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omslagvantroebel naarhelderwordtgeremd
doornegatievefeedbackmechanismen4.Actief
ingrijpen inhetvoedselwebkaneenversnelde
omslagmogelijk makend Biomanipulatieis
daarvaneenbekendvoorbeeld8'•"''. Hetwatersysteemwordtvia eenshocktherapieineen
andere,stabieleconstellatiegebracht.Bijeenzelfdenutriëntengehalte kanduszoweleen
troebelalseenhelder watersysteem
bestaan

Gradiënteninbegroeiingvan
petgaten indeAideFeanen
THEO CIAASSEN,WETTERSKIPFRYSLÂN
BIRGITTA BRANS-VAN MECEN.WETTERSKIPFRYSLÂN

EutrojîètimjvormtinveleNederlandsewatereneen knelpuntvoorhetbehalenvan waterkwaliteitsdoelen.Voorlaa^veenmoeras^ebiedcnkenmerkendiedoelenzichdoorhelderewateren, begroeidmet
planteneneendaarbij behorendevisstand metsnoekenzeelt.Voorondiepelaa^veenplassenwordtde
vegetatieinvroedestadia^ekenmerktdoorkranswierenen/onteinkruiden,maarook ahjemene
soortenals^rootblaasjeskruid.^elcplompenwittewaterlelie.Inde loopvan de njd^aat metname
krabbescheerdominerenengaanzichdnjjtillen vormen.Voormaruj^rote ondiepelaa^veenplassen
noemtde Kaderrichtlijn Water'eenweelderigewaterve^etanemetlangs deoeversdrtjjbladplanten
eneen brede,gorde!aanemerejentesoorten,waannnetenkleinelisdoddeoverhetalgemeendominerenen waardoorverlandirysprocessenregelmatig krabbescheer,waterschecrlin^jenmoerasvaren
voorkomenv .

Dooreutrofiëring isdehuidigesituatie
vaak,ookindeAideFeanen(datop26apriljl.
destatusvanNationaal Parkverwierf],ververwijderd vandezereferentietoestand. Hetwater
isdooralgen troebelengroengekleurd,onderwaterplanten komennauwelijks voorende
oevervegetatie,indienaanwezig,komtslechts
langseensmallezonevoor.Wanneerde

A/b. i.

nutriëntenconcentraties alzijn verlaagd,kan
het noglangduren voordateenomslagvan
eentroebel naareenhelder watersysteem
optreedt.Omonderwaterplanten terugte
krijgen zullendenutrientengehaltesverder
verlaagdmoeten wordendan hetnutriëntenniveauwaaropdieplantenzijn verdwenen.Dit
fenomeen staat bekendalshysterese5'-7'.De

