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Metenvanveranderingenin
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Hetfytoplankton vormteenbelangrijke indicatorvoorde waterkwaliteitdoorzijngrotesoorrverschcidciiheidensnelleresponsopomgevingsfactoren.Omdeecologischestatusvan waterenvastte
stellenvraagtdeKaderrichtlijnWaterondermeeromtrendsenveranderingen m deduur, intensiteit
ensuccessievan jyroplauktonbloeienvasttestellen.Dcgrocisnellicidvanfyroplankton vereisteen
bemonstermgsfrequentievan eensperdag,veel meerdandestandaard meerpraktijk. Omdeeffecten
van dezeverschillenteonderzoeken,zijn4ogroepcnorganismen en/oj deeltjes indeOudeRijntwee
wekengevolgd metdagelijkse cytometrischeanalyse.Inditartikel wordengrafiekengetoondvande
2ogroepen metdehoogsteconcentraties.
Defluctuatiesinhetsysteemgedragzijnzo
grootdatdagelijksebemonstering inderdaad
noodzakelijk blijkt omzulkeecosystemenin
detailtekunnen volgen.Een praktijkvoorbeeld
toontaandathetreduceren vandeinterpretatiedoelstellingtotde'grovelijn' nietbetekent
datdemeetfrequentie navenantgereduceerd
kanworden.Demeetfrequentie speelt blijkbaaropalleniveauseensleutelrol.Geautomatiseerdesystemenkunnen uitkomst bieden
doormethoogfrequente analysedewitteplekkentussendemicroscopischeanalysesinte
vullen.Enkelvoudigemetingen,zoalstotale
celaantallenoftotaal-chlorofyl-a,biedenhiervoorteweiniginformatie enwordenookniet
alszodaniggebruikt.Uitdegetoondemeetgevensblijktdatmoderne scanning-flowcytometrieinformatie levertdieweldichtbijhet
taxonomischeniveaukomt.Dezesystemen
kunnenhoogfrequente informatie leverendie
deinterpreteerbaarheid van laagfrequente
microscopischeanalysesaanzienlijk verbetert.
Hetbewakenenverbeterenvandeecologischetoestandvanoppervlaktewateren iseen
belangrijkedoelstellingvandeKaderrichtlijn
Water1'.Ditvraagtombetrouwbareen(op
Europeesniveau)vergelijkbare methodenom
deecologischetoestandvandezewaterente
bepalen.Fytoplanktonvormteenbelangrijk
onderdeelvanhetecologischerapportcijfer dat

wevolgensdeEuropesekaderrichtlijn aan
waterenzullenmoetengeven.Vanhetscala
aanfysische,chemischeenbiologischekwaliteitselementen lijkt hetfytoplankton echter
nogsteedshetmeestlastigtebepalen2'.
Depraktijkis:watermonsters nemen,conservereneneventueelconcentreren,endaarna
metbehulpvandemicroscoopsoortendeterminerenenaantallenindividuen tellen.Mede
doorhetspecialistischekarakterhiervan zijn
dekostprijzen permonsterhoog.Naasthet
aantalbemonsteringslocaties enreductievan
demeetnauwkeurigheid, bijvoorbeeld door
aantallen tevervangendoorde kwalificatie
'hoge'of'lage' concentratie,wordtdoorgaans
ookdemonsternamefrequentie geminimaliseerd.Dientengevolgewordtdoorgaansnoch
inkwalitatievenochinkwantitatievemeetprogramma'shetfytoplankton adequaat
bemonsterd3''4'.Devraagisofdekwaliteitvan
demonitoringhiermeetoereikendblijft voor
adequatebeoordelingvandeecologischestatus.
De analogie met de muziek-cd
Hetopdiscretetijdstippen tellenvanhet
fytoplankton iseendigitaliseringvaneencontinufluctuerende toestand,bekendvande
muziek-CD.Naastdegetalsnauwkeurigheid
-hoemeer'bits',destebeterdeweergave-is
hetvanbelangdatde bemonsteringsfrequen-

