het
systeem, m.a.w.inheteigenlijke habitat.
Dezemeergedetailleerdegegevenszijnnodigommodellentekunnenontwikkelenvantransportprocessen vanstoffen inaquatischesystemen.Deindeling
inaquatischeecotooptypen (Verdonschotetal., 1992)dienthiertoeteworden
aangevuld.
Door de soorten zoalsdie zijnvermeldinde ecologische soortengroepen te
voorzienvangegevens overhunlevenswijze,voedingsgewoonten enspecifiekehabitatkanin dezeleemtewordenvoorzien.
Voor waterplanten isnieteenduidig langswelkewegendestofstromenverlopen. In het terrestrische milieu issprakevan 2 milieucomponenten waarmee
hetorganismedirect incontact staatenwaarmeestoffenworden uitgewisseld
n.l. de bodem (het bodemvocht) en de atmosfeer. Bij waterplanten kan één
vandeze milieucomponenten ontbreken (niet-wortelende planten, ondergedoken planten) en er is sprake vaneen derde milieucomponent waarmee
uitwisseling mogelijk is n.l. het omringende water. Ook hierin is voor de
ontwikkeling van stoftransport-modellen duidelijkheid nodig.
Naast de vraag hoe transportroutes van stoffen verlopen bestaat de vraag
welke hoeveelheden stoffen zich langs deze routes verplaatsen. In Verdonschot et al. (1992) wordt hierin ten dele tegemoet gekomen door met de
notering van een soort ineen ecologische soortengroep (alleen voor macrofauna) een globale indicatie tegeven van de abundantie van de soort in een
ecotoop.Zonder gegevensoverde biomassavaneensoort iseen dergelijke
aantalsindicatie niet direct tevertalen in hoeveelheden getransporteerde stof
(intermen van kg C/N/P/droge stof,o.i.d.).
De thans voorliggende studie vultdoor het aanleveren van biomassagegevensvoorsoorten, hierin eenleemtein.
Door allerlei soortspecifieke (autecologische) gegevens te koppelen aan het
voorkomen vansoorten indeaquatische ecotooptypen kan het functioneren
van het biotische deel van het ecosysteem onder verschillende abiotische
omstandigheden (ecotopen) inzichtelijk worden gemaakt (functionele karakterisering).
Hetrubriceren vanautecologische gegevens leverteen gegevensbank vanin
Nederland voorkomendeaquatischeorganismen (eenz.g. ecotheek) die ook
vooranderedoeleinden bruikbaar zalblijken.
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1.3Doel
Uitdeprobleemstelling kunnendevolgendedoelenwordengedestilleerd:
1.Hetaanleverenvangegevensuitliteratuuromtrentdeleefgewoontenenhet
habitatvansoortendierenenplantenzoalsdiezijnvermeldindeecologische
soortengroepen behorend bijdeaquatische ecotooptypen (Verdonschotet
al., 1992).
ad. 1.Hetbetreft m.b.t.macrofaunaenvissengegevensvantrofischniveau,
functionelevoedingsgroep,indicatievanstroming,aardvanhethabitat,indicatiesvanbelangrijke(onderscheidende) abiotischefactorenenvandebiomassa(individueelgewicht).Vissenzijntotophedennietopgenomen inhet
soortenbestand.Dezezullenaanhetbestandwordentoegevoegdeneerstaan
deecologischesoortengroepenwordentoegedeeld,alvorenszeopgrondvan
bovengenoemdekenmerkenkunnenwordeningedeeld.
Voor de macrofyten betreft dit groeivorm (drijvend/wortelend, ondergedoken/emergent),levenswijze(metwelkemilieu-componentenwisselteen soort
stoffenuit)eneenindicatievandebiomassa.
Allegegevensmoetenwordenvoorzienvaneenverwijzing naardegebruikte
literatuur; bronvermelding. Dit leidt uiteindelijktot eengegevensbestand dat
voor meedere doeleinden bruikbaar is ('ecotheek'). Dit bestand kan in de
toekomst worden verbeterd,aangevuld en/of uitgebreid met gegevensvan
soortendietotop hedennietzijnopgenomen indedataset behorend bijde
indelingvanaquatischeecotooptypen.
2.Hetinzichtelijk(er)makenvanhetfunctionerenvandebiotischecomponenten vande aquatische ecotooptypen door koppelingvan soortspecifieke
informatieaandesoortenindeecotooptypenenbundelingvandezeinformatie.
ad.2.Doorrangschikkingineenpraktischbruikbarevorm(database)kunnen
deaquatischeecotooptypenwordengekarakteriseerddoordeeigenschappen
vandesoortenindeecologischesoortengroep samentevoegen,m.a.w.de
onder 1.samengesteldeecoyheektoetepassenopdeaquatischeecotooptypen.
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2Methoden
2.1 Indeling van macrofauna envissen.
2.1.1 Codering en naamgeving vansoorten.
Voordecoderingvansoortenzijneentweetalcodesgebruikt,diezijnontleend
aanVerdonschot&Torenbeek (1988). Dit betreft:
a) de numerieke lAWM-code (Van der Hammen et al., 1984), deze code is
taxonomischen bevat informatie over phylum, klasse, orde,tribus, genusen
taxon. Decode is9-cijferig.
b)eenlettercodevan 8positiesdiedeeerste4lettersvan genus-entaxonnaam
bevat.
Delatijnsesoortsnamenzijneveneensontleendaan Verdonschot &Torenbeek
(1988).
Vissen zijn niet vermeld inVerdonschot &Torenbeek (1988), maar wel in de
lAWM-lijst.Hiervooriseen nieuwe8-letterigecodeopgesteldvolgensderegels
gegeven inVerdonschot &Torenbeek (1988).Naastdelatijnse naamisbij de
vissende nederlandse naamvermeld.
2.1.2 Indeling naartrofisch niveau
Binnen een voedselketen komen verschillende trofische niveau's voor zoals
producenten (groene planten), consumenten (fauna) en destruenten (bacteriën en schimmels). De fauna kan naar trofisch niveau worden ingedeeld
afhankelijk vandeaardvan hetvoedsel.
Intabel2.1zijndeonderscheiden trofische niveau'sgegeven.
Tabel2.1: Onderscheiden trofischeniveau's.

trofisch niveau

code

aard vanhetvoedsel

CARNIVOREN
DETRITIVOREN
HERBIVOREN
OMNIVOREN
DETRITI-HERBIVOREN
CARNI-DETRITIVOREN

C
D
H
0
DH
CD

levend dierlijk materiaal
dood organisch materiaal
levend plantaardig materiaal
levend dierlijk enplantaardig materiaal
levend plantaardig endood organisch materiaal
levend dierlijk endood organisch materiaal

