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CURSUS HYDROBIOLOGIE

1. Algemene inleiding
Hydrobiologie is de wetenschap die zich bezighoudt rort
de bestudering van het leven in het water.
Men onderscheidt ook mariene hydrobiologie en zoetwaterbiologie, waarbij de eerste discipline zich richt op het leven in
het zoute water en de tweede op het zoete water. Een duidelijke
afgrenzing van de studiegebieden is niet te geven. Men kan
brak water bestuderen bij de mariene hydrobiologie maar ook bij
de zoetwaterhydrobiologie.
Het water op onze aarde vormt de levensruimte voor een grote
verscheidenheid van planten en dieren waarbij wij onderschei
den de levensruimten van de zoete binnenwateren en de levens
ruimte van de zoute zeeën en oceanen. De wetenschap van de
zoete binnenwateren (meren en rivieren) noemt men Limnologie,
die van de zeeën en oceanen Océanologie.
Het fundament van de hydrobiologie is de oecologische
benadering van de problematiek. Dit is reeds in het begin van
deze eeuw in het bijzonder door A. Thienemann naar voren ge
bracht. In recente tijd wordt in de moderne hydrobiologie het
aspect van de oecologische benadering versterkt door de ontwik
kelingen in de moderne oecologie. Men spreekt daarom ook van
aquatische oecologie als partner van de terrestrische oecologie.
In wezen bestudeert men natuurlijk in de hydrobiologie en de
aquatische oecologie hetzelfde, maar de oecologische gedachtengang tracht te benadrukken dat er natuurwetten zijn, die
zowel gelden voor de aquatische als de terrestrische eco
systemen en dat deze met moderne geavanceerde methoden op
gespoord moeten worden. Het isolement van de hydrobiologie
in zijn beoefening als wetenschap wordt hiermede doorbroken
en verbonden met de oecologie. De introductie van oecologische
termen als ecosysteem in de hydrobiologie geeft dit weer. Een
duidelijk begrensd ecosysteem is een meer of een rivier; maar
Thienemann en later Margalef wezen er op dat een meer of
rivier met zijn levensvormen geen zelfstandige eenheid is,
maar door de omgeving wordt beïnvloed. Met de gedachte van
het ecosysteem als zelfstandige (autonome) eenheid wordt
gespeeld

in laboratorium experimenten. Het aquarium is er

het voorbeeld van.
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In de vorige eeuw introduceerde Liebig aan het hof van een
Duits vorst zijn "Liebige Welt", bestaande uit een aquarium
waarin planten en vissen een evenwicht vormden. Thans stelt
men in laboratoria gesloten microecosystemen samen die in even
wicht verkeren en waar het licht als enige energiebron van bui*
ten komt. Uit de bestudering van deze laboratoriumexperimenten
en de toetsing hiervan aan de werkelijkheid buiten kan het
inzicht in de samenhang der levensverschijnselen verdiept
worden.
In het vakgebied van de Hydrobiologie worden verschillende
begrippen en termen gebruikt en zijn verschillende classifica
ties en biosystemen tot ontwikkeling gebracht, waarvan hier
de voornaamste behandeld zullen worden.
In bijgaand schema zijn de benamingen van zones en levensvormen
weergegeven.
De begrenzing van de verschillende zones is niet scherp te trek
ken. De oeverzone of litoraal wordt om praktische redenen
opgevat als de zone waarin nog zoveel licht doordringt, dat
wortelende waterplanten zich kunnen ontwikkelen. In helder
water is het litoraal daardoor dieper dan in troebel water.
In onze binnenwateren rekent men het litoraal>äls regel niet
verder dan tot een diepte van 6 meter. Bodemorganismen, het
benthos, vinden we zowel in litoraal als profundaal van een
meer. De term abyssaal wordt vooral gebruikt in de oceano
grafie. De meeste meren zijn niet diep genoeg om het gebruik
van deze term te rechtvaardigen. Detritus wordt gevormd door
dode zwevende of gesedimenteerde organische deeltjes.
In diepe meren, zoals we die in het buitenland vinden,
is het pelagiaal ten opzichte van het litoraal zeer groot
en worden de biogene processen slechts weinig door het li
toraal beïnvloed. Bij de meeste wateren in ons land is de
invloed van het litoraal op het open water echter zeer groot
en wordt het areaal aan open water door slibafzetting en
verlanding teruggedrongen. Ook bodem en benthos beïnvloeden
het pelagiaal van de wateren in ons land sterker dan in
de diepe meren.
In de levensgemeenschappen van het litoraal kam men
groepen van organismen onderscheiden:
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a. Organismen, die gedurende hun gehele leven aan dit biotoop
zijn gebonden;
b. organismen van het pelagiaal, die echter voor een deel van
hun leven aangewezen zijn op het litoraal;
c. organismen van het pelagiaal, die passief door de stroming
naar het litoraal zijn vervoerd;
d. benthosorganismen
In het pelagiaal is de lichtverdeling van grote invloed
op de structuur van de levensgemeenschap. De bovenste laag
bevat het fytoplankton; onder deze laag vinden we alleen
heterotrofe

organismen. Er zijn vissen, die door hun aanpassing

een diep open water daarvoor kenmerkend zijn (Coregoniden).
Deze komen in ons land niet voor, ook niet in de kunstmatig
gevormde diepe plassen van recente tijd. De planktonorganismen
van de diepe meren treffen we voor het grootste deel wel aan
in onze wateren. Het betreft dan vooral vormen, die over de
gehele wereld verbreid zijn, de zgn. cosmopolieten.
Opvallend is verder, dat in diep water door afzetting (se
dimentatie) minder dode partikels en slibdeeltjes in het plank
ton aanwezig zijn. Daardoor is het plankton niet alleen anders
van samenstelling, maar het is ook doorzichtiger.
Voor het benthos heeft het licht betekenis voor het
gedrag van de dieren, maar voor de voeding zijn zij er niet
afhankelijk. De bodem van diepe wateren is onbegroeid en de
benthosorganismen leven er voornamelijk van neerdalende or
ganische stof. De aard van de bodem is van belang, zowel voor
de plaatskeuze van de dieren als voor de uitwisselingsproces
sen tussen bodem en water. In ons land met zijn doorlatende
bodem is de uitwisseling tussen grondwater en oppervlakte
water zowel kwalitatief als kwantitatief van grote betekenis.

2. Watertypen
Het is mogelijk watertypen te onderscheiden volgens criteria
die gebaseerd zijn op zoutgehalte, stroming voedselrijkdom,
graad van verontreiniging of op de biologische samenstelling.
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2.1. Zout, brak en zoet water
Door de ligging van ons land aan zee wordt een groot deel
van het oppervlaktewater beïnvloed door zout water. Zelfs
de plassen (vennen) op de hogere gronden in het binnenland
worden via het regenwater en de wind enigermate door zeewater
beïnvloed. Redeke ontwierp aan de hand van voorkomende orga
nismen en zoutgehalte een systeem, dat internationaal bekend
heid verkreeg (tabel 1).

Tabel 1. Indeling van wateren naar chloridegehalte volgens Redeke

type

Cl' mg/1

zoet water

< 100

enkele kenmerkende soor
ten
jukwieren, krabbescheer
driehoeksmossels, voorns

zwak brak (oligohalien)

100-1.000

aasgarnalen, driehoeks
mossels

matig brak (mesohalien)

1.000-10.000

brakwatergarnalen,
brakwaterpoliep, brak
watergondel, darmwier

brak (polyhalien)

> 10.000

vorksprietgarnaal,
brakwatergarnaal, bot

Zoals gezegd is de grens tussen de typen niet scherp te
trekken, zoals ook blijkt uit het voorkomen van de driehoeks
mossel in zowel zoet als brak water. Het geeft alleen aan
waar een soort optimaal is waargenomen. Bij de beoordeling moet
daarom niet alleen een aanwijzersoort (indicator!, maar de
gehele levensgemeenschap betrokken worden.

2.2. Stromend en stilstaand water
Höt onderscheid in stromend en stilstaand water is in ons
land zonder meer al duidelijk. Het mechanisch effect van de
stroming in beken en rivieren geeft aanleiding tot het op~
treden van aangepaste planten- en diersoorten, die in stil
staand water niet voorkomen. Andere van stroming afgeleide
factoren als beluchting van het water, verdeling van slib,
zand en stenen geven aanleiding tot locale of regionale
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verspreiding in de stromende wateren.
We onderscheiden bij de stromende wateren:
rivieren
bergbeken
laaglandbeken
watergangen (slootstelsels)
De bedding in bergbeken is stenig. In ons land komen deze
snel streunende beken alleen in Zuid-Limburg voor. De meeste
overige beken van ons land zijn laaglandbeken. Er komen dan ook
naast stroomminnende (rehofiele) organismen ook veel soorten
uit stilstaand water in voor.
Stroming in het water is van grote betekenis, zelfs in
stilstaande wateren, reeds een zeer geringe, door de wind ver
oorzaakte, driftstroom is van invloed op gedrag en voorkomen van
bepaalde organismen. In stilstaand water is altijd enige stroming
aanwezig, zoals convectiestroming, kwelstroming of "trek" in
het water door bemaling. Deze zeer geringe stromingen zijn
bv. van grote betekenis voor aanvoer van voedingsstoffen en
afvoer van excretieprodukten.
In de grote rivieren ondersceiden we een bovenloop, een midden
loop en een benedenloop. Het verhang bepaalt hierin de stroomsterkte, die ook biologisch zijn weerslag vindt. Zo onder
scheiden we: de forellenzone, waar grote stroomsterkte, sterke
beluchting en een stenige bodem het karakter van de gemeenschap
bepalen; de vlagzalmzone, met minder sterke stroming en vaak
een zandige bodem; de barbelenzone met nog minder stroming en
tenslotte de brasemzone, waar het water zeer langzaam stroomt
en slibafzetting plaatsvindt. De forellenzone komt in ons land
alleen voor in Zuid-Limburg in de Geul.

2.3. Voedselrijk en voedselarm water
Zowel stilstaand als stromend water kan met betrekking
tot de voedingsstoffen arm, matig rijk of rijk zijn. In ver-«*
band hiermede is de productie aan organisch materiaal gering,
matig of groot. Samenhangend met het verschil in productivitèit
van een water is er ook een verschil in soortensamenstelling.
De groei (trofie) in een water wordt dus bepaald door de
voedselrijkdom en door het optreden van specifieke soorten,
We onderscheiden weinig groeizaam (oligotroof1, matig groeizaam
(mesotroof) en groeizaam water (eutroof). In een oligotroof
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water kan toch een relatief grote productie zijn van een
specifieke soort, wanneer deze in staat is de geringe hoeveel
heid voedingsstoffen beter te gebruiken dan een willekeurige
soort van het eutrofe milieu in deze omstandigheid ton kunnen.
Gebleken is, dat in natuurlijke wateren het beschik»;-.ire
fosfaat meestal de belangrijkste factor is, die de product ia
bepaalt. Om enig idee te geven van het opgeloste fosfaatgehalte van een aantal wateren volgen in tabel 2 enige waarden
van het orthofosfaatgehalte, afgeleid uit tal van chemische
analysen.

Tabel 2. fosfaatgehalte als indicatie van voedselrijkdom

trofie

voorbeelden

voedselarm (oligotroof)

vennen

matig voedselrijk

vennen,

(mesotroof1

mg P04M,/1

< 0,01
0,01-0,05

sommige pet
gaten

voedselrijk (eutroof)

laagveen-

0,05-0,1

plassen
overbemest (hypertroof)

boezems

> 0,1

Voor een goed inzicht in de waarde en betekenis van deze
cijfers is het nodig ook gegevens te hebben over het nietopgeloste fosfaat. In een eutroof water kan 's zomers
opgelost fosfaat ontbreken; het is dan opgeslagen in de
vegetatie of in het plankton; 's winters kunnen er hoge
waarden zijn doordat het dan weer uit de afgestorven vege
tatie vrijkomt. De cijfers in tabel 2 hebben betrekking op
j aargemiddelden.
Zoals ook bij het brakwater reeds werd aangegeven, kan
het watertype niet beoordeeld worden naar een enkele indicator,
maar moet de gehele levensgemeenschap in de beschouwing be
trokken worden, zo is ook het fosfaat alléén niet maatgevend
voor de trofie; de gehele ionencombinatie moet erbij betrokken
worden. In levensgemeenschappen van oligotroof en mesotroof
water komen vooral jukwieren voor; in eutrofe vinden we vooral
blauw- en groenwieren.
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2.4. Verontreinigd en niet verontreinigd water
In Nederland zijn de meeste wateren verontreinigd, dat wil
zeggen door toedoen van de mens belast met stoffen die er van
nature niet in thuis horen. De wateren kunnen van nature een ver
schillende voedselrijkdom bezitten, zoals hierboven werd be
schreven en zij kunnen ook verschillen in hoeveelheden dode
en opgeloste organische stof. De organische stoffen komen uit
de levende organismen vrij na hun dood of bij stofwisselings
processen. Door bacteriële afbraak kunnen organische stoffen
worden gemineraliseerd, zodat de minerale voedingsstoffen
opnieuw in de kringloop worden teruggevoerd. Wanneer de kring
loop ergens wordt onderbroken, hoopt zich organische stof op.
Er kan zich dan sapropeel vormen, een natuurlijk rottingsslik.
Ook kan door onvolledige bacteriële afbraak veenvorming optre
den.
Bacteriën spelen dus een belangrijke rol. De aanwezigheid
van organische stof in een natuurlijk water is dus een gewoon
verschijnsel.
Bij extra belasting van een water met organische stoffen
door de mens spreken we van organische verontreiniging.
Door de bacteriële afbraak van organische stof gaat organische
verontreiniging altijd gepaard met (secondaire) anorganische
verontreiniging. Bacteriële omzetting van organische stof
verbruikt veel zuurstof, zodat een sterke belasting met
organische stof het zuurstofgehalte tot nul kan reduceren.

•

Wanneer nu in een rivier organisch afvalwater wordt geloosd,
kan bij het lozingspunt de zuurstof geheel verbruikt worden
door de bacteriële omzetting. Iets verder stroomafwaarts is
door de voortgaande bacteriële omzetting minder organische
stof aanwezig, maar meer mineralen en door menging en tur-^
bulentie van het water ook meer zuurstof. Nog verder stroom
afwaarts en later in de tijd kan de organische stof zelfs
geheel zijn verdwenen: het zuurstofgehalte kan weer hersteld
zijn, maar het gehalte aan mineralen is nog sterker toegenomen.
Dit proces wordt de biologische zelfreiniging genoemd»
In de gradiënt waarin dit proces plaatsvindt kan men zones
onderscheiden die gekarakteriseerd worden door organismengroe—
pen.
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Hieruit heeft men het saprobiesysteem samengesteld, dat in zijn
eenvoudige vorm voorgesteld kan worden zoals in tabel 3 is
weergegeven.
Hoewel het saprobiesysteem is afgeleid van stromens soet water,
kunnen we het ook toepassen op stilstaande zoete wateren.
Er moeten dan wel enige correcties aangebracht worden. Voor ons
land moet bovendien nog kritisch beoordeeld worden of sommige
saprobieindicatoren van het systeem niet reeds normaal voor
komen in het brakke water. Aangezien in ons land de belasting
met organische stof door de mens is toegenomen, zijn de meeste
oppervlaktewateren niet meer in staat tot volledige biologische
zelfreiniging. Voor het natuurbeheer is het van belang de graad
van saprobie te bepalen, teneinde beheersmaatregelen hierop te
kunnen afstemmen. In het algemeen is een polysaproob water on
gewenst, al was het alleen al door de stank van zwavelwater
stof. Rioolwaterzuiveringen zijn technische middelen om orga
nische stoffen af te breken, zodat een aanvaardbare waterkwa
liteit verkregen kan worden.