DeAideFeanenbijEemewoude(rechts),metenkeledeelgebiedenendeliggingvandemeetpunteninbeide
aradienten.
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Inhetboezemwater(Sinemar,nr.Bi, 14
ha)variërendetotaalstikstofgehaltes van2tot
9mg/l(metdemaximaindewinter)ende
totaal fosfaatgehaltes van0.1 tot0.4 mg/l.Het
chlorofylgehalte kentzomermaxima vancirca
150Mg/l. IndegroteplasvanhetIzakswiid(nr.
Ai, 13.5 ha)vertonenzowelstikstoftotaal als
fosfaattotaal enchlorofyl zomermaxima met
waardentotrespectievelijk8mg/l,0.6mg/len
200-500Mg/l-Onderwaterplanten ontbrekenop
beidelocaties(zieabel1).
Maatregelen
InFrieslandsgrootstelaagveenmoerasgebieddeAideFeanenzijn vanafeindjaren
tachtigveleherstelmaatregelenuitgevoerdom
dewaterkwaliteit teverbeteren'.Deaanpak
vandeeutrofiëring stonddaarbij voorop. Het
boezemwaterzelfstondenstaatalseutroofte
boek.Onderwaterplanten ontbreken vrijwelen
devisstandwordtoverheerstdoorbrasem.In
verschillendedeelgebieden is,nahydrologischeisolatievandiepetgatengebieden van
boezemwater,gebaggerd,actiefbiologisch
beheeruitgevoerdofde waterhuishouding
aangepakt.Dezemaatregelenzijn zowelafzonderlijkab inonderlingecombinatiesuitgevoerd,maarhebbennergenstotmomentane
markanteverbeteringen geleid.De hiervoor
genoemdefeedbackmechanismen enweerstandtotveranderingzijndaardebetaan. Wel
iseenalgemenetrend van waterkwaliteitsverbcteringwaarneembaar.
Wanneerdewaterkwaliteit opsommige
locatiesverbeterdeenwaterplanten verschenen,was datveelalvankorteduur.Inenkele
petgaten vanhetafgesloten deelgebiedTusken
Sleartenverscheenin1997 massaalkrabbescheer.Enkelejaren laterverdweendezeplant
weerevenspectaculair.Eenzelfde fenomeen
tradopindeboezempiasSaiterpetten methet
verschijnen inbeginjaren negentigvan
glanzigfonteinkruid. Tussen 1994 en 1998 nam
debedekkingnogietstoe,waarnain2001 deze
vegetatieweerverdween.
Deoorzakenvandezeslechtskortdurende
waterkwaliteitsverbetcringenofandersgezegd
vandeplotselinge waterkwaliteitsverslechtenngen zijn nietbekend.Eenverklaringkan
zijn datdezewateren zich,qua nutriëntenniH 2O • 1 4 1 5 100«
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Ccratophyllumdemersumoftewelgrofhoornblad isnaargroeivorm eenpleustofyt:groterevrijin
hetwaterzwevendewaterplanten,dieindezomernabijhetoppervlakdrijven eninde herfst
naardebodemzakkenomdaarteoverwinteren metturionen.Pleustofyten komenvooralvoor
opplekkenwaardewind(werking)weiniginvloedheeft. Dezeplant haaltdebenodigdevoedingsstoffen vrijwelgeheeluithetwaterenisdaarmeeeenvoedselconcurrcntvooralgen.
C.demersumindiceerteutroofwaterenkaneenstadium indeverlandingvanvoedselrijkezoetwaterpiassen vormen,voorafgaand aaneenkrabbescheervegetatie.Deaangetroffen vegetatie
vangrofhoornblad kanalsapartelaag-georganiseerdegemeenschap (Ceratophyllion-verbond)
wordenaangemerkt ofalseenrompgemeenschap binnendeordevanfonteinkruiden en
waterlelies.

veaus,bevinden nabij hetomslagpunt van
subiel troebel naarstabiel helderenviceversa.
Kleineveranderingen in omstandigheden
kunnendanecologischeveranderingen katalyseren,waarbij blijkbaar troebelesituaties
gemakkelijker optredendanhelderesituaties.
Gradiënten in begroeiing
Indeperiode1987-2000zijn verschillende
deelgebieden onderzocht, waarbijveelaléén
meetlocatieperdeelgebied wasgekozenals
representatiefvoordatgebied.Inenkelegebiedenlagenmeerdere bemonsteringslocaties
voordeafzonderlijke grotereplassen daarbinnen.Opmerkelijk wasechterdaterenkele
locatieswarenwaarwel(onder)waterplanten
groeiden,zonderdatdaarmaatregelen waren
getroffen. Dielocatiesbevondenzichzowelin
hetboezemsysteem(Skromelin)alsinenkele
afgesloten deelgebieden(40-MêdenIzakswiid).
InhetSkromeIanisdezevegetatiesindsongeveer1990aanwezig.Ookindekleinerewestelijkepetgaten vanhetIzakswiidkomtonderwatervegetatiealvanoudshetvoor.
Omdelocatiesbetertebeschrijven eneen
mogelijkeverklaringtevindenvoorhetlangdurigevoorkomenvandievegetatieisin2004

Tabel1.

