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VOORWOORD

In het kader van mijn opleiding aan de RHAS "Wageningen" heb
ik een stage vervuld bij de macrofauna-sectie van de afdeling
Hydrobiologie op het Rijksinstituut voor Natuurbeheer te
Leersum.
Van deze gelegenheid wil ik gebruik maken om iedereen van de
afdeling Hydrobiologie te bedanken voor de gezellige tijd en
in het bijzonder Joke en Piet voor de begeleiding.
En...sinds kort heb ik een aquarium, hoor ik er nu ook bij ?

ftan'^

INHOUDSOPGAVE
pagina

Voorwoord
Inhoudsopgave
Samenvatting

5

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

7

1.1. Aanleiding

7

1.2. Beschrijving Gamaarus pulex
1.2.1. Taxonomie
1.2.2. Voorkomen en verspreiding
1.2.3. Rol in de voedselketen
1.2.4. Voedsel
1.2.5. Uiterlijk en voortbeweging
1.2.6. Levenscyclus en reproductie
1.2.7. Populatiedichtheid en -samenstelling
1.2.8. Habitat

8
8
9
9
10
10
12
14
15

1.3. Achtergrond van de experimenten

17

1.4. Algemene doelstelling
HOOFDSTUK 2. MATERIAAL EN METHODE MET BETREKKING
TOT SUBSTRAATEXPERIMENTEN

17
19

2.1. De kunstbeek

19

2.2. De vlokreeften

22

2.3. Het substraat

23
2h

2.4. Methode
HOOFDSTUK 3. RELATIE NATGEWICHT EN LENGTE EERSTE
THORAXSEGMENT

25

3.1. Inleiding

25

3.2. Materiaal en methode

26

3.3. Resultaten en discussie

27

3.1. Conclusies

29

HOOFDSTUK 4. MICRODISTRIBUTIE OVER GESORTEERD
MINERAAL SUBSTRAAT ONDER
VERSCHILLENDE LICHTCONDITIES

31

4.1. Inleiding
4.2. Materiaal en methode

31
31

4.3. Resultaten

33

4.4.Discussie

34

4.5. Conclusies
HOOFDSTUK 5. MICRODISTRIBUTIE BIJ VERHOGING VAN
PROEFDIERAANTAL EN GROVER SUBSTRAAT

36
37

5.1. Inleiding
5.2. Materiaal en methode

37
38

5.3. Resultaten

39

5.4. Discussie

1+1

5.5. Conclusies

1+3

HOOFDSTUK 6. POSITIE EN MICRODISTRIBUTIE

*+5

6.1. Inleiding
6.2. Materiaal en methode
6.3. Resultaten
6.4.discussie
6.5. conclusies
De kweek
Aanbevelingen
Literatuur
Bijlagen

1+5
1+6
^7
U9
50
51
53
55

SAMENVATTING

In dit verslag zijn experimenten beschreven welke zijn
uitgevoerd ter bestudering van de relatie tussen Gamiarus
pulex en de milieuvariabele substraat.
De minerale korrelgroottevoorkeur is onderzocht en de invloed
van licht/donker en dichtheid op de microdistributie. Uit de
experimenten is geen invloed van de genoemde factoren naar
voren gekomen. Wel is gebleken dat G.pulex een voorkeur heeft
voor grove substraten omdat deze tussen en onder de
afzonderlijke substraatdeeltjes bescherming bieden tegen de
stroming.
De experimenten zijn uitgevoerd in een kunstbeek, waarin ook
een kweek van G.pulex is opgezet.
De beek is geschikt gebleken voor het kweken van G.pulex voor
zover dat binnen 4 maanden te beoordelen is.Voor het
uitvoeren van experimenten in de beek dient de beschreven
opzet veranderd te worden.
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HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

1.1. AANLEIDING
In het kader van het projekt EKOO (Verdonschot 1983) is de
afgelopen jaren onderzoek verricht aan
macrofaunageraeenschappen in de oppervlaktewateren van de
provincie Overijssel. Uit dit onderzoek zijn relaties tussen
soorten onderling en soorten en hun omgeving naar voren
gekomen. Om de oorzaken van deze relaties te achterhalen is
experimenteel onderzoek noodzakelijk.Dit experimentele
onderzoek zal zich in eerste instantie richten op de
autecologie van afzonderlijke soorten kenmerkend voor èèn
watertype en in tweede instantie op de synecologie van deze
soorten.
Het onderzoek bevindt zich op het moment in een voorbereidend
stadium van het autecologisch onderzoek aan soorten
kenmerkend voor het watertype beek.
Om inzicht te krijgen in de autecologie van één soort zal
experimenteel onderzoek gedaan worden naar de levenscyclus,
de voeding en voedingswijze, het gedrag en de relatie met
abiotische (hoofd-)milieufaktoren.
Om de volgende redenen is gekozen voor het gewone vlokreeftje
(Gammarus pulez)
- de soort komt algemeen in het watertype beek voor en is
derhalve makkelijk te verzamelen
- over vlokreeften is veel literatuur beschikbaar
- de soort laat zich gemakkelijk kweken
Dit verslag beschrijft een onderzoek gericht op de relatie
tussen de soort G.pulex en de milieuvariabele mineraal
substraat.
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1.2. BESCHRIJVING GAMMARUS PULEX
De experimenten worden uitgevoerd met Gammarus pulex pulex
(Schellenberg 1934), een ondersoort van Gammarus pulex (L).
1.2.1. taxonomie
De taxonomische indeling van Gammarus p.pulex is als
volgt (Bruggen 1978) :
Fylum
Subfylum
Klasse
Onderklasse
Superorde
Orde
Suborde
Familie
Geslacht
Soort
Ondersoort

Arthropoda (geleedpotigen)
Crustacea
Crustacea (kreeftachtigen)
Malacostraca
Peracarida
Amphipoda (vlokreeften)
Gammaridea
Gammaridae
Gammarus
Gammarus pulex (gewone vlokreeft)
Gammarus pulex pulex

Het geslacht Gammarus is zeer groot met meer dan 130 erkende
soorten. De soort G.pulex omvat verscheidene ondersoorten
(Pinkster & Platvoet 1986) waarvan alleen G.p.pulex in
Nederland voorkomt. Daarom wordt G.p.pulex in dit verslag
steeds aangeduid als G.pulex.
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1.2.2. voorkomen en verspreiding
Het oorsprongsgebied van G.pulex ligt in Centraal-Azie. Van
daaruit heeft de soort zich verspreid over Noord-Afrika en
Europa, met uitzondering van IJsland.
In de overige werelddelen komt de soort niet voor
(Wesenberg-Lund 1939).

Fig. 1: Verspreiding van Gammarus pulex over Europa (Schödel
1987).

In Euro pa en grote delen van Azië is G.pulex
algemee n voor komende zoetwatergammaride. Tot
van de zestig er jaren was dit ook in Nederlan
de intr oducti e van de Noordamerikaanse soort
ten gev olge v an de veel grotere voortplanting
deze so ort,G •pulex echter op veel plaatsen i
verdreven, vooral u
»,...„,
wateren. Desondanks
nog in grote aantal
aangetroffen in het
zuidoosten van Nede
plassengebied van Z
Utrecht en in de du
de kust (Pinkster &

de meest
aan het einde
d het geval. Na
G.tigrinis is,
scapaciteit van
n Nederland
it de grote
kan G.pulex
len worden
oosten en
rland, in het
uid-Holland en
inbeekjes langs
Platvoet 1986).

Fig. 2: Verspreiding van G.pulex over Nederland (Hautus &
Pinkster 1987,Higler 1988).
1.2.3. rol in de voedselketen
Vlokreeften hebben, zowel in aantal als in biomassa, een
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belangrijk aandeel in de totaal aanwezige
evertebratenpopulatie in de meeste stromende wateren. Zij
spelen daarom een grote rol in de voedselketen, zowel als
omzetters van grof organisch materiaal alsmede als
voedselbron voor vissen en vele andere lagere en hogere
diersoorten (Pinkster & Platvoet 1986).

1.2.4. voedsel
Vlokreeften zijn alleseters. Het voedsel bestaat voornamelijk
uit detritus (Wesenberg-Lund 1939). De volwassen organismen
pakken echter ook hele bladeren aan waarbij ze een voorkeur
vertonen voor snel verterende bladeren zoals van els, iep, es
en esdoorn (Malicky 1985). Het eigenlijke voedsel zijn de
schimmels en bacteriën die zich op de dode en rottende
bladeren bevinden (Brehm & Meijering 1982a). Zij worden
tegelijkertijd met het bladmateriaal opgenomen of van de
bladeren 'afgegraasd'.
Daarnaast eten vlokreeften ook levende plantendelen en soms
dieren, waaronder soortgenoten.

1.2.5. uiterlijk en voortbeweging
De mannelijke individuen zijn over het algemeen groter dan de
vrouwelijke en kunnen tot 23 mm lang worden (Pinkster &
Platvoet 1986). De kleur is over het algemeen grijs, variatie
in voedsel doet variatie in grijstinten ontstaan. In de
kunstbeek zijn ook enkele lichtbruine exemplaren waargenomen.