Tabel 3. Saprobiesysteem (organische verontreiniging!
Mate van
organische
belasting

zuurstofbalans

aantal
kenmerkende
bacteri- organismen
en per ml

weinig
(oligosaproob)

altijd O2 aanwe
zig;geen duide
lijk dag/nacht
ritme

< 1.000

helder water met
fyto- en zoö
plankton,insec
tenlarven, di
verse vissoorten

matig
(ß-mesosaproob)

altijd veel O,
aanwezig;
'
dag/nacht
ritme

io3-io5

veel fyto- en zoö
plankton, veel
hogere planten,di
ver se vissoorten,
insectenlarven,
slakken en mossels

sterk
(a-mesosaproob)

schommelend O -

> 10^

minder soorten maar
grotere individuen—
aantal. Tubifex,
rode muggelarven,
blauwwieren, oer
diertjes,geen ho
gere planten

zeer sterk
(polysaproob)

geen O,

0
> 10

gepaard gaand met vorming van H^S

bacteriën en schim
mels, enkele pro
tozoa,geen vissen,
kreeften en slak
ken
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Aangezien in ß-mesosaproob water tal van soorten organismen
leven, zal het niet altijd nodig zijn bij dit type beheers
maatregelen te treffen. Wel zal men steeds waakzaam moeten
blijven om de aantasting van het evenwicht in dit systeem te
voorkomen. Door het vrijkomen van mineralen in de loop v.-a
het biologische zelfreinigingsproces, treedt er in de mesosaprobe zone een sterke algenontwikkeling op met plaatselijk
over- en onderverzadiging van zuurstof.
Uit het bovenstaande blijkt, dat. saprobie en trof ie met
elkaar verweven zijn. Bij het eutrofiëringsproces gebeurt
hetzelfde; ook hierbij treedt een sterke ontwikkeling van algen
op, vooral als gevolg van een toename van mineralen zoals
fosfaten en nitraten. De eutrofiëring heeft dus vooral betrek
king op de anorganische verontreiniging van een water door de
mens. Er bestaat ook een natuurlijke eutrofiëring, maar die
verloopt zeer langzaam, bijvoorbeeld bij riviermondingen die
langzaam verrijkt worden door aanvoer van stoffen uit de boven
loop. Het trofiesysteem (de mate van minerale voedselrijkdom)
wordt thans bij de biologische beoordeling van water verder
ontwikkeld. Men heeft zich eerst beziggehouden met de be
strijding van organische verontreiniging en zet thans de eerste
experimentele schreden op de weg van de defosfatering bij
rioolwaterzuiveringen.

3. Levensgemeenschappen
Bij de voorgaande bespreking van watertypen werd welis
waar uitgegaan van milieufactoren, maar werden toch ook plan
ten- en diersoorten of combinaties hiervan in de karakteri
sering betrokken. Ctadat de betrekkingen tussen de organismen
onderling en de wisselwerkingen met het abiotische milieu - de
biologische processen - voor ieder watertype karakteristiek
zijn kan men aquatische ecosystemen onderscheiden. De nadruk
ligt hierbij op karakterisering door het type stof- en energie
huishouding, waarop elders wordt ingegaan. We zullen hier
uitgaan van het landschapsoecologische type van de in ons
land voorkomende wateren, zoals zij zich in hun totaliteit
voordoen. Hiermede komt tot uitdrukking, dat het ecosysteem
van het open water, het litoraal en het benthos samenhangen en
niet afzonderlijk bestaan, terwijl het totale ecosysteem weer
samenhangt met de terrestrische omgeving. We onderscheiden dan
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als ecosystemen:
1. laagveenplassen
2. duinmeren
3. oude kreken
4. oude rivierlopen
5. wielen
6. poldersloten
7. vennen
8. beken en kleine rivieren
9. grote rivieren
10. bronnen en onderaardse wateren
We bespreken er enkele van.

3.1. LAAGVEENPLASSEN

Kenmerken

Algemeen
Laagveenplassen zijn grote wateren met een diepte tot
4 m waarin een sterke ontwikkeling van ondergedoken en halfondergedoken waterplanten aanwezig is. In de oeverzone vindt
verlanding (moerasvorming) plaats, maar overigens is er ook

!

blijvend open water onder invloed van wind en golfslag. Op
plaatsen waar wind en golven vrij spel hebben, vindt oever—
afslag plaats; op andere plaatsen in de plassen wordt losge
slagen materiaal afgezet.
Sommige laagveenplassen zijn zoet; andere brak. De bodem
kan bestaan uit zand, veen of klei, en al of niet onder
invloed staan van grondwater of kwel. Doordat laagveenplassen
ondiep zijn is de invloed van de bodem op de circulatie van
minerale en organische stoffen sterk (bodemeffectL.
Bij een aantal typen van laagveenplassen speelt het ver—
veningspatroon uit het verleden een grote tol* Daarbij is een
plassencomplex ontstaan, zoals bij de Oostelijke en Westelijke
Vectplassen, de Reeuwijkse plassen en de Wieden.
Naar zoutgehalte van het water kunnen onderscheiden worden«
a. zoete plassen, bv. van Loosdrecht, Noordwest^Overijssel,
het Paterswoldse meer, het Leekster meer, het Bergumer meer,
het Zuidlaardermeer;
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b. zwak brakke plassen, zoals de Noord- en Zuidhollandse
plassen, de Friese meren, het Schildmeer;
c. brakke plassen, zoals het Jisperveld en het Klaarkampermeer

Chemische samenstelling van het water
Laagveenplassen zijn in het algemeen voedselrijke (eutrofe) plassen. De aanwezigheid en combinatie vein anorganische
stoffen in het water heeft een grote betekenis voor de soortensamenstelling. Het gehalte aan opgeloste zouten worden in
sterke mate door de organismen zelf beïnvloed. Voorbeelden
hiervan zijn fosfaten en nitraten, die als voedingsstoffen
de belangrijkste groeibepalende factoren zijn van het plant
aardig leven

In het vegetatieseizoen kunnen fosfaten en

nitraten in het water ontbreken omdat zij in het plankton
en in de vegetatie zijn vastgelegd. In de winter kunnen zij
echter wel in het water aangetoond worden, doordat zij dan
niet door plankton en vegetatie worden opgenomen. Is er in
de zomer wel fosfaat in aantoonbare hoeveelheden in het water
aanwezig, dan kan men spreken van overbemesting (hypertrofie)..
Dit kan aanleiding geven tot algenbloei, waarmee een explosie-^
ve ontwikkeling van fytoplankton bedoeld wordt.
De meeste grote Nederlandse laagveenplassen zijn zwak
brak (oligohalien). Om enig idee te geven van de chemische
samenstelling van het water van laagveenplassen zijn in
tabel 1 de gemiddelden samengevat van analyses in 43 Neder
landse laagveenplassen in voorjaar, zomer en najaar van het
jaar I960.
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Tabel 1. Gemiddelde waarden van oligohallene (zwak brakke)
laagveenplassen
zuurstofgehalte (verzadigingswaarde)
zuurgraad (pH)

80%
8

electrisch geleidingsvermogen

850

chloridegehalte (Cl )

175

mg/1

74

mg/1

++

calciumgehalte (Ca

)

yS

ijzergehalte (Fe+++)

0,2

mg/1

organisch gebonden ammonium

1

mg/1

ammoniumgehalte (NH*)

0,3

mg/1

nitrietgehalte (NO^)

0,03

mg/1

nitraatgehalte (NO^)

2,2

mg/1

0,09

mg/1

fosfaatgehalte (PO^

)

kaliumpermanganaat (KMnO^)-gebruik
ongefilterd water

78

mg/1

idem, gefilterd water

38

mg/1

5

nig/1

biochemisch zuurstofverbruik (BOD,.)

In zoete laagveenplassen is het chlor.idegehalte lager dan
100 mg/1. Er is een groter aandeel van regenwater in de
waterbalans. Het kalkgehalte, de pH, de geleidbaarheid en
ook het fosfaat kunnen eveneens lager liggen, bijvoorbeeld
in de Loosdrechtse plassen.
Voor brakwater-veenplassen, zoals in Noord-Holland
ten noorden van het Noordzeekanaal, is een chloridegehalte>
1.000 mg/1 voor het natuurbeheer de grenswaarde, waarbij ook
geleidbaarheid, sulfaat- en kalkgehalte hoger liggen. Het
fosfaat heeft hier hogere waarden door nalevering uit veenbodems.
In laagveenplassen waar kwel van grondwater een belangrijk
aandeel in de waterbalans heeft, wijkt de samenstelling
eveneens af. Bij kwel van ijzerhoudend zoet grondwater vindt men
dan hogere Fe+++-gehalten. Kennis van de wijze waarop de
waterbalans van een laagveenplas tot stand komt is dus ver
eist voor een goed waterbeheer. Ten gevolge van chemische
processen is dan ook het fosfaatgehalte laag. Deze laagveen
plassen zijn van bijzondere waarde door hun voedselarmoede en
daarmee samenhangende kenmerkende levensgemeenschappen. In het
algemeen zijn laagveenplassen echter voedselrijk, uitzonde
ringen daargelaten. De voedselrijkdom wordt vooral bepaald
door fosfaten en nitraten.

13

Organische stof
Bij de verlanding wordt veen gevormd uit plantedelen die
jaarlijks afsterven en zich op de bodem verzamelen, maar die
slechts onvolkomen worden afgebroken. Periodiek afstervend
plankton in het open water levert een afzetting op de boótan
(sediment), die bij de ophoging van de bodem slechts een
ondergeschikte rol speelt. Laagveenplassen vormen dus een
milieu dat: rijk is aan organische stof. Door bacteriële om
zetting wordt deze organische stof afgebroken (geminerali
seerd), waardoor het open water voortdurend opnieuw voor
zien wordt van minerale voedingsstoffen. Het water van
laagveenplassen blijft door deze kringloop eutroof.
De afbraak van de organische stof tot mineralen, is
zoals gezegd niet altij d volledig. Er kunnen humuszuren en
humucolloïden ontstaan, die het water een bruine kleur
geven. Bij verzuring van het water wordt de bacteriële
afbraak geremd en wordt de afbraak nog onvollediger. In een
laagveengebied treedt deze verzuring op boven de waterlijn,
waar mineraalarm regenwater de voornaamste bron van water
voorziening is. Dit geeft aanleiding tot het ontstaan van
hoogveen (voedselarm) boven de waterspiegel van de overigens
eutrofe laagveenplas.
Aangezien er thans slechts resten van het oligotrofe
hoogveen aanwezig zijn en de naaste omgeving door ontginning
eutroof is geworden, is de natuurlijke toestand vrijwel nergens
meer aanwezig. Door afstroming wordt de laagveenplas dienten-*gevolge verrijkt met minerale en organische stoffen. Op en
nabij de bodem is een eutrofe veenplas is het water vaak zuur—
stofarm, waardoor de afbraak van organische stof onvolledig
plaatsvindt. Het rottingsslik (sapropeel) dat zich hierbij
vormt, heeft een reducerende zuurstofbindende werking. In dit
zuurstofarme milieu leven o.a. bacteriën, oerdiertjes, rode mug-«gelarven en rode wormen van de verdere omzetting van de or
ganische stof. Wanneer het veen niet is weggespoeld of
weggegraven tot op de kale zand- of kleibodem, kan het water
een zuur karakter hebben.
Het open water van een zwak brakke veenplas is van nature
zuurstofrijk en kalkrijk terwijl de pH ervan relatief hoog is.

Daardoor is de afbraak van organische stof door bacteriën
hier zeer intensief in tegenstelling tot die van kalkarme en
zure milieus.
Wanneer een laagveenplas in verbinding staat met boezemwater is
vermenging met het boezemwater mogelijk. Dit water is be. ^st
met organische stoffen afkomstig van menselijke activiteiten.
De aanwezige levensgemeenschap kan dan zijn ß-mesosaproob, a-mesosaproob
of polysaproob. Oligosaprobie wordt vrijwel niet meer aange
troffen in onze boezemwateren. De levensgemeenschap van de
laagveenplas komthet meest overeen met de oligosaprobe zoals
beschreven bij het saprobiesysteem.

Kenmerkende organismen
Door de aanwezigheid van organische stof in het milieu,
zowel in opgeloste vorm als in de vorm van deeltjes, planten
resten en humusstoffen, vinden we in het plankton en onder de
vissen soorten, die een saprobe levenswijze hebben, zoals karperachtigen. De levensgemeenschap bestaat dus uit soorten van
eutrofe milieus en uit saprofiele soorten. In het plankton
vinden we soorten die hun energie zowel van het zonlicht als
van opgeloste organische stof kunnen verkrijgen (mixotrofe soor
ten). De levensgemeenschap heeft eigenlijk een groot incasse
ringsvermogen en kan ondanks korte verstoringen (windwerking—
troebeling-turbulentie) blijven functioneren, doordat de func
tie van de ene soort door een andere kan worden overgenomen.
De levensgemeenschap wordt hierbij niet wezenlijk veranderd.
In de ene laagveenplas zal een bepaalde planktonsoort in
geringe aantallen voorkomen, in een andere in grote aantàllen,
terwijl ook seizoenverschillen optreden. Het is daarom al
leen door statistische bewerking van planktonanalyses mogelijk
de karakteristiek van een eutrofe planktongemeenschap van een
laagveenplas te bepalen.
Kenmerkende vissen van laagveenplassen zijn karperachtigen,
baars, snoek en paling; in het plankton treft men kreeftjes,
raderdieren, kiezelwieren, groen- en blauwwieren aan* Veel
soorten uit deze groepjes leven op de bodem (benthosl. De
bodemfauna is sterk afhankelijk van de aanwezige plantengroei;
algemeen zijn weekdieren en rode muggelarven. In de zeer
brakke laagveenplassen kunnen bovendien specifieke brakwater«*
organismen voorkomen, zoals de aasgarnaal en raderdiertjes
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van het geslacht Brachlonus en kiezelwieren van het geslacht
Cosclnodiscus. Geen van de genoemde soorten en groepen is
echter specifiek voor laagveenplassen. Een specifiek kenmerk van
het plankton is wel een hoog gehalte aan veendeeltjes (detri
tus) en het voorkomen van veel micro-organismen uit litoraal en
bodem.

3.2. WIELEN

Kenmerken

Algemeen
Wielen zijn wateren langs rivier- of zeedijken van beperkte
oppervlakte, maar als regel met een grote diepte. De diepste
wielen zijn ongeveer 25 m diep; de oppervlakte is nooit meer
dan enkele ha. In Noord-Holland noemt men ze braken; in
Zeeland wielen en elders ook wel kolken of waaien, In ons land
zijn wielen van oudsher de diepste binnenwateren van semi-*
natuurlijke oorsprong.
Het wiel heeft vaak een ronde vorm, maar kan ook ovaal
zijn; soms heeft het ondiepe uitlopers landinwaarts. Aan de rivier- of zeezijde vinden we een steil aflopende oever. Het li
toraal bestaat daardoor slechts uit een smalle gordel van riet,
biezen en waterplanten. Het wiel heeft meestal open water
door de grote diepte in het midden. Alleeen als het wiel van
oorsprong ondiep is en sterk verland heeft het geen open
water. Buitendijkse wielen langs de rivieren worden omgeven
door uiterwaarden; binnendijkse door polders. Wielen kunnen
zoet , brak of zeewater bevatten.
Afhankelijk van de ligging en de samenstelling van de
ondergrond kan het water ofwel geheel afgesloten zijn van
de waterhuishouding van de omgeving, danwel door het grond
water beïnvloed worden.
In sommige wielen langs Rijn en Waal gaat de waterspiegel op
en neer met die van de rivier. Waterstaatkundig heeft dit
betekenis, omdat de wielen als "veiligheidsklep" fungeren,
wanneer bij zeer hoog water teveel druk op de rivierdijk
zou komen. De hydrologische toestand van het wiel hangt
samen met de ondergrond, zoals ook blijkt uit de verschillen
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in chemische samenstelling van het water in de wielen langs
Maas en Waal (zandgrond, zoeter water)f Rijn en IJssel (klei,
zavel, minder zoet water) en langs zeedijken (zand of klei,
brak). Opvallend is dat de wielen langs de Linge (kwelrivier)
zoeter water hebben dan die van Rijn en Waal op dezelfde hoogte.
Geconstateerd is ook, dat een wiel gelegen naast de Rijn niet
gevoed werd met kwel van Rijnwater, maar door diep kwelwater dat
van het Veluwemassief afkomstig is. De waterhuishouding van
een wiel is dus vaak gecompliceerder dan alleen maar die van
een geïsoleerd volume oppervlaktewater.