2.1.3 Indeling naarfunctionele voedingsgroepen.
Veelaquatischedierenvoedenzichmetdoodorganisch materiaalwaarbijniet
alleen hetorganisch materiaalmaarookdegeassocieerde schimmels,bacteriën,microfauna,diatomeënenanderealgenwordengegeten.Infeitekunnen
de meeste van deze dieren omnivoor worden genoemd. De verschillen in
trofischerelatiestussendemacrofaunaorganismenzijndoor Cummins(1974)

20

IBN-rapport 072

op basisvan morfologieenbeweging vandemonddelentenbehoevevanhet
verzamelen van voedsel inz.g.functionele voedingsgroepen ingedeeld. Binnen een voedingsgroep kunnen tegelijkertijd verschillende trofische niveaus
zijn ingedeeld. Echter de maniervanvoeden kanvoor een soort ook nog per
stadium, per habitat en per seizoen verschillen. De meeste eerste stadia of
juveniele dieren hebben een voedingsgedrag van verzamelaar-vergaarder
(opname van kleine organische deeltjes); naarmate ze verder ontwikkelen
worden devoedingswijze en hetvoedingsgedrag specifieker. Deze onderverdeling binnendesoortisinditrapportechter nietgevolgd.Gegevensdievoor
dit rapport zijn verzameld betreffen doorgaans het laatste zich voedende
stadium van een soort dat inaquatisch milieu kanworden aangetroffen (b.v.
laatste larvale stadium van vliegende insekten; van waterkevers en wantsen
echter het imago dat meestaleveneensaquatisch is).
Tabel2.2geeft deonderscheiden functionelevoedingsgroepen weer.
Tabel2.2: Overzichtvanfunctionele voedingsgroepen metbijbehorend trofisch niveau,'eetgewoonten' enindicatie vandepartikelgrootte vandevoedseldeeltjes (naar: Cummins
(1973,1974),Cummins&Klug (1979) enMerrit &Cummins(1978, 1984)).
Indelingvan functionele voedingsgroepen:
voedingsgroep
(gebaseerd opvoedingsmechanisme)
Knippers (SH)

voedingsmechan

isme

Herbivoor

-kauwer
-mineerder
-kauwer

Detritivoor

(bijvoorbeeldGamnaridae,Nemouridae,Limnephiti
Filtreerders(CF)

-fiItreerder

Detritivoor

Omnivoor
(bijvoorbeeldHydropsychidae,Culicidae,Simulii
Vergaarders (CG)

-boorder
dae)

Detritivoor

-fiItreerder
dae)
-verzamelaar
-sediment-eter

voedsel
(hoofdbestanddeel)

Partikelgrootte
(microns)

levendvaatplantenweefset
doodvaatplantenweefsel en/ofgrof
particulairdood
organisch materiaal
hout

>10 3

fijnparticulair
dood organisch
materiaal
(zoö)plankton

<10 3

<10 3

fijnparticulair
dood organisch
materiaal

<10 3

perifyton;vastzittende
algenengeassocieerd
materiaal

<10 3

(bijvoorbeeldTubificidae,Psychodidae, Chironomini)
Schrapers (S)

Herbivoor

-grazerop
mineraleen
organische
oppervlakken

(bijvoorbeeldGlossosomatidae,Lymnaeidae)
Stekers (PI)

Herbivoor

Carnivoor

-stekers
levendvaatplanten(stekenplant- weefsel endraadalgen
aardigecellen
enweefsel aan
enzuigenvloeistof)
-stekers
levenddierlijkmate(stekencetlenen Haal
weefsel aanenzuigen
vloeistof)

>10 2 -10 3

>10 3

(bijvoorbeeldHeteroptera,Dytiscidae, Tabanidae)
verzweigers (PE)

Carnivoor

-verzwelgers
levenddierlijk weefsel
(etengeheleof
delenvandieren)

>10 3

(bijvoorbeeldOdonata,Hegaloptera,Sciomyzidae)

2.1.4 Indeling naar stromingsindikatie
Deaanwezigheid vanstroming geldtalseenvandebelangrijkste ecologische
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hoofdfactoren in hetaquatische milieu (b.v. Hynes, 1970).Stroming betekent
voordierlijkeorganismenenerzijdseenbronvanstress(ermoetactiefenergie
worden verbruikt om de stroming te weerstaan en niet te worden weggespoeld), anderzijds kan de aanwezigheid van stroming ook worden opgevat
alseenverrijkingvanhethabitat(habitatdynamiek,zuurstofvoorziening,voedselvoorziening). Inhetvoorkomen van macrofauna envissenzijnzeer duidelijke scheidslijnen tezien tussen groepen soorten dievoornamelijk stromend
water bewonen, dievoornamelijk gedijen instilstaand water en een intermediairegroep dievoorkomt inzowel stromend alsstilstaand water.
In het algemeen zijn deze gegevens wat betreft aquatische macrofauna en
vissengoed bekend.Eenindikatievan dematewaarineensoortstroming kan
weerstaan bevat belangrijke informatie over het habitat dat een soort kan
bewonen. Per soort is de stromingstolerantie gegeven a.h.v. de codering in
tabel2.3:
Tabel2.3: Indeling naarstroming'sindikatie(naarTolkamp en Gardeniers, 1978).
stromingscode

stromingsindikatie

5
4
3
2
1

alleen voorkomend instromend water
meer voorkomend instromenddaninstilstaand Mater
weinig ofgeen voorkeurwatbetreft stroming
minder voorkomend instromenddaninstilstaand water
niet ofbijuitzondering instromend water voorkomend

2.1.5 Indeling naar habitat
Organismen kennen een bepaalde ruimtelijke plaats of 'plek', binnen een
ecosysteem, waarin ze zich doorgaans ophouden. Dit is het habitat. Veel
aquatische macrofauna-organismen leven in of op de bodem (het sediment)
ofop vastesubstraten (planten,hout,stenen).
Intabel2.4worden inhetaquatische milieudevolgende habitatsonderscheiden:
Tabel2.4: Indeling naarhabitattypen.
code

habitat

WO
WL
OU
LI
SE

wateroppervlak (verd.1)
waterkolomof littoraal (verd.2)
open waterkolom (verd.3)
littoraal (verd.4)
sediment (organisch ofmineraal) (verd.5)
organisch sediment (slib)
mineraal sediment (zand, grind,evt.klei)
vaste substraten (levende planten, dood (hout), mineraal (stenen)
e.d.) (verd.6)
op levend organisch materiaal (opplanten)
inlevend organisch materiaal (minerend inplanten)
dood organisch materiaal (opdood hout)
mineraal materiaal (stenen)

