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Het meiobenthos in de zuidelijke Noordzee

door

Dirk VAN DAMME en Carlo HElP

1.- l=nleiding

Bij de studie van de betekenis van het meiobenthos in de ecologie
van de Noordzee werden twee aspekt en benadrukt, samenhangend meteen
kwalitatieve en een kwantitatieve benadering van de gemeenschappen. Het
kwalitatieve aspekt heeft betrekking op de diversiteit van de gemeen-
schappen en de relaties tussen deze diversiteit en andere karakteris-
tieken zoals stabili tei t en het vermogen om te weerstaan aan perturba-
ties veroorzaakt door veranderingen in de omgeving. Dit zijn globale
karakteristieken van ecosystemen. Een tweede aspekt in dit kwalitatief
onderzoek heeft meer direkt te maken met pollutie : hierbij wordt ge-
tracht bepaalde karakteristieke soorten of gemeenschappen op te sporen
die aanwijzingen kunnen verstrekken omtrent bepaalde invloeden op deze
soorten of gemeenschappen in het verleden. Het is namelijk zo dat de
karakteristieken van een gemeenschap op een bepaald moment ln de tijd
het gevolg zijn van een aantal processen die zich in het verleden hebben
afgespeeld. Wanneer deze processen een belangrijke impact hebben dan zal
het resultaat ervan over een lange periode zichtbaar blijven in de
samenstelling van de gemeenschap, en dit onafhankelijk van de tijdsduur
gedurende dewelke deze faktor heeft ingewerkt. Op die manier kan een
gemeenschap ons aanwijzingen verlenen over processen die zich afspelen
zonder dat een continue valorisatie van de relevante parameters nood-
zakelijk is. Daarbij komt dat de invloed van het tegelijkertjjd inwerken
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van een groot aantal faktoren synergistisch is, en een effekt heeft
dat dikwijls onmogelijk uit de kennis van de werking der afzonderlijke
faktoren uit laboratoriumexperimenten afleidbaar is. Hier opnieuw kan
de samenstelling van de gemeenschap ons aanwijzingen verstrekken over
het voorkomen van dergelijke processen. De bodemgemeenschap is in dit
opzicht beter geschikt dan het plankton dat enkel informatie kan ver-
strekken over de watermassa waartoe het behoort.

Deze kwalitatieve benadering heeft als nadeel dat de problemen
verbonden aan de systematiek dikwijls zeer groot zijn en dat het aantal
stalen dat verwerkt kan worden dikwijls klein blijft. Het is dan ook zo
dat veel van het materiaal verzameld tijdens net ICWB-onderzoek nog on-
volledig verwerkt is. Dit kon ook niet anders : het is daarom steeds
onze bekommernis geweest de stations zo representatief mogelijk uit te
kiezen om althans in grote lijnen het gehele gebied kunnen karakteri-
seren. We moeten hier trouwens opmerken dat de kennis van het sublito-
raal meiobenthos van de Noordzee v66r het ICWB-onderzoek beperkt was
tot enkele vqornamelijk taxonomische studies langsheen de Duitse kust
[Noodt (1957); Kunz (1951), (1971), e.a.], een studie van de nematoden-
fauna v66r de Engelse kust van Northumberland [Warwick en Buchanan
(1970), (1971)] en het belangrijke werk over de Fladen Grounds in de
noordelijke Noordzee van Mclntyre (1964).

Het kwantitatieve aspekt van dit onderzoek was noodzakelijkerwij~
beperkt door een soms onvolledige bemonstering, de afhankelijkheid van
andere onderzoeksteams en de uitgestrektheid van het onderzochte ge-
bied, waardoor de meeste punten slechts eenmaal of enkele malen konden
bemonsterd worden. De aldus bekomen schattingen zijn dan meestal niet
voldoende betrouwbaar om nauwkeurige en zinvolle evaluaties van de
evolutie van de biomassa doorheen de tijd te geven. In plaats daarvan
stelden wij een globale benadering waarbij de gemeenschappen werden
omschreven en waarbij de door deze gemeenschappen bewoonde gebieden
werden gekarakteriseerd aan de hand van de biomassa~ de produktie en
de respiratie van de gemeenschappen over een langere"tijdsduur.
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2.- Materiaal en methoden

In de zuidelijke Noordzee werd een gebied omlijnd waarin een
rooster van monsterplaat sen werd getekend. De zijde van elk vakje in .
het rooster~ d.i. de afstand tussen twee mdnsterpunten~ bedraagt onge-
veer 5 km (fig. 1).

De staalname gebeurde door middel vaneen Van Veen gr1Jper die
, 2een oppervlakte van 0~1 m bemonstert. Deze grijper was gemonteerd

aan boord van de mijnenveger Meahelen van de belgische Marine. Op elke
monsterplaats werden meestal vijf sedimentmonsters genomen. De inhoud
van .elke Van Veen grijper werd in een vergaarbak opgevangen~ in een
emmer (bovenoppervlak 0,05 m2) overgebràcht en gefixeerd met neutrale
hexamin-gebufferde formol. Na vervoer werd in het laboratorium de deel-
bemonstering uitgevoerd.

Het aantal bemonsterde punten per jaar varieerde in de loop van
de vijf jaar staalname. Over de hele periode werden 126 punten van
het ICWB-net en 3 punten aan de Nederlandse kust bemonsterd (tabel
1):

Tabel 1

Aantal onderzochte stalen per zone

Zone A Zone B Zone C

ZOlIer 1971 3 17 20

Winter 1972 32 17 31

Zoae r 1972 22 21 32

Winter 1CJ73 5 13 14

ZOlller1973 4 15 11

Winter 1CJ74 3 2 0

Zoser 1974 4 4 2

Winter 1CJ75 :3 7 4

Winter 1CJ74 (nellatoden) 5 5 3

ZOller 1CJ74 (nelllatoden) 5 11 5

Winter 1CJ75 (nei1l8.toden) 5 11 14



fig. 1.

Kaart met C.I.P.S. rooster en lokaliteiten bemonsterd gedurende de vijf jaar staalname
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- In de zomer van 1971 werden de hoofdpunten M01-M25 en 15 van
de M52-M72 punten bemonsterd.

- In de winter en de zomer van 1972 werden de 25 hoofdpunten
(M01-M25), 11 van de M52-M'72 punten en 93 van de "d~izend punten"
bemonsterd.

- In de winter en de zomer van 1973 werden de 25 hoofdpunten
.(M01-M25), 8 van de M52-M72 punten en van de "duizend punten"
bemonsterd.

- In de winter en de zomer van 1974 werden 10 van de hoofdpunten
(M01-M25) en M55, M1149 en M1323 bemonsterd.

- In de winter van 1975 werden 14 van de hoofdpunten (M01-M25),
M55, M1149 en M1230 en M1323 bemonsterd.

In maart .en juli 1974 bemonsterden SCUBA duikers vijf lokaliteiten
(M1149, M01, M06, M11 en M1323) met plastieken buizen met een lengte
van 30 cm en een binnenoppervlakva~ 75,4 cm2 • Telkens werden 4
monsters genomen tot op een diepte van 15-20 cm •

Uit de emmers werden in het laboratorium deelmonsters geno~en
met behulp van plastieken buizen. De organismen werden verzameld door
het sediment van de gefixeerde deelstalen op te spoelen met een water-
straal en het·water af te gieten boven een zeef van 0,038 mm • Het
meiobenthos uit de meeste stalen afkomstig van een modderbodem werd ge-
ëxtraheerd door middel van suikerextractie.

De verwerking van de stalen genomen door SCUBA duikers gebeurde
als volgt : de inhoud van drie buizen werd afzonderlijk in vierkante
bakjes met een binnenoppervlak van 346 cm2 gegoten en deelbemonsterd
met een buis van 9,62 cm2 ; de inhoud van deze buis werd ve~deeld ~n
schijfjes van 2 cm de vertikale distributie te bestuderen.
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Het hier besproken benthos omvat het meiobenthos zoals omschreven
door Mare (1942) en Hulings (1971) en het mixobenthos, zoals omschreven
door Mclntyre (1969).·

De taxonomische groepen Hydrozoa, Turbellaria, Gastrotricha, Kinor-
hyncha, Nemertini, Nemat oda , Polychaeta, Oligochaeta, Archiannelida,
Mollusca, Harpacticoida, Ostracoda, Halacarida, Tardigrada en Echinoder-
mata hebben vertegenwoordigers in het meiobenthos. Foraminifera werden
buiten beschouwing gelaten.

De Nematoden [De Coninck, Decraemer (1972); Jensen (1974)J, de
Harpacticoida (Van Damme) en de Turbellaria [Degadt (1974)J vormden
het onderwerp van een diepgaander systematische studie.

