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Summary

Sumrary

The phytoplankton population of one hypertrophic and three
acidified shallow surface traters was investigated as a part of
a research on the possibilities of restorating shallow surface
waters. Enclosure experiments also had been carried out in the
hypertrophical and an acidified moorland pool, in order to
study the effects of simulating liming of acidified moorland
pools or decarbonation of eutrophicated shal Iow lakes on the
phytopl ankton communi ty.
The communities found in the two types of lakes, were very
different. The hypertrophical Kolkven contained many species
of Cyanophyceae and Chlorophyceae. High abundances of
Scenedesmus and Pediastrun species (chlorophyceae) and
osc.rllatoria,
Lyngbya and
Gomphosphaer i a
species
(Cyanophyceae) were observed. The degree of eutrophication was
responsible for a remarkable dominance of o. agardhii. The
presence of I ight is in this stage the I imiting factor,
instead of the nutrient supply.
In history the recently acidified Voorste Choorven, Witven and
Van Esschenven contained a diverse population of Desmidiaceae.
Earlier research showed a decrease of this diversity. This
research shows that this decrease continues. Today the
population of Desmidiaceae is dominated by Closterium species.
High abundances were reached by c. acutun (ptt-indifferent) and
C. stri ol atum (pH-related)
In the samples of 6/7 /88 and 8/9/88 there hardly was any
development of other species because of the dominance of
Gonyos tonun senen. In the samples of 1'l /8/88 G . semen was
absent and immediately the abundance of the other species
.

(especially c. striolatum and c. acutun) increased. The
acidification of the Voorste Choorven, witven and Van
Esschenven was responsible for the poor development of

Cyanophyceae and Chlorophyceae.

Summary

Phytoplankton communities in the enclosures and in the
moorland pools developed in a very similar way. Cyanophyceae
and Chlorophyceae were dominant in the enclosures of the
hypertrophical Iake. In the enclosures of the acidified lake
G. semen, Dinobryon divergens, C. acuLun, Trachelononas
volvocina and Synura spec. successively reached high
abundances.

Enclosure communities can not be distinguished by the
differences in chemical manipulations, the development of the
communities was related to the sampling dates. It is very
likely that the experiment was too short to develop community
differences between the enclosures. It can be expected that
the effects of chemical manipulations on the phytoplankton
population would be appreciable after studying for a Ionger
period.

Samenvatting
Samenvatting

Als onderdeel van een onderzoek naar de restauratiemogelijkheden van ondiepe zachte oppervlakte wateren werd de
fytoplanktonpopulatie van één hypertroof en een drietal
verzuurde vennen, geïnventariseerd

Daarnaast werden in één verzuurd en het hypertrofe ven
verschi I lende enclosure-experimenten uitgevoerd. Hierbi j werd
het effekt van de manipulaties, bemergeling in het verzuurde
en decarboxylering in het hypertrofe ven, op de fytoplanktongemeenschap onderzocht.

In het hypertrofe Kolkven werd een sterk van de verzuurde
vennen afwi jkende fytoplanktongemeenschap aangetroffen.
Geconstateerd werd dat dit ven een grote diversiteit aan
Cyanophyceeën en Chlorophyceeën bevat. Dit in tegenstelling
tot de verzuurde vennen. Er werden hoge relatieve abundanties
van Scenedesmus en Pediastrum-soorten (Chlorophyceeën) en van
Osci I I atoria, Lyngbya en Gonphosphaerra-soorten (cyanophy-

ceeën) waargenomen. Vooral de sterke dominantie van O.
agardhii was opmerkelijk. Dit hangt samen met de mate van
eutrofiëring, waarbi j niet het nutriëntenaanbod maar de
I ichthoeveelheid I imiterend is.
Het recent verzuurde Voorste Choorven, Witven en van
Esschenven bevatten in het verleden een grote diversiteit aan
Desmidiaceeën. In eerdere onderzoeken werd een sterke
achteruitgang geconstateerd. In dit onderzoek blijkt dat deze
trend zich voortzet. De populatie van Desmidiaceeën wordt nu
voornamel i jk door Cl os ter i un soorten bepaa ld, waarbi j c.
acutum (pH indifferent) en c. strjotatun (pH gebonden) hoge
abundanties bereiken.
Gonyostonum senen (chloromonadophyceeën) bleek in de monsters
van 7/6 en 9/8/1988 zo dominant dat andere soorten nauwelijks
tot ontwikkel ing kwamen. In het monster van 15/'l"l /88 was G.
senen niet meer aanwezig en direkt nam de abundantie van andere soorten, met name C. striolatun en C. acutum, toe.

Samenvatt i ng

Het Voorste Choorven, Witven en van Esschenven bevatten een
geringe diversiteit aan cyanophyceeën en Chlorophyceeën. De
verzuring van deze vennen is daar de oorzaak van.
De ontwikkel ing van de fytoplanktongemeenschaPpen in de
enclosures komt sterk overeen met de ontwikkeling zoals die in
het inventarisatie onderzoek geconstateerd werd. Het blijkt
sterk gebonden te zi jn aan de datum. Onderscheid tussen de
enclosures op grond van de chemische manipulaties ervan blijkt
niet mogel i jk.
De enclosures in het Voorste Choorven waren soortenarm. Enkele
soorten ontwikkelden (G.semen, Dinobryon divergens, c. acutum,
Trachelononas volvocina en Synura spec. ), ongeacht welke
enclosure, né elkaar hoge abundanties.
Het is zeer waarschijnlijk dat de duur van het exPeriment niet
lang genoeg is geweest. Verwacht mag worden dat bij een
langduriger experiment de effekten van de manipulaties op de
fytoplanktonpopulaties wel merkbaar zul Ien zi jn.

Inleiding
DE OISTERWIJKSE

VENNEN

Het natuurgebied "de Oisterwijkse Bossen en Vennen" is gelegen
in de provincie Noord-Brabant, ten zuid-oosten van Oisterwijk
(Amersfoortse coördinaten 1q7-744, 396-399) en wordt beheerd
door de Stichting tot Behoud van Natuurmonumenten. De vennen
liggen op een voedselarme dekzandrug. Door verstuiving zLJn
laagtes ontstaan die door grondwaterstands verhogingen gevuld
werden met water.
Dit onderzoek heeft betrekking op een viertal vennen, te
weten: het Kolkven, het Voorste Choorven, het Witven en het
Van Esschenven.
Langs de vennen stroomt het riviertje

de Rosep. Al vóór 1840
bestond er een verbinding tussen het Kolkven en de Rosep. De
verbinding tussen Kolkven en Voorste Choorven dateert van
ongeveer 1840. De verbindingssloten tussen de drie Centrale
Vennen (Voorste Choorven, Van Esschenven en Witven) zi jn van
latere datum. Het Kolkven had al aan het begin van de vorige
eeuw een mesotroof karakter. De Centrale Vennen waren
mesotroof tot ol igotroof (van Dam, '1977 ) . Door ontginning van
het Moergestels Broek en intensivering van de Iandbouw
ontstond een sterk bemest grasland. Als gevolg van toevloeien
van water van deze graslanden naar de Rosep voerde deze meer
water af, dat bovendien voedselrijker was dan voorheen. Door
toename van de afvoer via de Rosep vond minder wegzijging van
water in de bodem en een verlaging van de grondwaterstand
plaats, wat resulteerde in een verminderde kwel in het
Kolkven. Via kwelwater kvram relatief veel CO= in het Kolkven
terecht. Een hoge aciditeit, een maat voor het CO2-gehalte,
gecombineerd met een hoge alkaliniteit
geeft een Iage pH
(Bloemendaal en Roelofs, 1988). Een afname van de kwel
betekent ook een afname van de aciditeit, met als gevolg een
stijging van de pH. De combinatie van een hogere pH en een

Inleiding
leidt tot een snellere afbraak van organisch
materiaal (bi jvoorbeeld afgestorven planteresten) .'
Dit betekent dat de hoeveelheid voedingsstoffen in de waterIaag sterk toeneemt. Aanvoer van voedselrijker water en de
interne eutrofiëring resulteerde in een hypertrofiëring van
het Kolkven (van Dam, 1971).
hoge alkaliniteit

N
ï
v. Esscherwen

Witven
Voorsle Choorven

Kolkven

Figuur 1.1 Situering van de onderzochte vennen.

