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Hydrobiologisch Adviesburo
A.C. Klink

-Inleidinghet feit dat een aantal onderzoekers in het buitenland zich
bezighoudt. met palaeolimnologie, is cleze tak van hydrobiologie in NederIand vrijwel onbekend. Gedreven door de vraag naar de samenstelling van de
oorspronkelijke fauna in de grote Nederlandse rivieren (KIink en MoIler
PiIIot, 1982), heb ik me verdiept in de mogelijkheden om uit oude sedimenten
faunaresten te verzamelen. Dit heeft geleid tot het vinden van organismen
die reeds Lang zijn verdwenen uit de Nederlandse fauna, terwijl tevens is
gebleken dat drastische verschuivingen hebben plaatsgevonden tussen overigens
Ondanks

minder gevoelige diergroepen (ungepubl.)
0m de toepasbaarheid van deze onderzoeksmethode te toetsen aan andere biotopen, is een drooggevallen beek op gelijke wijze onderzocht, waarbij ook
bleek dat het aspekt van deze kunstmatige beek, in de loop van haar geschiedenis (ca. 500 jaar) àrastisch is gewijzigd.
In aansluiting hierop is een bemonstering uitgevoerd in het Groot Huisven,
waarbij de toepasbaarheid in stilstaand water is onderzocht.
BiJ de gepresenteerde soortenlijst, die gezÍen het orienterende karakter slechts betrekking heeft op de chironomiden-fauna, wordt een toelichting
gegeven die enig inzicht verschaft in de mogelijkheden die een dergelijke
methode biedt bij het beantwoorden van vragen betreffende verrijking/verzuring
en lnvloeden van uitgevoerde beheersmaatregelen. Tevens wordt aangegeven welke
andere groepen van organismen voldoende gegevens opleveren voor een betrouwbare interpretatle.
- Het Groot HuisvenHet ven is gelegen in de Kampina en staat onder invloed van uittredend
grondwater, waardoor het ven vroeger een wat voedselrijker karakter bezat.
Sinds mensenheugenis slapen er in de winter rietganzen en zijn slechts enkele
jaren geleden de kokmeeuwen verdwenen. Ook de vegetatie heeft tot het eind
van de zestiger jaren elementen bevat die wijzen op verrijking.
De huidige vegetatie in het ven bestaat hoofdzakelÍjk uit JUNCUS BULBOSUS en
is 0.
SPHAGNUI4 CUSPIDATUI,!. De pH bedraagt 4,0 en de alkaliteit

).
0p 25-3-1983 zijn zorvel langs de noordoost- aIs de zuidoost oevers sedimentbemonsteringen uitgevoerd. Het materiaal bevindt zich in 70% aIkohoI, behalve
de Chlronomidae die in permanente preparaten zijn verwerkt.
-Datering van de sedimentenBij de bepaling van de leeftijd van sedimenten, kan men als het de laatste
paar honderd jaar betreft, gebruik maken van dateringen met de isotopen
210Pb
Bij dit onclerzoek heb ik me verlaten op enige Iiteratuur-

"nll7cr.

opgaven.

Hofmann (1978) neemt aan «iat

postglaciaal de §emiddelde sedimentatió in

een

meer jaarlijks I,3 mm bedraagt. Warwick (L975) berekent voor een
perlode van ca.200 jaar een gemiddelde van 2,8 mm/jaar. Carter (L977) heeft
voor een Engels meer een sedimentatiesnelheid vastgesteld van ca.2 mm/jaar,
in de vorige eeuw onder voedselarme omstandigheden. Voor hetzdLfcle rmar komt
hij na 1940 uit op een sedimentatiesnelheid van 6 mm/jaar, hetgeen volgens
hem wordt veroorzaakt door toenemende verrijking met huishoudelijk afvalwa ter .
0p grond van deze gegevens kan de sedimentatiesnelheid in het Groot Huisven
worden gedacht tussen de 3-5 mm/jaar. Dit betekent dat het diepst gestoken

oligotroof

sediment (25 cm. ) een ouderdom heeft van 85-50 jaar.
-ChironomidaeTen aanzien van de verzamelde Chironomidae kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt , (zie tabel ) :
-Het voorkomen van MICROTENDIPES? "REZVOII tot 1950/1960 is opzienbarend
aangezien deze soort slechts bekend is van eutrofe meren in Rusland (
Tshernovski, 196I) en dus voor de eerste keer in Nederland is aangetroffen.
-Van de Iarven van ZALUTSCHIA SPEC. is helaas geen oekologische informatie
' beschikbaar, aangezien de larve nog niet bekend is voor de wetenschap.
Het geslacht Zalutschia is in Neclerland slechts van één andere vindplaats
bekend (Liesselse Peel). Het is nog onduidelijk of het dezelfde soort betreft.
-MICROTENDIPES gr. CHLORIS is bekend van zeer veel stilstaande voedselrijke
wateren in Nederland. In de huidige fauna van het Groot Huisven ontbreekt

hij nadrukkelijk.
-CRYPT0CLADOPELMA

gr.

