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1. SAMENVATTING
Het kwantitatieve fytoplanktononderzoek in het Loosdrechtse Plassengebied isvan belang in
het kader vande monitoring van het systeem,vooral nadat maatregelen genomen zijn om deexterne fosfaatbelasting vanhet systeemte reduceren. Indit rapport wordt beschreven hoe indejaren 1981tot 1987defytoplanktontellingen zijn uitgevoerd enwelke veranderingen in Loosdrecht
waargenomen zijn.
IneenMultivariateAnalysevandegegevenskomtduidelijktot uitingeenvrijsnelle verandering
vandefytoplanktonsamenstellinginalleonderzochteplassentussen1982en1984.Dezeis gekoppeld aan de eerste asvande ordinatie. Detweede as geeft hetverschil aanvanwinter- envoorjaarsmonsters enerzijds metzomer-enherfstmonstersanderzijds. Uitde multivariateanalyse blijkt
dat de lange-termijntrend overheersttenopzichtevande seizoensfluctuaties.
Draadvormige blauwwieren (Cyanobacteria) vormen inde Loosdrechtse Plassen hetdominantefytoplankton.Hunaantalisvan1981-1983aanzienlijktoegenomen, in1984washet ietslager,de
jaren 1985-1987vertoondenweer eenlichtestijging.
Inde Breukeleveense Plaslagendeaantallen iets hoger dan inde Loosdrechtse Plassen;tussendejaren onderlingwasweinigverschil.
Inde Vuntus was het aantal blauwwierdraden het grootst in 1983.In1984en 1985 nam hetaf
omvervolgens in1986en 1987weer ietstestijgen.
Oscillatoria agardhii isindeLoosdrechtse Plasseneninde Breukeleveense Plastoegenomen.
Erzijngeenduidelijke pieken binnendejarenteonderscheiden.
Oscillatoria redekei heeft eenvoorjaars- eneennajaarstop. Daartusseninzijndeaantallenminimaal enbloeit O.limneticaop.Erisweinigverschiltussenopeenvolgendejaren.
Oscillatoria limnetica s.l.vertoont eengrootverschil insamenstelling gedurende deopeenvolgendejaren.Van1981-1985overheerstO.limnetica s.S.eniserweinigO. cl limnetica. In1986en
1987ishetomgekeerd.
De ketenvormende diatomeeMelosira sp. bereikt de grootste aantallen inde Breukeleveense
Plas. DeLoosdrechtse Plashaalt maarde helft. IndeVuntusliggendeaantallen nog lager.
Rhizosolenialongiseta issinds 1984toegenomen.
Diatomaelongatumvertoonde in1984eenformidabele opbloeienissindsdien slechtsinkleine
aantallengevonden.
Asterionella formosa isna1983steeds minder aangetroffen.
Hetaantal kleineflagellaten issterkwisselend,van bijna nietstot ruim28.000cellen/ml.

2. INLEIDING
Inde jaren 1985-1987 is het kwantitatieve fytoplanktononderzoek in het kader van het Waterkwaliteitsonderzoek Loosdrechtse Plassen (WOL), dat in 1981werd gestart, voortgezet. Dit was

Fig.1. HetLoosdrechtsePlassenGebiedmetdeliggingvandemonsterpunten3,5,6,7en9.

mogelijkdoor eensubsidievoor driejaarvandeProvincialeWaterstaat vanUtrecht. Het kwantitatievefytoplanktononderzoek heefttotdoelomdegevolgenvandeverbetering inde waterkwaliteit
als gevolgvan de inlaatvangedefosfateerdAmsterdam-Rijnkanaalwater sinds 1984tesignaleren.
Erwordt verwacht datveranderingen eerder gesignaleerd zullenworden aande handvanveranderingenindesamenstellingvandefytoplanktongemeenschap danaandehandvanmetingenaan
bijvoorbeelddoorzicht. Deresultatenvandetellingenoverdejaren 1981-1984zijn gepubliceerd in
deInterneverslagenvanhetLimnologischInstituut 1983-1,1984-4,1986-10(Boesewinkel-deBruijn,
1983,1984,1988). Dezelfde puntenalsin1984zijnvierwekelijks bemonsterd.
In 1981en 1982 ispunt 3 (Fig. 1) bemonsterd;ditwerd laterdoor punt9vervangen omdat dat
dichter bijdeplaatsligtwaarhetgedefosfateerdeAmsterdam-Rijnkanaalwater sinds 1984wordtingelaten.