locatie
Ai
A2
A3
A4
A5
Bi
B2
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Bedelckingspercentagesvanflabendecmerse,
dr\]f-ensubmersevegetatieopdevijjlocaties
vanbeidesenes,gemiddeldvoor2004en
zoosemers
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en2005eengradiëntenonderzoek uitgevoerd,
waarvanhierenkeleresultatenworden
gegeven1'.Eenseriemet vijfmeetlocaties lagin
hetIzakswiid,eenvandeboezem afgesloten
deelgebied(Ait/mA5);eentweedeserieinhet
boezemwater(Bit/m B5). HetIzakswiid isin
april 1990vandeboezemgeïsoleerd,waarnain
1991 debrasemstand isuitgedund.Inhetboezemwaterzijngeenspecifieke herstelmaatregelen uitgevoerd. Inafbeelding 2zijnde
bedekkingspercentagesgegevenvandedrijflaagendeonderwaterlaag inbeideseriesvan
vijfmeetpunten.
OpdelocatiesA1 enB1 ontbrekenonderwaterplanten.Delaatstetweepetgatenvan
beideserieskenneneenovermatigegroeivan
onderwaterplanten,vrijwelgeheelbestaande
uitgrofhoornblad.Andereaangetroffen submersesoorten(inafnemende abundantie) zijn
smallewaterpest,stomp fonteinkruid, puntkroos,gewoonblaasjeskruid englanswier.
Drijvendevegetatie,bestaandeuitwittewaterlelie,geleplomp,kikkerbeetenkleinkroos,
komthetmeestvoorindetussenliggendepetgaten.Insommigekleinerepetgaten zijn
draadalgenaangetroffen indevormvanflab
(zietabel1).

Fytoplankton
Inhetboezemwateroverheerstentot1994
blauwalgcn,metnamePlanlctomxqgardhii.
Nadiennamendeblauwalgen-enP.(yardhiidominanticietsaf Delaatstejarenishet
aandeelvankiezelalgenperiodiekaanzienlijk.In
hetIzakswiidishetaandeelvangroenalgenen
overigealgengroepensteedsgroterdaninhet
boezemwater.Vandeblauwalgenkomenvooral
P.qgardhiienAnabaenajlos-aquaeveelvoor.
Eengrootaantalsoortenalgen isinde
fytoplanktonmonsters aangetroffen, van20tot
83 soorten ineenmonster.Hetmonstervan
puntA3 hadmet83 soorten injuli 2005 het
grootsteaantal,hetmonstervanpuntA5 met
20soorten had hetgeringsteaantal inseptember2004. Perserievandriemonstersperjaar
wasvrijwel steedshetaprilmonsterhetsoortenarmst.
Tussen2004en2005bestaan duidelijke
vetschilleninhetaandeelblauwalgen (minder
in2004,meerin2005).Voorhet boezemsysteem
isditverschilgroterdanvoorhetIzakswiid.In
2004worden ingradiënt Bnauwelijks blauwalgenaangetroffen. In2005echterwel:circa70
procentoppunt Bi,afnemend tot20procent
opdevolgendetweepunten(B2enB3)en10
procentopdelaatstetweepunten(B4enB5).
Eenvergelijkbaar verschiltussen 2004en2005
isaangetroffen inhetIzakswiid:weinigblauwalgenin2004(metuitzonderingvanpuntAi),
meerin 2005.
Groenalgenzijn steedsopallelocatiesin
beperktehoeveelheden aangetroffen. Beide
gradiëntenverschillendaarin onderling
weinig.Diatomeeën maken inhetboezemsysteem(metsomseenaandeel tot70procent)iets
meervandealgensamenstelling uitdan inhet
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procent).Niet altijd ligt dat maximumpercentage in april.De'overige algengroepen'
vormen hetgrootste aandeel in de aantallen

A/b. 2:

Chemische karakteristiek van de
gradiënten

algen:in depetgaten van Skrome lin tot circa
70procent en in de laatste petgaten van serieA
tot ongeveer90procent. VooralCryptomonas
komt daar met grote aantallen voor.

