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HoofdstukI.
Inleiding
1•Algemeen;
Infebruari1975werddewerkgroep "Onderzoekdijkverhoging
ZwarteHaan-Ternaarderpoldermet eendrietalvariant-trace's"
doorGedeputeerdeStatenvanFriesland inhetkadervande
Deltawetingesteld,dieindecember 1975eenrapportuitbrachtoverdeaspekten,dieverbondenzijnaandekeuzevan
hettracévooreennieuwedijkopDelta-hoogtetussenZwarte
HaanenTernaarderpolderinFriesland.Metnamedekeustussen
inpolderingvanhetbredenubuitendijkseschorrengebiedten
behoevevandelandbouw,enverhogingvandebestaandedijk
speelthierbijeenrol (Anon.,1975)*
Bijdeafwegingis^let optechnisch-economische,agrarische,
agrarisch-economische,milieutechnische,landschappelijke,
natuurwetenschappelijke,planologische enfinanciëleaspekten,
Inaugustus 1975legdedeInspektievanhetStaatsbosbeheer
hetRijksinstituutvoorNatuurbeheer eenaantalvragenvoor
betreffendedebuitendijksegrondenonderFerwerderadeel.
Naaraanleidingvandezevragenwerd eenrapportopgesteld
overdehuidigebiologischebetekenisvanditgebied ende
gevolgenvaninpolderingervoor.Ditrapport isopgenomen
inhetrapportvandewerkgroep "Onderzoekdijkverhoging ..."
(op. cit.).
Naastdezoölogische enbotanischebetekenishieldhetRIN
zichbezigmetdebetekenisvandedobben(omdijktedrinkputten)inditgebied.Uiteenzeerglobaal,steekproefsgewijsonderzoekvanhetRINbleek,datdezedobbenmogelijk
eenhydrobiologischbelangwekkend,zeldzaamendiversmilieu
vertegenwoordigen.
HetRINlietin1977eenuitgebreider onderzoekaandedobben
verrichtendoordeafdelingAquatischeOecologievandeK.U.
teNijmegen.Ditverslagisdaarvanhetresultaat.
2.Doelvanhetonderzoek:
Hetdoelvanhetvergelijkendhydrobiologischonderzoekaan
deringdobbeninFrieslandwasomeenoverzichtteverkrijgen
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zichopdemacrofloraenmacrofaunavandedobbeninsamenhangmetfysischeenchemischemilieufactoren.Tevenswerd
getracht eenindruktekrijgenvandeseizoensfluctuatie
inhetzoutgehalte endeveranderingeninfloraenfauna«
Hetonderzoekwerdverricht indeperiodemei-november1977.
3.. Terreinvanonderzoek;
Deonderzochteringdobbenbevindenzichverspreid overeen
afstandvan11km.indebuitendijksepoldersvandegemeente
FerwerderadeelinFriesland (fig.1).
3.1 Ontstaanderringdobben;
Hetbegrip "dobbe"isinFriesland alergoud.Dedobben
werdenbijdewoonhuizenaangelegd alsspaarbekkensvoor
zoetwater.Ronddeeeuwwisseling,bijdeinpolderingvan
dehuidigebuitendijksepoldersonderFerweradeel,werden
dobbenophetnieuwgewonnenlandaangelegd omalsdrinkplaatsenvoorhetveetedienen.Inhetonderzochtegebied
zijnernunog56aanwezig«Dezedobbenzijnrondeofovale
ondiepepoelenwaaromheeneenaardenwalisopgeworpen.
VolgensdetypologievandebrakkehabitatsvanDenHartog
(1974)vallendehuidigeringdobbenonderdesupralittorale
poeltjes.Dezepoeltjeswordengekenmerkt,doordat ze,liggend
binnenhetbereikvanspring-enstormvloeden,vrijwelsteeds
vandezeegeisoleerd zijn,maarafentoemet zeewateroverspoeldworden.Desaliniteitwordtbepaalddoordeneerslag,
verdamping enzoutsproeiwaterenhetdirectecontactmetde
zeebfspring-enstormvloeden.Veelpoeltjesworden'inde
zomernietdoordezeeoverspoeld enhethangtvolledigvan
hetklimaataf,ofzeeenzoetwaterofeenhyperhalienkarakterkrijgenofzelfsuitdrogen.
Hoewel de dobbenineengebiedliggenwaareenzeeklimaat
heerst,drogenertijdensdezomerveleuit.Doormenselijke
invloedenkrrgendeoverigedobbengeenkansomeenhyperhalienkaraktertekrijgen.Hetovergrotedeelblijktnumesohalien (1,0-10,0°/ooCl")watertebevatten.
3.2Liggingderringdobben:
Deringdobbenwerdengenummerdvan1tot enmet54,begin-
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gemeenteFerwerderadeelbijdeWesterdobbe eneindigendin
hetnoordoostenbijdeArmdijk(ziefig.1).
Metuitzonderingvandobbe22,welkezichbuitendezomerdijk
inhetkweldergebiedbevindt,liggenalledobbentussende
zomer-enwinterdijk.
3.3Keuzedermonsterpunten;
Gezienhetgroteaantaldobbenwerdbeslotennietalledobbenelkemaandtebemonsteren,maarslechts 12,namelijkde
dobbenmetdevolgnummers 1,4,9,17,18,22,27,33,37,
43,47en51«Dekeuzevandezevastemonsterpuntenisgebaseerd openkelewaarnemingengedaanop4en17mei,waarbijgeletisopdeliggingtenopzichtevandedijken,degroottevandedobben,dehoogtevandewal,debegroeiing ende
verwachtezoutgehalten.
Deoverigedobbenwerdenminstenséénmaaltijdensdeonderzoeksperiodebemonsterd.ZievoorhetmonsterschemaTabelI.
Driedobbenzijnnietbemonsterd.Dobbe2,diealsvuilnisbeltwerdgebruikt endroogstond;dobbe 5,dieeentijdlang
blijkbaarnietuitgebaggerdwerd ennuvolkomenverlandwas
endobbe8,diezeermoeilijkbereikbaarbleek.