MESOSOOM

OF

PEREI0N

Fig. 3: Habitus Gammarus pulex (Pinkster & Platvoet 1986).
A : antenne
P :pereiopode
T : telson
U :uropode
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Voor een uitgebreide beschrijving van de habitus wordt
verwezen naar Pinkster & Platvoet (1986).
Hier volgt een korte samenvatting:
'Voor op de kop bevinden zich twee paar antennes waarvan
het eerste paar o.a. een chemoreceptorische functie heeft.
De ogen zijn ovaal tot niervorraig, samengesteld en donker
gepigmenteerd.
Aan de pereionsegmenten (in totaal 7) bevinden zich de
pereiopoden (looppoten). De eerste twee paren zijn
geëvolueerd tot grijporganen, de gnathopoden.
Aan de binnenzijde van het bovenste onderdeel (de coxa)
van pereiopoden 2 tot en met 7 bevinden zich de
coxaalkieuwen welke een rol spelen bij de ademhaling.
Bij volwassen vrouwelijke organismen bevinden zich aan
de binnenzijde van coxae 2 tot en met 5 de broedplaten die
tesamen de broedbuidel vormen. Hierin worden de
eieren meegedragen.
Aan de metasoomsegmenten bevinden zich drie paar
pleopoden. Deze zorgen voor een constante waterstroom
langs de coxaalkieuwen.
Aan de drie urosoomsegmenten bevinden zich drie paar
uropoden. Zij worden gebruikt bij de voortbeweging.
Het telson dekt de anale opening af.'
Dè karakteristieke manier van voortbewegen van gammariden
over substraat is het zijwaarts 'kruipen' met behulp van de
naar de bodem gerichte pereiopoden 5, 6 en 7. De naar boven
gerichte bijbehorende drie pereiopoden zijn tijdens het
kruipen langs de buitenkant van het lichaam naar achteren
geslagen.
Bij het klauteren langs planten worden eveneens deze
pereiopoden gebruikt.
Om te zwemmen wordt het lichaam van het substraat afgezet
door het strekken van het achterlijf. Tijdens het zwemmen
blijft het lijf bijna geheel gestrekt. Het derde paar
uropoden wordt als roer gebruikt. Door met de pleopoden het
achterlijf in trilling te brengen ontstaat de voorwaartse
beweging (Schellenberg 1942).
Migratie vindt plaats i
(= actieve) en stroomaf
Stroomafwaartse bewegin
De grootste aantallen d
verplaatsende gammaride
lage stroomsnelheid. Mo
stroomsnelheid waaronde
van beide manieren van
winter en bij lage temp
Elliot (1971) vermeldt
van 12 tot 24 cms
in
verplaatsen en dat drif
een afstand van 3 tot 5
betreft volledig gecomp
stroomopwaartse verplaa
aantal verandert gedure

n de vorm van
waartse (= pas
g wordt drift
riftende en zi
n worden 's na
gelijk bestaat
r geen migrati
verplaatsing i
eraturen (Mare
dat G.pulex zi
24 uur circa 4
t in diezelfde
m. Dit beteke
enseerd kan wo
tsing. De mate
nde het seizoe

stroomopwaartse
sieve) beweging.
genoemd.
ch stroomopwaarts
chts gevonden en bij
een minimum
e optreedt. De snelheid
s het laagst in de
hant 1981).
ch bij stroomsnelheden
m stroomopwaarts kan
tijd plaats vindt over
nt dat drift wat afstand
rden door
van compensatie in
n. Elliot (1971)
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verraeldt een driftcompensatie van 30%
7 tot 10% in voorjaar en zomer.

in de winter en van

1.2.6. levenscyclus en reproductie
Zowel levenscyclus als reproductie zijn verschillend tussen
populaties. Deze verschillen worden veroorzaakt door verschil
in milieufactoren, waarbij vooral de watertemperatuur een
grote rol speelt, en betreffen levensduur, lengte van het
juveniele stadium, het al dan niet optreden van een
winterstop in de reproduktie en duur van deze winterstop
(Marchant 1981).
In het algemeen geldt, hoe lager de temperatuur, hoe
langzamer de ontwikkeling.
Het volwassen stadium wordt bereikt na circa tien
vervellingen
(Sexton 1928). Na elke vervelling zijn de organismen iets
groter. Vrouwelijke gammariden vervellen met kortere
tussenpozen dan mannelijke. De tijdsduur tussen twee
opeenvolgende vervellingen is temperatuursafhankelijk, en
daarmee ook de duur van het juveniele stadium.
Op het moment dat de organismen geslachtsrijp worden is de
lengte van kop tot en met telson ongeveer 7 mm (Berg 1948,
Iversen & Jessen 1977).
Alvorens twee geslachtsrijpe gammariden copuleren treedt de
pre-copula op. Het mannetje houdt het vrouwtje daarbij met de
gnathopoden vast achter haar kop en tussen metasoomsegment 5
en 6 (Schellenberg 1942).

Fig. 4: Vlokreeften in precopulastadium (Pinkster &
Platvoet 1986).
Het mannetje blijft in deze houding met het vrouwtje
rondzwemmen totdat haar volgende vervelling plaatsvindt.
Afhankelijk van de temperatuur kan het pre-copulastadium 5
tot 10 dagen duren.
Circa 1.5 tot 4 uur na de vervelling vindt de ovulatie plaats
en dalen de eieren af naar de broedbuidel
(Schellenberg 1942). De copulatie vindt enige malen plaats
tussen het moment even voordat de eieren in de broedbuidel
terecht komen tot enkele uren daarna. Hiertoe draait het
mannetje het vrouwtje vanuit de precopula-positie in een voor
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de copulatie karakteristieke houding (figuur 5) en wordt het
sperma overgebracht in de broedbuidel (Pinkster & Platvoet
1986).

-^fro"""

Fig. 5:

Vlokreeften
1986).

in copulatiehouding (Pinkster & Platvoet

Na de bevruchting worden de eieren, afhankelijk van de
temperatuur, 3 tot 9 weken meegedragen in de broedbuidel.
Tijdens deze periode zijn de betreffende vrouwtjes te
herkennen aan hun opgezwollen en aan de onderzijde donker
gekleurde voorlijf (Redeke 1948). Met behulp van de pleopoden
wordt een constante waterstroom door de broedbuidel geleid
zodat voortdurend zuurstof voor de zich ontwikkelende eieren
aanwezig is. De juvenielen verlaten 1 tot 2 dagen na uitkomen
de broedbuidel (Schellenberg 1942).
De levensloop van de juvenielen is onder meer afhankelijk van
het tijdstip in het seizoen waarop ze uit het ei komen.
Daarom zal hier een beschrijving van een populatie gegeven
worden en niet van afzonderlijke individuen.
De overwinterende popul
juvenielen en voor een
(figuur 6 ) .De volwasse
eind december met de re
april, mei of juni ster
februari het volwassen
september. De generatie
gedurende de zomer en e
volwassen zijn. De over
maximale levensduur is
Als vroeg in de winter
vindt dan stopt de repr
zijn de vlokreeften doo
onvruchtbaar (Hynes 195
de winterstop tot drie
Marchant (1981) eindigt
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Als een sterke tempérât
duidelijk afgegrensde w
blijft dan gedurende de
(Marchant 1981). Als de

atie bestaat voor een deel
deel uit volwassen organis
n organismen beginnen op z
produktie en continueren d
ven. De juvenielen bereike
stadium en reproduceren zi
van het vroege voorjaar g
en deel zal aan het eind v
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12 maanden (Hynes 1955).
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uursdaling uitblijft dan vindt geen
interstop plaats. De reproductie
vroege winter op een laag peil
watertemperatuur 's zomers laag
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blijft (< 15 C ) ,duurt het veel langer voordat een nieuwe
generatie volwassen wordt. Juvenielen worden pas in een
volgend seizoen geslachtsrijp en de maximale levensduur is 24
maanden in plaats van 12 (Marchant 1981).
Het aantal eieren in een broedsel kan variëren van 1 tot 43
en het gemiddelde gedurende het seizoen is 16 (Hynes 1955).
In de loop van het seizoen neemt het gemiddeld aantal eieren
per broedsel af. Dit is een direkt gevolg van een afname van
de gemiddelde grootte van de geslachtsrijpe vrouwtjes.
De individuen die aan het begin van het seizoen reproduceren
zijn groot, gemiddeld 11.2 mm (Berg 1948). Gedurende de
volgende maanden worden de overwinterde juvenielen
geslachtsrijp en daardoor gaat de gemiddelde grootte van
vrouwelijke organismen omlaag tot 9.5 mm aan het begin van de
herfst (Berg 1948). Omdat binnen êèn grootteklasse een grote
variatie in het aantal eieren gevonden wordt, is het
twijfelachtig of het aantal eieren enkel afhankelijk is van
de grootte van het vrouwtje (Berg 1948).

1.2.7. populatiedichtheid en -samenstelling
De populatiedichtheid en -samenstelling varieert gedurende
het seizoen en staat onder invloed van reproductie,
mortaliteit en migratie.
Als gevolg van reproductie neemt de populatiedichtheid
gedurende het zomerseizoen toe en de gemiddelde grootte van
de individuen af. In februari worden de laagste dichtheden
gemeten, variërend van 60 (Macan & Mackereth 1957) tot 1300
vlokreeften m (Iversen & Jessen 1977). Daarna neemt de
populatiedichtheid toe tot in augustus-september de hoogste
dichtheden worden gemeten, variërend van 540 (Macan &
Mackereth 1957) tot 5500 vlokreeften m (Iversen & Jessen
1977). In het najaar neemt het aantal individuen af en de
gemiddelde grootte toe. Figuur 6 geeft de samenstelling van
een populatie gedurende een jaar weer.
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15105 0 S1015".

Fig 6: Samenstelling van een G.pulex-populatie in Shotwick,
1949-1950 (Hynes 1955).
De
lijn ligt op een lengte van 6 mm. Boven deze
grens worden de geslachten herkenbaar en zijn rechts
de vrouwelijke en links de mannelijke individuen
weergegeven. Het gearceerde deel geeft de
geslachtsrijpe vrouwtjes weer.
Het verschil in dichtheid tussen populaties kan worden
verklaard aan de hand van de draagkracht van het milieu. Als
de populatiedichtheid te groot wordt, dat wil zeggen de
draagkracht van het betreffende habitat niet meer toereikend
is voor het aantal organismen dan vindt migratie plaats
(Marchant 1981).