Physisch-chemische eigenschappen
Het water van de wielen is anders van chemische samenstel«ling dan dat van het rivier- of kustwater. Het chloridegehalte
is lager. Karakteristiek is het optreden van een zogenaamde
spronglaag als het wiel voldoende diepte heeft. De spronglaag
ontstaat door dichtheidsverschillen van de waterlagen als
gevolg van verwarming resp. afkoeling van de bovenste waterlaag.
Ook in chemisch opzicht is er een laagsgewijze opbouw (stra
tificatie) van het water. In het voorjaar wordt de bovenste
waterlaag (epilimnion). geleidelijk opgewarmd en mengt zich
niet met de diepe waterlaag bij de bodem (hypolimnion1.
In de loop van de zomer neemt het epilimnion in omvang toe door
verdere verwarming en werking van de wind die circulatie in
het epilimnion teweeg brengt. Het temperatuurverschil tussen
epilimnion en hypolimnion neemt toe in de loop van de zomer.
Tussen beide waterlagen bevindt zich een overgangslaag (me—
talimnion). waarin de temperatuur naar beneden toe snel afneemt.
In het najaar koelt de bovenste waterlaag weer af. Doordat de
temperatuur van het epilimnion daalt wordt de gehele water
massa tenslotte van boven tot beneden dooreengemengd.
1

s Zomers en 's winters circuleert het water in het hypo

limnion onafhankelijk van het epilimnion en in beide lagen
vinden verschillende chemische en biochemische processen plaats.
Voor zover het licht in het epilimnion doordringt wordt door
het fytoplankton zuurstof geproduceerd; in het hypolimnion
dringt minder of geen licht door en wordt zuurstof alleen
verbruikt. Het eplilimnion van een wiel is daarom meestal
verzadigd met zuurstof; het hypolimnion heeft meestal aén
zuurstoftekort. De sterke zuurstofconsumptie in het hypolim
nion wordt veroorzaakt door een dikke laag reducerende
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(zuurstofbindende) slappe, zwarte modder, die zich daar in
de loop der jaren heeft gevormd. In wielen met zandgrond en zon
der kwel kan het water bij de bodem soms nog zuurstof bevatten.
De zuurstofbinding in de meeste wielen is zó groot, âat
zwavelwaterstof gevormd wordt. In 11 van de 16 wielen in dw
Betuwe werd zwavelwaterstof aangetroffen ongeacht of het hypo»
limnion nu groot of klein van volume was. Bij de najaarsom
kering komt het stinkende water van het hypolimnion naar
boven. Meestal gebeurt de menging geleidelijk en is er
vrijwel geen stank en ook geen vissterfte. Het weer speelt
hierbij echter een belangrijke rol.
Doordat gedurende de zomerstagnatie het hypolimnion
niet in contact komt met de lucht wordt de zuurstof door re
ducerende processen verbruikt. Er bevinden zich dan ook geen
plankton en vissen of bodemorganismen in het hypolimnion,
behalve bacteriën. De zuurstofconsumptie wordt voornamelijk
veroorzaakt door binding aan de reducerende modder en bacteriele omzetting van organische stoffen. Ook intrede van zuur
stofloos grondwater kan tot verlaging van het zuurstof
gehalte leiden. Voor een ander deel wordt het zuurstofverbruik
van het hypolimnion veroorzaakt door de "regen" van afgestorven
planktonorganismen die vanuit het epilimnion neerdalen.
Door omzetting van organische stoffen wordt in het hypolimnion
ammoniak en zwavelwaterstof opgehoopt. Beide stoffen zijn
giftig. Door reductie van ijzer gaat fosfaat in oplossing,
zodat het hypolimnion tijdens de stagnatieperiode verrijkt
wordt met fosfaat. In het epilimnion wordt daarentegen het
aanwezige fosfaat verbruikt door het plankton, terwijl door
aanwezigheid van zuurstof vrij fosfaat chemisch gebonden kan
worden aan geoxydeerd ijzer, waardoor het neerslaat.
Wanneer tijdens de najaarsomkering de waterlagen gemengd
worden komt het water dat rijk is aan gereduceerd ijzer
fosfaat aan de oppervlakte, zodat het fosfaat weer in circu
latie komt. De bijzondere ijzer-fosfaathuishouding is van
grote betekenis voor het plantaardig en dierlijk leven in het
wiel. Door bacteriële processen vinden we in het hypolimnion
van de wielen ook sulfaat-en nitraatreductie.
Uit het onderzoek van wielen en oude rivierlopen is afgeleid,
dat de spronglaag aanwezig is, wanneer het water dieper is
dan ongeveer 6 meter. De diepte waarop de spronglaag zich vormt
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hangt samen met de expositie ten opzichte van de wind. Strijklengte en duur van de windwerking verschillen naar mate vorm
en oppervlakte van de wielen verschillen. In een klein door
bomen beschut wiel kan de spronglaag zich reeds op 3 meter
diepte bevinden, zodat een groot volume hypolimnion met zwavel
waterstof onder een klein zuurstofrijk epilimnion aanwezig
is. Voor de verdeling van de organismen is de verhouding tussen
hypo- en epilimnion van grote betekenis.

Kenmerkende organismen
Naar gelang het water van het wiel eutroof, brak of oligotroof is, vindt men de soorten, die in deze wateren thuis
horen. Soorten, die karakteristiek zijn voor wielen zijn er
niet. Wel komt de specificiteit van het wiel als milieu van
plant en dier tot uiting in de structuur van de levensgemeen
schappen. Het litoraal is beperkt tot een smalle zone. Het
plankton is gekenmerkt door een grote doorzichtigheid door
afwezigheid van slib en dode deeltjes. Deze laatste zinken
nl. naar de bodem en kunnen niet meer - zoals in ondiepe wa
teren - opwervelen. Bodemvissen zijn in verhouding tot vissen
van het open water (pelagiaal) slechts weinig talrijk. Door
de aanwezigheid van een spronglaag zijn de organismen in
lagen verdeeld.
Deze specifieke kenmerken heeft het (diepeJ1 wiel met
een echt meer gemeen. Men zou kunnen verwachten, dat in het
wielenmilieu na zeer lange tijd karakteristieke soorten van
grote buitenlandse meren kunnen verschijnen. In een wiel
bij Haalderen werd inderdaad het kiezelwier Centronella reichelti in grote aantallen gevonden.
Deze soort was alleen bekend van diepe Baltische meren. De
meest algemene soort in het plankton is wel de Peridinee
Ceratium hirundinella, die we in de zomer aantreffen en dan
bij voorkeur bij de spronglaag. Verder treffen we aan de diatomeeën Asterionella formosa, Fragilaria crotonensls,
Synedra acus; groenwieren van het geslacht Pediastrum en in
mindere mate Scenedesmus; van de zweepwieren Dinobryon en
Trachelomonas en weinig jukwieren. In het zoöplankton
zien we vooral de kreeftjes Cyclops oithonoides, Dlaphanosoma
brachyurum en Daphnis- en Bosminasoorten, terwijl er ook yele
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soorten raderdieren zijn. Op en onder de spronglaag kunnen
soms grote hoeveelheden oerdiertjes of trilhaarwormen voor
komen. In de zwak eutrofe wielen, zoals bij Heumen langs
de Maas (Erpewaaien) vinden we soorten van oligotroof milieu
zoals de kiezelwieren Tabellaria flocculosa, Tabellaria
fenestrata en sommige soorten jukwieren.

Ontstaan
Wielen of waaien zijn ontstaan bij de doorbraak van
rivier- of zeedijken. Het ontstane gat in de dijk werd gedicht
door de dijk om de gevormde diepe kolk heen te leggen. Zo
ontstonden er binnendijkse en buitendijkse wielen.
Door de kracht van het doorbrekende water werd veel grond
verzet en achter de dijk geworpen (overslaggrondenl waar
bij zeer diepe gaten werden uitgekolkt. De oudste wielen
stammen uit de Middeleeuwen.

3.3. VENNEN

Kenmerken

Algemeen
Vennen zijn in oorsprong voedselarme, ondiepe plassen,
gelegen in voedselarme hogere zandgronden. Door deze ligging
bevinden zij zich oorspronkelijk te midden van heide en bos.
Tegenwoordig zijn veel vroegere vennen echter omringd door
gronden, die door menselijke activiteiten voedselrijk zijn
geworden (geëutrofieerd).
In sommige vennen is de waterstand uitsluitend afhanke
lijk van neerslag en verdamping (schijngrondwater), omdat
ze op een ondoorlatende bodem zijn gelegen. De ondoorlatendheid vindt zijn oorzaak in een leemlaag, een oerbank of een
combinatie van beide. Ook bezinksel van dode organismen op
de obdem van het ven kan na gedeeltelijke ontbinding tot
een harde substantie worden, die water vast kan houden.
Deze substantie, gyttja genoemd, verhindert het afvloeien van
water naar diepere bodemlagen. Het is daarom niet ongewoon,
dat een ven in droge jaren niet of nauwelijks water bevat.
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De hoogste waterstanden zijn, wanneer van schijngrondwater
sprake is, gewoonlijk bepaald door de hoogteligging van de
ondoorlatende laag: als het water tot boven dat niveau stijgt,
stroomt het weg. Soms wordt zo een periodiek droogvallend
beekje gevoed (Kraloërplas op Kralose heide, Blanke veen in
boswachterij Dwingeloo, e.a.). In andere gevallen zakt het
overlopende water weg naar het - soms meters diep liggende •*
grondwater (o.a. enkele vennen bij Kralo, en het Lheebroe-*kerzand, e.a.). Bij vennen die in verbinding staan met het
grondwater, is de waterstand minder afhankelijk van de regen
val. Deze vennen bevatten meestentijds water, tenzij de
grondwaterstand sterk wisselt.

Chemische samenstelling van het water
Het water van een ven bevat in beginsel een laag gehalte
aan oplosbare zouten. Kenmerkend zijn een laag chloridegehalte
( <20 mg Cl/1), een zeer laag kalkgehalte ( <5 mg Ca/1), een
laag gehalte aan bicarbonaten ( <25 mg HCO^ /l), zeer weinig
nitraten en uiterst

geringe (meestal niet aantoonbare) hoeI II
veelheden fosfaten (< 0,03 mg PO^
/l). Het water is vaak

door aanwezigheid van humuszuren bruin gekleurd maar heeft
ook wel een melkachtige troebeling of zelfs een roestbruine
kleur door de aanwezigheid van ijzer.
Voorts is het water zuur; in vennen met veenmosgroei ligt de
pH gewoonlijk tussen 5,0 en 4,0. Door het ondiepe water zijn
vennen aan sterke temperatuurschommelingen onderhevig.

Het water is inwendig goed gebufferd in die zin, dat de
verhoudingen tussen de ionenconcentraties betrekkelijk vast
lijken te liggen; absolute hoeveelheden kunnen, afhankelijk van
de pH, sterk wisselen.
Veen en veenmossen spelen hierbij een belangrijke rol als
buffer. Tegen uitwendige invloeden is de buffering echter
slecht: kleine uitwendige invloeden leiden reeds tot ernstige
verstoringen.
3f
Biogene processen in het water
Als gevolg van de oorspronkelijke armoede aan mineralen is
|f
er slechts een geringe groei van plantaardig plankton (fytoplankton) en verloopt de successie langzaam.
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Het zure karakter van het water remt bacteriële omzettingen»
Het ontstaan van humusstoffen (herkenbaar aan de bruine kleurL
kan verzuring in de hand werken. Deze verzuring wordt nog
versterkt door levende veenmossen in het water.
Door de remming van de bacteriële omzettingen hoopt zich
op de bodem een laag halfverteerd organisch materiaal (sapropeel). op. Dit heeft verdergaande verarming van het milieu
tot gevolg, omdat de in het organisch materiaal gebonden mi
neralen niet meer beschikbaar konen voor de plantengroei.
In deze toestand kunnen kleine invloeden van buiten af al
aanleiding geven tot zuurstofarmoede. In deze omstandigheden
leidt de afbraak van organische stoffen tot ammoniak en vrije
stikstof. In vennen met een venige bodem vormen de bacterieprocessen in het zuurstofarme milieu (anaërobe processen)
bovendien zwavelwaterstofgas, dat kenbaar is aan zijn geur van
rotte eieren, en ook moerasgas (methaan), waarvan de aanwezig
heid door bellenvorming zichtbaar is,

Bodembegroeiinff
In veel vennen komt een sterke ontwikkeling van veenmossoorten
voor, zowel aan de oever als ondergedoken in het water. Andere
vennen hebben een geringe ontwikkeling van veenmossen en hebben
vegetaties met o.m. moerasrus, snavelzegge, veenpluis, veelstenge
lige waterbies of oeverkruid. Voorts zijn er ook altijd veel
draadalgen aanwezig.
Drijvende waterplanten komen alleen in iets verrijkte vennen
voor. Drijvende fonteinkruid en waterlelie zijn daar de meeste
karakteristieke soorten.

Plankton
In het fytoplankton zijn juk- en zweepwieren karakteristiek.
Daarnaast komen kiezelwieren voor, vooral Eunotia- en
Pinnulariasoorten. Wanneer het water veel ijzer bevat, vinden
we er ook ijzerbacteri"en en ijzerminnende zweepwieren (Trachelomonas spp.l. Kenmerkende vertegenwoordigers van het zoöplankton
zijn de raderdieren Keratella serrulata, Polyartha tripla var,
minor, Lecane licfona; de watervlooien Acantholeberis curvirostris; de roeipootkreeftjes Cyclops Languidus, Canthocamptus
gracilis en Moraria brevipes; de worm Vejdovskyella comata;
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het oerdiertje Rhlpidodendron huxley.
Aangezien vennen ondiep zijn, bevat het plankton vooral veel
bodembewonende soorten, zoals de watervlooien Rlonella sKcisa
en Chydorus sphaericus.

Macrofauna
Kenmerkend voor vennen is dat slakken, schelpdieren,
hogere kreeften en vissen ontbreken, met uitzondering
van de hondsvis in vennen in de Peel.
Karakteristieke soorten van vennen vinden we onder de waters
wantsen, waterkevers, libellen, haften en mijten. Van de
amfibieën worden de heikikker en de kleine watersalamander
aangetroffen. In randzones van vennen met pijpestro komen vaak
adders voor.