3. MATERIAAL EN METHODEN
3.1. Bemonstering
Vierwekelijkszijndepunten5,6,7en9 bemonsterd.Depunten5en9liggeninde Loosdrechtse Plassen. De Breukeleveense Plas (punt 6) endeVuntus (punt 7) zijnzelfstandige plassen,die
met respectievelijk twee sloten enéénsloot inverbinding staanmetde Loosdrechtse Plassen.De
liggingvande monsterpunten isaangegeven opde kaart (Fig.1).
Erwordt gemonsterd met de Friedinger-happer (volume 5 liter) waarbij op ieder monsterpunt
een30-litervatwordt gevuld.Ditvatwordt naaankomst op het Instituut goed geroerdwaarna een
deelmonstervan een halve liter ineen infuusfles gegotenwordt. Ditwordt gefixeerd met5 mlLugol.

3.2.Telling
Detellingenworden uitgevoerdvolgensde methode Utermöhl:Voordetellingwordt eenreeks
van 2 , 1 , 0.5 en0.25 mlgepipetteerd inviertelkamersvan2mlinhoud.Detelkamerwordt aangevuldmetgedestilleerdwater.Daarnawordtdetelkamer enigetijdweggezet om hetfytoplanktonte
laten bezinken. De telkamers met 1en 0.5 ml inhoud worden gebruikt voor het tellen van diatomeeën,groenwierenenanderesoortendieinkleineaantallenvoorkomenentemiddenvanhetgroteaantal dradentoch goedte herkennen zijn. Detelkamer met0.25 ml inhoudwordt gebruikt om
dedraadvormigeblauwwierentetellen.Hetvolumevan2mlwordt alleengebruikt als erweinigfytoplanktonaanwezig is,bijvoorbeeld ingevalvanijsbedekking.

Detellingenwordenuitgevoerdbijeenvergrotingvan312,5x(oculair10x,objectief25x,tubus
1,25x)metdeomgekeerdemicroscoop.Inderechteroculairtubuszijntweeuiterstdunneglasdradenofharenaangebrachtwaardoor inhetgezichtsveldeenverticalebaanontstaat.Binnendeze
lijnenwordendealgengeteldoverdegehelediametervandetelkamer(25mm).Ishetgeteldeaantalinéénbaannietgrootgenoegdanwordenmeerbanennaastelkaarofloodrechtopelkaargeteld.
Indetelkamermet1 of0.5mlinhoud(afhankelijkvandedichtheidvandealgen)wordenaltijd
zesbanenbekeken,waarindedaarinvoorkomendediatomeeën,groenwierenengrotereflagellaten,zoalsCryptomonas, geteldworden.Indien6banennietvoldoendezijnwordternaargestreefd
minstens100exemplarenvanhettaxon(soortofgenus)datopdatmomenthetmeestabundant
istetellen.Tentijdevaneendiatomeeënbloeiisdatnooiteenprobleem,maar'swinterslukthet
meestalnietomvantenminsteééntaxon,nietbehorendetotdeCyanobacteria,honderdexemplarentetelleninzesbanen.