_4-

HoofdstukII.
Materiaalenmethode
1.Fysisch-chemischemetingen:
Afmetingenvandedobben:
Uitdeopgemetendiameterwerddeoppervlaktevandedobben
berekend.Tevenswerddehoogtevandeaardenwalomdedobbenbepaald.DitgebeurdedoorpuntCtebepalen,dielag
opdelijnA-B (ziefig,2).DaarnawerddeafstandC-Dopgemeten,welkeovereenkomtmetdehoogtevandeaardenwal.
Bijdezebepalingmoetwelwordenaangetekend,datdezevrij
onnauwkeuriggeschiedde,omdathetgeëigendeinstrumentariumomeendergelijkemetingteverrichtenontbrakenomdat
eenwalnietaanallekanten evenhoogwasenhetlanderomheeninniveaukonverschillen.
Geleidbaarheid:
Alsmaatvoordetotaleionenconcentratiesgeldtdegeleidbaarheid,welkegemetenwerdindewatermonsters,verzameld
op9september,met eenYSImodel33S=C=Tmeter.
Troebelheidvanhetwater;
Detroebelheidsgraadwerdop 9septemberbepaald.
Ionenconcentraties:
Voordebepalingvandebelangrijkste ionenconcentraties
werdenwatermonstersverzameld inplasticgecodeerdepotten
van200ml.TerplaatsewerdHgClpineenconcentratievan
1mg/ltoegevoegd.Ditwerdgedaanomeventuelealgengroei
tegentegaan,dieveranderingenindeionenconcentraties
zoukunnenveroorzaken.Demonsterswerdenop9september
verzameld.
BijaankomstinNijmegen(1tot4dagennamonstering)werden
demonstersafgefiltreerd overeen3uSartoriusfilteren
daarnaingevroren.
Bepaaldwerdendeconcentratiesammonium,nitraat-nitriet,
fosfaat,kalium,natrium,magnesium,calcium,sulfaaten
chloride.
DebepalingenwerdenverrichtmeteenTechniconauto-analyzer.Voordeanalysewerdendewatermonsters ontdooiden
gedurendedeanalysekoelbewaard.
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9 septemberookinmei,juni,julienaugustusmonstersverzameldomzodeveranderingvandeze"masterfactor"doorhet
heleseizoenheentekunnenregistreren.
Organisch-stofgehaltevandebodem;
Vandevastemonsterpuntenwerdenbodemmonstersverzameld
met eenbuis 0 10cmtotopeendieptevan10cmop9september.Dezemonsterswerden24uurbij105°Cgedroogdenvervolgens3uurbij550°Cverast.
2. Faunaenflora
2.1Fauna:
Debemonsteringgebeurdekwalitatiefmetbehulpvaneen
schepnetmet eennetopeningvan30cmeneenmaaswijdtevan
ongeveer 1mm.
Hiermeewerdinhetwater endeoevervegetatie eenaantal
monstersgenomen.Eenbeperkingdiedezemethodemetzich
meebrengtis,datvangroteenvandiepedobbenslechtsde
kantbemonsterdkonworden.
Demethetnetverzameldemonsterswerdeninkleineplastic
zakjesvervoerd enlateropdedaguitgezocht engefixeerd
in70$alcohol.
DegefixeerdedierenwerdenophetlaboratoriumteNijmegen
gedetermineerd.Tevenswerdenenkelebodemmonsters genomen
metbehulpvaneenbuismet eendoorsnedevan10cm.Daarinblekenslechtsenkelemicroturbellarienenmuggelarven
aanwezigtezijn.Dedeterminatievandeeerstegroepviel
buitenditonderzoekenmuggelarvenwerdenookmethetnet
gevangen.Daaromwerddebemonsteringmetbehulpvandebodemstekergestaakt.
2.2Flora:
Tijdensdemaandelijksemonsternamewerd desoortensamenstellingvandevegetatie (macrophyten)indedobbenbepaald,
waarbijdebedekkingsgraadvanelkesoort indemaandenjuli
enaugustusglobaalwerdweergegeven.Inseptemberwerden
eenaantalvegetatiekundige opnamengemaakt,waarbijdebedekkingsgraadvandeverschillendeplantensoortengeschat
werd.
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Resultaten
1. Chemisch-fysischebepalingen
1.1Algemeen;
IntabelIIzijndechloridegehaltenvanhetwaterindeverschillendedobbenindeloopvanhetseizoensamengevat,
alsmededeoppervlakte endewalhoogtevandedobben.De
resultatenvanhetuitgebreidechemisch-fysischmeetprogrammaaandewatermonstersvanseptemberzijnindetabellenIIIenIVweergegeven.IntabelIIisdevolgordevan
dedobbenbepaald doorhetchloridegehalte,intabelIII
doorhetPO,—gehalteenintabelIVdoordegeleidbaarheid.
Bijdeinterpretatievandezecijfersmoetrekeninggehouden
wordenmetdevolgendefactoren:
- Overstroming:Hetbuitendijksepoldergebied istoteind1975
verscheidenekerenoverstroomd.Vanafdietijdtotseptember
1977isdezeedezomerdijknietmeergepasseerd (ditisons
doordeplaatselijkebewonersmeegedeeld).
-Demens:Boerenhebbenenkeleringdobbenindezomervan
1976leeggepompt.Hetzoutgehaltewastehooggewordenvoor
hetveeomditwaternogtekunnendrinken.Vervolgensliepen
dezedobbenvolmetregenwaterenwerdenweerbruikbaarals
drinkplaatsenvoordekoeienenschapen.Omwelkedobbenhet
preciesging,vielnietteachterhalen.
-Regenval:Hierdoortreedt erregelmatigverdunning opvan
deionenconcentraties.
-Verdamping:Doordezefactortreedt concentratieverhoging
op.
-Grondwaterpeil.
- Opnameenverbruikvanionendoorplantenendieren(voornamelijkfosfaat-enstikstofverbindingen).
- Bemestingdoorkoeien,schapenenvogels.
-Uitwisselingvanionenmetdebodem.
- "Runoff"viadewallen.
1.2Groottevanderingdobben:
Deoppervlaktevarieertvan38tot2437m (zietabelII).
o
Hetgemiddeldebedraagt 346m .Opditgetalhebbenmetname
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sluitingvandezetweekomthetgemiddeldeop272m.
Figuur3geeft eenfrequentiediagram,waaruitblijkt,datde
meestedobbeneenoppervlaktetussende100en400m hebben. o
Dedobben1en19zijnniet inditdiagramingetekend.
Hetgearceerdedeelgeefthetaantaluitgedroogdedobbenvan
ditseizoenaan.Ditzijnvoornamelijkdekleineredobben.
Hetaantaldrooggevallendobbenisindehetezomersvan1975
en1976zondertwijfelveelgrotergeweestdanin1977.In
1977wasdetemperatuurindezomermaandengematigd enheeft
dezonslechtsdehelftvanhetnormaalaantalurengeschenen.Uitdrogenvandedobbenheeftgroteeningrijpendegevolgenvoorfloraenfauna.Hieropwordtnognaderingegaan.
1.3Geleidbaarheid entroebelheidvanhetwater;
Degeleidbaarheid,uitgedrukt inpmho/cmvarieertvan4.300
tot35.000.Hetgemiddeldeoveralledobbenbedraagt 12.377
umho/cm.
Dezegrootheidwordtbepaalddoordetotaleionenconcentraties endaarvannemendechloride-ennatriumionendebelangrijksteplaatsin.
IntabelIVzijnderesultatenvandegeleidbaarheidsmetingen
weergegeven.
Detroebelheidhangtnauwsamenmetdetotaleionenconcentraties.Komtdegeleidbaarheidbovende12.000umho/cm,dan
ishetwaterindedobbentroebelenonderde12.000umho/cm
inhetalgemeenhelder.IntabelIVzijnvoordetroebelheidsgraaddetekensT,-,+enHgebruikt.Tstaatvoortroebel;
-voorvrijtroebel;+voorvrijhelderenHvoorhelderwater.
Ookisindezetabeldeaanwezigheidvanvegetatie op9septemberopgenomen:— geenbegroeiing;-weinigbegroeiing;
+redelijkebegroeiing en++rijkebegroeiing.
Lettend opdegeleidbaarheid zijndedobbenintweegroepen
tesplitsen.Dedobbenbehorendebijdeeerstegroep,staan
inhetbovenstedeelvantabelIVenhebbeneengeleidbaarheidvan12.000umho/cmofhoger eneenchloridegehaltehogerdan5.500mg/l.Hetblijkt,datdezedobbenoverhetalgemeengeenofweinigvegetatiebevattenenzeertroebelzijn.
Totdetweedegroepbehorendobbenmet eengeleidbaarheidbenedende12.000umho/cm eneenchloridegehaltebenedende
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5.500mg/l.Inhetalgemeenishetwaterhelderendevegetatiedicht.Klaarblijkelijkisvegetatie-ontwikkeling inde
dobbenmeteenhoogzoutgehaltemoeilijkofonmogelijk.Dit
kantemakenhebbenmetdetroebelheidvanhetwaterindezedobben.
1.4Zoutgehalte:
UitdegegevensvantabelIIblijkt,dathet chloridegehalte
inderingdobbenvrijhoogisenineenenkelgevaltengevolgevanindamping (dobbe40 )zelfshogerdanzeewater.
Indemeestedobbenishetwater,volgenshetsysteemvan
Redeke,mesohalien (1,0-10,0°/oo Cl").
Inhetchloridegehalte iseenduidelijkeseizoensfluctuatie
waartenemen.Demetingeninmeiresulteerdenineengemiddeldezoutconcentrâtievan2,66°/oo Cl".Beginjuniwasdit
opgelopentot3,79°/ooCl"eninjulitot5,37°/ooCl".Op
8 augustuswerddetopbereiktmet6,89°/ooCl".Delaatste
metinginseptembergafeenduidelijkedalingmet 1,1°/ootot
5,79°/ooCl"tezien.
Defluctuatie indechloridegehalten isnietalleenindegemiddeldewaardentezien,maarkomtooktotuitingindedobbenafzonderlijk.Hetmaximumwordt inaugustusbereiktmet
uitzonderingvandedobben29,36,44en46,waardetoppas
laterinhetseizoenbereiktwordt.
Deoorzaakvandeschommelinginhetzoutgehaltemoetworden
gezocht indevolgende factoren:verdampingvanwater,veranderingvanhetgrondwaterpeilenregenval.
1.5Nutriënten:
IntabelIIIzijndefosfaat,ammonium ennitriet-nitraat
concentratiesweergegeven.Opmerkelijkishetgehalteaan
fosfaationen.Ditiszeerhoogenlooptuiteenvan0,25tot
7,70mg/lindebemonsterdedobben.Hetgemiddeldebedraagt
2,13mg/l.Ditkanonderandereverklaardwordenuithetfeit,
datveeluitwerpselen,zowelvanhetveealsvanvogels,
welkeeenhoogfosfaatgehaltebezitten,inhetwaterterecht
komen.Maarookdoorafspoeling enuitspoelingvanbemeste
weilandenendoorindrogenvandobbenkunnendegenoemde
concentraties zohoogoplopen (Canning,1969).
Deammoniumconeentrâtiesverschillenonderlingnietzosterk
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defosfaatconcentraties.Hetminimum is0,20en
hetmaximum3,60mg/l.Ookdezewaardenmoetenhooggenoemd
worden.
Denitriet-nitraat concentraties zijnoverhetalgemeenwat
lager.
IntabelIII is eenzeventaldobbenaantewijzen,waarvande
driebepaaldenutriëntenalleeenhogewaardebereiken,namelijkdedobben54,36,50,42,40 A ,20en16A.Dezedobben
zijninhogemategeeutrofieerd,evenalsdedobben25,44en
•p