tietenminstehetdubbelemoetzijnvande
hoogstesignificante frequentie omdeoorspronkelijkefluctuaties nogvoldoendetekunnenbenaderen.Bijlagere meetfrequentie
wordteensteedsgroterdeelvande fluctuaties
(desysteemveranderingen) nietgeregistreerd,
waardoordekansopfoute weergaveendus
interpretatieopbasisvandewaarnemingen
toeneemt.
Ervanuitgaandedatbepaaldesoortenbinnenéénweektotbloeikunnenkomenen
gemakkelijk binneneenweekweerkunnen
verdwijnen, iseenminimum bemonsteringsfrequentie vanvijfofzesmaalperweeknoodzakelijkomditverloopgoedtekunnenvolgen.
Ditiszo'ntienmaaldehuidigestandaard.In
analogiemetdemuziek-CDbetekentditdat
vrijweldagelijksebemonsteringnodigisom
naastdebassenookdeviolenvanhet fytoplanktonorkestzuivertekunnen beluisteren.
Bijmatigereductievande samplingfrequentie
zullenruisenvalsetonenontstaan.Bij een
tienvoudigereductielijkt nauwelijks muziek
overteblijven.Hoeserieusisdezeanalogie,
metanderewoorden:schietenwenietdoor
metdagelijksemetingen?
Analyse van eenjaarserie
Tijdseries vanfytoplanktontellingen met
hogemeetfrequentie zijnschaars.Afbeelding1
toonthetmeestrecentejaarvaneenserie fytoplanktontellingen vanhetBedford Basinbij
Darthmouth,NovaScotiainCanada,meteen
bemonsteringsfrequentie vaneensperweek5'.
Lettendopdelogaritmischeschaalzijn inderdaadzeerforsesysteemvariatieszichtbaardie
bijreductienaaréénbemonsteringpermaand
vrijwelallemaalwordengemist.De'spikes'
tonenaandatwekelijksebemonsteringook
onvoldoendeisomdefluctuaties enwerkelijke
piekwaardengoedteregistreren.HetBedford
Basiniseenestuariumvanongeveer10km2
datindirecteverbindingstaatmetdeAtlantischeOceaan.Hierisduswaarschijnlijk geen
sprakevanartefacten,gerelateerdaanbijvoorbeeldeentekleinewatermassazoalsdesnelle
opwarmingvaneenvijverofeengebrekaan
watermengingzoalslokalesubpopulatiesdie
metstromingen meedrijven.
Demeetserietoontrepresentatievegroei
enbloeienhetlijktdatbijdezezichsnelvermenigvuldigendeensnelafstervende soorten
deprogressieenfaseringvanbloeienende
responsopsysteemveranderingen nietin
detailgevolgdkanwordenmetgangbaremonsternamefrequenties. Lagemeetfrequenties
beperkendemogelijkeinterpretatietotde
'grovelijn':dejaarcyclus.
Alertheidblijft geboden,omdathetreducerenvandeinterpretatiedoelstelling niet
betekentdatdemeetfrequentie navenantgereduceerdkanworden.Maandelijksewaarnemingkanonvoldoendezijn omzelfsde'grove
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De'zomerbloei'uitajbeelding 1 oplineaire
schaal. Blauw: bemonstenngelkeeersteweek
vandemaand (overeenkomendmetdeblauwestippenuitafbeelding 1).Rooibemonsteringelketweedeweekvandemaandgesimuleerddoortelkensdetweedewaardeper
maand uita/beelding1 tenemen).
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FluorescentiemetingenindeOudeRijn,bij
Nieuwerbrug.Horizontaaldemeetiagin
maarr respectievelijkapril2004.Verticaalde
totaal-chlorofyl-jluorescentievanallesoorten
kleinerdan20(jm(blauweruitjes),allesoortengroterdan50pm(oranjedriehoekjes)en
allesoorten bijelkaar(rodestippen).
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Wekelijksejlowcytometrischej5<toplanktontellingen vanBedfordBasinin2001.Het
infonnatieverliesdoor beperkingtotmaandelijksebemonstering[gesimuleerd doorde
blauwestippen)isaangegevendoordeoranje
vlakken.