1.2.8. habitat
G.pulex komt voor in zowel stilstaand als stromend water. De
voorkeur gaat echter uit naar het laatste en daarom noemt men
de soort rheofiel (= stroomminnend) (Berg 1948).
G.pulex wordt nog gevonden in water met een stroomsnelheid
tot 70 cms
.De grootste dichtheden worden gevonden tussen
waterplanten en andere delen met lage stroomsnelheden
(< 25 cms ) (Marchant 1981).
Berg (1948) vond als optimaal milieu dichte vegetaties van
Glyceria fluitans (mannagras) in beekbovenlopen. In Brabantse
beken verdienen plantenrijke bovenlopen eveneens de voorkeur
en worden slibrijke benedenlopen vermeden (Moller-Pillot
1971). De voorkeur voor stromend water wordt verklaard aan de
hand van voorkeur voor goed doorlucht water (Berg 1948). In
zuurstofarm water kan de soort zich niet handhaven
(Moller-Pillot 1971).
Experimenteel is bepaald dat gammariden maar weinig zuurstof
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nodig hebben om in leven te blijven (1.64 mg 0„ / l , Steinmann
1918) maar dat bij onvoldoende 0„ de levenscyclus niet
voltooid kan worden (Wundsch 1922) doordat de voortplanting
verstoord wordt (Hynes 1955).
De gevoeligheid voor verontreiniging hangt eveneens samen met
de zuurstofbehoefte.In verontreinigd water verdwijnt de
soort. Als gevolg van drift is de recolonisatiecapaciteit van
G.pulex na vervuiling groot.
G.pulex komt voor in oligosaproob tot/3-mesosaproob water
(Kolkwitz 1922,MolIer-PiIlot 1971) maar wordt een enkele
keer ook in zeer verontreinigd water gevonden.
Omdat G.pulex regelmatig vervelt stelt de soort eisen aan het
Ca-gehalte in het water. De kalkbehoefte kan niet alleen door
de voeding gedekt worden (Schellenberg 1942). Volgens Hynes
(1960) is de minimaal vereiste hoeveelheid Ca in het water
ongeveer 20 mg/l. De soort wordt echter ook gevonden in water
met minder dan 2 mg Ca/l (Macan & Mackereth 1957). Tevens
blijkt de soort algemener te worden naarmate het water harder
wordt (Hynes 1960). Volgens Wundsch (1922) kan G.pulex
slechts leven in water met hardheid groter dan 2, maar
Liebmann 1951) vond de soort ook in minder hard water.
Het pH-optimum van G.pulex ligt tussen 7.2-7.8 en pH-waarden
lager dan 6.5 zouden dodelijk zijn (Schellenberg 1942). In
het veld is de soort echter wèl gevonden bij pH < 6.5
(Liebmann 1951). Brehm & Meijering (1982b) hebben de soort
niet bij pH < 5 gevonden, zelden bij pH < 6 en algemeen bij
pH 6-8.
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1.3 ACHTERGROND VAN DE EXPERIMENTEN

G.pulex behoort tot het benthos (= bodemorganismen) en stelt
derhalve specifieke eisen aan het substraat. Vanuit
veldwaarnemingen en laboratorium- en veldexperimenten is
bekend dat de soort op microschaal voorkeur vertoont voor
bepaalde substraten. Deze voorkeur is afhankelijk van een
aantal faktoren welke onderling een ingewikkelde samenhang
vertonen.
Als belangrijkste faktoren gelden o.a.: de grootte van de
organismen, de stroomsnelheid en het voedselaanbod (Pringle
1982). Tevens zou de populatiedichtheid een rol kunnen spelen
(Adams et al. 1987).

1.4. ALGEMENE DOELSTELLING
1. Het opstarten van een kweek van G.pulex.
2. Onderzoek doen naar de invloed van een aantal factoren op
de microdistributie van G.pulex in relatie met de
korrelgrootte van het (minerale) substraat. Deze factoren
zijn:
- aan/afwezigheid van voedsel
- de grootte van de vlokreeften
- dichtheid
- stroomsnelheid
- licht/donker
Vanwege de beperkte beschikbare tijd zal het onderzoek
toegespitst worden op de factoren licht/donker en
dichtheid.

- 1 8 -
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HOOFDSTUK 2

MATERIAAL EN METHODE MET BETREKKING TOT
SUBSTRAATEXPERIMENTEN

2.1. DE KUNSTBEEK

De experimenten zijn uitgevoerd in een kunstbeek. In deze
k u n s t b e e k k u n n e n e e n a a n t a l m i1 i e u v a r i a b e 1 e n o n d e r k o n t r ô l e
gehouden worden.

Fig. 7: Fotografisch overzicht van de kunstbeek

bouw

De beek bestaat uit een 'arena'-vormige stroomgoot van
plexiglas met 30 cm hoge rechtopstaande wanden. Met behulp
van plexiglas bakjes is de bodem in 40 vakken te verdelen.
Met schuiven is de beek in z'n geheel in 4 compartimenten te
verdelen waardoor de bochten en de rechte delen van elkaar
gescheiden worden. Ieder beekdeel bevat 10 bodembakjes. De
schuiven bestaan uit een raam van plexiglas met daarbinnen
gaas met een maaswijdte van circa 0.5 mm zodat het water
vrijwel ongehinderd door kan stromen.
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Fig. 8:Schematisch bovenaanzicht vandekunstbeek.
K :koelelement
N :niveaumeter
0 :overstort
P :pomp
S :schuif, plexiglas
SG :schuif, plexiglas metgaas
SS :slangingang voor spruitstuk
T :temperatuurmeter
TB :tafelblad
: bevindt zich onder tafelblad
De bodembakjes zijn genummerd enhebben ieder eeneigen vaste
positie indebeek.
Aanvankelijk werd destroming opgewekt door 4 spruitstukken,
elk aangesloten opeenaparte pomp.Ditsysteem leverde
echter meer turbulentie opdanstroming. Vôôr destart vande
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experimenten zijn de 4 slangen van de spruitstukken bij
elkaar aangesloten op een recht deel van de beek, juist voor
een bocht. In het midden van dat rechte deel bevindt zich de
wateroverstort. Tussen inlaat en overstort is de beek
afgesloten met een plexiglas schuif.
De pompen zijn aangesloten op een watervoorraadvat waarin
zich een niveaumeter, een koelelement en een temperatuurmeter
bevinden. Het koelelement en de temperatuurmeter zijn
onderdeel van een regelbaar koelsysteem waarvan de compressor
zich, vanwege geluidsoverlast en warmteproduktie, buiten het
gebouw bevindt.

werking
De watert erape ratuur in het voorraadvat is regelbaar met
behulp va n de afstelba re thermostaat van het koelsysteem. De
koeling s laat aan zodr a de watertemperatuur in het
voorraadv at b oven de i ngestelde temperatuur komt, en af als
de gewens te t emperatuu r bereikt is. De temperatuursfluctuatie
is circa 1.5 °C.
Via de 4
voorraadvat naar de beek
pomp en wordt wate r uit het
gepompt. De n iveaumete r vo orkomt dat het waterniveau onder de
pompaanvo er k omt. Via 4 si angen komt het water op èèn punt in
de beek v anwa ar het de
bee k doorstro omt naar de overstort.
VÓ6rde o
vers tort bevi ndt zich gaas zodat geen grof (> 0.5
mm) mater iaal de beek kan verlaten e n in het
circulati esys teem tere cht komt. De w ateroverstort heeft een
verstelba ar p lexiglas schu if waarmee het waterniveau in de
beek rege lbaa r is. De
stro ming ontst aat door
waterverp laat sing. Uit lit eratuur bl ijkt dat met behulp van
waterverp laat sing rede lijk hoge stro omsnelheden bereikt
kunnen wo rden in kunst beke n (Adams e t al. 1987: 30 cms ) ,
zij het d at d an vaak g ebru ik gemaakt wordt van een
schoepenr ad.
De maxima le s troomsnelheid die in de kunstbeek bereikt kan
worden is cir ca 10 cms .Tijdens de experimenten wordt deze
maximale stro omsnelheid aangehouden (de gemiddelde
stroomsne lhei d in de beek_waar de vlokreeften in verzameld
zijn bedr oeg circa 25 cms ) .
inrichting tijdens de experimenten
Gedurende de experimenten is de beek met behulp van de
plexiglas schuiven met gaas in 4 compartimenten verdeeld. In
de beide bochten bevindt zich de kweek.
Van de twee rechte stukken in de beek dient èèn als waterinen uitlaat. De ander is beschikbaar voor de
experimenten.
De kunstbeek is gevuld met water uit de beek waar de
vlokreeften in gemonsterd zijn.
De bodembakjes van het experimentele deel zijn door middel
van plexiglas tussenschotjes in tweeën verdeeld zodat
uiteindelijk 20 bakjes beschikbaar zijn. De afmeting van èèn
bakje is 9 * 5.5 * 2.5 cm (lengte * breedte * hoogte).

22-

2.2 DE VLOKREEFTEN
De vlokreeften voor de experimenten zijn verzameld in de
Frederik-Bernard beek (bijlagen 1 en 2 voor nadere gegevens),
een zijbeek van de Hierdense beek.