40,diezoweleenhoogfosfaat-alsammoniumgehaltehebben.
1.6 Overigeionen:
Hetgemiddeldesulfaatgehalte inzeewaterisvolgensdeliteratuur853mg/l.Inderingdobbenkomenwaardenvoorvan100
tot2160mg/l.Hetgemiddeldeligtbenedendatvanzeewater
enbedraagt664mg/l.
Degemiddeldeconcentratiesvannatrium,magnesium,calcium
enkaliumzijninzeewaterrespectievelijk 10.560,1270,400
en38Omg/l.Inderingdobbenliggendegemiddeldewaarden
vandeovereenkomstige ionenbeduidend lagernamelijk2600,
349» 191en115mg/l.Daarbijvalthetrelatiefhogecalciumgehalteop.
1.7Organisch-stofgehaltesubstraat;
Vandevastemonsterpuntenzrnbodemmonstersgenomenomeen
ideetekrijgenvandeverhoudingorganisch-anorganisch
materiaalindebodem.Vandemonstersisdaaromhetorganisch-stofgehaltebepaald.DeresultatenzijnintabelV
weergegeven.
Hetgehaltevarieerdevan2,34$indobbe 1tot 13,98$in
dobbe17.
2. Vegetatie
2.1Algemeneindrukvanderingdobbenbegroeiing;
Indedobbenwerdeneennegentalhogereplantensoortenaangetroffen,waarvandriehelofytenenzeshydrofyten.Yi/atbetreftdevegetatieverschildendedobbenniet zozeerinde
soortensamenstelling alswelindedichtheidvandebegroeiing.DemeestalgemeneplanteninderingdobbenwarendehelofytScirpusmaritimusI.endesubmersePotamogetonpee-
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Scirpusmaritimuskv.amvoorinondiepe ofuitgedroogdepoeltjesenoverdektededobbenvaakvolledig.Indieperedobbenkwamdezeebiesalszoomvegetatievoor.InenkelegevallenwasdeScirpusvegetatiedoorlietveeaf
gegraasd.
Scirpusmaritimuswordtbeschouwdalsvoornaamstesoort,die
bijhogere zoutgehaltenvoordeverlandingzorgt.
Potamogetonpectinatuskwaminveledoblen,voorallaterin
hetseizoeningrotehoeveelhedenvoor.NaastdezetweeplantenwerdenookRanunculusbaudotiiGodr.,Zannichelliapalustrisssp.palustrisvar,pedicellataRosén&Wahlenb. (inhet
vervolgaangeduid alsZannichelliapalustrisL.)endraadwierenfrequentaangetroffen.Dedobbengavendoorhetbeperkt
aantalsoorteneennogaleentonigbeeldtezien,slechtsenkelehaddeneenrijkevegetatiemetsubmerse,emerseendrijvende
planten.
2.2Samenstellingvandevegetatie;
TabelVIgeeftderesultatenweervandesoortensamenstelling
vandevegetatie,zoalsdieinjuli,augustus enseptember
bepaaldwerd.Indezetabelisvandetweeeerstgenoemde
maandenderelatievehoeveelheden,waarindeplantenvoorkomenaangegeven (++=zeerveel,+=veel,-=weinig).
Inseptemberwerd eenmeernauwkeurigemetinguitgevoerd en
werd debedekkingsgrandvandevegetatietenopzichtevande
totaledobbe-oppervlaktebepaald.Degetallenindekolomg/g
geeftditinprocentenvoorelkesoortweer.
Opdeondersteregelsvandetabeliseenonderscheidgemaakt
tussensubmerse,emerseendrijvendeplanten,alsmedededraadwieren.Degevondendraadwierenbehorenvoornamelijktotde
geslachtenEnteromorpha enCladophora.
Vanhetnegentalindedobbenaangetroffenhogerewaterplanten,
behorenPotamogetonpectinatus,Zannichelliapalustris,CeratophyllumsubmersumL.enMyriophyllumspicatumL.totdesubmerse
hydrophyten;Scirpusmaritimus enPhragmitesaustralisTrin.totde
emerse (helofyten);LemnaminorL./gibba L.enLemnatrisulcaL.totdedrijvendehydrofyten.Ranunculusbaudotiiwordt
zoweltotdesubmersealstotdeplantenmetdrijfbladeren
gerekend.Opdeondersteregel,welkedetotalebedekkingsgraadvandedobbeninseptemberweergeeft,kunnendoorover-