Doordat er verbindingen tussen de vennen bestonden ontstond er
een gradiënt van mesotroof naar oligotroof water, afhankelijk

van de afstand tot het Kolkven. In de periferie van de
Centrale Vennen bleef het oligotrofe karakter gehandhaafd. De
gradiënt zorgde voor veel verschi I lende vegetatietypen,
waardoor het gebied een grote natuurwaarde kreeg' Met het
veranderen van het karakter van het Kolkven, veranderde dat
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van de Centrale Vennen ook. De gradiënt verschoof in de
richting van het Van Esschenven met als gevolg dat de
ol igotrofe microkl imaten en de variatie in vegetatietypen
sterk afnamen. Mede daarom besloot men in 1950 het Voorste
Choorven en het witven, middels verwijdering van de organische
bodemlaag, te reinigen en tevens werd de verbinding tussen
Kolkven en de centrale Vennen afgedamd. Na de reiniging vulden
deze vennen zich met regen- en kwelwater (van Dijk, 1960).
Hierna trad een snelle oligotrofiëring van de Centrale Vennen
op. AIs gevolg van zure depositie verzuurden de Centrale
Vennen hierna snel (Arts en Buskens, 1989).
Uit een aantal onderzoeken bl i jkt dat de bi jzondere
Desmidiaceeën (sieralgen) flora voortdurend is veranderd. In
de Centrale Vennen werden tussen 1916 en '1925 195 soorten
gevonden, in 1975 waren het er nog maar 68 (van Dam, 't977).
Men hoopte na de reiniging van 1950 naast de grote variatie in
vegetatietypen de originele planktonf lora weer terug te
krijgen (van Dijk, 1960). Na reiniging bleek de planktonflora
zich weer enigszins in de richting van een meso- tot ol igotroof karakter te ontwikkelen. Enkele jaren na de reiniging
werden toch een aantal soorten waargenomen die gekenmerkt
worden als soorten van eutrafente wateren. Ook bleek de
originele planktonflora die men, middels het afscheiden van
het Middelste en Achterste Choorven van het Voorste Choorven,
had willen bewaren niet terug te keren. In het Van Esschenven,
dat niet gereinigd werd, kwamen zowel voor als na de reiniging
een groter aantal soorten uit oligotrofe wateren voor, hoewel
ook hier een toename van soorten uit eutrofe wateren werd
geconstateerd. Het Witven had voor en na de reiniging erg
weinig soorten en er was geen noemenswaardige verschuiving in
de populatie merkbaar (Heimans, 1960).
Het onderhavige onderzoek is uitgevoerd in het kader van een
studie naar de restauratie-mogelijkheden van verzuurde vennen,
die in samenwerking met het Rijks Instituut voor Natuurbeheer
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(ntru), afdeling hydrobiologie en de Stichting tot Behoud van
(NatuurNatuurmonumenten plaatsvindt.
I r.
N. Straathof
monumenten) bestudeert de gevolgen van de waterhuishoudkundige
ingrepen. Daar de oi sterwi jkse Vennen vroeger een zeer

bijzondere planktonflora kenden, is het interessant om fytoplankton ook in deze studie te betrekken. Dit onderzoek richt
zich op het fytoplankton. De klasse van de Bacillariophyceae
wordt door Dr. H.van Dam (ntru) onderzocht. Deze klasse wordt
dan ook slechts in grote Iijnen (tot het niveau van de orde)
in dit onderzoek betrokken.
Het is mogelijk de planktonflora die in de vennen voorkomt te
inventariseren. ook kunnen de veranderingen van de planktonflora, aIs gevolg van de studie naar restauratiemogelijkheden,
gevolgd worden (biomonitoring)

.

De middels de inventarisatie en biomonitoring verkregen
gegevens kunnen gezien worden als het vastleggen van de
huidige situatie. Dit maakt vergelijking met materiaal. dat
verkregen wordt na een eventueel in de toekomst uit te voeren
restauratie, mogel i jk.
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Met behulp van enclosures is het mogelijk een deel van een
water te isoleren. De enclosures zí7n gemaakt van transparant
polycarbonaat met aan de uiteinden, ter versteviging, metalen
strips.
Doordat het experiment in het te onderzoeken water plaatsvindt, worden de natuurl i jke waterlaag en bodem gebruikt.
Hierdoor wordt de natuurl i jke situatie zo goed mogel i jk
benaderd. De enclosures voorkomen uitwisseling van water in de
enclosure met water daar buiten. Dit betekent dat het effekt
van verschillende chemische manipulaties goed bestudeerd kan
worden . zíe voor een uitvoerige beschri jving van de enclosure-experimenten het rapport van Klinkers en verhagen (in
prep. ).

2-2
2

-2 -'t

Verzamelen van plankton

Bemonstering van enclosures

Het plankton werd verzameld door een pot ( inhoud 2000m1 )
onder naar boven door de enclosure te bewegen, zodat uit

van
de

gehele waterkolom gemonsterd werd.
Later werd hiervan 870 ml genomen waaraan 1.5 ml lugol ( 5%
Jood-oplossing en 8% Kal ium-Jodide-oplossing) toegevoegd werd.
Lugol werd toegevoegd om voor een snel le bezinking van het
zwevend materiaal te zorgen. Na enkele dagen werd de bovenstaande vloeistof afgezogen, zodat een geconcentreerd monster
van enkele milliliters
onstond. Dit concentraat werd met een
paar druppels formaline geconserveerd. (de Bie en Maenen,
1984)

5
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2-2-2

Bemonstering van het Voorste Choorven, Van Esschenven,

tlitven en Kolkven (4 vennen)
Bij het bepalen van de monsterpunten voor dit onderzoek, is
uit gegaan van de monsterpunten zoals zoals die in Van Dijk et
al. (1960) voor de Centrale Vennen aangegeven worden. EIk ven
werd op twee plaatsen bemonsterd. In het Voorste Choorven
waren dat de plaatsen die in van Dijk et al. (1960) de nummers
1 en 4 hadden. In het Van Esschenven waren dat de plaatsen 2
en 6 en in Witven 9 en 10. Deze nummering is in dit onderzoek
gehandhaafd. De monsterpunten in het Kolkven werden zelf
bepaald daar het door Van Dijk niet genoemd wordt. Gekozen
werd voor één monsterpunt aan de noord- en één aan de
zuidzijde van het ven, die respektievelijk de nummers 11 en 12
kregen. De ligging van de punten is in figuur 1.1 aangegeven.
De monsters werden verkregen door gebruik te maken van een
planktonnet met een maaswijdte van 60 pm. Per monsterpunt zijn
twee monsters genomen. Eén om een pelagisch planktonmonster en
één om een benthisch planktonmonster te nemen. In de verwerking zi jn deze monsters gescheiden behandeld en daarom ook in
aparte tabel len verwerkt. Waar mogel i jk ztJn de monsters
Ievend gedetermineerd. Ter conservering vrerden enkele druppels
formal ine toegevoegd.

2.3

Kualitatieve en semi-kwantitatieve bepaling van het
phytoplankton

Voor de determinatie werd maximaal één dag per monster uitgetrokken. Gelijktijdig met het determineren werden de aangetroffen organismen geteld. uiteindelijk werd een soortenlijst
verkregen waaroP aangegeven stond welke soorten gevonden zi jn
en hoe vaak een bepaalde soort waargenomen werd. Deze lijst
werd omgewerkt naar Scores volgens de codes van relatieve

6
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abundant i e .

Hierbi j werd aan iedere gescoorde soort een waarde toegekend
van, afhankelijk van de mate van voorkomen, 1 tot en met 5. De
betekenis van deze codes is als volgt:

1 Zeldzaam, slechts één of enkele exemplaren
2 Sporadisch voorkomend
3 Frequent voorkomend
4 Soort is abundant aanwezig
5 Soort is dominant of co-dominant
(de Bie en Maenen, 1984)
In dit onderzoek wordt alleen het fytoplankton onderzocht.
Binnen het fytoplankton val t ook de klasse van de
Baci I lariophyceae (diatomeeën) , daar aan deze klasse al
onderzoek gedaan werd is er in dit onderzoek weinig aandacht
aan geschonken (zie inleiding). Determinatie vond tot orde
niveau (Centrales of Pennales) plaats. Slechts wanneer er hoge
abundanties bereikt werden zi jn de soorten gedetermineerd en
apart in de tabellen opgenomen.

2

-4 Gqevensveruerking

De analyse van de verzamelde gegevens was op verschillende
manieren mogel i jk . ze kunnen direkt grafisch weergegeven
worden, maar ook kan van een aantal multivariate analyse
methoden gebruik gemaakt worden. Bij de laatste wordt in grote
I i jnen onderscheid gemaakt in analyse van de soortensamenstel I ing los van de omgevingsfaktoren en technieken waarbi j de
soort Iangs bekende omgevingsgradiënten wordt uitgezet (van
Katwijk, 1988). Bij de analyse van de gegevens die in het
kader van dit onderzoek verzameld zijn, werd van alle drie de
methoden gebruik gemaakt.

