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de periodo van mae.rt tot Juli 19?2 werrlon die"tomecànuronsters genoraen in de n:..tuuroserveat jes cle Battorij, de Eaddlngsïre,rh r:n clo Irierlo, gelegen in het Relcrea,tiegebied Spaarnwoude.
In dit vorslr.g -ordt een bclF.ngrijke rlaats ing;eruimtl voor de
problomen rlie zich bij tie nethorle van onderzoek en de inter-pretatie ven cle gegovons hcbben voorgedap-n.
Àls bola.ngrijksto r;:sultaat van het onderzoek kan rle geannoteerde soortenlijst beschouwd worden rlie rle mogolíjkheid tot
vergeli jking rnet a.ndere diatomeeëninventarigaties biedt "
Zowrll op grontl van do chemisch-fysische gegov.:ns als do gevonden
socrt enkonline.tios blijken tussen de drio terreinen vrij g?ote

verBchillen tn bestaa.n ,
De llatteri jmonst@rs ài;n het moest soortcnriJk en beva.tton vrij
voel aIkalífielc en ha.lofiole soorten"
de Hadtlingsbraak werrlen zowcl enkole soorten uit rle Ba.tterí j
a1s enkelo die oolc in do Lietle voorkomon ,r:evond6n. Hot is een
mon6;soJ. van zuurminnende en brakwatersoortcn. In ae Liec;e bleken rnaar zeer weinig soorten aanvezíg,, waarvan cle meeste typisch
voöt zuur Sphagnuniveen zi jn.
lb !Íerden enlrele soorten ontdokt, die rís.e;rschi jnli Jk nieuw zijn
voor d.e Netlerlandse flora., te woten:
l{avícqIa f_est ivd &easske, {. fogsalis Krasske, l{itzsch:le.
palustris Euatectt e Pinnrflg!Éa lcockijl (Grunor) Eusteclt,
P. gbsouf:a Krasske, Stauroneis lriegeri- Patrick.

ïn
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INI,ETDIIÍG

Eet onderzoek, $aerover hler rerslag rcrdt uitgebracht r is
verricht in het l<a-der van het tr Snaarnwoudcprojekt' van tte
Subfakulteit Biologie ea.n tle Uni'rersiteit van /!.msterilam.
Het dorl ervan rerd daarom voornanelijk bapaald tloor ile tloeletell"ing: varr de projektg?ocp. Deze is ontstaan, nadat cle Subfakulteit was uitgonodigd om voor een deel van het roncl Spaarnwourle gepland.o recrea.tiegebled een beheers!Lan op te stel1en.
Om hiertoe in etaat to zijn was in cle oerste plaate een inventarisatie nooilzakelljk van het gebiod ite"t bestaat uit rtDiJklancl'i on een ocverstlook langs de Binnenlíede " Een ae"ntal
etuclcnten heeft dit onderzook a1s stago voor hun èoktoraalstuilie uitgevoerd.

[Íijn arntlee] bestontl uit hot bestutleren van do dliatomeeën, di.e
voorkornen in drie natuurreservaatjos, tlic binnen het toekonstig
relcèatiesobled ligeen. Het 6pat oE trree bxookbost erroint jes ,

nl.

de Bp,tterij en rlo Haclclíngsbraak, en oen veenstrook langs
do oevor van tle BinnenlieCc.

terreinen zijn vooral interessant omLat ze een kf6in stukjo
botrold<elijll onEoreptc na-tuur biruren een Eeheel ggtrari6ch go-.
bied vormen.
De kr,ra-liteit vr.n het ond.erzochte Fater kan tot op zekere boogto
een ma,-.tstaf vorÍrcn bij clo booortleling van do icne"liteit van het
wat6r in de rest van hot gobiod. I)it za1 voore.l mogelijk zijn
wa,nnee! een and.or liil van ilo projektgroep zijn onrlerzook heeft
voltooial naar de iliatonoeËn clie voorkomon ln cle sloten van
Dljklanit.
llenslotte is son inventarisatie nrl van bo1ang om later rte invloerl
van oventuele naatregelen, zoala het verhog€n van do raterDe

Etanal,
<Ie

te

lcunnon va,EtstolLen aan rlo bantl van vérantleringon

diatoneeënflora.

![eer ln het algeneen vorÍtt dezo inventarisetie een klelno
bl jtlrage aan rle stuilio eon kennis van rle nederlantlse diatoEe€ön. Juiet in tlergol i jke moeras- èn veongebiealen ia, voor
,ovor miJ bekendp Ln [eder].anil nog weinig onilerzoek naar il6
ilaar voorkoraenile diatone eën gcalaan.

in

5

Dit brengt

ons op de vraag, rÍaarorD Juist tliatomeeën werden g6kozér,
teneintle eon indruk van de wat erknal it e it in cle natuurreservaat jes

te leiJgen.
Hiervoot zijn een aantal argunenten te geven.
Zo is het voor é6n persoon nict mogelijk binnen korte tijd meertlere
wiergroepen zo go€tl te leren kennen, <lat tlet crminat iefouton de
waarnemingen niot waardeloos maken.
Diatoneo6n rorden gedetermineerd naer ile morfologie van hun
kiezElschal.en. Van cleze schaLen kan mcn lvagtel preparaton maken,
rlÍe de mogelijkheitt tot rustige en uitgobreid. bestuderin6 gevon.
líede tlaa:cloor ls er van cle cliatomeeën in vergelijklng mot analere

ïi€rgroepen veef bekenal. Ze komon bijna overal voo" r&ar rater is
en hebbon a1s 6roep een wijde oekologLsche amplitudc. Eet ie ilaardoor mogelijk met een grondige kennis van do cliatomeeën on hun
autookologie ta1 van watertypen to karal<teriscren.

fn

do laatsto zin liggen de problenen en beperkingen van een
tlergeli jke $orkwijze a1 besloten. Imers, een rgronilige kennis
van do diatomeeënr is een ideaal $aa:rnaaJe men k,,n streven on wat
misschien na vele jaren intcnsieve studie benadertl kan worden.
Hustealt Bchrijft in verscheirlene publikaties met betrekking tot
cle systematiel< der diatomee6n (o.a" HUSTEDI,I953), rtat hiJ pas in
latero uerken tot gegroncle tleterroinaties kon komon, waarvoor hij
in zijn eerste publikaties de ervarinE nog niste, omrlat hij toen
nog te wcinig materiaal hatl onderzocht.
De moeilijkheclcn clie zich bij het rletcrminorcn voordoen rorden in
dit verslag in hoofdstuk I besproken.
Blj de neeste soorten tlie in de geannotoerdc soorted.ijst zijn
opgononon is een korte opsomming van de arguroenten v66r en/of togen
de keuz e te vinden.

zijn relhaast

nog groter ïanneer r{c een oekologischc
karakteriserlng aan de hanrl van rle gevontlen soortenkonbinatlos
willen €ieven. Iíanne€r va,n een ditomee niet ondubbelzinnig vaststaat tot welke eoort rlie bohoort -en tlat is vaak het geval- rlan
De problemen

kan rnon met litteratuurgegevens omtrent tle oekologie ervan a1 erg
weinig uit de voeton.

6

zijn al1er1ei oekoltigische gegevéns vooral uít oudore
litteratuur niet alti jrl 66ntluítlig:het zijn mee-"tal vriJ globale
aancluidingon zoals rmarient e rbrakr, rin }romen voorkomendr onz.
CïIOL}IOKY (1968) trekt te6cn <Iergelijkc benamingen fel tcn strljdc.
Zi jn opvatting is e ciat pa.s kemis va-n clo mogoli jkhed:rn ve.n aanpe"§sing van oen soort aan zrn omgoving hot mogeLijk ma"akt iots te
Daarnaast

zeggen over dc cigenschappen van hot onderzochte water. IIoo die
konnis verworvcn rnoet word.en is con punt van uítgebrcide dÍskussie

tussen Cholno§ en }Iusteilt in verschoidene publikaties (o.a.. HIISTtrI
1 g55, CIIOLNOIff ,1 968)
"
Voor de Lnterprota,tie van mijn gegevcnÉ, heb ik zowel van de rneer
rfLoristischor benarlering van Eustodt cn anderc auteurs a1s van
d.c exporirnentelc en meer rlctaill ist ische gegevens van Cholno§
gobruik gcmaakt .
Dc ondorzochto torreinen zijn vochtig, maar bevatton geen grote
hoavoelheden rnlj water in pooltjes en ilergelijke.
De monsters zijn uitknijpsels van morlclcr on/of mosbegroeiing.
De fysisch-ohemische onstandighed.en wa.a,raan de claarin lovoncle iliatomeoën zijn blootgestold, zijn godeeltelijk vorgelijkbaar met de
omstandighcden naaronder zogenaamde I atmof;rtischc I of raörofiolol
rliatomoeën voorkomen. Dit zijn kiezeLrioren rlie niet in open rater
leven, mae.r onder and.ero tussen mos, in het waterfilmpje op

blarleren, op vochtige grond, ln modtler, op boomstamncn en dergeLijko.
Eoewel rloze algcnone karakteristiek niets ovcr de soorton afzonderlijk meedeelt, geeft het toch ecn aaniluiding ven de faktoren clie
voor cle ontnikkeling van dc pJ.aatselijke iliatoneoör-flora van
bolang kunnen zi jn.

(1932) gocft con ovorzioht van Ííat tot rla.n toe bekencl is van
tle oekologie cler tliatorneoën. Hierin is een apart hoofrtstuk gerÍi jtl
aan de I Standorte auszerhalb des llassersr. De auteur nocmt als
belangri jkstc ockologische faktoren in dergoli jkc torreinone
- periorlieko uitdroging, waard.o or grote variatie in de koncentratio van opgelostc stoffen.
- hoog zuurstofgchalto, doordat slechts ocn dunnc 1aag rater

KOLBE

aanwezig ie"

1

- tussen mossen is vaa.k llcht ocn bepcrkcndo faktor.
- cle temperatuur kan sterk wissclen.
De ourleto

publikaties over aörofiele tliatomeoön, tlie

KoLbe ook

geb?uiLt hccft, zijn van PEIffiSEtrT (t9t5) en SEcm (192?).
taler (1942) §chreef HUSTEDT een artike] over dc aËrofiolo tliatomeeön van Duitsla.ncl en LIIND (194r 146) cleott hetzolfdo ovcr do
r3ritish Soil Diatonst. IÍÍESSEN (195e) on EL8ISBUAG (196?) onaorzochton een aantal vccntorreinen. In het rcork van fOOf (t962) over
d.e rDiatomeen Extrom Trockener Stantlorter konen tonsfotte nog
erÈele soorten voor dic in clc rloor mij onderzochto Donstors ook

ziJn

govonclen.

3ij hot dstcrmineren is vooral gebruik gonaakt

van Ilustodts rerk
tDie KiosoLal"gen Deutschlanrls, 0sterreichs und tler Schwoizr, in
Raberihorst I s Kryptoga.menflora (gUStM ,1927-1966) on van de klainero
Passchcr-uitgave I Bacillariophytat (HïJSTÍf,)T r1 !lo) voor tlie groepen
aie (noe) niet in Rabenhorst zijn opgenomen.
Ook heb ik vecl gebruik gcmae.J<t van cle Diatomoe6nflora ven Neclerlantl va.n YI-IT DER I,lInfT' (195?- ) . Bovonttien boocl clo IRITSCH
mikroflche-koLlektie met fotors va"n vcel afbeeldingen uit tlo
l ittcxatuur vaak gocde aanknopingspunton.
Voor het vcrzarnelon van gcgcvons ovcr tle ockologio der soorten hob
ik, behalve van de eercler gonocmrlo publikatios, darÍcbaar getrauik
gomaakt van cle rookothoekr die door Herman VÀN DAI'I bij zijn etage
aan het Hugo tle Vrioslaboratorium is aangelegd. Hierin zljn
voornamelijk verwerkt cle gegcvcns van HUS'['D[ (tg5l) , CEOLNOKY
(1968), ?ETmSE:N (1943) en vÀN DER rímI'F (195?- ).

Hot onderzoek ncrcl vorricht aan het Hugo de Vries-laboratorium,
oncler loitling va.n drso P. Coesel, aIs bijvakstage voor het ttolsto-

raal

exanon

Naa.st

biologie.

allen tlio uit hooftle van hun funktie mij rle norligc hulp

gegevon hobbon, wi1 ik oen aantnl mensen speciaal bctlanken.
Dat gel-clt in rle eersto plaats voor dc hcer À. ven rler Ilerff,

die

cle

ti jcl hoeft wi11cn bestetlen aan een Isitisch bospreken on
kontroloren van nijn dletorminaties. VorvoJ.gens zijn do rliskussios
no<ligo

mst Herman van Dan tijdens ons gezamcnlijk dotcrmineerwsrlc en claarbuiten zecr nuttig geweest. Eet nerk wes tenslotto niot mogelijk
geweest zonder <Io vergunning om do naJuurroservaat jes te bozooken,
mij ttoor ile stichting rHet NoortlholLancls Lantlschap I verloenil.

I
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en de Eatklingsbraak liggen icts tcn flesten van Hal.fweg,
clirokt benolrden cle spoorlijn Amstcrda.m-Eaarlem. Ze zíjn te vindon
op Topogrefische Kaart 1e2!.000, blatt 2!8, 11o,4-110,5/ 489-489 ,1
(nattorij) on 11o 16/489 15 (Haddinesbraak) .
Het tlertle natuurreservaat, do L,iedc, is een oeverstrook restelijk
vBn hct natcr rde Sinnonlieder, en ligt cveneonc ten noorden van
tlo spoorlijn. Het is te vinden op Topografischo Kaart í r25.OOO,
bLad 2!A, 1O7 r2/4B8rB. Van dit tcrlcin is ocn vegetatiekaart gena"akt cloor cen anrler lid va,n tle r'rerkgroep I Spaarnrroudo I , gena,smil
Aniie zuirtorwi jk (ZuÏDmlIf JKr1973).
Een overzichtskaE"t je r naarop tle tlrio terreinen zijn aangogcven,
is in alit vorslag opgenomon a1s fi6uur 121.
De natuurreservaat jcs zijn a1le tlrie in bezit van de Stichtlng
rHet Noorrlhollandsch lanclschapr. In het archief van deze Stichting
hob il< cnkcle gcgcvens kunnen opzoeken over cle Battcrij en tle
Harltlingsbraak.

Do

2.1.í

Batterij

b-&!!er!i

Dit is

cen terrein va,n on€ieveer J hektaro. Het werd aangelcgd in
1799 a1s vertledigingswerk tcr beschcrning ve.n Amsierrlam.
Begin IBOB is tlc stalling weer afgebroken. Het terrein is sindsillen
Ln hanrlen van.ict rltrinisterio van Oorlogr gcweost on heeft enigc
tijtt dienst gealaan a1s munitieop§legplaat§. Tn 1969 heeft tls
rDienst tler Domeinenr hot aan rlc Stichting tHet Nooralholfandsch
I'anrlschapr overgcdragen.
fn do boilem ligt op 4 à 5 roetor bcnerlen N.A.P. oen laag oudc zeo-

k1ci. Ilicrop is vecn tot ontnikkeling gekomon. Aan cleze veeanrorming
lflÍèm eon einrle cloor brakrat cr overstromingen vanuit hot ïJ, waardoor humeuze brakraterkloi wéral afgezct. De botlcm i§, volgens eon
rapport van VÀ LXEUHEN en TER HOETIE uit 1t53, sodoit tte tweetle helft
van do vorigo oouw sterk ingeklonkon,
ondorbemaJ.

ing ln tle pokler.

medc

-ten gevolge van

de

iening zal dar.ron voornaoclijk clo or mirlclel van noerslag geschieden. IIet is echtor nogeJ.ijk clat ook water uit de
omringend' sloten tij hogc waterstanf het torrein binnenkomt.
Uit ondorzook van anclerc werkgrooplod.cn is geblcken, dat het ratelr
in tlo sloten rontl clo Sattcrij toto hot schoonstc van clc hc1e polrler bchoort( AL,BIJRG o.a. r 1972i DE IIRIES, 19?2; OOSTET{, 1972).
ne vcgotatic bcstaat voornamclijk ui.t een wilgenbrookboe mct een
ri jkc onclorgroei vp.n al-l-erlei moerasplantcn.
Do satcrvocrz

In rlc Battorij word gomonstorrl op een punt mitklen in het torreín,
in een slonkje weprin noostal enkofe contimcters wator stond.
Dezc plok rÍa-s 66nmaa1 nict bereikbap,r uegcns tle onrloord:ringbaarheiil
vsn do vcgctatic. Eon vervangend monstor is ilearom aan Ae rand
va,n hct terrein genonen.
2.1

.2

De Eaalatlnssbrar.E

dit terreint jc is gcheel anclcrs alan
clio van d.c Batterij. Het ls .t 2 hektarc groot en ligt tegen de
ouile 'ratorkering van het IJ, tlo Spaarnrlanmcrrli jk.
Bij tti jkcloorbraken tussen lJOj en 1l1l ontstoncl het niet, clat onder
dc naam Ha<Idingsbraak bekend ïord. De veenLaag wertl hior gehocl
weggespooIcl tot op tle oude zecklei rlie in hct hele gcbied clc
ondergrond vormt.Lange tijd b1eef hot wicl een open nater, zckor
tot 1BOp. Naclicn is ccn .verLanilingsproces in4retrcilcn. Zorn rlertig
jaar gelorlen was het tarrein nog zeer tlrassig, nu is het vrij tlroog.
De vorlanding van opcn wat er via een veenmos-rietlanct nar;r opsla€
van ïiIgcn, borken cn elzon is in cen vergevordertl stailiunr gckonen.
De rortlingsgoschiodenis van

Er ztjn nog

weinig plekkcn

groeit,

an die bleken
to iLroog om een goed monstcr te kunncn nenen" IIet rrras daeltloor
noeilljk oen geschikt monstcrpunt te vinden. Uitoindelijk vicl «le
keuze op ecn poeltjc tlicht bij cle sloot aan tle kant va.n de
Spaarnclammerdijk. tÍeestal stond hierin 2 à 3 contirneter water.
E6nmaaL was hot nog slcchts ecn plek vochtigc motlder.
maar

rraa.tr vècnmos

10

2.1.3

!s_!@

Hct natuu*eservaat bcstar.t uit ocn veentcrrein, alat grenst

aan

Binnenliecle,
omringd dloor erikele geïnunctoercle weilanrton.
A11con in het vccn heb ik onkeLe nonttors genomcn.
In tlit tcrrein vinden rre ecn aanta.l staèia van ccn vcrland.ingsreeks,
dio loopt van open lrat cr tot cnerzijtls voennos cn hcid.c, anderzijds
eon berhcnbos (zutornirtlx, 1973). Het g:ronilwat cr is zi:eJ< brak.
clc

dric monstcrpuntcn dio cloor mÍj zijn ontlerzocht (in let vorvolg
mot I, If en fïf aangcduid.), blijkcn in stuld<on te liggen clie

De

Annie Zuidcrwijk aLs de volgentic ecnhcden hccft ondorschoitlenc
-I c veenmos-haarnos-r ietvegetat ie

-II vconmos-veenbcsvegetat i- c
-Iff rus-rietvegetat ie
g

3

Op clcze punton bevond

zich

geen

vrij wator,

ale

vegctatle was we1

erg vochtig.

2.2 llet nonstcrqn
Na een oriëntercnrl bczoek o! 27 ja.nua:i 1)'12 wcrd.en op 20 maart tlc
definitieve monstcrpuntcn vastgestelcl on de eersto monsters
g€nomen. Dit gebcr:rdc vcrvolgens nog op 18 rnci en 2O juIi.

Hot tlercle nonstcr in d,c Batterij wcrd echter op B augustus genomon.
Zo sncl mogelijk werden van ieder nonstcr in hct veld cle temperatuur, het eloktisch geleiclingsvernogen en cle zuurgraa<I bcpaaltl.
Bovcndicn lrerd.en voorzovc? mogelijl< flcsscn mct wa,tcr gevultl, om
hiervan tlo chemischo samenstellLng to laten analyseren.
In dte Battcrij cn rlo l{arlclingsbraak grns dit vullcn meesta.l ocnvoudig,
omtlat tlae,r vrij rater aanwezig wa,s. fn cle Liedc moesten de fleeson
rnet kracht in ilc mosvegota.tie gecluwd worden om zo het rlaartussen
aanwezige, uitgeperste water te bemachtigen.
Op 2O juli warcn a1lc terreÍnen tc drocg om watcrmonstors te
kunnen nemen. Dat is toon alsnog op 8 augustus gebeurtl.