De biomassa van de diverse taxa en een aantal soorten werd be-
paald door weging op een MettIer ME 22/BA 25 Microbalans (gevoeligheid
0,1 ~g). Dieren werden in kleine aluminium vaatjes gepipetteerd die op
voorhand gedroogd waren ~n een oven tot constant gewicht (2u bij
110°C). Elk vaatje met dieren werd opgeborgen in een gesloten petri-
plaat , opnieuw gedroogd gedurende 2 u bij 110°C, afgekoeld gedur-ende

30 m~n ~n een dessicator en gewogen op de microbalans.
Het. aantal gewogen dieren varieerde naargelang de grootte, harpac-:

ticoiden en een aantal nematoden werden gewogen per soort. Andere dieren
werden gewogen per taxon en per faunistische zone A, B of C.

De diversiteit van de taxonomische groepen werd berekend per zone
en per seizoen. Voor de Hydrozoa, Turbellaria, Gastrotricha, Nematoda,
Polychaeta, Oligochaeta, Archiannelida, Harpacticoida, Bivalvia (Mollus-
ca) en Halacarida werd de densiteit per m2 , de biomassa per gemeen-
schap (zone A, B, C) en per seizoen berekend, evenals de produktie per
Jaar. Voor de Nematoda en Harpacticoida werd de respiratie per zone en
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per seizoen geschat. Dieren behorend bij de Nemertini, Kinorhyncha,
Ostracoda, Gastropoda en Tardigrada zijn ofwel onherkenbaar en in stuk-
ken gebroken (Nemertini) of zeer zeldzaam en werden niet in beschouwing
genomen voo~ berekeningen van~diversiteit, biomassa of produktie.

Het aantal dieren geteld per substaal geeft een densiteit aan per
2cm emmeroppervlak; een omrekening naar de oorspronkelijke oppervlakte

2van de zeebodem is daarom nodig; n cm zeebodem (Z) is gelijk aan
de oppervlakte van een Van Veen (VV) vermenigvuldigd met de opper-
vlakte van het deelmonster (D) en het aantal deelmonsters (n) ge-
deeld door de bovenste oppervlakte van de emmer (E)

Z = VV x nD
E

De densiteit per vierkante meter (N/m2) a s dan het gemiddeld aantal
dieren in de deelmonsters (X) , vermenigvuldigd met 10.000 en gedeeld

2door het aantal cm zeebodem (Z)

Je x 10.000
Z

Tabel 2

Vergelijking densiteit in overgehevelde en in rechtstreek~e monsters

M01 M06 M 11 M 1323

X meiofauna (N/~) in 402,7 :I: fJ7,6 138,0 :t 24,7 541,7 :t 103,4 93,9 :t 45,3SCUBA .onsters A,B,C
N/.2 in SCUBA monster 0 255,0 36,3 335,8 109,8
Vrijheidsgraden 3 3 3 3

t (p < 0,05) 0,76 2,06 1,00 0,18
niet signific. niet signific , niet signific. niet signific.

Een gelijkaardige bewerking werd uitgevoerd voor het berekenen
van de densiteit per m2 voor de SCUBA-stalen die in glazen bakken
waren overgegoten. Een vergelijking tussen de densiteiten van een deel-
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monster uit een SCUBA-staal en van deelmonsters uit stalen overgebracht
in glazen bakken toonde aan dat het deelbemonsteren uit overgehevelde
stalen geen significant verschillende densiteitenoplevert ln verge-
lijking m~t deelstalen genomen uit het originele staal.

2De bekomen densiteiten per m moesten nog verbeterd worden wegens
een fout ln het deelbemonsteren (de emmers werden vóór november 1974 tot
op 6,5 cm bemonsterd in plaats van tot op de bodem).

Een vergelijking van aantallen uitdeelmonsters van 6,5 cm diepte
en aantallen uit deelmonsters van maximale diepte gaf een correctiefak-
tor van 2,25 waarmee alle stalen vóór november 1974 werden vermenig-
vuldigd.

Een tweede correctie van densiteiten was nodig omdat de Van Veen
gemiddeld in de Noordzee slechts de bovenste 6 cm van het substraat
neemt, terwijl het meiobenthos, vooral de Nematoden, veel dieper kan
voorkomen [Mclntyre en Murison (1973)J.

Tabel 3

Vergelijking densiteitsschattingen uit Van Veen en SCUBA monsters

M1149 (3-74) M01 (6-74) M06 (6-74) M11 (6-74) M1323 (6-74)

Van Veen (5) .

n/cm2 16,6:1: 4,3 239,5 :I: 36 58,3:1: 7,9 113,7 :I: 15,0 39,1:1: 3,5

% 224 65,5 51,8 23,2 40,6

SCUBA (4)

n/cm2 7,41 :I: 1,5 365,7 :I: 78 112,5 :I: 31 490,2 :I: 90 c:n,9 :1:33.

% 100 100 100 100 100

Correctie 0,4 1,5, 1,9 4,3 2,23

Sediment slib fijn zand zand + zand + zand+ slib slib slib
Zand % 0 97 50 98 99,5

Klei-leem % 100 3 50 2 0,5

Korrelgrootte van zand (#Lm) ? 190 320 220 290

Diepte (m) 5 8 15 13 9
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Een vergelijkend onderzoek op vijf lokaliteiten met een Van Veen-
grijper en SCUBA-duikers leverde een correctie voor de bemonstering met
de Van Veen op. De SCUBA-monsters (4 per lokaliteit) werden geacht 100 %
van de fauna te bevatten [Elmgren (1973)J. Vergelijking met de Van Veen-
monsters (5 per lokaliteit) leverd~ een zeer wisselvallig beeld naarge-
lang de lokaliteit. In de bovenste 6· cm (gemiddelde diepte bemonsterd
door de Van Veen) wordt respektievelijk 63 %. (M1149), 29 % (M01),
81 % (M06), 12 % (M11) en 73 % (M1323) van de totale fauna gevonden.

Een verder onderzoek van de vertikale distributie van de meiofauna
~n de SCUBA-monsters toonde eveneens aan dat alleen de Nematoden dieper
dan 6 cm voorkomen in slib en slib + zand-stalen, terwijl in ZUlver
zand ook de andere groepen worden aangetroffen (zie verder).

Tabel 4

Groepsdiversiteit in Van Veen en SCUBA-monsters

M1149 M01 M06 M11 M1323

Grote Taxa
Van Veen 1 4 4 4 6

SCUBA 1 2 4 5 8

Harpacticoïden-soorten
Van Veen 0 3 3 4 7

SCUBA 0 0 3 6 7

Door Goossens (1975) wordt voor zandige bodems (Grevelingen) na
een gelijkaardig onderzoek een correctie van 2,4 voorgesteld voor
Nematoden. Hij stelde vast dat deelstalen, genomen uit de Van Veen,
sigrtific~t lagere waarden voor oppervlaktesoorten hadden dan deelstalen
uit een emmer genomen waarin ook het water uit de Van Veen-grijper
terecht komt. Blijkbaar heeft men dus een groter verlies van oppervlakte-
soorten, omdat tijdens het nemen van deelstalen uit de Van Veen, het
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Relatieve abundantie van meiobenthische taxa in Van Veen en SCUBA monsters genomen op lokaliteit M01
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water samen met eenàantal dieren door de spleten van de Van Veen weg-
vloeit. Tevens is de variabiliteit in de Van Veen-stalen lager dan in
de SCUBA-stalen door de grotere oppervlakte bemonsterd met de Van Veen
en de daaropvolgende homogenisatie van het materiaal (verschillen ln
densiteitschatting ten gevolge van aggregatie van de organismen worden
op deze wijze genivelleerd).

VAN VEEN SAMPLES SCUBA DIVER SAMPLES

0 NEMATODA [] NEMERTINI

HA RPACTICOIDA lITIl HALACARIDA
...,..

D• POLYCHAETA ... HYDROZOAI'" , ..!': I

~
TURBELLARIA •OLIGOCHAETA

EJ A RCHJANNELIDA

fig. 2d.
Relatieve abundantie van meiobenthischetaxa in Van Veen en SCUBA monsters genomen op lokaliteit M1~23
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Elmgren (1973) stelt voor modderbodems op 47 m diepte (Baltische

Zee) een densiteit van 66 % vast in de Van Veen t.o.v. een grab type
box eampLe» (correctie 1,4).

VAN VEEN SAMPLES

SCUBA OlVER SAMPLES

§ HALECTINOSOMA SARSI

[[] OACTYLOPOOIA VULGARIS

t~M~:t:a HALECTINOSOMA HEROMANI

fig. 3a.
Relatieve abundantie van Harpacticoïdensoorten in Van Veen en SCUBA monsters van lokaliteit M01
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Voorzichtigheidshalve hebben wij de lage correctiefactor gekozen,
de zeer afwijkende cijfers van M11 negerend, en werden de densiteiten
van de Nematoden van alle sedimenten vermenigvuldigd met een faktor 1,5
en de densiteiten van de andere taxonomische groepen uit zuivere zand-
bodem (zone C) (waarvan minstens 80 % in de bovenste 6 cm voorkomt),
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Relatieve abundantie van Harpacticoidensoorten in Van Veen en SCUBA monsters van lokaliteit M06
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vermenigvuldigd met een faktor 1,2. Een t-test toonde geen signifi-
cante verschillen aan op hét 90 % significantieniveau tussen Van Veen
en SCUBA-monsters na aanbrengen van deze correctie behalve voor loka-
liteit M11.