7
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2-4-1 Direkte grafische

ueergave

De door middel van de semi-kwantitatieve bepaling verkregen
taxa met bijbehorende abundantie zijn, voor iedere monsterdatum per monsterpunt, samengevoegd in de klasse waartoe ze
behoren

Per klasse werden de abundanties opgeteld en de verhouding
tussen de verschillende klassen berekend. Deze verhoudingen
zijn voor alle monsterdata, per monsterpunt, bepaald en in één
figuur weergegeven.

2-4-2 Klassificatie
Er is gebruik gemaakt van een drietal klassificatie methoden,
waarbij een hiërarchie bepaald wordt (bijvoorbeeld van veel
naar r,reinig overeenkomst ) . De resul taten van deze methoden
worden in een dendrogram weergegeven. In het dendrogram zijn
groepen (clusters) die veel overeenkomst vertonen dicht bij
elkaar geplaatst. Ieder cluster bestaat uit soorten of
monsterpunten die onderl ing meer overeenkomsten hebben dan met
buiten dat cluster geplaatste monsterpunten of soorten. De
gebruikte methoden zi jn:

1. Minimum variantie clustering ("ward's Method")
2. "Complete Iinkage"
3. "Average I inkage"
"Average linkage within the new group"
Zíe voor een uitgebreide beschri jving van deze methoden de
Bie en Maenen (1984).
De eerste van de methoden houdt rekening met de relatieve
abundanties, de andere twee gaan uit van Presentie/absentie.

I
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Een andere klassificatie

methode is de TwINSPAN. De

TWINSPAN

(two Way INdicator SPecies ANalysis, Hi I I 1979 ) is een
clusteringsmethode waarmee soorten gerangschikt en opnamen in
groepen verdeeld worden. De methode is gebaseerd op het feit
dat een groep opnamen kan worden gekenmerkt door
di fferentiërende soorten (van Katwi jk, 1 988 ) . Dat wi I zeggen
dat er gezocht wordt naar soorten die voor een bepaalde groep
opnamen kenmerkend zi jn. op grond van deze soorten worden de
opnamen in groepen verdeeld met voor iedere groep een of een
aantal kenmerkende soorten.
In het geval van TWINSPAN is het mogelijk de abundantie van de
soorten in de berekening te betrekken. Als abundantiegrenzen
("cut-levels") zijn in dit onderzoek de codes van relatieve
abundantie aangehouden (7 ,2,3,4 ,5 ) . Soorten die zeer weinig
voorkomen, zijn meestal niet kenmerkend, maar wel in staat de
berekeningen sterk te beïnvloeden. om deze reden zijn soorten
die over de totale opnamen slechts één-, twee-, drie- of
viermaal een abundantie van I scoren niet in de berekening
betrokken. Naderhand zijn ze weer toegevoegd. De tot stand
gekomen clustering kan met het computerprogramma FLEXCLUS
(fffXible CLUStering) of bijna handmatig bijgewerkt worden.

2-4

-3

Ordinatie

ordinatie is te gebruiken om de

soortensamenstel I ing van
wateren met fysisch-chemische faktoren in verband te brengen.

De faktoren die betrokken worden in dit onderzoek zi jn:
temperatuur, diepte, pH, alkaliniteit, t/Ig=*, AI3*, Ca2*, Fer*,
Soo=-, ortho-p, Cl-, Na*, K*, No==-, NHo* en 02 (zie voor een
uitgebreid overzicht van de waterkwaliteit het rapport van
Kl inkers en verhagen, in prep. ). ook is het moger i jk de
wateren en soorten overzichtelijk en grafisch weer te geven.

9
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De ordinatie is uitgevoerd door gebruik te maken van een
Principale Componenten Analyse (pCe) volgens de R-techniek van
orlici (1966), nadat de soorten zijn gecentreerd. Voor een
uitvoerige beschrijving wordt verwezen naar De Bie (1984).
In de biplot, welke het resultaat is van de PCA, zijn de
wateren én de soorten ingetekend. De afstand van een water tot
de werkelijke oorsprong van de biplot wordt gedefiniëerd als
de c-diversiteit, de afstanden tussen de wateren onderling als
de 9-diversiteit (de dissimilariteitsmaat in een PcA). Dit
betekent dat wateren die in de biplot dichtbi j elkaar voorkomen meer gelijkenis vertonen dan verder van elkaar gelegen
wateren.

De werkelijke oorsprong en het nulpunt van het assenstelsel
vallen niet Samen. Het nulpunt is het punt waar een water zou
Iiggen met de gemiddelde soortscore. Door de werkelijke oorsprong in de biplot te plaatsen kan de c-diversiteit geïllu-

streerd worden.
Bi j een PCA op relatieve abundantie van de soorten spelen
soorten met een grote relatieve abundantie een belangri jke
rol . Ver van de werkel i jke oorsprong I iggen wateren met weinig
soorten met een hoge abundantie., wateren met veel soorten met
een Iage abundantie liggen dichtbij de werkelijke oorsprong.
Bi j een pCA op presentie/absentie van soorten spelen de totale
soortensamenstel I ing en de zeldzamere soorten een belangri jke
roI . Dichtbi j de werkel i jke oorsprong I iggen de soortenarme
wateren, verder verwijderd liggen de soortenrijke wateren (de
Bie en Maenen, 1984).
Ook bi j de PCA kunnen weinig voorkomende soorten een verstorend effekt hebben. Bi j de PCA zi jn daarom dezel fde
categorieën als bij de TWINSPAN verwijderd. Bij een PCA kunnen
ze echter later niet meer toegevoegd worden. De verwijderde
soorten zijn in de bijlagen opgenomen.
De mogelijkheid bestaat om chemische gegevens aan het assenstelsel van de PCA-biplot te correleren. De gebruikte
correlatie methode is de rangcorrelatie van Spearman' Er is
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sprake van een correlatie bij een significantie niveau dat
kleiner of gel i jk is aan 5%.
Tot slot enkele termen die aangeven in welke mate in de pcA
biplot een benadering van de werkel i jkheid van de dataset
gegeven wordt.

. "Percentage extracted variation per dimension": de hierbi j
gegeven waarde maal 100% geeft het percentage variatie dat in
de eerst en tweede dimensie, de horizontale respektievel i jk de
vertikale as, wordt verklaard.
2. "overalI lack of fit": geeft aan in hoeverre de geordineerde opnameposities ( twee-dimensionaal ) afwi jken van de
juiste opnameposities (meer-dimensionaal )
3. "Quotient lack of fit and total sum of squares": geeft de
gestandariseerde "Lack of fit". Hoe dichter de waarde bij 0
Iigt, hoe beter de B-diversiteit benaderd wordt.
4. "Goodness of fit": geeft aan hoe de c-diversiteit in de
twee dimensies benaderd wordt. Deze waarde, maal 100%, is ook
te interpreteren als een maat voor de efficiëntie waarmee de
eerste twee componenten de aanwezige soortsvariatie verklaren.
1

.

j het interpreteren van de percentages zoals die bi j 1 . en
4. gegeven worden, moet in gedachten gehouden worden dat het
doel niet 100% is, omdat een deel van de variatie het gevolg
is van "ecologische ruis" in de data. Een ordinatie die
slechts een laag percentage verklaard kan al zeer informatief
zi jn (ler Braak , 1987)
Bi

.

l1

Materialen & Methoden
2-4 -4

Keuze van veruerkingstechnieken

le
hierboven beschreven verwerkingstechnieken zi 1n
toegepast. In verband met de overzichtelijkheid van de te
presenteren gegevens wordt echter een beperkt deel besproken.
Er is gekozen voor een combinatie van PcA op relatieve
abundanties en TWINSPAN omdat bi j beide methoden het gebruik
van de relatieve abundanties mogelijk is. ook is het mogelijk
om via de PCA op een overzichtelijke wijze chemische gegevens
te correleren. De TWINSPAN geeft een duidelijk overzicht van
de soortsclusters. De overige technieken worden slechts ter

Al

ondersteuning aangehaald (bi jlagen)
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De verwerking van de gegevens met behulp van de PCA toont een
drietal groepen van monsternames (figuur 3.1), waarbij opvalt
dat alle monsternames uit het Kolkven in één groep (cluster 2)
dicht bij elkaar geplaatst worden. Twee monsternames uit het
Witven worden ver van de andere punten geplaatst (cluster 3).
Wanneer de monsterdata, die aan de monsternames gekoppeld
zi1n, in ogenschouw genomen worden, blijkt een grove indeling
van de groepen mogelijk. In cluster 1, blijken alleen punten
van monsterdata 7/6/88 en 9/8/88 geplaatst te worden.