•11lappingvandeverschillendevegetatie-lagenpercentageshogerdan100$staan.
Uitdetabel"blijkt,datRanunculusbaudotiiindeloopvanhet
seizoenineenaantaldobben(bv.3,12,19)doorPotamogeton
pectinatusovergroeidwerdenafstierf.Slechtsineenenkele
dobbekwaminseptembernogbloeiendeRanunculusbaudotiivoor
(dobbe 4).P.pectinatuskwamvanafaugustustotzijngrootste
vegetatieve ontwikkeling,diezichinseptembervoortzette.
IntabelVIIisvandedobbeneenonderverdelinggemaaktnaar
debedekkingspercentages.Inelkekolomzijntevensdegemiddeldeenmaximalechloride-gehalte vandedobbenweergegeven,
alsmedededominantevegetatie-vorm (E=emers,S=submers,
F=draadwieren,D=diversèbegroeiing).
Hetzoutgehaltespeelt eenbelangrijkerolindedichtheid
vandevegetatie.Indeeerstekolomstaan16dobben,welke
eenbedekkingspercentagevanmaximaal50$eneengemiddeld
chloride—gehaltehebben,dathogerligtdan5/oo.Demaximale
chloride-gehaltenliggeninhetalgemeenbovende6°/oo.
VoordeinterpretatievantabelVIIishetbeteromdemaximale
chloride-gehaltentenemen,omdatdetolerantievoorhetzoutgehaltevandewaterplantenbepaaldwordtdoorhetmaximumen
niethetgemiddeldechloride-gehalte.Zohaddendemaximale
waarden,dieinaugustusbereiktwerd indemeestedobben,hun
effectopdevegetatiesamenstelling inseptember.VandedobbenuitkolomIlagendebedekkingspercentagesvooreengroot
deelbenedende30$,hetwaterwastroebelenhetchloridegehaltebovende5°/oo.Tevenswisseldehetzoutgehaltetijdens
hetseizoenindezedobbenvrijsterk.Hetverbandtussen
hetchloride-gehalte,desaliniteit endetroebelheidvan
hetwaterwerdreedseerderbesproken (zietabelIII,1.).
DebegroeiingbestondvoornamelijkuitScirpusmaritimus.
Potamogetonpectinatuskwamslechtsinkleinehoeveelheden
voor.
Kolom2,metbedekkingspercentages tussende50en100$,
vormtjzowelwatbetreftdedichtheid als
desamenstelling
vandevegetatieveovergangtussendeanderekolommen.
Dederdekolombeslaatdedobben,dieeenbedekkingspercentage
hebbenvan100tot 150$.Bijdezedobbenkwamhetgemiddelde
chloride-gehaltenietbovende5°/oouit en'hetmaximumniet
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geweest tezijninvergelijkingmetdedobbenuitkolom 1(de
gemiddelde enmaximalewaardenliggendichterbijelkaar).
Desubmerseplantenoverheerstensterk,metnameP.pectinatus
enR.baudotii.Hetwaterwasoverhetalgemeenhelder enhet
chloride-gehalte lagbenedende5/oo.
Kolom4bevatdedobbenmeteendichtebegroeiing:eenbedekkingspercentagevanbovende150$.
Hetmaximalechloride-gehalte lagbenedende5/ooenhetgemiddeldebenedende4°/oo.Hetwaterwashelderendesaliniteitlaag.Devegetatiewerdbeheerst doorsubmerse endrijvendeplantenenwastenopzichtevandeanderedobbendiverser.
Indezedobbenkwamenplantensoortenvoor,dieindeandereniet
zijnwaargenomenzoalsMyriophyllumspicatum,devrijzeldzame
Ceratophyllumsubmersum,Lemnaminor/gibbaenLemnatrisulca.
Het isvandezesoortenbekend,datzeinlichtbrakwater
voorkunnen komen.Hetisnietverwonderlijk,datzeindeze
dobben,waarvanhetchloride-gehalte tussende1,3 en4,4/oo
varieerde,werdenaangetroffen.BijvergelijkingvandetabellenIVenVIIkomtduidelijktotuitingdat kolom 1vantabelVII
vrijwelovereenkomtmethetbovenstedeelvantabelIV.
Deconclusiekangetrokkenworden,datereenduidelijkesamenhangbestaattussendevegetatie enhetzoutgehalte.
3. Fauna
3.1Algemeen:
Deaquatischefauna,dieinbrakwaterleeft,kanmenindrie
groepenonderverdelen,alnaargelanghunherkomst.
Vanoorsprongzijndedierenafkomstiguitzoet-enzeewater
eneenaantalhebbenzichindeevolutie aangepast aanhet
leveninbrakwater.
Dedriegroepenzijn:
1.Euryhaliene zoetwatersoorten.Dezesoortenhebbenhunhoofdverspreiding inhetzoetewater,maarkomenookinbrakwater
voor (waterinsekten).b.v.Sigaralateralis,Enochrusbicolor
enIschnuraelegans.
2.Echtebrakwatersoorten.Dezehebbenhunhoofdverspreiding in
brakwater,b.v.Palaemontesvarians,Littorinasaxatilis,
Hydrobiastagnorum.
3.Euryhalienemarienesoorten.Hoofdverspreiding indezee
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Vanalledriedegroepenkomendierenvoorindedobben.
Dezestaanvermeld indefaunatabel (tabelVII).Devangstenwordenweergegevendoorcijfers,dieovereenkomen'met
demaand,waarinhetdiergevangenis.Zostelthetgetal
5demaandmeivoor,6demaand junietc.totenmet9»
welkedemaandseptemberaangeeft.
Verderwordendebelangrijkstediergroepeninhetvervolg
vandithoofdstukapartbehandeld.
3.2Heteroptera:
Kwantitatief"lijkendeHeteropteranaastdeCrustacea
debelangrijkste faunagroepindeonderzochtedobben.
Degevondensoortenwareninbijnaalledobbeningrote
aantallenaanwezig.Vanwegedeomvangvanhetonderzoek
washetnietmogelijkdewantsenpersoorttetellen.In
tabelVIIIisdeverdelingvandegevangensoortenoverde
dobbenweergegeven.Perdobbe isaangegevenopwelkedatum
debetreffendesoortgevangenis.Indeonderzochtemilieu's
werdenvaakveeljuvenieleexemplarenaangetroffen.Deze
zijnnietindetabelopgenomenaangezienzenietgedetermineerdzijn.IntabelIXzijndedobbengerangschiktnaar
soortenrijkdom.
IntabelXzijntelkensdiedobbensamengevatdieeenbepaaldesoortencombinatiemetelkaargemeenhadden.Bij