Een vergelijking van de diversiteiten van de grote taxonomische
groepen en van de harpacticoiden leverde geen merkbare verschillen op
(fig. 2, fig. 3).

VAN VEEN SAMPLES
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SCUBA DIVER SAMPLES

~ CA NUELLA PER PL EXA

ill]] DACTYLOPODIA VULGARIS

• MICROARTHRIDION LITTORALE

Relatieve abundantie van Harpacticoidensoorten in Van Veen en SCUBA monsters van lokaliteit M11
fig. 3c.
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SCUBA DIVER SAMPLES

fZJ EVANSULA INCERTA

§ ARENOCAR/S BIF/DA

....
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• ARENOPONT/A SP.

fig. 3d.

Relatieve abundantie van Harpacticoidensoorten in Van Veen en SCUBA monsters van lokaliteit M1323

Jensen (1974) stelde vast dat zowel de densiteit van Nematoden
per staal als de densiteit per dag voor eenzelfde lokaliteit signifi-
cant verschillend is in stalen genomen met de Van Veen-grijper in de
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Noordzee (Mo6, M14); het aantal soorten per staal is echter niet sig-
nificant verschillend. Die verschillen zouden kunnen te wijten zijn
aan verschillen in de stroomsnelheid ten gevolge van de verschillende
fasen in het getij (De Coninck, pers. med.).

3.- Meiobenthische gemeenschappen

Het is bekend dat de opvattingen over het begrip gemeenschap vrlJ
uiteenlopend zijn naargelang de auteur. In de mariene ecologie werd het
begrip voor het eerst gehanteerd door Petersen (1914) die observeerde
dat er een grote uniformiteit heerst over uitgestrekte gebieden van de
zeebodem, wat hem er toe bracht statistische gemeenschappen te herkennen
die door een of meerdere opvallende organismen konden gekarakteriseerd
worden. Bij de opstelling van deze gemeenschappen werd geen rekening ge-
houden met interakties tussen de verschillende soorten.

Bij de omschrijving van dergelijke gemeenschappen speelt de vraag
of gemeenschappen zich geCiragen als super-eenheden met een eigen evolu-
tie, of dat het toevallige associaties zijn van zoorten met ongeveer
gelijke reakties op de omgeving, eigenlijk geen rol. Wij zullen hier
eveneens dit standpunt innemen en onze gemeenschappen beschouwen als
statistisch vaststelbare grootheden zonder ons uit te spreken over hun
interne dynamiek. Thorson (1957) aanvaardt impliciet het bestaan van
een eigen interne reeks processen wanneer hij het begrip parallele ge-
mèenschappen invoert; dit zijn gemeenschappen in verschillende geogra-
fische streken waar vergelijkbare milieuomstandigheden heersen en waar
de gemeenschappen gekenmerkt zijn door het voorkomen van gelijkaardige
soorten, dikwijls behorend tot hetzelfde genus. Volgens Thorson (1957)
ontstaan deze parallele gemeenschappen doordat gelijkaardige selektieve
krachten inwerken op de organismen, vooral op de larvale stadia ervan.
Hierdoor evolueren deze gemeenschappen in dezelfde zin.
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De gemeenschappen van het benthos werden vrijwel steeds aan de
hand van het macrobenthos omschreven. Remane (1933) onderscheidde even-
wel reeds zes gemeenschappen in de KieIer Bucht die grotendeels op de
meiofauna waren gebaseerd. Ons interesseert vooral de HalammohydPa-
gemeenschap van grof tot zeer grof zand die zou overeenkomen met de
macrobenthische Amphioxus-gemeenschap; de Corbula-zone, op modder van
6 tot 15 m diepte, wordt vooral gekenmerkt door de maximale ontwik-
keling van de Kinorhyncha.

Wieser (1960) beschreef twee gemeenschappen van de oostkust der
Verenigde Staten (Buzzards Bay) op basis van de meiofauna. De Terschel-
Zingia lonqioaudat:a - Trachydemis mainensis gemeens chap , waarvan de
karakteristieke soorten respektievelijk tot de Nematoda en de Kinorhyncha
behoren, is karakteristiek voor slijkbodems en komt overeen met-de macro- ,
benthische Nucula proxima - Nephtys incisa gemeenschap. De zandbodems in
dit gebied worden bewoond door de Odontophora - Leptonemella gemeenschap,
overeenkomend met de macrobenthische Ampelisca-gemeenschap.

Het gebruik van nematoden als karaktersoorten geeft echter aan-
leiding tot het onderkennen van een groot aantal groeperingen, dit door-
dat nematoden een grote diversiteit vertonen en zelfs kieine verschill~n
in de omgeving kunnen leiden tot het optreden van verschillende soorten.
Dit kan voordelig zijn wanneer beperkte gebieden onderzocht worden en zo
toonden Heip en Decraemer (1974) voor de zuidelijke Noordzee aan dat'de
diversiteit van de nematodengemeenschappen vrijwel lineair stijgt met

·de korrelgrootte van het sediment. Wanneer echter grote gebieden moeten
gekarakteriseerd worden, analoog met de benadering via het macrobenthos ,
dan lijken nematodengemeenschappen hiervoor minder geschikt.

Sinds Wieser (1953) wordt ook de trofische struktuur van melO-
benthische gemeenschappen onderzocht aan de hand van de mondholtestruk-
tuur van de nematoden als indicator van hun voedingswijze. Alhoewel de
indeling van nematoden in groepen op deze basis niet noorzakelijk een
exacte weergave van hun rol in het ecosysteem is, toch kan het onder-
zoek van deze morfologische types ons inzicht verschaffen over het over-
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wegen van bepaalde voedingswijzen in het milieu. Dit soort onderzoek
werd door verschillende auteurs gedaan [Warwick (1971); Warwick en
Buchanan (1971); Boucher (1972); Brenning (1973); Ward (1973)J.

'Voor het karakterise::en van grote gebieden zijn harpacticoiden
meer geschikt, ook al omdat de taxonomie van deze groep eenvoudiger is
en beter gekend. De eerste die parallele of isogemeenschappen van har-
pacticoiden onderscheidde wàs Por (1964a). In zuivere, eulitorale zanden
komt een kwalitatief arme gemeenschap voor met enkele zeer karakteris-
tieke soorten : Canuel.laperpl.exa, Harpact i cue flexus en Hal.ectinoeoma
herdmani(daarbij herbergt het eulitoraal een zeer rijke interstitiële
fauna). Parallel en van deze gemeenschap worden aangetroffen in de Mid-
dellandse zee (zowel.oostelijke als westelijke kant), waar evenwel Ca-
nue l.l.a perp lea:a ontbreekt. Langs de Scandinavische kusten zou Harpao-

tricue flexus vervangen worden door Harpact ieue uniremue , In Israël wordt
Halectinosoma herdmani naar diepere bodems verdrongen doo~ Halectinosoma
diops. Een andere parallele gemeenschap van soortgelijke substraten
maar met meer slib en op grotere diepte omvat eveneens Halectinosoma
herdmani en Harpacticus flexus, ~aar Canuella perplexa wordt vervangen
door Canuella furcigera die langs de Israëlische kust in kompetitie komt
met Canuella longipes. Deze geme,nschap wordt echter vooral gekenmerkt
door Laophontidae van het genus Asellopsis. Een derde parallele gemeen-
schap wordt door Por uit de Zwarte Zee beschreven : de Canuel.l:afurcigera -
Enhydrosoma sordidum gemeenschap die alleen daar voorkomt.

Van grofkorrelige zanden (Amphioxus-zand) en schelpbodems 1S een
andere, zeer specifieke fauna bekend. Het karakteristieke genus van der-
gelijke bodems schijnt Rhyncholagena te zijn, samen met enkele soorten
van het genus Robertgurneya, Bulbamphiascus imus en enkele Tetragoni-
cepsidae. Door Soyer (1970) werd uit de Middellandse zee een parallele
gemeenschap beschreven, de Rhynocholagena levantina - Pseudamphiascop-
sis ismaelensis gemeenschap, waarin de Diosaccidae de voornaamste familie
zijn gevolgd door de Ectinosomidae en de Ameiridae.