11

De omstanrlighedcn tijdens dc monste?tochtcn raren alsvo1gt.
Op 20 maar'[ was hct mooi wccr, nad€lt wc ccn zacht3 winter en begln
naart ccn flinkc koudeporiodc hadden tloorgcmaakt.Het hatl a1 eniga
tijd nict garcgond, zotlat aLlo tcrroinen w'i j c].roog warcn.

kort gclerlcn branrl gcwoetl. De bomen harlclen claa:.
níet zo crg van tc lijdcn gehaal, do ondergroei was echtor gfoten-

In

rle

Ba.ttorij

he.rl

dccLs verbrand. Hier en claer lsvanr a,l nieuw gro,:,n tevoorschijn.
Na on€evecr twee lrcken rog€n wa-s hct op 18 mei, nog steeils koud
rrccr mct vecl wind en
Overal was het cle.arom eonvoudlg
"egen.
watorrnonsters tc nemon.
Op 2O .iuli was hct, cvenals in do ilirckt rlaarae,n voorafgae.ntle
pcriotlee erg hcete 29 - 3Oo C. Het wa,s zo droo5p, dat ik goon watcrmonstoxs heb kunncn nemcn. De Satterij was rloor rle rijke krui<lenbogrooiing oncloordringbaa.r geirorclen. Ook in rlc Eaddingsbrae;k was
de plantcngroei uitbundig, torwijJ. in «Ie Licrlc hot riet zo hoog
was opgcschoton, drt de monstcrpuntcn zccr mocilijk terug tc
vindcn warcn.
Op § auzustus was tenslottc bohaLve op punt IIf va,n tle Liecle

ovcral

voldocncl o

ratcr.

het cliatomooënmatcriaal te

ik

knijpmonsters
gcnömen. In tle Lioclc wcrcl dae.rtoe oen pluk mosvegctatic boven een
monsterpotjc uit6Jeknepen. In de Ha<lclingsbraak en de Sattcrij
gobourdo tla"tzelfcle mct boalemnateria"al, bcstae'.ndc uit modder plus

Om

verza.melen heb

planteresten.
Het is niet goetl mogolijk in tcrreinon a1s de onilerzochto, op ecn
andero manior tc monsteren. h is niet voldoendc '!Íatcr om bezinkingsmonstcrs to nemcn. Ook zijn or geen plantcn clio a1s bp,sis
voor eon analyso van epifytischo diatomeeën zouden kunnen ilicnon.
Do mcthodc hecft cvcnwcl enkelo bozwaren.
In rle eorste plaats is zij nict kwantitaticf. Het toeval speclt oen
grotc role wanneo? men oon willekcurigc greep in modder of vege-

tatie

cloet.
Bovenilion za1

or tijrlens hct uitknijpen cen zokerc solektie plaatsvindonc bepaalcle aooltcn zitten meer vast dan a.ndero cn zu11on dus
mooilijkor rmet d.e stroom mcegcvoerd wortlenr.
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Tenslottc zuLlen vooreL in boclemmateriaal heel nat schalon van
afgostorvon ttiatomeoën aanwczig zijn, dío nict gomakkelijk van hot
lcventlo mat criaa"l onclerscheiden kunnen rrorden. Dit punt komt latcr
nog

tcr

sprake.

2.3 ïerwerking van het rnateriae.l
Na oankomst op hot leboratorium wercl hct ma-tcria.a1 zo snel mogelijk
gcfixeeral met formalino.
Diatomeeën moeton van hun inhoud worden ontda;rn om bcsturlering van

kiczolschalen mogelijk tc naken. Hiortoe wercl de metboclc gobruikt, boschreven in VÀN DER ï.[mFF (195?- ) . t'liet alloen rlo inhond
van clc rliatomeeön vcrdwijnt rlaarbi j, ma.ar ooh hot ncosto analore
organisch matcriaal. Dc bewcrking is ev tevens op goricht rlc geschikte koncentratio Échaaltjes in hct proparaat to vorlcijgen:
het aantaL schalen moct alaarin niot zo gfoot zijn, dat zo over
olkaar hoon komcn to liggcn cn ook niat zo kl,ein, ala.t jo elg Leng
moet zoekon on iets te vinclcn. Dat werkt namolijk zecr vormoeiend.
cle

Dc procorlure was a1-s volgtc
Ecn tleol ven het matcriaal (g 3 mf.) rerrl in ccn centrifugebuis je
met lí'et HCl gcschud, om oventuocl aanwczige kalk te vernijdercn,
cn vervolgens afgecentriÍtgeertl. Daarna, r.rerd hct necrslag in eon

crlcnmeyortio net enkclc mlrs ErO, vcrwarnel. Na opheldcren van tlo
vloeistof werrl druppclsgcwi js XMn% toegevocgrl, tot een bruin
noor§lag ontstond. Deze reaktie ga"at gcpaantl mct veol bruisen.
IIet neerslag rrc"al wcer opgelost mct cnkelo tlruppcls HC1 cn HrOr.
Do chemicaliön moeetten vcrvolgens uitgcwassen word.en, om €leen
hintlerlijko kristalvorming op hot dekglaasjo te k"ijgen. Daartoo
word het matcria.al erikelc malcn met equa dest. gcschud en vervolgens
afgecontrifugeord., waarna stceds hct supernata"nt wcggegooid rcrcl.
Het bezinkscl bracht ik op de juiste konccntratie om goedc bostualoring mogelijk to maken, cloor hot met aqua. deet. na.ar behoofte tc
vcfdunnon.
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Eon clruppel ervan lrcrd op ccn tlckglaas jo gedroogd op ocn ve?warmale
strcktafel. Op het gla,asje lict ik vcrvoLgens cen druppol Clearar
( firna Curr) uitvloeien. Do hrekingsinrlor ver,n clit insl,uitmittaleL
Ls 1166. Op hct tlelrglaas jc kwam ecn objcctglaasje, wae,rna hct

goheol voorzichtig wcrrl omgedraaicl cn op een elektrisoh kookplaatje
gelogcl our het insluitnidilcL te kokcn. Bij het vortlwijnen van hct
vluchtig oplosmiddel worrlt het prepaxaat hara.
Op do bovonbeschrevcn

wijzo

kwa,m

iooestal cln

redclijk bruikbaar

prcparaat tot stanrl. Some was cchtor nog ocn €?ote hocveelhoicl
kloi, anrlcrc grondrestcn cn vcrkiezeklc celwantlen ve"n riet aarrezig.
Om rlit tc verwijrlcren hcb ik een tÍÍeotal methoclcn uitgeprobeerrl"
In dc eerste plaa"ts rÍas rlat hct I schLàmnenr (gusf Wf , t 929) c
het matoriaal woralt mct vrij vccl water ín eon roa{Ieerbuisje geschutl, en na enkelc ogcnblikkcn voorzichtig ovorgegotcn in oon
anclor buisjo. Daarlij mocten do grootstc on zlta,axstc verontreinigentle decltjcs inmialtlels zijn bczonkcn en achtcrblijvcn. Dit horhaaLt
non con aantal nalon, waarbij de beziriktijcl stcocls ictÀ langcr
worrlt gcnomcn. Ttranneer tcnslotte ook d iatomcoönsohaaLt j es in het
bczinksel aohterblijven noet dc behandelirg gcstopt $ortlen.
lfoon ik dít mot monstcrs rlced, rlie a1 met IIrO, en h[nOO waren
behancleLrl, bl-ekon zelfs bij zeor kortc bezinkingsti jrl aI in hct
cerste bezinksel schaaltjes achtcr te blijven. Bij niet vooraf
ge?cini€d matcriaal zou d;-.t cffckt nog groter zijn gerrecst, omdat
do diatomoeën org stc"k aa.n hct bottenmatcriap.l vast zittcn.
Daarom heb ik cloze bchandcling niet verAcr tocgepast.
Een twecde method.c om <Ie nogal oens aa {czigc kloireston on
arprfc kiezolzuren rlic mict bczin-kcn tc verrijdarcn, zou volgons
IIUSTEDT (t9e9) ocn bcha.ndol ing mct ammonia zijnc na schuclden van
eon deel van hct moffttor met ccn hoevcelheicl 10{ ammonia moet alit
onigc tijil rustig blijvcn staan. Er moet rlan oen scheitling optrealcn
tusscn encrzijde de annonia-ÍYaktie mct rlo kloicleeltjes en andcrzi jrls watcr met dc rliatomeoënecha,alt jes. Beitle 1a4Jen worden rlan
van olkaan geschciclen.
Ook ctezc mcthorle leverde geen €;r:nstig resultaat op.

,
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Eet lukte mc namoli jk niet do juiste tijrl to vind.on, naarin vo1doenile schoitling kon optretien zonrlcr tèrlies van tliatomeolinrnatorlaal. Bovendion bleken sonnigo teor gebouwcle schelcn zo aangotaBt
te word.en, rlat zo nict good meor te rlotcrminoren raren.
Uitointtelijk heb ik daa"rom aIleon prcparaten gebruikt, dio gemaakt
waren volgons cle roods bosohrcvon methotlo va,n Van cler ÏIerff.
Sterk verontreinigd materia,a, $erd extra vcrdunil vó6r het opbrengen
op do clokglaas Jos, zodat ile diatoneeënsohaalt jeo nict aan het oog
onttroklsen wcrtlen tloor ronmel. Het bestualeron van doze preparaten

kostto natuurlijk

we1

!Íat mecr moeito

vafiwege

het rzoekworkr.

Tijdens de hele borerking va.n rurr oonater tot vast prepara,at gaat
uiteraard natoriaal vorloren. Dit is pas ornstig $e"nneer daa,:ebi j
selektio van bepaR lcle soorten optrosat. Dit za1 tijclons ile bohandeling gebouren bijvoorbeeLcl telkcns rÍannccr met een pa,§teurac
pipet oen deel van het natoriaal worrlt opgezogcn, of nannocr na
het centrifugeren hot supcrn:,.ta,nt ÍÍordt soggegooitl. De kleLnere
en Lichterc soorten lopen clan meer kens in het pipot te komcn of
met het supcrna.ti.,nt wcg5|egooid tc worclen dan tle grotere oxenplaren.

2.{

Het_lpllorzo€ts va.n de prepe,raten-l_Lo11en of

lcbg!t%3

Voor hct deterninercn stond. een mikroskoop tcr bcschikking van het
merk Carl. Zoiss, mct mogelijkheid tot fasekontrast bellchting.
Do objektieven waren van het zelftle nerk, en wclc
noofluar @l )o oc1. Ph. 3 on ncofluar !ilo,75 pt . Z.
Do gebruikto

okulairen, eveneens van Zoiss, haildon oen vergrotingsfaktor van 12rJ. De tekoningen va,n ilo rliatonoeën word.en verv&e,!digd met behulp van oen tekentubus met becldinspiegeling van
Zoiss Hinkol, mot oen 1Ox okuLalr. De meostc soorten rerclen biJ
een v€rgroting van 12rJ x 1OO mot faËokontrast bekeken.
Yoor het onilorzook moosten zo mogelijk allo in hot prepa,raat aanwezige cliatomeeënsoorton gedotermineerd rorrlen. Dit gaf op zichzelf a1 ile notlige problomen, naarop nog teruggckcmen za! rorden
in hot volgentle hoofalstuk, bij tlo geannoteerdo aoortonlijst.
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Eirstedt on Cholno§ zijn hot er over oens, drit het ecn absolutc
voolwaarde is tlat a1le aonrozige soorten bekentl zijn, vó6r nen kan
probe"on a.an to govon hoe groot hun a.anclocl in hot onderzochto
monËtcr ls. Om rtit laatsto te tloon bera,nËleLcn beialen echtor ve"aohillcnde regpn.
Eustealt ma,akt gcbruik ve.n schettingon on komt tot aancluitlingen a,1s
t(sehr) hatifigt, rsoltenr en ilorgeli jkc.
Volgons Cholno§ is tleze manior niet exakt genoeg. IÍij gebruikt
een telmethoile volgens Thonasson (CEOLIïOKY, fi68). Van een rnnËtor

j

DiL (tgZl) t<nam
bij zijn ondorzook aa"n epifytische rtíatoneeën in het Naarclormoer
tot de bovincling rla,t dit aantal volcloontle rÍaE om nagcnoog a,11e
aanwozigo soortor in tle tolling tc betroldrsn. l{eestal bevat 6én
prcparaat a1 gonoeg schalon voor een te11ing. Een epi- of \4rotheca norrlt steotls a1s 6én exemplaa,r gotokl. Eon ttlubbolor schaaL
scoort tlus 2 punten. Per soort wordt het aantal govondon ercmplaron gonotoerd.
worclen rtaarbi

IIet resulto,at

.1 40O tliatoneeöngcha.lon

vr+n tleze methode

is

cen

getcltl.

lijst

VAN

mot

konlsotc aijfers,

relaticvc Íbekwonties tler soortcn in tte toIling.
Doze zulIon oon rrri j retlolijko afspiogoling zijn ve,n het voorkomon
tler soortcn ín het monstcr, Eaar oogèliJk cen hecl re,t rnincler
gocale va.n do relatieve frekwenties op hct rnonstorpunt ze1f.
Eet voorcleel vÍin gctallon is, da.t je er gcmaldrelijk mee kan rorkon
bi j het vorgel i jkon van verÉchillenrlc ondcrzooksresultaton.
Daarbij kourt ochter dlrekt tlo ookologischo interprctatie van tlo
go€:ovons om tle hoek kijkcn. En dan blijkcn do cijfors tocÈ nindor
raErd. Ï'lanncex een soort in rte te1l ir4i mot minalo" exomplmon
voorkont <[an ecn anilore, lijkt Ín ecrstc instantio de korikluaic,
clat oerstgenoemde soo"t in hot onclerzochto Eilieu mintler goecl
gedijt, aarmcnolijk. DaarbiJ ga.e.t non echter or vanuit, clat aIlo
soorton tot oenzelftle ontwikkeling in staa"t zouden zijn.
Een kLeinc dLatomee zal ochter eon vaa,l grotor aantal lntllvitluen
voruon tlan een grote, ondor <lozelfilo, voor hen optinale omstantllghoden (ElrsltEtIl , 195I).
nemelíjk

dlo
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is, clat in ccn ovor het algemcon zeor arn monstex
tle erkolo soort, tlie dlaarin nog voorkomt, een zeor hoge frekwentie
krijgt. Dit rekt tle inrlruk alsof tlia soort op het onilerzochto punt
een optimaal miliou heeft gevonalon, hoorel zij er misschien aan
haa;r uitcrste tolera.ntiegrens zi+,.
Eon andcr probleem

DergeliJke subjoktleve beoordeLingen gaan dus verloren, wanneer va,n
Cholno§ts mothode gcbruik wordt gemae,kt. Ze kunnen véo1 beter tot
hun recht komen bij rlo schattingen volgens Husteclt.
Daarvoor is echt er een grote orvaring nodlg. Door vele nonstors to
onclcrzoeken moet je zelf een intlruJ< krljgen van wat rarmt of rrijkt
Ls en wat do uaxinaal nogelijke ontwikkeling van th vorschiLlonile
soorten is. Ï{annoer bepaaklo soorten onopvallencl zijn wortlen ze
bij het sohatten bovsnrlien genakkeli jk over het hoofd gezien, tenzij
Je oen zeer geoefenil oog hobt. Door van een }repelaat in volo beeltlveltlon aIle aanwozig€ schas"ltJos te te11en, kan het laatsto probLeem verncclen rorden.
Dit is ila.n ook dc belangrijkste reilon lra€rrom ik Cholno§rs nethode
heb tocgcpast" Hct feit dat ik zeer weinig eruaring hacl was dus
een argumont om mij niet aan schatton te wagen.
)e reeultaten van ds telling zullen echtor in hct licht van do
genoemde bezrarèn bekoken nooten riorclon.
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3.

VERZÀII{EIDE GEGEIIENS

3.1 Chordsoh-fysjigclc

ggeeveÍr§

1.1.1 Inleidine
werden zo sncf mogelijk tonperatur:r (T), zuurgraaa (pE)
en olektrisch geleirlingsvormoeon (mV) bcpaald.
Daarnaast zLjn, zoals ook reods in hoofdstuh 2 rercl vcrneLtl, op
ierlcr punt ratcrmonsters genomon. De ocrste troc kocr gebeurcle tlat
tegelijk met het nemon dor rliatonecönrnonsters, r1e tlerdo maal weg€n6
clroog:t o pas op 8 augustus, hoowol het tlertlo dia,toraecënnonstor aI
op 2O juli wcrrl gchaaldl.
I{ot wa,t er wcrd in glazen flessen naar tle afclolirg Vogetatiekuntlo
en kperimontole Oekologio van hot Hugo tle Yrios-l,abora,torium gebracht on geanalyseerd volgens het tlaar gebruikelijke schoma.
Gegeverrs ovcr cle gevoLgtle ana§semethoden zijn op deze affloling
verkri jgbaar en zullen hisr niot speciaal besproken !Íordon.
De resuLtaten staan ve"rnol,tl in tabel 1.

In het vcld

Voordat hj.cr ecn korte bespreking claarvan volg:t is hct goed, dat we
ons de teperkingcn rcaliseren dio tloor onder anclere tle wijze van
monsternonen on clc aa:etl var het torrein aair tle mogclijkheden tot
interpretatie van dozo gcgovens word.en opgelcgd.
Er is gomonstcrc-" mct tussenpozcn va,n trÍce maantlen of Langor.
Ovor clo schornmoling van tle rliverse fal<toren in cle tusscnliggentle
periodo wotcn v:e niots " ïrlanneer oen r+aand.e ste Gds ongeveer in alo
zoLfcle orclo van grootte 1iEt, is dc kans de.t hiermoc cle rwaarheidl
wordt benatlertl natuurlijk we1 groter dan wanaeor in do gevontlen
ruaard.en

sterke variatie optreodt.

Ioder Donster is vervolgens op é6n moment van de ilag genomen.
Dit was niet iedere kecr hetzolfcle, maar vicl weL stecals tusson
1O.O0 uur rs nprgens on 3.0O uur ts midilagÉ. Het is echter aluitle-

J.ijk dat met tleze analyseresultaten nicts over de fLuktuatios
ovcr éón etroaal van bepealde faktoron geze6d kan rorden.

1B

spocifiok voor de oncle-zochtc tcrrcinon, was de
goringo hoeveelheicl water. Daartloor was het vaak, vooraL in d.e

Een probl,oem,

L,ictle, maar

bij lagc

wa.tcrstancl ook

in

cle Eartdingsbraak on do

BattcrÍj, moeilÍjk ile flesson te vullon zontlor borlommaterie*,L
mce te nemon. b is ilan nog stccds dc mogelijkhoirl tot uitwissoling van ionen tussen $atcr en bedennatoriaal e totdat de roonstors
ziln gcfiltreerd. Dat kon niet oorder da-n 66n dpg na tle monst6rDirckt na ar.rtkomst op hot 1-aboratorium ( aa,n hct
oinalo van r1c mittclag) werd.en de flosscn echt er wol bij lago teuperatuur in het donkor ncggozet. Zo kon het cffekt va,n de procluktLoen konsumptieaktivitoit van dc in het rÍat er aa-rxazige organisnen
zo geríng, rnogcli jk worden gchouden" Dit is vooral bcLan6rijk voor
de P- on N-vorbintlingen. AlLoon dat decl van het ratormonster,
ra,a,raan tlezc faktorcn wcrden bepaalclr wcrrl gofiltroérd. Do waartlen.
goven dus clc hoeveolheclen P- en N-vcrbinilingon dic in opgeloste
rlatum gebeuren.

toogtantl voorkomèn.
Het was aohtcraf bozion nisschien beter geweest al het ïator to
'filtreren, on ool; do uitwissoling va.n tle andere ioncn tusson
watcr on bodommateriaal zo kloin nogelijk te houdon.

Dit

brong:t ons metoen op oen la-'tste vraag, nancli.jk in boovcrre
clc aan ilcze nonsterÈ bopaaldo Íaaralsn informet ie gcven over de
rorkolijke onstanttigheclen rraf,raan rle govonden diatomooën zijn
aangop&st

of raarin zij irl icder

gevaL kunnen lcvon.