Typen van vennen
De variatie in ventypen wordt voornamelijk bepaald door
de voedselrijkdom; daarnaast ook door de waterstand en de
schommelingen daarvan. Onder voedselrijkdom zouden we kunnen
verstaan het aanbod van mineralen die de bouwstenen vormen
voor organische stof, in het bijzonder fosfaten en nitraten.
Bodem en water kunnen variëren van zeer voedselarm tot
matig voedselrijk.
Afhankelijk hiervan kunnen de vegetaties eenvoudig tot ge
compliceerd van structuur zijn. In het laatste geval kan de
vegetatie samengesteld zijn uit een bodembegroeiing, een
zwevende en een drijvende vegetatie. In streken met veenvorming
kan een successie van open water tot veenvegetaties optreden.
In vennen verloopt deze successie » in tegenstelling tot die
voedselrijke laagveenplassen - uiterst langzaam.
Vennen kunnen globaal als volgt worden ingedeeld:
a. Voedselarme vennen op zandige bodem
De zogenaamde 'Littorellionvennen' zijn gekenmerkt door
oeverkruid en waterlobelia, soms in gezelschap van bies—
varen en pilvaren en vaak met een sterke ontwikkeling
van moerasrus. De micro-organismen in dit milieu behoren
voornamelijk tot de jukwieren: Closterium lunula, Euastrum
ansatum, Micrasteria rotata e,a.
Ook groenwieren kunnen er worden geyonden, zoals Tetraedron
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trilobulatum in de Ganzenpoel bij Diever; vaak zijn het zeld^
zame soorten. Ook diatomeeën als Eunotia-soorten en Frustulia
rhomboides var. saxonica en voorts de watervlooien Chydorus
spec., Acantholeberis curvirostris, Bosmina obtusirostris
Alonella excisa en Scapholeberis mucronata komen er voor.
De zandbodemvennen zijn gewoonlijk ondiep en vallen daardoor
vaak droog. Daarbij droogt het sapropeel in, verbrokkelt en
kan door de wind worden weggeblazen. In de Kraloêrplas
gebeurde dit bv. in 1959, 1967 en 1971, hetgeen telkens het
ontstaan van een pioniervegetatie ten gevolge had.
De Ganzenpoel bij Diever is tegenwoordig van dit type. Oor
spronkelijk was dit een diep ven, opgevuld met veen en'later
afgedekt door een 30 tot 50 cm dikke zandlaag. Een deel van
de hogere planten wortelt echter in het onderliggende veen,
b. Voedselarme vennen met bruin water (dystrofe vennen)
In diepere venne, of vennen waar de waterstand minder schom—
melt, droogt het sapropeel niet uit. Er vormt zich na verloop
van tijd op de bodem een laagje van halfverteerde organische
resren. Deze vennen geven aanleiding tot de ontwikkeling
veen. Na verlanding wordt de verdamping sterker afgeremd.
De boven water uitstekende veenmossen verdrogen sterk, scher—
men het onderliggende veen af en 'dempen' daarmee de verti
cale waterbeweging.
Ook half boven water uitstekende veenmosvegetaties kunnen
deze afscherming verzorgen. Een soort als Sphagnum majus
bv. vormt een soort vilt dat zeer slecht doorlatend is.
Bij de veenvorming ontstaan humuszuren, die zich celloidaal

in het water verspreiden. Ze verzuren het water nog

verder en kleuren het bruin.
De sterke ontwikkeling van veenmos komt vooralop rekening
van Sphagnum cuspidatum. Soms gaat deze soort vergezeld
van S. crassjcladum onder iets voedselrijkere (mesotrofel
omstandigheden. Hogere planten in dit ventype zijn vooral
snavelzegge en wollegras. Aan micro-K>rganismen komen hier
o.a. voor Staurastrum margaritaceum, Micrasterlas truncata,
Closterium striolatum, Euastrum binale; voorts kiezelwieren zoals Eunotia exigua, E, pectinalis, Pinnularia
dubia. Ook huisjesamoeben voelen zich hier thuis, zoals
diverse soorten Arcella, Trinema lineare, Centropyxis
aculeata, Diffluaia oblonga en andere Dlfflugia ssp.
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Ook de bovengenoemde watervlooien kunnen er worden waar
genomen.
c. Hoogveenvennen
In zeer oude vennen kan een zodanige veenvorming hebben

1

plaatsgevonden, dat de vegetatie voor zijn voeding geheel is
aangewezen op de neerslag (ombrotroof veen)f omdat het ver
band met het grondwater door een dik veenpakket is onder
broken. Soms is dit gebeurd aan de rand van het ven; in ande
re gevallen is dit vanuit het centrum gebeurd, waardoor een
ringveen is ontstaan. Ook de gemeenschap in de randzone
heeft een eigen type gekregen met bijzondere jukwieren,
zoals Micrasteria jenneri, Closterium ulna, Euastrum insigne,
Closterium setaceum e.a. Langs de randen worden veel aan
getroffen: Sphagnum rubeHum, beenbreek, gevlekte orchis
en in de noordelijke provincies ook kraaiheide.
Het trilveen kent een aantal karakteristieke soorten, zoals
lavendelheide, veenbes, bosbessoorten en in zeldzame geval
len scheuchzeria.
d. Matig voedselrijke (mesotrofe) vennen
In samenhang met historie, ligging (relatie met de omgeving1
en aard van de ondergrond, zijn de vennen hier en daar van
nature iets voedselrijker dan de voorgaande typen. De
variatie binnen deze groep van vennen kan zeer groot zijn.
Zo onderscheiden we een mesotrofe variant van alle drie
bovengenoemde typen.
d.a. Mesotrofe variant van vennen op zandige bodem
Deze variant wordt gekenmerkt door veelstengelige waterbies»
naaldwaterbies, en door vegetaties met witbloemige water
ranonkel en moerashertshooi.
d.b. Mesotrofe variant van dystrofe vennen
Kenmerkend voor deze variant zijn soorten van de gemeenschap
pen van het verbond van de kleine zeggen, zoals draadzegge, zompzegge e.a. zeggesoorten, waterdrieblad en wateraardbei. Ook sommige mossoorten zijn karakteristiek.
Soms kan men in deze variant een

'uitbarsting' van juk

wieren vaststellen met soorten als Closterium ralfsii
var. hybridum, Cosmarium turgidum, C. debaryi, Staurastrum
polytrichum en vele andere.
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d.c. Mesotrofe variant van hoogveenvennen
Voor deze zeldzame variant is de veenmoszegge karakteristiek,
x
e. Metatrofe (gestoorde), vennen
Waar direct of indirect door menselijke activiteiten een
verstoring van de normale levensbetrekkingen heeft plaats
gevonden, worden ventypen aangetroffen die niet meer onder
bovengenoemde typen geplaatst kunnen worden,
In het bijzonder geldt dit voor een verhoging van de voed—
selrijkdom.
De metatrofe vennen worden in het algemeen gekenmerkt door
een relatief sterke ontwikkeling van slechts weinig soorten.
De karakteristieke gemeenschappen hebben daarbij plaats ge
maakt voor algemene gemeenschappen, vaak met soorten uit
voedselrijkere milieus.
Voorbeelden van planten die dan voerheersen optreden, zijn
pitrus,kruipend struisgras, riet en grote lisdodde. In het
plankton vinden we vooral soorten van kiezelwieren (Nitzschia
spp.l en goudwieren (Tribonema spp., Characiopsis spp,l.
Voorts treedt vaak sterke ontwikkeling van draadvormige
groenwieren op ('flap'), terwijl ook blauwwieren zich mas
saal kunnen ontwikkelen. Als zulke vennen bemest worden voor
viskweek, ontstaan er dichte populaties van andere vormen,
bijvoorbeeld van Volvox aureus.
Tussen alle genoemde typen bestaan voergangen, die op hun
beurt weer door karakteristieke soorten worden gekenmerkt.
Zo is bv. de waterpostelein gebonden aan een geleidelijk
voedselrijker geworden zandven en is een aanwijzer voor
de overgang tussen de typen d.a, en e.

4. TYPOLOGIE

4.1. Inleiding
(auteurs: P.J, Schroevers en Th.G.N. Dresscherl
Onder typologie van wateren wordt een indeling van wateren in
groepen of typen verstaan, met hierbinnen ongeyeer gelijke
kenmerken. Deze typologie vormt een wezenlijk onderdeel van
de methoden, waarvan biologische waterbeoordeling zich moet
bedienen.
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In feite is een waterbeoordeling vaak niet anders dan een
sterk geabstraheerde typologiet teruggebracht tot één of
enkele criteria als voedselrijkdom of de mate van verstom
ring. Een dergelijke beperking in de kriteria brengt haar
gevaren met zich mee; vooral als ze dient ter ondersteuning
van praktische vragen van het waterbeheer; omdat;
a. er enkele maatstaven zijn gekozen uit zeer veel mogelijke.
De relevantie daarvan kan theoretisch beargumenteerd worden»
maar nooit "bewezen".
b. de keuze van deze maatstaven en van de nulwaarde ervan
terug is te voeren tot een subjektieve uitspraak over
"goed" en "niet goed", terwijl ook de uitspraak "hetzelfde"
en "niet hetzelfde" hierop berust. Zo wordt een subjektieve
keuze verheven tot een schijnbaar objektieve norm.
c. zo'n norm vein plaats tot plaats zou moeten verschillen.
Dit hangt samen met de natuurlijke verscheidenheid van de
Nederlandse wateren. Men zou eigenlijk moeten nagaan in
hoeverre een water afwijkt van die toestand, die ergens
van nature verwacht mag worden, en op deze manier het al
of niet gewenst zijn van beheersrichtlijnen vaststellen.
Deze paragraaf wil daartoe een bijdrage zijn, voorzover
het de microfyten betreft,

4.2. Biologische typologie
Strikt genomen zou een biologische typologie moeten berus
ten op een vergelijking van biologische analysen die dank zij
de manier waarop ze tot stand gekomen zijn, ook met elkaar
vergeleken mogen worden. Dit soort werk is in de vegetatiekunde
gemeengoed, doch stuit bij het mikrofytenonderzoek op zeer
veel bezwaren, waarvan als belangrijkste te noemen zijn:
a. de keuze der monsterpunten kan vanuit verschillende
doelstellingen geschieden. Wil men bv, een moeras nog tot
"water" rekenen? Of men dit al of niet doet zal van invloed
zijn op het eindresultaat.
b. zowel de schaal waarop gemonsterd wordt als de selektie-«methode zijn sterk bepalend voor het eindresultaat.

27.

Aangezien er tientallen kombinatiemogelijkheden voor
criteria bestaan, zullen ook tientallen typologieën kunnen
worden opgesteld.
Zo kan men verzamelen door bezinken, centrifugeren, uit
zeven met een planktonnet, afschrapen van hogere planten
of bodem, ophangen van glasplaatses en deze na enige weken
lichten, enz. Men kan fixeren met lugol, met formaline; men
kan uitgloeien of oxyderen, behandelen met kleurstoffen, men
kan indeterminabele soorten al of niet uitkweken, etc.
c. de vegetatiekundige maakt zijn opnamen op plaatsen die hij
op het oog kan selekteren op basis van fuimtelijke dif—
ferentiatie. De microfytenspecialist moet zijn flesje maar
vullen en hopen dat hij dat op de juiste plaatsen gedaan
heeft, om inzicht te krijgen in de bestaande differentiatie
in het microfytenbestand.
d. de ongelooflijk grote hoeveelheid van soorten waarmee men
in de praktijk geconfronteerd wordt, leidt niet alleen tot
een selektie naar de methode van onderzoek, maar ook tot
een selektie naar de taxonomische groepen waarmee men tot
een oordeel wil komen.
e. doordat het soortsbegrip bij lagere algengroepen weinig
omlijnd is, terwijl voor een verantwoorde determinatie
vaak de mogelijkheden ontbreken, zijn soortenlijsten van
verschillende auteurs niet zomaar met elkaar te vergelijken.
f. gezien de korte levensduur der organismen is herhaald
monsteren per monsterplaats vereist voor een goede totaal
indruk, bij voorkeur eens per veertien dagen. Daarmee is
het verkrijgen van kennis van één monsterpunt al een tijd
rovend onderzoek.
De vegetatiekunde kon tot een stramien komen voor een indeling
in vegetatie-eenheden, dat in de praktijk duidelijk haar nut
heeft bewezen. De hedendaagse vegetatiekunde maakt in prin
cipe van twee methoden gebruik, die als "klassifikatie" en
"ordinatie" kunnen worden aangeduid. De klassieke methode van
Braun-Blanquet baseert zich op samenvoeging van analysen,
"opnamen", in een tabel, waaruit de gebondenheid van soorten
kan worden afgeleid. De meest trouwe soorten worden ''kensoorfcen''
genoemd, waarmee het mogelijk blijkt een aantal vegetatie—
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eenheden in een hiërarchisch cysteem onder te brengen.
Voor het microleven in het water bestaan enkele aanzetten
hiertoe (o.a. MARGALEF, 1958, SYMOENS, 1951, voor Nederland
DEN HARTOG, 19581. De nieuwere ordinatie-methode, mogelijk
geworden dank zij de invoering van de komputer, tracht door
bepaling van getalsmatige verwantschap der opnamen en onder-«»
linge vergelijking tot een model te kernen, waarin de grenzen
tussen verwante groepen van die opnamen elk een plaats
hebben gekregen, en dat bovendien kan leiden tot inzicht in
de belangrijkste bepalende faktoren. Gekonstateerd moet
worden, dat voor de microfytengemeenschappen een overzicht
als dat van de macrofytengemeenschappen nog lang niet te
geven is. Enkele voorbereidende pogingen worden ondernomen en
zullen in de nabije toekomst gepubliceerd worden,

4.3. Korrelatieve indelingen van microfytenkomhinatles
Er rest ons dus voorlopig geen andere weg, dan vergelijken«
iwijs de analysen van verschillende herkomst te bezien en
de. waargenomen overeenkomsten en verschillen te correleren
met niet-biologisehe kenmerken. Deze kenmerken kunnen velerlei
zijn, bv.
a. de diepte van het water en daarmee samenhangend de structuur
van het waterbekken. Het verschil tussen de microflora van
moerassen, verlandende plassen en diepe meren is hiervan
een uiting. Ook kunnen hierbij de verschillen genoemd worden
tussen de gemeenschappen van het water aan de opeprvlàkte en
die op grote diepte, tussen de oeverzoon en het midden van
een plas, etc.
b. de aard van het mikrobiotoop, nl. substraat van verschillende
aard, open water etc. Hierbij worden dus plankton, epifyton,
pedon, lasion, neuston, etc. afzonderlijk beschouwd.
c. de mate van stabiliteit en instabiliteit van het milieu.
Een water dat met rust wordt gelaten doorloopt een ont-«wikkeling, welke het steeds meer een eigen gezicht geeft(
waarin het zich laat onderscheiden van andere wateren. Dit
uit zich zowel in de soortensamenstelling als in de strufctuur,
"Gestoorde" wateren tonen dus andere soorten, zijn ook
meer aan elkaar verwant. De grens tussen "verstorende" en
"niet verstorende" ivnloeden is overigens moeilijk te
trekken; hij hangt sterk samen met de schaal van tijd en
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ruimte, waarop men wil beoordelen.
d. beïnvloeding door menselijke activiteit. Dit hangt sterk
samen met het onder c genoemde. In het algemeen wordt
onder vervuiling een storing verstaan, bestaande uit toename
van de hoeveelheid organische stof, hetzij primair (de
vervuilende faktor brengt zelf organische stof binnenl, het*
zij secundair (de vervuilende faktor brengt schade aan in
het functioneren van het oecosysteem, zodat binnen dit
systeem ophoping van organische stof plaatsvindt). Als deze
menselijke beïnvloeding een verhoging der podutkie tot
gevolg heeft door invoer van mineralen, dan is er sprake yan
eutrofiëring , evenals bij direkte invoer van deze mineralen
in hun anorganische vorm. Ook deze kenmerken zijn korreleer*
baar met karakteristieke soorten en soortenkomhinaties,
e. Voedselrijkdom, bv. het fosfaatgehalte. Behalve ten gevolge
van menselijke aktiviteit kan deze door natuurlijke oorzaken
verschillen, bv. afhankelijk van de ligging ten opzichte
van het grondwater, de aard van de ondergrond, de invloed
van zeewater.
f. Beweging en herkomst van het water. De beweging is als
fysische faktor van betekenis. Zo is bijvoorbeeld bekend
dat blauwwierbloei optreedt zodra ons rivierwater in rust
gebracht wordt. (Het is mogelijk, dat hier van indirekte
invloed sprake is: de beweging geeft nl. aanleiding tot
suspensie van slib, waardoor doordringing van licht geremd
wordt en zo blauwwieren niet tot ontwikkeling komen).
Beweging van water kan ook oorzaak zijn van vermenging
van wateren. Dit kan enerzijds onze doelstelling zeer
vertroebelen (wëlk water willen wij eigenlijk beoordelen?1,
maar kan anderzijds aaneliding geven tot grenssituaties
die zélf als oecologische faktor werken en aldus tot
specifieke soortenkombinaties leiden. Dit geldt vooral in
gebieden waar de beweging van het water zeer langzaam is,
bijvoorbeeld in het grensgebied van turfgaten en boezem*
water of in terreinen met kwel. Vooral in gebieden waar
voedselrijk oppervlaktewater in kontakt komt met ijzer*
rijke kwel uit pleistocene gronden kan dit grenskarakter
tot grote verscheidenheid in levensgemeenschappen aanleiding
geven.
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g. Incidentele fysische of chemische faktoren. Al genoemd is
het gehalte aan fosfaat in relatie tot de voedselrijkdom.
De belangrijkste faktor is in Nederland vaak het gehalte
aan chloride; dit is overigens een maatstaf voor een groot
aantal andere mineralen, namelijk die welke kenmerkend zijn
voor zeewater. Naar deze faktor wordt water ingedeeld in
zoet, brak en zout, waarbij het brakke water wordt onder*
verdeeld volgens het "halobiënsysteem", dat dan ook voor
een belangrijk deel juist in Nederland is ontwikkeld. Naast
deze faktoren kunnen plaatselijk ook andere faktoren van
belang zijn, zoals de zuurgraad in veengebieden, of de tem
peratuur, in het bijzonder bij bronnen en beken. Ook toxische
stoffen komen hierin aanmerking.
h. Een over-all benadering van al deze fenomenen kan min of
meer gevonden worden in de landschappelijke differentia
tie, waarvoor geomorfologische kriteria maatgevend zijn.
Als landschapseenheden kennen we bijvoorbeeld: rivieren,
beken, bronnen, ontgrondingen, plassen, veen— of petgaten,
sloten, kanalen, vennen, wielen of doorbraakkolken, inlagen,
estuariën, killen of oude rivierarmen, kreken, vijvers,
drinkpoelen en een groot aantal andere elementen, deels
door de mens gemaakt, deels natuurlijk ontstaan, vaak
sekundair als gevolg van menselijke beïnvloeding. Zij vormen
de basis voor de "typeninventarisatie" van het RIVON in de
zestiger jaren en blijken tot op zekere hoogte biologisch
karakteristiek te zijn, ook in hun microfytenbestand.
De ervaring, die in de loop van vele jaren van veldonderzoek
is opgedaan, is natuurlijk wel in een voorlopig concept
samen te vatten. Hierbij kan worden voortgebouwd op de indeling
die