3.3.Analysevandetellingen
Detellingenwerden geanalyseerdmetbehulpvanRedundancyAnalysis,éénvandemethoden
beschikbaarinhetprogrammaCANOCO(acronymvoorCanonischeCorrespondentie-analyse;Ter
Braak,1987a).Canonische ordinatietechnieken,waarvanRedundancyAnalysiseréénis,bieden
demogelijkheidomderesponsvanlevensgemeenschappen,bestaandeuitverscheidenesoorten,
opverschillendemilieufactorengelijktijdigteanalyseren(TerBraak,1987b).Hierbijvooronderstelt
Redundancy Analysis, integenstellingtot CanonischeCorrespondentie-analyse, eenlineaireresponsvandesoortenbinnendelevensgemeenschappenopdemilieufactoren.
Omdezemultivariateanalysetotduidelijkeresultatentelatenleidenmoestendetelgegevens
getransformeerdwordenenandereinformatiegecodeerdaandegegevenstoegevoegdworden.
Inhetvolgendewordtopeenvoudigewijzeweergegevenwaaromenhoeditgebeurdis.Delezer
dieineersteinstantieinderesultatengeïnteresseerdis,kanderestvandezesectieoverslaan,daar
insectie3.1 enigeuitlegopgenomenisoverdeinterpretatievanhetdaargepresenteerdediagram.
Defytoplanktontellingenzijngedurendedeanalyselogarithmischgetransformeerdendaarna
gecentreerd.Datwilzeggendateerstvanelkafzonderlijktelgegevendelogarithmegenomenis.
Hierdoorwordtdeschaalinhetgebiedvandelageabundantiesrelatiefuitgerekteninhetgebied
vandehogeabundantiesverkort.Eengelijkverschilopdenieuweschaalgeefteengelijkeaantalsverhoudingweerindeoorspronkelijkeschaal.Vervolgensisvaneiktelgegevenhetgemiddeldevan
dedesbetreffendesoortoverallemonstersafgetrokken.Hierdoorwordendeabsoluteverschillen
inabundantietussendesoortenuitdegegevensverwijderd.
Indeanalyse komtdaardoornaarvorenwelkesoortenrelatiefgroteverschillentussendeafzonderlijkemonstersvertonen.Dezesoortenkunneninderuimte(d.w.z.tussendemonsterpunten) ingrotemateverschillenvertonen,overdegeheleperiodeeentrendvertonen,danwelbinnen

hetjaar sterk fluctueren. Omdat deabsolute abundantie indezeanalyse geen rol speelt zijn inde
besprekingvanderesultatenvanenkelekenmerkendesoortenafzonderlijke grafieken opgenomen
enwordt bijde overige soortentenminstevermeld inwelkeaantallenzijvoorkomen.
Daar het doel vandit onderzoek inde eerste plaats isnategaanof, enzojawelkeveranderingenoptreden indefytoplanktongemeenschapisgekozenvoor eenanalyse metdetijd ende monsterpuntenals onafhankelijkevariabelen.Voor beideaspekten (tijd enruimte) geldt, datze formeel
nietalsverklarendevariabelengezienmogenworden,maar ineenbeschrijvende multivariateanalyseishetacceptabel omzealsonafhankelijkevariabelen meetenemen.
Wanneer de tijd gecodeerd wordt op intervalschaal wordt door het beschrijvende model een
vaste toename dan wel afname per soort perjaar gegeven. De plaatsgegevens (monsterpunten)
zijn niet kwantitatief codeerbaar. Ombeidegegevenstochte kunnen gebruiken zijnzeomgezet in
nominale variabelen en gecodeerd als eenaantal zogenaamde 'dummy'-variabelen (0/1 variabelen):Alsonafhankelijke variabelen inhetmodelzijnopgenomendedummy-variabelen 1981,1982
.... 1987,januari,februari

december, monsterpunt 3, monsterpunt 5, monsterpunt 6, monster-

punt 7enmonsterpunt 9.Hierdoorworden indeanalysedeverschillentussendejaren,tussende
maandenentussende monsterpunten maximaaltot uitdrukking gebracht.Voor elkjaar (per monsterpunt) envoor elke maand isvervolgens het centroid (degemiddelde positievande monsters
van het betreffende monsterpunt in dat jaar of de gemiddelde positie van alle monsters van die
maand) berekend en uitgezet ineenordinatiediagram.