Cluster 2 bevat, met uitzondering van het Kolkven, slechts
punten van monsterdatum 8/'l'l /88.
Binnen cluster 1 bestaat ook een rangschikking. Hierbij wordt
voor ieder monsterpunt de monstername van 7/6 links van die
van 9/8 geplaatst. In de totale figuur komt een rangschikking
naar datum, van links naar rechts, voor. Het Witven valt
buiten deze rangschikking.
Op grond van de TWINSPAN wordt een verdel ing van de monsternames verkregen waarbi j drie grote groepen te onderscheiden
zijn (tabel 3.1). De monsternames uit het Kolkven worden,
samen met één punt van het Voorste Choorven, direkt van de
overige punten gescheiden. De overige punten worden, in grote
lijnen, verdeeld op grond van de monsterdatum. Opvallend
hierbi j is dat één groep vol ledig overeen komt met cluster
in figuur 3.1. De TWINSPAN scheidt binnen de laatste twee
groepen de Witven-monsternames van 7/6 en 9/8 van de overige
1

punten.
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Tabel
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van het pelagisch plankton.'
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9r 3021 l 470258369258647

Scenedesmus ecornis

Chroococcus spec.

Lagerheimia citri formi s
Tetrastrum staurogeni aef orme

cent ra I es

Scenedesmus spec.

Tetraedron minimum
Anki strodesnus aci culari s
oscillatoria redekei
Botryococcus braunni i
Osci I latoria I imnetica
Aphanizomenon f los-aquae
Anabaena spi roides

Scenedesmus spinosus

Selenastrum graci le
Tribonema spec.

Chlamydomonas spec.

Synura spec.
Tetraedron caudatum
osci I latoria putrida
Kirchneriel la lunaris
Tetrastrum homarekei
Closterium aciculare
Chroococcus turgrides
Xirchneriel la obesa

oscillatoria spec.
Ulotrichales
Ma I I omonas spec
Microcyst i s aerogunosa
Pediastrum biradiatum
oocystis spec.
Pediastrum tetras
.

Scenedesmus acuminatus
Anabaena f los-aquae
Dictiosphaerium spec.

Pediastrum duplex
Lyngbya I imnetica

Phacus tortus

Microcystis f los-aquae

Staurastrum spec.
Asterionel la formosa
Synedra acus
osci I latoria agardhi i
comphosphaeria naegel iana
Coelastrum microporum
Scenedesmus quadricauda

Bambusina brebissoni i
Euglena spec.

Closterium ulna

Trachelomonas oblonga
Euastrum ansatuÍn

Microthamnion strict i ss imum

Micrasterias spec.
coenocyst i s subcyl indrica

Gomphosphaeria

Coenocystis spec.
Euastrum spec.
Pleurotaenium spec.

s

Trachelomonas vo lvoc ina

Phacus longicauda
chroococcus I imneticus
Closterium acutum

Batrachospermum vagum
Staurastrum hi rsutum
Closterium intermedium
Meri smopedia elegans
Coel

lacustri

Pediastrum boryanum
Chroococcus dispersus

Phacus spec.

Closterium graci le

astrum ret iculatum

Phacus suec i cus

Chroococcus minutus
Trachelomonas spec.

Penna I es

Conyostomum semen

Kirchneriel la subcapi tata

Microspora spec.
Merismopedia glauca
Closterium striolatum
osci I latoria tenuls

oscillatoria chalybea
Closter i um spec
Euastrum didelta
Micrasterias dent iculata
.

Anabaena spec.

Drnobryon dtvergens

Voor de betekenis van

de monstername-nunlers, z ie f
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Fysisch-chemische faktoren

Correlatie van de fysisch-chemische faktoren aan de eerste en
tweede principale van de PcA geeft een aantal significante
correlaties te zien (tabel 3.2).
Voor Al3* en cl- geldt dat ze significant negatief gecorreleerd ziln langs de eerste principale. Negatieve correlatie
Iangs deze as wil zeggen dat de concentratie van links naar
rechts afneemt.
Temperatuur i s Iangs de tweede principa Ie posi tief
gecorreleerd. Positieve correlatie langs deze principale geeft
een toename van de concentatie van beneden naar boven aan.
cl- en Na* zijn langs de tweede princiDe pH, alkaliniteit,
pale signif icant negatief gecorreleerd. Negatieve correlatie
langs deze as betekent een afnemende concentratie of pH van
beneden naar boven. cl- is Iangs beide principalen gecorreIeerd, waarbij de correlaties elkaar tegenspreken. Bij correlaties Iangs beide assen wordt de correlatie met de grootste
P-waarde als belangrijkste beschouwd. Dit houdt in dat de
correlatie Iangs de tweede principale het belangrijkst is. Het
blijkt dat de Cl--concentratie het laagst is voor cluster 1.
Daarnaast bl i jkt dat de monsternames van cluster 1 een lagere
pH, alkaliniteit en Na*-concentratie hebben. Tevens hebben ze
een hogere temperatuur en AI=*-concentratie dan de monsterpunten in cluster 2. De hogere temperatuur hangt samen met de
in de zomer val lende monsterdata van cluster 1
Zíe voor een volledig overzicht van de fysisch-chemische faktoren bijlage 3'.
.
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Tabel 3.2 Spearman Correlaties van fysich-chemische

faktoren aan de eerste en trreede principale

bij

behorend

het pelagisch plankton.
Signficantie niveau: 0.05 tot 0.025 is

tot
< 0.01 is
0.025

0.01

++

+++

principale

f ys i sch-chem i sche

is

+

I

principale

2

fak toren

P-uaarde/

P-uaa

rde/

sign. niveau sign. niveau
teÍnpera

tuur

pH

alkal
Al

initeit

3*

cl-

0.43

l{a+

3.1 .3

+

-0.67

+++

-fl.§l

+++

Taxa

De PCA geeft voor wat betreft de taxa een interessant beeld,
hoewel erg veel taxa over elkaar heen geplaatst worden.
Het toont (figuur 3.2) een aantal taxa die buiten de groep
rond de oorsprong vallen. Dit zijn Gonyostonun semen (1), die
de ligging van de monsternames in cluster I (zie figuur 3.1)
sterk bepaalt. De Iigging van de twee witven monsternames 14
en '17 in figuur 3.1 wordt met name bepaald door Dinobryon
divergens (2) .
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In de TWINSPAN, die voor de ovcrigc soortcn duidclijker
(tabel 3.1) zijn de volgende groepen te onderscheiden:
Groép

is,

1

Taxa die slechts een abundantie hebben van 1. Deze taxa zi jn
niet betrokken bij de TWINSPAN berekening. Binnen deze grote
groep is ook een onderverdeling te maken in taxa die vooral in
het Kolkven voorkomen; taxa die niet in het Kolkven ti jdens de
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eerste twee monsterdata voorkomen en taxa die niet in het
Kolkven tijdens de laatste monsterdatum voorkomen. De gehele
groep bestaat uit de taxa Chroococcus spec. tot en met
Ki rchner iel I a subcapi tata.
Groep

2

Taxa die hogere abundanties hebben en vrijwel uitsluitend
voorkomen in het Kolkven (Scenedesínus ecornis tot en met
Pediastrum boryanun).
Groep

3

Taxa die meer verspreid over de verschi I lende monsterpunten
voorkomen, waarbi j ze buiten het Kolkven vooral in monsterpunten van de laatste monsterdatum aangetroffen worden
(Chroococcus drspersus tot en met Phacus suecicus).
Groep

4

Taxa die voornamelijk buiten het Kolkven en in monsterpunten
van de I aatste monsterdatum aangetrof f en worden (t'ti cros por a
spec. tot en met Dinobryon divergens).

Buiten deze groepen val len een aantal taxa die voor het
bepalen van de onderverdeling van de monsterpunten van belang
geweest zijn. Dit zijn Gonyostonun semen, die met hoge abundanties ti jdens de eerste twee monsterdata buiten het Kolkven
voorkwam en de orde van de Pennales die ti jdens de laatste
monsterdatum hoge abundanties heeft, maar bijna overal en
tijdens alle monsterdata aangetroffen werd.
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Benthisch plankton

3-2-7

Monsterpunten

De PcA toont geen duidelijk te onderscheiden groepen, maar wel
een verdeling naar datum (figuur 3.3). Linksboven in de figuur
zi jn de monsternames van 7 /6 geplaatst, rechtsonder de
monsternames van 8/1,1. Daar tussen en Iinksonder bevinden zich
de punten van monstername 9/8. Eén punt van het Witven (nummer
18) valt buiten deze verdeling.
Groepering van de punten middels de TwINSPAN geeft het

volgende beeld (tabel 3.3):
Het Kolkven wordt direkt gescheiden van de overige vennen. De
scheiding binnen deze overige vennen Iijkt op basis van de
monsterdatum plaats gevonden te hebben, waarbij de scheiding
tussen monsterdatum 7/6 en de andere monsterdata gelegd wordt.
Later wordt onderscheid gemaakt tussen de verschi I Iende
vennen. Hierbij worden Witven 9, datum 8/71, en Witven 10,
datum 9/8 en 8/1,1, samen gescheiden van de groep waarin ze
geplaatst waren. Hetzelfde geldt voor het Voorste Choorven q
datum 7/6 en 9/8.
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Tabel 3.3

TttlINSPAN

van het bentisch plankton.r

rll

1 llll

1

12

5783692281 4361 704590

spec.
Dictyosphaerium spec.
oscil latioria I imnetica
Phacus tortus
osci I latoria formosa

.