REDEKE

(1948) hanteerde. Hij deelde de Nederlandse wateren

in naar de invloed der zee (brakke en zoete binnenwateren), naar
stroming (beken, rivieren en stilstaande wateren) en naar
voedselrijkdom (oligotrofe en eutrofe wateren).
Men zou de te gebruiken parameters kunnen indelen in twee cate
gorieën: de energetische (trofie en saprobie) en de fysicochemische (stroming, zuurgraad en saliniteit), die dan op de
volgende wijze kunnen worden samengevat:
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Onder metatroof wordt hier verstaan de situatie van een
instabiele contactzone van oligo- en eutroof water, met
een hiervoor kenmerkende combinatie van oligo- en
eutrafente soorten maar zonder mesotrafente.

Van de kombinatiemogelijkheden, die in dit schema mogelijk
zijn, zijn 9 typen bekend van het Nederlandse oppervlakte
water. Voorbeelden hiervan worden in het onderstaande staatje
gegeven, met een opgave van enkele kenmerkende soorten voor
deze watertypen:
type

voorbeeld

"kensoorten"

A

bovenloop bergbeken in
krijtdistrict

Hildenbrandtia rivularis,
Lithoderma fluviatile

B

bovenloop beken
oostelijke Veluwezoom

Diatoma hiemale, Achnanthes
montana

C

hoogveen poeltjes op
Pleistoceen

Synura sphagnicola,
Tetmemorus brebissonii

D

vennen op pleistoceen,
trilvenen in holocene
kwelgebieden

Micrasteria rotata,
Euastrum oblongum

E

plassen en petgaten in
holocene kwelgebieden

Cosmarium insigne, Staur^strum
gladiosum

F

holocene polder- en
boezemwateren

Melosira granulata, Cosmarium
laeve

G

polder- en boezemwateren
in N.-Holland

Amphiprora paludosa,
Stephanodiscus dubius

H

verontreinigde beeklopen
kontaktzones tussen voedselarme vennen en kuituurgrond

Scenedesmus leferrii,
Microthamnion strictissimum

I

sterk organisch vervuilde Nitzschia palra, Euglena viridis
wateren van diverse aard.

Met nadruk moet wel het volgende worden vermeld:
1. De indeling naar hoofdkriteria is arbitrair, over de meest
aanvaardbare opzet valt nog van alles te zeggen.
2. In het staatje zijn slechts "voorbeelden" vermeld, die de
bedoelde typen wateren min of meer representeren.
3. Ook de genoemde "kensoorten" moeten als voorbeelden worden
gezien. Uitbreiding van hun aantal is wenselijk.

4.4. Hydrobiologische districten
Een kaart van Nederland
Er bestaat dus een groot aantal kriteria (zie 4.3), die
hetzij plaatselijk, hetzij algemeen maatgevend zijn voor de
variatie aan microvegetaties die zich onder de mikroskoop
aan ons voordoen. Nu volgt hieruit al direkt, dat er zeer
veel typen zullen zijn te onderscheiden! We moeten daarvoor
immers alle kombinaties van de genoemde kriteria bezien*
In werkelijkheid is het nog ingewikkelder, doordat diverse !
kombinaties aanleiding kunnen geven tot eigen typen, die in
de vorige paragraaf niet ter sprake konden komen. In hoeverre
is het nu toch mogelijk om al deze verschillen in één alles*omvattend overzicht onder te brengen? Dit overwegende komt
een kaart van Nederland in gedachten, verdeeld in een aantal
hoofdgebieden, waar binnen zekere uitgangsfaktoren en daarmee
samenhangende microfytengemeenschappen kunnen worden aange
troffen. De groepen van organismen, die daarmee verkregen
worden zijn niet als "gemeenschappen" op te vatten; het gaat
immers om zeer heterogene kategorieën van soorten, die meestal
n iet in eikaars onmiddellijke nabijheid zullen worden aan
getroffen. Misschien is hier in navolging van de geografie
der hogere planten van "elementen" te spreken. Daarmee is
tevens hun betekenis in grootschalig - d.w.z. Europees verband aangegeven, samenhangend met geologische, geomorfologische en klimatologische eigenschappen. Op de hiervolgende
kaart is een poging gedaan om tot een indeling naar "hydro
biologische distrikten" te komen. Een bespreking van de onder
scheiden eenheden volgt hier.
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Indeling in hydrobiologische distrikten

VJ
\

ji

Hl duinen
grote rivieren + omgeving
zoete boezen- + poldergebieden
brakke
fTTTj pleistocene gebieden
[;.;•! kwelgebieden
krijtgebied
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4. Planktonbeeld brakke
boazem- an poldergebieden

5. Planktonbeeld vennen
(pleistocene gebieden)

6. Planktonbaald kwelgebieden
(laagveenplaaaen, petgaten)

Een beeld van karakteristieke vormen
uit het krijtgebied la gegeven op het
titelblad van dit hoofdstuk.

33.

1. Duinen
In dit gebied bevinden zich stilstaande, afgegrensde
wateren, ontstaan door afsnoering van de zee, door uitstuiving
in droge tijden of door graafwerkzaamheden. Tijdens hun ont
wikkeling doorlopzen ze een oligotrofiëringsproces, dat
langzaam (bv. Quackjeswater, Voorneï of zeer snel (bv. Van
Hunenplak, Terschelling} kan verlopen» In principe zijn ze
alle mesotroof. Door exkrementen van vogels kunnen ze soms
in een gestoorde toestand overgaan (bv. Zwanenwater, Cal»
lantsoog). Naast deze wateren kennen we de infiltratie
bekkens, waarin rivierwater wordt gebracht voor het ver
krijgen van drinkwater (bv, Meyendel, gem.. Wassenaar}..

2. De grote rivieren en hun direkte omgeving
Dit gebied bevat naast de rivier zelf ook in de uiter
waard gelegen plassen, al of niet in open verbinding met
de rivier; de tichelgaten bij de steenfabrieken en diepe
ontgrondingen voor de zandwinning, de killen of afgesneden
rivierarmen, de wielen of doorbraakkolken, zowel binnen»
als buitendijks.
Op de grens van water en land vinden we moerasachtige
richels, die langs de winterdijk te vinden zijn, en die hun
ontstaan danken aan het onderhoud der dijken,

3. De zoete boezem- en poldergebieden
Dit gebied staat in het algemeen onder direkte of indirekte
invloed van het Rijnwater, dat er dan ook zeer sterk zijn
stempel op drukt. Alle wateren staan in min of meer open
verbinding met elkaar: vaarten, sloten, kanalen, oude ri
vierlopen en de zg. "grote meren", die eigenlijk geen echte
meren zijn wegens hun te geringe diepte. De wateren zijn in
het algemeen sterk door de mens beïnvloed; deze invloed is
in de open wateren van betrekkelijk grote afmeting kleiner,
doch ook daar lukt het steeds minder goed een redelijke
kwaliteit te handhaven.

4. De brakke boezem- en poldergebieden
Ook hier is invloed van het Rijnwater. Daarnaast speelt
de zee een belangrijke rol, naast de vervuilingskernen der
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menselijke samenleving. In principe gaat het hier ons de
zelfde landschapseenheden als onder 3. vermeld. Alleen
spelen hier oude kreken, haffen en andere in oorsprong
zoute, maar later van de zee afgescheiden wateren een
belangrijke rol, vaak met een zeer eigen flora, owa.. in
hun diatomeeënpopulaties, De invloed van de zee kan veler
lei zijn. Ze kan direct zijn of indirect (doordringing van
zeewater resp. instroming van kwel- of grondwater, ook
door regenwater, dat hij zijn passage door de bodere door
zoute lagen wordt beïnvloedl,

5. De pleistocene gebieden
Deze gebieden worden ten gevolge van hun hogere ligging
niet direct beïnvloed door de onder 23. en 4 » genoemde
wateren; zij zijn bovendien gekenmerkt door armere gronden
(zand) en zullen dus in principe voedselarme wateren be
vatten.
Verrijking kan hier optreden door:
a. Kontakt met wateren uit holocene gebieden ten gevolge
van menselijke bedrijvigheid (bv* PeelK
b. Accumulatie, in het bijzonder waar stromend water tot
rust kernt in een groter water (bv. het Beuven bij
Lierop) of in stille hoeken van een meanderende beek.
c. Direkte menselijke verrijking door kunstmest, huisvuil,
etc. (op de meeste plaatsen).
d. In natuurlijke gradiënten in oude stroomdalen en in
stuifgebieden. Karakteristieke landschapselementen
zijn vooral de vennen, de hoogveenpiassen en de beken.
Vennen zijn plassen, die in laagten ontstaan zijn door
samenvloeiing van regenwater; in het algemeen op door
bodemrijping (podsolering) ontstane ondoorlaatbare
lagen (oerbanken). Ze zijn van nature voedselarm, maar
door hun kwetsbaarheid vaak gestoord. Het rijkst zijn
de van nature mesotrofe vennen (Oisterwijk, Lheebroekerzand). Veenplassen zijn zeer soortenarm, maar na
kontakt met rijker water kunnen ze zeer soortenrijk
worden. In de beken vinden we vooral veel diatcmeeën
van voedselarm milieu en roodwieren als korsten op de
stenen. De meeste beken zijn echter sterk vervuild.
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De "kwelgebieden" langs de grens tussen Pleistoceen en
holoceen
De overgangsgebieden tussen pleistoceen en holoceen, waar
door onderaardse waterbeweging pleistoceen grondwater in
kontakt komt met voedselrijker oppervlaktewater behoren tot
de rijkste en fraaiste gebieden op hydrobiologisch gebied*
Behoudens enkele kleine plekjes (West Brabant, VeenendaàlL
vindt men dit element in Noord-West Overijssel en in het
"Vechtplassengebied" op de grens van Noord—Holland en Utrecht.
Dit laatste gebied is echter door menselijke helnvloeding
sterk aangetast. Sinds lange tijd is in deze gebieden sprake
van veenvorming, maar door mens en natuur zijn in het oor^
spronkelijke yeenpakket grote bressen geslagen, waardoor
een zeer gedifferentieerd en waterrijk landschap is ont"
staan, opgebouwd uit de volgende elementen: grote en
kleine plassen, kwelsloten, eendenkooien, "schierwateren"
(= bijna verlande plassenl, open petgaten en verlandende
petgaten met trilvenen..
N.B. Het is waarschijnlijk niet alleen het verschijnsel
kwel, dat het specifieke karakter van deze gebieden
veroorzaakt. De aanduiding "kwelgebieden" is hier
kortheidshalve gebruikt,

• Het krijtgebied
Deze kleinste en oudste regio binnen de Nederlandse
grenzen heeft met het pleistocene gebied gemeen, dat het
zijn water rechtstreeks aan de regen dankt,. De verschil
len zijn te vinden in de grotere rijkdom aan mineralen van
de ondergrond, in het bijzonder aan kalk, waardoor het water
chemisch van een heel ander karakter is. Daarnaast is er
opslag vein water in de ondergrond, waardoor koude bronnen
ontstaan en een rijk vertakt bekenstelsel, Vaak wordt dit
bronwater door boeren aangewend voor de konstruktie van
drinkpolen voor het vee» Deze zijn in het algemeen sterk
geëutrofieerd. De beken staan sterk aan vervuiling bloot
en boeten daardoor sterk in aan eigen karakter..
De indeling van Nederland in "distrikten" vertoont overeen
komsten en verschillen met de plantengeografische indeling
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van VAN SOEST (1975)., Aan de ene kant werd bepaalde
differentiatie hier minder essentieel geacht, hv, tussen
Drents en Gelders distrikt, of tussen kalkrijke en kalk
arme duinen. Aan de andere kant vinden we in het "water-*klimaat" verschillen, die in de kaart van Van Soest niet
tot uiting komen, in het bijzonder voor de faktoren "zout"
en "kwel" van betekenis, Men vergelijke de kaart ook roet
VAN LEEUWEN's "gradiëntenkaart", gepubliceerd in de
Tweede Nota op de Ruimtelijke Ordening, 1967,
Het kan overigens best zijn, dat bij nader bestudering alle
verschillen tussen deze. kaarten weg gaan vallen, Ook kan
verdere analyse op allerlei niveau's verder onderscheid evi
dent maken, dat tot nu toe nog niet herkend of van belang
geacht werd.