3.4. Naamgeving van de soorten
VoordenaamgevingvandeCyanobacteria isgebruik gemaaktvanG.Huber-Pestalozzi, 1938.
Omdat meer onderzoekers zich bezig hielden met hetfytoplankton vande Loosdrechtse Plassen
enliteratuuraanwijzingen nietéénduidigwarenwerdop8-12-1983eenbijeenkomst belegdwaarop
afsprakenomtrentdenaamgevingwerdenvastgelegd.VoordeOscillatorialimneticagroepwerden
in1988achteraf nogenkeleduidelijke subgroepen gedefinieerd(zie sectie4.2.2.d).

4. RESULTATEN
4.1. MULTIVARIATE ANALYSE
De resultatenvan Redundancy Analysiszijnweergegeven inhetordinatiediagram (Fig.2),een
zogenaamde biplot (Ter Braak, 1987b).
Depositiesvandesoorteninhetdiagramdienengeïnterpreteerdtewordenalsdeuiteindenvan
vectoren (pijlen) vanuit de oorsprong van het assenstelsel. Delengte vandevectoren geeft ruw-
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Fig. 2. Ordinatiediagrammetdesoortenendecentroiden (gemiddelde posities)vande monsters
voor de monsterpunten gedurende de opeenvolgende jaren. RC = overige blauwwieren
(cyanobacteriën); RCh = overige groenalgen (Chlorophyta).
weg aan inwelke mateverschillen inabundantietussen monsters optreden,de richting geeft aan
inwelke richting binnen het ordinatiediagram deze toename plaatsvindt. Om de figuur enigszins
overzichtelijkte houdenzijnde pijlen nietgetekend.
Depositiesvan de monsters zijn berekend uitdeabundantiesvande erinvoorkomende soorten(nietafzonderlijkweergegeveninhetdiagram).Deinterpretatiewatbetreftsamenstellingvande
fytoplanktongemeenschap voor de monsters volgt dus uit de ligging van de monsters in hetdiagram ende soortsvectoren. Omgekeerd kunnenwe uit over de monsters beschikbare informatie
(tijd en plaats)conclusies trekken over de soorten.Omdittevereenvoudigen isvoor elk monsterpunt de gemiddelde ligging van de monsters ineen bepaald jaar (hetzogenaamde centroid) bepaald.Tevenszijncentroidenvoorde maandenberekend (nietgepresenteerd). Daardejaren1984
t/m 1987zeerdicht bijelkaarterecht kwamenzijnterwillevandeoverzichtelijkheid arbitrairde puntenvan 1984en 1986weggelaten.
Opvallend isde betrekkelijk snelleverandering inde periode 1982tot 1984,dietot uiting komt
doordat van alle monsterpunten de monsters uit dejaren 1981 en 1982rechts in het diagram terecht komen,terwijl de monsters vanaf 1984alle links in het ordinatiediagram liggen. Detrend is

dus inhoge mate gecorreleerd aande eersteasvande ordinatie. Deverschillentussendemaanden komen vooral tot uiting op de tweede asvan het ordinatiediagram: Devoorjaars- enwintermonsters liggen meer naar onderen,dezomer- en najaarsmonsters liggen meer naar boven (niet
weergegeven).
Wekunnenhieruitvoor desoortendevolgende globale informatieafleiden:
- Vector wijst naar (links) boven: maximum inde (na)zomer, bijvoorbeeld Aphanizomenon flosaquae, Melosira
- naar onder: piek inhetvoorjaar, bijvoorbeeld Diatoma elongatum,Asterionellaformosa en Oscillatoria redekei
- naarlinks:toenameindeperiode 1981-1987,bijvoorbeeldOscillatoria limnetica,Lyngbyalimnetica entotaalflagellatenen
- naar rechts:afname inde periode 1981-1987.Hiervanzijngeenechtduidelijkevoorbeelden.
Deconclusieisdusdatdemeestesoortenquaabundantiezijntoegenomenendateenaantalsoortenindetijd ongeveer constant is,afgezienvandewisselingderseizoenen.Deafzonderlijke soortenworden inhethiernavolgende besproken.