Zoals rcotls ecrder rÍerd geze€d gaat hct hior om zocr goringc hoovceLheden wator. Dat lla.tcr is oorspronkelijk grotenrleoLs afkonstig
van neo!61a9. Het staa.t echter in clirekt kontakt met tle ongoving,
dat wi1 zogéen net de vegetatie (in d.c licde vooral) eR met motlder
en dotrLtus. Door interaktie hio?nee wortlt cle lrrralitoit van het
water sterk bepaalcl. Een groot aantal elemanton kan in oen of
antlere vorm aarr moddor gcbondcn worden (GOI,TmilAN, 1967). Het zíin
vooral <Ie olomenton Fe, P, N, Ga, I(, S on Si. Dit is meestal oen
gekompJ. icoerd prooes, waa,rbi j hct ged.rag van moerdere elonenten
van elkaax afha,nkclijk is. Ook tle humuszurcn spelon oen balangrijko ro1. Eet is bijvoorbeelcl bekenil clat er al1erIei verbindin€en
van ijzer, fosfaat, aluminiun on silicium met hunuszuren bestaan.
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Of, en in wolkc vorm de vcrschiLlende clomonten a.an de moddor
worden gobonrlen is stcrk afhankol i jk van tle recloxpotentlaal tlaervanl en deze staat 'weer in verband met hct zuurstofgehalto van hot
bovenstaande water. Bovendien worclt <Ie rerloxpotentiaal iloor rle !f,
beinvlooit.Eot is weI Auialelijke tlat rle nomcntopnannon alie d6 ríat ernonsters vormen weLiswear enig inzioht gcven in cle saaenstclling
van het watcr, ms.ar gocn informatie verschaffen over tle <I;rnanischo
aspekton van do door volc fa,ktoren bepaalde ontoraltie tusson
wate! en morlderlaag"

3.1

.2

.3-SEe-Ei1E

a)

Tomporatuur

J*+

dc J-oI9SIlLl-g41§-

-f-e}!o.l-s

De tomperatuur uerd voorna,nolijk bepa.alcl omtla.t clio bij cle meting
van pH on EGV op het apparaat Eoot TÍo?den ingestoltl.

eerstc map,l (Zo maert) Ia€ tle w;arrlc tussen 14o en 1Jo C, op
18 moi rond 12o C en op 2O juli rond l0o C.
En is oen korrclatoe met ilo rrsorsomstantlighoclene wat begrijpelijk
is, ondat ecn kleinc hoeveolhoi<I water gerne,kkol i jk oprarmt en
afkoclt. Do tlaa,rin lcvenclo organismen, dus ook ile rlia"tomceën,
zulfon <Ius bestantl rnoeten zijri tcp-on stcrke schomnelingen ia tenporatuur. De meoste dia.tonoeën bezitten volgons VÀN Dm HERFF
Do

(tSll- )

deze cigcnschap.

b) Zuurgaact
De pE word bepaald net cen ![etrohm velclneter.
De Eaclcl.lngsbraak en dc Batterij geven ocn neutrale

reaktie.

Do pH-waardon

liggen stecds 1 tot I

van mongtors relko door

(tgZl) in

tot iets

zuro
punten lagor dan ilio

ecn sloot langs rle
BotteriJ werdon gononon. Dit ls mogelijk een aanrljzing, tla.t het
water in de terreintjcs inderdaail van noorslag aflsomst ig i§, rÍaervan clo !H moostal lagor tlan 6 iÈ (GEEtrEN, 1969). ovorieenB gevon
<Ie gevondon íaartlsn geen informatie ovor ile dagy'nocht- en andere

fluktuat ieE van ilo !H.

OOSTEN
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In

rle Liecle vinclen ne, zoals te verwachten, lago pH-waarden e omdat
het hicr om oen spha4num-terrein gaa.t. De. variaties ín rle waarrlen
kunnen gedeeltelijk veroorzaakt zijn cloorrlat tlo sphagnunplanten
soms kapot gingen bij het nenon ve,n een monste?, Ítaafdoor ae,n zuurder water worcl gemeten. Ook za1 hier r1e lnvloed van roconto nesrs 1ag clan IÍeI droogte bolangrijk zijn.
De mooeto rliatoneeën profereron oen pII van 615 - 7 15 (Vll onn
I'IffiFF, 195?- ). tn ao Harldingsbraak en cle Sattorlj vinrlen ze wat
tla.t betroft oen geschikt milieu. Do liotlo iB echter voor de meest€
goorton te zuur. lilogeli jk staat tle geringo ontwikkoling van cliatoneoën in zure terroinon in vorbanil met dle slechtc oplosbaarheful
van SiO, bij lage pH. A11oen clie soortcn kunnen ot z5.ch handhavone
tlie op eon of anrlere manier in sta:ri zijn het nodige Si aan tle
oDgo?ing to ontrekl<en. Voi,gens CEO[.,]ÍOKï (1968) zijn or evenweL gcen
aanwijzingen dat dit eon soortspecifieke eigcnsahap is.
Het is we1 opvallonrl da.t tle meestc soorton clic in dc zuro l,ioclomonstols ziJn gevonden kleine afmctingon hobbon en vaa.k zrrak ver-

kiezeld zijn.

o) Elek!:isctr Geleidines_yernoec4

(EcV)

laatste met ing tlie in het vold wcrcl gerlaa.n was de bcpaling van
het Egv met behulp vaï oon CEïOO rlraag:bare geloitlbaarheidsmoter,

Do

bij

25o C. De re,arcle ervan worclt bopaald door tlo hocveolheicl on
soort ionen in oplossing, hun la.ding on hun l bewecgl i jkheitl r

(mr, rglg).
Ult

blijkt direlt

belongijk verschll tussen <le Liotle on tlc beide andcrc terreinen. Dit verschil zion we
woerspiogcld in tle waarclen va.n hot CI- r So4 r c"**, Ii{g+*, Na+ en
K+ gehalte. Dit geldt ook voor tle botrekiceliik hoge rraardon va.n
het oorsts liette-III nonster, in vorgolijking met cle boitlo antloro
<Ie gevonilen waarden

oen

Liedo nonstors va,n clezolftte èatum. Ecn nogeliikè reilen voor tlat
verschil wordt bij ite bespreking van het chLorido-geha,1tc gegeten.
Do raarrleh ln tto Hatt<Iingsbraok cn tle Sattorij liggen in het algenoen steeds wat lager rtan cle tloor OOSTBI (19?3) in ilo nabiJgelegen

sloot

gevonden waartlen.
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Hij

rle loop van do perioale va.n nar.rt tot augustus eeÍr duirlelijke daling va.n hct EGV. Overigens kunnen clo lagere
'waartlon op 18-l en 7-B heel goed ocn gevolg zijn van hot foit, tlat
het bei«le korcn pas goregend had, tertrijl het voor 20-3 al, onige
ti jat ctroog rÍec! waÉ, gcreost .
vond echter ook

in

d) Het chloriatesehalte
lÍe zion in de eerstcr pJ-eurts ecn duitlelijko rclatie tusson hot
chloridogchalte cn het EGV, hocwel dit laatsto ook rnet antlore
ionen is gckorrelecrtl. Ten tweeclc ig cr ecn vorbanal tusson hct
C1- gehalte en tle IiIa+ en K+ raartlen. Punt Liotle III hesft bijvoorboold op 20-3 oen hogor C}- gchalte <Ia.n ttc betdc anclere l,icclopunten,
cn ook mccr l[a.+ on K+.
Eet Cl-gehalte ligt in cte Hacldin6sbraa.l< on tlo Batterij wrij hooge
zekor wanneer we berlenken dat rogonwater in tlezo ongcving sleohts
4-B ppm C1- bovat (crmrrwrt969). Eet brakl<e knrakter van rle omgcving ie hiorva.n ongotuijfeld tle oorzaakn DE VnIEs (19?Z) vona in
de sl-oten roncl àe boidc torrcint jos in august us 1972 eon Cl-gohalte
va.n gemiddelcl 216 ng/l, clus icts hoger da:r in nÍjn monstere.
De Lloclemonsters gcvcn oon vecl lagcre Cl-r'rae*clo to zion. Dozo ligt
bcneden dc 1OO mgh, wat Ln hot a16;emoen als grens tussen zoet on
bxak we.ter wor<lt bcsohourÍd (vIN Dm IImFf', 195?- ).
Uit ?aa."neuineen ve',n ZIIIDffiïl-f JK (1971) blijkt echtor, rlat het rater
in de Licdo dirckt onrler dc vogota,tio al ocn C1-gohalte va,n Z3O ngh
en op een dioptc van 1 mcter 389 ng/7 hccft. Hot uitgcspoeoken zooto
wator bcvindt zich dus kennelijk alloon tussen do vogotatLc.
Do betreldrclijk hogc waardon voor EGV on C1-gohalte die op 2O-3 in
punt tiede fII weralcn gevontlen kunnen da,a:eom waergchijnlijk ïÍorden
toegeschreven aan het feit, rla.t dit monster in con kuiltjo in tle
vcgotatio reorcl gcnomon, waar hot braldroro grondnator rle kans kreog

zich not hot zoetc rJato" te

vermengcn.

Zowcl in tte Batterij a1s tlc Hacldingobraak kunnon we op grontl van
het C1-gohalte ilia,tomeeön verrachton tlie aLs bra.kratersoorten
bokend staan.
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BolangriJker dan het a.bsololuto chlor idcgeha"Lt c 1s echtcr Ltaarschijnlijk <le fluktua.tie ttic hicrin evenals in cle koncentratie van
and.ere ionen kan optreden ton govolgo van pcriodioko uitdroglng en
van vcrdururing Da rescnval o De tliatomecön dio or vor.-'komen zullen
tlus ln sta.at nooten zijn zioh aan tc pa.sscn aan do schonmelirg in
osnotLechc druk rtic rlit mct zich nocbrcngt. In hct afgcncen bezitton bral«ratcrtliatomscën ilczo eigenschr"p (CEoL$oKy, 1 968) .
In clo L,icdc monstcrs zullon braklratorsoortcn niet vecl worder" a"angctroffonrornda.t hct wat.r tc zuur iE, hoewel ook hicr, door tlo goringe hoevoalheicl uator, aanzienlijko schomnolingon in osnotlscho
druk kunnen optrerk-.n. Doorilet het brald.e ua,tor ochter zoer dicht btj
is, kunnen gcna}kel i jk soorten van dat type water net enkeLo oxomplaron in ile monstors vcrzelkl raken.

c)

Do

In

?-

on lÍI-vcrblndinaen

inleitting van ttczo DeÍa€raaf is or ai op gewozen, tlat do
waarclen tlio voor ilezc verbindingon noralen gevonalen zeer afha.nkoclo

lijk zijn van cle tijd de.t alo monsters beï'aard zijn. Boventlion spelon
juist cle rno«kler en rlo daarin ar"nnezige nikroórganismon een groto
ro1 bij respcktievelijk do aclsorptio van fosfa"at on tlo omzotting
van stikstofverbindingen. De hoevcelhedcn P- on N-vcrbindingon rlie
door do aanwezige nikroörganl,smcn zijn opgononen en na hun dood
weer beschikbaar komcn, r'rord cn nict cloor dezo bepalingen wccrgegeven" In hot algemeon geven de waarden tlus nauwolijks cen beclil
van de werkclijk ter bosohikking staa.ndc P- en lËvcrbinrlingon.
llannccr wc rle cijfers val tabel 1 vergelijkcn me:t, waarden rlie cloor
Coesol (rnontt. mcd. COESEL) in trilvonen in N.li. Overijssol zijn
gevonden, blijken ile geha1toe N.lÍO2, N.NO3 en tr.NEO ongcveer in
tlozelfrle orde va.n grootte te liggen. Hij vontl voox N.NO2<OrOO5
(01146) i voor N.IOr(OrO5 (Or1) en voor N.IÍE/ OrO14r9.
Do P.PO4 on ile P-totaaL raa.rrlen liggen cchtor aanzienliik hogèr Aan
de rloor Coosel govondon getal.len. Deze waren vooÍ P.PO4<OeOO1O,O6O en voor P-tot.: O.@34,OB2. Ze llggen ooli hoger ctan ile ci jfers
ttie OOSTEII (t9?3) voor rle sloot langs ile Battorij vontl. Deze varioerden rran or01 6 tot orol! voor P.PoO on van oro61 tot oroJl voor

P-totaaI.
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resultaten van de Liodcmonstcrs laton goen bctero wa.ard.en voor
ilo.P-gohaltes zien da.rr diè uit cle Haddingsbraak en de tsatterij,
nat voor rle N-ve:'bincliirgen wc1 het geval is.
Eot lijl<t mc het bcste uit de wapÍneningen slechts de konklusie
te trekJron, tlat nct de gebruikte monstertcchniok in dit soort
w&'i;ertjeÈ cer juisto bepa-ling van de voor rle organismon beschikbr.r,rc P- en }l-verbintlingen niet kan worden uitgevoerd.
De

t) @i-tc.!"- c".:-e!-dlDo

al.kaLinlteit is een naat voor do hosvcclheial zlrakke zuu?reaten

in het onderzochte we,tcr. Dit zijn voornamelijk de ionen HCOr- on
CO.-,
maar daarn&ast ook oniler antlere rlc huruszuren. h is oen
)
vrij goerte korrolatie mct clc hoeveslhcid Ca.++ .r, ItÍg++ in het wator.
Do bepaling va.n cle alka.liniteit goschiodt door titratio tot pH 4r5.
l{anncor hot ondorzochte ïatcr a,l eon lagere pII heeft, kan do bepaling uitorerarrl nict woràon uitgevocrcl. Uit het feit, dat van
cnkelo monsters, rlic in hct velt1 een pH lager cla.n 4r5 hadden, toch
de alka.liniteit kon worden bepa.ald kunnon we konkludorenr dat de
pH tijilens bet bewaren oploopt. Àan cle gegevens verbinden ïo geon
verdera konklusies.

8) §suBe!
Hot sulfaatgehaltc is zèor hoog, vergcleken rqet dc waarilon dio
COESE (mond. rned.) vontl in triLvenen in II.II "Overi jssef (5-81 mg/L)
en clo raarrlon clie in Eet Ho3" bij Kortonhoef worden geneton
(gornidtteld e2 - 11 ,4 ,e/7", DE GRÀ.A.I', 1955) . Ía het voor ja.ar wortlen
de hoogsto waard.on bereikt. Ook in rlo L,iedemonstcrs vinden wo clan
cxtreme waa,rdon. In mei en augustus zi-in ze ovonweL een stuk uínd.er
sulfaatrijk cla.n ile nonstexs uit alo beide anclcre terrcínen.
De hogo waardon voor hot SO.--eehalto rercl.cn ook in tle sloot lazrge
do Battcrij gevonrlen (OOSffW, 19?3). Een vorkla,ring voor de
sulfaatrijktlom van het hele gebicd kon nicnantl mij gevcn.
Voor do cliatoneoön is het hogc sulfaatgohalte eon fi,ktor tlie rao<Ie
rlo osmotisoho tlruk van het water bcpaakl. I{ot zou volgens CHOIiíOKY
(t968) nogclijk toxiÉch kunnen zí jn voot bepaaldc Eoorton.
È2
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tr) -z:grejgl

Er zijn geen metingen

v".:.,

hct zuurstofgchalte van hot wa,tcr

geilaan.

Zorn bopallng zou goen enkelo betekenis hobben, ondat a11ocn het
vuLlen van tle flesson a1 eon enorne fout oplovert. In tlergoli$ko
kleine watcrtjcs zal bij hot vullen van de flegsen vri jwol onvormijaolijk tle vorming van luchtbelLon optro<Ien.
IÍaprsohijnlijk zijn or vrij grote schonnelingen in O, Bohalte.
fu ie in rte raterplasjee van Eatklingsbraak en Batterij aen rolatLof
groot oppetvla,k aa,nwozig raar Ordiffi:sio kan pJ.aatsvintlen.
Da,arns,ast zal in tle nodcler veol Or-verbruik opttetlen tiJtlens <lo
mikrobiöle afbraak var.. organiech materie-aL.
In cle Liede zordt tle nnosvegotatie raar rle <Iiatoros:ën tusson 1evèn
voor .,on Or-eehalte r clat bolangrijko verschilLen tussen tlag- on
nachtwaarilen za1 vertonen. Do soorten die in deze terreinen voorkomon zulLen dus dorgelijke wisselends onstar lighetlen moeten kunnen
verdra6en.

t) Lioht
ilo punten in tte Eattdlngsbraak on tlo Batterij zal licht ln hot
algemeon goon boperkonil€ fa^Ho" zijn. In het voor jaar is het
terrein nog vrij kaa1, zotlat er voldoenilc Licht voor ilo ontwiklcoling cler ttiatoneeön kan doordringen. fn cle zomor iB de begroellng
eon gooilo boscherning togon sterko instra,ling.
In de Lierlo loven de diatomseön nitldcn tusson tlc mosvegetatie.

Op

HLer

zal hot licht

mogeJ.ijk Íío1 oon boperkonclo

felrtor

kunnon wordon.
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3.2 De iliatomooë]4

3.2.1 l{et {eterminclel
Diatoueeën lenen zich uitstekentl voor langtlurige, rustige boËtuclering, omdat ile clterninatio geheol a,a.n de kiozelschalon vorricbt
kan wordon. En tlaarvan kunneÍr, zoals bssohroven in hoofrlstuk 2,
ve.§to Brepara.tcn genaakt wordon, die rnijwel onboporkt houtlbo"ar
zijn. Eon larg0urige bostudoring is vaak nooilzakolijk, ontlat het
Aotcrminoren een aantal noeilijkhotlon net zich trengt.
In ile eerste plaats is daar cle grote varLabiliteit in vorn en afilotlngen, die een Eoort kan vottonon. Door tle bijzontlere delingswijze van cle kiczclrvicren ontstaat bij ieclero deling naast een eel
ilie evengroot is ale dc noetlercel oen cc1 die kloincr is. In opoenvolgonile generatios komen or zo stoedE neer kleine celIen, dto
bovonilien een anclorc lengto-breeclte vorhou<ling leijgon on minclEr
spÍtee of vorlomgalc uiteindon de.n de oorsprorikolijke inrlivicluen
(vln tm tlmlF, 195?rp.9)
Daarnaaet kan ecn soort ondor invloed ve,n ondcr antlero goni.jzigtlo
o ekologÍsche onstandigheden voruvcrand.cringen onder ga,a,n
" Ilanneor
ar,n tlie vormrorp,nclcring een mutatie ton g?onds1e,g 1i-€t en hot dus
om oen wijziging in orfelijkc aanleg gaat, sprookt men van oen
varlëtcit. Vorschillen in vorm of afmet ingcn dio niot op gonotypisohe vorschillon berusten moetcn mct formao l'orflon aangocluitl
( UusnWf
, 1953). 0m clit vast te stellon zou men kroe§rooven rnoeton
iloon. Daarbij treclen eohter zovecl dogoneratiovorschi jnselen op,
ctat je hiormeo mcostal niot verder komt . (v.AlI Dm IJmFs', 1957- ) .
h is echtcr nog oon weg: tle formao ve,n een soott nooton via
gcleirlelijke overgangon mct het typo verbonrlon zijn. A1s non naar
voldoontle t[atoriaal bestuileert kan mon op een gegcv()n mom-ànt ÍÍel.

booordolon of dio ovorgangen cr wo1 of niot zijn. Bij eon incldonleoL diatonoeönonclerzoek a1s hot mijne is hierovor moestal geon
uitspra.ak to cloon.
& bestaat e zeker is vorgcliJking met aniloro algengrooponr vccl
littoratuur ovcr tle iliatonooön. DÍt is zeker ecr g:root voortleol.
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Het levert echter zrn specifieke probl.emen op, onilat ale zoer
vorschoidene verschijningsvormon van clo kiczelrioren aanleiding
hebben gogovon totmeerclere beschri.ivingcn van nisuwc soorton, dio
cloor anrleren later a1s ver,riöteiten of formae bij oan aI boschrevon
soort rortlen onilergobracht. In veol pubfikatie§ r vooraL clie va.n
oudoro tlatum, komcn.vaak Eubjoktiovc beschri.ivingen van konnerken
voor, zoals rZentralaroa zionlioh groszr, I sohwach verkieEol.te artr
otcetexa. Hot is nij geblekon d.at met tlergolijire ternon boter te
'werken is naaxma.t e je m6or diatomeeön gezien hobt.
Een groter probloen is, rlat voora"l bij ile cerste beschrijvingen
van €en soc?t do variat iobrecclt e orvan nog niet bohoncl wae.
Daartloor kan jo berhaalilelijk Eot e€n deterrninatie torecht komen
op eon soort tli: ter helemaal op lijktl I alloen bijvoorheeld veol
kloinor is dan tle opgegeven naten.

3. z.

z Geggrpt9g.{p_

"ogj

e"]-i-i"j.

Voor clo nomcnklatuur

is zovcol nogeliJk VlI{ DIR tJEnFtr' (195?- )

hot hoofrljo t;!g4t (t.qxonoraie) worclt eolst hot numnor
van tlo ln rlit vcrslag opgenoÍncn tckcning gegeven. Daarop volg:t hot
work (mct pagina on afbeeldingsaanrluitling) , rlat tte dloorslag gaf
bij de detorminatic. Iliervoor zijn C.c volgendo a.fkortingon gobruikt l

gevolgd.