iederedobbeisvermeldof,enzoja,inwelkemateervegetatieaanwezigwas (envanwelkeaard)entevenswathet
Cl""-gehaltewas.Hetdoelvandezegroeperingwasnategaan
oferovereenstemmingbestondmetderesultatenvanNieser
(1966)dieenkelebrakkemilieu'sopWalcherenenZuidBeveland onderzocht.Zijnconclusiesuitdatonderzoekzijn
gedeeltelijksamengevat inhetschema (Nieser,1966)infig.5.
UittabelXkanafgeleidworden,datSigaralateralisen
Sigarastagnalissamenvoorkomen,zonderandereCorixidae,
indobbenmet eenzeergeringesubmersebegroeiingeneen
Cl""-gehaltedatmeestalbovende6°/ooligt.Callicorixa
concinnawordtsamenmetdetweeeerdergenoemdesoorten
aangetroffenwanneerhetCl""-gehaltelagerisdan6°/oo,vaak
zelfslagerdan5/oo.Eenlichtetoenameindesubmerse
begroeiingiswaartenemeninvergelijkingmetdegegevens
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aanwezigesubmersebegroeiing op.DeCl""-gehaltenin
dezekolomzijnnietveellagerdandieinkolom2.
Samenvattend kanuitdeverzameldegegevensgeconcludeerdwordendatdesoortenrijkdomvandeCorixidaefauna
toeneemtmet eenafnamevanhetCl""-gehalteentoeneemt
(bijeengelijkCl""-gehaltevan+5/oo)bijeentoenemendesubmersebegroeiing.DezebevindingenstemmenredelijkgoedovereenmetdievanNieser (i.e.)weergegevenin
fig.5.
TabelXItoontdemaximumenminimumCl"~-gehaltenwaarbijdeverschillende soortenindeloopvanhet onderzoek
zijnaangetroffen.Deverschillentussendeverschillende
soortenzijnveelminderextreemdandiebijdeColeopteragevonden.
3.3»Coleop'teraaquaticai
TabelXIIgeefteenoverzichtvandeaangetroffensoorten
waterkevers.Permonsterpunt isvooriederemonsterdatum
enpersoorthetpercentagevandiesoort ophettotale
aantalgevangenkeversopdiedatumenhetbetreffendemonsterpuntaangegeven.DeaantallengevangenexemplarenvanHelophorusbrevipalpiszijnnietmeegerekend,aangeziendeze
soortvanwegezijnzeergroteaantallennietvergelijkbaar
kwantitatiefverzameld zijn.Onder "N1"ishettotaalaantal
gevangenkeversweergegeven.Onder"N2"ishetaantalgevangenkevers exclusiefhetaantalverzamelde exemplaren
vanHelophorusbrevipalpisweergegeven.
OnderaantabelXIIishetaantalgevangenColeoptera-larvenper
monsterdatum enmonsterpunttezien.IntabelXIIIzijnde
bemonsterdedobbenglobaalgerangschiktnaarhunrijkdomaan
soortenv/aterkevers.Hetvoorkomenvaneventuelevegetatie
wordtaangegevendoormiddelvaneenaantalsymbolen(zie
tabelVII).Aandehandvandezetabelkunnenglobaalvier
groepenonderscheidenworden.Deeerstegroep (Groep1)
wordtgevormddoordiedobben,waargeenkeversverzameld
kondenworden.
Detweedegroep (Groep2)wordt gevormd doordiedobben
waarinslechtsdesoortenHelophorusaquaticus,Helophorus
brevipalpis enEnochrusbicolorvoorkomen.Degenoemde
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indeonderzochtedobben.HetmassaalvoorkomenvanHelophorusbrevipalpisisnietzoverwonderlijk,Angus (1973)
meldt,datdezesoortvaakmassaalaangetroffenwordt
langsrandenvantijdelijkepoelen.Desoortiseengoede
vliegerenvaakeenvandeeerstekolonistenvantijdelijkewatertjes,samenmetHelophorusaquaticus.Hetlijkt,
inhetlichtvanbovenstaandegegevensnietverwonderlijk
datindedobben (vaakookeentijdelijkkarakter)deze
ssortenvaakdomineren.Enochrusbicolorwordtbeschouwd
alseentypischehalobiont (Remane&Schlieper,1971),
zodathetvoorkomenvandezesoortindemeestalmesohalienewaterengeenverwonderingwekt.
Eenderdegroepdobben (Groep3)kanglobaalonderscheidenwordendoorhetvoorkomenvan,naastdeeerdergenoemdesoorten,soortenalsLaccophilusminutus,Hydroporusplanus,CoelambusconfluensenAgabusnebulosus.Hebauer(1976)noemtCoelambusconfluenseensubhalofiele
soort.Hijtekenthierbijaan,datdezevoorkeurvoorzwak
brakkemilieu'sslechtsduidelijkwaarneembaarwordtaan
derandenvanhetareaalvandezesoort.Agabusnebulosus
wordtdoorgenoemdeauteureveneenssubhalofielgenoemd,
hoewelmendezesoortinhetalgemeensilicofielnoemt.
Hebauer (I.e.)noemtnogenkeleanderesoortensubhalofielnabestuderingvanhunareaalendebiotoopvoorkeur
langsdegrenzenhiervan.Dezesoortenzijno.a.Dytiscus
circumflexusenCoelambusimpressopunctatus.Dezelaatste
tweesoortenkomenvoorineenvierdegroep (Groep4)
dobbenintabelXIIIdieinvergelijkingmetdeandere
driegroepensoortenrijkeris.
Menkanglobaalzeggen,datdeindelingindegenoemde
groepenbepaaldwordtdoorzowelketCl~-gehaltealsvaak
ookdehoeveelheidplantenmateriaal(submers).Duidelijkis,
datbijeentoenemendCl"-gehaltehetaantalkeversoorten
afneemt.Aangezienhetaantalsoortenmacrophytenook
drastischafneemtmeteenstijgendCl"~-gehalte(Ruppia
maritimaI.enRuppiacirrhosa (Pegagna)Grandekomenniet
voorindedobben!),dedifferentiatie indevegetatie
(aantalniches)ookafneemt
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bovengenoemde afnamevansoortennietverwonderlijk.
IntabelXIVzijndemaximumenminimumCl"~-gehalten
vooriederekeversoort aangegeven,waarbijdezeinde
loopvanhetonderzoekgevangenis.Dedriesoorten
metdegrootstetolerantie (verschilmaximum-minimumwaarde)'
zijneveneensdesoortendieintabelXIIIhetmeest frequentvoorkomen (aantaldobben).
Desoortenuitdeeerderbesprokengroep3uittabelXIIIstaan
indezouttolerantietabelookdichtbijelkaar(Laccophilus