SO
SM
VS
VO
VI
VO
VM

De indelingsklassen in de eerste rij codes is ontleend aan Verdonschot
(1990b). Indelingsklassen indetweederijvormeneenverderespecificatievan
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hethabitat SEofVS. Indienmogelijkwordt het habitatvansoortendiedoor
Verdonschotwerdengenoemdalsbewonersvansediment(SE)ofvastsubstraat(VS)nadergespecificeerd naartypesedimentoftypesubstraat.
2.1.6 Indelingnaarecologische hoofdfactoren
Indien mogelijk isgetracht teachterhalenwelkesoorten (ofgeslachten)gebondenzijnaanmeerextremeabiotischefactoren. Soortendiebijuitstekof
vaakvoorkomenbijeenlagezuurgraad(acidofiel,resp.acidobiont)vindenin
datzuremilieukennelijkietsdathen daaraanbindtofmissenjuistietsdathun
voorkomeninminderzuurmilieubemoeilijkt.Nietalleenabiotischemaarook
biotischefactorenspeleneenrol.Eensoortdiealskolonisator bekendstaat
zaluiteindelijkuiteen bepaaldmilieuverdwijnendoorconcurrentieofpredatie.
Voorindicatiesvan belangrijkstemilieukenmerkenzijndevolgenderubrieken
gebruikt(tabel2.5):

Tabel 2.5: IndelingnaarecologischehoofdfactorenmedegebaseerdopWardonschot(1990b)
code

abiotische factor

omschrijving

HALO

chloridegehalte

RHEO

stroming

halofiel, halobiont: uitsluitend/meest voorkomendin
brakke wateren
rheofiel, rheobiont: uisluitend/meest voorkomendin
(snel)stromend water
hygropetrische soort: uitsluitend/meest voorkomendin
dunne (stromende)waterlaagjes over hard substraat
uitsluitend/meest voorkomend intemporaire ofsemipermanente wateren (vennen, moerassen, poelen)
acidofiel, acidobiont: uitsluitend/meest voorkomendin
zure wateren
uitsluitend/meest voorkomend inzureen
droogvallende wateren
uitsluitend/meest voorkomend inkleine (permanente)
wateren zoals poelen, moerassen, vennen, slootjes,
greppels
uitsluitend/meest voorkomend inmiddelgrote
(permanente)wateren zoals veenplassen, petgaten,
kanalen, weteringene.d.
uitsluitend/meest voorkomend ingrote (permanente)
wateren zoals grote plassen, meren, rivierene.d.
uitsluitend/meest voorkomend inwateren armaan
opgelost/zwevend en/of bezonken organisch materiaal
uitsluitend/meest voorkomend inwateren matig rijkaan
opgelost/zwevend en/of bezonken organisch materiaal
uitsluitend/meest voorkomend inwateren rijkaan
opgelost/zwevend en/of bezonken organisch materiaal
(ook inorganisch belaste wateren)
uitsluitend/meest voorkomend invoedselarme wateren
(vnl. gevoed door regenwater)
uitsluitend/meest voorkomend inmatig voedselrijke
wateren (deels gevoed door regenwater, deels door
kwel)
uitsluitend/meest voorkomend invoedselrijke wateren
(vnl. gevoed door kwel,ook:wateren belastmet
effluent, afspoeling vanlandbouwgrondene.d.)
uitsluitend/meest voorkomend inwaterenmeteengoede
zuurstofvoorziening (door turbulente stroming/
weelderige vegetatie)
uitsluitend/meest voorkomend inwaterenmetsterk
wisselende abiotische omstandigheden (wisselend
zoutgehalte en/of zuurgraad, stroming, waterstand)
ubiquist/euryoec:wordt onder allerlei combinatiesvan
abiotische omstandigheden aangetroffen
kolonisator/pioniersoort: behoort dikwijls totde
eerste bewoners vannieuw ontstane/gegraven wateren
(dikwijlsnaverloopvantijd weer verdwenen)
oeverbewoners/bewoners vanémergente delenvan
waterplanten

HYGR

hygropetriseh milieu

TEMP

droogvaUing

ACID

zuurgraad

ACTE

zuurgraad endroogvaUing

KWAT

dimensies klein

MUAT

dimensies middelgroot

GUAT

dimensies groot

OSAP

saprobie, oligosaproob

MSAP

saprobie, mesosaproob

PSAP

saprobie, polysaproob

OLIG

trofie, oligotroof

NESO

trofie, mesotroof

EUTR

trofie, eutroof

OXYB

zuurstofrijk milieu

INST

instabiel milieu

UBIQ

komt onder allerlei omstandigheden voor

•COLO

biotisch, staat bekendalskolonisator

TERR

semi-aquatisch/terrestrisch
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2.1.7 Indeling naar biomassa
Voor de modellering van stofstromen is een indicatie noodzakelijk van de
hoeveelheid biomassa dieeen bepaalde soort in een ecotooptype vertegenwoordigt.Debiomassavaneensoortwordtuitgedruktinkgnat-/droog-/asvrijgewicht per m 2 monsteroppervlak.
Demeesthandzamewaardendiealsmaatvoordebiomassaworden gebruikt
zijn het drooggewicht (DW of dry weight) en het organische stofgewicht of
asvrijdrooggewicht (AFDWofashfreedryweight).Somswordtook het natte
gewicht (WWofwet weight) gebruikt. Dediverse waarden zijn als volgt aan
elkaargerelateerd:

WW= DW+ Wwater (DWnadroging bij 105°C)en;

DW= AFDW+ Was(AFDWnaverbranding bij 550°C)