staande wateren van goede
beperkt.
-CHAETOCLADIUS

spec.

is een bodembewoner van voedselrijke stilkwaliteit. De verspreiding in Nederland is zeer

LAïERALIS

"HER1(E1.IB0SCH"

vindplaatsen uit Europa bekend is
grondwater.

een soort die slechts van een handvol
en gebonden schÍjnt te zijn aan uittredend

is

-len Ps. PSILOPTERUS
indikatief. De eerste soort domineert in toenemende mate in de l'lederlandse
vennen. Dat Ps. PSILOPTERUS Ín di BRABANTSE vennen niet of nauweli.iks meer
rvordt aangetroffen, is een aanwijzing dat de soort gevoelig is voor beinvloeding vanuit de atmosfeer. Dit is volledig in overeenstemming met
de verschuivingen van de aantallen die in het sediment zijn aangetroffen.
-Konklusies-Het Groot Huisven is in de periode L900/L930-I950/I960 te beschouwen als
een voedselrijk ven.
-Na 1950/1960 heeft de oorspronkelijke chironomiden-fauna plaats gemaakt
voor een soortsamenstelling die grotendeels bestaat uit ubiquisten en
waarbij de karakteristieke bewoner van verzuurde wateren (PSECTR0CLADIUS
-Van «je overige taxa

PLATYPUS)

zÍjn vooral

PSECTROCLADIUS PLATYPUS

zich sterk heeft uitgebreid.

-Dat bij deze orienterende bemonsteringen reeds 3 zeldzame elementen van
de palearctische fauna zijn verzameld, is typerend voor de strukturele
veranderingen die de aquatische oekosystemen in dit gebied hebben ondergaan.
-Er kan van worden uitgegaan, dat cleze methode van onderzoek de enige is
om aquatische biotopen met hun oorspronkelijke komponenten te bestuderen.
Hierdoor kan een referentie worden opgebouwd, waarin de huidige levensgemeenschappen

zijn in te

passen.

-0verige plant - diergroepen die geschikt zijn bij sediment onderzoek-Makrophyten; hÍervan zijn zowel de bladresten aIs de zaden en pollen bruikbaar.
-Diatomeeën
-Schaalamoeben

-Cladoceren
-Bryozoën
-Ephemeroptera; naast Chironomidae worden

in verschillende biotopen opvallencl
veel haftenoverblijfselen verzameld, clit in tegenstelling tot andere insekten

zoals kever- en IibeIIeIarven.
Indien naast de verwerking van deze groepen ook chemische bepalingen aan het
sediment worden verricht, zal dit teiden tot waardevolle konklusies omtrent
het antwoord van de biotische elementen op de verandering van de chemische
samenstelling van het water.
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Tanypodinae:

ia moni 7 i s / phatta
Pentaneurini inciet.
Procladius spec.
0rthoclariiÍnae:
ChaetocLadjus spec. "Herkenbosch"
Cricotopus sg. isocfadius
cf. Orthoclaaius
Psectroc Tadjus platgpus
o
psilopterus
P
gt.
P
sordideTTus
"
Zalutschia spec.
Orthocladjinae indet.
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CrgptocTadopeTna gr. fateralis
Dicrotendjpes. gr. nervosus
Endochi ronomus a 7b ipenn is
Glgptotendipes spec.

I'licrotendipes gr. chToris
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PolgpediTum gt. sordens
gr. uncinatum
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Chironomini:
Chironomus gr. I
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Stenochironomus spec.
TribeTos intextus
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TanytarsinÍ:
CTadotangtarsus spec.
Tangtarsus spec.

,\antal Índividuen:
Aantal taxa:

I = 2O-?5
II = 15-19
III= 13- 6
IV= 6-0

cm
cm
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cm

II
189
L52

203

r09

r78

2L

2L

I5

I4

cliepte zuidoost oever ( reot-re43 )
diepte zuidoost oever (L%3-Ie63»
rliepte noordoost oever ( re40-re7t )
dlepte zuidoost oever ( re6l-res3 )
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