lijn' tekunnen volgen.Ter illustratie toont
afbeelding 2 twee maal dezelfde bloei, waarbij
het verschiluitsluitend het gevolg isvan één
week verschil in monsternamedata. De meetfrequentie speelt blijkbaar opalleniveaus een
sleutelrol.

Intensivering van de monitoring
Dejaarcyclus kan hooguit alsgrove kwaliteitsindicator dienen. Denormatieve omschrijvingvandeKRWbaseertzichopdebeoordeling vandeduur, intensiteit en opeenvolging
van debloeien van de fytoplanktonsoorten.
Daarmee dient eenclassificatie in vijf stappen
bereikt te worden, vangoed tot slecht, afhankelijk van demate waarin desoorten en hun
bloeiwijzen afwijken van de 'onverstoorde
staat'.Afgezien van het probleem om de
'onverstoorde staat' tedefiniëren, isde kwalificatiedus afhankelijk van het dynamische
karakter van het fytoplankton. Dit vraagt een
monitoringssysteem dat snel en nauwkeurig
genoeg isom de tempo en de intensiteit van
opeenvolgende bloeien van diverse soorten
waar te nemen.
Waar microscopische analyses teduur zijn
om debemonsteringsfrequentie significant te
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Afb.4:

Onder'Nitschia'typecolonievanviersymmetrische cellen(fotouit:GerhardDrebes,MarinesPhytoplankton,1974).Bovencorresponderende ééndimensionaleafbeelding metdelichtsterkteonder tweehoeken(zwarte
engroenekleur)endeJluorescenrieindriekleurbanden(rood,paarsen geel).

verhogen, komen automatiseerbare waarnemingen inbeeld.Automatiseerbare 'bulk'bepalingen beschrijven één aspect van het systeemgedrag. De abundantie van afbeelding 1
geeft bijvoorbeeld de totale celaantallen.
Ofschoon de pieken indit type waarnemingen
vaakdoor kleine soorten gedomineerd worden,
blijven we in het ongewisse welke soort of
soorten het waren en weweten niets van de
soorten die in lagere aantallen voorkomen. Die
informatie isjuist belangrijk voor inzicht in de
biodiversiteit. Detotale hoeveelheid fotosynthetisch pigment (chlorofyl) in het oppervlaktewater kan ookautomatisch gemeten
worden alsindicatie vande hoeveelheid fytoplankton, analoog aan dereeds veel gebruikte