Euglena spec.
Phacus spec.
Phacus Iongicauda
Chroococcus dispersus
Merismopedia glauca

Euastrum didel ta

Anabaena spec.

Chlamydomonas spec.

Trachelomonas volvi
closterium ulna

c

Closterium striolatum

ina

22222q1 33343q5cC3222

Penna I es

Cent ra I es

chroococcus I imneticus
Closterium acutum
Batrachospermun vagum
Phacus suecicus
oscillatoria chalybea
oscillatoria tenuis

Scenedesmus acumi natus
Chroococcus minutus

Microspora spec.
Tribonema vulgare

Xirchneriel la

Microspora amoena
Banbusina brebissoni i
Selenastrum spec.
osci I latoria agardhi i

Gymnodinium spec.
C I osLer i um didymotocum
Euastrum spec.
Mi
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Closterium spec.
Closterium intermedium

Dinobryon divergens
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Cyl indrocystis spec.

--1

--------32------22---------------l-4l5335------3-----1

Gonyostomum semen

Phacus pleuronectus
Coelastrum reticulatum
obesa

Lagerheimia armata
Scenedesmus granulatus
Scenedesmus spinosus
Selenastrum graci le
Tetraedron caudatum
westel la botryoides
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Staurastrum spec.
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oscillatoria spec.
--1 -l -1 33
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---1 ---22
Pediasterum tetras
----------l-55
Lyngbya. I imnetica
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-------34
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-------34
Microcystis aerogunosa
-------32
Coelastrum microporun
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Lagerheimia citriÍormis
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Pediastrum biradiatum
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Tetraedron minimum

Micratinium spec.
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'
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de
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Fysisch-chemische faktoren

Correlatie van de fysisch-chemische faktoren aan de eerste en
tweede principale van de PCA is geeft een aantal significant
gecorreleerde faktoren (tabel 3.4 )
Aan de eerste principale zi 7n de pH, de Cl -- en
Na*-concentratie positief gecorreleerd. Negatieve correlaties
aan deze principale komen voor bij de Al3*- de Oz-concentratie
en de temperatuur. De Ortho-P en Al=*-concentratie zijn langs
de tweede principale positief gecorreleerd. Negatieve correIaties Iangs deze as komen niet voor.
De AI3*-concentratie is langs beide principalen significant
gecorreleerd, waarbij de correlatie langs de eerste principale
het belangrijkst is. Dit houdt in dat in de eerste monstername
uit het Voorste Choorven en Witven 9 de concentratie van Ortho-P het hoogst is. Het betekent ook dat de concentratie van
ortho-P in de tweede monstername uit het Van Esschenven 2 en
Witven t het laagst is. De pH, de Cl-- en Na*-concentratie
zijn lager in de eerste monsterdatum dan in de laatste. Dit
geldt ook voor de boven genoemde monsternames van de tweede
monsterdatum en voor het Voorste Choorven 1 en Van Esschenven
6, eveneens van monsterdatum 9/8. Voor de c^2- , de
AI3*-concentratie en de temperatuur geldt het tegenovergestelde. Zie voor een volledig overzicht van de fysisch-chemische
faktoren bi jlage 3b.
.
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Tabel 3.4 Correlaties van fysich-chemische faktoren aan

eerste en trreede principale behorend

de

bij het

benthisch plankton.

Signficantie niveau: 0.05 tot 0.025 is

tot 0.01 is
< 0.01 is +++

0.025

Fysisch-chemische Principale

+

++

I

Principale

2

fak toren

P-uaarde/
Sign. niveau
Temperatuur

pH

Al3*

-0.48

+

0.45

+

-0.51

++

0rtho-P

cll{a*

0z

-0.46

+
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Taxa

De PCA van de taxa geeft geen duidelijke groepen van taxa

Groepering middels de TWINSPAN (tabel 3.3) is duidelijker.
De volgende groepen zijn te onderscheiden:
Groep

1

Taxa die niet in de berekeningen van de TwINSPAN betrokken
zíjn. Deze groep is in twee groepen onder te verdelen. Te weten: Taxa die niet in het Kolkven aangetroffen worden (oinobryon divergens tot en met Cylindrocystis spec.) en taxa die
vri jwel uitsluitend in het Kolkven voorkomen ( Scenedesír?us
acuminatus tot en met Westella botryoides).
Groep 2
Taxa die verspreid over alle monsterpunten voorkomen (c/osteriun spec. tot en met Chroococcus linnetjcus).
Groep 3
Taxa die voornamel i jk aangetroffen worden in de laatste monsterdatum van het Voorste Choorven en Van Esschenven (Closter i um acutum tot en met Osci I I ator i a tenurs ) .
Groep 4
Taxa die vooral voorkomen in monsterdatum 7/6 en 9/8 van het

Voorste Choorven, Van Esschenven en Witven (Uicrasterras
dent icul ata tot en met Se/enas trun spec. )
.

Groep 5

Taxa die vri jwel uitsluitend in het Kolkven voorkomen
(Oscillatoria agardhij tot en met Tetraedron schnidtei).
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4

Resultaten van de Enclosure-experimenten

{-1

Ko I kven-enc I osures

4-1.1

Enclosures

In figuur 4.7 zijn drie groepen van enclosure-monsters te
onderscheiden. De clustering Iijkt op grond van de datum van
bemonstering te hebben plaatsgevonden.
Cluster 1 omvat uitsluitend monsters van 2'l /9/88 Cluster 3
I igt rechts in de f iguur en omvat slechts monsters van
'13/7/88. Tussen deze clusters is een groep monsters geplaatst
van datum 15/1"1/88 (cluster 2).
Twee monsters vallen enigszins buiten deze verdeling. Dit zijn
1 en 12. Het open-water-monster 1 is sterk Iinks geplaatst en
valt daarom buiten cluster 3, waar het op grond van de verdeIing naar datum verwacht zou worden.
Monster 12 (gedecarboxyleerde enclosure) is ver boven de
andere monsters en meer naar rechts gePlaatst, dan waar het
gezíen de verdel ing naar datum te verwachten was.
Naast deze verdeling is ook oP te merken dat alle oPen-wateren blankomonsters, op één uitzondering na, zich onder de
horizontale as bevinden. AI le monsters uit de enclosure met
vissen, zíjn boven deze as geplaatst. Uitgezonderd één (nr 13)
geldt dit ook voor de monsters uit de gedecarboxyleerde
enc I osures

.

basis van de TWINSPAN (tabel 4.1) wordt, in grote lijnen
ook een verdel ing naar monsterdatum gemaakt. Eén groep bevat
alle monsterPunten van monsterdatum 73/7 (groep 1) en vier
monsters van monsterdatum 2"1/9. Deze vier worden later afgescheiden (groep 2) . De derde groep omvat al Ie monsters van

Op

datum 1,5/"11 en twee monsters van 21'/9.
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Tabel 4.1 TIílllSPAl{ van het plankton van de t(olkven-enclosures.'
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voor de betekenis van de lonsternare-nutners, zie Íiguur 4.1
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Fysisch-chemische faktoren

De correlatie van de fysisch-chemische faktoren langs de assen

van de PCA-plot geeft een gering aantal significante correlaties (tabeL q.2). Langs de eerste principale zijn de Soo=-- ,

en Na*-concentratie significant negatief gecorreleerd en de
s-concentratie positief. Langs de tweede principale komen alIeen significante correlaties voor, bij de SOo=-- Cl--. en
Na*-concentratie. zowel so42- en Na* zíjn langs beide assen
significant gecorreleerd. voor soo=- is de correlatie langs de
tweede principale en voor Na* die langs de eerste het belangri jkst.
De correlaties van tabel 4.2 houden in dat de monsters van
monsters van datum 21,/9 de laagste en die van 13/7 de hoogste
s-concentratie hebben. voor de Na*-concentratie geldt het
tegenoverges te I de .