Watergehaltes (t.b.v. DW) en asgehaltes (t.b.v. AFDW) zijn vaak per soort
gedocumenteerd. In de literatuur zijn dit soort gegevens slechts fragmentarischenzeerverspreidaanwezig.Somszijnwaarnemingenaansoortenuiteen
geslacht gemiddeld tot éénwaardevoor het helegeslacht. In uitzonderingsgevallenzijn'gemiddelden'ontwikkeldopeenhogerniveau(familie,orde/suborde). Het overzicht isechterverrevancompleet.Aan de bekende gegevens
(zieb.v. CumminsenWuycheck, 1971)kanwordenontleend dat inwater-(40
- 98%) en asgehaltes (enkele % tot meer dan 50%) een grote spreiding
aanwezig is.
Indit rapport isgetracht te komen tot een berekening van het natte gewicht
vansoorten(WW).Omrekeningvandeberekendenattegewichten (WW)naar
drooggewichten (DW)ennaar (AFDW) m.b.v.watergehaltes enasgehaltes is
vooralsnog achterwegegelaten.
De biomassa van een soort is per ecotooptype afhankelijk van het aantal
individuen. Hier isuitgegaanvandebiomassavanéénindividuvaneen soort
(het individueel nat gewicht). De abundantie-indicatie van een soort in een
ecotooptypebepaaltuiteindelijkdebiomassavandesoortperm2.Het'oudste'
nog in het aquatisch milieu voorkomende levensstadium van een soort geldt
daarbij als maatstaf voor de maximale biomassa. Van diverse aquatische
populaties isaangetoond dat, ondanks datdeabundantievanjongere stadia
velemalengroter isdandievanoudere,debiomassadieeensoortvertegenwoordigt toeneemt naarmatedelevenscyclus vordert.
Slechtsvan een beperkt aantal soorten zijn experimentele gegevens bekend
van het natte gewicht en/of drooggewicht/asvrij drooggewicht. Voor veel
soorten moest het individueel natgewicht worden geschat.Aan het schatten
van het individueel gewicht gaat een schatting van het biovolume, a.h.v.
afmetingen van een individu (lengte, breedte en/of hoogte), vooraf. Door
vermenigvuldigingvanhetgeschattebiovolume(m3)metdedichtheid (kg/m3)
iseengeschatte biomassa (kg)verkregen.
Een voorbeeld van een dergelijke berekeningswijze is te vinden in Hynes &
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Coleman (1968). Met behulp van formuleswerd voor een soort op basis van
afmetingen (lengte en/of breedte) het drooggewicht per individu geschat.
Hynes & Coleman hanteerden voor de dichtheid een 'algemeen geldende'
waardevan 1,05 gr natgewicht/cm3 (= 1,05 mg/mm 3= 1050kg/m ).
Hynes&Colemangebruiktenvoordevormvaneenorganismeeencylindrisch
model (eencylinder die5maalzo lang alsbreed is).Om hetvolume (in cm3)
tekunnen schatten behoeft danalleendelengtevaneensoort bekend tezijn.
Afmetingen van soorten zijn dikwijls alleen bekend van het laatste larvale
stadium of van de imagines. Omdat in de soortengroepen bij de aquatische
ecotooptypen geen onderscheid isgemaakt naar levensstadium, is hier met
eenwaardegerekenddiehetmaximalegewichtperindividuvertegenwoordigt.
Bij soorten die (ook als imagine) in het water verblijven wordt het gewicht
berekend op basisvan de maximale afmetingen van het volwassen individu.
Bij soorten die als imagine hetwater verlaten is het gewicht op basis van de
afmetingen van het laatste larvale stadium berekend. Het is niet zeker of dit
vooreJJsesoort ook demaximale biomassa ('standing erop') oplevert.

De abundanties zijn indeaquatische ecotooptypen aangeduid metweinig (1
- 10 individuen/mT I ) , matig (10 - 100 individuen/m2) en zeer abundant ( 100
individuen/m2)
Voor de berekening van de biomassa ('standing erop') onstond hieruit een
range(1-10x individueelWW/m2,10-100x individueelWW7m2,100-1000x individueelWW/m2).Desgewenstkaneengemiddeldewaardevoordemodellering
worden gehanteerd. Een minimum-maximum benadering op basis van een
range is nauwkeuriger.

Inhet"Handbook ofEcological Parametersand Ecotoxicology"(Jorgensenet
al., 1991)zijnvoorsommigesoortenfactorenvermelddiemetdederdemacht
van de lengte moeten worden vermenigvuldigd ter berekening van het (nat)
gewichtperindividu(lengte-gewicht relatie).Uitandereliteratuurzijneveneens
lengte-(bio)volumerelatiesbekend,waarmeehetvolumevaneenindividukan
worden berekend. Omrekening naar gewicht geschiedt vervolgens door vermenigvuldiging metde 'standaard'dichtheid.
Voorsoortenwaarvaneenlengte-gewichtoflengte-volumerelatieontbreekt is
de berekening vanvolumeengewicht uitgevoerd door voor devormvaneen
individu een eenvoudige geometrische vorm te kiezen afhankelijk van het
habitus van de soort. Hiervoor zijn verschillende basisvormen gebruikt hetgeen, afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare afmetingen (L, Ben/of H),
een nauwkeurigere schatting van hetvolumeen hetgewicht vaneen individu
zalopleveren.Erzijndriebasisvormen onderscheiden:cylindrisch, bolvormig
enellipsoïdaal.
In alle onderstaande gevallen (behalve GEVWCHT en LG-REL477E) is een
volumeberekend.Doorvermenigvuldiging metdeals'standaard'gehanteerde
(natte) dichtheid (1.05 gr/cm3) is vervolgens het natte gewicht (WW of wet
weight) berekend.
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1)Cylindrisch model:

model:
CYL+B
CYL-B
CYLB+H
ELLCYL

omschrijving:
lang cylindrisch: lengteenbreedte bekend
langcylindrisch:alleen lengtebekend,5xzolangalsbreed
kort cylindrisch:breedteenhoogte bekend
(alsCYL+B:substitueer LdoorH)
ellipsvormig kort cylindrisch (plat,niet rond)
lengteenbreedte bekend,hoogte=1/10xbreedte

formule:
(1)
(2)
(1)
(3a,b)

CYL+B:
De inhoud van een cylinder V ç is
gedefinieerd als:
V

C Y L + B = rrr2 *L

V

C Y L + B = " < < 1 / 2 B r * L)(1)

=>

waarbij Lde lengtevande cylinder in mm en rdestraal (= 1/2 * breedte) in
mm. Indien lengteen breedte bekend zijn (evt. ranges) kaneenrangevan de
inhoud worden berekend en na vermenigvuldiging met de dichtheid (1,05
mg/mm3) hetgewicht vaneenindividu (nat).
CYL-B:
Wanneer alleende lengte bekend ismoeteenaannameworden gedaan voor
de breedte. Indit geval is uitgegaan van de aanname van Hynes & Coleman
(1968)dat het individu 5maalzo lang isalsbreed;B= 1/5 L.
Deinhoud isindit gevalgedefinieerd als:
VCYL-BB 7t(l/2 * 1/5A)2 => VCYL-B = 0.0171 * A c

Het langwerpige cylindrische model kan worden toegepast voor de meeste
insektenlarvenzoalsmuggenenvliegen,kokerjuffers, libellen,eendagsvliegen,
steenvliegen, slijk- en gaasvliegen enwaterrupsen. Ook kreeftachtigen, wormen en bloedzuigers zijn als cylindrisch opgevat. M.n. voor wormen en
bloedzuigers is vereist dat lengte én breedte bekend zijn. Bloedzuigers zijn
zeer variabel van vorm en kunnen zich soms tot wel 10 maal hun lengte in
rusttoestand uitrekken.Bijwormenzijndemeestesoorteni.h.a.veelmeerdan
5maal langer danbreed.
Voor een aantal groepen meteen sterk afwijkend habituszijn ertwee aparte
cylinderachtige modellemgecreëerd (CYLB+ H,ELLCYL):

(2)
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CYLB+ H:
Van sommige schijfvormige slakken (b.v. Planorbarius corneus) zijn bij de
afmetingen alleen de breedte (B) en de dikte (H) van de schelp bekend. Het
volumeisberekend op basisvaneencylinder meteenstraalvan 1/2B eneen
lengte H.In(1) isderhalve Lvervangen door H.