Izakswiid (met soms een aandeel tot 35

Het chloridegehalte in de boezemserie vertoont een seizoensperiodiciteit met de grootste
invloed van inlaatwater (uiteindelijk vanuit
het IJsselmeer)in dezomer. Het open boezemwater (Bi)wordt het sterkste beïnvloed, de
andere locaties meer gedempt naarmate de
afstand tot het open boezemsysteem toeneemt.
Detotalegemeten spreiding varieert van 58tot
120mg/l (afbeelding 3).In de Izakswiidserie is
dezespreiding minimaal en varieert van 51tot
74mg/l. Ook seizoensvariatie iser nauwelijks,
evenmin als verschillen tussen devijflocaties.
Deze(geringe) verschillen duiden overigens
wel opeen (geringe) gradiënt:gaande vanafAi
iser blijkbaar steeds minder beïnvloeding door
boezemwater. In april ishet chloridegehalte op
alle tien locaties vrijwel gelijk. In patronen van
chloridegehaltes bestaan per serie nauwelijks
verschillen tussen 2004en2005.

Bedekkinasptrccntaaesvandnjvfnd«ensubmersevegetatieopdev\jfmeetpuntenvanbeidegradiënten,
gemiddeldvoor2004en2005.
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Hetgehalte totaalfosfaat ligt in de boezemserie (0.04-0.26mg/l) hoger dan in de
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Izakswiidserie (0.01-0.09mg/l)(zie afbeelding

m

4),waarbij vooral voorgradiënt Bde waarden
in 2005iets hoger zijn dan in 2004.De gemeten
seizoensvariatie isgroot ingradiënt Ben klein
A/b. 3;

ingradiënt A.Fosfaat lijkt (injulien septem-

Ódondegenakenvandemeetpunteninbfidtstriüvoor2005.A: Izabwud;B:bocztmwaifr.
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ber)limiterend tezijn ingradiënt A(mogelijk
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samen met stikstof), niet in gradiënt B.Op alle

MO

locaties vangradiënt Ben ophet eerste punt
(Ai)van gradiënt Aisin het voorjaar (april) het
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fosfaatgehalte lager dan verderop in hetjaar.
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Voor totaal stikstofisdegevonden variatie
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in waarden in de boezemserie (1.0- 2.9 mg/l)
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groter dan inde Izakswiidserie(1.2-2.3mg/l)
(zieafbeelding 5).Degemiddelde waarden zijn
in serie B steeds hoger dan in serieA.Vooral in
april,bijde start van het groeiseizoen, zijn
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deze verschillen opmerkelijk. Dit duidt op een
hoge stikstofbelasting (nitraat) van het boe-
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zemwater in het winterhalfjaar, in tegenstelling tot afgesloten deelgebieden. Ookdesei«*05
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zoensvariarie is in deboezemserie groter dan
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in de Izakswiidserie. Injuli wordt de beschik-

Degemeunspreiding'mtotaalfosfaatgehaltenopdematpunttnvanbeide

A/b.5:

Degemetensprtidinaintotaalstikstojgehaltenopdemeetpuntrnvanbeide
series,atmiddtldvoor2004012005.

series,gemiddeldvoor2004en2005.
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barestikstofblijkbaar vastgelegd inbiomassa
(algendanwelwaterplanten).Danis-althans
indeboezemserie-hetfosfaatgehalterelatief
hoogenhetstikstofgehalte relatieflaag.In
septemberlopendewaardenweerwatmeer
uiteenenzijn zeietsverhoogd ten opzichte
vandejuliwaarden.
Voorchlorofyl komtinbeideserieseen
'logische'gradiëntvoorvanhogerewaardenop
deeerstelocatiesenlagerewaardenopde
laatstelocaties.Datgeldtvooralvoorjulien
september.Inaprilstartdealgengroei inhet
boezemwater echtereerderdaninhetIzakswiid:ingradiënt Bvariërendewaardenvan28
tot92(gemiddeld61 Mg/l),ingradiëntAvan6
tot 365(gemiddeld 50pg/1).HetseizoensverloopendegehaltesoplocatieAiin2004enin
serieAalsgeheelin2005zijn opmerkelijk,
duidendopeensterke(interne) eutrofiëring.
Wat valt er te concluderen?
• Devegetatieenalgensamenstellingin
beideseriesvertonen inbeidejaren 2004en
2005groteovereenkomsten.Datgeldtook
voordegemeten fysisch-chemische parameters,hoewelhierietsmeervariatieis
waargenomen;
• Debeideseriesvertoneneen duidelijke
gradiëntinonderwatervegetatie eninde
fytoplanktonsamenstelling.Welbestaan
onderlingenigeverschillen:devegetatiebedekkingvertoonteensprongvanA3
naarA4envanB3 naarB4, terwijl deverschuivingen inhetfytoplanktongeleidelijkergaanoverdegeheleserie.Diatomeeënvormen inhetboezemsysteemeen
ietsgroteraandeelindealgensamenstellingdaninhetIzakswiid.Hetomgekeerde
geldtvoorCryptophyceae.Grofhoornblad
komt indelaatstepetgaten vanbeide
seriesallangetijd dominant vooren