De correlaties langs de tweede principale houden in dat de
monsters uit de gedecarboxyleerde enclosures op één uitzondering na (nr 13) bij een hogere Soo=-- en CI-- concentratie
voorkomen.

Dit geIdt eveneens voor de "vissen-encIosures". Monster 13,
uit een gedecarboxyleerde enclosure, komt bi j lagere concentraties van SOo=- en Na* voor, terwijl het tegenovergestelde
geldt voor monster 8, uit een blanko enclosure.
zíe voor een vol Iedig overzicht van de fysisch-chemische
faktoren bijlage 4-.
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Tabel 4.2 Correlaties van fysich-chemische

faktoren aan de eerste en tweede principale
behorend

bij het plankton van het l(olkven.

Signficantie niveau: 0.05 tot
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Taxa

De TWINSpAN Ievert het duidel i jkste beeld van de verdel ing van
de soorten over de diverse monsternames oP (zíe tabel 4.1 ) .
De volgende groePen zijn te onderscheiden:

Groep 1

Soorten met een abundantie van "l , die niet betrokken zi jn in
de TWINSPAN berekeningen (Scenedesmus tenuispina tot en met
tler isnopedi a gl auca) .
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2

Soorten die voornamelijk voorkomen in monstername groep (mng)
1 en 2 met lage abundanties (Cosnarium blyttii tot en met
Chroococcus ninutus).
Groep 3

Hogere abundanties in mng "1, Iagere in mng 2, frequenter
voorkomen van soorten in mng 3 (Coelastrun nicroporum tot en
met Pedjast run dupl ex) .
Groep 4
Hogere abundanties in mng 1 en 2, frequenter voorkomen
3 (ephanocapsa spec. tot en met Staurastrun spec. ).

Groep 5
Voorkomen

in

nagenoeg

alle

in

mng

monsternames, met regelmatig hoge

abundanties (Trachelononas volvocina tot en met Osci I I atoria
agardhi i ) .
Groep 6
Voorkomen

in vri jwel al le monsternames , af nemende abundanties
(C/osteriun gracile tot en met Ulotrichales).

Groep 7

Verder afnemende abundanties, vooral minder frequent voorkomen
in mng 7 (Synedra acus tot en met Phacus longicauda).
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Choorven-enc I osures

4-2-1 Enclosures
Figuur 4.2 toont drie duidel i jke clusters van enclosures
waarbij duidelijk is dat het een clustering op basis van monsterdatum betreft. In de figuur zijn van links naar rechts de
monsternames van 1.3/7, 2'l/9 en "15/'i.1 geplaatst, respectievelijk de clusters 1, 2 en 3. Uitzonderingen hierop zijn de
monsternames 23 en 24 (cluster 4) uit één blanko enclosure die
op organische bodem stond. Binnen de clusters is geen verdeIing zichtbaar met betrekking tot de enclosures op minerale
bodem en die op organische bodem.
De groepering op basis van de TWINSPAN laat hetzelfde beeld
zien (tabel 4.3) ook hier betreft het een verdeling naar monsterdatum. Eén groep omvat alle monsternames van datum 1'5/1'7
plus één van datum 21,/9, dit is nummer 23. De tweede groep is
onder te verdelen in een groep met uitsluitend monsternames
van 27/9 en een groep met monsternames van 73/7.

4-2-2 Fysisch-chemische faktoren
Significant positieve correlaties langs de eerste principale
komen voor bi j de temperatuur, de NHo*- , Fe=*-, cl-- en
Na*-concentratie (tabel 4.4). De Mg=*- en Mn2*-concentratie
kennen significant negatieve correlaties Iangs dezelfde as.
Langs de tweede principale is slechts de SOq2--concentratie
negatief gecorreleerd. Significant positieve
significant
correlaties, Iangs deze as, komen voor bij de diepte, de K*en de Na*-concentratie. De Na*-concentratie kent Iangs beide
assen een significant positieve correlatie, wat inhoudt dat ze
elkaar niet tegensPreken. Die Iangs de eerste principale, is
de belangri jkste.
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Tabel 4.3
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Uit de correlaties kan opgemaakt worden dat de monsternames
van 73/7 de hoogste temperatuur, Mg=*- en Mn2*-concentratie
hebben. Deze monsternames hebben tevens de laagste concentratie voor NHo*, Fe'*, cl- en Na*. op de tweede principale komen
de clusters van "13/7 en'15/'1.1 oP vrijwel dezelfde hoogte voor,
waardoor onderscheid maken tussen deze clusters, langs deze

t

voor de betekenis van de nunners, zie figuur 4.2'
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Tabel 4.4 Correlaties van fysich-chemische

faktoren aan de eerste en tueede principale
behorend

bij het plankton van het Voorste

Choorven.
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as, moeilijk is. De monsternames in het cluster van 2'l/9
hebben de Iaagste Soo=*- en de hoogste K*-concentratie en ze
zijn genomen bij de hoogste waterstand. Een overzicht van alle
fysisch-chemische faktoren is opgenomen in bi jlage 4o.

4 -2

-3

Taxa

In de enclosures van het Voorste Choorven komen weinig taxa
voor (30), hiervan worden er 16 in de berekeningen van de PcA
en TwINSPAN betrokken. Van deze taxa vallen er een aantal
buiten het centrum van de PCA-plot (figuur 4.3). Deze taxa
bepalen in hoge mate de plaats van de monsternames (figuur
4.2)

.

plaatsing van het cluster van't3/7 in figuur 4.2, wordt in
belangrijke mate bepaald door Gonyostomun semen (1) en Dinobryon divergens (8). Met name Trachelononas volvocina (2),
Cryptononas spec. (3), Closterium acutun (4) en ook Gonyostonum senen bepalen de Iigging van het cluster van 27/9. Trachelomonas oblonga (6). Peridinium spec. (5) en Closteriun
acutum bepalen in hoge mate de plaats van het cluster van
75/11. De richting van dit cluster wordt daarnaast ook nog
beïnvloed door Synura sPec. (7). De plaatsing van de monsternames 23 en 24 wordt voornamelijk bepaald door Peridinium
spec. die in deze monsternames zí1n hoogste abundantie bereikt.
Tabel 4.3 bevestigt de invloed van de hierboven genoemde
soorten. Deze tabel toont een relatief grote groeP soorten die
niet in de berekening van de TWINSPAN zijn betrokken.
De soorten zijn in grote Iijnen te verdelen in de groeP die
hierboven is beschreven en in een groep waar regelmatig hoge
abundanties voorkomen. Binnen de Iaatste is de verdeling naar
datum goed waar te nemen. Zo komen Ulotrichales tot en met
De
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Phacus suecius voornamel i jk in monsters van 13/11 voor en
bereikt synura spec. in die monsters de hoogste abundanties.
opval lend is ook Gonyostonum senen die dominant is in de
eerste twee data van bemonstering en daarna nagenoeg afwezig

is. Een soortgelijke situatie doet zich voor bij Trachelomonas
volvocina, di" vrijwel uitsluitend tijdens de tweede datum
voorkomt en Di nobryon divergens die uitsluitend in de monsters
van '13/7 aangetrof fen wordt.
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5.1

-4 Vennen-

Het pelagisch- en benthisch plankton Iaten een verdeling naar
datum van de monstername zien. Dit samen met de verdeling van
de taxa over de monsterdata doet vermoeden dat er in de verschillende vennen een seizoensfluctuatie waargenomen is. Bij
een dergelijke constatering is voorzichtigheid geboden daar
voor het waarnemen van seizoensfluctuaties veel monsternames
nodig zi jn, terwi jl in dit onderzoek slechts drie maal
gemonsterd is.
zi jn belangri jke oecologische
De pH en de alkal initeit
parameters omdat de verzuring van aquatische oecosystemen aan
de hand van deze faktoren goed gevolgd kan worden. De pH geeft
is
aan hoe zuur een water op dat moment is, de alkaliniteit
een maat voor het reasJeren van zuren met de in het water en
bodem voorkomende bestanddelen. In wateren met een hoge
zaL de pH, als gevolg van het aanwezige
alkal initeit
buffersysteem, niet of nauwelijks veranderen. De H* aanvoer
hiervan
kan echter zo groot worden dat de neutralisatie
onvolledig wordt. De pH kan dan:laag genoeg worden voor het in
oplossing gaan van a Iuminium. Aluminium kan, in een
pH-afhankel i jk proces , met fosfaat een neers I ag vormen.
Maximale neerslag vindt plaats bij pH 5.5, bij een pH van 4.5
is dit effekt te verwaarlozen (de Bie en Maenen, 1984). In dit
onderzoek zijn bij lage pH waarden inderdaad hogere aluminium
concentraties aangetroffen. Eveneens in overeenstemming met
dit onderzoek is dat in verzuurde milieus het ammoniumgehalte
sterk kan toenemen. De pH lijkt een bepalende faktor te zijn.
af waardoor het
Bij een afnemende pH neemt de nitrificatie
ammoniumgehalte toeneemt (schuurkes, 1987) .
Gedurende het jaar nam de pH in de Centrale Vennen toe (figuur
5.1), terwijl in het Kolkven tijdens de derde monstername de
Iaagste waarde voor dat ven werd waargenomen. De sti jging in
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de Centrale Vennen wijst oP een interne alkalinisering die
mogelijk mede veroorzaakt wordt door sulfaatreductie (gelle-