chlorofyl-a-bepaling. Afbeelding 3toont aan
datookhier systeemfluctuaties optreden die
debetrouwbaarheid bij lage meetfrequenties
ingevaar brengen.
Ookbij dit type enkelvoudige meting blijft
soort- ofgroepeninformatie achterwege, terwijl diewelverschillend kunnen bijdragen,
zoals afbeelding 3toont. Koppeling van deze
globale informatie aan microscopische soortinformatie levert dus maar beperkt voordeel.
Omdat frequentie eninformatie-inhoud sterk
verweven zijn, zou een automatisch meetsysteem voor telling én Massificatie ideaalzijn om
dewitte plekken tussen de microscopische
analyses in tevullen.Een ideaal systeem zou
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snelle screening van vele monsters voor diverse
typen profielvormen (soorten deeltjes) mogelijk temaken. Deherkenning van verschillende soorten isbeperkter d a n watm e tde microscoop mogelijk is maar de 'false color' van deze
ééndimensionale plaatjes accentueert structuurverschillen indedeeltjes enregistreert h e t
p i g m e n t van h e t fytoplankton, zodat toch n o g
een verbazingwekkende nauwkeurigheid van
classificatie gehaald kan worden 7',8',J'.
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MeetreeksOudeRijn,Nieuwerbrug, i$maart-5apnl 2004.Verticaalindividuenpermilliliter (lineaire
schaalmethetbereiklinksboven),horizontaal dag inmaart/apnl 2004.Toegevoegdingrajiek 1 en 11 respectievelijkhetwind-enzon/temperatuurverloop.
1:sediment,1-3pm 2.-sediment,3-10pm 3:sediment, 10-50pm 4:heterotro/enA,80-140pm
5:heterotro/en B,30-100 pm 6: blauwwier/ilamenten 7:picoplankton,cyano
8: 8[imcellen,matigace. pigment 9:Cryptomonastype±30pm 10:Cryptomonas type± fibpm
11:Synum kolonies,50-150[im 12:7pmcellen,ace.pigment 13:picoplankton,Chi.a
14:3-15[imcellen,Chi.a 15:8|jmcellen,veelChi.a 16: Closteriumtype50-80pm
17: Closterium ty\>zjo-ioo pm,dun 18: dubbelecel70-^opm,spindelvorm
19: i5"4opmcellen,veelChi.a 20:Dinobryon kolonies.

per analyse duizenden deeltjes m e thoge resolutie i nkleur k u n n e n fotograferen ende beelden daarna ook automatisch classificeren tot
op soormiveau: theoretisch mogelijk 2 ' maar
helaas n o g niet praktisch haalbaar. Een wel
praktisch toepasbare techniek werkt m e teendimensionale lage resolutie-profielen verkre-

gen door snelle laserscanning van deeltjes in
combinatie m e teen injectietechniek. Afbeelding 4 laat een voorbeeld zien van een dergelijk
profiel.
Duizenden van deze profielen k u n n e n per
monster inseconden worden gemeten. Daarbij
blijft de hoeveelheid data voldoende klein o m