ELLCYL:
Voor platwormen (Tricladida) is van een ellipsvormige 'doos' als basisvorm
uitgegaan. Hiervanisdeoppervlakte(bij benadering) gedefinieerd als:
Aeii *7i(l/2A*l/2B

(3a)

De dikte (H) van platwormen is in de literatuur niet gedokumenteerd en is
geschat op 1/10 van de breedte. Hetdier isnualseenellipsvormige cylinder
(schijf) met H= 1/1OB optevatten. Hetvolume bedraagt:
(3b)

VELLCYL= TC(1/2L*1/2B)*1/10B = 1/40TILB^

2) Bolvormig-ofhalf-bolvormig model:
model:

formule:

omschrijving:
BOL
HBOL

BOL:

bolvormig ofellipsvormig,echter alleenLbekend
afgeplat,half-bolvormig ofellipsvormig,echter alleenLbekend

(4)
(5)

Deinhoud vaneenbol isgedefinieerd als
V = 4/371* r3

Metr= 1/2 Lvolgt hieruit:
4/37T* (1/2 L)3=

VBOL =

VBOL = 1/6 n * L3

Eenbolvormig model isgehanteerd voorveelwatermijten.
HBOL:
Vandekeverszijnalleenlengtematen bekend.Omdatzemeerdorso-ventraal
zijn afgeplat iseen half-bolvormig model gebruikt:

(4)
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VHBOL= 1/2* 4/3 71 * (1/2L)3 => VHBOA=»1/12* *L3

(5)

3)Ellipsoïdaalmodel:
model:

omschrijving:

ELL-H

ellipsoïde, lengteenbreedte bekend

ELL+ H

formule:
(6)

ellipsoïde, lengte,breedteen hoogte bekend

HELL-H

afgeplat, half-ellipsoïde,alsELL-Hx1/2

HELL+ H

afgeplat, half-ellipsoïde,alsELL+ Hx1/2

(7)
(8)
(9)

Indiennaasteen lengteookeen breedteen/ofeen hoogtevan eendierbekend
iskaneen(halve) bolworden 'uitgerekt' toteen(halve) ellipsoïde.
Deinhoud vaneenellipsoïdeis(bij benadering) gedefinieerd als:
E l l i p s o ï d e •odel

S

"'V
•

^T

•

\

/

V

V*4/37 t * r * a * b

V- /

X
---—""'

i

V'

waarbij (r= 1/2L, a= 1/2B enb=1/2H)

ELL+ H:
Dezeformuleisidentiek aandievoorde bepaling vandeinhoud vaneenbol,
waarbij i.p.v.éénstraal(totdederdemacht),driestralen (totdeeerstemacht)
zijn gehanteerd (ELL+H):
VELL+ H* 4/37t* (1/2LM/2BM/2H)

(6)

ELL-H:
Indienalleen lengteen breedte bekend zijn (zoalsbijeenaantal Gastropoda)
is de hoogte H gelijk verondersteld metde breedte (H=B),waardoor het
volumeisgedefinieerd als:
VELL-H* 4/3Ti* (1/2L*(1/2B)Z)

(7)
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HELL+ H/HELL-H:
Ook hetellipsoïde model kent enkele uitzonderingen (3).Hetgaat hierbijom
z.g. napslakjes (Acroloxuslacustris, Ancylus fluviatilis en Ferrissia wautieri).
Dezezijn mutsvormigenhebbeneenplattekruipzooi.Vandezesoorten is het
volume, afhankelijk vande beschikbare gegevens, opgevat als een halve
ellipsoïde(HELL+ H,HELL-H).Hiervoorzijndemetresp.(6)en(7)berekende
voluminavermenigvuldigdmet 1/2:
VHELL+H * 2/37i* (1/2L*1/2B*1/2H)
VHELL-H* 2/3 n * (1/2L*(1/2B)2)

(8)
(9)

4) Gewicht, lengte-gewichten lengte-volume relaties:

modehomschrijving:
GEWICHT
literatuurvermeldt natgewicht (WW)
LG-RELATIEliteratuurvermeldt een numerieke relatietussen lengte
en natgewicht (en/of drooggewicht)
LV-RELATIE literatuurvermeldt een numerieke relatietussen lengteen
(bio)volumewaaruit het natgewicht kanworden berekend
GEWICHT:
Inincidentelegevallen(b.v.Erpobdellaoctoculata)zijnindeliteratuurwaarden
gegevenvanhet(nat)gewichtvanindividuenvaneensoort.Ditisaangegeven
metdecode GEWICHT.
Van eenaantal soorten(groepen) zijn op basis van metingen vanlengtes,
gewichten en/ofvolumina m.b.v. lineaire regressietechnieken specialeformulesontwikkeld diedezeparametersonderling metelkaarverbinden.Dezezijn
alszodanig opgenomen.

LG-RELATIE/LV-RELATIE:
BijLG-relatiesvindtgeenconversieplaatsviahet(bio)volumeenishetgewicht
direkt aan de lengte gerelateerd (b.v. bij vissen). Bij LV-relaties is lengte
gerelateerd aan hetvolumeendient voor de bepaling vanhet gewicht nogte
worden vermenigvuldigd met de dichtheid (1.05mg/mm3, of een andere
waarde indien inde literatuur expliciet aangegeven).
Een voorbeeld van dergelijke relaties is te vinden in Smit et al., 1993 (in
voorbereiding).HierinzijnLV-relatiestevindenvooreenaantalOligochaetaen
Chironomidae.Deopbasisvanenkelesoortenbepaalde(gemiddelde)formule
voor "Chironomidae-larvae" is hier gebruikt voor alle Chironomidae-soorten
andersdandeexpliciet genoemde.
In tabel 2.6is pertaxonomische groep weergegeven welke 'modellen' zijn
gehanteerd
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Tabel2.6: \ferschillende modelvormennaartaxonomischegroep.
code
TURB
0L1G
HIRU
MALA
EPHE
PLEC
00ON
MEGA
COLE
DIPT
CHIR
TRIC
HETE
LEPI
ACAR
GAST
BIVA
PISC

taxonomischehoofdgroep
Turbeltaria (platwormen)
Oligochaeta (wormen)
Hirudinea (bloedzuigers)
Halacostraca(kreeftachtigen)
Ephemeroptera (eendagsvliegen,haften)
Plecoptera(steenvliegen)
Odonata (libellen)
Hegaloptera/Neuroptera(slijk-engaasvliegen)
Coleoptera (kevers)
Diptera (vliegenenmuggens.S.,m.u.v.vedermuggen
Chironomidae (vedermuggen)
Trichoptere(kokerjuffers)
Heteroptera (wantsen)
Lepidoptera (rupsen)
Acarina (mijten)
Gastropoda (slakken)
Bivalvia (tweekleppigen)
Pisces (vissen)

'MODEL'
ELICYL
LV-RELATlE/CYLtB
CYLtB
CYLlB
LG-RELATIE/CYLtB
CYLlB
CYLtB
CYLtB
HBOL
CYLtB
LV-RELAT1E
CYLlB
CYLtB
CYLtB
ELL-H/BOL
ELLiH/HELLtH/CYLB+H/BOL
ELLlH/BOL
LG-RELAT1E/GEVICHT