4.5. Soorten en soortengroepen
In deze paragraaf wordt getracht een aantal soorten en
soortenkombinaties aan te geven voor de in de vorige paragraaf
aan de orde gestelde geografische eenheden, voor zover het de
microfyten betreft. Uiteraard kan zo'n opsomming nooit volledig
zijn, noch naar de soorten, noch naar biotopen en kombinaties
van faktoren die tot levensgemeenschappen van bepaalde aard
aanleiding geven. Vooral wat dit laatste betreft moeten wij
ons goed realiseren dat iedere kombinatie van eigenschappen
niet alleen leidt tot vermeniging van als karakteristiek aan
gemerkte soortenkombinaties, maar ook tot het ontstaan van
geheel nieuwe kombinaties met eigen soorten. Ook de vermelding
\an soorten als kenmerkend voor zekere milieus is arbitrair. De
meest algemene soorten zijn immarrs het minst exclusief. Maar
men komt er ook niet als men alleen maar de goede indikatoren
en dus de meest zeldzame soorten - noemt, Algemene soorten, die
wel vermeld zijn, zijn dus in het algemeen minder exclusief
dan hier gesuggereerd wordt. Als men afwijkingen ten opzichte
van het gegeven overzicht konstateert, dan kan dat betekenen,
dat de hier gegeven indeling niet duegt, ofwel dat men een
min of meer bijzondere situatie heeft aangetroffen. Maar waar
schijnlijker is, dat het milieu in kwestie niet in het over-'
zicht is opgenomen. Kontakt met specialisten is in zo'n geval
altijd raadzaam. Overigens is een indeling, zich baserend op
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een kleine vijftig publikaties niet als een afgerond werk te
beschouwen. Graag willen we over neer gegevens beschikken'

1. Duinen
Internationaal gezien moet het vóórkomen van plassen in
de zeeduinen als hijzonder worden aangemerkt. De plassen in de
Nederlandse duinen vertonen onderling een yrij grote verwant
schap. Er bestaat geen principieel verschil tussen de plassen
uit de kalkrijke duinen ten zuiden van Bergen en die van de
kalkarme duinen van het Waddengebied, Opvallend is het relatief
hoge kalkgehalte (t,o,v, vennen van het pleistoceenL in âl
deze wateren. De plassen zijn min of meer mesotroof, met neiging
tot eutrofie resp, guanotrofie (door vogels)..
Kenmerkende soorten zijn:
Pediastrum integrum

Merismopedia elegans

Botryococcus hraunii

Peridinium spp,

Cosmarium spp.
Van deze soorten is in het bijzonder Pediastrum integrum
zeer karakteristiek, waarschijnlijk naast zekere Perididiniumsoorten. ne voerige soorten komen ook buiten de duinen voor,
maar ontbreken niet vaak in redelijk ontwikkelde duinpiassen,
evenals trouwens een aantal algemene soorten als het goudwier
Dinobryon spp. en de draadwieren Spirogyra en Mougeotia,
Kenmerkend schijnt overigens ook het ontbreken van de soort
Asterionella formosa te zijn.
Een geheel ander beeld geven de infiltratiebassins te zien.
Zij zijn in principe helemaal niet als duinwateren te
beschouwen, doch worden gekenmerkt door de vele mesosapro—
bionten die in van rivierwater afgeleide wateren normaliter
een rol van betekenis spelen. Tijdens het zuiveringsproces
verandert dit echter en begint enige gelijkenis te ontstaan
met het hiervoor beschrevene, in het bijzonder door de komst
van draadwieren, Dinobryon en enkele Cosmarium-soorten, in
het bijzonder:
Cosmarium meneghinii

Cosmarium vexatum
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In alle door de grote rivieren beïnvloede wateren zullen
deze soorten meer of minder frequent teruggevonden worden.
Elke waterruimte zal echter daarbij steeds een eigen karakter
vertonen. Zo ook het IJsselmeer. Het IJsselmeerwater oefent
een duidelijke invloed uit op de polder-- en boezemwateren,
vooral van Noord-Holland en Friesland, waar het ingelaten
wordt. Naast genoemde soorten vinden we hier van de Ijsselmeerbiocoenose:
Aphanizomenon flos-aquae

Scenedesmus costato-granulatus

Gomphosphaeria aponina

Scenedesmus intermedius

Merismopedia glauca

Tribonema minor

Characium limneticum

Coscinodiscus rothi

Crucigenia quadrata

Cymatopleura angulata

Crucigenia tetrapedia

Nitzschia behrei

Elakatothrix viridis

Nitzschi tryblionella var,

Pediastrum simplex

debilis

Scenedesmus tenuispina

Surirella biseriata

Scenedesmus armatus

Costerium aciculare

Scenedesmus tenuispina
Scenedesmus regularis
Daar waar vervuilende beïnvloeding door menselijke aktiviteiten
sterk op de voorgrond dringt zien we vooral een sterke ontwikke
ling van soorten uit de geslachten Euglena, Phacus, Trachelomonas
en Lepocinclis.
Tot het rivierengebied moeten wij ook de killen en doorbraakkolken rekenen. Doorbraakkolken zijn rond, klein en relatief
diep. De diepte (meestal ongeveer 8 meter; soms tot 15 meter1
is waarschijnlijk een belangrijk kriterium, waarvoor drie redenen
aan te voeren zijn:
a. De soorten hebben gedurende hun cyclus kortere of langere
tijd diep water nodig (al is het alleen maar om konkurren—
tie met andere soorten te ontlopen).
b. Er is mechanische aanpassing: in dieper water blijven alleen
de echter zwevende soorten over.
c. Het karakter van het water verschilt met de diepte: in
ondiep water is de invloed van de bodem veel groter,
In hun totale soortensamenstelling vertonen oude rivierlopen en
doorbraakkolken niet véél verschil; wel in de gedaante
waarin de soorten zich voordoen. In dieper water zijn ze
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helderder en groter van afmeting. De hier te noemen soorten
zijn dan ook geen exlusieven, ze komen in beide typen voor,
met voorkeur voor één van beide. Voor de doorttpaakkolken zijn
dit:
Ceratium hirundinella

Asterionella gracillima

Staurastrum paradoxum

(?-waarschijnlijk yerkeerde
determinatie).

S. gracile

Centronella reichelti

Dinobryon sertularia
In de killen zijn het voornamelijk
Diatoma elongatum

Melosira granulata

Surirella ovata

Eudorina elegans

Cyclotella meneghiniana Pediastrum boryanum
en andere Chlorococcalen, die het aspekt bepalen. Als
rivierlopen zeer oud zijn, treedt vaak een eigen ontwikkeling
op welke vooral in de Chrysophyceae een toename te zien
geeft, met o.a. de soorten
Chrysococcus rufescens

Kephyrion entzii

C. punctiformis

K, cupuliforme

Synura spp.

K, rubri-claustri

Stenokalyx (KephyrionL
spirale
De vermelde diatomee Centronella reichelti kan als een
echte "fluviatiel" aangemerkt worden, welke alleen langs
de grote rivieren wordt aangetroffen en welke haar hoofd
verspreiding in het oosten heeft (Polenl, precies zoals
dat met de dijkflora het geval is, In mindere mate schijnt
dit ook te gelden voor andere diatomeeënsoorten, zoals:
Attheya zachariasi

Rhizosolenia eriensis

Rhizosolenia longiseta

3. De zoete boezem- en poldergebieden
In onze eutrofe, niet vervuilde, zoete oppervl^ktewateren
komt bij eerder vermelde soorten nog een reeks zeer
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karakteristieke soorten» waarvan hier genoemd mogen worden!
Pediastrum biradiatum

Trachelamonas lefeyrii

Achnanthes minutissima

Opephora martyii

Navicula oblonga

Asterionella formosa

Tetraedron reguläre

Eunotia formica

T. trigonum

Achnanthes exigua

Scenedesmus naegelii

Surirella capronii

Dicellula planctonica

Treubaria setigera

Staurastrum paradoxum

4. De brakke boezem- en poldergebieden
In het brakke gebied zijn de soorten en soortengroepe-*
ringen terug te vinden, genoemd bij 2 in verband met de invloed
van het IJsselmeer op de wateren in N,-Holland en Friesland,
Daarnaast vinden we hier echter een groot aantal eigen soorten.
Voor het licht brakke gebied kunnen genoemd worden de soorten:
Amphiprora paludosa

Coscinodiscus lacustris

Bacillaria paradoxa

Calycomonas spp.

Surirella ovalis

Scenedesmus anomalus

Nitzschia sigma
Voor het sterk brakke water zijn de onderstaande soorten
karakteristiek:
Actinoptychus undulatus

Surirella gemma

Stephanodiscus lucens

Oocystis submarina

S. dubius

Ebria tripartita

Campylodiscus clypeus

Thallassiosira spp,

Campylodiscus noricus

Biddhulphia spp,

Coscinodiscus biconicus

Chaetoceros spp,

Coscinodiscus radiatus

Pleurosigma spp.

Eupodiscus argus

Cyclotella striata

Lithodesmium undulatum

5. De pleistocene gebieden
Het pleistocene gebied is in de eerste plaats de regio
van de vennen. Binnen deze categorie van wateren is weer een
enorme verscheidenheid, welke door Beyerinck in principe is
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herleid tot een vijftal typen» Drie daaryan zijn door eigen
soorten gekenmerkt? de andere meer door het ontbreken daarvan,
Als kenmerkend voor het milieu (maar ten dele ook in de
voedselarmere delen van het kwelmilieu yoorkomendL kunnen
o.a. genoemd worden:
Mallomonas caudata

Euastrum bine^le

Synura uvella

Micrasterias truncata

Dinobryon divergens

Arthrodesmus incus

Peridinium minusculum

Xanthidium antilopaeum

Asterococcus superbus

Botryococcus braunii

Oocystis solitaria

T^bellaria flocculosa

Cylindrocystis
brebissonii

Navicula rhomboïdes

Closterium acutum var.
linea
In de meest voedselarme vennen worden maar weinig soorten
aangetroffen. Genoemd kunnen worden:
Oedogonium itzigsohnii

Pinnularia linearis

cosmarium pygmaeum
In de iets rijkere yennen komen zeer veel Desmidiaceensoorten
voor. Dit ytpe behoort tot de rijkste wateren die Nederland
bezit, maar is voor het belangrijkste deel verdwenen of op
zijn minst sterk bedreigd* Het type vertoont verwantschap met
de moerasgemeenschappen in het kwelgebied.
Enkele soorten uit deze kategorie:
Cosmarium ralfsii

Micrasteria jenneri

Euastrum ampullaceum

M. rotata

E. erassum

M. oseitans var, mucronata

E. elegans

Characiopsis longipes

E. ansatum

Staurastrum elongatum

Docidium undulatum

Xanthidium armatum

Een type, dat van nature wel aanwezig was, maar door de
mens sterk is begunstigd - ten koste van de oorspronkelijke
differentiatie - is het gestoorde ''metratrofe" type, al of
niet geëutrofieerd. Kenmerkend in deze vennen is meestal de
kombinatie van een klein soortenaantal met rijkdom aan

individuen; ten dele van enkele echte vennensooxten als:
Dinobryon sertularis

Merismopedla elegans

D. divergens

Coelosphaerium naegelianum

Characiopsis subulata

Peridinium cinctum

ten dele ook met andere soorten, die als eutrofiëringsin-^
dikator kunnen worden opgevat, zoals:
Oscillatoria agardhii

Pediastruro duplex

Er zijn echter ook enkele "metatrafenten", waarvan genoemd
kunnen worden:
Scenedesmus lefevrii

Tribonema spp.

Microthamnion strictissimum
In de beken zijn het voornamelijk de vastzittende diatomeeën
die het karakter bepalen. Meestal yinden we soorten die yeel
te vinden zijn na eutrofiëring van een van nature yoedselarm
milieu, zoals
Spondylomorum quaternarium

Closterium moniliferum

Closterium kutzingii

Nitzschia spp.

Ze komen echter vaak samen voor met echte vuilindikatoren,
zoals Closterium acerosum, In schone beken vinden we een
mengsel van soorten uit het moerasveen en uit hei-*- en hoog-**
veenplassen. Bijzonderheden als Surirella elegans en Pinnularia
lata hebben hun hoofdverspreiding in het hooggebergte en
in de Skandinavische landen (boreo-alpine element). Dit
geldt overigens ook voor veel van de genoemde Desmidiaceeënsoorten.

6. De "kwelgebieden" langs de grens tussen Pleistoceen en
holoceen
De soortengroep, die vermeld is voor de zoete hoezem-gebieden, alhoewel derhalve niet exclusief voor de "kwel-*gebieden", speelt wel een grote rol in de grotere wateren*
Helaas zijn de meeste hiervan vervuild en sterk geëutrofieerd,
waardoor meer en meer de karakteristieke soorten plaats gaan

maken voor algemenere vormen als
Scenedesmus quadricauda

Aphanizamenon flos-aquae

Pediastrum duplex

Lyngbia limnetica

Anabaena spiroides
of soorten van de genoemde groep van Euglenophyceae, Ze
kunnen zich voor kortere of langere tijd massaal uitbreiden,
In de kleienre wateren van het "kwelgehied", die meer
afgeschermd zijn, treft men meer soorten van schoon, yaak
mesotroof milieu aan, waarvan genoemd kunnen worden:
Phacus suecicus

Euadtrum verrucosum

Cosmarium depressum

Cosmarium hotrytis

Staurastrum lunatum

Eunotia valida

S. tetracerum

Rhopalodia gibba

en de waarschijnlijk als kwelindikatoren te beschouwen
soorten:
Gynodinium aeruginosum

Leptothrix ochracea

Glaucocystis nostochinearum

Dinohryon suecicum

Een aantal van de hier te vinden soorten hebben een
substraat nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Dit wordt
vaak gevormd door waterplantenvegetaties. In de verlandingsseries, die hier van nature ontstaan, zien we dan
ook een zeer grote verscheidenheid. De rijkste vorm is die
van het "Scorpidiumveen"; een verlandingsfase in de Draadzeggegemeenschap, waarin het mos Scorpidium een belangrijke rol
speelt. Hier vinden we een "uitbarsting" van Desmidiaceeën,
waarvan als meest karakteristiek vermeld kunnen wordent
Closterium turgidum

Micrasteria papillifera

C. lunula

M. rotata

C. ralfsii var. hybridum

M. truncata

C. ehrenbergii

Netrium digitus

Cosmarium conspersum

pleurotaenium truncatum

C. pachydermum

P, coronatum

C. quadratum
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Plaatselijk worden helrin zeer zeldzame soorten In tamelijk
grote aantallen aangetroffen, zoals bijvoorbeeld
Closterium atténuatum

C, taxichondriforme

Cosmarium debaryi

Mlcrasteria hrachyptera

C. turgidum
Naast Desmldlaceeën komen op deze plaatsen ook andere organ±s-i
men voor zoals blauwwieren (Chroococcus turgidusl, goud-^
wieren (Mallomonassoortenl, groenwleren (Eremosphaera viridis,
Pediastrum araneiferumL, euglenofyten (Phacus aenigmaticusL,
diatomeeën (Rhopalodia gibbal e,a. Deze soorten zijn echter
minder karakteristiek.

7. Het Krijtgebled
Verreweg het meeste water, dat in het krijtgehied wordt
aangetroffen - in de beken en daarmee verbonden wateren - is
zodanig vervuild, dat van een eigen type al lang niet meer
gesproken kan worden. Het meest is het gave karakter nog
bewaard gebleven in de bronnen eil de daaruit ontstane boven-«loop van de beken. Kenerkend voor deze wateren zijn hun
kalkrijkdom, hun lage temperatuur, hun

zeker voor Nederlandse

begrippen - sterke stroming en het "jonge" karakter van het
water, met een nog geringe ontwikkeling van de flora, ondanks
van nature gunstige voorwaarden% Het aandeel der zwevende
soorten is dan ook gering. De diatomee Meridion circulaire
kan in sommige bronnen massaal voorkomen. Men kan dit zeker
Kenmerkend voor dit type noemen^ Het zijn echter veel meer
de vastzittende draadalgen, die het type uitmaken*
Te noemen zijn:
Batrachospermum moniliforme

Oscillatoria anguina

Hildenbrandtia rivularis

Dichotrix orsiniana

Bangia atropurpurea

Chlorotylium cataractanum

Lithoderma fluviatile

Ulothrix zonata

Ulothrix tenuissima
Hierbij bevinden zich soorten, die ook in de zee voorkomen
(Bangia, Oscillatorial; andere zijn zeldzaam (Chlorotylium,
Dichothrixl.