Van sublitorale fijnere zanden zijn volgens Por (1964a) vooral Lep-
tastacus-Soorten karakteristiek terwijl volgens Kunz (1951) zekere ver-

,
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tegenwoordigers van de Leptomesochra-groep (Ameiridae) en zekere Para-
mesochridae duidelijk interstitiële vormen zlJn. Deze gemeenschappen
schijnen een wereldwijde verspreiding te kennen; de dominante soorten
zijn vrijwel overal soorten van de genera Bradya, Stenhelia, Haloschi-
zopera , Enhydrosoma, clet odee , Typh Lamphi aeoue en Eurycletodes. We moeten
nochtans met Coull en Herman (1970) opmerken dat de studie van de zoo-.
geografie van meiobenthische copepoden lijdt aan een groot gebrek aan
gegevens uit grote delen van de wereld, zodat veralgemingen gevaarlijk
blijven. De gegevens van Coull en Herman (1970) steunen evenwel toch
het concept van de parallele gemeenschappen : zo vonden deze auteurs op
Bermuda een Leptastacus macronyx - PraeZeptomesochra africana gemeenschap
op fijne zanden die duidelijk parallel is met de door Por (1964a) be-
schreven gemeenschap van fijne zanden in Scandinavische wateren; speci-
fieke soorten waren daar Paramesochra minor, Paramesochra intermedia,
Leptastacus laticaudatus en Rhizothrix bocqueti. De eerste drie komen
ook voor op zanden rond Helgoland, de vierde is beschreven uit Roscoff.

Van de Middellandse zee beschreef Soyer (1970) naast de twee reeds
vermelde gemeenschappen ook een derde en zeer ingewikkelde gemeenschap
van slib, de Haloschizopera pontarchis - Typhlamphiascus lutincola-
Cl.etiodee pueil/lue gemeenschap, waarvan hij een aantal ondergem'eenschap-
pen onderscheidde.

3.2.- ~~iQ~~~~hi~~h~_g~~~~~~~h~EE~~_i~_~~_~~i~~!ij~~_~Q~h~_Y~_~~
Noordzee--------

3.2.1.- Overzicht

In het bestudeerde gebied konden twee duidelijk onderscheiden ge-
meenschappen worden omschreven met een overgangsgemeenschap tussen beide.
De omschrijving van deze. gemeenschappen steunt op het al dan niet voor-
komen van twee duidelijk verschillende types van Harpacticoida : ener-
zijds grote endobenthische detrituseters, typisch voor koolstofrijke
bodemsmet modderig of zandig substraat, anderzij ds kleine meiobenthische
grazers, typisch voor koolstofarme "zuivere" zanden. Daar nog niet alle
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Zone B : het gebied gekenmerkt ,door de overgangsgemeenschap Halectinosoma herdmani - Leptastacus
laticaudatus.

Zone C : het gebied gekenmerkt door de sabulicole Leptastacus laticaudatus - Psammotopa phyllosetosa
gemeenschap.
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harpacticoiden van alle stations taxonomisch verwerkt zijn, worden hier
als statistische gegevens de frequentie en dominantie van de soorten in

L n.een aantal stalen Fi = ~ gegeven en een beperkt aantal stalen werd
vergeleken met de similariteitsindex van S~rensen (Treillis-diagram,
fig. 12). In 1972 werd het grootste aantal stations bemonsterd; steunend
op de verspreiding van de harpacticoiden over de diverse stations in dat
jaar en ook over MOl, M06, Mll en M20 voor de vijf jaar werden drie
zones of gemeenschappen onderscheiden in de zuidelijke Noordzee (fig. 4)

- Zone A of HaZectinosoma herdmani-Microarthridion ZittoraZe gemeen--------------------------------
scha12

Omschrijving : een aan de kust grenzend gebied met een maximale
2oppervlakte van 3000 km . Het substraat bestaat uit met modder ge-

mengd fijn zand en modder; de groepsdiversiteit schommelt tussen 1,5
à 2,3 taxa gemiddeld over vijf jaar en de harpacticoiden vormen een
isogemeenschap met de HaZectinosoma herdamni-Harpacticus fZexus gemeen-
schap [Soyer (1970)J van sublitorale fijne zanden en modder.

-Zone~~LMZectinosoma~erdm~i-L~tastacus~tioouootus~emee~
schal2.
Een aan zone A grenzend gebied, van de kust weg, met een maximale

2oppervlakte van ongeveer 2500 km ; het substraat bestaat uit zand met
een sterk wisselende modder- en detritusfraktie; de groepsdiversiteit
schommelt tussen 2,8 en 5,6 taxa gemiddeld over vijf jaar; deze ge-
meenschap komt overeen met de door Kunz (1971) beschreven gemeenschap
uit detritusrijk zand.

-Zone~~~~tastacus~tioouootus-Ps~oto~1~Uoset~gemeensch~
Een zone, grenzend aan zone B en het grootste deel van het onder-

zochte gebied bestrijkend meteen maximale oppervlakte van ongeveer
20.000 km2 ; het substraat bestaat uit fijn tot grof "zuiver" zand. De
groepsdiversiteit schommelt tussen 7,8 en 6,1 taxa gemiddeld over
vijf jaar. De harpacticoide~soorten vormen een isogemeenschap van de
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Leptastacus maeronyx-Praeleptomesoehra afrieana gemeenschap [Coull en
Herman (1970)J en andere Leptastaeus spp. gemeenschappen uit "zuivere"
zanden [Por (1964)J.

3.2.2.- Zone ..!\: ..?E !!q.!(3..c!'~~rl:0s0rr!q...~e:.r.èq'!.i:..:l!:~.C!:.~?Cl'J:~.~1!~.4.~.?'7}....z..~.~~C?y!q.!(3......f$.~.-::
.IIl~~.J:l~.~?.!3::P

3.2.2.1.- Substraat (fig. 5 en tabel 5)
De diepte in deze zone overschrijdt niet de 10 m , en het gebied

valt samen ~et de grootste concentraties van klei-leem en detritus, aan-
gebracht door de Schelde en de IJzer in het zuiden en een zeer smalle
strook in het noorden, samenvallend met de afvloei van de Rijn, die dicht
bij de kust blijft. Golfenergie en stromingen bereiken hoge waarden In
dit gebièd I ourrent: velocity 60 mis; v~~~'"20 cm/s ), Desondanks krijgt
men sedimentatie van slib, veroorzaakt door de hoge concentraties van
suspensiemateriaal en organisch materiaal waardoor de vorming van aggre-
gaten door biologische aktiviteit bevorderd wordt [Gullentops (1973)J.
Door de geringe diepte worden de bovenste lagen steeds opnieuw in sus-
penSIe gebracht (turbiditeit 1 mg/~ ; materie in suspensie 10 mg/~)

[Moens (1973)J. De modderlaag IS ver van homogeen in dikte en volgt de
geribde bodemtopografie In het zuiden terwijl de 2,3 - 4 miljoen ton
modder die per jaar uit de Rijn komt [McCave (l971)J grotendeels in sus-
pensie blijft; alleen onderbepaalde omstandigheden worden modderlagen
van max. 2,5 cm dikte gevormd, of 0,3 cm dikke lagen gedurende dood-
waterperioden [Moens (1973)J. Het zand (fijn tot gemiddeld) is gemengd
met 2 tot meer dan 32 % modder en het gehalte organisch materiaal
bedraagt over het algemeen meer dan 0,5 % .

Daar zware metalen met de modderfraktie verbonden ZIJn In het
normaal dat in dit gebied de
(Zn ,> 200 ppm; Cu > 30 ppm
(1972); Elskens (1973)J.

hoogste waarden genoteerd worden
Mn > 500 ppm Fe203 > 2,5 %) [Wollast
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Tabel 5

Korrelgrootte-analyse

% grint % zand % % org. C Mediaan I'
slib-klei zandfraetie

1o()1 - 94,85 5,15 0,3 154
M02 - 99,18 0,82 - 236
M03 - 99,94 0,06 - 325
M04 100 - - - -
1o()5 - 58,88 41,12 1,5 159
M06 - W,27 2,73 0,1 259
M07 30,3 W,50 2,50 0,1 291
MOS 45,6 99,07 0,93 - 255
M09 - 98,00 2,00 0,3 496
M10 - 99,70 0,30 0,2 392
M11 - 99,40 0,60 0,2 215
M12 - 100,00 - 0,2 '516
M13 - 100,00 - 0,1 400
M14 0,16 99,50 0,50 - 346
M15 - 99,60 0,40 - 406
M16 - 98,00 2,00 - 283
M17 - W,90 2,10 - 303
M18 - 99,00 1,00 - 287
M19 - W,20 2,80 - 281
M20 - 99,10 0,90 - 299
M21 - 99,10 0,90 0,1 233
M22 - 98,60 1,40 0,1 227
M23 - 99,20 0,80 0,1 219
M24 - 98,60 1,40 0,3 227
M25 - 99,20 0,80 0,1 257