vormtdaarmeeeenstabielesituatievan
relatiefhelderwatermet onderwaterplanten;
Voordefosfaatgehaltes inbeideseriesis
geen(afnemende) trend inwaardenaanwezigvanA1/B1 naarA5/B5. InserieA
variërendegemeten totaal fosfaatgehaltes
van0.01 tot0.1 mg/l,inserieBvan0.05(in
april)tot0.25mg/l.Voordemaximum
totaalstikstofgehaltes endaardoorook
voordegemiddelden wordteengeringe
(afnemende) trendgevonden,waarbijde
waarden inserieAvan 1.2(april)tot 2mg/l
eninserieBvan 1.1tot2.5(april)mg/l
variëren.Opmerkelijk isdat inaprilde
laagstestikstofwaarden wordengevonden
inserieAendehoogsteinserieB.Voor
fosfaat wordeninhetboezemwaterin
apriljuisrdelaagstewaarden aangetroffen;
Hetverloopindenutriëntengehaltes ende
waarden inbeideseriesgevengeen
houvastvooreenverklaringvandegradiënt invegetatieenfytoplankton, noch
voorhetontbreken vanonderwatervegetatieopdelocatiesAi(envrijwelopA2en
A3)enBi(envrijwelopB2enB3). Bijde
gevonden nutriëntenranges,dieaanzienlijkhogerzijndandebovengrenzenvan
0,1 en 1,0mg/lvoorrespectievelijk stikstof
enfosfaat voordeKRW-typenM25enM27,
kunnenzowelhelderebegroeideals
troebelonbegroeidesituatieszichvoordoen;
Blijkbaar ishetfysieke milieu(groottevan
depetgaten incombinatiemetwindinvloed)hiereenrandvoorwaarde voorde
aanwezigebegroeiing.Dehuidigewaterkwaliteit infysisch-chemische zinis
daarbijgeensturendefactor meer.Deze
conclusieiseldersookalgetrokken naar
aanleidingvanenclosure-experimenten,

waarbijwaterplanten warenuitgezet2'en
eigeninformatie uitDeDeelen.Indeze
experimentengroeiden ooksmallewaterpestenkrabbescheerzeergoed.Nadatde
enclosureswarenverwijderd, verdweende
vegetatielangzaam maarzekernaenkele
jaren.Metderesultatenvandeexperimentenenhetgradiëntenonderzoek isde
groottevanpetgaten traceerbaar, waarbij
devegetatieinstaat iswindengolfslag te
weerstaan.Opbasisvanditonderzoekis
diegrootteongeveer0,5 ha.Datbiedt
mogelijk perspectiefvoorkleinerepetgaten,zoalsinSkromelânenIzakswiid.De
ondergrenzen vandeoppervlaktevande
KRW-typenM25enM27,respectievelijk 10
en50 ha,isechteraanzienlijk meerdan
deze0,5ha.Spontaan herstelvanonderwatervegetatiezalindiegrotereplassen nog
welevenopzichlatenwachtenenmogelijklagerenutriëntengehalten vereisen, f
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