4.2.VERGELIJKING VAN DEPERIODE 1985-1987 MET DE PERIODE
1981-1984
4.2.1. Inleiding
Alletelgegevensvan 1981-1987zijnindecomputer ingevoerd.Bijdeexemplarentenbatevan
desubsidiegever iseenMS-DOSdiskette metalle basisgegevens ingesloten.
Aandehandvanderesultatenvande multivariateanalyse iseenaantalgrafiekengemaaktvan
totalen en maandgemiddelden waardoor eenduidelijk beeld ontstond vande dichtheden van de
soorten. Een grafiek van de opeenvolgende jaren geeft vaak veel maxima en minimatezien hetgeen leidttot onoverzichtelijkheid (Fig.3). Eengrafiekvande maandgemiddelden overallejaren
daarentegengeefteeneenvoudigbeeldvandeseizoensdynamiek (Fig.4),hierbijgaatdetrend-informatieechterverloren.Voor die soortendie eentrend lijkentevertonen iseenvereenvoudiging
van de grafiek minder noodzakelijk. Door de niet geheel regelmatige bemonstering indetijd zou
hier bovendien eenvertekend beeld hebben kunnen ontstaan wanneer jaargemiddelden uitgezet
waren.

4.2.2. Cyanobacteria
Evenals invorige jarenwaren ook inde periode 1985-1987dedraadvormige blauwwieren het
talrijkst. Hettotaalaantal blauwwierdraden indeLoosdrechtse Plassen (dusopde monsterpunten
5en9) neemt nademaatregelenvan1984nietafzoalsverwacht, maarlijkt integendeel nog inge-

o
o
o

<0

c
CO

co

~l

I

1

f

1

1

1

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Fig.3. AantalkleineflagellateninclusiefChroomonasopmonsterpunt3inde 1 eLoosdrechtsePlas
(aug. 1981-dec. 1982)enmonsterpunt9inde2 e Loosdrechtse Plas Qan.1983-dec.1987).
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Fig.4. MaandgemiddeldenvanhetaantalkleineflagellateninclusiefChroomonasop monsterpunt
3inde 1 e LoosdrechtsePlas(aug.1981-dec.1982)enmonsterpunt 9inde2 e LoosdrechtsePlas (jan.1983-dec.1987).
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Fig.5. Totaal aantal draden van alle draadvormige blauwwiertaxa behalve Lyngbya dunner dan
1 Jimop monsterpunt 5inde5e Loosdrechtse Plasvanaug.81-dec.87.
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Fig.6. Totaal aantal draden van alle draadvormige blauwwiertaxa behalve Lyngbya dunner dan
1 Jim opmonsterpunt3inde 1 eLoosdrechtse Plas(aug.81-dec.82)enmonsterpunt 9in
de 2 e Loosdrechtse Plas (jan.83-dec.87).
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Fig.7. Totaal aantal draden van alle draadvormige blauwwiertaxa behalve Lyngbyadunner dan
1 jim op monsterpunt 6 (Breukeleveense Plas)vanaug.81-dec.87.
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ringe matetoegenomen. In 1981en 1982washetaantal blauwwierdraden noglaag.In1983was
eenaanzienlijketoenametezien.In1984en1985washetaantalweerietskleiner. In1986en1987
volgdeweereengeringetoename (Fig. 5en6).Degeringeveranderingen na1983zijnwaarschijnlijk kleinefluctuatiesalsgevolgvanfluctuaties inhetweer.
Inde Breukeleveense Plaswasdemaximaledichtheid perjaarvandedraadvormige blauwwieren, met uitzondering van een hoge piek eind 1982,tamelijk constant: ± 200.000 draden/ml, iets
meerdande hoogste aantallen inde Loosdrechtse Plassen (185.000draden/ml) (Fig.7).
DeVuntus geeft weer eenander fytoplanktonbeeld. Daar lag de piek in 1983op ruim 500.000
draden/ml.In1984daaldedataantaltotruim300.000draden/ml,in1985totruim100.000draden/ml
om in 1986en 1987weertestijgentot eenhoogtevan200.000draden/ml (Fig.8).
Devolgendetaxazijnaltijdgeteld:
a.Aphanizomenonflos-aquae
b.Oscillatoria agardhii
c.Oscillatoria redekei
d.Oscillatoria limnetica s.l. (inruimezin)
e.Lyngbya limnetica
f.Lyngbya spec,dunner dan 1jxm
a.Aphanizomenon flos-aquaewordtbijnaaltijdaangetroffen.Desoortvertoont iederjaareenpiek.
Uit de grafieken van de maandgemiddelden (niet weergegeven) blijkt dat deze bij alle
monsterpunteninjunivalt.Dehoogtevandetoppenvandegemiddeldenvarieertvan5000-8000
draden/ml.
b.Oscillatoria agardhii. Uitdegrafiekenvandemaandgemiddelden (na1983) (nietweergegeven)
blijkt dat het maximum op de monsterpunten 7 en 9 begin juni samenvalt met dat van
Aphanizomenon flos-aquae. Inde Breukeleveense Plasvindenweeenbrederetopvaneindjuli
t/maugustus.Demaximaleaantallenvandemaandgemiddeldenvariërenvan ± 1000draden/ml
indeLoosdrechtse Plassentot2000draden/ml inBreukeleveenenindeVuntus.Devariatievan
jaartotjaar inde maxima isgering.