M1034 - 20,20 79,80 1,7 150
M1050 - 5,50 94,50 3,2 150

Z 1 - 83,80 16,20 2,0 162
Z 2 - 99,80 0,20 0,2 173
Z 5 - 91,40 8,60 1,1 167
Z 6 - 99,30 0,70 1,2 139

,

Z 7 - 99,70 0,30 0,4 136
Z 8 - 88,20 11,80 0,8 ' 130
Z 9 - 99,90 0,10 0,5 245
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Invloed van de getijdstromingen en golfslag

3.2.2.2.- Harpacticoida

De harpacticoiden uit deze gemeenschap zijn alleen grotè endo- en

epibenthische soorten met ofwel verbrede aanhangsels voor een zwemmende

levenswijze, ofwel een torpedovormige c~phalothorax en gereduceerde aan-

hangsels voca: een gravende levenswij ze. Als epibenthisch magMi Gr,oa,r;tli-
f,"icJ-f-p'n- Zittopale wprden beschouwd, terwijl Peeudobradua cr , beduina ,

fiff,?eatinosoma sarsi, Haleetrinoeoma herdmani, CanueTLa perp Lexa , Daaty-
,?opodia vulgaris, Enhydrosoma propinquum, BuLbampkriaeoue imus en Tyh'-
PkClJ!Tl?;hipsJ~usspea. gravende vormen zijn [CouIl (1970) J. Alle soorten
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zijn detrituseters. Het meest frekwent en dominant zijn Microarthridion
ZittoraZe en HaZectinosoma herdmani

De gemeenschap is een verarmde isogemeenschap van de HaZectino-
soma herdmani-Harpacticus fZexus gemeenschap beschreven van fijne zanden·
uit de Middellandse Zee [Soyer (1970c)J. Sterk vergelijkbare gemeenschap-
pen worden op zand en modderige substraten aangetroffen in de noordelijke
Noordzee [Noodt (1957)], de Scandinavische kust [Por (1965a,b)J, de
Zwarte Z2e en de oostkust van de Middellandse Zee [Por (1964a)J evenals
te Kiel (Oostzee) [Scheibel en Noodt (1975)] en te Bermuda [CouIl
(1970)J.

3.2.2.3.- Nematoda
De nematoden van deze zone werden bestudeerd door Decraemer (1972)

en Heip en Decraemer (1974).
Vijf lokaliteiten werden bemonsterd voor de Belgische kust tussen

Oostduinkerke en Middelkerke met een Van Veen grijper in 1971.
Het sediment van Z1 bestond uit slib met een hoog gehalte orga-

nisch materiaal (1,8 %) , terwijl dit van Z3 bestond uit g~middeld
zand (mediaan 312 ~m) met een zeer laag gehalte organische materiaal
(0,07 %) , z6 uit zandig slib (kleifraktie 11,7 % , mediaan van zand-
fraktie 134~) met hoog gehalte organisch materiaal (0,75 %) . Het
sediment van Z7 bestond uit zandig slib (mediaan van de zandfraktie
163 ~m) met een laag gehalte organisch materiaal (6,21 %) en dit van
Z9 uit gemiddeld zand (mediaan 257 ~m) met een zeer laag gehalte or-
ganisch materiaal (0,06 %) •

Voor de verdeling van de nematoden in voedingstypes nemen we de
klassifikatie van Wieser (1953) aan die steunt op de mondholtestruktuur
en die later door hemzelf (1959a,b) en anderen [o.m. Ward (1975)J werd
versoepeld

- groep 1A
- groep 1B
- groep 2A
- groep 2B

wellicht selektieve deposit-eters,
mogelijk niet-selektieve deposit-eters,
epistratum-eters,
overwegend predat9ren en omnlvoren.
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fig. 6.

Samenstelling van Nematodenpopulaties in vier lokaliteiten van zone A volgens het voedingstype.
1A : selektieve depositeters ; 18 : niei-selektieve depositeters ; 2A : epstratumeters ; 28 :
omnivoren-predatoren (naar De Craemer, 1972).

Toepassing van deze indeling geeft een duidelijk verschillend
beeld naargelang van het substraat. In slibrijke sedimenten, rijk aan
organis ch materiaal (Z 1, zs) zijn de niet-selektieve deposit-eterEi vol-
ledig dominant (fig. 6) (96,2 % - 97 %) . Deze dominantie wordt bepaald
door het genus Sabatieria (tot 97 %) en in mindere mate Theristus (max.
60 %) (fig. 6). Andere groepen Z1Jn zeer slecht vertegenwoordigd. Wieser
(1959a,b), evenals McIntyre (1964), vermeldt het genus Sabatieria als
typisch voor modderige sedimenten. Warwick en Buchanan (1970) en Reise
et al. (1972) vermelden een percentage van 80 % niet-selektieve
deposit-eters op modderige bodems, terwijl Ward (1973) Sabatieria als
dominant genus vermeldt voor modderige bodems in Liverpool Bay. De
soortendiversiteit in dit habitat is zeer laag, zoals o.m. door .Ward
(1973) wordt opg~merkt.
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In zandige substraten van zone A (Z3-Z9) komt een rijkere fauna
voor, gedomineerd door de 2A groep (52,3 % en 40,8 %) en in dalende
orde gevolgd door lB, 2B en lA. In Z3 wordt de groep 2A voornamelijk
vertegenwoordigd door de genera spiZophoreZZa (22 %), Rhips (15%) en
Hypodonto Laimue (10 %); in Z9 door Paracantihonchue (20 %) en Paracuatho-
Zairrrus(15 %) [Z9 : 20-5-1971 vertoont echter een dominantie van Theris-
tus (60 %), voedingstype lBJ. De samenstelling volgens voedingstypes
van Z3 is nagenoeg identisch met die van nematoden uit de Cyprideis-
Manayunkia gemeenschap (zandige modder tot modderige zandbodem) van de
Wismar Bucht (Baltische zee) : HypotodontoZairrrus, Sabatieria en Paraaya-
thoZairrruszijn dominant [Brenning (1973)J. De gemeenschap vertoont even-
eens gelijkenissen met deze van station Buit Northumberland [Warwick
en Buchanan (1970)] en met een litoraal grof zandhabitat in het Exe
estuarium [Warwick (1971)J. De diversiteit is hoog en geen enkele soort·
lS zo overweldigend dominant als de dominante soort in de slibstalen.

Station Z7 heeft een intermediaire positie met een dominante 1B-
groep maar minder uitgesproken dominant dan in slibstalen. Groep lB
wordt hier voornamelijk ve~tegenwoordigd door Riahtersia inaequaZis
(max. 45 %) en het genus Theristus (max. 60 %).

De dominantie van niet-selektieve deposit-eters ten aanZlen van
epistratum-eters in slibrijke stalen lS in overeenkomst met de vast-
stelling van Ward (1975) dat er niet alleen een procentuele stijging
van deze groep is met de stijging van het slibgehalte, samenvallend met
een overeenkomstige daling van het percentage epistratum-eters, maar
dat er tevens een algemene tendens bestaat waarbij de numerieke abun-
dantie van deposit-eters stijgt en deze van de epistratum-eters daalt.

Samenvattend kunnen we stellen dat de nematodenfauna in zone A
geen homogeniteit vertoont, dit in tegenstelling met de harpacticoi-
denfauna, maar verschilt volgens de samenstelling van het substraat.
Deze fauna kan verdeeld worden in een typische soortenarme modderfauna
en een rijkere fauna van koolstofarme zanden; de samenstelling van deze
fauna is echter zeer verschillend van de nematodenfauna van zuiver zand
uit dieper water.
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3.2.2.4.- Turbellaria
------

uit deze zone werden de Turbellaria van M68, Ml 067, Ml097, M1189,
M2841 en M2552 door Degadt (1973, licentiaatsverhandeling) bestudeerd.

Volgende soorten werden aangetroffen : AcoeZa indet, Nemertode~a
(Acoela), Hap Lopharunx roetratue , Macrostomide (genet sp , indet), Ma-
crostomum(Macrostomiden); MonoceZopsis otopZanoides, Minona sp., Du-
pZominona sp.,ArchimonoceZis sp. (Monoceliden, Proseriata), OtopZanidae
indet (Pr-oe er i.at a ) , TyphZopZanoidarum sp ; , Aul.opharunx aeetuax-iue Lëo-
lenopharyngidae; Typhloplanoida), Provorticidarum sp. (Dalyellida),
SchizochiZus choriurus, Neoschizorhynchus parvorostro, Pseudoschizor-
hynchoides ruber (Schizorhynchidae; Kalyptorhynchia), Diascorhynchus
rubrus, Proschizorhynchus triductibus (Diascorhynchidae; Typhloplanoidea),
CheZiplana spp. (Carcinorhynchidae, Typhloplanoidea), Psammorhynchustu-
buZipenis (Psammorhynchidae, Typhloplanoidea) en Scanorhynchus forcipatus
(Polycistidae, Typhloplanoidea).