Fig. 9: Positie monsterpunt in de Frederik-Bernard beek.
Daartoe is een macrofaunanet (20 b
mm) schoksgewijs een paar meter st
gehaald. Met name beschutte plekje
langs de oevers, onder overhangend
vegetatie. Met uitzondering van de
zijn de volledige monsters in emme
naar het laboratorium. Daar zijn d
diergroepen. De volgende diergroep
aanwezig: vlokreeften (G.p.pulex),
steenvlieglarven, kriebelmuglarven
waterpissebedden, slakken, wantsen
mijten.

ij 30 cm, maaswijdte 0.5
roomopwaarts over de bodem
s zijn bemonsterd, zoals
e oevers en tussen de
vissen (stekelbaarsjes)
rs met beekwater meegenomen
e monsters uitgezocht op
en waren in afnemende mate
kokerjuffers,
, overige muggelarven,
, bloedzuigers, kevers en

De vlokreeften zijn in de kweekgedeelten van de beek gezet en
de overige diergroepen in aquaria met beekwater en
beluchting.
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2.3 HET SUBSTRAAT
De vijf fijnste korrelgroo11eklassen zijn voor een deel
afkomstig uit de Frederik-Bernard beek en, omdat van de
grovere fracties niet voldoende w a s , deels uit de
L a n g e b r o e k e r w e t e r i n g . Het m a t e r i a a l uit de Frederik-Bernard
beek is nat gezeefd met behulp van een z e e f m a c h i n e .
Uit het substraat van de L a n g e b r o e k e r w e t e r i n g is eerst al het
zichtbare organische materiaal v e r w i j d e r d . Daarna is het
overgebleven minerale substraat bij ca. 90 °C gedroogd en
droog gezeefd met de z e e f m a c h i n e . Droog zeven bleek sneller
te gaan dan nat zeven, maar nat zeven had als voordeel dat
het substraat tijdens het zeven schoongespoeld w e r d .
De k o r r e l g r o o t t e k l a s s e die op de grofste zeef (maaswijdte 4
m m ) van de zeefmachine bleef liggen is met behulp van
handzeven verder uitgezeefd.
De drie grofste k o r r e l g r o o t t e k l a s s e n zijn in de omgeving van
het RIN verzameld en schoongeborsteld voor g e b r u i k . Met een
lineaal zijn de stenen globaal opgemeten: van de grofste
klasse de l e n g t e , breedte en dikte omdat het hier afgeplatte
stenen betrof, en van de overige twee fracties de grootste
d i a m e t e r . Van de grofste klasse past precies èèn steen in een
substraatbakje en van de op èèn na grofste klasse 5 stenen.
Bij de overige klassen zijn de bakjes tot de rand gevuld.
Uiteindelijk zijn de volgende korr e l g r o o 1 1 e k l a s s e n v e r k r e g e n :

Tabel 1: K o r r e l g r o o t t e k l a s s e n gebruikt bij de
substraate x p e r i m e n t e n .

korrelgrootteklasse
A
B
C
D
E
F
G
H

fractie (mm 0)
1-2
2 - 4
4 - 8
8-16
16-30
30-40
40-60
lengte : 8 - 10 cm
breedte: 6 - 7 cm
dikte : 2 - 3
cm
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2.4 METHODE

Voor de experimenten zijn alleen vlokreeften gebruikt met een
natgewicht > 60 mg. Dit zijn de grotere exemplaren en omdat
deze meestal mannelijk zijn wordt door middel van deze keus
voorkomen dat tijdens de experimenten precopula-paartjes
ontstaan.
Een experiment duurt 24 uur. Omdat tijdens de experimenten
geen voedsel aanwezig is krijgen de vlokreeften na deelname
aan een experiment minimaal 24 uur tijd om te eten. Zodoende
kan gewerkt worden met twee groepen vlokreeften waarvan
steeds èn deelneemt aan een experiment en de ander apart van
de kweek wordt bewaard.
De korrelgrootteklassen worden ten dele met behulp van een
lotingstabel over de substraatbakjes verdeeld en ten dele
dubbel gespiegeld herhaald (figuur 1 0 ) .Door de resultaten
van bakjes met hetzelfde korrelgrootteklasse te middelen of
bij elkaar op te tellen kan eventuele invloed van de positie
in de beek uitgeschakeld worden.
h e r h a l ing

at

random

C

E

B

D

A

D

E

C

A

B

B

A

C

E

D

A

D

B

E

C

richting
van de
stroming

Fig. 10:Voorbeeld indeling van de substraatbakjes met
korrelgrootteklassen A tot en met E.
De substraatbakjes zijn gevuld en in de beek geplaatst. Boven
elk substraatbakje is een gelijk aantal vlokreeften
losgelaten. Na 24 uur is het experiment beëindigd door een
mal op de randen van de bakjes te plaatsen zodat de
vlokreeften gevangen zaten in het substraatbakje waar ze zich
op dat moment bevonden. Per substraatbakje is het aantal
vlokreeften geteld en verwijderd. Vlokreeften die zich buiten
de substraatbakjes bevonden (op het randje tussen twee bakjes
of stroomop- of afwaarts bij het gaas) zijn apart genoteerd.
Vlokreeften die tijdens het experiment dood zijn gegaan zijn
wel genoteerd maar niet meegeteld omdat niet duidelijk is of
ze zich in de korrelgrootteklasse bevonden welke uiteindelijk
hun voorkeur heeft gehad.
Het plaatsen van de mal veroorzaakt stagnatie van de stroming
en deze dient daarom vlak voor het plaatsen van de mal
stopgezet te worden. Eveneens dient dan de koeling uitgezet
te worden om te voorkomen dat het koelelement (teveel)
aanvriest door het wegvallen van de watercirculatie.
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HOOFDSTUK 3. RELATIE NATGEWICHT EN LENGTE EERSTE
THORAXSEGMENT
3.1. INLEIDING
Korrelgrootteklassevoorkeur is onder andere afhankelijk van
de grootte van de vlokreeften (Adaras et al. 1987, Pringle
1982). Om bij de substraatexperimenten de spreiding in
korrelgrootteklassevoorkeur, veroorzaakt door spreiding in
organisme-grootte te beperken wordt een experiment slechts
uitgevoerd met individuen behorende tot een bepaalde
grootteklasse. Dit houdt in dat de vlokreeften levend op
grootte ingedeeld moeten worden op een manier die zo min
mogelijk stress veroorzaakt.
In de literatuur wordt de grootte van vlokreeften bepaald aan
de hand van lengtemeting en weging. Lengtemeting kan de
totale lengte betreffen, van kop tot en met telson, of de
lengte van het Ie thoraxsegment. Het gewicht kan het
drooggewicht of het natgewicht betreffen.
Groottebepaling aan d2 hand van natgewicht verdient de
voorkeur omdat de vlokreeften voor lengtemeting verdoofd
moeten worden en derhalve stress ondervinden.
Om de resultaten van de substraatexperimenten vergelijkbaar
te maken met literatuur waarin volgens een andere methode de
grootte is bepaald, is het zinnig de relatie tussen
natgewicht en lengte te bepalen. De lengte van het Ie
thoraxsegment is als maat gekozen omdat de vlokreeften voor
het bepalen van de totale lengte gestrekt dienen te worden
met behulp van pincetten of dergelijk dieronvriendelijk
materiaal, terwijl gestreefd wordt naar het zo min mogelijk
beschadigen en stressen van de vlokreeften.
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3.2 MATERIAAL EN METHODE
natte weging
Allereerst is bepaald of natte weging reproduceerbaar is.
Hiertoe is een vlokreeft 15 maal gewogen in een
petrischaaltje met water op een getarreerde digitale
bovenweger, na aanhangend water zoveel mogelijk verwijderd te
hebben met papier. Als vochtabsorberend papier is
fi1treerpapier, Kleenex en kladblokpapier getest.
relatie natgewicht-lengte Ie thoraxsegment
Voor het meten van de lengte moeten de vlokreeften stil
liggen. Daartoe is een vlokreeft, alvorens gewogen en gemeten
te worden, verdoofd in koolzuurhoudend water, 1op 1 verdund
met leidingwater. Zodra de vlokreeft stil lag is deze gewogen
volgens bovenstaande methode. Daarna is de lengte van het Ie
thoraxsegment gemeten onder een stereomicroscoop met
meetoculair. Om te reactiveren is de vlokreeft na de meting
overgebracht in een aquarium met belucht water. In totaal is
van 80 vlokreeften het natgewicht bepaald en de lengte van
het Ie thoraxsegment gemeten.
Na ijking van het meetoculair en omrekening van
oculaireenheden naar^ m is met behulp van het programmapakket
Genstat het verband bepaald.

-27-

3.3. RESULTATEN EN DISCUSSIE
natte weging
In bijlage 4 zijn de resultaten van de natte weging
weergegeven. De reproduceerbaarheid is bepaald door
berekening van de fout in het gemiddelde.
* berekening fout in het gemiddelde:
0" = fout in het gemiddelde = <TN-1 / V N-1
Filtreerpapier:0~ = 1.36 / i 14 = 0.36
0.36 / 36.0 * 100 % = 1.00 %
Kleenex

:0~*= 1.40 / J 14 = 0.37
0.37 / 36.4 * 100 % = 1.02 %

Zowel bij filtreerpapier als bij Kleenex is de fout in het
gemiddelde klein. Filtreerpapier verdient de voorkeur boven
Kleenex omdat het, vooral bij gebruik van rond filtreerpapier
(0 circa 10 c m ) ,makkelijker te hanteren is. Filtreerpapier
droogt snel zodat het meerdere malen bruikbaar is.
Kladblokpapier is niet geschikt als uitlekpapier omdat het te
weinig vocht absorbeert. Dit bleek na de Ie weging zodat de
nauwkeurigheid hiervan niet bepaald is.

relatie natgewicht-lengte Ie thoraxsegment
De meetwaarden zijn in bijlage 5 en 6 weergegeven.
Er is een lineair verband gevonden tussen het natgewicht en
de derde macht van de lengte van het Ie thoraxsegment (figuur
11).
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Fig. 11: Relatie tussen de lengte van het le thoraxsegment en
het natgewicht van G.pulex.
y = 0.06150 ( x ) 3- 1.97
r = 0.9648
* toets op correlatie:
r = correlatiecoëfficiënt van de steekproef
Als r = 0 dan is geen sprake van een verband.
Als r = 1dan is er een perfekt lineair verband.
De hypothesen zijn:
Ho :Geen verband tussen de derde macht van de
lengte van het 1 thoraxsegment en het
natgewicht.
Hl :Een positief lineair verband tussen de
derde macht van de lengte van het 1
thoraxsegment en het natgewicht.
De statistische toetsingsgrootheid is t. Met behulp van
de volgende formule is t berekend:
t = rV N-2 = 32.40
V 1-r 1
N is het steekproefaantal.
Het aantal vrijheidsgraden is N-2 = 78.

1440
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Bij een onbetrouwbaarheid van 0.1 % is de tabelwaarde :
t = 3.43.
t-berekend > t-tabel, hetgeen betekent dat Ho
verworpen mag worden en dat Hl mag worden geaccepteerd:
er is een positief lineair verband tussen de derde
macht van de lengte van het Ie thoraxsegment en het
natgewicht van G.pulex, bij een onbetrouwbaarheid van
0.1% oftewel bij P = ***.
Figuur 11 is zeer goed bruikbaar voor aflezen van het
natgewicht, behorende bij een bepaalde lengte van het Ie
thoraxsegment, en omgekeerd.