-

makers en Maessen, 1990).
Figuur

5.1

Het verloop van de pH en de

alkaliniteit in de periode 1920 -

1989.
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De soortensamenstel I ing van het fytoplankton wordt in hoge
mate door de pH beÏnvloedt. Naarmate een water zuurder is
neemt de soortenrjkdom ervan aí'(de Bie en Maenen, 1984; van
de Hurk et al., 1985; Geelen en Leuven, 1986) . zíj
constateerden vooral een afname van het aantal Cyanophyceeën
en Chlorophyceeën bi j een sti jgende zuurgraad. ook een afname
van de Desmidiaceeën werd waargenomen (van Coesel, 1978; de
Bie en Maenen , "1984; van de Hurk et al . , 1985 ; Gee I en en
Leuven, 1986). Ten opzichte van de Centrale Vennen wordt in
het Kolkven inderdaad een groter aantal taxa van Cyanophyceeën
en Chlorophyceeën aangetroffen. Het Kolkven wordt zelfs door
taxa uit deze klassen gedomineerd (figuur 5.2). Een grotere
rijkdom aan Desmidiaceeën werd echter niet geconstateerd. De
oorzaak hiervan is dat Desmidiaceeën vooral voorkomen in water
met een mesotroof karakter. Het Kolkven laat zich echter het
beste omschrijven als hypertroof. Het Voorste Choorven en het
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van Esschenven geven bij de latere monsternames, bij een
sti jgende pH, een ( I ichte) sti jging van het aantal
Desmidiaceeën te zien.
Een lagere pH met als gevolg daarvan een geringer aantal taxa
hoeft niet te betekenen dat ook de waargenomen biomassa lager
is (Geelen en Leuven, 1986). Het sestongehalte (een maat voor
de biomassa) van het Voorste Choorven en het van Esschenven
geeft dat goed aan (bijlage 5). Het hoge sestongehalte in deze
vennen komt vri jwel geheel voor rekening van van Gonyostomum
senen, die zeer dominant aanwezig was. De plotselinge bloei
kan ontstaan doordat deze soort weinig concurrentie ondervindt
van andere soorten. ook het bezit van trichocysten, die waarschijntijk als verdediging tegen predatie dienst doen, speelt
hierbij een rol (van de Hurk et al., 1985). Een soort gelijk
verschijnsel treedt op in het Witven. Het betreft een toename
van Djnobryon diverens. Van de Hurk et al. (1985) nam eveneens
een bloei van D. divergens in zuur water waar.
Een lage pH kan ook indirekt gevolgen voor de biomassa en het
aantal taxa hebben (de Bie en Maenen, 1984; Geelen en Leuven,
1986). Door het neerslaan van fosfaten, met aluminium, kan de
beschikbaarheid van een, voor fytoplanktongroei, belangrijk
nutriënt sterk verminderd worden. Het blijkt dat het fosfaatgehalte van de Centrale Vennen inderdaad laag is. Ook in het
Kolkven is de fosÍaatconcentratie relatief laag. Dit wordt
waarschi jnl i jk veroorzaakt door de constante planktonbloei in
het Kolkven, waardoor veel fosfaat uit de waterlaag door het
fytoplankton opgenomen wordt. Voor de opname hiervan ziln
vooral de Cyanophyceeën en Chlorophyceeën verantwoordel i jkFosfaat kan door Cyanophyceeën al in zeer kleine hoeveelheden
opgenomen worden (Berger, 1988). Volgens Berger is Oscillatoria agardhii een soort die vooral in eutrofe wateren voorkomt
waar niet de voedingsstofen concentratie maar de I ichthoeveelheid Iimiterend is. Dit is als een eindstadium van eutrofiëring van een water te beschouwen. Ook worden in dit tyPe
water O. I innetica en Aphanizonenon flos-aquae regelmatig
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aangetroffen. Chang en Rossman (1988)

scussie

ook een abundant
voorkomen van Gonphosphaeria lacustris, in water met een hoge

fosfaatbelasting,

namen

waar.

uitgezonderd o. limnetica zijn dit alle soorten die over
gasvacuolen beschikken die voor drijfvermogen kunnen zorgen.
Hierdoor kan de gunstigste I icht conditie opgezocht worden
(Berger, 1988). Alle hierboven genoemde soorten worden in

het Kolkven aangetroffen, waarbi j o. I innet ica en G
lacustris een abundant voorkomen bereiken en O. agardhir zelfs
.

dominant voorkomt. Naast deze soorten bereiken ook Lyngbya
I innetica en Gomphosphaeria naegel iana het dominante stadium.
Meestal komen, voorafgaand aan de Oscj I I ator i a-bLoei ,

en dan met name Scenedesmus soorten tot een
hoge biomassa (nerger, 1988). In het Kolkven komt vooral
Scenedesmus quadricauda, in het begin abundant, later minder

Chlorophyceeën

frequent voor.
Gezien de overeenkomst tussen het Kolkven en de waarnemingen
van Berger kan geconcludeerd worden dat het Kolkven zich in
een laatste stadium van eutrofiëring bevindt. Niet het
nutriënten-aanbod maar de I ichthoeveelheid is Iimiterend.
De Centrale Vennen, en dan met name het Voorste Choorven,
stonden in het verleden bekend om de grote soortenri jkdom van
Desmidiaceeën. Heimans (1960) constateerde een enorme afname
van de diversiteit tussen 1925 en 1950. Een nog verdere afname
werd door van CoeseI (1978) waargenomen. In het hier
uitgevoerde onderzoek, dat niet al leen op Desmidiaceeën
gericht was, werd een nog verdere daling van de diversiteit
geconstateerd ( f iguur 5.3 ) . Mogel i jkerwi js worden bi j zeer
nauwkeurig onderzoek meer soorten aangetroffen, duidelijk is
echter wel dat er sprake is van een voortgezette achteruitgang
van de Desmidiaceeën diversiteit. opvallend is het relatief
grote aandeel van Closterium soorten. Van deze soorten komen
C. striolatun en C. acutum het meest voor.
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De achteruitgang van de Desnidiaceeën

in de loop van deze

eeuu.

c. strrolatum is een pH-afhankelijke soort die in Nederland
dominant in verzuurde vennen voor kan komen (van de Hurk, et
al. 1985). Een dominantie hiervan werd éénmaal, in het van
Esschenven, geconstateerd. Het voorkomen van c. acutum in
zowel het Voorste Choorven als Kolkven doet vermoeden dat het
een pH-indi fferente
soort
betreft.
Verdwi jning
van
Desmidiaceeën is volgens coesel (1978) het gevolg van het
verdwi jnen van ondergedoken waterplanten als gevolg van
toenemende verzuring. veel soorten zijn namelijk bentisch of
behoren tot het tychoplankton. Daarnaast wordt ook de aanplant
van bos rond kleine vennen en de daarmee gepaard gaande
overschaduwing, dat gebrek aan voldoende licht betekent, als
oorzaak van de achteruitgang van de Desmidiaceeën-flora
gez

ien.