De Macrostomida met HapZopharynx rostratus zijn.dominant (65 %),
gevolgd door de Monocelidae (20 %) met M. otopZanoides en DupZominosa
sp. (proseriata) .

Geen enkele soort komt in meer dan twee van de zes bemonsterde 10:'"

kaliteiten uit zone A voor. H. rostratus wordt vermeld uit zuiver grof
zand (Kieler Bucht) [Meixner (1938)J, uit de HaZammohydra-biocoenose
van de Kieler Bucht [Ax (1952)J en uit fijn zand van het Noorse subli-
toraal [Karling (1965)J. Hier wordt ze in fijn modderig zand aangetrof-
fen. Een soort, AuZopharynx aestuarius, wordt vermeld uit modderig zan-
dige bodems [Ehlers (1972); Schmidt (1968)J; terwijl de andere tot op
de soort gedetermineerde Turbellaria niet gebonden schijnen te zi jn aan
een bepaald sediment [Boaden (1963); Schmidt (1968); Schille (1970) J. M.

otopZanoides wqrdt uit zuiver fijn zand vermeld [Ax (1951)J.

3.2.2.5.- Polychaeta
Deze groep wordt hier uitsluitend vertegenwoordigd door mixoben-

thische vormen, m.a.w. larvale stadia van Nephtys hombergii en Pectinaria
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koreni; de kleinste vormen die hier ~angetroffen worden zijn Anaitides
mucosa en Eumida sanguinea (Govaere, pers. med.).

3.2.2.6.- Bivalvia
Deze behoren eveneens tot het mixobenthos en ZlJn kleine exem-

plaren(1 mm), voornamelijk van Abra aZba en TeZZina fabuZa (Govaere,
pers. med.).
3.2.2.7.- Ander~.!-axa

Gedurende gans het verloop van het onderzoek werden van de overlge
meiobenthische taxa alleen de Halacariden en Gastrotrichen in twee stalen
uit deze zone aangetroffen.

3.2.2~8.- Conclusie-----
Als algemeen kenmerk van de HaZectinosoma herdmani-Microarthridion

ZittoraZe gemeenschap mag worden aangenomen dat alle harpacticoidenen
het, overgrote deel van de Nematoden detritus-eters of niet-selektieve
deposit-eters zijn en dat niet alleen het aantal taxa maar ook het aan-
tal soorten laag is met een duidelijke dominantie van een of twee species.

3.2.3.- Zone B of HaZectinosoma herdmani-Leptastacus Zaticaudatus..................................................................... , , .
gemeens chap

3.2.3.1.-Substraat (fig. 5)
De gemeenschap wordt aangetroffen ln een gebied verder van de kust

verwijderd en tegen zone A aanleunend. De diepte schommelt tussen 15
en 20 m • De zone vertoont een tongvormige uitbreiding naar open zee ln
het verlengde van het Schelde-estuarium en waaiert noordwaarts breed uit.

Het gehalte aan organische stoffen (0,20 - 0,30 %), turbiditeit
(0,5 - 1 mg/2), suspensiemateriaal (1 - 10 mg/t), modder « 1 - 2 %),
Zn (100 - 200 ppm}, Cu (10 - 30 ppm ), Mn (100-500 ppm ) en Fe203 (1,5-
2,5 %) ligt beduidend lager dan in zone A.

De stalen zijn echter over het algemeen nog rijk aan detritus,
blijkbaar afkomstig van de Schelde, en tijdens periodische bemonsterin-
gen (pt. M06en pt. M11) werden zeer duidelijke schommelingen in de
samenstelling van het substraat vastgesteld, op eenzelfde punt variërend
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van detritusrijk zand over niet gereduceerd zand met fijne sliblaag tot
gereduceerd zand met dikke sliblaag. Dit gold voornamelijk voor stations,
die zone A begrenzen en blijkbaar periodisch tot deze zone betioren.

3.2.3.2.- Harpacticoida
Naast de meest frequente endobenthische soorten uit zone A komen

hier een aantal cylindervormige meiobenthische soorten voor, die door
Wieser (1959a) als glijdende vormen (sliders) worden omschreven en die
zich voeden met microalgae en bacteriën die op zandkorrels groeien
(epistratum-grazers). Daarbij komen nog een aantal meestal gravende
soorten waarvan het voedingstype grotendeels onbekend is, met uitzon-
dering van de Ameiridae. Zij hebben echter een lage frequentie en zijn
nooit dominant in een staal.

De meest frequente soorten ZlJn Halectinosoma herdmani (detritus-
eter) en Leptastacus laticaudatus (grazer).

Andere detritus-eters zijn Halectinosoma sarsi, Canu?lla perplexa,
Dactylopodia vulaai-ie , Eetrinoeoma dentatum, Eui erpina aoutifrone , Thomp-
sonula hyaenae, Microarthridion littorale en Fultonia hirsuta, terwijl
tot de overwegend grazende soorten behoren ArenoseteUa germanica, Pa-
~qrenosetellaleptoderma, Ameira sp.A, Ameira sp.B, Ameira pusilla,
~~euqoameira crassicornis, Robertgurneya ilievecensis, Rhizothrix minuta,
PqpCltnesochraminuta, ~a ooel.ebe , Parameeoohra, sp ,, Lept0rr/p~
?oqhrp, sp., Paral.epi-aetiacueeepi.nulatue , Arenocaris bifida en EVan,$tiJîa
'incerta.

Daar het substraat zeer afwisselend kan zijn lS ook de faunasamen-
stelling van elke lokaliteit in de tijd sterk veranderlijk en kan. soms
tijdelijk alleen uit detritusetende vormen bestaan. Voor lokaliteiten
aan ,de rand van de sublitorale moddervlakte is dit de regel en zijn de
interstitiële soorten slechts enkele malen over een jaarlijkse staal-
name aanwezig (Mo6). Voor andere lokaliteiten (M11), niet in de omgeving
der sublitoraIe modders, is dit soms het geval (o.a. juli 1974). De
kwantitatieve verhouding detritus-eters/grazers voor deze lokaliteit lS



- 36 -

op 3 gemiddeld (zie tabel M11). Isogemeenschappen van de HaZeati-

nos oma hepdmani-Leptastacus Zaticaudatus-gemeenschap worden niet duide-
lijk in de literatuur vermeld en de gemeenschap kan in feite als over-
gangsfacies of subgemeenschap beschouwd worden.

Kenmerkend voor een dergelijke gemeenschap lS dat zij voortdurend
evolueert in tijd en ruimte tussen de twee gemeenschappen die haar be-
grenzen, zoals de StenheZia aemuZia-facies van de Middellandse Zee
[Guille en Soyer(1974)J. Daar het aantal sabulicole soorten evenals
hun numeriek aantal hier hoger is dan het aantal limicole soorten zou
men zone B eerder moeten beschouwens als een overgangsfacies naar de
Leptastacus Zaticaudatus-Psammotopa phyZZosetosa-gemeenschap in plaats
van naar de HaZectinosoma herdrnani-MicpoarthPidion ZittopaZe-gemeenschap.

3.2.3.3.- Nematoda (fig. 7)
De samenstelling van de Nematodenfauna werd bestudeerd door Jens~n

(1974, licentiaatsverhandeling) aan de hand van 7 stalen genomen in
.lokaliteit M06 in de winter 1973. Volgens de gegevens van Gullentops

(pers. med.) heeft deze lokaliteit 97,27 % zand en 2,73 % slib-klei
met een mediaan van 259 ~m voor de zandfraktie en 0,1 % organische
C. In de winter van 1973 was het klei-slibgehalte op dit punt zeer hoog
(30 - 60 %) en het gehalte aan organisch materiaal bedroeg 2 tot
10 % . Het aantal soorten harpacticoiden op dit tijdstip was zeer laag
en bestond alleen uit detritus-eters, typisch voor zone A (HaZectinosoma

herdmani , Hal.ect-inoeoma eaxe i en Canuel.La perp letcä) ,

De gemiddelde samenstelling volgens voedingstype ln 7 stalen
met 79 soorten wees op een duidelijk overwicht van niet-selektieve
deposit-eters 1B (63 %) , gevolgd door epistratum-eters 2A (26 %) ,
predatoren-omnivoren 2B (6 %) en een gering aantal selektieve deposit-
eters (3 %) •

SabatiePia maakte 71 % van de Chromadoriden en in totaal 24 %
van alle Nematoden uit, gevolgd door Richtersia inaequaZis (14 %) 1B
en MicroZaimus (13 %) 2A (Chromadoriden), terwijl ThePistus spp. 1B
(Monhysteriden) 12 % van het totaal aantal Nematoden uitmake~.
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fig. 7.
Samenstelling van Nematodenpopulatie in zone B (M06)
en zone C (M14) naar het voedingstype (naar Jensen,
1974).