2.1.8 Functionele karakteriseringvandeaquatische ecotooptypen.
In figuur 2.1 is in een 'stroomschema' weergegeven welke gegevens in dit
onderzoekzijngebruiktenhoedediverseonderdelen bijelkaarzijn gebracht.
BijdeontwikkelingvansoftwareisuitgegaanvaneenmatrixinLOTUS123van
soorten (macrofauna) en hun voorkomen in aquatische ecotooptypen (zie
Verdonschot et al., 1992: Bijlage 5.3). Aan dit bestand zijn in Nederland
voorkomende zoetwatervissen toegevoegd.Vissoorten die wel in Nederland
voorkomen (geïmporteerd uit het buitenland) maar zich onder nederlandse
omstandigheden nietofslechtszeermoeizaam,vaakalleenonder 'gestoorde'
omstandigheden voortplanten zijn buiten beschouwing gelaten (regenboogforel, bronforel, gestippelde alver, goudvis, gup, bruine en zwarte afrikaanse
dwergmeervale.d.). Metbehulpvanliteratuureninoverleg metdeOVBisvan
devissenhetvoorkomen inaquatischeecotooptypen bepaald.Hiervan iseen
overzicht gegeven in Bijlage1.
AanhetvoornoemdeLOTUS-bestandzijnkolommenVOED,TR,ST,HA,ABIO,
MODEL,BIOMINenBIOMAXtoegevoegd metgegevensvanresp.functionele
voedingsgroep,trofisch niveau,stromingsindikatie, habitat, abiotische hoofdfactor (facultatief), het 'model'op basiswaarvan het biovolume isbepaald en
minimumenmaximum(natte) biomassa.Dezegegevenszijnverzameld inhet
bestand FAUNA.WK1 (Lotus 123). Dit bestand is een basisbestand waaruit
kolommen met gegevens kunnen worden gekopieerd (m.b.v. File Combine
Copy Named/specified range).Erkaninwordengezochtopsoortnaamm.b.v.
Alt+ Z (makro).
Dezelfde gegevens zijn verzameld in een data-base in Cardbox Plus (FAUNA.FIL/FRM). Met dit bestand kunnen selecties worden gemaakt (b.v. per
aquatischecotooptypeuitpluizenvandeopbouwvande levensgemeenschap
op basisvanfunctionele voedingsgroepen, trofische niveau's, habitats,etc.).
Erkunnengeen berekeningen aanbiomassa'sworden uitgevoerd.
(N.B.:Voor conversievangegevensvan LotusnaarCardboxwordt verwezen
naar Bijlage 15)
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Figuur 2.1. Overzichtvan informatiestromen binnen dit onderzoek m.b.t. macrofauna envissen.

Functionele karakterisering op basis vanaantallensoorten:
InVerdonschot et al.(1992) zijn41aquatische ecotooptypen onderscheiden
op basisvan ecologische hoofdfactoren. Elkvan deecotooptypen heeft een
eigen ecologische soortengroep.Aanelkvandesoorten inzo'n groep iseen
indicatiegekoppeld vandematewaarindesoort kenmerkend isvoordattype
(indifferent, karakteristiek, zeer karakteristiek) en een indicatie van de abundantieperm 2monsteroppervlak.Dezeindicatieszijnmeteenééncijferigecode
(1t/m9)weergegeven intabel2.7.Soortenenindicatie-getallenuitdeaquatischeecotooptypen zijngekoppeld aandegegevensvandeindelingskenmerkeninBijlage2(FAUNA.WK1).
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Tabel2.7. Indicatiegetallen voorkenmerkendheid enabundantie vansoorten in aquatische
ecotooptypen (Verdonschotetal., 1992).

TYPE-ABUNDANT1E
weinig abundant
(1-10ind.)

KENMERKENDHEID

abundant
(10-100ind.)

zeer abundant
(> 100ind.)

niet karakteristiek

1

2

3

karakteristiek

4

5

6

zeer karakteristiek

7

8

9

Peraquatisch ecotooptype isdoor het uitvoeren van reeksen selectiesmet
CardboxPlus(FAUNA.FlL/FRM)eenoverzichtsamengesteldvan hetaantalen
het percentagesoortendat peraquatischeecotooptypevoorkomt iniedere
indelingsklasse.Ditoverzichtbetreftgegevenszoalsvermeldintabel 2.8:
Tabel2.8: Overzichtvanindelingskenmerkenperaquatischecotooptype

gegevensoverzichtperaquatisch ecotooptype

code

totaal aantal soorten
niet karakteristiek (tabel 2.7:1/2/3)
karakteristiek (tabel 2.7:4/5/6)
zeer karakteristiek (tabel 2.7:7/8/9)
soortenpertrofisch niveau

c
D
H

info

n

100%

aantal
aantal
aantal

%
X
X

aantal
aantal
aantal

X
X
X

aantal
aantal

X

aantal
aantal

X
X

aantal
aantal

X
X

etc.
soortenperfunctionele voedingsgroep

SH
CF

%

etc.
poortenperhabitattype
'V."'

uo
WL
etc.

soortenmet specifieke eisen (abiotische hoofdfactor)

HALO
RHEO
etc.

Dezebewerkingistweemaaluitgevoerd.Naasteen overzichtvan deverdeling
vanallesoortendiebijeenaquatischecotooptypezijnvermeld iseenzelfde
overzichtgemaaktwaarinalleendeverdelingvandealskarateristiek ofzeer
karakteristiek vermelde soorten (tabei 2.7: 4 t/m 9) is weergegeven. Het
'weglaten'vanindifferentesoortenheefttotdoeldekenmerkenvandekarakteristieke bewoners meer op devoorgrond te laten treden. Grote aantallen
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indifferentesoortenvertroebelenhettotaalbeeldvande(karakteristieke)eigenschappen vaneen levensgemeenschap.
Debovenstaandeoverzichtengeveneenbeeldvandeopbouwvande(karakteristieke) levensgemeenschap ineenaquatisch ecotooptype vanuitverschillendeinvalshoeken (indelingskenmerken).Ook kanopdezemaniereenbeeld
wordenverkregenvandeopbouwvandelevensgemeenschap ineenwillekeurig monster kunnenwordenverkregen.