De drinpoelen in het krijtgebied wijken in het algemeen
niet sterk af van kleine wateren in weilandgebieden elders;
de faktoren die hen Beheersen zijn voornamelijk instahiliteits—
faktoren. Ze zijn klein en sterk door hun direkte omgeving
beïnvloed. Misschien is het relatief grote aandeel van
Trachelomonassoorten karakteristiek, zoals de volgende reeks
te zien geeft:
Trachelomonas guttata

Trachelomonas varians

T. stokesiana

T. curta

T. abrupta var. minor

T, superba
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5. BEKEN (uit: De Lauge en De Ruiter, 1977» Biologische Waterbeoortteling,
Hfdst. 5, (ged.))
5-1• Inleiding
Vanneer men wil nagaan, of de menselijke aktiviteiten een ongunstige
invloed hebben op de levensgemeenschap in een beek, is het goed zich
vooraf te realiseren, wat men precies wil weten. Het kan zijn, dat
men een beek waardeert om de karakteristieke kenmerken, die een beek
van een sloot of vaart onderscheiden, waarbij het heldere water, de
stroming en de kronkelige loop als essentieel ervaren worden.
Men wil dan wellicht weten, in hoeverre de flora en fauna van een
bepaalde waterloop nog als een beek-levensgemeenschap is te beschouwen.
Over deze wijze van benaderen handelt met name par.2 (pp. 3 en 4).
In vele gevallen is het doel van de vraag een ander.

Men is dan

namelijk geïnteresseerd in één aspekt van de wijzigingen onder
menselijke invloed, namelijk de vervuiling in engere zin. Men wil
dan weten, in hoeverre door toevoer van vreemde stoffen een milieu
ontstaan is, dat voor levende wezens (mensen, vissen) risico's
inhoudt als vërgiftiging, zuurstofgebrek enz. Hoewel in enigszins
"vervuild" water meer organismen een bestaan kunnen vinden dan in
geheel schoon water, is het begrip vervuiling toch min of meer
duidelijk als een degeneratie door toevoer van stoffen door de
mens. Aangezien van andere aspekten nog niet zoveel bekend is,
zal in dit stuk voornamelijk worden gesproken over beoordeling
van organische verontreiniging.
De voorgestelde wijze van beoordelen geschiedt met behulp van
de makrofauna (globaal gesproken: de met het blote oog waarneem
bare organismen). De makrofauna van beken is relatief goed bekend.
In haar samenstelling is zij beïnvloed door de waterkwaliteit
gedurende enige weken tot een aantal maanden. In het wisselende
beekmilieu betekent bemonstering van de makrofauna dus een nuttige
aanvulling op b.v. chemische analyses, die de situatie op één
moment weergeven.
Het doel van dit stuk is aan te geven, hoe de stromende wateren van
Nederland te karakteriseren zijn met behulp van de makrofauna.
In de eerste zeven paragrafen wordt verteld, hoe men stromende
wateren het best kan bemonsteren, waar vooral op moet worden gelet,

48.

en hoe men de bij de bemonstering verkregen gegevens moet ver
werken en interpreteren. Daarbij is aandacht besteed aan de diverse
methoden om organische

vervuiling te kunnen aflezen aan de hand

van biologische parameters.
In paragraaf 8 wordt een vereenvoudigd systeem gegeven, waarmee
het mogelijk is op grond van de aanwezigheid van de makrofaunaelementen, een grove bepaling van de verontreinigingsgraad te
verrichten.
Paragraaf 9 behandelt de organismen, die in stromend water voor
kunnen komen. In enkele woorden wordt aangegeven, in wat voor
biotoop de soort gevonden kan worden, in welke streken van ons
land, hoe de reactie op organische verontreiniging is en in hoe
verre het dier in beken thuishoort. Met nadruk moet nog eens gesteld
worden, dat dit stuk alleen gebruikt kan worden bij de beoordeling
van stromend water. Voor stilstaand of nauwelijks stromend water
wordt een géieel nieuw stuk opgesteld.
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5• 2. De waarde van een beek ala karakteristiek milieu.
Een beek, die weinig door de mens is beïnvloed, herbergt een levens
gemeenschap die is aangepast aan de specifieke omstandigheden ter
plaatse. Tot de karakteristieke kenmerken behoren in het algemeen
een kontinue stroming, een relatief lage temperatuur, ruimtelijke
variatie door het verschil tussen binnen- en buitenbochten, enz.
De aan

beken aangepaste levensgemeenschap wordt in ons land steeds

schaarser doordat vervuiling, verwarming, vergraving en wijzigingen
in de waterafvoer de specifieke omstandigheden verstoren, zodat
een levensgemeenschap die meer aan de betreffende

invloeden is

aangepast in de plaats komt van de oorspronkelijke. In de regel
veroorzaken de hedendaagse menselijke ingrepen een Nivellering
van watertypen, doordat de voor een bepaald type water karakter
istieke elementen verdwijnen en plaats maken voor een soortenkombinatie die weinig verschilt van die in allerlei andere typen
gestoorde wateren.
Het beoordelen van de waarde van een beek als specifiek milieu
gebeurt dus door na te gaan, of nog een groter of kleiner deel
van de voor beken karakteristieke soorten aanwezig zijn.
De meest kwetsbare soorten vereisen voortdurend een plekje (binnen
hun aktieradius), waar zij voldoende stroomsterkte en zuurstof
en een voldoende lage temperatuur hebben, terwijl het substraat
niet door slib bedekt mag zijn.
Hoewel snelstromende en langzaamstromende beken een verschillende'
levensgemeenschap herbergen, mag men stellen, dat . een beek waarde
voller is naarmate er meer typische soorten van stromend water in
voorkomen, omdat deze in het algemeen gevoelig zijn voor genoemde
faktoren en omdat deze juist de karakteristieke elementen vormen
in de levensgemeenschap van een beek. Bij deze soorten is het
voorkomen in beken in par. 9(onder III) met ++ aangegeven.
Uiteraard kan men in een zeer snelstromende beek, bijvoorbeeld in
Zuid-Limburg, ook bij een belangrijke aantasting van het milieu nog
een aantal van deze soorten verwachten. Elders betekent de aanwezig
heid van onder III met ++ aangegeven soorten, dat het typische beek
karakter nog aanwezig is.
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Hoeveel van deze soorten in een monster van bepaalde grootte moeten
voorkomen, is niet aan te geven. Vergelijkenderwijs kan men echter
zeggen, dat in een bepaald gebied de beek met het grootste aantal
van deze soorten de waardevolste is, zeker,

wanneer de beken niet

al te zeer in type verschillen.
In sommige gevallen moet ook aan soorten, waarvoor onder III een +
of ++ opgegeven

wordt, een hoge waarde als beekbewoner worden toe

gekend. Bij dergelijke soorten wordt onder III achter het + teken
een N vermeld. Hoewel een (voormalige) beek een hoge waarde kan
hebben wegens het voorkomen van een rijke slootfauna, wordt hieraan
in dit stuk geen aandacht besteed.
Een beek, die het natuurlijke waterregieme heeft behouden, doch meer
of minder ernstig vervuild is, heeft nog een potentiële waarde.
Deze is enigszins te beoordelen, door na te gaan, of in perioden
van droogte de beek nog plaatselijk (of overal) een flinke stroomsterkte behoud± en of het onder water staande deel van de beek
bedding een ruimtelijke variatie van overhangende en anders-gevormde
oevers vertoont. Het herstel van de karakteristieke levensgemeenschap
is mede afhankelijk van de nabijheid van ongestoorde beken en de wijze
waarop de beek in kwestie eventueel met deze beken in kontakt staat.
Beektypen
Het verband tussen de samenstelling der makrofauna en de waterkwaliteit
is verschillend afhankelijk van de vraags of we te maken hebben met
grote of kleine, langzaam- of snelstromende, meer of minder vergraven
stroompjes. De verschillen in reaktie van'de fauna naar gelang het
beektype zijn begrijpelijk, als men bedenkt, dat sterfte van dieren
vrijwel nooit uitsluitend afhankelijk is van de concentratie van een
of andere gifstof. Steeds zijn temperatuur en zuurstofgehalte van
belang en vaak spelen deze faktoren de hoofdrol.
In grote diepe benedenlopen wordt gewoonlijk meer slib op de bodem
afgezet en zijn suurstofgehalte en stroomsterkte nabij de bodem gering,
terwijl de bodemfauna zich moeilijker naar de zuurstofrijkere oppervlaktelaag kan begeven. Dat wil zeggen, dat veel diersoorten geen
gunstig milieu

zullen vinden, ook wanneer de waterkwaliteit op zich

zelf voldoende is. Kleine beekjes, die ontspringen uit bronnen of in
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bebost terrein lopen hebben 'a zomers een lagere watertemperatuur,
waardoor schadelijke stoffen minder snel werken en meer zuurstof in
het water oplosbaar is.
In snelstromende beken passeert meer water de huid van het dier,
zodat niet zo gauw zuurstofgebrek ontstaat. Bovendien wordt bij
geringere stroming meer slib afgezet, zodat een rottende sliblaag
op de bodem aanwezig kan zijn, terwijl het water toch niet veel
organische stof bevat. Steeds is de verhouding tussen de veront—*
reinigende komponenten in snel- en langzaamstromende beken verschil
lend; een snelstromende beek neemt meer zuurstof op aan het oppervlak,
terwijl minder organische slib wordt afgezet. Men heeft dus vaak een
relatief hoog gehalte aan organische stoffen gekombineerd met een
relatief hoog zuurstofgehalte.
Na vergraving verdwijnt meestal de differentiatie in het milieu,
waardoor de soorten niet meer kunnen kiezen uit velerlei "plekjes".
In een minder gunstige periode kunnen ze dan niet het gewenste milieu
vinden. Bovendien gaat vergraving vaak samen met vermindering der
stroomsnelheid, vooral in droge perioden.

5.1*. Saprobie-systemen.
Vele auteurs hebben lijsten (systemen) samengesteld van indikatoren
voor sterk/weinig/niet verontreinigd water. De meeste van deze systemen
beogen algemeen toepasbaar te zijn, maar zijn het in feite niet, onder
andere doordat vele organismen in verschillende watertypen verschillend
op een gelijke organische belasting reageren. Dit hangt samen met
zuurstofgehalte, stroomsnelheid, temperatuur enz.(vgl. par.3 ).
Kolkwitz (1950), Liebmann (1951), Zelinka & Marvan (1961), SladeSek
(1975) en vele anderen gebruiken de termen polysaproob 0< - en^/Qmesosaproob en oligosaproob voor respektievelijk sterk, matig en
licht organisch verontreinigd water. Nauwkeuriger definities van deze
termen komen bij de meeste auteurs er op neer dat water een bepaalde
saprobiegraad heeft, als de daarvoor als karakteristiek beschouwd
organismen er domineren. Hierdoor hebben de termen bij verschillende
auteurs en in verschillende watertypen niet dezelfde betekenis.
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In sommige milieus leidt het gebruik van een bepaald systeem tot minder
juiste of minder bruikbare konklusies. Men ktoi de termen pclysaproob
enz. echter vél gebruiken:
1. als men globaal aan wil duiden, dat men sterk/matig/licht
verontreinigd water bedoelt en wil spreken in de geest van de
genoemde auteurs, ook al zou de flora en fauna niet precies tot
het gebruik van de betreffende term leiden;
2. als men er bij vermeldt, wiens systeem men gebruikt en men de
konklusie in het betreffende geval zinvol vindt.
Een andere uitdrukkingswijze treft men aan bij Hynes (i960). Hij
noemt een bepaald trajekt van een rivier Chironomus- of Asellus-zône,
als de betreffende indikator-organismen in dat trajekt domineren.
Meiler Pillot (1971) gebruikt voor de beoordeling van laaglandbeken
in Kederland groepen van soorten, die in laaglandbeken bij een
bepaalde graad van verontreiniging het meest voorkomen. Hierbij
worden. 5 groepen van indicatoren onderscheiden:
Eristalis-groep
Chironomus-groep
Rest

Hirudinea-groep

afnemende organische

groep

Gammarus-groep

verontreiniging

Calopteryx-groep
Iedere groep bestaat uit een aantal soorten, die bij ongeveer dezelfde
verontreinigingsgraad in de grootste aantallen voorkomen. Men zal niet
al deze soorten bijeen vinden, omdat de aanwezigheid van een soort o.a.
afhankelijk is van jaargetijde, stroomsnelheid en andere faktoren.
In vele gevallen domineren duidelijk de soorten van één groep boven
die van andere groepen. Het monster is dan kennelijk afkomstig uit een zóne
van de beek, die verontreinigd is in een dergelijke mate, dat die groep
er optimale kansen heeft. In dergelijke gevallen kan men spreken van
bijvoorbeeld een Hirudinea-zône of Gammarus-zóne, hetgeen echter niet
betekent, dat Hirudinea, respektiarelijk

Gammarus moeten zijn aangetroffen.
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De soorten van de Gammarus-groep komen ook voor in een Hirudineaof Calopteryx-zone. Vindt men bijvoorbeeld een flink aantal dieren
van de Gammarus-groep in een monster Haarin de Chironomus-groep
domineert (of omgekeerd) dan heeft men meestal

te maken met een

sterk wisselende verontreiniging.
Tot de restgroep behoren soorten, die niet duidelijk in de
Hirudinea-groep, Gammarus-groep of Calopteryx-groep passen, maar
die weinig of niet in sterk vervuild water voorkomen. Het zijn dus
soorten zonder duidelijk optimum. Een Eristalis-zône wordt voor
namelijk gekenmerkt door het vrijwel ontbreken van makrofauna.
Indien men rangnummers wil gebruiken in plaats van namen van groepen
is het wenselijk de Eristalis-groep als groep 5 aan te duiden en de
Calopteryx-groep als groep 1. De rest-groep zal men dan toch als
zodanig moeten handhaven.
In dit stuk zal uitsluitend het hier besproken systeem van Moller Pillot
worden gehanteerd. Het biedt de mogelijkheid meer en minder veront
reinigde beektrajekten op grond van de makrofauna te karakteriseren
of te rangschikken. Men mag niet zeggen, dat een bergbeek en een
laaglandbeek een identieke organische belasting hebben, indien in
beide de Chironomus-groep domineert.
Vel is dan het vervuilingsstadium in beide beken in faunistisch
opzicht vergelijkbaar, doch deze overeenkomst is, ondanks een verschil
in organische belasting, bereikt door een verschillende zuurstofhuishouding, temperatuur enz. In stilstaande wateren is de hier
toegepaste nomenklatuur en indeling niet bruikbaar. Bovendien moet
men er rekening mee houden, dat verontreiniging niet hetzelfde is
als organische belasting. Met name aan de invloed van gifstoffen is in
het voorgestelde systeem geen aandacht besteed. Insecticiden, metaal
ionen, ammoniak, zuren en andere veel voorkomende verontreinigings
bestand-delen hebben niet op alle soorten dezelfde invloed.
Soorten van de Chironomus-groep kunnen gevoelig zijn voor een stof,
waarvoor een deel van de Gammarus-groep weinig gevoelig is, enz.
Gierlozingen hebben om deze redenen al een enigszins andere invloed
op de makrofauna dan stadsafvalwater.
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5*5« De invloed van organische verontreiniging op de makrofauna.
Organische verontreiniging, omschreven als in overmatige hoeveelheden
toegevoegde, in water opgeloste organische stoffen, oefent in het
algemeen op de makrofauna zowel direkte als indirekte effekten uit.
Direkte effekten: hieronder valt in de eerste plaats de funktie van
voedsel voor organismen, die vooral in de Eristalis-groep en de
Chironomus-groep te vinden zijn. In de tweede plaats zijn
fysiologisch aktieve stoffen zoals ammoniak van belang.
In de derde plaats is de verlaging van het zuurstofgehalte een
duidelijk effekt, hoewel dat al min of meer indirekt is.
Afhankelijk van de gevoeligheid voor deze effekten, zal de samen
stelling der levensgemeenschap ingrijpend gewijzigd worden.
In het algemeen wordt de levengemeenschap veel armer aan soorten.
Er treedt echter niet altijd een verschuiving van de ene zóne
naar een andere zone op.
Indirekte effektens verhoging van de hoeveelheid afbraakprodukten
betekent voor (eventueel aanwezige) producenten als hogere water
planten, mossen, diatomeeën, plankton een verhoogde groeimogelijkheid.
Uitbreiding van hogere planten vergroot de hoeveelheid detritus,
verandert de stroming en biedt levenskansen aan diersoorten, die
eerder karakteristiek voor stilstaand water zijn. Het biotoop van
typische beekorganismen kan verminderen in oppervlak. De konsekwentie
is tevens, dat meer dieren en meer soorten op kunnen treden: er is
meer voedsel voor de herbivoren en meer schuilmogelijkheid voor
organismen uit stilstaand water. Deze redenering gaat niet op voor
beektrajekten, die geheel overschaduwd zijn en/of een hoge stroom
snelheid bezitten. Meer plankton treedt vooral dââr op, waar de
stroomsnelheid gering is (stille bochten). Een massale plankton
ontwikkeling kan een bron van organische verrijking vormen.
Het massaal optreden van draadvormige bakteriën, zoals Sphaerotilis
natans, verhindert bijna alle beekorganismen zich te handhaven,
door de overgroeiing van geschikt substraat.
Grote hoeveelheden dode bladeren, die eveneens als organische
verontreiniging beschouwd zouden kunnen worden, vormen in
overschaduwde beekgedeelten vaak de belangrijkste allochtone
voedselbron.
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De levensgemeenschap, die hiervan afhankelijk is, kan als karakteristiek
voor beken beschouwd worden.
In dergelijke .situaties worden weinig of geen soorten van verontreinigd
water gevonden.