OntLor

- Bac =
- Rab =
- vdl{ =

HU§TEDI'y193O

HIrSTE}Tr1927-1966

Dm IImFr' & mrlsr195?Voor Eoortcn ilio niet in Van dor llerff voorkornen is rle nomenklatuur van hot betrcffendc detcrnínatiewcrk govolgtl.
Na oventueol eon kritigche boschrijving van de soori volgen de
afmotingon var,, dc bijbehoronde afber-.1tling. Gobruikte afkortingona
-1 = Ien€lto van dc valva in p.
-b = breotlte va.n do valva in;.
VAN

-E = aantal striae in

-p = punton.
-lqp=

kÍelprnten.

1Op.
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(ookologie) ïordt €erst verneld in wolke katcgorie van
de inèeIing cp €Fonil van hct chloriitegehalte volgcns VAN Dm ÏíERFF
(lgïl- ) de 6oort vaLt. Deze indeling Etaat vorrÍoId in hoofcletuk 4.
Vervolgons worrlen enigo andere littera,tuurgegevens over clo oekologio van tlo soort rÍeergogov€n, eventuoel in verbanrl rnet hot voorkornen van do soort i.n tle tloor nij onrlorzochte Donst€rs.
Onder rgggg' (vorspreiiling) stae,t ten§lotto oorst Ae raartioring
ilÍo Van dcr llerff aan het voorkonen va"n ile soort in Netlorland
geoft (kategorie6n RR, R, +, C en CC, loponcl va,n zeor zoldzaan tot
zoor algemoen). Oaarna rordt iets over de aanwozighci.tl van tle soort
in clo nonsters vcrmelil. Voor de bctekenig van d,.: hierbij gobruikte
afkortingen on percentages vorwiJs ík naer tabol 6.
De tekeningen van de govonclen aoortcn (t. I t/n 126) zijn niot
alle op ilozolftle schaal, omtlat tlo afgtancl ven tckentubus tot tokenvLak nie! stcods gclijk was. Da&ron is bij i€dore soort eon 1í,jn
van 10f/op ctszelfrto schaal aangogeven.
In tabcl 6 sta,:n de rosultaton van <Io tcllir,gen verneld.
Onater iggEr

t'

Acbnanteg Bory ile

St. Vincent

1. Àchnantes affinls Grunon
@,.e f. 1r2 en 3. Rab.f. 826rp. 381 en vcIIÍ.
De *enplaren a1s f. 'l en 2 hebben geen verdikte nidclenstriaee f3 wel.
Toch reken ik beiile tot 4. gl:&lg, n€t name om de volgenrle led€nens
--overeerikomst ln afmetingen net de beschrijvingg -de verbreil1ng van
het Eitlden van de schaal; -het verschil in striae van rapheschaal
en rapheloze schaal a1s in Eustecltrs figuren.
f. 1 en 2s 1. 13rb. 3r e. 25-3O f. 3: 1. Br4rb. 2r4rs. >JO
Oek.r CgOIi[ffiï (1968) Éohrijft, da.t de soort een pE optirum heeft
dat nauwell Jks boven ? kont. Eet zou een Or-indikator zijn. villÍ t ZB.
-Yry.. ! viIlIeR. fn aIle nonsterg behalve L, II vrij veeJ. aanwezlg.
Z. 1!g@!9g, conspicua A.Iíayer 'rar. .@§!g!g!g, Eustedt
@.: f. d+!. Rab.f. 833 ezf p.l8J.
Deze reínig voorkomenile soort uijkt van cle door Euëtetlt

gevonilen

2B

af, doorttat zo$el ,aphe- a.Ls rapheloze schaaL verkorte
§triae hebben. Oot zijn ile afnetingen rat aan de grote kant.
Voorlopig wi1 ik hem toch tot genoende variëteit rekenen.
f. 41 1. 1215, b. 612, s. 11-129 f.J:1. 12, b. 4$, s. 13"
exemplaxen

Oek.r Zowel cle taxonomie s,1s ook tle oekologie van d.eze soort leveren probleuen op. CEOIMKY (1968) zegl, dat cle eoort niet goerl bekend is, eohter cen hoog pH-opt irnrm heeft. VdIÍ. noemt A. conspicua
2., oligohaloob, oligotrafent. HIISTEIT (lgn), halofoob, alkalifieL
(alkalibiont?). oot< pgtmsm (1943) voncl de soort in Een meer met
laeg C1--gehalte en pE) J.
.]lg1g..: vtlllsR. SLechts een enkele keer waargenomen in monster H1 .

3. Achnantog exigua

Grunow

zijn smaller

den de door Hustoclt otr€egeven
rvaarilen. Overigens is tte vorn onmiskenbaar. De striae op ile rapheschaal staan iets clichter ope€n, nre&r niet voldoencle on mijn nxerr
De gevond.en exemplaren

p1arentotvar.}@Krassketerekenen.l.15'b.4.2s.22.
Oek.e vdtÍ:Z. De soort is volgens PEfmSBi (tg+l) fn het halobiE
systeem a1s in<lifferent tc beschounen. VclÏ{. vernelclt een pil-range
van'1 12 ->9rO, Eaarbinnèn
t irnrm pH I valt.

Verspr. e Vdlí.sR. Alleen

het rloor

ia

monster

CHOLNOIff

L IfI:1

(t968)

genoernae op-

gevonrlen

(l ,}fi).

4. Achnantes hauckialq Grunon
@.: f. B. Rab. f. 834rp. 3BB.
De zeer kraohtige stria,e zijn kenmerkencl voor dezc soort.
1. 17 12, b. 6r'1 , s. 12.
Oek. l vrll{eB. Algerneen aIE bra.l«Íatersoort beschouwd.
Versnr.; vdllsC. ALleen in monster II3 met o,4fi.
!. Àchnantes lanceoleta (Do Br6bisson) crunow
E.: f. 9 en 1o. Rab. fr 863 p. 4o9.
De raphesohaal levert soms moeilijkherlen op, maar kan na enige
oefening wel stoods als 4. @§!3
horkenrl worclen. De soort is
zeer variabel. in vorm en afioetingen. Daar tussen ile verschillend.e
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giilr, zíingeen subÉpecifieke taaa onalorsoheiden. !. )t t.1Or(', b.412, É.12.)f.1O; 1..1!11 , b.6, a.12.

vornen overpgaÍrgen aafirezi'g

Oek.: VtiI{rZB. Voortéurenrt leggen de verschillende auteurs tle nadruk op het algemene voorkomen van de soort in tliverse milieus.
f,an voLgens CHOLNOKÍ (t968) 6rote schommelinge:: in !H doorstaan en
is tloor l@CUvSnU (t948) tnderilaarl bij pE-range 5r5 -) 91O gevonden.
Volgens PEilmSEN (t9t5) tan de soort ook raërofiel| zíjn. De neesto
auteuxs noemen de soort rrheofielr of voorkornencl in stromenal rater.
Door mij is zij in niet stromend r\Íater aangetroffen, evenals door
Petersen (t9t5) aie haar iumers ook r buiten het ïatert vond.
De Íaarde ven deze eoort als iniliketor voorbepaalcle oekologische
omstanilighetlen is hierdoor niet erg groot. Misschien is het juister
te zeggen, ila.t nog niet bekentl is aloor welke faktor of sanonepeJ.
van faktoren de v€rspreiding van tle soort ro1 bopaaLd worrlt.
JqsXtr. g VIII{:C-4C. In tlo BatteriJ en <Ie Earlrlingsbraak rni j veei, in
de Lietlemonsters nintlor vaak gevonden.
Auphorg Ehrcnberg

6. 3gp!E

nornaai

i

Rabonhorst

p. 344.
De struktuurl.oze ventrale zijrle is kennerkenrl, ovenels de teruggebogen oentrefe poriën èn ale ïat verlengde rontle uiteinden.
l. 29, b. 5r2, s. 14-1r.

@.r f. 11. 3ac. f.

630r

Oek.a VctI{:Z. Volgens PETffiSEN (19t5) voorat aërofiele soort.
fggpg. e VdIftR. Slechts 66nuae1 in rle Batterij ae"ngetroffen.

BacilLarie Gnelln

?. Becillaria paradoxa GneLin
Tax.r f. 12. Bac. f. 755t p.396.
-O-ek.: VdIÍ:23. Volgens

lijk

t.75t b.5e6, e.21-ZZ, kp. J4.
HITSTEDT (1938-19) is tle soort meer afharike-

van P en N rlan van C1-. De soo"t kont vooral voor(CHOlNOIfy rl g68)
op plae-tÉen met tljdelijke verantleringen in osnotische ctruk.
Verspr.: VdI{!C. Al].eon j,n een Batterijnonster aargetroffen.

3O

Cal.oneie Cleve

B. .9"fo"ei.. anphisbaena (lory) Clevr:
Tax.; f. 13. Bac. f.346. p. 231 . 7.62, b.24.. s.1J-16.
Oek.; VtlI{cB. De varietaiten g93g!g Kolbe en subsalin? Donkin, dio
optreden bij hoger zoutgehalto, zijn cloor mij niet gevonrlen.
A11een de typevariëteit werd nu en dan aangetroffen. AJ.gemeen vord.t
deze a1s brakwatersoort bes.:houwd., aangopast aan (CIIOlttOff, t 968)
lichte oemotische alÍuk schorunelingen. Do soort is al.kal.ifie1, en
kont voor in een trajekt met pII 6r) -';) rO (vdll).
!ggpg.: VdIÍeC. Alleen in cle Batterii met oen enkel oxomplaar
aangetroffen.

9. Caloneis bacillum ( crunow) Moreschko$sky
*qeË.! f. 14. 3ac. f. 3@t p. 236.
Deze soort mist de opzrelling in het midrlon die kennorlrerrd is voor
C. silicula (Ehrenberg) CLeve. De afmetingen zijn bovendien voor
q. Eilicula aa.n rle kleine kant. 1.30r b. 6, s.2O.
Ook.; VcIII cZB (p. necl. vdi{) . COLIIIOKY (1968) noemt een plÍ-opt irmrm
rond of iets onder B. I{ITSTEDT (195?)ral.kalifieI.
Ver_qlq.: VrIl{; R (p. mcc!. vdl{). In één nonster van de l{arltlingsbraak
net 1r1$ a,e,nwezíg,, eén 6rÈe1 exempla:r werrl in LiecleïIf govonden.
-C"ry.
1

&Irenberg

O. Coocongi.§ petlic_qlus Ehrenberg
Tax.s f. 1!. Eab. g. BO4r p. 350. 1.26, b.23, s. 1!, p. 2O.
Oek.l VdIÍ:32. Deze typisohe epifyt kont bÍj gering zoutgehalte
vaah mgssaal- voor. VrlH: aIkalifiel, pII optirun tusson 6rO en B1!.
&;ry,. t VcIIÍ:C4C. Alleen in monster 83.

11

.

Coceo3ei€ .pf"qe"LUfe. Ehrenberg

De vormen

zi-lten

watr afinet ingen

betreft

a,an clo ondergrens van de

door Hustedt opgegeven maten. De raphe-Ioze schaal lijkt vooral
op f.8o2.c, vaÍ. 1lggtrÉq Cleve.De schalen zijn p1at, torwijl
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tlie van C. petltcqlus gebogea zijn.
t. 16e t, 12, b.8r2, s.2O, p.3o. f .1'lz 1.12s b.616, s.2O, p.1O.
Oek.s Vdï[!ZB. Ebifyt r pH opt inurn (CnOf,fOft rt 968) iets lagor dan
voor !. I redisslrlq, 1 ó. *o*tlt* (t 959) vond ile soort vaak massaal
op rtross€n. De var. is oekoJ.ogisch niet van dr typevariöieit te
on<lerscheiden. [an woinig Or-ontlerverzadigirg cloorstaan.
I9§§IE.. s VclI{sCC. I{eini8r zowel in HatldÍngsbraak ale Batteri j.

\I

9Ue]g!9}& Kiitztng
t

2.

9p§!9Lk

menee-h-Lnianp-_

Kiitaing

f.18. IIdl{.
Sons is het nirldenvekl niet gehoel ÉtruktuurLoos. Kenmerkend zijn
tle zoor robuuËts striae. da.16r2, costae 9.
pg!.: VilI{:BZ. Volgens LIEBilÀN (1962) b6ste ontwikkeling bij pE ?r5
en Cl--gehe.1t e 12O nAth. tr[eèBta]- in nodrlor, zeltlen in plankton.
Dit is in tegenspraal< met CHOTNOI(Y (1968) d.ie dit een echte plariktonsoort noomt, die cok in brakwater voorkornt, echter geen Erg goeS.r

tlo osmoregulatie heeft. Kan Or-ontlerverzadigiÍrg vordra6len. Ilaarsohi jnli Jk falculta.tief lÍ-hetérotloof . PETERSEI (1 943) noernt ite
soort halof i.e].
Verspr. sViIïsC-CC. Kont in de SatterijnonÉtèrs vrij veel voot (5tyfi).

t3. 9Zg]@ stiata (rfitzing) Grunow
@.c f. 1!. Bac. f.?'t, p"1O1 .
De vorn van de coÉtao komt enigszins overeon met ttie rrn C. EeBEehiniana. De eterke welvin§ van ile schaatr en het tluiclelijk gestruk-'
tureerale nitldenveld maken onderscheid goetl loogeIijk. fk hob exen-

plaron mot zoreL l, 2 als geen punten gezlen.
Ès.16, coetao 1O.
,
t
Oek.r VtUllB. BraklÍetersoort, in kustgebietl van Àropa algeneen.
gqgBE,.: VdIÍ;C (pleatseliJk cc). Àl.l.een in moneter B $16í).
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.C:r.tqf .Ue

I{.

Suith

14. Cyrqrtopku- g solqa(Brebisson) w.Smith
IIax-. e f . 21 . Bac. f .82Ja, p.!Zj. L.150, b.30r5, 8.6.
Oek.: VcII{eZB.
&§§.pE. r Vitl,IcC. SLechts éénmaaL gevonden. Niet in tabel 6

opgenonen.

Cjfmalgs iraA Grunolí

15. Cyuatosirq belgica
Tax.

r f. 2O.

Grunow

VdH.

verwamiag mogelijk. De afmetingen l«rnnen nogal verschillen.
Ebkele zeer langgerekt c exemplaren r".erd.on aangetroffen.
1.1416, b.311 , areolen B-9.
Oek. e VdÍí:M. I,hriene, euhalobe Boort.
Versptr. s VIII'I:C. L,ittoraal.-pelagisch 1a,ngs cle Noordzee en lÍadtlezikust
en de aangrenzentle kusttrateren. Hoewel het een mariene soort is,
trof ik C. belglcjl in a1le drie de terreinen wel eens gan, in El
waaruLt blijkt tlat het daar waa"rschijnlijk
zelfs vrij vaak (1
"'l$),
niet al"leen om fossiele exerplaren gaat.
Geen

g@p-qLle Aeardh

16. glq@f§ microoephal_q

Grunow

s te onderscheiden, doordat beióe helften van cle echaal
aan weerszljdon van <le iots ge.bogen raphe niet geheel gelijk zijn.
Kenraerkentl ziJn rle para11e11e striae, zecr fijne kopjes en niot
helenaa1 tot het eind doorlopende raphe. 1.15, b.4, s.zO.
$!. e VdHsZ. A1ke.1ifie1, .in een pH-tra jekt van 4t34 tO voorkomenal,
Van Sgg:-:llar

met a1s optim:m pE a BrO.
Vertsnr.: VtlI{:R. A1Leen in
1

Bl

gevonden.

?. Cynbella vontle:lpqstg Kiit zlng
-TgE.; f. 23. Ie,c. f.661 , p.358.
De raphe

heeft teruggebogen centrale poriën.

De

ventrale rantl is
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apikale stria,é aai.r tle ventrafe ziJcle staan iets
diohter opeene zoals in iíustedtts figuron. 7.22t b.516, e.13r p.35.
Oek. eVttÏí:ZB. vofgenÉ CHOI,NOIff (t968) is het een koloniovormer.
Kan binnen de kolonie mogelijk zelf de pE optlnaal houden(plÍ 7 r7-7 rB).
Kont echtor ook veel in zuu? wate" voor. Door HUSTEDíI (t952) op
rottende Potanogaton stengels gevonclen. Kan bij aanzienlijke verontreiniging no69 veel voorkomen.
l g,. s VttIí:C. À11een ínS een enkel exomplaar.

iets uitgebogen.

/

Diatona Bory tle

De

St.

Vincent

t8. Pi"tog, elom.Eatrin (f,y"eW") Agarclh
Íax.z f .24 ea 25. VdW.
De regelmatige niet ontterbroken coatae en cle afivezigheicl van een
geleiporus zijn argunenten voor !. elongatun. Bovendien zíjn d,eze
voïnèn tc snal voor D. vuLga,ro Bory.
f .24zl.49t b.4, costae 8. f.25a1.13r1, b.4e5, costee 6.
$§.r VttI{aBZ. A1kalifie1. ne eoort kont vo}gens HITSTWr (195?)
ook in sterk vervuild water voor.
Verspr.g V<IIí:C-CC. Zouel in Batterij als fiaddingsbra.ak een enkeLe
mael aangetroffen.

Diploneig Ehrenterg

1!. DiplonEis interrUttg (ffitzine) Cfeve
fax.e f.26. Bao. f.{OOrp.252. 1,4515, b.1Br3, midalen 1012, o.8-9.
S§.e VdI{eB. De soort worèt algemeen als nesohaloob gekarakteriseertl. Komt in de terreintjes waarschijnlijk aL)-een al,loohtoon
voor. Het is tle vraag of ze er levend voor konen. DU SIAR (1963)
heeft van D. -intgrrupta uel de schalene maar geen levende exemplaren gezi€n in cle Binnenlieile en het Noordzeekanaal.
lI@,. r VtlHeC-CC. De soort kourt in cle liacldingsbraek en tle Batteri j
regelmatig' met enkele exemplaxen per preparaat voor. fn het Liecle-

terrein sLechts

sporaalisch rraarschi

jnli jk

aangevoercl.

34

2O. Diploneis ooulata (Br6bisson) cleve

Tax.e

f.27. Rab. f.1O68, p.6'f!.

Bij vAN HELIncx (1BBo-'B5) genoemd onder de naa.n Nevicula ocuLata Br6blsson. VdI{. aoemt rleze soort D. o.jugle (fr6bisson) Cteve.
Het gaat ochter oB clezelfcle soort, en het is ne niet tluideli jkt
waar de naam D. ocelLat-a van-daan komt. Illogelijk berust ttit op een
drukfout. Ook in dlc ÍBllS0H-kollektie is VTIII tlo enige die I. glgl§!g noomt. 7"13t b.4t4, s.20-24.
Oek.aVdïI:Z. Verspr.: VctlI:ER-R. De soort heb lk slechts é6nnaa1
gevonclon in L II. fiU§TEDT t S (t938) tarafitikatiec oligohaloob is
hier zeker van toepaesing. Uit ecn ilergelijke toevallige vontlst
kunn€n veral€r eohter geen konklusies worden getrökken.
21

. liplggie ovallg (uilse) Cleve
§,.: f.28. Rab. f.1065, p.6?1 .
In de sma11e, in hot niclilen plotseling uitbochtentle ournlculi zetten
tlo transapikale puntrijen zich a1s het rare vc,o"t. Het gevonilen
exeuqllaar is wat kIein, 6n neigt na.a:r var. oblongqlla (Naegeli)
C1eve. 7.1815, b.11 , s.16-1'1 , p.2o.
Oek.; Zowel aoor.l@cnnsnN (1948) a1s PETmSEN (1943) sleclts in
kleine aantallen gevonden in zrak zuur-basische meren en víjvers.
pH 6,4-9ro (,rynsENsEN), ct-142 rng/t. NIEssEr{ (t956) vona de soort
voornamelijk in laagveen en beschrijft cleze a1s a1lcalifiel. VdÍ[tZB.
Door DU S.AAR (1963) niet in Binnenlierte gevonden.
fggglg. eVttI{c+-C. Kont in nijn nonstere ongeveer raet ilezelfile
regelnaat voor aLs D. inteErupta.
Eunotla Ehrenberg

22. BSS!b eEisla (rrótisson) Eabenhorst
Tax.r f. 3O. Vdl{ f .À t/n C.
De soort is volgens PEtrmSE[I (t95O) auiaefijk ondersohei<ten tloor <le
teruggebogen kopjee. À1§ dit kenoork niet aanwezig is, ie cle soort
wrijwel niet va,n E. tenellA(Grunor) Husterlt en E. p@lutlosa Grunow

af te grenzen. 1.25, b.3,

§.1 8-2O.
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Oek.rVdlIsZ. De soort rrordt .Lgene.n als acialofiol beschourÍd.
4RGfrNSHs(1948) stelt terecht tlat de terrnen sphagnofiel en halofoob (zie PEf,mSE{, 1943) eéen julste kwa}ifikaties ziJn. Eet gaat
on een soort tlie haar optinale ontrriJrkel-irg in het zure gebied
hoeft, echter ook (ELISTED[,1957) bli hogere pE en matig Cl--gehalte
kan voorkonen.