minutus,Hydroporusplanus,Coelambusconfluens enAgabus
nebulosus),deeerstetweesoortenzelfsnaelkaar.IntabelXVIIiseenoverzichtgegevenvandegevangenColeopteraoverdevastemonsterpuntenopdeverschillendemonsterdata.Hetdoelvandezetabeliseenindrukteverkrijgenbetreffendedeverdelingvandeaantallenkeversover
hetseizoenenhetkwantitatievebelangvaniederesoort
tenopzichtevanhettotaalaantalgevangenkeversinde
monsterpunten.Hiertoezijnpersoortalleaantallenopgeteld,waarnahetpercentagevaniederesoortophettotaal
aantalisuitgerekend.DeberekeningenzijnuitgevoerdinclusiefdeaantallenvandesoortHelophorusbrevipalpis
enexclusiefdezeaantallen.Ditlaatstewasnoodzakelijk
vanwegedeeerdervermeldegangvanzakenbijhetverzamelen
vandeaanwezigefauna.UittabelXVIIblijkt,datHelophorus
brevipalpisenHelophorusaquaticusdemeestdominantesoortenzijn.EnochrusbicolorenLaccophilusminutuswerdenin
ongeveergelijkemategevangen,terwijlCoelambusconfluens
enHydroporusplanusiedermet Qfoindevangstenvertegenwoordigdwaren.Deoverigesoorten (17)werdenslechtsin
kleineaantallengevangen.Infig.4ishetverloopvande
vangstenprocentueeloverdeverschillendemonsterdataweergegeven.Meerdandehelftvanhetaantalexemplarenwerd
injuligevangen.Interessant ishetvoorkomenvanMacroplea
mutica,deenigekeversoortwaarvanbekend is,datdezezich
metlevendePotamogetonpectinatus,Zannichelliapalustris
enRuppia-soortenvoedt.
3.4Crustacea;
Inveledobbenkwamenéénofmeerderevertegenwoordigersvoor
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verschillen,wat intabelXVtotuitingkomt.Dedobben,waaringeenexemplarenwerdengevangen,droogdentijdenshet seizoenuitofwarenvanafmeialuitgedroogd.Inmeerdande
helftvanhettotaleaantaldobbenkwamDaphniamagnaStraus
voor,eensoort,diekenmerkend isvoorpolysaprobewateren.
Dezedobbenhaddeninhetalgemeeneenrelatieflaagchloridegehalte,datwilzeggenbenedende5/oo.
Gammaruszaddachi,SextonenGammarusduebeniLiljeborgzijn
typische brakwatersoorten,hoewelGammarusduebeniookin
zoetwaterkanvoorkomen (Schellenberg, 1942).Beidegammariden
werdenindobbenmettroebelwaterenschaarsebegroeiing
aangetroffen.
Corophiumvolutator (Pallas),ergalgemeenopdewadbodem
(Schellenberg, 1942),werdindedobben18,25en43gevangen,
welkeeenhoogchloridegehaltehadden:5,1 tot11,0°/oo.
HetwaterwastroebelendebegroeiingbestonduitPotamogetonpectinatus,dieingeringemateopenkeleplaatsenin
dezedobbenvoorkwam.Eenvoorwaardevoorhetvoorkomenvan
Corophiumvolutatoriseenzachtebodem,dielosgenoegis
omzichgemakkelijktekunneningraven.
HetaasgarnaaltjeNeomysisinteger (Leach)werd indedobben
1,6,7,11en18gevangen,dieonderlingsterkverschillende
zoutgehaltenhaddeneneenschaarsesubmerseplantengroei.
DefrequentgevangenOstracodaeistenoverhetalgemeeneen
rijkebegroeiing eneenvrijlaagzoutgehalte.
Naaraanleidingvanhetvoorkomenvanvertegenwoordigersvan
deCrustaceazoudendedobbenruwwegindriegroepenverdeeld
kunnenworden.
Eerstegroep (dobben4,6,9,10,14,15,16 A , 16 B , 17,2.1,
22,23,24,26 A , 26 B ,27,28,30,37,40 A , 40 B , 42,46,47,
48,50,51en53):inhetalgemeeneenrijkebegroeiing enhelderwatermetrelatieflaagzoutgehalte.
Tweedegroep (dobben12,13,19,20,41en45):vrijveelbegroeiingenhelderoftroebelwatermettamelijksterkvariërendechloridegehalten.
Derdegroep (dobben1,3,7,11,18,25,29,31,33,34,35,
36,38,43,44en49):weinig ofgeenbegroeiing entroebel
watermetinhetalgemeeneenvrijhoogchloridegehalte.
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delaatstegroepdoordesoortenGammarusduebeni,Gammarus
zaddachi,Palaemonetesvarians,Neomysisinteger enCorophium
volutator.
Doordat exemplarenvandewaterpissebedden Idoteachelipes
(Pallas)enSphaeromarugicaudaLeachinteweinigdobben
gevangenzijn,ishetmoeilijkzeindezegroepenindeling in
tepassen,evenalsOrchestiagammarella_ (Pallas)dieslechts
indobbe44isaangetroffen.
3.5Mollusken:
Indedobben1,34en43werdenlevendemolluskenaangetroffen.
HetbetrofhierdesoortenLittorinasaxatilis (Olivi),een
typischesoortvandenederlandsebrakwatergebieden;LittorinalittoreaL.eenzoutwatervorm;Hydrobiastagnorum
(Gmelin),levendinbrakwatermetwisselendzoutgehalte;
entenslotteLymnaeaperegra (Müller),(naarEntrop,1972)«.
Hydrobiastagnorumisindedobben34en43gevangen.Deze
hebbeneenhoogchloridegehalte eneenschaarsebegroeiing.
Deanderedriesoortenslakkenzijnalleenindobbe1aangetroffen.
3.6Pisces:
TalrijkeexemplarenvanGasterosteusaculeatusL.werdenin
dedobben 14,18,33,35,40 en43gevangen.Dezehebbenin
hetalgemeeneenhoogzoutgehalte eneenschaarsebegroeiing.
Dedriedoornigestekelbaarsheefttweeverschijningsvormen:
een"migratory"eneen"non-migratory"vorm.Hierhebbenwe
temakenmetdeeerstevorm,dielangsdeeuropesekustvoorkomtinzowelmarienalseuryhalienwater.
3.7Dipteren:
Indeperiodemei-oktoberzijnervertegenwoordigersvanin
totaal14vliegenfamiliesgevangennamelijkEphydridae,Syrphidae,Opomyzidae,Sphaeroceridae,Chloropidae,Scatophagidae,Trypetidae,Tachinidae,Muscidae,Stratiornyidae,Empedidae,Sepsidae,Milichiidae enDolichopodidae endaarnaast
zevenmuggenfamiliesnamelijkChironomidae,Bibionidae,Mycetophilidae,Tipulidae,Oulicidae,Anisopodidae enlimoniidae.