3.4. CONCLUSIES
* Het natgewicht van G.pulex is reproduceerbaar
bepaald.
* De derde macht van de lengte van het Ie thoraxsegment en
het natgewicht van G.pulex zijn positief lineair
gecorreleerd, bij P = ***.
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HOOFDSTUK 4. MICRODISTRIBUTIE OVER GESORTEERDE
MINERALE SUBSTRATEN ONDER VERSCHILLENDE LICHTCONDITIES
4.1. INLEIDING

Om resultaten van experimenten met elkaar te kunnen
vergelijken moeten de lichtcondities gedurende alle
experimenten gelijk zijn. Daartoe is de kunstbeekruimte
afgesloten van het buitenlicht. Het doel is te onderzoeken of
verschil in microdistributie optreedt als de experimenten in
het donker of in het licht uitgevoerd worden.

4.2. MATERIAAL EN METHODE
* 2 experimenten:
- een experiment met verlichting gedurende 24 uur aan in
duplo (lichtexperiment 1 en 2)
- een experiment in het donker gedurende 24 uur in duplo
(donkerexperiment 1en2 ) .
De verlichting bestond uit 6 TL-buizen, 2 van 50 W en 4 van
65 W.
* De 20 bodembakjes zijn gevuld met korrelgrootteklassen A
tot en met E.

D
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E

C

D

A

C

E

B

B

E

C

A

D

C

E

B

A

D

richting
van de
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Fig. 12: Schematisch overzicht van de
korrelgrootteklasse-indeling tijdens de licht- en
donkerexperimenten.
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Fig.

1 3 : F o t o g r a f i s c h o v e r z i c h t v a n d e k o r r e 1 g r o o 1 1 e k 1 a ss e indeling tijdens de licht- en donkerexperimenten.

* Per experiment zijn 40 vlokreeften uitgezet. Met behulp
van een theezeefje zijn boven ieder substraatbakje 2
vlokreeften zo dicht mogelijk boven het substraat
losgelaten. Een experiment begint als alle 40 vlokreeften
uitgezet zijn. Na 24 uur is het aantal vlokreeften per
substraatbakje geteld.
o

* De watertemperatuur is afgesteld op 4
C en het waterniveau
boven de substraatbakjes was circa 8.5 cm.
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4.3. RESULTATEN

Het aantal vlokreeften per substraatbakje staat genoteerd in
bijlage 7.
Per korrelgrootteklasse is het gemiddeld aantal vlokreeften
per bakje en de standaardafwijking berekend. Dit is zowel
gedaan voor alle experimenten apart als voor de
lichtexperimenten samen en de donkerexperimenten samen.
k o r r e 1groot ce-

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ganlddald a a n t a l v l o k r s e f t a n

Fig. 14

Gemiddeld aantal vlokreeften per substraatbakje met
standaardafwijking ((TN-1) voor de diverse
korrelgrootteklassen.
•= lichtexperiment 1
°= lichtexperiment 2
®= lichtexperiment 1+ 2
'= donkerexperiment 1
*= donkerexperiment 2
*= donkerexperiment 1 + 2

De resultaten zijn verkregen met een te gering aantal
organismen om meer statistisch bewerkingen toe te passen
anders dan berekening van een gemiddelde met
standaardafwijking.
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4.4. DISCUSSIE

foutendiscussie
Om elk substraatbakje aan het begin van een experiment
eenzelfde uitgangspositie te geven zijn boven ieder bakje 2
vlokreeften uitgezet. Een deel van de vlokreeften is echter
enkele bakjes stroomafwaarts op substraat terecht gekomen en
een deel kwam niet op substraat terecht maar tegen het gaas
stroomafwaarts. Omdat elke korrelgrootteklasse echter
verspreid in viervoud voorkwam zal de gemiddelde
uitgangspositie per korrelgrootteklasse ongeveer
overeengekomen zijn.
Er circuleerde fijn organisch materiaal (detritus) door de
beek. Een deel daarvan is tijdens de experimenten
neergeslagen tussen de substraten. Het detritus was in alle
substraten in geringe hoeveelheid aanwezig en daarom mag
aangenomen worden dat de eventuele invloed op de
microdistributie verwaarloosd kan worden.
De mal bleek de substraatbakjes niet goed van elkaar te
scheiden. Dit heeft bij het beëindigen van lichtexperiment 2
en donkerexperiment 1 geleid tot enkele onbetrouwbare
tellingen. Deze tellingen zijn weggelaten bij het berekenen
van het gemiddelde.
Bij lichtexperiment 2 en donkerexperiment 1 is een vlokreeft
vermist. Mogelijk zijn deze exemplaren tijdens het experiment
opgegeten.
Bij het tellen en vangen van de proefdieren zijn enkele
kleinere exemplaren gevonden. Deze zijn na ieder experiment
gevangen en in de kweek teruggezet. Er is niet genoteerd in
welke substraatbakjes de kleinere vlokreeften zich bevonden.
Op grond van andere substraatexperimenten met G.pulex (Adams
et al. 1987,Pringle 1982) is te verwachten dat de kleinere
vlokreeften zich in een fijner substraat bevonden dan de
proefdieren. Vanwege dit gegeven en het feit dat hun aantal
gering was mag aangenomen worden dat de aanwezigheid van de
kleine vlokreeften niet van invloed is geweest op de
microdistributie van de proefdieren.

inhoudelijke discussie
Uit figuur 14 blijkt geen verschil in microdistributie
tussen de licht- en donkerexperimenten.
Omdat vlokreeften 's nachts aktiever zijn dan overdag (Pennak
1978) was de verwachting dat een eventuele
korrelgrootteklassevoorkeur in het donker sterker tot uiting
zou komen. De hoeveelheid licht tijdens de lichtexperimenten
is waarschijnlijk te gering geweest (ca.0.009 Einstein,
gemeten in het midden van de beek op de tafel. Dat is nog
geen 5% van de hoeveelheid licht buiten, bij bewolkt weer) om

-35

verschil in aktiviteit gedurende licht- en donkerexperimenten
te veroorzaken. Tevens is het de vraag of het verschil in
aktiviteit tussen dag en nacht veroorzaakt wordt door
(alleen) verschil in lichtintensiteit, en of hogere
aktiviteit juist niet leidt tot een minder duidelijke
korrelgrootteklassevoorkeur, doordat de vlokreeften zich
buiten hun optimale korrelgrootteklasse begeven en daardoor
meer kans lopen in de stroming te geraken. In de kunstbeek is
waargenomen dat de vlokreeften zich minder op verlicht
substraatoppervlak begeven dan op beschaduwd oppervlak en
verlichting zou daarentegen juist korrelgrootteklassevoorkeur
kunnen versterken doordat de vlokreeften bescherming tegen
licht zoeken in het substraat.
Omdat geen verschil in microdistributie is gevonden tussen de
licht- en donkerexperimenten zijn de volgende experimenten
uitgevoerd in het licht. Dat is praktisch makkelijker
uitvoerbaar en heeft als voordeel dat de kunstbeekruimte ook
tijdens de experimenten toegankelijk is.
Uit figuur 14 komt een tendens naar voren wat be
korrelgrootteklassevoorkeur. Bij het beëindigen
experimenten bevond het grootste deel van de vlo
in bakjes met korrelgrootteklasse E. Daarentegen
zich in bakjes met korrelgrootteklassen A, B en
slechts enkele vlokreeften. In deze bakjes bevon
vlokreeften zich op het substraat terwijl ze zie
met korrelgrootteklassen D en E ook op,maar voo
substraatkorrels ophielden.
Aangenomen dat de korrelgrootteklassevoorkeur al
invloed van de stroomsnelheid en de grootte van
heeft gestaan blijkt dat korrelgrootteklasse Ed
de beste/meeste bescherming tegen de stroming bi
verklaard worden door de aanwezigheid van holtes
korrels, welke voldoende groot zijn om tussen te
kruipen. Korrelgrootteklassevoorkeur is in dit g
eigenlijk voorkeur voor holtes tussen de substra
beter nog, voor stromingsarme plekjes.
Dit gegeven biedt meerdere openingen voor
vervolgexperimenten. Voorkeur voor stromingsarme
zgn. luwtes, kan bijvoorbeeld verder onderzocht
diverse plaatsen te creëren met een bepaalde mee
gradatie in luwte. Voorkeur voor holtes tussen
substraatkorrels kan verder onderzocht worden do
maken van uniforme substraatkorrels (bv. knikker
vorm en grootte van de holtes beter bekend zijn.
mogelijkheid is verder werken met mineraal subst
de vlokreeften bij aanbieden van korrelgroottekl
en met E het grofste prefereren is het de vraag
werkelijke voorkeur niet bij een grover substraa
vraag zal in vervolgexperimenten uitgewerkt word

treft
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4.5. CONKLUSIES
* Er is geen verschil in microdistributie aangetoond tussen
de licht en donker.
* Bij aanbieden van korrelgrootteklassen A tot en met E
prefereren de vlokreeften het grofste substraat.
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HOOFDSTUK 5. MICRODISTRIBUTIE BIJ VERHOGING VAN
PROEFDIERAANTAL EN GROVER SUBSTRAAT
5.1. INLEIDING

Uit de licht- en donkerexperimenten is gebleken dat de
vlokreeften bij aanbieden van A tot en met E een voorkeur
vertonen voor korrelgrootteklasse E. Omdat E het grofste
substraat is kan de werkelijke voorkeur uitgaan naar nog
grover substraat. Dit kan onderzocht worden door
korrelgrootteklassen D en E aan te bieden in aanwezigheid van
grovere substraten.
Om met grotere betrouwbaarheid uitspraken te kunnen doen over
de resultaten is het wenselijk het aantal vlokreeften dat
deelneemt aan een experiment te verhogen.
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5.2. MATERIAAL EN METHODE