Koster (1960) trof in 7952/53, na de reiniging van het voorste
Choorven en Witven, in het Voorste Choorven zes wiersoorten
(uitgezonderd Desmidiaceeën en Bacil lariophyceeën) uit oligotroof en drie uit eutrofe wateren aan. van de zes oligotrofe
soorten die Koster aantrof en bespreekt, werden in l9B8 alleen
nog Pediastrun tetras en oedogonium spec. gevonden. van de
door haar aangehaalde soorten uit eutroof water werd alleen
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tenuis nog aangetroffen. o. chalybea en Anabaena
spec. werden ook gevonden. Dit zijn soorten van meso- tot
eutrofe wateren. Batrachospermun vagum is kenmerkend voor
oligotrofe wateren, maar werd door Koster niet aangetroffen.
Deze soort is daarentegen in dit onderzoek enkele malen waargenomen. Er vindt dus een Iichte verschuiving van soorten
plaats, maar er is geen sprake van een duidelijke verschuiving
naar een oiigo- of eutroof karakter. Het Witven was in 1952/53
bijzonder soortenarm (Koster, 1960). In 1988 werden veei meer
taxa aangetroffen. Merisnopedia glauca, die niet door Koster
in het Witven werd geconstateerd, kwam zelfs abundant voor.
Het is een soort van oligotrofe wateren (Koster, 1960).
Ook Anabaena spec. wordt abundant in het Witven aangetroffen.
In het van Esschenven noteerde Koster '1.4 soorten die ol igotroof genoemd kunnen worden. Van deze soorten werden t'terisnopedi a gl auca, Microcyst is aerogunosa, Chroococcus I imnetlcus
en Pediastrun tetras ook in dit dit onderzoek aangetroffen.
Scenedesmus quadricauda, een meso- tot eutrofe soort, werd
door Koster in het van Esschenven slechts sporadisch waargenomen. In 1988 werd een frequent voorkomen geconstateerd.
Pediastrun boryanum een soort Van eutrofe wateren kwam nu nog
voor. Pediastrum duplex werd niet meer aangetroffen.
Of Pediastrum tetras en Chroococcus limneticus inderdaad taxa
van oligotrofe wateren zijn zou betwijfeld kunnen worden, daar
ze de hoogste abundanties in het, hypertrofe, Kolkven

Osci I I atoria

bere i ken .

qq
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5-2

Enclosures

In de resultaten werd al geconstateerd dat de verdeling van de
monsternames en soorten uit het Kolkven naar monsterdatum
plaatsgevonden heeft. Een verdeling op grond van de manipulaties van de enclosures (decarboxylering en vissen-toevoegen)
is in deze verdel ing niet aan te tonen. Hoewel enkele
chemische faktoren significant gecorreleerd zijn is de invloed
van die faktoren op de plankton samenstel I ing niet aantoonbaar.

De pH en de alkaliniteit
vertonen in de monstername een
duidelijk lagere waarde dan in de andere monsternames. Dit zou
mogelijk de dominantie van Cryptononas spec. kunnen verklaren.
C. erosa en C. ovata zijn pH indifferente soorten die ook bij
lagere pH's voorkomen.
De opeenvolging van de bloei van Scenedesmus quadricauda en
osci I I atoria agardhi i zoals Berger (1988) die beschri jft is
ook in het enclosure experiment goed uÍaarneembaar. De bloei
van deze soorten is niet aan bepaalde enclosures gebonden.
Het fytoplankton zoals het in dit onderzoek aangetroffen werd.
komt zeer sterk overeen met de Microfloratype III en V zoals
de Bie en Maenen (1984) die beschrijven, hetgeen ook voor de
beschri jving van de watertypen geldt.
Vissen, en dan met name de brasem leveren eveneens een
bijdrage aan de eutrofiëring. Ze zuigen bodem op en zeven het
voedsel erui t waarbi j de f i jnere bodemdeel t jes via
het
kiewfilterapparaat naar buiten gaan en als stofwolkjes van
achter de kiewdeksels te voorschijn komen. Deze wijze van
voedselzoeken betekent dat de bodem voortdurend omgewoeld
wordt en draagt zo bi j aan het snel ler vri jkomen van
nutriënten (Lammens, 1987). Daar de hogere waterplanten
verdwenen zi jn komen de voedingsstoffen vooral ter beschikking
van cyanophyceeën (Berger, 1988).
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ook het Kolkven wordt als viswater gebruikt. De voedingswijze
van de vissen en waarschijnlijk ook het bijvoeren door vissers
is eveneens een oorzaak die een bi jdrage levert aan de
hypertrofiëring van het Kolkven.
ZoaLs bi j de enclosures in het Kolkven, kan ook in de
enclosures van het Voorste Choorven niet aangetoond worden dat
de chemische manipulaties van invloed zi jn op de fytoplankton
samenstel I ing.
Aan de hand van de chemische gegevens kan op grond van de
behandeling geen onderscheid gemaakt worden. opvallend is wel
de NHc* gehalte in de derde monstername.
Deze sterke toename van NHo* zou de oorzaak kunnen zí1n van
het plotsel ing ten einde zi jn van de enorme Gonyostomum semen
bloei. De daling van de watertemperatuur kan hieraan ook ten
grondslag I iggen.
Iets dergel i jks kan geconstateerd worden bi j Dinobryon

divergens, die in de eerste monstername hoge abundanties
bereikt. op dat moment is er ook spake van een hoge soo=-concentratie. Bij de tweede monstername is Djnobryon divergens
is ook het Soo=- gehalte sterk
geheel verdwenen, gelijktijdig
gedaa I d .
Opmerkel

i jk

is de oPeenvolging van soorten met hoge
abundanties. De oorzaak hiervan kan gezocht worden in de
beschikbaarheid van voedingsstoffen, de hoeveeldheid Iicht en
de temperatuur. Fluctuaties hiervan zullen het voorkomen van
dan de ene dan de andere Soort bevorderen (van de Hurk et al.
198s )

.

Opvallend

is het voorkomen van Synura spec., welke in het oPen

water slechts éénmaal frequent en in het pelagisch plankton
sporadisch aangetroffen wordt, hoewel dominantie hiervan in
minder sterk verzuurde wateren wel geconstateerd wordt (GeeIen
en Leuven, 1986). In de enclosures echter, komt Synura spec.
in de derde monsterdatum zelf s dominant voor.

46

Di scuss i e

Ten aanzien van de gepresenteerde planktongegevens moet men
bedenken dat bi j het verzamelen en verwerken van plankton
monsters onmoget i jk zodanig te werk gegaan kan worden dat een

exact beeld van de aanwezige fytoplanktonpopulatie verkregen
kan worden. De organismen zullen bijvoorbeeld niet gelijkmatig
over het water verdeeld zi jn, maar op sommige plaatsen in
grotere groepen en in andere samenstel I ingen voorkomen dan op
andere (van de Hurk et al . , 1985).
Met een groter aantal monsters en nauwgezetter onderzoek kan
de nauwkeurigheid vergroot worden. Dit zou echter zeer veel
ti jd vergen en niet meer in verhouding tot de vergrote
nauwkeurigheid staan.
Met betrekking tot de nauwkeurigheid van dit onderzoek kan
opgemerkt worden dat de regelmatig aangetroffen Trachelononas
volvocina gemakkelijk te verwisselen is met T. volvocinopsis
en de laatste meer voorkomt dan in het verleden aangenomen
werd (mond.mededeling Geelen, 1990). Het gebruik van JoodKal ium-Jodide-oplossing als bezinkmiddel kan voor onaangename
verrassingen zorgen. Enkele organismen nemen deze stof name-

lijk

op en zullen daardoor een donkerbruine kleur krijgen

waardoor het determineren zeer bemoeilijkt kan worden. Ook het
conserveren van monsters met formaline, voorafgaand aan determinatie, kan het determineren bemoeilijken. Sommige orga-

nismen verliezen aanwezige flagellen, andere ontkleuren.
Onderzoeken van levende monsters verdient daarom de voorkeur.
Bij het gebruik van enclosures is de ongelijkmatige verdeling
van fytoplanktonorganismen ook van belang. Het is mogelijk dat
bi j het plaatsen van enclosures populaties gecreëerd worden
die sterk van elkaar afwijken. Aangenomen mag worden dat dit
effekt zich niet in het enclosure-experiment heeft voorgedaan,
daar er in de eerste monstername geen grote verschi I len in de
fytoplankton samenstelling van de enclosures geconstateerd

zijn.
er weinig uitwisseling van plankton is tussen het ven en
de enclosure-inhoud, dienen deze als oecologische eilanden
omdat
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gezien te worden. De ontwikkeling van de fytoplanktonpopulatie
hangt ondermeer af van het soortenassortiment dat de enclosure
kan binnen komen, de invasiesnelheid, de grootte van een
enclosure en de soortendiversiteit daarbinnen. Het transPort
van de Soorten moet via windtransport, vogelpoten of middels
waterinsekten plaatsvinden. Welke soorten belangrijk zullen
worden zaL gedeeltelijk van deze faktoren en niet alleen van
de uitgevoerde behandeling afhangen (van Dam, 1987).
Uit het feit dat de fytoplankton samenstel I ing van de
enclosures, per ven, niet sterk van elkaar afwijken, mag niet
tot de conclusie leiden dat de uitgevoerde behandelingen geen
effekt op de fytoplankton samenstelling hebben. Eerst na een
langduriger enclosure-experiment kan geconstateerd worden of
er wel of geen effekt is en wat dit effekt dan is.
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