IntabelXVIzijndedobbengerangschiktnaarafnemendediver-
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Dezeopsommingvanfamiliesgeeft slechtseenbeperktoverzichtvandedipterenfaunavanditgebied,omdatwaarschijnlijknietallevoorkomendefamilieskunnenwordengevangenmet
degebruiktevangmethode.
Doordatalleenmeteennetgemonsterdwerd,kondensoorten,die
ergvlugzijnofzichmoeilijklatenbenaderen,nietgevangen
worden.Anderefactoren,diemeespelenbijdetrefkansvande
dipterenindemonsterszijndeweersgesteldheid enhettijdstipvanmonsterenopdedageninhetseizoen.
BijdeNematocerazwermendevolwassenChironomidaevooralin
deschemering endatverklaart,waaromerzoweinigadulten
gevangenzijn.Erwerdnamelijkmeestaltussen10en18uurgemonsterd. (Wulp,1877)
VandeBrachyceraisbekend,datScatellaenEphydrasoorten
rondhetmiddaguurtalrijkophetwateraanwezigzijnevenals
Dolichopodidaesoorten.(Brauns,1959).Dilophusvulgaris
Meig. ,welkeingroteaantallenvoorkomt,heeftjaarlijks
tweegeneraties:ééninhetvoorjaar enééninaugustus,wat
overeenkomtmetdevangresultaten(zietabelVIII). (V/ulp,l877)
Demeestedipterenzijngevangeninaugustus.AllezevenNematocerafamiliesen13vande14Brachycerafamilieszijn
toenaangetroffen.DeSyrphidae,Stratiomyidae,Ephydridae,
Bibionidae enTipulidae zijntotdesoortgedetermineerd.De
overigefamilieszijnnietverderbekeken,omdatdaarvoorteveeltijdnodigzouzijn,watniet inverhoudingzoustaanmet
hetbelangvandedipterenfaunatenopzichtevanhettotale
onderzoek.Omeenzelfderedenzijndeaquatischedipterenlarvennietverdergedetermineerd.Y/elvielendegroteaantallen
Chironomide-larvenop,dieinbijnaalledobbenengedurende
hetheleseizoenvoorkwamen.
3.8OverigeHexapoda-fauna:
NaastdeColeoptera,HeteropteraenDipterazrnernogenkele
vertegenwoordigers aangetroffenvanandereordenvandeklasse
Hexapoda.
Odonata;
AlsvolwassenlibelwerdalleenIschnuraelegansvanderL.ge-
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tweedegroepbehoren (zietabelIV)met eenschaarsetot
dichtebegroeiingvanScirpusmaritimusenindriedobben
eveneensmetPhragmitesaustralis.Dezewaterjufferisinde
maandenjulitotenmetseptembergevangen.Ischnuraelegans
komtzeeralgemeeninNederlandvooraanstilstaand enlangzaamstromendwater.(Beukema,1968).
Trichoptera:
InmeienjuniiseenaantalkokersverzameldmetTrichopteralarven.DezeblekenalletebehorentothetgeslachtLimnophilus.Inaugustusenseptemberiseenaantalvolwassen
kokerjuffersgevangen.
Delarvenkwamenindedobben4,30,45en47voormethelder
waterendichtebegroeiing.Hetchloridegehaltevanhetwater
indezedobbenvarieerdevan1,1 tot3,7°/oo.Devolwassen
exemplarenwerdenaangetroffenindobbenmetemersebegroeiingzoalsnr.7,9,33en47»
Hymenoptera:
vandezeordewerdenveleexemplarengevangenvandefamilies
ïchneumonidaeenBraconidaeindedobben3,4,7,9,13,14,
A
,29
en
47.
Deze
hadd< alleeenbegroeiing
17,18,23,26 ,
29
en
47.
Deze
hadden
metS.maritimusen/ofP.australis.
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Discussie
1. Biologisch,inerteionen:
Dechloridegehalten blijkengeenverbandtehoudenmet
deafstandtotdeWaddenzee.Dedobben,diedichterbij
zeeliggen,vertonenoverhetalgemeengeenhogerezoutgehaltendandiewelkezichdichterbijdewinterdijk
bevinden.
Lettend opdewalhoogtevallendedobben1,8en19op.
Dezehebbeneenduidelijkhogerewaldandeoverige
ringdobben (ookhogerdandezomerdijk).Dezedriedobben
zullendusminderfrequentdoordezeewordenbereikt»
Dobbe 1heeftnaarverwachting eenlaagzoutgehalte..
Defluctuatieinhetchloridegehalte isookvrijgering.
Dobbe8isnietbemonsterd (zie1.3)»Dobbe 19heeft
i.t.t.dobbe 1weleenvrijhoogchloridegehalte,tegen
deverwachtingin.
Metuitzonderingvandechloride-ionenzijndeoverige
ionenconcentraties éénmaalbepaald engevenslechtseen
momentopnameweer.Maartijdenshetseizoentredener
groteveranderingenopdoorhet indampenvanwater,waardoordeconcentraties zullenstijgen.Hetomgekeerdekan
ookgebeurenbijverdunningvanhetwaterdoorregenval.
Dezeschommelingenlopeninhetalgemeenparallelmetde
fluctuaties inhetchloridegehalte.Ookdeoverigefactorengenoemd inIII1.1 speleneenroltenaanzienvan
deconcentratieveranderingen.
2. Nutriënten;
Hoewelslechtseenmomentopnamevoorhandenis,kunnenwe
welenkelekanttekeningenbijdeverschillendenutriëntenconcentratieswordengemaakt.Daarvoorwordeneerstde
concentratiesvergelekenmetanderewateren:
A:deBol;eenbrakwaterplas opTexel (v.Vierssen,1975)
B:Rotspoeltjesaande
OostZee-kust (brakwater)
(Wulff,1969)
C:Eenzoetwatersloot inOosterhout(Gld.)(Laval&
v.d.Oever,1975)
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D:deTielebeek;eenverontreinigde zoetwaterbeek (Bicknese&
Roijackers,1974)
E:deKroonbeek;eenschonezoetwaterbeek (Bicknese&Roijackers,
1974).
OfschoonC,DenEtot eenheelanderaquatischsysteembehoren
dandedobbenishetinteressantdewaardentevergelijken,vooral
ook,omdatdeTielebeekbekendstaatalseenverontreinigdebeek.
Bijdezoetwatersloot endebekenisdenitriet ennitraatconcentratieapartbepaaldditintegenstellingtotdebrakkewateren,
waardezesamenwerdenbepaald.
NO,