* 6 experimenten, achtereenvolgens met 40, 60, 80, 100, 120
en 140 vlokreeften (dichtheidsexperimenten).
* Korrelgrootteklassen D tot en met H.
De korrelgrootteklasse-indeling is tijdens de experimenten
gewijzigd (figuren 15 en1 6 ) .
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Fig. 15: Schematisch overzicht van de
korrelgrootteklasse-indeling tijdens de
experimenten met 40, 60, 80 en 100 vlokreeften.
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Fig. 16: Schematisch overzicht van de
korrelgrootteklasse-indeling tijdens de
experimenten met 120 en 140 vlokreeften.
* Methodische verbeteringen ten opzichte van hoofdstuk 4:
- de mal is beter afsluitbaar gemaakt.
- de vlokreeften zijn uitgezet met behulp van de mal. Nadat
in ieder substraatbakje een gelijk aantal vlokreeften is
gedaan wordt de mal verwijderd. Vervolgens is om de 4
minuten een pomp aangezet waardoor waterniveau en
stroomsnelheid geleidelijk zijn opgevoerd. Een experiment
begon zodra alle pompen aanstonden.
- vlokreeften die zich aan het einde van een experiment
tegen het gaas bevonden zijn verwijderd en geteld
voordat de pompen zijn uitgeschakeld.
- de proefdieren zijn in stromend water bewaard in plaats
van in aquaria. Het beekdeel tussen bocht en overstort is
hiervoor ingericht.
De watertemperatuur is afgesteld op 4
boven het substraat was circa 8.5 cm.

C en het waterniveau

395.3. RESULTATEN
De resu ltaten van de tellingen staan in bijlage 8 en 9.
Per kor relgrootteklasse is het aantal vlokreeften van de
bakjes opgeteld. Daarna zijn van het aantal teruggevonden
levende vlokreeften de percentages per korrelgrootteklasse
bereken d en het percentage dat zich buiten het substraat
bevond. Vanwege verschillende korrelgrootteklasse-indeling
worden de resultaten van de eerste 4 experimenten en de
laatste 2 experimenten in aparte figuren weergegeven
(figure n 17 en1 8 ) .
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Fig. 17:Percentage vlokreeften per korrelgrootteklasse en
tegen het gaas bij dichtheden van 40, 60,80 en
100 vlokreeften per experiment.
GA = Gaas stroomafwaarts.
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Fig. 18:Percentage vlokreeften per korrelgrootteklasse en
tegen het gaas bij dichtheden van 120 en 1Uo
vlokreeften per experiment.
GO = Gaas stroomopwaarts.
GA = Gaas stroomafwaarts.
A = De 4 stroomafwaarts gelegen bakjes meegeteld.
B = De 4 stroomafwaarts gelegen bakjes weggelaten,
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5.4. DISCUSSIE

foutendiscussie
De vlokreeften zijn bij het opstarten van een experiment
tijdens het opvoeren van de stroomsnelheid voor een deel
weggespoeld. In de inhoudelijke discussie wordt hier verder
op in gegaan.
Na vier experimenten is korrelgrootteklasse D verwijderd en
de korrelgrootteklasse-indeling gewijzigd. Omdat de bakjes
van korrelgrootteklasse D nu verdeeld zijn over de andere
korrelgrootteklassen mogen de resultaten van de eerste vier
en laatste twee experimenten niet zonder meer met elkaar
vergeleken worden.
De a anwezig heid v an voeds el tijdens e en experiment mag niet
gebleken to en een experiment is
word en onde rschat . Dit is
uitg evoerd met ee n niet s choongemaakt e steen
(kor relgroo ttekla sseH ) . De steen wer d gedurende het
expe riment 'afgeg raasd' d oor de vlokr eeften en het
betr effende subst raatbakj e telde na 2
4 uur 27 vlokreeften bij
een dichthe id van 100 vlo kreeften. Da arbij moet wel opgemerkt
word en dat het ee n bakje helemaal str oomafwaarts betrof.
Tijd ens de experi menten i s voedsel aa nwezig geweest:
- d etritus in me er of mi ndere mate i n alle bakjes
- z wakke/d ode vl okreefte n in enkele
bakjes
- t ijdens de laa tste twe e experiment en stroomopwaarts
d oordat stukje s blad e n takjes doo
r het gaas heen
s taken.
Over de mat e van invloed hiervan op de microdistributie kan
alle en gesp eculeerd worden.
Het water in de kunstbeek stroomt onregelmatig,
microdistributie beïnvloeden.

Dit kan de

inhoudelijke discussie
Bij het opstarten van een exp
van de proefdieren stroomafwa
gekomen. Gedurende een experi
vlokreeften dat zich tegen he
meest stroomafwaarts gelegen
vlokreeften telden dan de ove
verondersteld dat vlokreeften
stroomopwaarts zijn gemigreer
experiment waarschijnlijk wel
migratie (drift) heeft plaats
gehad dat stroomafwaarts een
onstaan.

eriment is circa eenvierde deel
arts tegen het gaas terecht
ment varieerde het aantal
t gaas bevond. Omdat de twee
bakjes steeds veel meer
rige bakjes mag worden
vanaf het gaas nauwelijks
d terwijl gedurende het
passieve stroomafwaartse
gevonden. Dit heeft tot gevolg
accumulatie van vlokreeften is

Uit figuur 17 blijkt dat deze accumulatie van invloed is op
het beeld dat van korrelgrootteklassevoorkeur is verkregen
het aantal vlokreeften in de twee stroomafwaarts gelegen

te-

bakjes mee te tellen. Korrelgrootteklassen E en G hebben
beide een bakje stroomafwaarts gehad en lijken daardoor
geprefereerd te worden boven F. Dit is onlogisch. De
verwachting is dat er een 'optimum'korrelgrootteklasse is
waarin zich een hoger percentage vlokreeften bevindt dan in
grovere of fijnere substraten, of een aantal opeenvolgende
korrelgrootteklassen waartussen de vlokreeften geen voorkeur
vertonen omdat ze allemaal genoeg bescherming tegen de
stroming bieden.
Om toch een beeld van de korrelgrootteklassevoorkeur te
verkrijgen is bij de laatste twee experimenten gebruik
gemaakt van een korrelgrootteklasse-indeling waarbij de 4
stroomafwaarts gelegen bakjes weggelaten kunnen worden bij de
verwerking van de resultaten.
In figuur 18A zijn de 4 stroomafwaarts gelegen bakjes wel
verwerkt. Korrelgrootteklassen F en H bezetten de twee meest
stroomafwaarts gelegen bakjes en hadden een hoog percentage
vlokreeften. In figuur 18B zijn de 4 stroomafwaarts gelegen
bakjes niet verwerkt, hetgeen een ander beeld oplevert. Omdat
het maar twee experimenten betreft en de spreiding in het
aantal vlokreeften per bakje per korrelgrootteklasse groot is
kan geen uitspraak worden gedaan over de mate van
beïnvloeding door de accumulatie.
Bij een oplopend aantal vlokreeften per experiment neemt het
percentage vlokreeften dat zich buiten het substraat bevindt
niet toe. Adams et al. (1987) vond in zijn experimenten een
'critische dichtheid' waarboven het aantal vlokreeften dat
zich buiten het substraat bevindt sterk toeneemt. Deze
critische dichtheid is in de uitgevoerde experimenten
waarschijnlijk nog niet bereikt, hetgeen betekent dat deze
met minstens 140 vlokreeften uitgevoerd kunnen worden zonder
dat de dichtheid van invloed is op de microdistributie.
Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de vlokreeften geen
duidelijke voorkeur vertonen voor een bepaalde
korrelgroottklasse en zich (kunnen) verspreiden over een
groot oppervlak. Bij gebruik van korrelgrootteklassen die
duidelijk niet de voorkeur hebben, zoals A, B, C en in
mindere mate ook D, moet er rekening mee gehouden worden dat
de critische dichtheid beneden 140 vlokreeften kan liggen.
H e e n bij de twee laatst uitgevoerde experimenten bevonden
ich stroomopwaarts vlokreeften bij het gaas. Dit kan een
evolg zijn geweest van de aanwezigheid van voedsel aldaar.
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5.5. CONCLUSIES
* Bij aanbieden van korrelgroo11eklassen D tot en met H is
D het minst geprefereerd.
* Verhoging van het proefdieraantal tot 140 vlokreeften per
experiment is niet van invloed geweest op de
microdistributie.
* Preferentie tussen korrelgrootteklassen E, F, G en H is
niet aangetoond.

- bh-
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HOOFDSTUK 6. POSITIE EN MICRODISTRIBUTIE
6.1. INLEIDING
De korrelgroottek.lassevoork.eur van G.pulex tijdens
experimenten in de kunstbeek is beïnvloed door de positie van
de afzonderlijke bakjes van de korrelgrootteklassen.
De tot nu toe tijdens experimenten gebruikte
korrelgrootteklasse-indelingen blijken de invloed van de
positie van de korrelgrootteklassen op de microdistributie
niet voldoende uit te sluiten (hoofdstuk5 ) .