De samenstelling volgens de voedingstypes ligt hier tussen deze
van slibstalen (z6, Z1, Z7) en van zandstalen (Z3, Z9 en M14) en ver-
toont de meeste overeenkomst met de faunasamenstelling van Z7 uit zone
A (Richtersia 12 - 45 % ; Theristus 9 - 50 % ; Microlaimus 0 - 1 %;
Sabatieria 5 - 14 %) en met habitat 2 van Ward (1973) bestaande uit
zeer modderig zand (15 - 60 % klei-leem) (Sabatieria 42 - 65 % , Micro-
laimus 10 - 11 % , Richtersia 10 - 13 %).

Alhoewel op de datum van de staalname het slibgehalte hoog was en
de harpacticoidenfauna sterk verarmd, is de aanwezigheid van een rela-
tief hoog aantal epistratum-eters toch opvallend; de verklaring hiervoor
moet misschien gezocht worden in de slechts tijdelijke aanwezigheid van
modder in deze zone, tevens verbonden aan de ongelijke bodemstructuur
zodat beide groepen (1B en 2A) hier wellicht met wisselende dominantie
kunnen aangetroffen worden.
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3.2.3.4.- Turbellaria
-----

Uit zone B werden de lokaliteiten M22, M59,M1119,M1693 en M1993
bestudeerd. De Turbellaria werden gedetermineerd door Degadt (1973) als
Nemertioderma sp , (+ Acoela indet.), Miarostomum sp. (Macrostomida), Mono-
aeZopsis otopZanoides, ArahimonoaheZis sp. (Monochelidae; Proseriata),
AndrosimpZex sp. (Promesostomidae; Typhloplanoida); TyphZopZanoidarum
sp. (Typhloplanoida), DaZyeZZoide indet. (Dalyelloida), TyZaaorhynahus
sp., SahizoahiZus ahoriurus, Neosahizorhynahus parvorostro, Pseudosahi-
zorhynahoides ruber? (Schizorhynchidae; Kalyptorhynchia).

De Otoplanidae (Proseriata; Seriata) bedragen 48 % van de fauna
gevolgd door de Acoela (20 %) , de andere families zijn slecht vertegen-
woordigd en Solenopharyngidae (alleen in zone A gevonden), Diascorhyn-
chidae (zone A en C), Psammorhynchidae., Polycystidae, Eukalyptorhynchidae
en Coelogynoporidae (alleen in zone C gevonden) ontbreken.

De Turbellariafauna in zone B blijkt dus de laagste diversiteit
te bezitten en wordt bevolkt door families die algemeen zijn voor de
drie zones.

3.2.3.5.- Polychaeta
De meeste Polychaeten ~n deze zone aangetroffen (alleen bestudeerd

~n lokaliteit M16) behoren eveneens tot het mixobenthos en zijn o.a.
juvenielen van Eteone Zonga, Nephtys airro~a, spiophanus bombyx en Sao-
ZeZepis bonnieri. Echte meiobenthische vormen zijn zeldzaam, en alleen
Hesionura augeneri en StreptopsyZZis websteri kunnen als echte inter-
stitiële vormen worden beschouwd (Govaere, pers. med.) naar de omschrij-
v~ng van Westheide (1971).

3.2.3.6.- Mollusca
Alleen mixobenthische Jonge bivalven komen geregeld i~ de zone

voor, o.a. Venus, TeZZina en Abra sp. Geen interstitiële gastropoden
werden aangetroffen.
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3.2.3.7.- Andere ~roepen
N'emertina, Oligochaeta en Archiannelida werden regelmatig aange-

troffen; Hydrozoa,Gastrotricha en Halacarida zijn zeer zeldzaam ter-
wijl Kinorhyncha totaal ontbreken.

3.2.4.- Zone C of Leptastacus Zaticaudatus-PsammotopapnyZZosetosa-ge-............................................................................................. : .

meenschap

3.2.4.1.- Substraat (fig. 5)
Deze zone omvat het ganse gebied dieper dan 20 m en een relatief

ondiep gebied dichter bij de kust vóór de monding van de Oosterschelde.
Het substraat bestaat uit zuiver zand (met uitzondering van grint

en keien in M04 en M10). De klei-slib fraktie is zeer gering (99 -
99,9 % zand); het gehalte organisch materiaal is laag (0,15 - 0,20 %)
en daar het gebied in dieper water ligt en niet meer de direkte invloed
van de estuaria ondergaat, vertonen turbiditeit en het gehalte aan sus-
pensiemateriaal eveneens lage waarden (respektievelijk 0,5 mg/t en
1 - 5 mg/t). De mediane korrelgrootte van het zand is niet homogeen in
dit gebied maar varieert volgens dalende snelheid van getijstromingen

- van grover dan 350 ~m zuidelijk van 52 0 Noorderbreedte,
- tot grover dan 300 um zuidelijk van 52 0 12' Noorderbreedte,
- en grover dan 250 um zuidelijk van 52 0 25' Noorderbreedte

met de grofste zanden en grint corresponderend met het diepste water
(Z.W.) [Gullentops (1973)J.

Daar het slib-klei-gehalte laag is, is het gehalte aan zware
metalen eveneens laag (met uitzondering van sommige lokaliteiten met
hoge, d.i. > 30 ppm , waarden voor lood). Maximale waarden zijn
100 ppm Mn 10 ppm Cu, 100 ppm Zn, ± 0,17 ppm Hg en 1,5 %
Fe203 , de concentraties zijn gewoonlijk echter veel lager.

3.2.4.2.- Harpacticoida
In zone C komen de grote gravende of epibenthische harpacticoiden,

typisch voor de littorale zones, niet meer voor. De fauna vertoont een
totaal andere samenstelling door een dominantie van smalle, slanke
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soorten aangepast aan een echt interstitieel bestaan en van het epls-
tratum-etende type.

Als typisch "glijdende" (sUders ) of psammische vormen [Kunz
(1951); Wieser (1959a); Por (1964a); Coull (1970) en Noodt (1971)J,
levend in de interstitiële holten tussen de zandkorrels, komen hier
voor: Leptastaeus latieaudatus, Leptastacus maeronyx, Evansuta ineerta,
Evansula pygmaea, Cylindropsillus laevis, Paraleptastaeus holsaticus,
Paraleptastacus espinulatus, Stenocaris kliei, Stenoearis sp., Areno-
cai-ie bifida, Arenopontia eubteimanea , Arenopontia sp , , Leptopontia
curudoauda (Cylindropsillidae), Parameeoehra simi l.ie, Parameeoohra
eoe Lebe , Parameeochra spp , (Paramesochridae), Paoarenoeet:e Tl.a graai Lie.,
Pararenosetella erythrops, Pararenosetella leptoderma, Arenosetella
germaniea, Arenosetella tenuissima, Arenosetella longieornis (Ectino-
somidae), Psammotopa phyllosetosa en enkele Ameiridae : Ameira pusilla,
Arneira speeiosa, Pseudoameira erassieornis, Ameiropsis cf. ariana,
Ameiridae indet.·

Als interstitiële gravers, dieren die de interstitiële ruimten
bewonen wanneer mogelijk, en de structuur van het substratum veranderen
door kleine korrels te verplaatsen om deze ruimten te vergroten [Hartz~
band en Hummon (1974)J kunnen beschouwd worden Rhizothrix minuta, Robert-
guerneya simiUs, Robeirtquerneua i.l.ieveoencie, Hal oechi.zopera juno di ,
HaZoschizopera mathoi en HaZosehizopera bulbifer.

De echte gravers met torpedovormige cephalothorax zijn Halectino7
soma anguUfrons, Hal-eet inoeoma propinquum en Ectinosoma compreeeum, Zij

ZlJn over het algemeen zeldzaam en komen vooral voor in stalen met veel'
detritus van planktonische oorsprong. Deze soorten vervangen wellicht
de meer uitgesproken litorale soorten Halectinosoma herdmani en HaZec-
tinosoma sarsi in dieper water.

De hoogste frequentie en dominantie hebben Leptastacus Zatieauda-
tus en PSammotopa phylZosetosa, evenals Paramesochridae (Paramesoch~a
s~miZis), ArenoseteZla en Paraleptastacus. Isogemeenschappen hiervan
worden uit zuivere zanden vermeld over de ganse wereld [Kunz (1951);
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Por (1964a); Coull (1970); Noodt (1971); Scheibel en Noodt (1975)J zowel
uit de Noordzee, Middellandse Zee, Zwarte Zee als de Stille Zuidzee.

3.2.4.3.- Nematoda (fig. 7)
De samenstelling van de nematodenfauna van zone C volgens voedings-

type werd bestudeerd voor lokaliteit M14 (12 stalen) (januari 1973)
[Jensen (1974)J; de samenstelling van het substraat voor deze lokaliteit
(Gullentops, pers. med.) is 99,5 % zand (mediaan 346 um}, 0,50 %
slib-klei en 0,16 % grint.