PO,
max.

min.

rain.

! max.

dobben

0,25

7,70

0,20 -

3,60

A

0,095

0,35

0,15 -

0,40

B

0,731

C

0,01 - 0,32

0,1

0

0,03 - 30,50

E

0,02 - 7,30

—

NO.

rag/1

rain. I max.
max.
0,105

rain. I max.
min,
0,0"Î5

0,20

0,10
0,126

0,325
0,01 - 0,9

1,0

0,047 - 12,1

0,003 - 0,305

0,007 - 1,495

0,1

0,009 - 0,025

0,001 - 1,233

-

1,5

- 150,0

- 8,0

BijEmoetwordenopgemerkt,datdemaximalewaardenvande
nutriënteninwaterbij.eenlozingspuntvaneenchampignonmestfermenteerbedrijfbepaaldwerden.
TenopzichtevandebrakkewaterenAenBhebbendedobbeneen
hoogfosfaat enammoniumgehalteoHetnitriet-nitraatgehalte
ligtongeveerindezelfdeordevangrootte.
Hetfosfaat-enammoniumgehalte isalleenindesterkverontreinigdeTielebeekhogerdanindedobben.Indedobbenkunnen
devrijhogeammoniumwaardenverklaardwordenuithetfeit,
datdeuitwerpselenvankoeieninhetwaterterechtkomen,
evenalsdievanvogels,diededobbenregelmatigaandoen,
hetzijomtefourageren,hetzijomtenestelen (bijdobbe16
werdeennestaangetroffen).Dezefaecesbevatteneenhogeconcentratieammonium.
Copeman&Dilmann (1937)vonden,datdedecompositievanguano
vanzeevogelsinhetzeewatergevolgdwerddooreentoenamein
vierdagentijdsmet 50$vanhetammoniumgehalte.Ookdedecompositievanalgen,laterinhetseizoen,kaneenstijgingvan
deammoniumconeentrâtietengevolgehebben.Ditlaatstezouhet
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44en54kunnenverklaren.Dezedobbenvertonenindeloop
vanhetseizoeneenafnameinalgenbedekking.Ommeeraanwijzingenvoorditverschijnselvaneenhogeammoniumconcentratietevinden,zoudenalleandereammoniumbronnenuitgeschakeldmoetenworden,eniseencontinuemetingvereist.
Denitrificatievanammoniumresulteert gewoonlijk ineen
snelletoenamevannitrietenvervolgensvannitraat
(Ganning,1969).Hetnitriet-nitraatgehalteisechterin
alleringdobbenvrijlaag.Ditkanonderanderehetgevolg
zijnvanalgengroei,diedezestikstofverbindingenopnemen.
Hethogefosfaatgehaltewordtveroorzaakt doorvogel-en
koeie-uitwerpselen,indrogenvandobbenenuitspoelingvanbemesteweilanden.Deeerstetweefactorenspelenwaarschijnlijk
debelangrijksterolindetotstandkomingvandehogeconcentratie.Deinvloedvanuitspoelingkanmaarzeergering
zijn,omdatdewallenomderingdobbeneenbarrièrevormenmet
hetweiland.Vandeoverigeconcentratieswordendievan
kaliumensulfaatsterkbeïnvloeddoordefaecesvankoeien.
Deuitwerpselenvanvogelshebbenbehalveopdefosfaat-ook
opdecalciumconeentrâtieinvloed.
3. Organiseh-stofgehaltebepaling:
Hetorganischstofgehalteindebodemkomt overhetalgemeen
sterkovereenmetdebegroeiingsgraad.Bijdeafbraakvan
plantenmateriaalkomenderestenopenindebodemterecht.
Ookdefaecesvankoeien,schapenenvogelszijnvaninvloed.
Ditzouhethogepercentagevandobbe33kunnenverklaren,
wantdezedobbeisslechtsschaarsbegroeid.Hetisookmogelijk,datervroegerwelmeervegetatiestond.Dobbe 17heeft
eenhoogorganisch-stofgehalte,hoeweldebegroeiinggering
is.Ditlaatstekanechterveroorzaakt zijn,doorhetuitdrogenvandedobbeinaugustus, waardoorhetplantenmateriaal
afgestorvenis.
4. Vegetatie:
PhragmitesaustralisenZannichelliapalustrisblijkeninde
dobbenmetsterkwisselendeomstandighedenvoortekomen,terwijlbijvoorbeeldP.pectinatusenR.baudotiihungrootste
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niet verbovende 5°/°°uitkomt.Bij tehoog zoutgehalte ver"R

dwijnt P. pectinatus (dobbe 40 ) ,dit integenstelling tot
S.maritimus,die bijhogere zoutgehalten zichnog goed ontwikkelt.
Indobbe 1komen,ondankshet vrij lage enstabiele chloridegehalte^tochweinig plantentot ontwikkeling; dit iswaarschijnlijk teverklaren door desterkealgengroei (sterk groen
gekleurd water),die remmend werkt op degroeivanwaterplanten.
Dobbe 40 isde enige dobbe,waarinhet zoutgehalte bovende
waardevan het zeewateruitsteeg waardoor het niet verwonderlijk isdathier geenplantengroei optrad.Slechts wat draadwierenwaren aanwezig.
InZeeland wordt Zannichelliaaangetroffen inzwak brakke
soms geheel zoete,ondiepe sloten endrinkputtenvoor het
vee,die 'szomers gedeeltelijk uitdrogen enisdaarvaak dominant (Westhoff, 1970).Zannichellia groeit hierveelal samen
met de overigens alleenmaarvanZuid-limburgbekende Ceratophyllumsubmersum endemediterane-atlantische soortenRanun—
cuiusbaudotji enCallitriche obtusangula LeGall.(Westhoff,1970)
Ranunculus baudotjigaat bijuitdroging over inlandvormen,
dierijkelijk bloeien envrucht zetten endusuitstekend zijn
aangepast aandergelijkemilieu's.
Opmerkelijk isweljdat soortendiebijuitstek aanhogere zoutgehalten aangepast zijn,zoals bijvoorbeeld Ruppia,
volledig ontbrak indedobben.
Uithet geheelkanwel de conclusie getrokkenworden dat de
vegetatie samenhangt met het zoutgehalte.
Heteroptera;
De gevonden soorten zijnalle algemeentenoemen.Bij de
eerder getrokken conclusie betreffende derelatie submerse
begroeiing,soortenaantal moeten eenaantal opmerkingengeplaatst worden.
Het isdoor de toegepaste monstermethode endetijd beschikbaarvoorwaarnemingen ter plaatse niet nategaan of een
toenemende submerse vegetatie ook indehele dobbe in gelijke
mate aanwezigwas.
De relatie,toenemende submerse begroeiing-soortenaantal