§ry..: ViIlí: C. In zvre ! oligotrofe veenplaasen en vennen. Door
mij zijn enkele oxerplaren in tle Ha<ltlingebrs.irk gevonden. De grootste aantallen rortlen echter in de Lietlemonstols beroikt r waarbii
ontlerscheid met E. -tene11a en §. pgI-gfos_q vaak erg uoellijk is.
23. Eutlqtla lunarie (Ehrenterg) Grunos
Ta"t.: f.36. vcll f. À.
De getekende figrrur vertoont oen enigezins ebnormaal e*emplaar in
rat geclraairle ligging. Volgens EUSTWI(193O) komen speciaal in
moeras en veengebieden veel anonalieën voor. 1.51 13, b.lr2, s.1t.
!g§.:VrtiÍrZ3. IÍordt ttoor tlo meeste auteu?€ oligohaloob (PETffiSEï,
1943s halofoob) genoourcl. Henft volgenÉ FIENSBTIRG Ugel) e tran unusual capa.city to ailapti' en zou in zuutrlsre gebieden slechts ontbreken tloor beterE konkurrentio positie van E" exlglq
.Ilerru..; Vtll'Ic C. In nijn monsters uit tl.e L,ie«lo hèb lk de soort niet
gevon<Ien en slechts spo:eadisch in tle anflere terrcinen.

ia lunaris ( Ehrenberg) Grunov var.
far.: f. 37. Rab. f.769, f-hr p.3o3.

24.

E\rnot

§ubq[gaJa_ ( Naegcli) Grunow

De votn komt goed overoen met tekening B van VtlIÍ, dio
geen apaxte nea,n aan geeft. Ook is er ove.:reenstemming

er echter
net tle be-

sohrijving van f,IISIIEUP (1927-'66)c nser Lancetvornige schaal net
gterk veremalde uitoinrlen, minC.er golcontl <Ian het soortstype.
L.38, b.412, 6.15.
@!. rVd.tJa aLs va.n het tJpe.
Versm. e Deze variëteit komt afleen in ité Batteri.'i voor, en is
duiAè1i jk van ile andcre &nojiet r en <Ie typlooho E. lun€^rig oniler-

scheiden. Hoerrel dè oekologie algemeen a1s golijk a.an d.ie van hot
type wortlt beschrevén, kont cle var. althang ia de onderzochte monsters a11een in tle BattetriJ voor I gn beroilct daar een uci j gtote
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abundantio. HÀDDXRÍNGH (t970)vontl de var. gemengdl mot het type.
Zijn tekeningen van de laatste vertonen wrij veel gelijkenis met
rnijnr var. suba{g}qta.
25. -Punoj-ig qalu<Iosg

Grunow

soort heeft in rt algemeen een slanl.ere uiterli.jk dan
e. &ge-llg en E. -eEi]sl?. De ventral-e ranil is recht of i€t§ g:ebogen,
tle d.orsale rancl buigt vanaf het niiltlen naar de uiteincien iets af.
De uiteinden zijn niet tluitlelijk t eruggebogen, hooguÍt rat capi*
taat. Op cle gordelzi jde gezien zi jn tle clrie genoend.e @!!gts
niet van elkaar te onderschei,den" f.31 ! 1,21 ,3? b.2e2, s.ZO.
f.33: L"21 r3r b.3, s.18-19. f.l2s 1"18r5, b.lr2, s.20 (overgang naar E. exigrq?). f.34s 1.1BrB, b.4r5, s.2o. f .35s !.17,
b,2eJ, s,1'l .
Oek. : Deze soort is volgens PEÍIBSE}I ( t 950) een typisohc 'Spha,gnunr-§oort, da.t wi1 zog€on wordt algemeen in Sphagnur,rvegetc.t ie
gevondon in zeer zuur ïat er (pH 3r5-4r5). Voorlopig beschouw ik
haa.r als acidofiel en ookologisch nauwelijks vorschillend van
E. -Éig"a en E. teneLlq-.
, Verspr.e zie onrler E. 91re,.
Deze

tI

26. Eutgll@ pectinaltlg (l fwyn) Rabenhorst
Tax.s f.38. Bac. f.2ll, p.181 .
Onèerscheirlt zich tloor ztn grootrle en de wat afgeronrle uiteintlen
van var. minor. 1.64, b.4r4, É.1O.
oek.s Vàl{;z. AlgerDeen aciclofiel genoend.
]{ggg3g,. r VcIIf:C. In rle nonsters komt het type s).echt weinig en
steeds gemengd met var. _ig voor. In nijn tzurel rnonsters
sleohts ééruua1 bohoorlljk vee1, in de antlere nonsto"s helemaal
niet of zeer incitlenteel, in tegenstelllng tot var. minor.
2?. Euqglia peotinalis

(o

twyn)natenhorst var. nino!(KiÍtzine) nabenholst !g4.r f. 39, 40. Rab. f .763t p.297.
ldeestal staan de midilelete striae rijcter uiteen tian rle apikale.
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plotseling afbuigentle tlorEale rantl. De vorm ls veel
robuuster dan tlie van ile kfeine §.rnotia r a (E. Sglggr E. paludoga,

TJrpisoh

is

cle

!. tenella), ïaaruee alerhalve g€en verwarring mogelijk is.
f.l!s 1.23;3r b.4y21 s.8(midaén)-14(einrl)i f.4o; t.26, b.!16, e.1o.
S§. l l{orrlt in het algeaeen niet van h:;t soortsty?e ontlerscheiden.
ÍUSTEIT (t95?) noeut p. pectinal.is één van de reinige èuryo€ke
Ëoorton van het genue, voorkonentl gowel in zure a1e in alkalische
wat

eren.

+. I'ïeeft not a1e vax. qg.bgglg van E. lunarie een
tluictelijl< optimrm in tte BatteriJ, rÍaaÍ de Eoort a1s typevarlöteít
slechts uet een enkel exemplaa,:c vertegennoordlgil is.

.Yer.pr,.
I
I
I

I

r

VclI'I:

pootind1g (Dillnyn) Ratenhorst var. ventralig( Ebrenberg)
Huetetlt
Tax.e f.{1 . nab. f.763.bt p.297.
De var. lijlrt neer op var. gigga ilan op cle typevarlëtelt, echter
net een uttbochting aan tle vontrele kant. l{isschien zou ile naan
i
!. peotinalis- var. mlnor foroa gg!g!§ noeten ziJn.
l,2B rr, b.6 12, e.12-'l i.
Oek.e YIII{:Z. IIi et van var. minor oekologisch te onderschoiden.
Verspr.; Vtll{tR. Kopt genengal met var. glg voor.

28.

Euno:b:La

29. Euaeliq tenella (Crunow) Iluetedt

Tax.: f.2t. R8b. f.?49, p.285.
Tot cleze soort zouden volgens PXIffiSEI{ (t95O) vornen behoren net
eon rechte ventraLe en dorsale ranrl, lichte insnoerlng aan de uiteintlen en niet t eruggebogen kopJee. fn vergeliJklng met cle overige
kleine Ernoti., (§. exlsua en.E. Euls) is g. @!p grover
"
parallelIe randen zonder teruggebogen
gestrieerd
en hoeft I+ para11eIIe
cestrieerd en
teruspebocen kopJee.
korl
In het algemeen ls ze ook iets breder. 1.16, b.l, s.16.
Oe&.r Voor ileze soort vorden in cle litteratuur ilozelfcle oekologlsche knalifikaties gegeven a1s voor !. exigua. Vaak is er ook
tliskussle over het norfologisoh onclerscheltl tussen ile eoorten.
Eet onilersoheicl dat ik heb gemaakt Ís zeke! ook aan twijfel oncler-

hevig. Voor ile oekologische beechouwlngen l«rnnen we de soorten
grond va.n littoratuurgegevens voorlopÍg tesanen beklJken.
@E.c Zie onrler E. cifira.

op
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3O.Egg!§§ cqUrcina Desmaziàres
la*.I f.42-45. Eab. f.659, p.145
In afni jking van tle figuren van EIJSTEUT (1927) heet1" tleze in ontrek
zeer variabele soort meestal geen tluitlellJke open centrale area.
De striae zijn tlaar meestaL iets a.fgezrakt r §ous verkort. De soort
vortoont veel. gelijkenis roet .§Lnetlrq ninus-cl4e Grunow (Rab. f.7oo,
p .21O) . Ik houtt het op aaraalen van VcII{ op een kleine voru van cle
zeor variabele !. capuoina. f .422 !.16t6, b.?rJ, e 1!i t.43a 1.242
b.3, E.1rl f .442 1..1314, b.l12, s.12-1 l9 f.lJz 1.28, b.2r4, s.14.
$§.r V(IIÍ:Z. De soort heeft volgens CEOLNOKY (t968) een pE-opt 1uun bij 7A-7,8. EIrsTWr (t957) en rlncrrsur (1948) noemen haar
alka1ifiel9, EIrsltEDI ('t957) an PETmSEN (1943)sindifferEnt(oligobaloob).
VdI{:C-.CC. VeehnrJ.clig in zorel rle Batterl j a1s cle Eatlcllngsfry.:
braak aangetroffen.
3t

.nrasffarfa construen§ (&renterg)
Tax.: f.46. Bab. f.6?0.b, p.159.

Grunow

soort kont rat EchaaLvorn en afuet lngen betreft uitstekentl net
Hustedt's beechrijving ov€ré€r. Het enige verschil iË het ontbaekon van een verbreding van ile centrele a,r6a. !.14;5, b.6t!, a.1J.
Oek.: Vtlï:ZB. Algemeen beschouwrl a1s intlifferent, 6pen typischo
brakïate"soort. Volgens CHOINOKY (1968) fs de verneertlering duiDe

delijk

bij verhoging van rle osmotische alruk.
.LglIEs VcltIlC-CC. fn 6én Batterijmonster in gering aantal aanwezig.
geremrt

3Z.frggl]aria internedia Grunow
Tax.:f.4?. Reb. f.666, p.1!2
OndDrscheidt zich van F. capucirlg d,oor cte gpovere vorn en }craohtlger strieo. De nlilrlelste striae zijn afgezrakt, ér íE echter niet
èen ilulaleliJk 66nzi.iilige centrale area. 1.36r b.4r3r e.10.
Oek.: ïttlÍrZ. HUSÍDI(195?):oligohaloob en a1kaltfie1. Het pIIoptlnum ligt volgens CEOI,]IOKY (1968) ]?.
Verspr. r Va {rC. ÀL1e6n ln BatteriJ gevonrlen

(tot

Or9fi).
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33.E4!tg4!g pinnata Ehrenberg
Tax.r f.48. Bab. f.671 .f p.1@.
'
È rÍ€rilen a,lLeen deze bijzonder kleine axenplaren gevonilenr
voor hun g?ootte zeer alikl<e stÍí,ae. 1.4, b.2r5, s.1O.

met

Oek.: VIIïÍ:ZB. CEOIIIOKÏ (t968) noemt h€t een zoetratercllatonee, tlio
znakke schonoelingen in osuotische ilruk kan verilragen. pE.optinunt
7 16-7 18. HïISTED|I ('tgSl) t alkalifiel, eligobaloob.
f313lg. r VillÍ r C-CC. Ook aleze trbaeilarla is beperkt tot tle Batt€trii
en é6n nonster van tle ltra<lilingsbraak.
Gomphonema Àgardh

(Ehrenterg)w.Smitu
34. Gonpbonena aouminatun Ehrenberg vaa. ryg3
Tax.rf.49. 3ac. f.683, p.3?o. !.47 r8, b.rlaoonr14r5, rmidtlen 1014
s

.1O.

Vtttí:ZB. CEOI.Imff (1968) r pE-optiaun + B.
llggpg.. r VtlIÍ:B. Slechts zeer sporadisch in tle

@.:

35.Gonphonona parvulum

(fiitzing)

Batterij

gevonden.

Grunow

eoort vertoont tle rneest uiteenlopende vor[ren. Dit vontMN D.0I{
(fgZf) ook in monsterg uit het Naarilerneer. Volgens CIIOI,trOKÏ (1962)
zijn tte variëteiten (bv. var. subelliptica f.5O) door ovelgangon
verbontlen met elkaar en het type. Ik heb ze daarom all.en verenigd
onder §. parrnrlun. f.lO: 1.1011, b.6r5e É.14? f ,51r 1"21 , h,6r2,

De

s.P-lO9 f .52t l.22At b.6, s.10.
Oek. e VitIí:ZB. In grote hoeveelherlon aanrrez ig (CfOf,mt« rt 968) vornt
d€ soo?t een vervuilirgsinilikator. DE soort is N-heterotroof, kan
rlaarom veel in wateren met een sterk veranderlijk N-gehalte voo!konen. EII§ÍIEDI (t957) noent §. parvulun otigohaloob-indifferent,

pE-iatlifferent, net een grote I oekologische valentier.

fglg.;VctlÍ:C. De eoort korot in rte BatterÍ j wiJ veel voor, naa,:c
niet in rlie mate, clat van een magsaal optreclen gespeokea kan worden.
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Ha-n Lzlsj h:L!t.

Grunor

16.&p!r"rt ia amphio*vs ( Etrrenterg)
De govonilen vormen

'

Grunow

zijn iets capitaat.

Ze vatiëten

vrij stark in af-

z6t b.5r3r s.19, kp.?16
Oek.: Vdll:Z3. Vocl auteurs vermcltlen de soort ale raëroflelr -...
(rErmsef rr 9t !), voorkomend op t aërÍsche stanclplaatsonr (HU§TEf,iÍI,
1)Jl) en tsons zoer veel op a"an ui,tttrogtng blootgestelde pla.atBenl

metir8en.

1.11

(crormryrl

968)

.

pIl-optinruur

r8-8.
do ontlerzochte nonsterg kont cleze §oort §lochts
?

Verspr.e lItllÍ:C-CC. Ïn
sporaclisch voor, vindt er waarschijnlijk geen optinaal nilieu.
Iíet lijkt raerkwaartllg, dat tle soort op de monstorplaatsen waar je
iaaz;Í zou verrachten niet voorkomt, terïljl v€é1 analo"e t aörofielel
soorton wo1 vertogenroorctigrl zi jn.
trafrigufe Bory de

St.

Vinoent

3?.figÈ atodue (riitzing) Grunor
E.s f.54. Rab. f.13O3r p.169
Er ie een rluiitelijke nidrlenrib. De centrale poriön valIon op.
De raidilelste stríae zijn wat onrluiclelijk, in o1k geval afirisaelon<l
kortor on langcr,

overige racliaal. De einclporiën berelken niet
geh6€1 de ranrl van ilo schaal. Zlo ook f .1261127 in BoCK (lg0z).
Eij vernelilt clat lïavicula atorug Grunorv = g. g[g Hustetlt e voIgens eon mon<lelinge moclerleling van HIJSTE I (1960). 1.8, b.3, 8.23
Ook.: PEIERSEI{ (1915) noemt dit een a.örofielo soort. HITSTEDT (1942)
clo

bèschrijft bij zijn I mosdiatomeeönt {. oaduoa, d.ie evenoens
aërofiel is en blijkens Bockrs me«Iotleling syronien asn N. atouus.
De soort heeft eon pH-optiraurn (CEOL,NOIff 11968) tussen 6 en l. SohiJnt
spociaal op ka1}criJke Bubstraten voor te tcouen (nOCXrtg6Z).
llgggpE,., i{let tLoor VttI[ genoemdl. Vri j veel(tot 4r4) in cle Batterij gevonclon, ook een enkele naaL in een L,iotlemonster.

38:@]g

E,.t

costulata Grunor
f.57. Bao. f.lol' p.2t8.
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l{at tle vorn betreft en tlo richting + het aantal ilor strLae kotct
ttoze kleins Aiatoneo net I. gg!g§!g, ovor€eno De striae slJn ochter niet ziahtbaar go11n6ösrà. Sovenill,en is do sohasl aan aI€ smaLle
en kleine kant. 1.1{, b.2r8, e.1O
oek.: CHoLImKY (1968)s pll-optinun g B.
gglg3g.. ! Zowel in Hatlclingsbraak a1s in Lleilo III betreld<eli jk veel
exemplaron gevonrlen.
19.Nq.vicu1a cryptocephala K'Ïtz ing vaa. venete (trrïtzirg) crunon
@.r f.58. Bao. f .497.at p.296.
De govonden orernpLaren steunen rnlJ goed ove?oen Det [INDr§(1946,

f.9.H-f r p.86) I. orrrptocèphala f. .@g.Eig. n.f., vooral wat de
richting en de buiging van do etrlae betreft. De ontrok is eohter
meer lancetvormig en ale uitoÍntlon zijn iets neor verlengfl, roEtraat,
wat ook volgons l,und kenroerken van I. crrrotoc_eplglA en var. voneta
zijn. 1.22r8, b.6, s.í{-1!.
$!. t VtllírZB. llen noeot var. I@!g moestal rkleine exenplaren van
de typeveriëteitr. Dit zou in ovoreensteuming ziJn met het feit,
tlat tliatomeoën ondor I atmofytlsche I omstandigheden veola1 kleÍnere
vornen aannometl. PBI'ffiSEI (t9f5) noemt tle soort zeLfs voornamolljÉ
aörofiel. Volgons #nGENsnN (1948) akalifiol, pE 5A1 §.
SZB@S (1959) vonrl var. voneta in Een bocht van oen oeer net etagnerentl water on morl«ler. CEO!§OKY (1968) ïijgi er teracht op, clat
de taxononie van ilszo soort erg moeilijk is, en verschillende auteurs de soort v@risseLen met o.a. g. tene}la on §. arenarla.
Zelf heb ik ook veol noeilljkhetlon gohail net hot tteterninersn. Do
waardë van clezo waannening worilt hierneo een stuk nindere ttoorilat
autonls vorschiLlenale soorten els U. .gÀïp$ggp@fg gedeternlneeril
h6bben,

@..,
cle

zijn

do oekologische gegevens zeer onbetrourbaar gewortlen.
VaI{:+ (C) . Kornt in a.Ile nonstere ro1 voor, maar al1eon in

BatteriJ veeI.

4O.§avfoufa. cusoittata Kfitztng

ggg.: f.59. 3ao. f.433, p.268. 1.115, b.3o, s.l2, lengte-s.2{.
Oek.r VtlIílZB. Er werclon ook orikole craticula-vormen genonden, dl.e
volgons CHOLNOI(Y (t968) nogeli jk iets te maken hobben net eon
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gebrokLi€r€ osmoregulatie. Hot is een zoetratersoort, tlic'ia de
Batteri J kenneli jk geen optimale on§tentlighealon vinclt. fE-optlnua
(crolrorr rt 968) tusson 873 en 816.
Vorgpr,: VdI{:C. Komt slechts met weinig exornplaron in cle BatterlJ
VOOI r

4t

.@icub dicsplele tr.Smith
[ax.: f .6O161 . Vctl[ gA en vooral B.
Vrij sterk verkiiezoltle schalen. De wat railiaal gobogen, ituidoliJk
gelineëorclo etriae staan vriJ rljd uiteen. PJ.otseling verenalfle
uiteintlen zijn niet capitaat. Roohthoekigo centrale area. Ook zoe
kolte troale exenplaren werd.on govonilen. f .6oe 7.25, b.B, s.11
f .61 z 7.2!r!, b.'1 t6, s.12, lengte-s. 2!.
Oek.:V(llÍ;23. Een ten opziohto van bot C1--gehalte tntliffurente soortr
(rmmsENrt 943) , diè volsens HITSTEDT ( 195?) alkalifiel is. pEoptimrm volgens CHOIiNOKY (tg6e)r 7fi{$.
]{g,ry.., VdIÍc+. Komt in ile Earlclingrbraalc lnii veel (tot 1 ,pf) voor.

4Z.ravroura §iei!ore5!!g!g (Cregory) A.Schuictt

ÍefÍ.2

!.62.

vdII.

zijn kleiner

tlan de cloor VtlIÍ opgegoven maten. De vorm van cle echaal en cle afwieselentt korte en lange
micldenstriae zijn evennel konnerkend. 1.18, b.Br2, s.'lO.
Oek.: Vdu:B. gIIStrEm (t93O) s typische brakwete"§oolt.
Verspr. g Vdltr:C-CC. ÀLleen in cle Batterij met enkele cenplaren
aantezíg, en in é6n nonster van Lietle fII.