c. Oscillatoria redekei vertoont jaarlijks één breed maximum inwinter envoorjaar van december
t/mmei(Fig.9).Dehoogtevandetoppenvarieertvan9500draden/mlindeLoosdrechtsePlassen
tot ruim28.000draden/ml indeVuntus.
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Fig.9. Maandgemiddeldenvan hetaantal dradenvanOscillatoria redekei vanaug.81-dec.87.
A.Opmonsterpunt 6 (Breukeleveense Plas);
B. Op monsterpunt 3 (1 e Loosdrechtse Plas) van aug. 81-dec. 87 en monsterpunt 9 (2e
Loosdrechtse Plas)vanjan. 83-dec.87.
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d. Oscillatoria "limnetica si". Deze groep is door zijn vormenrijkdom nogal problematisch. Van
1985t/m 1987ishijalstwee soortengeteld enwelals:
d1Oscillatoria limnetica s.s.dieduidelijkeinsnoeringentussendecellenheeftenwaarbijtevens
de nieuw ontdekte Prochlorofyt Prochlorotrix hollandica (Burger-Wiersma et al., 1987) is
meegeteld. De laatste isalleen met de epifluorescentiemicroscoopvanO. limnetica s.s. te
onderscheiden.
d2Alleandere blauwwierdraden diewelwat opO. limnetica s.s. lijken,maar waarvan niet met
zekerheidtezeggen is,datzehetzijn. Dezegroep isOscillatoria cf.limnetica genoemd.
Omdetelgegevensvandezegroepentekunnenvergelijkenmetdievandevorigejarenwaarin
dit onderscheid niet is gemaakt, worden beide groepen samengevat onderde naamO.limnetica
s.l. Deze groep bereikt ieder jaar de grootste aantallen als deaantallenvanO. redekei het laagst
zijn, namelijk inde maandenjulienaugustus (Fig.10).
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Fig. 10. Maandgemiddelden van hetaantaldradenvanOscillatoria limnetica s.l.enO. redekei op
monsterpunt3inde 1 eLoosdrechtsePlas(aug.81-dec.82)enmonsterpunt9inde2 eLoosdrechtse Plas (jan.83-dec.87).
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Demaximavande maandgemiddelden zijn respectievelijk:
punt5

eindjuli

85.000 draden/ml

punt6

eindjuli enoktober

punt7

eindaugustus

220.000 draden/ml

punt 9

eindjuli

86.000 draden/ml

170.000-190.000 draden/ml

Voor alle monsterpunten geldt,dat in 1985deaantallenvanO.limnetica s.S.veelgroterwaren
dan dievanO. cf. limnetica. Voor 1986 en 1987geldt hetomgekeerde. Om over devoorgaande
jaren ook iets overdieverhoudingtewetente komen,zijnvan enkele monsters uitdiejaren honderd dradenvandegroepO. limnetica s.l. geteld en isdeverhoudingtussenO. limnetica s.S.en
O.cf. limnetica bepaald.Deresultatenzijn indevolgendetabel samengevat.
AantalgevondenO.limnetica s.S.per 100dradenO.limnetica s.l.
monsterpunt
1981