Eendergelijke methode isgebruikt voor
het uitvoeren vaneen korte meetserie van19
maart tot 5april 2004met (bijna) dagelijks
genomen watermonsters uit deOude Rijn.
Circa40 verschillendegroepen organismen en
deeltjes konden indemeetdata herkend
worden.Hier liggen degemeten categorieën
dus in debuurr van desoorten;een acceptabele
basis om ecologischeconclusies te kunnen
trekken, omdat volledigesoort onderscheiding
hiervoor niet persenoodzakelijk is. Afbeelding
5toont deresultaten voorde 20groepen met de
hoogste aantallen. Deomvang, snelheid ende
onderlinge (on)afhankelijkheid van de fluctuatiesin de reeksen is opmerkelijk.
Demonsters werden genomen ter hoogte
van Nieuwerbrug in het midden van een ruim
tien kilometer langesectie,afgesloten door
sluizen respectievelijk bij Woerden enBodegraven.Uit waterstands-,srromings-en neerslaggegevens blijkt beperkte waterbeweging in
het systeem in de beginfase, gecombineerd met
windering weer(ziegrafiek 1 van afbeelding 5).
Dit lijkt men terug tevinden inde sedimentconcentraties (grafieken 1,2 en 3). Scheepvaart
zorgde verder voorenige menging.DeTemperatuur enzon (grafiek 11)speelden een duidelijke rol:explosieve toename van diverse soorten.Cruciaal isdat dehier gevonden
fluctuaties daarom inprincipe ook verwacht
mogen worden ingroterewateren, met name
in ondiepe meren.
Uit afbeelding 5blijkt dat een enkele set
getallen uitdegetoonde reeksen (zoalsde
omcirkelde waarden alsbijvoorbeeld op26
maart zouzijn bemonsterd in het standaard
programma)geenrealistisch beeld kan geven
van desysteemvariaties,noch vaneen basislijn.
Het toont aan dat frequenrie en informatieinhoud samen moeten gaan.Zowelveelcategorieën alsgoede tijdseries zijn nodigom kennis tekunnen opbouwen overdeze
dynamische ecosystemen.
Eenander voordeel vandecombinatie van
veelcategorieën en hoogfrequente metingen is
het betereonderscheid tussen ecologisch en
hydraulisch veroorzaakte systeemveranderingen.Doordeinlaat van 'vreemd' water in een
H 2 O i( is-2004 105
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meerofkanaalkanbijvoorbeeld een front
voorbijhetbemonsteringspunttrekkenmet
eenzeerplotselingeveranderingvande
samenstellingvanhetfytoplankton totgevolg.
Descherpeafname inaantallenvanmeerdere
soortenop3 aprilzoubijvoorbeeldeen
hydraulischeoorzaakkunnen suggereren,
warehetnietdattenminste tienvande20
getoondecategorieënweinigofnietveranderdenénhetfeitdatgeennieuwesoortenverschenen.Statistischiseenhydraulischeoorzaakduszeeronwaarschijnlijkenlijktde
oorzaakvoornamelijk gezochttemoeten
wordeninhetverdwijnenvandezon.
Toekomst
Hetgetoondeisnogmaarhetbeginvande
mogelijkheden vandittypeapparatuur10'.De
mogelijkheden totclassificatie vandehuidige
instrumentatie wordtnogbeperktdoorde
relatiefeenvoudigesoftware, terwijl additioneleoptischewaarnemingen reedsontwikkeld
worden.
Cytometrischeanalyseskunnende
betrouwbaarheid endereproduceerbaarheid
vandemeetwaardenzelfverbeteren,vooralbij
insimtoepassing.Ditkomtdoordatrisicofactorenzoalsmonstername,conservatie,concentratie,transportenopslag,hetmicroscopieprotocolendetelstatistiek,wordengereduceerdof
geëlimineerd.Ditisindiversevalidatiesreeds
aangetoond 10|'n'.Bovendienbiedendezeanalysesnaastdetellingen(aantallenindividuen)
eenhoeveelheid kwantitatieveoptische informatie,zoalshetverloopincelgrootteenchlorofylfluorescentie pergroep13'.Dezeoptische
informatie kaneenvoudiggesommeerd
wordenpersubgroep,zoalsbasaalgedaanin
afbeelding 3.Verderereductietotééngroephettotalewatermonster -levertgereduceerde
informatie op,vergelijkbaar met bulkbepalingenalsabundantie,chlorofyl oftroebelheid.
Indehuidigebeoordelingssystemen wordt
chlorofyl-a gebruiktalsindicatorvoordehoeveelheidbiomassavanhetfytoplankton.De
bijdragevangroepenensoorten fytoplankton
aandebiomassaismetmicroscopiemoeizaam
vasttestellen.Doordatdeflowcytometer de
hoeveelheidchlorofylfluorescentie vanindividuelecellenmeet,kanookdebijdrage aande
biomassabepaaldworden.Ditisvooralvan
belangbijdeindicatorenvooreenslechte
waterkwaliteit:deplaagalgen.Dezezijntevens
desoortenmetdegrootstedynamiek,aangeziendezevooraltijdensbloeischadelijk zijn
voorhetecosysteem.Bijpositieveindicatoren
isdeaan-ofafwezigheid debelangrijkste parameter.Deconcentratieisdanvanminder
belangdandedetectiegrens.Desieralgendie
alspositieveindicatorgebruikt kunnen
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worden,zijneengoedbeschrevenenrelatief
eenvoudigteherkennengroep.Devormen
groottevandesoortenisbovendienrelatief
stabiel.Ditmaaktzegeschiktvoorsnelleherkenningmetbehulpvandeeendimensionale
scansvande flowcytometer.
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*CytoBuqy iseen bedrijf datgespecialiseerd is in automatische
(jyro)planktonanalyse.