De gevontlen exenplaren

43.Nqaicule feetiva Krasgke

Tax.r f.6316{. Ae;b. t.1242, p.95. Syn.r E. vitrea(Ostrup) Hustettt
(Sac. t.4W, p.289). Zeer kennerkend voor cleze soort ls het rLngezorikenr mirklenva).d, raar de voortzetting van tle etria€ zaer va;dg
te zien is. De raphe is eigenlijk a1leEn Ln het centrua goed te
zien en heeft karakteristieke lange centrale porlön. De gevontlen
exemp1aren ziJn neestal rat kleÍner dan <te iloor HuEtedlt opg€geven
maten. f.6l: 1.19, b.5r8, a.26-27. f,6g 1.16, b.4r6r e.Z5.
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)

Oek.t VdTIsZ (nonct. mecl. VdW). D6 soort is halofoob, acirlobiont, met
een pE-optimua 5ft-5§ (IÍIrsTEryf 1195?).
Vergpr.; VdlI:3R. Tot nu too ín trerlellantl alIeen van Tereohelling
bekentl ( uontt. neit. Vdlt 11972). In overeenstemning net IfiISÍIWI (lg5l) ,
die zegt dat do soort (speciaal in N-Europa) a1s tryofiele soort
voorkomt I 1s zij te vindèn in rle Lietlemonsters, zlj het in verhouding tot tle kleine Eutgt r,ar-s- (8. exleua, §. ralqttose, en E. .@gLlg) i" betrokkefiik gerlnge aantallEn.
44.IVavicule fossgL:Lg Krasske
Tax..3 t.65166. Rab. f.1299r p.166.
De miilclenstriae zijn ctuiclelijk verkort, er 1s €ohter een geleicle1i jke overgang en geen plotse1lnge verkorting. De mifltlemib kan
rrat verschillen in breedte. De schaa] is zwak verkiezeld en valt
moeÈtal rt eerst op cloor tle nitltlemib. De striae zl jn zeer fiJn
gepurikt eerd. f.6!: 1.1Or b.!, a.1)i f .662 l.1O12, b.!, a.1'1 .
45.Naviou1a Éíraoilis Ehrenberg

@.: f.61. vdl{.

1.48, b.8r2, §.1o.

De + looclrecht op cle raphe staande strlao zíjn zear opallencl.
Oek.s Vttl{:z3. Zoetwatereoort, ali€ volgens CEOtImlff (1968) Éohonmelingen in osmotische ttruk we1 goeil kan verclragen. Volgens HITSTEDT
(í95?) oligohaloot (intttfferent), a1ka1ifie1. tlegens het Épaa;rzaam
voorkouen kan ik deze soort raarschijnlijk beter niet ln tle oeko-

logische beschouwingen betreldcen.
Versp!.s VtlIirC-CC. Slechts sporatlisch in een monster van Eadtllngsbrapk en Batter i j.
46.tl""ieq1e ge€gglg Dorikin
Tax.: f.68169. Bac. f.437, p.269.
De verkorting van cle nitlilenstriee is veel duiclel. i Jkerclan Iltrstetlt
in f.437 weergeeft. Ifijn figuren konen gocd ov€reon met de fotors
in GXRIIA.IN (1964 ,+,.3rt.t). fier zijn ook duiitelijk d.e wat afgebogen centrale poriën le zian. Zaè? vaa.g is tle lengtestreplng

zlchtbaar. Verrarring is nogelijk met I{. cincta ( I&renberg)
Ktitzingl lÍ. cfflltoce]bAlg Kiítzing €n sonÈ I. nafo*Eifa(crunow)
Cleve. f.68: 7,2111 , b.6rz, a.16-1li t.6)cl.2J, b.616, s.16-17.
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Oek.; HIISTEUI (lgrl), halofiel ralkalifiel. IIet pE-opt imum ligt
volgens CHOLNoIff (t968) toven 8. Ook cteze soort geeft bij cle tleterminatié rte mogeli jkhei<l van verwamlng met taL van soorton (ÍÍEt
tijdens de bewerking van nijn rnonsters ook bleek). Hiertloor konen
veel tegenspraken voor bij de oekologische beBchrÍ;vingen van tle
soort. In rt algemeen $ordt . gr-egetrg toch w@l als brakwatersoort beschoufid. Volgens CEOLNOI(Y (1968) fakultatief N-heterotroof.
&3339., Yeel in de Batterijnonste$ (tol| r7/").

{1.}Íaviculq hungarica Grunow
rax,e f .74275. Bac. f.!O6, 5O8, p.4B
Tussen cte beitte voruen (t.'1.4 en ?5) krvamen allerIei overganélen
voor.Ze zijn tlaaron bij de telling niet afzontlerlijk ondersch€iden.
f.'l{a l.2orB, b.6rB, s.J; f.1re L"14?6, b.512, s.71.
Oek.: VdI,I:ZB. EUSTEDT (tg5l), oligohaloob (lnaifterent), aIkaIi-

ligt volgens CHOI,ttIOIff (1968) bij B.
_Vjg§.!tr.: Vttl'I c R-+. Komt alleon in rlc Batteri j in 66n nonster rnij
veel voot, ln dle anrlere twee met enkele exemplaren.
fie1. llet

46.tl"vicuf

",

pH..optinuu

g!1!!ce Kiit zing

Íax.. f .76177.

Bap.f .453fi.275.
Volgens BOCI( (1962) kunnen tle variëteiten niet goerl van elkaar en
hot type on<IeracheÍc1en rorden. De oÍrke1e ezemplaren rlie ik goronden hebe noem ik sanon onder de naarn lÍ. mrtice.
f .'l6c 7.1216" b.'l r), a.1J ï f .77e 1.16, b.'1 , s.1J.
Oek.e VcItIeBZ. ïn artikelon over aërofiele of atmoflrtische ctiatomoéën (BOCK,1962, BWW.\192J) genoend a1s soort, clie perioclleke
uitctroging goetl kan aloo"§taan en zelfs wij Lan6durige droogte.
DergeliJke oxtreme omstandighetlen ontbreken op de onderzochte punten (er ie altijrl we1 vocht aanwezig). De soort nortlt ook uit
brakke wateren gemekl.
Jgr-sIE.: lIcli{cC. ZoïeI in Harlclingsbraak a1s in tlel,isde af en toe

een oxemplaan.

4].IÍavicula pereq?iryx (Urrenters) Kiitzing
Tax.: f.l8. Bac. f.51 6, p.3OO.
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Behoort tot ate grootste in rte monsters eanwezige dlatomeeën.
De duitlel,ijk gegroefde strÍae zijn kenmorkenti. !.67r8, b.16e6,

s.7-8, p.24.
Oek.c Vclti;8. A].gemee.r aIs echte braksatersoort beechoutÍd.
Vefspr.; VdtlsC. Komt in de preparaten van ile Eail<Iingsbraah $o1
voor, is echter bepaaltl niet tlominerend en vintlt in alit licht
bral<ke water

waarschijnlijk niet haar optimale milieu.

48.&gioub pupufa Kiit zing
eoort vertoont vele geclaanten, clio zich volgens Eustedt hoogstens
a1s fornao laten benoemen. In de lronsters verden zoveel ovsrgan€S
en gevonclen, dat bij tlo telling geen onclerscheLd in vornen of
variöteiten is gemaakt. f .79t !.14e7, b.6r5, é.24 i f.&a 1.22,

De

f.B1 e 7.31 g2t b.8, s.18.
99E.s vttl,IlzB. Volgene CHoINOTY (1968) alkal i-indikator. pll-optimr:n B. EïISTE I ( 1 9 5? ) noent tle sooÍt ol igohaloob ( indifferent ) .

b.6, s.2O ;

§393g.;Vd[s+.
braak en

Komt

vri j veel voor in aI]e uonsters van Hatltlings-

Batterij, sporailisch in

de Liede.

49.Navicula ra<liosa Kiitz ing

Tan.r f.82. gac. f.513, p.299. 1.Jo, b.1Or!, s.10.

Oek.:vttlÍ:z3.

pË.c6rJ-'l (cEOINoI§r1968). Door IIIESSEN (t956)
triiberall ine Moor govonclen. ILE{SBIIRG (t!61) vond de soort als
do meest algemene Ín zijn nonsters. Het lijkt daarom ner}oaarrlig
<Iat de soort in nijn monstors niet st exker vertegenwoordigd is.
@gpg.:Vdt[:C. S],eohts een erikel oxemplaar in ito Batterij.

lO.Navicula rbyncUoceÉ"f a Ktitzing

Ta:r.; f .83. ïatl{.
1.47$c b.12rJ, s.1O.
De vorn ka"n nogal variören, steetls blijft de grove linliiring van
cle striae een tluidelijk kenmerk. Ook EII§TEIT (195?) vonil, aat ap
vornen zonrler <luidelijke grenzen ín olkaar overgaan.
OQE.: V(II{?ZB. Inclifferent t.o.v. het CJ.--gohalte (UUSfWf rt957 ,
PmmSE:I[, 1 943) . ettat :.f ie1. pE-optinun ... ? (CHOLNOIff , 1 968)
ggCsjq.:ValI:+ (C). Kont rni j regelmatlpl voor in rle Batteríj.
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51

.@yIa gg!!ry

Grunow

TaE.s f .84. Bac. f .498, p.295. 1.27? b.8r4, s.15.
Oei<.: VtlIÍ;3. I{ordt algemeen al,s bra-kwatersoort be§chouïd, Aio dus
in ate Batterij waarschi jnli jk- enigszins aan ile onclergrene ven haar

init eitsampl itudo zit.
lggg.:VrllIe+ (C) . Oe soort komt aLloen in monster 1 van de Eatterij rogelms,tig voor, zij het niet veelvuldlg.
sal

52.Navicglq seninuLum Grunow
jIEL.s f.B5186. LUIÍD (1946, f.5, p.68)
Zeor varÍabel in omtrek en lengte. De zeer sterk verkorte niilclonstriae (meostal Éleohts puntjes) volmon een konÉtant kenmerk,
evenals de cluictelijke overLge striae (in vorgeli.jking met !. g;[SlEg). Voorts tle opvallende raphe en srnaLle axialo area.
!,85e !,1O16, b.318, e.1B-20. f.862 1.1[r!, b.3rB, s.18.
Oek.:Niet tloor Vdl{ genoemil. D6 soDrt is volgens CHOLNOIff (1968)
fakultatief N-heterotroof. Het zou, ook volgens CHOI,NOKY (1962),
en ggEP!}@, parvulum een dor karalctorist ieke
net {. gg!ry3e
bowoners van lÍateren met een sterk sohommelencl gehalte organischo
Nrrrerbinclingen ziJn. EIIstrW[ (t957) noemt alo Éoort oligohaloob (indifferent), pll-indifferont. ï,UIÍD (t946) vona de soolt als een €ponddiatoneo van goerl gekultiveercte boden. HUSIEDT (t942) noent haar
in rle lijst van aërofiele iU.atomeeën.
&ry.. r Deze soort is zeo! veel aamvezig in zorel cle Batterij als

in

d.e Hatliltngebraak.

5J.!íevlcula glgpfgq Krasske
Tax.s f.?O - ?3. VaUf.
Eoowel tle door nij gevond.en exemplaren kleiner zijn <tan de afmetingen d16 Vtff goeft, i6 de overeenstemning met zijn figuul, evenaIs met die van cmUAIil (1964) vrij Boed.
f .7O. 1.24e b.6, s.2O. f .71 e 1.27 12, b.6r), s.1'1 .
f .lZa 1.2212" b.6r2, s.1) f.73: 1.31 t5t b.7 t s.19
Oek.s YtlIírZB. Van N. simplox is oekologisch neinig bokentl. Volgens
IÍUSTED{r (t957) fs de soolt oligohaloob en alkalifiel.
Verepr.;VcIHcRn. Al1een in tte Batterij govoniten (Orlfi).
.
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54.ff c"f " tenelloÍtleg HuÈtedt
@.t f.55fi6. LI]IÍD (1946, f.8.J-DD, p.B4).
De soort heefb wat de volrn betreft veel weg van §. g!3g!g (fmrenberg)Hustedt. Hioxvoor pleit ook, tlat ile twoe mitldelste striae
eeèstal lootlrecht oD ale schaa,lrantl staan. De vorm is eohter veoL
lariker ttan de door LUI{D (1946) gegeven beschrijvlng, ook wat ile
rluiilelijke onsla€ de" striae van racliaal naa:r coavergent betreft.
f.55s 1.18, b.4, s.16-17. f.J6e l.2Ot b.4, È.15
&E. r Í,UtrD (t946) noent tle soort een "coDmon soil rliatodt. EïJSTEDI
('1942) noemt §. tenelloictee a1s een aërofiele soort.
l{EXg. t De soort kont ef loen ln de Battorii in reateliik aantal voor.
s

Nltzschia Eassal,l

$ijst er op, rlat voorel de kleine NitzecÈlar s moeilíJk
van elkaar te ontlerechelclen z1jn, en ilat speciaal Ce op de groncl
levendo vormen van $!4§!gts noegtal z€er va,ge stríae hebbenl
terwijl het aantaf orvan niet altijd betrourbaar vergeleken kan
worden mot tlat van aquatJ.soho vormen. Het is vaerschi.inl i jk r dat
vorscheitlene soorten ond.er neer dan één naaÍl zijn beechreven.
LUIÍD (1946)

55.I{itz-schia anphibiA-

Gtrunow

soort ís volgens PEfmSmI (t943) inaitferent,
rnisschien ha1ofie1. Kan vol6gene CEOLIOKY (1968) fluktuaties in
osmotische *ruk goed verd:agen. Is tenminsto fakultatief N-heterotroof.
&ry,. t VrlïÍ:C. fn aLle tlrie tlo terreint jes komt tteze soort voorl
nooit echter in oen noonengraartlig aantal, uitgezontlerd nonster B1 .
ook.: VrltírZB.

De

56.I!tz"oli" filiformis (r.snitU) Hustedt
giE.! f.89. VdlI. 1.38, b.4, s.)30-35,
Oek.;

kp.B.

VdIÍeB.

!94I. : Vdi{:+. Komt aLleen in

rto Batteri

57.witaeSère holsaLio_e ilustedt
Tax.: f.!Orp1 . Bao. f.BOl, p.{1 6.

j

een aantal nalen voor.
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Zeer transparante scha,al. Geen striae te zionl a11eon de helo klelne kielpunten zijn tluideli jk.
f ,9oe 1.26, b.2, s.-, kp.l§-11 i f .91: L.2Jr b.2;41 a.-2 kp.16.
Oek.: De vlaag of juisto rleterrninatie plaatsvond wor<It clringentler,
als CEOINOITY (1968) zegt, dat het hior om een eohte planktonsoort
gaat, aie río op onze rnonsterplokjes naurelijke kunnen ve"lÍachten.
Oo rleze onzekorheden laat ik de soort in de cekolo6;ische beschouïingen vercler ongonoeitl.
Verspr. s Dozo moeilijk te detornineren soort kotrtt vrij veol voor,
zolÍel in o6n monstcr va,n ale Haddj,ngsbraak als cle Ba.tterÍ j.

J8.Nitzsohia huneeJ:_ile Grunow
ral.z f .)2. Bec.c f.766, p.4o1 . 1.52, b.Br31 s.1!,-1J, kp.l .
Oek. sVdfi sM. Algemeen s.Is echte brakwatersoort beschouwd.
§3939.:VctW:C. Komt in de Batteri j zeer neinig voor .
(riitz ing) tt.smith
Iax,t f.91§4t95. Bao. f.BOï,p.d1 6.
Het was niet mogeli jk onderschoid te makèn tusson d.e verschillenclo
rpalea-typenr. Oncler cleze naam heb ik vorenigtl vormen met eon Lan-

59.Nitzschia Ble

cetvormige schaal met kegelvormig vorsmaltle uiteindon, bijna of
holemaal niot zichtbare striae en kleine kielpunten.
f.93c 1.28r b.414, s-? p.9-1O i f.94e 1.51 , b.316, s.-r p.14 i
f"95c 1.11 , b.311 r s.-r p.14.
oek.r valHrZS. f,an zÍch (CfOf,wO« rt 968) niet zonder organischo
stikstof vermeerd.eren. Heeft erote Or-behoefte, ïaar@n in Haclilingsbraak en Binnenlierle ongetrijfelcl voldaan kan rrortten. Algemeen aIs
eutrafente vervuiJ"ingsindikator beschouwd, echter alleen bij massaal voorkomen, waarvan in doz..t lonstcrs goen sprake is.
@9.:VdlI:C4C. I{omt in allo clrie rle terreint jos voor, eohter

alleerr in Haildingsbraak en Battcrij veelvuklig.
6O.If tuscUi" palustrig llustettt
Tax..z f.96r97. EUSTEDT (1934, p.39r, geraadpleegil via. de Elitschkollektie) Do govonrlen ccnpJ.aren stonmen uitstekenrl overeen met
genoemtlo boschrijviïrg van EUSTEDI (lgl4.
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De kiolpunten zijn intlcrctaatt r'1ËngI1ch r a16 schracho Rippen in tlie
breitore Schalen verlöngertrr. H€t lijkt of ze 'ruitetralonrr naar cle
Echaal. Do meoste schalen l iggon iets godraaid t zod,al ze neestal

niet 'tkopfig gerundeton Eniledt hebben, naal 'rneusJe§rr als 7n f .97.
f .962 1.48, b.l , s.ZJ, kp.9. i f Q'le L.io, b.6, s.211 §.!.
Oelc.: HIJIiTWI (t 957) noemt cle soort oligohaloob (inaifferent) ,
pH-indifferent (i?). uoeelijk he.lofoob. De soort rordt in HIIEITEDI I s
(t94e) rijrt van aërofiele diatomeeën genoemd.
1lry..: Kont vrij veel voor in tlo Eatldingsbraak en op a.l1o punton
san cle Líede, qíj het biet in a1le mon3ters. Voorzover mij bekencl
is doze soort niet ecntler in l{eilerlancl aangetroffen.
6t

.ltile"chrg pglg Hantzsch
Tex.: f.!8. vtlw. 1.86, b.?, s.-, kp.8.
Oeh.: V<11Í:2. De soort r,rorclt volgens CHOIJ{OKY (t9ee)

vaat<

net

andere

vorÍrisselal. Het zou een eohte zoetnatersoort, zi-jn. VtlI{ vormoltlt
de soort ooar van regenraterpl"aEsen. Als clo onclerzoohte terreintjes door regenÍate" gevooil worden, zou clat een roden voor het
voorkomèn kunnen zijn.
l&lry..: VtUf:R. Kont in 66n monster ve.n de Llede
in gpringex a.antal in de Batterri j.

6z.Ii!.@ @

vrij veol voor en

(rutzine) IÍ.snith

strlae 1!-2O, kp.

B-9.
Oek.r VcII'i:3Z. Door PEIXBSHI (1943) meeohaloob genoemd. HITSSIEDT
(1g>l), extreom er:ryhalien, lE-in<tifferent.
Verspr.: VrIIÍ: C. Kont alleen in rlo Battorij voor (tot Or5É).

63.Iitz*olia therualis (nUrenters) Auerswald
Tax.r f.88r1OOr1O1 . 3ac. f.7?3rp.4O3. n.b.

Hanneer we IIUSTEDI I s

figulon 772 en 773 met de beschrijvingen vergolijkonr lijkt ilie
vara f.7'12 meex op N. stagnorum Rabenhorst oa f .773 op de genoemtle
eoort. Kennorkontl ziJn tle grove, onregelmatig geplaatsto kiolpunten. Do strlae zijn zeer fijn, soms niet te onrlerschoiden.
De miilclolste kiolpunten staan

iets vertler uit elkaar.

5o

De echaal is in het micitlen wat ingodouk'i on heeft qat ingoknepen
topjes. De lengto van de schaal varicert " Do breeclte is iets gè-

beschrijvtng. Enkele exemplaren (f.88)
lijken wat op J,. ggamata llustedt ( uusrml 1957). ze hebben flJnere striae en Íloer kielpunten in 10 i: . Hot karakteriÈticke uitorJ.ijk
van do iet: geknepen topjos on do indeuking in het middon is er
samen net de uiteonstaanrle nirlilelste kioJ.punten aanleicling toe.ook

rin€er

ala.n

volgons

EUETEDI t s

tleze vorrn tot §. qharmalis te rekonen. EUSTEDI (195?) lÍijst ook op
mogeli jke vcrwantschap. Volgons CEOLIOKY (lS6e) ztin tl. g!gg4gr.j]u
en I. .lLcrmalis. niet goerl van elkaar af te grenzen. IIij verenigt
ze onder de naan [. thqrmalig (Ehrenterg) Auerswald. Hier stom i"k
graag mee in, aangezien het niet goetl mogelijk bleek in ile onderzochte monsters ontl:r-scheid tussen beitle soorten te maken. Ook oekologisch zijn §. EegAlt!. on I. g!rcg
niet te ondorseheiclen,
zcdat d.aervoor een systematisch ondeschoicl niot noodzakolijk is.
f .BBc 1.22, b.4, s. )lO, kp"1o.; f.1OOa 1.4612, b.4r2, É.26, kp.6"

f.1Oí! 1.34, b.d, s.1lO, kp.B.
Q9§.: CEOLNOIrÏ (1968)s goetle intlikator voor zeer sterke or-ontlervorzadipfng. Obligaat l{-hctorotroof. Kont in eutroof wat cr tl6ít
voor, waar N. pal"ea rogons Or-gobrek ver<lwi jnt. Volgons HITSTEDT
(tg5Z) is ile soort oligchaloob (inaitfercnt), pH-infiffercnt.
LIEBUÀM\I (t962) rapporteert {. staA"roruo in tt bijzonder op en in

morlrler. Volgens HORNIING ('lg5g), rrauf Sphaerotil.g§, Moosen and
Schlammrr. N. Etasnorulq komt in IIUSTEDTT s (t9+Z) fij"t van aërofiol.e

diatomooën voor.
@g!g.: Komt vooral

In

cto

Batteri j in

in

de Harlttin6sbrep.k veel, voor
minctore na+e (Z 15 fi).