5
80

6
-

1982

83

62

1983

83

50

1984

85

70

1985

90

93

1986

10

11

1987

13

21

De plotselinge afnamevanO. limnetica s.S.van 1985 op 1986wijst erop,dat de situatie in de
Loosdrechtse Plassennogsteedsverandert.

e. Lyngbya limnetica werd gedurende de hele onderzoeksperiode in bijna alle monsters
aangetroffen,maarmeestal inzeergeringe hoeveelheden.
f.Lyngbyaspec, (dunnerdan 1^m)
Dezesoortisdeeerstejarennietgetelddaarhijnietopvielenernietalseenechteblauwwierdraad
uitzag,

omdat

hij

onder

de

microscoop

kleurloos

is.

Onderzoek . met

de

epi-fluorescentiemicroscoopweesuitdatdedraadchlorofyl bevatte.Vanaf1984isdesoorttoch
geteld omdat hij inallemonstersaangetroffenwerd envaak ingrote hoeveelheden.

Andere blauwwiersoorten komenduidelijk inlageaantallenvoor: EenenkeleM/crocysiïs-kolonie, eenCoelosphaeriumofAnabaena ofwat Dactylococcopsis.
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4.2.3. Chlorophyta
Vandegroenwierenworden devolgende generaapartgeteld:
Pediastrum

Oocystis

Ankistrodesmus/Monoraphidium

Tetraedron

Scenedesmus
Wordenermeergeneraaangetroffen,danwordendiesamengeteld indegroepOverige groenwieren.
De aantallen groenwieren zijn niet groot, zelfs het totaal aantal groenwieren per monster bedraagt maximaal een paar honderd cellen/ml.Opde monsterpunten 9 en7komt hettotaal aantal
twee keerinaldiejaren bovende 1000cellen/ml.

4.2.4. Diatomeeën
a.Melosira is het meest voorkomende genus indeze groep;de meestvoorkomende soort isM.
italics. Daarnaast wordt ook M. granulata var. angustissima regelmatig gesignaleerd. De
aantallen wisselen sterk door het jaar en ook per monsterpunt, maar het gehele jaar door is
Melosira opallemonsterpuntenaanwezig.
Het minimum in de Loosdrechtse Plassen in maart is ruim 200 cellen/ml en het maximum in
oktober 1600 cellen/ml. Inde Breukeleveense Plas is het minimum infebruari ± 200 cellen/ml
enhet maximum eindapril-begin mei4000cellen/ml.
IndeVuntus zijndrie maximateonderscheiden,
eindapril-beginmei450cellen/ml;
eindjuni-beginjuli500cellen/ml;
eindoktober-begin november 600cellen/ml.
Deze toppen treden bijna jaarlijks op. Tussen deze maxima zijn de aantallen ongeveer 100

cellen/ml.
b.Rhizosolenia longiseta. Hetvoorkomen vanR.longiseta kan het bestwordenweergegeven in
eentabel
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monsterpunt
1981

5
-

1982

-

1983

+

+

1984
1985

+

+

1986

++

1987

+++

+
+
+

+
+
++

+++

+++

+++

+ afentoe, + + regelmatig, + + + regelmatig inredelijke hoeveelheden aangetroffen
Maximaalwerdendevolgende aantallen aangetroffen:
de Loosdrechtse Plassen

200 cellen/ml

de Breukeleveense Plas

2400 cellen/ml

Vuntus

4200 cellen/ml

c. Overige centrales
Van de overige centrische diatomeeën,vooral Cyclotella- enStephanodiscus-soorten worden
zeer weinig exemplaren aangetroffen, in sommige jaren zelfs helemaal geen. Het maximum
bedraagt400cellen/ml.

d. Diatomaelongatum
Ook hetvoorkomenvanD. elongatum kanhet bestewordenweergegeven ineentabel,waarin
de getallendeaantallen/ml op hethoogtepuntvande bloeiweergeven.