5.6. Richtlijnen voor bemonstering en uitwerking van de monsters.
Ieder stromend water omvat verschillende habitats, die elk op een speciale
manier moeten worden bemonsterd. De belangrijkste hiervan zijn:
1. de bodem,
2. de vegetatie,
3. keien, takken enz.
Deze worden op de volgende wijze bemonsterd;
a. met een net, een bodemschoffel of een bodemhapper.
Voor een kwalitatief onderzoek kan men volstaan met enkele op het oog
verschillende plaatsen te bemonsteren, b.v. midden in de beek, tussen
diverse vegetaties, onder een overhangende oever enz. Bij gebruik van
net en bodemschoffel dient men er op te letten, dat het bovenste laagje
van de bodem meegenomen wordt.
Voor kwantitatief onderzoek wordt bijvoorbeeld een traject van 10
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bemonsterd, waarin de verschillende habitats vertegenwoordigd zijn.
Organismen, die snel van hun substraat loslaten of vrij rondzwemmen,
kunnen het best verzameld worden met een net. Met een bodemschoffel
vangt men meer de typische bodembewoners. Dieren, die zich iets dieper
in de bodem ophouden of die zich stevig aan planten en plantenwortels
hechten, verzamelt men het best met een bodemhapper.
Het net dient een rechte onderzijde te hebben van minimaal 30 cm.,
de hoogte moet minimaal 25 cm. bedragen. De minimale diepte van de
zak bedraagt 40 cm.
b. met de hand.
Grote keien, takken en dergelijke worden uit het water gehaald en
nauwkeurig bekeken. Dit is in de regel een kwalitatieve methode.
Bij voorkeur worden grote, ruwe keien genomen, die weinig of niet
in de bodem verzonken zijn. Het materiaal wordt in het veld of in
het laboratorium in witte bakken uitgezocht. Met behulp van een
pincet worden de meeste dieren in buisjes alcohol (70-80^) gebracht.
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Indien veel dieren worden verzameld, dient de alcohol binnen enkele
dagen te worden ververst.

Platwormen moeten levend gedetermineerd worden.
Bloedzuigers kunnen het best gedood worden in 30$ alcohol, waarna
ze in 70$ alcohol worden gekonserveerd. •
Watermi.i ten moeten in zogenaamde Koenike-vloeistof gedood en
gekonserveerd worden. Deze groep wordt in dit stuk niet behandeld.
Grote roofkevers en Sialis-larven sterven sneller, als men een
druppeltje azijnether aan de alcohol toevoegt.
Aan het monster wordt een papiertje met monsternummer, datum en
vindplaats toegevoegd (in potlood!). Verder wordt het formulier
ingevuld en een schets gemaakt.

Plaatskeuze en tijdstip der bemonstering.
Bij het kiezen van de plaats van onderzoek moet men rekening houden met:
a. lozing van afvalwater,
b. zijbeken,
c. beschaduwing.
Deze faktoren zijn vaak de oorzaak van ongelijke fauna-samenstelling
aan linker- en rechteroever van de beek.
Monsters dienen niet vlak voor of vlak na een stuw genomen te worden,
tenzij men daarvoor een bijzondere reden heeft. Het tijdstifc van
bemonstering hangt af van de vraagstelling. In het algemeen is het
af te raden na een regenbui te monsteren (hoge waterstand, aanvoer
van dieren enz.). Het effekt van verontreiniging is meestal het grootst
na een warme, droge periode.
De benodigde onderzoekfrekwentie is vooral afhankelijk van de vraag
stelling. In vele gevallen zijn 4 monsters per jaar (op goed gekozen
momenten) zeker voldoende.
Bemonstering in de zomer levert uiteraard een ander resultaat op dan
in de winter. In de regel is er in de winter méér water, dus een sterke
verdunning, terwijl de lage temperatuur het zuurstofgebruik door
bacteriën en de werking van gifstoffen vermindert. Bovendien is
zuurstof in koud water beter oplosbaar.

r

Biologisch gezien is dus de waterkwaliteit 's winters aanzienlijk beter.
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Invulformulier
Hieronder volgt een voorbeeld van een ingevuld formulier. De onder
streepte gedeelten zijn op ieder formulier voorgedrukt, in enkele
gevallen moet worden doorgehaald wat niet het geval is; dit is in
onderstaand voorbeeld niet gedaan.
Het voorbeeld vein een situatieschets is niet in overeenstemming met
dit ingevulde formulier.
Monster nr.:
lÀàtu&s 21 .10.1972,

tiljdî 7.30 uur, naam waterloop:LQEIBNDS NEETJE.

Onderzoeker: A. VAK TILBURG
4
Prov.: Gelderland, Gem.: Geldermalsen, kaartblad:15F. Stafkaart coördinaten: 138
Plaats: brug in weg Bilthoven-Tilburg.
Peilschaal: ontbreekt, aanw.betr.waterstandvariatie: zandafz. op oever 75 cm.
boven water, bodem: (zie fig.) Hier en daar onder het zand een laagje org.
slib; slibafzetting alleen in buitenbocht; enkele gladde keien met dsn.
20-30 cm. (bij brug).
Vegetatie: (zie fig.) vnl. Callitriche sp., Elodeä canadensis,
Glyceria fluitans

Potamogeton cf. natans overal verspreid; plaatselijk

enkele exemplaren van Sparganium emersum, Polygonum hydropiper, Rorippa

sp.,

Myosotis sp. en Lemna minor.
Wieren: weinig draadwieren; wat bruin aanslag op de bodem.
Bacteriën:
Kleur:

Sphaerotilus langsdrijvend.

geelachtig;

Geur:

Helderheid: zichtdiepte +_

zwakke gier-lucht.
40 cm.

Stroomsnelheid: in stroomdraad 60 cm/sec; met drijvend stokje; stroomversn.
bovenstrooms 90 cm/sec.
Roest: weinig;

Sulfide: op onderzijde van stenen.

Overige kwelindicaties: veel bosbies.
Veer: harde westenwind (hinderlijk bij monsteren met net); half bewolkt.
Weer in voorafgaande periode: hoosbui 2 dagen geleden, daarvoor 6 weken
bloedheet en droog.
Opm. betr. beektra.iekt: stuw 400 m. benedenstrooms; lozing van melkfabriek
3 km. bovenstrooms; bovenstr. monsterplaats 1 km. bostrajekt; hierin
samenvloeiing met piasneetje.
Sterk "meanderend/genormaliseerd (talud
op oever gemaaid.

)/gekantrecht/gespoten/in de loop.
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Monster kwalitatief/kwantitatief; ...m met net/beekachoffel; type net/beekschoffel.

;

.....keien .half met zand bedekt.
Plaats van monstername (zie fig.) 5 m. onder overh.oever, 2m. door vegetatie,
3m. langs vegetatie.
Verdere opmerkingen: het water wordt overal door het vee gedronken ("koeienpompjes").
Mededeling van oud boertje: sinds de ontginning van het Goor vaker hoog
water; vorige zomer stond de loop droog wegens omleiding voor reparatie
aan brug; water soms grijs van kleur.
Fauna buiten het monster: 3 Imagines Anabolia nervosa» enkele libellen,
grote school voorns, enkele grondels, 1 snoek, enige tientallen Gyrinidae.
Niet meegenomen dieren (van het monster); 2 grondels (Gobio gobio),
1 Gasterosteus, 300 exemplaren Gammarus, 1 Dytiscus marginalia, 3 Dugesia
lugubris.
Doel van het onderzoek: Deel van monsterserie om invloed van lozing
melkfabriek na te gaan»

Het uitwerken der monsters.
Bij een oppervlakkige bemonstering, in eenvoudige gevallen, is het soms
mogelijk aan de hand van velddeterminaties van goed herkenbare dieren een
oordeel over de waterkwaliteit te geven (zie par. 8, p.14). Normaal
gesproken moeten de verzamelde dieren echter in het laboratorium
gedetermineerd worden met behulp van een binoculair, die tenminste
een bereik heeft van 10 - 100 x vergroting. Van enkele groepen is de
determinatie zeer moeilijk en/of is het maken van een microscopisch
preparaat noodzakelijk. Bij de bespreking der diergroepen wordt hierop
nader ingegaan.

5»7. Verwerking van de gegevens.
Na determinatie van de verzamelde organismen, moet de aldus ontstane
soortenlijst gerangschikt worden volgens de in par.4 voorgestelde
groepsindeling. Dit is in par.9 aangegeven achter TP.
Het is aan te raden deze groepering als volgt te maken: bovenaan de
soorten uit de Eristalis-groep, daarna de soorten uit de Chironomus-groep
enz. Onderaan komen dan soorten, die niet specifiek zijn voor een der
zônes. In het algemeen zal daarbij de hoeveelheid soorten van een der
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zônes groter zijn dan de aantallen soorten van de andere zônes.
In vele gevallen kan men op eenvoudige wijze een indruk krijgen
van de /verontreinigingstoestand in een beek, doordat men bij de
eerste oogopslag ziet, dat de fauna voornamelijk uit b.v. Asellus
(zoetwaterpissebed) en Hirudinea (bloedzuigerß) bestaat. Men maakt
geen grote fouten, als men Hirudinea, Ephemeroptera, Trichoptera
of Gastropoda niet determineert, maar alle soorten van zo'n orde
of klasse tezamen neemt binnen één indicator-groep. Als een orde
of klasse als geheel tot een indicator-groep is te rekenen, wordt
dit aan het begin van de behandeling van dit taxon aangegeven.
Indien men zoveel mogelijk determineert, verkrijgt men echter
aanzienlijk meer aanwijzingen, b.v.:
echt goed water is pas bij determinatie te onderscheiden, omdat de
Calopteryx-groep anders samengenomen wordt met de Gammarus-groep;
het nieuw optreden of verdwijnen van een soort valt pas bij
determinatie op en wijst vaak op een belangrijke verandering;
wijzigingen in de samenstelling van de biocoenose worden zichtbaar,
b.v. uitvallen van top-predatoren;
men ziet, of relatief veel dieren aanwezig zijn, die kort tevoren
van elders kunnen zijn aangevoerd (vooral stilstaand-water-soorten
als Cloëon en Psectrotanypus);
in gevallen, waarin de fauna zeer arm is aan individuen, is beoor
deling zonder determinatie veel minder betrouwbaar.
Het leren determineren van de belangrijke diergroepen is niet
tijdrovender dan een (algemeen geaccepteerde) opleiding voor het
leren uitvoeren van chemische bepalingen.
Bij een uiteindelijke beoordeling dienen ook de andere gegevens betrokken
te worden, bijvoorbeeld de aanwezigheid van zijbeken, het weer in de
voorafgaande periode, specifieke vergiftigingen, bijzonder hoge
stroomsnelheden, de aanwezigheid van geschikt substraat enz. Zie
hiervoor o.a. de opmerkingen bij de systematische behandeling.
Daar vele diersoorten zich na wijziging van de waterkwaliteit nog
maandenlang handhaven, geeft de samenstelling der makrofauna een
beeld

van de waterkwaliteit over een vrij lange periode. In de

regel is het zo, dat "schoon-water-soorten" bij vervuiling vrij
snel verdwijnen, maar dat "vuil-water-soorten" zich na verbetering
best een half jaar (dus
handhaven.

bijvoorbeeld een hele winter) kunnen
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Het is echter mogelijk, dat "schoon-water-soorten", die bij hoog water
vanuit een zijbeek zijn aangevoerd, nog een aantal weken in leven blijven.
Een en ander kan men als een nadeel van de voorgestelde methode be
schouwen; in vele gevallen is het feit, dat allerlei wisselingen in
waterkwaliteit door de makrofauna worden geregistreerd, beslist ook
een voordeel. Het betekent wél, dat naast de globale informatie, die
een makrofauna-monster geeft, voor een ervaren onderzoeker vaak nog
veel meer uit een goed gedetermineerd monster valt op te maken.
Wellicht ten overvloede kan worden opgemerkt, dat de aanwezigheid
en talrijkheid van een soort mede bepaald wordt door de levenscyclus.
Dit levert geen problemen op, als men maar niet zonder meer uit de
afwezigheid van een soort konklusies gaat trekken.

5-6. Vereenvoudigd schema voor waterkwaliteitsbeoordeling van beken.
Het zal nogal eens voorkomen, dat aan de hand van een oppervlakkige
bemonstering toch reeds een oordeel gegeven moet worden over de
kwaliteit van het water. Een dergelijke beoordeling zal nooit zo
nauwkeurig kunnen zijn als bij de hiervoor beschreven methode.
Toch zijn er wel uitspraken te doen, die voor de praktijk bruik
baar zijn. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het volgende schema,
waarbij voor de verklaring der termen verwezen wordt naar par. 4«
Eristalis-zône:

Eristalis (rattenstaartlarve)
Culicidae (larven van steekmuggen)
Dytiscidae (waterroofkevers) komen vaak voor,
maar zijn niet karakteristiek.
Zeer ernstige verontreiniging. Weinig soorten,
vaak vrijwel geen makrofauna. Meestal geen zuur
stof; vaak stank en troebeling.

Chironomus-zône

Chironomus (rode muggelarve)
Tubificidae ("Tubifex")
Sphaerotilus natans (grijze slierten bacteriën)
Ernstige verontreiniging. Weinig soorten die in grote
aantallen voorkomen. Weinig zuurstof. Soorten uit de'
Eristalisgroep kunnen ook nog aanwezig zijn.

Hirudinea-zône

Soorten uit de Chironomus-groep zijn nog ver
tegenwoordigd. Meestal veel Asellus (waterpissebed)
en Hirudinea (bloedzuigers). Weinig haften, libellen
en kokerjuffers. Soms veel slakken. Matige veront
reiniging.
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Gammarus-zone

Zeer weinig of geen dieren uit de Chironomus-groep.
Veel dieren uit allerlei groepen, waaronder meestal
ook haften, libellen en kokerjuffers. Gunstig milieu
voor Gammarus pulex (vlokreeft) en voor veel vis
soorten. Lichte verontreiniging.

Calopteryx-zône

Niet zonder determinatie herkenbaar. Vrijwel alleen
soorten uit de.Gammarus-groep en Calopteryx-groep
zijn aanwezig + een aantal niet-karakteristieke
soorten (dus geen of reinig soorten uit de eerste
drie groepen). De ónderzijde van stenen is niet zwart;
er zitten vaak kokerjuffers, haftelarven en kleurloze
muggelarven. Schoon water.
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