(tot

12r5fi) .

PjUrnrlaria Ehrenberg
6a..pjnn"1,qr.à"-cf

..-g3g1!!g§!g (lgarah)

Cteve

De gevontlon exerpleren komen gooil overeen met clo iloor LIND (1946,
f .1o.JrK en t, p.89) a1s 3. È4!g
Peterson (rf,tmSuv,t935)
opgegeven soorton. LUIJD (1946) zeg!,, dat,

slechts een variëteit van !. gg!!9]g!g

P. silvatica mogellik

is.
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Do afmetingen van de gevonden soort komen overeen met die, wolke
door LIIND (f946) uorden opgegevenr terwijl het aantal striae uet
het aloor BoCK (1962) gevonclen aantal overeenËtemt. Kenmerkencl voor

tle soort is het lancetvormige uiterl-ijk, bre€al afge"onde, soms iets
capitate uiteinrlen en de ruitvormig verwi jcle centrale area. Voo"ts
zijn kenmerkend cle naar 6én zijde afgebogen centrale poriën. De
strLa,e kurmen in het nirlden doorl-open of ontlerbroken zijn. Ik heb
ook exempla:ren gevonden, lraarbi j cle striae slechts aan één kant
doorliepen. ook de a.fbeelcling in #BGENSflI (1948rt.1, f.5) kont
uitstekend overeen. f. 1O)z 7.22g9t b.!r?, s,1)-1! i
f.11Os 1.21 , b.4r2, a.zo i f.111: 1.2O, b,J, s.2O-22.
Oek.eDe moeiLijkc iclentifikatie geeft ook voor cleze soort prob16men net betrekking tot de oekologische karakterisering. PXÍIERSEN
(t943) tesor:ouwt de soort a1s mesohaloob, HUSTDI (1957) a1s halofoob. Het pH-opt inum ligt volgens CHOINOIff (1968) bij 615415.
SzESm (1959) zog+, dat CI,EUE-EULm (952, p.'t7-'t8) rle soort a1s
een zoetwater- en aërofiele voru beschoulr^t.
Verspr.;I{et is in cle onrlerzochtë monsters een vooral voor tlo Liecle
kenmerkonde soort, komt echter ook in Hatldingsbraak en Batterij voor.
loaèal i 6 Elr cnberg
Tqe.: f .1O2. VdII. 1.26e2, b.'l
s"J. lets aan rle kleine kant.
"6,
Oe.k.: VcIHsZB. De soort is door verschillende auteurs (zie BEGER,
1927) op droge plekken gevonrlen, o.a. in stof, op boroen, tussen
mos etc. Eet gaat daarbij om terrestrisohe mossen en niet om onclergealoken of vochtige Sphagna; in de onderzoohtè Ínonsters iÉ tle soort
dan ook slechts sporadisch gevontlen en van geen oekologische betekenis. @ggg. a VrIlIe +.

65 .p inngl.-Sg_ _i-A

66.3i"nf a"i" krock:Li (crunor) Eustetlt
Tax.s f.103r1O4. ITUSTIDI (1942) Bac. f.!BO, p.319, a1s variëteit
van I. Alobicer]s Gregory
De soort is door GRINOï (1882) beschreven onder de naam lïavicula
krookii- (oorsprorikeli jke publlkatie niet d.oor mlj geraarlpleegrt) .
CLEVE

(1895) vermeklt tle soort als

var.

bij I. clobiceng.
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(1942) bestrijalt tteze opvatting en maakt er cle zelfetanalige soort 3,. tsroekii- (Grunow) Hustedt van.
Oelí.; EIr§iTEm (957) rcen* de 6oort halofio1, CHOI,NOIff (1968)
spreekt van een echte brakwatersoort.
J9EE. cH€t lijkt op groncl van de oekologische gegevens wat m6?kwaardig juist in een Í.,iedemonster ale grootste aantallen van tleze
§oort te vinden.
HUSTEDII'

6?.Br"nulgÀie mrclqs,.t'gr:rpa ( &rcnberg) Cleve
Tax.ef .1O!11O6. IIEID (1946rt.'nq, p.92) ) Bac. f .582, p.l2O.
I,UND (1946) vonil tlat alle in botlemrna,ieriaal levenile exenplaron van
d.e soort een fascia hebben (tlus in het nltlden onderbroken striae).
Dit ras bij mijn exenplaren ook het gevaI. È is een geleidelijke
or,l§lag van centraal radialo naar apikaal convergente striae.
f.1o!r L.28, b.6, s.1l-1{.; f.106e 1.28, b.B, s.1!.
Oek.: VtlI{eZ. Algeneen gekarakterieeerd als een zoutmijclende soort,
rtie volgenÉ CHOLNOKï (1968) zelfs in zwak zure wetoren pas werke).i jk a]gemeen wortlt. PEIffiSEII (1915) zegl dat ale socrt niet specifiek aërofiel is. L,UI.ID (t9+6) vona haar eohter els ttone of the

1lry,. r
68.pi@

soil

diatomstr.
VdI{:+. Door ni j a11een

most abundant

in

de Satteri

micro st aufqq (Ehrenberg) Cl6ve

Tax.: f.1OJ.

j

var.

gevoniien.
anbizuq,

tr[e

ister

VttI{.

een overgang te vormèn tussen P. nicrogtauro4
en I. tseEql-epta (Ehrenberg) I .Snith f. -q@:Lg C1eve. In de EonBters hèb ik geen overgengen tussen deze exomplaren en P..Eicroqlggron gevonclen. Ze kom€n gehoel afzonderlijk voor, retlen on
deze variëteit apart te hanrlheven. 1.38, b.7r2, s.10.
0ek.:VtllI:2. Zou oekologisch niet van het soortstypo te onclerscheialen zi jn.
Verspr. sYaIïÍ:R. f,omt in do Haclctingslraak meer voor dan in rte BatteDeze

variëteit lijkt

rij, in tegenstelling tot het type.
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f9.3inn rf arf" obsoura Kraseke
Tex.r f.1o8. EIISTEDT (t957 rplOg).Geon figuur, zie blervoor
tmAs§xE (tglz).
r,ïND (1946rf .12aLilT, p.92) voegt tteze soort bij
P. interEèaliè Lagersteilt. Volgens EUSOEDíI (t95Zrp.3o9) 1s dllt onJuist. [et ziJn beschrlJvlng kont ile gevontlen soort goetl ovoreent
de einrlen zijn snal afgeronit e tle uid<lenetriae zijn gelelileliJk verkort en er is een bretle centrale area a.a rezig. De lengte-breetlte
verhoutling béilra.agt J:1 . Ook slaÍrkere Írdivitluen zJ.Jn gevontlenr
Dtt riJst evenoeno rneer in cle riohting ran P. obscura. 1.22, b.{1
s .1 4-1 5.
§g!. r De soort kont volgens volgens tIr§D (1946) gewoonl i Jk rnot
P. microstauron voor op iets zure gronit. EII§TEIII (í942) noEnt ae
soort biJ tle tusssn nos gevontlen cliatoneeën. Door tle vernarrlng
rontl cle ltlentlfikatie van rle soort zljn oekologf.sche gegevens rel-

nig betrourbaar

E$tr.:

n

In alle t€rrel.nan rel

gevonden, naar

Eailttlngsbraak (tot Br$1 .
Noneriklatuur: Volgens tle regels, vastgestelrt
Corle of Botanioel l[onenclature.

het neest in

in

de

de fnt ernat ional

v66r I Januart í!!B geprblicaeral, e! behoeft tlaarou
geen LatiJnse bescbrlJving te zijn g€goven. (art. 36).
2.De publikatLe vond plaats ln Eeclrigia I Organ fÍir Kryptopnerr
kunde unil P§rtopathologle nebst Bepertoriun fth Literatur, i2e
bancl, DrestlerrN, 1932. Verlag und Druck von C, Ileimich. Dlt or-.
ga€,n rÍaa biJ aborurement verlel jgbaar vla alle boekhandol§. Publikat ie voldoet rlue aan xt , 29 .
3.De itatun van effekt ieve pubJ.lkat ie v1gs, art. lO waa Juli t!12,
ln Heft 3z p.55-134t tr. 2 en 3 van bet bstrèffenit€ rÍerk.
4.De naan vokloet aan ile regels voor soortgnanen van art. 23.
gaat gepaardt net ? ttuideliJke tekenirgene
5.D. ggglg!@igilg
die tle tttermir:etiertetails goerl woergeven. art. 1 en9.
XS.ASsfErcr(í9!21 ro. 161 , f .Z2a en b, p.í1f )r'rEl1Í.ptiscb, ungef&r 15 zienLioh grosze Streifen in íOrir , Btark strahlend, in der
llltte fehl.enrl. Zentralarea <Ieshalb bl,s an tler Ranil reichend.
Liingaaroa schEal. l,ans, 12y r brEit 3p (f.Zza). Anclere Foemen rH.eser
guch in tlen tleutsohen lilittelgebtrgen verlreiteten Àrt sinil 16e1]t
latrg unrl 3r5-4:5pbreit, linear mit etwas elngezogenen SELten und
keiJ.lg geruntteten Unaen (t.aZt) .

í.De

naam

is
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?o.3iIlgleEÀe viridis (ttitzsol) Ebrenberg
Tax.: f.112. Bao. f.617.ar p.314
È bostaat nog vrij veel verwaning over ile ea.uerÈang tussen de
typeverlöteit en de overige boschreven variëteiten. l.1lO, b.2JrJra.6
Oeir. : vclfi rzB. EIJSTEDI (tgSl), oligohaloob (inaifrerent). Volgens
CHOL,IíOiff (1 968) in alkalisoho tÍateren slechts toeval-svonileton.
@gpg.:VttlltC. Komt in bi jna a1le monsters voorr maa:r steede elechts
in enkele oxemplaren.
?

arig vir idis (}I itzscl ) rUrenberg var. gdeliqe(Ei1se ) Eusietlt
Ta,x.s f.113. Bac. f.617.br p.335.
Deze variëtelt ie veel kleiner rlan het soortstJrye, naar hoeft hetzelfile moctel. De eamengeeteltlheltl van tle raphe ie niet duiclelljk,

t .!!nnuf

we1

ziJn tle zeer brede centrale poriën opvall,ond. Zie hiervoor

ook

(1946, f.18Àrp.ío5) , t.64, b.1o16, e.1o.
pg!.:l[IESSE[I (t943) noemt tleze var. aBart uit het hoogveen on
rrZrlssohennoorrr en karakterieeert haar als BE-lnclífferent tot
LUND

(t96?) vonA alloen var. g4gu@ tn het ecbte
hoogveen en vraagt zich af of de var. onrlerschelclen is van het typo
door genet5.scho v€rschllfen , of slechts kleiner blijft atoor Aebrek aan voetlingsstoffen.
Verspr.:De va,r. kwam het neest voor in de IrlotlenoneterÉ.

acirtofiel.

ELEI{§iBIIRG

Rhaphoneis Ehrenberg
T2.Rhaphoneis anphioerog Ehrenberg

E.s f.114. Rab. f.68O, p.1l!.

1.46, b.28, s.B, p.B.

Oek.r VrltÍ:MB. Vask vèÉtgeheoht aan zantlkorrelg of iliatoneeënechaLen.
llgfg..: VatÍr CC. h Íreralen slechts erikele exenplaren gevonden in
2 Lieile- en 1 Batterijmonsté". Ze lijken me hier aaÍgevoord vanult
d6 brakke omgovíng.

73.nUg&!gig. surlrella

(

Ehrenberg) Grunor

@.: f. í1!. Rab. f.679, p.1?3. 1.19, b.13r4, s.!,
Q§.r en Egpg,.c zie R. amphoceros.

p.1o

5'

§-tAëonqia Ehrenberg

?4.@erg. bieser! Patrick
Tax.: f.116. Baa. t.4Og fi.257 z ala §. p,ygea l(rieger.
Zie voor een lcitisohe beschouting over deze soort hët vorslag van
V.AN DAt[ (f973) ovor de cliatoueeën van het Naarderneer. !.21 , b.6rs.19.
oel*. : Oekologiech is niet veel bekencl van ileze soort. J/RGENSEïÍ
(tg48) noent haar inctlfferont t. o. v. rle triH. (5r+-7 r7).
pg. r In de Batteri j vri j veel aanwozig 1to+ 't rlfi). Zowel in de
Iladdingsbraak als dc Liede in geringer aantal.

75.§1#Iele cf.

-9§!gg Laserstodt
Tax.e f.117. Rab. f.1161 r p.817"
Uat afmetingen betreft kont de gevonilen iliatomee ovexoen net §. 9!-@. De peeuclosepten on haakvormige. centrale poriën onttreken
echtor. ï'lat vorm bet"eft is er veel overeenkonst met g. @p!!!
(Petersen)Lund, dié echtor voel kleiner is. 1.27,6, b.?, E.16.
Oek.c Zcwel §. obtusa a1s S. borÍqh:li_ staan als aërofiel
llgg5g.c Hool rroinÍ.g in 66n Llerlemonster gevonclen.

te

boek.

?6..St"urg4e§ nboeni.cegLeEel Ehrenberg

Tax.r f.118. Rat. f.11lB.at p.766. 1.12O, b.26, s.1{, p.1 6.
Oek.r VctlísZB. IT,ENSBITRG (1967) schÍijft, tlat de soort ontbreelct in
de meest zure ge<leelten van hot veerkonplex. fn mijn nonÉterE i6

zij afirezig in

de Í,ietlomonstexs.

ïn tt

al.gemeen beschou$t men ale

soort a1s 6en vorn, die lÍe1 ln voeilselrijk ffat€T voorkomt,
afvalwater vermijdt.
.llgggag,., Vtltr{sC. Enkele oreapla.ren

in

maar

de Hactclingebraak en ile Batteri

I1.§tafrroneis prod.ucta Grunow
geE.! f. 119. nab. f.1154, p.Bo?.
De vorn heoft iets van S. anceps. Eiorvan is S. prorluota to onderschoiden cloor ile aaÍffezigheitl van pseudosepten. 1.28, b.B, s.2O.
Oelr. ! HUSTED|I ('tgZ7), t.o.v. bot C1--gehalte indifferent.
lfgpag.. r fn cle Batteri J tot 2rB$" in de andere tree t€meinen
woinig exouplaren.

j.
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Stephanodiecus Ehrenbolg
?

S.§!Sl@f
'

scue, eEtgge ( &rrenterg) Crunorv

valo ninutula (KÍitzfng)

Grunor Tax.: f.120. Bac. f.86, p.110.
De cluirlelldke puntrijen verlopen van <tubbel- (aan

cle

rand) naar

erikelgepurikteeral. Het nitttlenvelcl is Lngezonken. De randtloornen
staan onregefunatig verspreí.d, en steken over rle sohaaLran<I uit.
d§. 20, B. 10.
S§. on Versrr. r0p gtrontl van inciclenteel voorkonen en Eoeiliikë
rlterminatie worrlt deze soort buiten beschouring gelaten.
?g.Stophanoclissgs clullu§ (trblcke)EuÉtedt

. Bac. f.B4r p. 1O9.
Ontlerechcldt zich van §. astrea var. gl!U!g@ en §. hantzschli
doordat tle randtloornen niet tluiileli jk te zlen zijn. Voorts zijn

Tax.! f.

121

op het noeÉt perifeor gelogen deel van.tle striae goea afzonale!lijke punten te zien. tls. Br s.1O-11.
$!,. en ]ISES,.: Dezo halofiele planktonsoort is in de onderzochte
EonÉters waarsohi jnli jk allochtoon.

BO.Sle!h"*di"""r. hant zschll Grunon
gax.. f .122. Sece f.BJ. p.11O.
Deze soort is iluitleli jk van S. aetrea v."r. gilgslg ontterscheiden
iloor de veol lichtere (teertlere) §txuktuur. De puntrljen ziJn
s ohailu*acht ig aangegeven, nÍet ttuirle).ijk. Verder is tte afirissoling
tussen puntrijen en rentldoorhon zeer regelmatig, wat bij S. astrea
var. gi31g!g§, niet het geva). is. tls. 'lO, §.9-1O.
pg§. er, Verspr. : zie §. astrea var. minutuLa.

.
81

Srrnetlra Ehrenberg

.sy,ngdra acug Kfitzing

var. E@_ (Kfitzing)Eustedt

Tax.t f. 123. Bec. f. 111 , p.1JJ.
Komt wet afinotingen botreft uitstekend overe€n met Eustoilt re be_
schrlJving. Geen centrale area, zoals <IitoriJls bij cleze va:e.(Va[).
7,447 b.2eJ2 s.1J

5'.1

e ook deze I typische planktonvormt (SzEmSr19r9)
we buiton de ookologieche beschouwingen.

&E. u, Ilry..
laten

82..[Z@ puIche11a (aatfs )xiit z ing
Tal.: f. 12{. Bac, f.187, p.1&.
Duicteli jk onderschoiden van g. ggng. Kfitzing door de gepurikteorde
striae. §. puLchqLlq is bovendien grot er dan §. r!!qpe46-. 1.41t b. t
s.15.
Qek.l Vdfí:BZ. Komt algerneen in de litteratuur voor a.ls brakrÍatersoort. ïs volgene ViIlí epifSrtisoh (sessiel op draarlwieren).
Versp!. g Vd.H:CC. De soort ie in de Eadttingsbraak en rle
slechts met rrcinig ex€nplaren aanwezig.

Batterij

83.Svnoqra tah4a'Ls (€arah)rUtzf ng
Tax.,2 t.125.. Rab. f.'/1O, p.221 " 1.11815, b.616,, s.1O,
oek. s VcIlíaB[. TJrpiEche brakrÍato"soort, die volgens CEOINOIry(1 968)
aanwijzing is voor fluktuaties in osmotische druk. ElrSTmI (195?)

soort nesohaloob. I{orrlt ook a1s aërofielo socrt vermeldt.
!3ggpg.:ViI[;C4C. Komt zowsl ín de Earklingsbraak als rle Batteri j
not oÍikele exenplaren regelmatig voor.
noomt de

tabulata (.e6arafr)fiitzing var. fa.sc icglatg (KtÍt zing) crunow
Tax"z f . 126. Rab. f .J1O.i-]-, p.227. 1.64e b.7, s.11 .
Ook.: Doze ver. schijnt ookologisch niet van het type on<Ierscheiden

84. Synodte

te

kunnen norden.

j@g!g. e Slechts een enkel
monstor aangetroffen.

exempla.ar wercl

in

eon Hailctingstraak-
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{.1 Inleitlins
ïn

ie a1 gefiezon op alo bozïaren clie aan cle telnethotle
voLgonË Thonasson ziJn verbonden. Ook is rlaar uitoengezet waaron
ik toch ilie methorle heb toegopaet
Bij tle verwerkíng van cle gegevens uit cte soortenlijst (taUf 6)
zuflen we cle getallen voornanelijk gebruiken on tot oon gfove splitsing Ln een paar groepon te konen, ilie anrlers Eet schatten zoutlen
hoofttstuh 2

ziJn verkregen.

in totaal

83 soorten on variëteiten rlie in tabel 6 zlJn opgenomen konen 20 (nog) niet in ile flora van lÍÀI[ Dm ÍIffiFF en HIIL,S
(lg>l- ) voor. In rtit werk worclt een indeling van cle soorten
gegéven op gronil van hun voorkomen ln rater net eon bopaaltl C1-gehalte. Deze intleling is verfijnder dan dle van dc meeste buitenLanclso auteurs, onclat trodorLantl een grotere variatie in brakke
rateren biedt dan anclere landen.
De volgenrle katogorieön worden ondersoheirlens
-Z e chlorklegehalte ( tOO mg/l
ir
1oO- 5oo ns/1
-ZBe
Van tto

-BZt
-Bc
-Bldl
-t[B c

g

tr
rt
!r
rr

t'

50o-1ooo ms/1
looo-5ooo ns/l
5ooo-l oooons/I

loooo-1?ooone/l

> 1?ooo re/l
In tabel 2 wordt de vertleling van do glevonden soorten over ileze
kategorioën gègeven. Tevens wordt ondersohoid geroaakt tugson soorten rlio ín geen enkele telling neí l$ of oeor voorkonen ( =aantal
{1$) en soorten rlie Ín ninstens 66n telling wel eon ttergelijk
-M

percentage bereiken (=aarrl"al tr1$) .
Volgens CHOINOIff (t968) tonen in het a.lgomeen toevalEvontlsten En
I vordwaalile r indlvitluen met niet meer dan 1S voor in de telling:en.