monsterpunt
1981

1300

5

6
-

1982

-

-

1983

-

4000

1200

1700

1984

22.000

8400

6200

21.000

1985

225

-

-

-

1986

+

+

-

-

1987

+

_

_

300

- = hetgehelejaar nietwaargenomen
+ = afentoe eenenkel exemplaar

7

9
4400
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Opvallend ishetvoorkomen in1983en1984.Inlaatstgenoemdjaarwerdenmaximum aantallen
indeordevangroottevan hettotaalaantaldraadvormigeblauwwierengeteld.Demaximavielen
inde Loosdrechtse Plassengedurende de gehele maand maart; inde Breukeleveense Plasen
indeVuntusvan half maarttot halfapril.

e. Asterionella formosa
Tenslotte eentabelvanAsterionella formosa:

monsterpunt

5

1981

1900

1300

1982

800

2700

1983

2600

1984

-

1985

+

1986

-

1987

+

870

-

900

+
+

-

630

+

getallen = aantallen/ml op hethoogtepuntvande bloei
- = hetgehelejaar niet waargenomen
+ = af entoe eenenkel exemplaar
In1984tijdensdegroteDiatomaopbloeiontbreektAsterionella geheel.
f. Overige pennaten
Vande overige pennatediatomeeën isNitzschia het meestvoorkomende genus. OokSynedra
wordt regelmatigaangetroffen. Dezetweegenerazijnsamengeteld.
DegroepNitzschia/Synedra vertoont inhetalgemeeneenpiekinhetvoorjaar ensoms nog een
(meestal veel lagere) in het najaar. Het hoogst bereikte aantal hierbij is 6500 cellen/ml in het
voorjaar van 1984inde BreukeleveensePlas.
Verder worden soms nogwat exemplarenvanNavicula enFragilaria en heelsoms een enkele
Cymatopleuraaangetroffen. Dezeworden samengeteldalsOverigepennaten.
DegroepOverigepennatenisinaantalrelatiefonbelangrijk. IndeLoosdrechtse Plassenwerden
in hetvoorjaar van 1982op monsterpunt 5 bijna3000 cellen/ml geteld,daarna kleine aantallen
ofhelemaalniets.Opmonsterpunt9 en in deBreukeleveensePlasisdezegroepnietof in beperkte
mate aanwezig. Het maximum bedraagt een paar honderd cellen/ml. Inde Vuntuswerden in
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1983 regelmatig aantallen tussen 100 en 600 cellen/ml geteld; indejaren daarna kwam deze
groepweinigof niet meervoor.

4.2.5. Flagellaten
Degroepflagellatenwordt bijhettellengesplitst in
a.Cryptomonas.Devoorkomende C/ypfomonas-soortenwordenbijelkaargeteld.Deaantallenzijn
nooit groot, maximaal enkelehonderden/ml.
b.Chroomonas(C.acuta)iseenaantaljaren bijde kleineflagellaten (ziedaar) geteld,maarwordt
nuweer apartgeteld.
c. Kleineflagellaten.Deze categorie omvat zowel de kleurloze alsdegekleurde flagellaten kleiner
dan5|xm).
IndegrafiekenzijndekleineflagellatenenChroomonas bijelkaaropgeteld.Zo'ngrafiekvertoont
eenlijn metveel pieken endalen (Fig.3). De lijnvan de maandgemiddelden is overzichtelijker
(Fig.4).
Op monsterpunt 9nemenwetweeonduidelijke maximawaar(Fig.4):inde periodefebruaritot
aprileenmaligongeveer4.000cellen/mlenoverdehelemaandaugustus4.500cellen/ml metdaartussenlagergelegenpunten.Monsterpunt 5vertoont ongeveer hetzelfdebeeld.
De maxima indeVuntus zijn: begin maart 8000 cellen/ml eneen bijnatweemaal zo hoge piek
eindjuli-beginaugustusvan bijna 14.000cellen/ml.
Inde Breukeleveense Plas nemenwe iets dergelijks waar: begin april een maximumvan ruim
5000/mlenvaneindjunitot eindjulieenbreed maximumvanruim9000cellen/ml.
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