Functionele karakterisering opbasis van biomassa:
Naastgegevensnaarindelingskenmerkenklassezijnperaquatischeecotooptype berekeningen van hoeveelheden biomassa uitgevoerd.Afmetingen van
soorten (L, Ben H), hun geschatte vorm (MODEL) en daaruit voortvloeiend
hun geschatte individuele natte gewicht zijn vermeld in een apart Lotus 123bestand (BIOMASSA.WK1). Dit bestand iszo ingericht dat nog ontbrekende
gegevens kunnen worden toegevoegd om een zo goed mogelijke schatting
van de biomassa mogelijk te maken. Experimenteel bepaalde droog- en
asvrij-drooggewichten zijn vooralsnog zeer schaars. Ook hier is aanvulling
mogelijk.
(OPM:Dekolommenmetgewichtsgegevensbevattenformulesenkunnenniet
zonder meer (via File Combine.Copy) in een ander LOTUS-bestand worden
ingelezen (ook niet in ASCII!!). Hiervoor moet de betreffende Range eerst
m.b.v. RangeValueworden omgezet in Values (waarden). Het hele bestand
moet daarna onder een andere naam worden bewaard (File Save) alvorens
inlezen van gegevens in een ander bestand (vanuit het nieuw aangemaakte
bestand) mogelijk is).
De basis-bestanden (FAUNA.WK1 resp. FAUNA.FIL/FRM) bevatten voor de
berekeningenvanbiomassa'sdeuitBIOMASSA.WK1voortvloeiendeindividuelenattegewichten persoort(kolommen BIOMINenBIOMAX).Deindividuele
gewichten zijngekoppeld aandevermeldingen van hetvoorkomen inaquatische ecotooptypen, waarbij de abundantie-indicatie (het aantal individuen)
maatgevend is gesteld voor de hoeveelheid biomassa die een soort in een
ecotooptype vertegenwoordigt.
Deminimale biomassa isbepaald door het minimum aantal individuen ineen
abundantie-klasse (1/4/7 = 1 individu, 2/5/8 = 10 individuen, 3/6/9 = 100
individuen)envoordemaximaisgerekendmethetmaximaalaantalindividuen
(1/4/7= 10,2/5/8= 100,3/6/9= 1000).Groeiisbuitenbeschouwinggelaten.
Dit is medeom praktische redenen gedaan. Het overzicht van kleinsteafmetingen isverrevancompleetenlaateenaccurate berekening vandeminimale
biomassa niettoe.
Tussenminimaleenmaximalebiomassaontstaatmetbovenstaandewerkwijze
eenfactor 10(feitelijkwordt alleendeminimale biomassa berekend).
Vissen zijn alle vermeld in de laagste abundantieklasse (1/4/7). Er komen
tussen 1en 10 individuen per m 2 voor. Vooral voor grotere roofvissen geeft
dezewerkwijze een onrealistisch hoge biomassa.Voor dit doeleinde moeten
eigenlijkgegevensvandevisbezettingwordengebruikt(inkg/ha= 0,1gr/m2).
Omdatwaardenvandebezettinglangnietvoorallesoortenbekendzijn(alleen
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vancommercieelaantrekkelijkesoorten)enomdatdehoogtevandevisbezetting kanverschillen per ecotooptype (voedselrijke wateren zullen in hetalgemeen een hogere visbezetting kennen dan voedselarme) is vooralsnog de
bovenstaandeaanpakgehandhaafd.
Vervolgens zijn de gegevens van biomassa (nat gewicht) per ecotooptyppe
gecombineerd met het voorkomen van soorten in indelingsklassen. Deze
bewerking is alleen uitgevoerd voor de indelingskenmerken trofisch niveau,
functionelevoedingsgroep enhabitattype.
Via hettemplate BIOMASSAzijnvangecombineerde gegevens per ecotooptypebestandengemaakt,waaraannaconversienaarLotus123,berekeningen
zijn uitgevoerd.Tabel2.9geeft hiervaneen overzicht.
Doordat de biomassa van vissen met de geschetste methode ernstig wordt
overschatwordt deverdelingvanbiomassa'sovertrofischegroepen,functionelevoedingsgroepen en habitattypen sterk overschaduwd door de aanwezigheid van vis. Daarom zijn naast een overzicht van de totale biomassa
(macrofauna en vissen samen) overzichten gegeven van de biomassa van
macrofaunaenvissenapart.
Tabel2.9. Overzichtvanberekende biomassa's per aquatisch ecotooptype m.b.tmacrofauna
envissen.

biomassagegevensoverzicht peraquat.ecot.type

code

info

totalebiomassa(mgdrooggewicht/m monstervlak)

biomassapertrofischniveau

c
D
H

min. biomassa
(=100X)

max. biomassa
(=100X)

min. biomassa
<X)
min. biomassa
(X)
mm. biomassa

max. biomassa
(X)
max. biomassa
(X)
max. biomassa
(X)

(X)
etc.
biomassaperfunctionelevoedingsgroep

SH

min. biomassa
(%)

CF

min. biomassa
(X)

max. biomassa
(X)
max. biomassa
(X)

min. biomassa
(X)
min. biomassa
(X)

max. biomassa
(X)
max. biomassa
(X)

etc.
biomassaperhabitattype

WO
WL
etc.
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Bovengenoemde overzichten geven naast een beeld van de opbouw van de
levensgemeenschap ineen aquatisch ecotooptype een globale indicatie van
derelatievegroottevanstoftransportentussenbinnen degemeenschap.
2.2 Indeling van macrofyten.
2.2.1 Codering en naamgeving vansoorten.
Ookdewaterplanten kenneneentweeledigecodering.Dezezijnontleendaan
het Botanisch Basisregister (1991):
a)Eennumeriekecodevan4cijfersdieuniek isvoordesoort. Dezecodering
isniettaxonomisch.Wieren (geslachten; Tolypella,Chara,Nitellaen Nitellopsis)zijngecodeerdvolgensdeCBScodering (vanRaam&Maier, 1992).Deze
code iseenvervolg vandereeksdieook inhet Botanisch Basisregister wordt
gehanteerd en isniettaxonomisch.
b) Eenlettercodevan8positiesdiedeeerste5lettersvande geslachtsnaam
endeeerste3vandesoortsnaam bevat (i.t.t. macrofauna4,4).
Bij de naamgeving zijn naast de latijnse namen ook de nederlandse namen
gebruikt, conform het Botanisch Basisregister/Flora van Nederland (van der
Meijden, 1991).Kranswierenzijn benoemdvolgensvan Raam&Maier(1992).
2.2.2 Indeling naar groeivorm
Naast een bron van voedsel (aangroeisel; planten zelf worden bijna niet
gegeten) bieden aquatische macrofyten voor veel dierlijke organismen structuur in het habitat. Destructuurelementen bieden beschutting tegen predatie
enandereexterneinvloedenzoalsb.vstroming.Waterplanten kunnenworden
gekarakteriseerd naarhungroeivorm(DenHartog&Segal,1964;Segal,1965).
Degroeivorm ismedebepalendvoor defunctie(s) dieeen plant kanvervullen
voor andere (dierlijke) organismen.
Den Hartog enSegalonderscheiden 3hoofdgroepen:
I Haptofyten: nietwortelende planten diemet hunbasaledelen op stenen
e.a.vastesubstratenzijn vastgehecht.
II Rhizofyten:wortelende plantenwaarvandebasaledelen indebodemzijn
bevestigd
IIIPlanofyten:vrijinhetwaterzwevendeofdrijvendeplanten,hiertoebehoren:
a) pleustofyten: macroscopische flora,en
b) planktofyten: microscopische flora (algen)

Het onderscheid tussen deze groepen is niet scherp doordat planten er
verschillende leefwijzen op na kunnen houden (b.v. na afbreken van stengel
vrijlevend verder).
De haptofyten zijn niet in de aquatische ecotooptypen vertegenwoordigd.
Planktofyten worden indit rapport buiten beschouwing gelaten.