,9

De soorten

dle in ile ontlerzochto nonsters op tleze ríjzc+ uitval.len

zijn vooral soorten uit rle katogorieën 3Z en trat<-ker.
Het is gooil voor te stellen clat in dit gebled juist deze soorten
van Gldoxs zijn aangevoerd of (sub)fossiel in tté bodemLaag aatwezíg ziin. Eet lijkt tlaarom gorechtvaardigti deze selektie toe to
passen en on de verclere bespreking vooral de soorten
of neer voorkonen te betrokhen.

die met 1{

to onderzoelcen of van rle soorten not lage
frekronties inclerrlaatl rle niot levontle soorton een belangiJk al6el
uitmaakten. Dit zou nagegaan kururen rorden cloor aan het niet bewerkte monster rose-benga.Ie toe te voegenr een stof tlie tle co1fu

J.s geen poging getlaan

inhoud kLeurt. Dc,soorten liaarom het gaat konen echter ma€rr zeer
weinig voor en in het a..1gcne en zíjn ze vrij kLein. Bovenclien kunnon dergolijke rnatter preparaten §leohts met gor inge vergroting
worclen bokekenl waardoor de struktuur van do echalen niet 6oetl te
ontlerscheitlen is. Dit alIos bij elkaar mo:kt het vaststellen van
het aantal niet-autochtone soo?ten in een nonster vergoli jkbear
mot het zoeken na,ar een speltl in een hooiborgr. een red€n voor miJ
om er niet aa,n te beginnen.

fn

tle hierna volgencle bespreklng van tie verschillende monBterpunten lÍordt tehalve van VAIS DER IIBFT'i s incloi.ing op gronè. van
het chloridegehalte ook gebruik gemaakt van de gogevons van

(tgll).

De katogorieën ctio

zij

onilerscheiden ziJn gobaseerit op
het syste?m van KOLBE (lgZl) en onvattena
"
g soorten ontwikkelen
zícb ín water met 30Ë C1-- en me€r
-p}
_b.
-qe§gbeolb c ialem bij Or2 - 30 É.,c1-gë@,Ioob s a) halofielc ontwikl<eL ing gestimuloerd. door iets
b"ak Ía.ter
b) intlifferont e zoetwatersoorten, kunnen ln brakwater voorkomen
-nafofqgb- ; verdragen goen zout. (meest r sphagnofielo I eoorten)
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Vooral aan EIISTEDI ('t 957) en cEÖLNoIff (1968) ztJn rle aanrrijzingen
ontrent clo pH-preferentie tlor soorten ontleencl.
De volgencle incteling ïortlt tlaarbi j gebruikt r
pEr ) ? ( =e1Ee1:Lb:!ggL) s ale §oort ontrikkelt zich aIleen in elkalisch water met hoge rrH
)r7 ( =alkalifiol) c de ontwlkLelin5g is nict absoluut gebonden aan een hoge pH, maar $oxtlt er

rÍel aloor gestiruuleord
=7 ( = intliffercirt ) : de soort heoft gcen voorkeur voor een
bepaaltle dI
{? (=acidofiel) e ontwiklreling gestiruloerd rtoor }ago pH
(? ( =aciclobiont) e de soort is gebontlen aan ste"k zuur vater
TenElotte wordt nog verneld of rle soort bokend ig als 'aë:rofÍeIer
diatonee. Àërofiel niI dan niet zeggon, dat de soort a1Ieen onilor
aërofiole omstanrllghetlen voorkomt, rna.ar tlat rij door rle auteurs,
flie reetls in hoofdstuk 1 worden vormeltl, rel in dorgelijke situ-

atios is

!.2

De

govonden.

3att6"i.'i

In rte Battorij !Íertlen totaal 6l soorten gevonclcne waarvan 34 met
>1%. Zoals roocls vcrmeld. is, werd nonster 3 niot op ttezolftto
plaats a1s I en 2 genomcn, maaÍ lreer aan de rand van het terrein.
In dit monster konen J soorten voor, die niet in I en 2 voorkornen,
tÍadrvan echtor slechts 2 met een frokrentl e >1fi.
Van tle 18 soorten, tlie rrel in 1 on 2, mazr niet in I zijn gevonrlen,
komen ! not .> 1É voor. De meer freknente soo?ten, tlÍe aLloon in
I voorkonon zijn: C.yclotclla. stxiata (B) en Stcphanogiscus hantzschll
(ZU). fn 1 en 2 zijn het l[avicula sresaria (Uatofiet) r N. hunsa!-::cq (ZB) r N. rLyaqbeseÉele (Zg) , il. salinarun (B) en tÍítzgghia
therqaljlq (inaíffercnt). Do verschililen tussen dc monstors 1 on 2
en Bonster 3 liJken níet zo groot, àat z€ afzondorliJk bekeken
moeton lroralon. De soorten die het meest fuoksont in de Battorlj
werdon aaagetroffen staax in tabel 3.
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Slechts 1 soort is aci{lofieI, de ovotige intlifferent tot alkalifio1.
goowel tijèens de nonsternamo het water meesta.l iets aan de zuro
kant nas, lijkt het op Srontl van de gevonden tliatoneoën waarschijn1ijk, d-at er vrij €rot -. schonmelin§en in ile pE-raarden zullen optreilene waar d.e incliffereute soorten tegen bestantl zijn. De pH za1
daarbij meestal. aan de alkalische kant zíjn, gpzien het vlij rgroto
aantal alkalifiole soorten.
De meeste soorten zijn ook indifferent t.o.v. het chloridegohalto,
of hebbon 6en voorkeur voor zrak brak water (oIigo- mesohaloob,
halofiel, ZB). Dit hangt mogeli jk samen net het periorliek uitctnoeien van het terrein. Hetzelfde gelilt voor het feit, dat oen vrij
groot aantal van de gcvonrlen soorten voorkomt in tle litteratuur
over aërofiele diatorneoën.

4. 3_De, Harlclingsbraak

In

de Hadtlingsbraaknonsters werdon in totaal J2 soorten g'evonclenl
waalvan 2J net.i, 1S. De meost voorkomencle soorten zijn in tabel 4

vermeltl.
Opvallentl 1s

hior ile aanwezigheitl van onJ<e1e zure soorten

naast

alkalifiolo. lloorts verdisnt het

voorkonen van f,ëvicula fossalis
vormelding, aargozíen clezo soort voorzover mij bekend nog niet
eerder in Nodorlancl is aangetroffen. Dezc soort is in het eorsto
monster nog betreklreliik vreinig aatwezíg, mèar bcpaalt in het
treede en clerde het beeltl. De Eoort kont in hot tweede nonster
gamen met Eg€il€M oepucina min of meer in de pJ.aats van
Àcbnantes affirlie en &gig]g somi{ruIun.
Deze vier soorten zijn a1Lomaa1 zeer klein (lengtc 1O-1!.:,) en
geven ilaarneo een specifiek karakter aan do EaildingsbreakÍlonster§.

soort met iets royalere afioetingen bereikt een behoorlijk hoog percentago in tle te11ing. fn rle litteratuur over aërofiele clietoneeën worilt herhaakleli jk op rlo goringe afmeting van
deze Eoorten ger{szen. Hetr zijn niet a1leen kleine eoortone luar
ook kleine erenplaren van soorten, die onder optimale onstanclighedon veel grot er kunnen rordon.
Geen enkole
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dit monsterput in de Eeddlngsb"aak vormen een
mengsoL van eneiziJds alkaliflole en pE-inilifferente soorteny en
anrlerziJds enkels zuurminnenile , zoald do beiile Eunotiars. Dit
za1 mogelijk samenhangen met het feit, ctat de verlanding van cle
is, waarcloor de zure soorton zich aan hot ontblaEk vrij
"gcent
wikhelen zijn, terwijl aan ale andere kant eon enigszins bralcke,
aLkalifiele flora, vorgelijkbaqÍ met tlie van cle Sattorij, nog aanwezig is.
Do cliatomeeën op

4.4,:&,

!i.@

In totaal

werclen op de

tlrio punten {! soorten

gevontlen e ríaarvan

20 not oon fuekwentie :t1fi.De nonstorpuntën afzonderlljk gevon <Ie
volgenae aantallon te zient Is 24 (11 >r 17") i rr: 23 (6) 9 III sl7(16).
De drie punton hebben ? soorten gemoenschappel ijk, wat in ta,bol I
in rle laatste kolom rordt aangegeven. Do soorten tlio hct moest
frekwent zijà -ook al komen zc niet in alle nonsters voor- zijn
in tabel I ontlerstroept.
Sijzonclero vermeltllng verrlient NavÍcule. festiva, eon soort ilie bekenil staat a,1s aciclobiont e en die tot nu toe 'rrp,t Nerlerland betreft
a11een op Torscholling was gevondon (montl. mecl. VAN DnR ïmf$'r19?2).

Hot is niet vorrontlorlijk, clat bijna a1le in tabel 5 genoemtlo
soorten in litteratuur over aèlrofiele digtomooën voorkomen.
Daartoe behoren immers vooral tle tusscn vochtig mos levende soorton.
Het eerste nonst or van punt ïII is, vergeleken met a1le antlore
nonsters, het meest soortenrijk. Hiortloor lijkt het vorschil tuÉsen
ds drio punt en groter dan het op gron<I va"n de boirle anrlere monsters
van punt III ie. Een verklaring voor cleze veelhoià a,an soortèn iE
misschien, tlat het monster in oen kuiltje in rle vegeta.tic wercl
genonon. Het ïratgr was alaax in verhoucling tot ile andere nonÈters
veal eléktrolietrijkor '(zie tabel 1 en p.21 ).
De verschillon tussen tte cllatomeoëngemeenschappen van <Ie dris
Liedepunton zijn overigens klein on rorrlen voornamelijlË bepaald
iloor goorton tlio net cnkelo e*ernpla,xen en heel risseLvallig nu oens
in rliÍe èan weor in tlat monstor opduiken.
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De moest fuol<wente soorten zijn bijna a1lenaa1 tevens de soorten,
ilie tle tlrie punt en gemeenschappelijk hebbon, en in tabel 5 ziin
genoemcl. Het lijkt claaron gerechtvaardigd te ste11en, clat hot niet
goed noge).ijk is door middol van tlit tliatoneeënontlerzoelc cle tlrie

punten van elkaë! te onderscheitlen, hoewel alat lrat vegete-tie betreft wo1 kan (zie ZIIIDIAïïJKr19?3).

4.5 Versel:Uik:tUg
llanneer we aLleen ilo 49 soorten met eon frokrsent:i.o >.1É bokijken,
en cle tiedenonst@rs bij elkaa: nomene konen we bij vergeliJking
va.n tle Satterij, de Hacldingsbraak en cle Íiedo tot tle volgenile bevinrlingenr & zijn I soorten clie in a1lo ttrio ile terreinen gevonclg. la4qCglale, Eunotia
en r,rortlen. Het .zijnr Achnantes -@.,
teno11a, lÍavicuLa pupula, $. seuirnrluu, Pinnul,ariA anoencljqqla !e
en Stauroneis kriogori. Do verdeling van dc soorten over tle nonsterpunten wordt in onderstaantte figuur woergegoven. De hoekpunten geven het aantal soorten tlat allcen in «Ie Batterij (B), de
Eactdingsbraak (H) en ile LIIDE (f) gevonclen werd. De soortcn rlie
in tree terreinen werclen aangotroffen staan langs de botreffenrte
zi jrlen. In het midtlenveld staat het aantel soorten dat tle tlrie
torreinen gemeenschappelijk hobbén. Deze wíjze van voorstollen is
ontleontl aan LONDo (1966) .

Het heeft gecn betekenis venrantschapscoëffioienten tussen de
torreinen te gae.n berokene op gronrl van rleze getaIlen. Daarvoor is
het onderzoek te beperkt van omvang.
Ult ale figuu? komt nol naJrr voren, clat de Eatlctingsbraak on de
Lled.e relatief neor eoorten geneon hobben tlàn cte Hadclingsbnaak on
cle Batterij. Rcden hiervoo? zou kunnen zijn, dat rle Earldingsbraak
en tle Liede beide verlandingstemoinen zijn, i.t.t.de Batterij.
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Naast onclerlinge vergelijking v.an cle drie torreinen kunnen we de
gegevens van ander in iitretlerland gerlaan onilerzoek naast tle onze
leggen"
ïn tle ëerste plaats is rlaar tle studiè over Eet Iiol bij Kortenhoof
geschikt voor, 6n speciaal het artikel van VAII Dm Ï{mFF (1955)
over de clie"tomeoën va"n het plassengebietl, en van DE GR.A.0,F en MEYffi
(t955) over ile korubinaties van nileoörganisnen in rle triLvenen van

het gobied. Dit Laatste is vooral Éteschikt tér vexgeli.iking met
clo l,iecle. & blijkt echtor bijzonrler reinig overeenkomst te zijn.
AlLeen dè soortenstaai no.4 uit ile zone van SEgqnun @
en
§.. Elr;g!3g bovat zorel Eunotia exisua als E. tene11a. In de meeste
Kortenhoefnonsters komen rni j voel gïg@]!'È en.&i!@igrs voo!,
clie rloor mij in het gehoel niet zijn gevontlen.
Van tle !J soorten die VAN Dm I{EtitrE vonrl in het opon water komen
Ëlechts 1O vrij fuekwent in de monsters van tle Satterij voor.
Voor tle L,iocle en rlo Eatldingsbraak zijn tlit er respektievelijk

4 enJ.
heeft o.a. andorzoek geÀaan naar ile diatonoeën in
cle Binnenliede. Door hen zijn {B soorten in een monste" uit do

DU S.A.AR (1963)

oeverzone van

als

dit rater

gevond.en en m@t behulp van rose-bengale

soorten herkend. Daa,rvan komen 1! ook in mijn monsters
voor, voornamolijk in die van do 3ai;teri j. Vooral d.c braldcere
§oorten ervan zijn rloor mij echter slechts sporaclisch gevonden.
De Binnenlietlo zou heel goccl een bron voor d.e anrrvoer van ilezo
I verdwa.aLde I soort€n
naar do natuuneservaat jes kurmen zijn,
bijvoorbeeld via vogels.
Levend.e

b)

5.DISKUSSÏE

!.1

IIet

!§ryjpi§'

karakter

In het voorgaantle hoofdstuk is herhaalatelijk

gesproken over tle vele
taërofiefor d.iatomeeën die werden gevonden. De inilruk-ken van o.a.
EITSTIDT $9qz) u" ruND (1946) werd.an daarbij b6v6stigds de meeste
soorten zi-jn zeer kIoin, van de grotere soorten zljn vooral kleine
inilivÍtluen gevonden. Soventlien bezitten ile meeste soorten een
voortbewegingsmogeli jkheirl door ile aanwezigLeiil van een raphe.
Dit is waarschijnlijk belangrijk, omalat z€ zich. hiertloor steeclr
naa,r rle

vochtigste plaatsen kunnen

begeven.

iaörofieLr suggereert, dat tlit een ze6r aparte groep le.
ne meeste soorten dio oniler ' a,örofiele I onstantligheclen kunnen leven,

De tErm

hebben echter hun hooftlverspreicling
Op

in groteré

watermassars.

tle rtlroget plekkon heersen k€nnèIijk onstandigheden ilie in be-

paalde watertypen ook voorliomen, zoals schomne3.ing in os[otieche
druk. Eoewèl raérofielr dus eigenlijk geen juiste term is, want
geen exakto oekologische gegevens verschaft, is het 6on heel goerl
bruikbare aantluicting geblekenl clie vergelijking met vooral ouclere

publlkaties rogeli jk

I

maakt.

.2 iloe .aepreEeutegief ig clit

on4erzoek?

Dè vraag hoe representatief dit onrlerzoek is heeft vooral to maken
met ile wijze van monsterea. Hj.er en tlaar is in ile terreinen leon
greepl gedaan. Op gronrl d.aarvan kunnen we we1 zeggenr rrrle gevonrlen

in het onderzochte torrein voorrr. ItÍaar het is
uitera.ard onjuist te stellen tta,t hiermee rle dliatorneeëngemeenschappen van het terrein bekenrl zijn.
diatomeeën komen

Als voorbeeltl diene

nogmaals

het eerste

urcrnster van punt

LiedeïIf.
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een venster in het veentlek geronËtertl, Det
a1s resulteat een veel rijkere tliatomeeënooggt «lan in tle overige
Í,iede.rDonstels. Eet zou interessant zijn na te gaan, hoeveel monsters in een terrein gononen moeten rorden en op welke wljze
(aselokt?) om een juiste indnrlc van hot totale soortenassortiment
te }crijgen. Daarbij zou bijvoorbseld onflerzooht kunnen worden hoe
tLokaalr een gemeenschap in zoln venster in het vecndek Is, of er
invloecl daaryan in ile ctirekte omgoving te zien is (een gradient?)
Daar word

toovallig in

en clorgelijke.

l.J

Een waartleoortleol?

Eet ontlerzoelc werd verricht in het karler van het Spaarnwoudepro jekt
0n een beheersailvies te kunaen geven, zoals net tlit projekt wertl
booogd, moot op een of antlere rijze een raarrlering over het onilerzochte terrein, land of water, word.on uitgesproken. Eet is niet
mogelijk dat, op gronrl van een beperkt ondorzcek ai.s het mijnee
voor de verschilLende terreinon in hun totaliteit te rloen.
Voor a1l,o drie de terreinene near vooraL rzoor de Liecte, Lijkt een

groter opgezetto studio, zoal,s tlie van DE CR.A.AF €n}{Efm (1955)
ln Eet Bo1, beter geschikt. In tle Lier1e zijn ile cliatoueeën a116én
geon geschikte pararaeter om het terrein te karakteriseren. Ze
konon in ecn to kleín aantal voor om intorne tlifferentiatie nogolijk te naken. I{el bevestigen ze de indruk ttie a1 op gronrl van
chenlsch en vegetatiekunclig onrlerzoek bester.t, namelijk clat het
gaat on eon zuur Sphagnumt erre in, raarin naar weinig soorten cliatomeoën zich thuis voelon. Ta1 van Sphagnofiele (hoogveen) soorton
bliJken echter te ontbreken, evenaLs de 91g!g&ts €n -&!!EEt §

van DE GRÀA,E en l,@f,EB (1955). Hieruit is rnogel i jk te korlkLurleren,
rlat hot ortr ëerr vegetatiedek gaat, fu,t ni€t permanent met water i5
verzadigde naar periodielc uitclroogt.
(196811970) probee"t op gronil van de stuclie van zoveel
groepen organisnen een biologisch waardeoorcleel te geven.

SCffiOEVER,S

nogelijk

"
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Dit is a11een mog€lijk voor iemand rnet een eno?nre orva.f,ing en kennis. Mot eon groep gospec ial iseerde menson eon dergelijk onclorzool<
aanvatten brengt wcor a.pnrte problenen rDec, vooral op het terreín
van ontlerlinge sanonwarking en juisto intorpretatio van door anderen verzanelde gegevon§.
In beicle gevallen is het nodig een clultleli.ike klíalit eits intleling
voor a1le g oopen orgF.nismon te rne.ken, om de gègevens to kunnen
interlrotèxen. Van zorn intleling (voor <Io aquatische organismon)
moot alan tle beperktc toepasbaarheirl in hot oog wortlen gehouden.
Zo is bijvoorbeelcl hct bestaancle saprobio-systeom voor mijn ondorzock niot bruikbaar, tlaar clit gemaakt is voor cle opeenvolgende
stappen van zelfueiniging in stromend water. Een statliun dasruit
is niet vergeli jkbaar met de toestanrl die in rle door rnij onrlerzochte terreintjes voorkont .
natuurreservaat jes is het probleemc riweLk
wa,nrd.ooortleel geef ik?rr niet zo urgont. Ook zonder de kennis van
dc <liatorneeën is tluiileJ.i jk rlat rle terreinen cle moeite uaard zijn
om bewaartl te bl-ijven. Eet geoft echter ale nogelijirJreid tot vergelijking mot andere terreinen. Soventlion kan het een aanzot zijn
tot een meer gedetailLoortle studie van tle reserraat jee, oro onig
inzicht to lci jgen in d.e verschei<lanheirt clie zotn terrein nu (nog)
herborgt on in cle toekomst hopenlÍjk za1 bohouclen.
Voor d.it ontlerzoek
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