-1+6-

6.2. M A T E R I A A L EN METHODE

* 4 experimenten (positie-experimenten).
* K o r r e l g r o o t t e k l a s s e n E , F, G en H.
Het experimentele deel van de beek wordt d e n k b e e l d i g in 5
vakken verdeeld (figuur 19)
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F i g . 19: Schematisch overzicht van de vakindeling (a t/m e)
en p o s i t i e n u m m e r i n g .
Elk vak bevat 4 s u b s t r a a t b a k j e s waarover
k o r r e l g r o o t t e k l a s s e n E tot en met H zijn v e r d e e l d . Na elk
experiment is de k o r r e l g r o o t t e k l a s s e - i n d eling gewijzigd en
wel zó dat na 4 e x p e r i m e n t e n iedere k o r r e l g r o o t t e k l a s s e elk
substraatbakje binnen een vak doorlopen h e e f t . Daarbij
is vermeden dat van naast elkaar liggende vakken
dezelfde k o r r e l g r o o t t e k l a s s e n aan elkaar g r e n s d e n .
* 120 v l o k r e e f t e n per e x p e r i m e n t .
* Stroomopwaarts is een extra schuif met gaas geplaatst om te
voorkomen dat organisch materiaal uit de kweek beschikbaar
is voor p r o e f d i e r e n tijdens de e x p e r i m e n t e n .
* De e x p e r i m e n t e n zijn begonnen en beëindigd als in hoofdstuk
5.
* De w a t e r t e m p e r a t u u r is afgesteld op 8 C en het w a t e r n i v e a u
boven de substraatbakjes was circa 9.5 cm.
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6.3. RESULTATEN

De resultaten van de tellingen staan in bijlage 10 en 11
Door voor elke positie het aantal vlokreeften van de 4
experimenten te middelen is een beeld verkregen van de
microdistributie van de vlokreeften zonder dat
korrelgrootteklassevoorkeur een rol speelt (figuur2 0 ) .
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gemiddeld aantal vlokreeften

Fig. 20: Gemiddeld aantal vlokreeften per positie met
standaardafwijking (0"N - l ) .

20
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Door voor iedere korrelgrootteklasse het aantal vlokreeften
per substraatbakje van de 4 experimenten te middelen wordt
een beeld verkregen van de microdistributie over de
verschillende korrelgrootteklassen (figuur2 1 ) .
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gemiddeld aantal vlokreeften

Fig. 21: Gemiddeld aantal vlokreeften per substraatbakje met
standaardafwijking ((TN-1)voor de diverse
korrelgrootteklassen.
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6.4. DISCUSSIE

foutendiscussie
Het w a t e r n i v e a u in de beek is hoger geweest dan in voorgaande
e x p e r i m e n t e n . De stroomsnelheid zal daardoor lager geweest
zijn dan 10 cms

inhoudelijke discussie
Uit f iguur 2 0 bli jkt dat de vlokre eften
zich nie t ge 1ijkmatig
over de subs traat bakj es v erdelen a Is kor relg root tekl assevoork eur geë 1imin eerd wor dt. Verse hil in aan tal vlok reeften
in, t en opzi chte van de s troming, naast elka ar g eleg en bakjes
is ni et of n auwel ijks aan wezig. Me
t de s trora ings rich ting mee
is we 1 een g root vers chil tussen d e posi ties te zien . Dit zal
een n iet te verwa arlo zen invloed h ebben geha d op de verdeling
van d e vlokr eefte n ov er d e diverse korre lgro otte klas sen.
Voor vervolg exper imen ten zal een p roefop zet moet en w orden
bedac ht waar bij d eze posi tie-invlo ed nie t de res ulta ten van
het e xperime nt ka n ve rsto ren. De b odemba kjes kun nen daartoe
bijvo orbeeld in d e Ie ngte richting in pla ats van ind e
breed tericht ing i n tw eeën verdeeld worde n, w aard oor 4
korre lgroott eklas sen ten opzichte van de
str omin g na ast
elkaa r gepla atst
kunn en w orden.

Het doen v an een ui tspraak over korrelgrootteklassevoorkeur
aan de han d van fig uur 21 lijkt vanwege de enorme
stan daarda fwijkinge n niet zinnig. Omdat inmiddels bekend is
dat de spr eiding in aantal vlokreeften per bakje binnen de
korr elgroo tteklasse n voor een groot deel is veroorzaakt
door dat de substraa tbakjes zich op verschillende posities
bevi nden k an toch e nige waarde worden gehecht aan de figuur,
Bove ndien zijn de r esultaten verkregen met een redelijk groot
aant al vlo kreeften,
De v lokree ften vert onen geen duidelijke voorkeur voor èèn van
de k orrelg roottekla ssen maar korrelgrootteklasse G lijkt iets
meer gepre fereerd t e worden dan de overige. Volgens Adams et
al. (1987) heeft ie dere grootteklasse van G.pulex een
opti mumkor relgroott eklasse. In deze korrelgrootteklasse
vind en de vlokreeft en holtes die voldoende groot zijn om in
te k ruipen en voldo ende klein om er niet uitgespoeld te
word en. Ad aras is to t de conklusie gekomen dat deze
korr elgroo tteklasse voorkeur sterker tot uiting komt als de
stro omsne1 heid verh oogd wordt. In zijn experimenten bevinden
natgewicht > 60 mg zich bij vergelijkbare
vlok reefte n met een
stro omsnel heid (10 cms )voor het grootste deel tussen
sten en met een diam eter > 5 cm, voor een kleiner kleiner
deel tusse n stenen met een diameter van 3 tot 5 cm, bijna
niet tusse n stenen met een diameter van 1 tot 3 cm en niet
m ) . Dit komt overeen met de resultaten van
tuss en gri nt (< 1c
xperim enten die beschreven staan in dit verslag.
de e
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6.5. CONCLUSIES
* De vlokreeften hebben geen duidelijke voorkeur vertoond
tussen korrelgrootteklassen E, F, G en H maar wel een
zwakke preferentie voor G.
* De positie van een substraatbakje heeft een niet te
verwaarlozen invloed gehad op het aantal vlokreeften dat
zich na 24 uur in/op de inhoud bevond.
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DE KWEEK
Op 15 februari zijn de bochten van de kunstbeek ingericht
voor de kweek van G.pulex. De bodembakjes zijn daartoe gevuld
met ongesorteerd substraat en de kunstbeek met water, beide
afkomstig uit de Frederik-Bernard beek.
Na het uitzoeken van de macrofaunamonsters op diersoorten
zijn de vlokreeften in de bochten uitgezet. Van de volwassen
vlokreeften bevond een aantal zich in pre-copula.
Als voedsel is regelmatig rottend blad toegediend,
aanvankelijk elzeblad en later eikeblad. Het blad is in de
vorm van pakketten met stenen op het substraat vastgelegd. De
elzebladeren zijn helemaal opgegeten. Van het eikeblad zijn
regelmatig bladskeletten teruggevonden. Een aantal keren zijn
ook wormen (uit de macrofaunamonsters) in de kweek gedaan.
Deze zijn in korte tijd door de vlokreeften opgegeten,
evenals een ontkokerde kokerjuffer. Tevens is kannibalisme
waargenomen.
Zowel in de kunstbeek als in aquaria is waargenomen dat de
vlokreeften zich voortplanten. In beide gevallen zijn 6 tot 7
weken na het oopzetten van de kweek zeer kleine (ca. 2 mm)
vlokreeften gevonden. In de kunstbeek bevonden ze zich onder
andere in substraatkorrelgrootteklassen B en C na afloop van
de licht- en donkerexperimenten. Van daaruit zijn ze
overgebracht in aparte aquaria met beekwater, beluchting en
blad. Na ca. 10 weken zijn ze 3 tot 5 mm gegroeid. Tegelijk
met het opzetten van de kweek zijn enkele pre-copula paartjes
apart gezet in een aquarium met ongesorteerd substraat,
beekwater, beluchting en blad. Ook hier zijn later zeer
kleine vlokreeften in waargenomen.
De vlokreeften bevonden zich in de kweek hoofdzakelijk tussen
bladpaketten en in mindere mate onder stenen en
stroomafwaarts tegen het gaas. Tijdelijk is een deel van het
substraatoppervlak opzettelijk beschaduwd. In de schaduw
verbleven de vlokreeften op het bevinden terwijl ze in het
volle licht eerder onder of tussen bladeren en stenen kropen.
Voortdurend zijn vlokreeften buiten de kweek gesignaleerd.
Blijkbaar is niet te voorkomen dat ze uit de kweek
ontsnappen.
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AANBEVELINGEN
* Kweek en experimenten niet in èèn systeem huisvesten. Een
deel van de 'fouten' tijdens de experimenten is veroorzaakt
door de aanwezigheid van de kweek.
* Eén vraagstelling tegelijk formuleren en uitwerken. Alle
uitgevoerde experimenten waren op meer dan èèn
vraagstelling gebaseerd. Dit maakt het geheel onnodig
complex.
* Uitvoeren van nader onderzoek naar aanleiding van de vele
vragen die tijdens de experimenten naar voren zijn gekomen.
* Eventueel gebruik maken van niet natuurlijk, uniform
materiaal om effecten sec te onderzoeken. Terugkoppeling
naar de natuurlijke situatie kan dan later plaatsvinden.

- 5fc-
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Bijlage 1: Enkele gegevens over het monsterpunt in de
Frederik-Bernard beek.

* 15 februari 1981
Beschrijving:
diepte
breedte
vegetatie
substraat
water

variërend van 2 tot 20 cm
ca. 2m
plukken sterrekroos, met name langs de
oevers
: geel zand
: helder, reukloos

Chemische gegevens:
% 0„-verzadiging
EGV
pH

86.2
28.8 mS m1
6.33

Fysische gegevens:
watertemperatuur
stroomsnelheid

ca. 4 C
ca. 25 cms

* 16 maart 1988
watertemperatuur :ca. 9 C
* 13 april 1988
watertemperatuur :ca. 12 C

-1

Bijlage 2:Resultaten fysisch-chemisch onderzoek vanwater
uit deFrederik-Bernard beek endekunstbeek.
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I

FYSISCH-CHEM1SCH ONDERZOEK
Temperatuur in °C
Kleur, mgPlatina perliter
Geleidingmnnogen te m S V bij 20°C
Watentofexponent (j>H) bepaald
Radioaetiriteit/reetactiriteit
to
pQ/l
Kaliumpermanganaatverbniik
to
Bg/1
Chloride (Cl-)
ta
mg/l
Nitriet ( N O , - )
to
mg/l
Nitraat ( N O , - )
«» mg/l
Sulfaat (SO, )
to
mg/l
Weteretofearbonaat (HCO,~)
ta
mg/l
Vrij koolzuur (CO,)
to
mg/l
Cerlwoeet ( C O , - - )
to
mg/l
Foefaal(PO<
)
to
mg/l
Silicaat (SiO,)
to
mg/l
Ammonium (NH 4 *)
ta
mg/l
Org. ammonium (NH<)
to
mg/1
IJzer (Fe)
to
mg/l
Mangaan (Mn)
to
mg/l
Natriumwatentofcarbonaat (NaHCO,) in mg/l/m-eq/1
Zuuntof (O,)
ta
mg/l
Calcium (Ca*• )
to
mg/l
Magseeium (Mg* *)
to
mg/l
Natrium (Na*)
to
mg/l
Kalium (K*)
to
mg/1
Toule hardheid
««nol / )
Waterttofcarbonaat hardheid
«mol A
Agreuiviteit t.o.r. calciumcarbonaal
Totaal Fosfaat
in mg/l.