Aquatischeecotooptypen
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Tabel2.10toonteen overzichtvandeindelingnaargroeivormenvanRhizofyten
en Pleustofyten.

Tabel2.10. Indeling naargroeivorm (naarDen Hartog &Segal,1964; Segal).

Indeling naar groeivorm:
code

groeivorm

morfologische hulpkenmerken/
genera

RHIZOFYTEN:
STRA

Stratiotiden

Elodeïden

vastgehecht insapropelium (somsdrijvend)metdevegetatieve
delen bovenwateruitstekend.Overwinterendopdebodemm.b.v.
turionen
(genus: Stratiotes)
wortelend,met languitgroeiende bebladerde stengels, zonder
drijfbladeren

POTA

a)Potamiden

met enkelvoudig blad
(genera:Elodea,Callitriche (ged.), Potamogeton (m.u.v.P.natans),
Zannichellia, Ruppia,Najas)

MYRI

b)Myriophylliden

met fijnverdeeld blad
(genera:Myriophyllum,Hottonia,Ranunculus circinatus)

CHAR

c)Chariden

wieren
(genera:Chara,Nitella, Nitellopsis)

BAT R

Batrachiden

wortelend indebodemmet eendifferentiatie tussendrijfbladerenenondergedoken bladeren:
(genera:Ranunculus (m.u.v.R.circinatus),Callitriche (ged.))

(TRAP) Trapiden

wortelend,metlangeonvertakte stengelseneen differentiatie
tussendrijfbladenvergankelijk ondergedoken blad
(taxon:Trappa natans (nietmeer inheems))

NYMP

Nymphaeïden

wortelend,meteenweinigofniet vertakte,hoogstens spaarzaam
bebladerde stengel,metopvallend grotedrijfbladeren (soms
komenookgroteondergedoken bladeren voor)
'•
(genera:Nymphaea,Nuphar,Nymphoïdes,Potamogeton natans,Luronium
natans,Sparganium (alle taxa?)

VALL

Vallisneriïden

wortelendmet uitloperseneenkortestameneenrozetofbundelvanlangeslappe lijnvormige bladeren
(genera:Vallesneria,Zostera noltii)

ISOE

lsoëtiden

wortelend,meteen korte stameneen rozetvanstijve lijn-of
priemvormigebladeren
(genera: Isoëtes,Pilularia,Littorella, Lobelia dortmanna)

PLANOFYTEN (pleustofyten):
LEMN

Lemniden

klein,drijvend, zonder luchtaanpassingen inhet blad
(genera:Lemna (gibba,minor), Spirodela,Wolffia,Azolla,
(Ricciocarpus))
klein,zwevend, zonder luchtaanpassingeninhet blad
(genera:Lemna trisulca,Riccia subg ricciella,ook: Hydrodiction
(waternetje=wier))

RICC

Ricciëlliden

CERA

Ceratophylliden

groot,vrij zwevend,metfijnverdeeld blad zonder bladdifferentiatie,'szomersaanofnabijhetoppervlak, overwinterend
opdebodemm.b.v. turionen
(genera:Ceratophyllum,Utricularia)

HYCH

Hydrochariden

deels vrijlevend met specialedrijfbladeren,overwinterendmet
z.g. sporocarpiën (winterknoppen)
(genus:Hydrocharis)

36

IBN-rapport 072

2.2.3 Indeling naar levenswijze
Degroeivorm ismede bepalend voor de levenswijzevan de plant. Delevenswijze geeft aan langswelke rout(s) stoffen kunnen stromen. Hiermee onstaat
een indikatie van de routes die xenobiotische stoffen in een ecosysteem
kunnen volgen endie ineenmodel kunnenworden opgenomen. Den Hartog
enSegal(1964)onderscheiden 5levenswijzen (tabel2.11)
Tabel2.11. Indeling naarlevensvormengroeivorm (naarDenHartog&Segal, 1964;Segal, 1965)

code

levenswijze

groeivorm (+ code VET)

1

stofwissetingsprodukten uitsluitend uit het water: volledig
afhankelijk van de fysisch-chemische gesteldheid van het water

RICCiëlliden
CERAtophylliden

voedingsstoffen u i t het water, assimilatie en ademhalingsprodukten vanuit de atmosfeer

LEMNiden
HYdroCHariden (?)

assimilerende organen alleen in het water, evt. voedingstoffen
uit de bodem

Elodiden:
(POTAmiden,
MYRIophyylliden,
CHARiden)
VALLesneriïden
ISOEtiden

wortelend met assimilerende organen zowel in het water als in
de atmosfeer

Nuphar lutea,
BATRachiden
(TRAPiden)

wortelend met assimilerende organen in de atmosfeer, waarbij
voedingstoffen uit de bodem kunnen worden opgenomen

NYMPhaeïden
(m.u.v. Nuphar)
STRAtiotiden
helofyten

2.2.4 Indeling naar biomassa
Om inzicht te verkrijgen in de grootte van de stofstromen betrokken bij het
jaarlijks opkomen en afsterven vanwatervegetaties isinzicht inde biomassa
nodig.Productiecijferskunneninzichtgevenindesnelheidwaarmeebiomassa
wordtopgebouwd.Deverhoudingtussenproductie(fotosynthese)enbiomassa(P/Bratioofturnover)geefteenindrukvandeverhoudingtussendeenergie
dieeen plant kanbestedent.b.v.zelfbehoud resp.groei.
Voordeuitwerkingvanditonderdeeliscontactgezocht metEllieBest(CABODLO)), waarvan wij een overzicht mochten ontvangen van de tot nu toe
bekende gegevens (Best, 1991). De biomassa van waterplanten is per soort
meestal uitgedrukt in(k)gdrooggewicht (DW)/m2water-/bodemoppervlak (in
sommigegevallenook perm3watervolume).Somsishetasvrij drooggewicht
(AFDW) bepaald.Dezewaardenzijnafhankelijkvande bezettingsgraad (in%
van het water-/bodemoppervlak).
Best (1991)geeft, voorzover dit expliciet wordt vermeld,maximale biomassawaarden (aan het eind van het groeiseizoen) van door een bepaalde soort
gedomineerde vegetaties (uitgaande van een bedekkingsgraad van 100%).
Het is zeer waarschijnlijk dat soorten in gemengde vegetaties, zoals ook