TT
25., 0
6,8

ir~.z
JA.
.
JQ.,21
Z5
34

3?.
15
0
.0*1.5

II

III

IV

V

"37 7
26,5

_7...2......
~34
24
.0,14
_Z6.
_2L._
. *«.
21.
JB
0,08...

0,40
0,30
0,20

...0,3.5.
0,40

ojj.2

0,05

ö,ïö
\

29,0
4,6
.12,5
8,2
0,91

27,5
4 , 6 ....
13,0...
?.,6.......
0,88.

0,15

0,14.7

BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK
Oodenoek opthermotolerante
X
ml water
gtMingibeelerien bij 45 e C
X
ml water
X
a l water
Oodenoek opbacteriën n a de
X
a l water
eoligroep. bij 37° C; glotaminezour
X
B )water
Aanwezigheid van deeoligroep
X
a l water
bemtigd
Mee» waariehijnlijk aantal bacteriën v.d.eoligroepper 100ml
Aantal kiemen permlbij37°Cop agar na4« uren kweken
. - • 22* C • • • T» •

Het water uitdeFrederik-Bernard beek heeft vóórhet
onderzoek twee weken bijkamertemperatuur gestaan inplaats
vanindediepvries.

VI

Bijlage 3: Enkele fysische en chemische gegevens van het
water in de kunstbeek voor en gedurende de periode
dat de experimenten zijn u i t g e v o e r d .

(°C)

EGV
(mS m

15-2

4.0

17-2
18-2
19-2*

pH

%0„-verzadiging

28.8

6.33

86.2

4.8
4.8
4.2

28.6
28.3
3 5 .1

7.52
7.63
7.66

89.7
93.7
86.3

22-2*
23-2
24-2
25-2*
26-2

4.4
3.6
3.8
4.2
4.0

34.3
32.8
-

7.74
7.20
7.23
7.50
7.47

106.
-

29-2

1-3
2-3
3-3
4-3

4.2
4.0
4.2
3.6
4.1

_
29.1

7.40
7.38
7.29
7.39
7.38

87.4
-

7-3

4.5

29.0

7.40

90.9

14-3

4.2

28.5

7.39

-

21-3

3.3

28.3

7.40

93.6

28-3**
29-3

2.2

29.5

7.21

78.8

datum

teraperatuur

)

7.5

5-4

8.4

25.5

7.42

95.6

11-4

8.1

29.8

7.35

95.3

18-4

8.6

30.5

7.22

96.7

25-4

7.8

31.4

7.15

95.0

Addendum
opmerki ng
vet ged rukt
*
**

de metingen zijn 's morgens tussen 10 en 12
uur verricht.
gegevens F r e d e r i k - B e r n a r d b e e k .
andere EGV-meter g e b r u i k t .
de temperatuur is net gestabiliseerd nadat de
koeling tijdelijk was u i t g e v a l l e n .

Bijlage 4: Meetwaarden bepaling reproduceerbaarheid natte
weging.

filtreerpapier

Kleenex

meting

meting

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

natgewicht (rag)
35
37
36
36
38
35
34
36
37
38
34
35
35
36
38

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

natgewicht (mg)
37
36
36
36
35
40
36
37
36
34
37
36
37
35
38

Meetwaarden bepaling relatie natgewicht en lengte
Bijlage 5 i:Meetwaard
Ie thorax
meting

natgewicht
(mg)

lengte Ie thoraxsegment
*0.1 (oc.eenheden) (i<m)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

51
42
23
48
70
17
27
53
10
33
52
51
47
28
54
36
50
22
68
47
27
36
52
23
27
26
35
55
34
17
50
7
61
61
25
6
81
92
3
76
3
17
69
41
17
68

115
111
79
114
120
71
85
104
67
98
113
120
107
93
116
102
112
92
122
118
102
99
120
81
94
87
112
113
102
91
111
69
121
122
95
71
133
135
40
132
53
91
122
98
78
130

958
925
658
950
1008
592
708
867
558
817
942
1000
892
775
967
850
933
767
1017
983
850
825
1000
675
783
725
933
942
850
758
925
575
1008
1017
792
592
1108
1125
333
1100
442
758
1017
817
650
1083

Bijlage 6: Meetwaarden bepaling relatie natgewicht en lengte
Ie thoraxsegment.
meting natgewicht
(mg)

lengte Ie thoraxsegment
*0.1 (oc.eenheden) (>c/m)

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

92
66
41
6
5
92
9
89
5
60
73
64
2
68
74
7
72
40
7
75
74
25
9
14
47
67
28
9
1
15
50
10
23
39

oculair eenheid = 833 am

131
123
111
53
57
132
75
140
58
120
132
118
45
120
121
69
135
117
79
120
128
104
71
72
106
120
99
72
49
89
119
51
96
108

1092
1025
925
442
475
1100
625
1167
483
1000
1100
983
375
1000
1008
575
1125
975
658
1000
1067
867
592
600
883
1000
825
600
408
742
992
425
800
900

Bijlage 7: Schematisch overzicht van de resultaten van de
lichtexperimenten. Het aantal getelde levende
vlokreeften is in het betreffende
substraatbakje genoteerd.
* lichtexperiment 1

3

bijzonderheden

5

3 2

geen

9

,3
2 9

4

* lichtexperiment 2
5!

*

5*

1

6
1

2! 12!

*

3

1

onbetrouwbaar
vlokreeft
vermist
dode vlokreeft
dode vlokreeften in
totaal

* donkerexperiment 1
5!

1!

5

1

1

9

1
1

5!

10

onbetrouwbaar
vlokreeft
vermist

* donkerexperiment 2
3

1

9

1

4

1

geen

5
9

1

3

3

* korrelgrootteklasse-indeling
D

A

B

E

C

D

A

C

E

B

B

E

C

A

D

C

E

B

A

D

<
.
richting van de
stroming

Bijlage 8: Schematisch overzicht van de resultaten van de
dichtheidsexperimenten. Het aantal getelde levende
vlokreeften is in het betreffende substraatbakje
genoteerd.
* 40 vlokreeften
5

bijzonderheden
1

1

1

2

3

2

1 vlokreeft vermist

2 vlokreeften
extra

13
2

2

1

3

2

1

* 60 vlokreeften
12

2

2

13

7

1

1

5

1

2

2

5

2

1

1

2

3

4

4

1

1

5

1

5

2

4

4

2

4

6

1

3

2

4

5

18

* 80 vlokreeften

11

3

5

1

1*

2

8
4

1 vlokreeft vermist
*: dode vlokreeft

* 100 vlokreeften
19

3

2

20
5

5

2

6

3 vlokreeften
vermist

* korrelgroo11eklasse-indeling
G

D

E

H

F

H

D

F

G

E

E

G

F

D

H

F

H

E

D

G

<
richting van de
stroraing

Bijlage 9: Vervolg van bijlage 8.

* 100 vlokreeften
1* 8

bijzonderheden

3

2

1

2

1

2

3

3

1

2

3

3

4

2

4

1 13

1

6

6*

8 vlokreeften
vermist
*: dode vlokreeft
resultaten niet
verwerkt

20
27

3

* 120 vlokreeften
16

7

2

7

7

4
15

7

4

4

4

3

1

1

2

1

5

3

6 13

5

3 vlokreeften
vermist
1 dode vlokreeft

* 140 vlokreeften
7 14

4 *6*

18*

3
6

8*

4*

5

5

5

*

1

5 vlokreeften
vermist
*: dode vlokreeft
6 dode vlokreeften in
totaal

6

5

F

E

<r

G

richting van de
stroming

* korrelgrootteklasse-indeling
E
H

F
G

G
E

H
F

E
G

F
H

H
F

G
E

H

Bijlage 10: Schematisch overzicht van de resultaten van de
positie-experimenten. Het aantal getelde levende
vlokreeften is in het betreffende substraatbakje
genoteerd.
* experiment 1
16

7

bijzonderheden
2

4

1 13

1

7

6

6*

7

4
15

7

4

4

4

3

1

1

2

1

3 vlokreeften
vermist
*: dode vlokreeft

* korrelgrootteklasse-indeling experiment 1
E

F

G

H

E

F

H

G

F

E

H

G

F

E

G

H

F

E

H

G

3

3

3

2

2

6

8

<
richting van de
stroming

* experiment 2
15

4

12

8
10

8

2

3

1

5

6

4

1 12

1 viokreeft
mist
*:dode vlokreeft

* korrelgrootteklasse-indeling experiment 2
F

G

H

E

F

G

E

H

G

F

E

H

F

G

H

E

G

F

E

H

<
richting van de
stroming

Bijlage 11: Vervolg van bijlage 10.

* experiment 3
22

7

bijzonderheden
4

3

3

1

1

1 11

17

geen
3

16

2

7

6

1

1

1

6

2

5

* korrelgrootteklasse-indeling experiment 3
G

H

E

F

G

H

F

E

H

G

F

E

G

H

E

F

H

G

F

E

3

1

3

2

1

6

<
richting van de
stroming

* experiment 4
10

5 11

12

6
22

4

6

1

1

1

6

1 vlokreeft
vermist

6 11

* korrelgrootteklasse-indeling experiment 4
H

E

F

G

H

E

G

F

E

H

G

F

H

E

F

G

E

H

G

F

richting van de
stroming