Van het totale aantal soorten (136) ZlJn de epistratum-eters (2A)
duidelijk dominant (67 %) met als voornaamste genera Chromadorita (c.
tentabunda 10 %), Neochromadora (16 %) , Hypodontolaimus (8,5 %) en
Dichromadora (6 %) . Veel minder belangrijk (20 %) zijn de niet-
selektieve deposit-eters (lB) met als dominante genera Epei Lonema

(4,8 %) , Xyala (x. striata 3,53 %) en Theristus (3 %) ; bij de pre-
J

datoren-omnivoren (10 %) noch bij de selektieve deposit-eters (2 %)
kan men van een duidelijke dominantie spreken.

Ward (1975) merkt op dat Xyala spp. en andere familie's e~ genera
met een zwaar gesculpteerde cuticula meestal geassocieerd zijn met gro-
vere, slibvrije sedimenten. Chromadorita tentaculata, hier veruit de
dominante soort, blijkt niet typisch te zijn voor zuiver zand, daar
deze soort door Tiet jen (1969) eveneens, alhoewel zeldzaam, voor sedi-
menten met een groter slibgehalte dan 5 % wordt vermeld (Pettaquamscutt
East ). Door Warwick (1971) wordt de soort uit grove littorale zanden van
het Exe estuarium vernoemd.

Het genus Neochromadora, het tweede meest representatieve genus,
wordt door Ward (1973) als dominant van modderig grove zanden te Liver-
pool Bay'vermeld.

Alhoewel de dominante genera dus niet als typisch voor zandig
. . . (substraat mogen worden beschouwd lS de verdellng van de voedlngstypes

met de grote dominantie van epistratum-eters kenmerkend voor deze sedi-
menten.
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3.2.4.4.- Turbellaria-----
In zone C werden van station M14, M61, M65, M72, M1348, M1352,

M1358, M1699, M1778, M1930 en M2001 de Turbellaria-fauna bestudeerd
[Degadt (1973), licentiaatsverhandelingJ. Volgende groepen werden aan-
getroffen: Nemert.oderma sp , (Acoel,a}, Acoe La gen. et sp, indet, Hap l-o-:

phamjnx roetiratue , Microstomum sp , (Macrostomida) , Minona sp ,, Dup lomi-:

non a sp.A, DupZominona sp.B (Monocelididae, Proseriata), Cil'rifera.du-
mosa, CoeZogyncpora axi, CarenscoiZia bidentata (Coelogynoporidae, Pro-
seriata), Otoplanidae indet, AndrosimpZex sp. (Promestomidae, Thphlopla-
noi.da), TyphZopZanoidarum sp.B (Solenopharyngidae, Typhloplanoida), Pro-
vorticidarum sp. (Dallyelloida), SchizochiZus choriurus, Neoschizorhyn-
éhus parvorostro, Pseudoschizorhynchoides ruber?, Carcharodorhynehus
fLavidus, C• .sp.A, C. sp.B (Schizorhynchidae, Kalyptorhynchia), Diascor-
hynchus rubrus (Diascorhynchidae, Kalyptorhynchia), CheZipZana sp.A.,
C. sp.B, C. styZifera (Carcinorhynchidae, Kalyptorhynchia), EukaZyptor-
hynchia indet.

De Coelogynoporidae (Proseriata) maken ongeveer 45 % der fauna
uit, gevolgd door de Schizorhynchidae (25 %) , de Acoela (10%) en
Macrostomida (7 %) . De eerstgenoemde familie wordt evenals de Eukalyp-
torhynchia alleen in deze zone aangetroffen. De twee meest voorkomende
soorten van deze familie, Cirrifera dumosa en CoeZogynopora axi werden
beschreven uit gemiddeld tot grof zand, op het strand van Sylt [Schmi.df
(1968); Sopott (1972)J. In de Noordzee werden zij gevonden in gemiddeld
zand met korrelgrootte 280 - 355 ~m zonder organische koolstof.

De soorten-diversiteit is hoger dan in zone A of B en er bestaat
een duidelijk verschil in samenstelling volgens de zones.

3.2.4.5.- Polychaeta
Een aantal "echte" interstitiële soorten [Westheide (1971)J werd

gedetermineerd in lokaliteit M20 (zuiver zand; mediaan 299 ~m).
Exogene naidina en Hesionura augenerizijn de dominante soorten;

evenals Exogene hebes, MicrophthaLmus Listensis, SphaerosyZLis hystrix,
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StreptosyZZis websteri zlJn het carnlvore vormen, predaterend op Nema-
toden en Harpacticoiden; de enige interstitiële selektieve depqsit-eter,
aangetroffen in zone C, is Auriopsis sp. tevens de kleinste polychaet
uit deze zone (Govaere, pers. med.).

3.2.4.6.- Mollusca
Een aantal typische interstitiële gastropoden werden aangetroffen

ln stalen die niet gefixeerd werden (M14) : Caeeum"gZabrum, MicrohedyZe
spp., Pseudovermis papiZZifera en PhiZinogZossa heZgoZandica werden ge-
determineerd. De bivalven zijn mixobenthisch en zijn juvenielen van
soorten uit de macrobenthische Venus gaZlina-gemeenschap.

In de meeste s~alen van zone C wordt het genus HaZammohydra aange~
troffen. Deze interstitiële vorm, typisch voor zuivere grove en gemid-
delde zanden, blijkt in de ganse kust zone te ontbreken.

3.2.4.8.- Gastrotricha
Deze groep, alhoewel soms numeriek belangrijk en overal in zone C

voorkomend, werd niet taxonomisch bestudeerd, daar dit op levend mate-
riaal moet gebeuren. In de levende stalen van M14 (zuiver zand, mediaan
346) vormden Turbanel.l-a, Paraturbanel/la , Neodasys en Macrodasys de
grootste en meest opvallende vertegenwoordigers van deze groep.

3.2.4.9.- Archiannelida------
Alhoewel in levend materiaal van M14 de genera MesoneriZZa (M.

intermedia), NeriUidiwn sp. (Nerillidae) en vooral Diurodx-i.Lue(D.
minimum), TriZobodriZus (T. axi) en Irinophi.l.ue(D. gyrociliatus) (Dino-
philidae) regelmatig werden aangetroffen, werd, wegens de onmogelijkheid
om de meeste van deze vormen te herkennen in gefixeerde preparaten,
voor tellingen alleen rekening gehouden met vertegenwoordigers van de
Polygordiidae en Protodrilidae. Talrijkst in de stalen zijn PoZygordius
(o.a. P. tentacuZatus) en Saccocirrus; minder opvallend zijn Protodri,lus
en ProtodriZoides, die echter zeer gemakkelijk breken na fixatie en
moeilijk herkenbaar zijn.
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3.2.4.10.- Tardigrada
BatiZZipes mirus werd eenmaal aangetroffen 1n een duikerstaal

(4-1975) van lokaliteit M14 (diepte 35 - 40 m), 8 cm diep in het zand.
Tot nu toe werd deze soort nooit uit de sublittorale zone vermeld
[Renaud-Mornant en Polloek (1971)).

3.2.4.11.- Echinodermata------
Op dezelfde lokaliteit M14 werd Leptosynapta minuta als en1ge

interstitiële echinoderm eenmaal aangetroffen, alhoewel deze soort vol-
gens Swedmark (1971) algemeen 1S in Europese wateren.

3.2.4.12.- Andere~roepen
Een soort Kinorhynch werd aangetroffen op drie lokaliteiten (5

exemplaren). Interstitiële Ostracoden zijn eveneens zeldzaam; Oligochae-
ten, Nemertinen en Halacariden zijn niet zeldzaam maar werden niet taxo-
nomisch'bestudeerd. Van Brachiopoden (Gwynnia capsuZa) werden alleen
lege schelpen in kustlokaliteiten tegen de Franse kust gevonden, wel-
licht vandaar met de stroom meegevoerd.

4.- Vertikale distributie

4.1.- Vertikale distributie 1n zone A en B

De vertikale distributie van de meiofauna werd nagegaan door het
verdelen van 20 cm lange karotten, met duikers genomen, in schijfjes
van 2 cm . Dit gebeurde enkele uren na de staalname, volgens McIntyre
(pers. med.) is dit voldoende voor het optreden van vertikale migraties
in de fauna; volgens Barnett (1968) is dit niet het geval, althans niet
voor harpacticoiden.

Stalen uit zone A werden genomen op lokaliteit M1149 (winter 1974,
sediment 15 cm slib met zwarte gereduceerde zandlaag) en MOl (zomer
1974: sediment zand met mediaan 190 ~m , slibgehalte vermengd met zand
0,5 % ; organische koolstof Ó, 14 %).
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Stalen uit zone B werden genomen op lakaliteiten M06 (zomer 1974,
sediment 6 cm slib boven grijs zand met mediaan 320 ~m slibgehalte
met zand vermengd 2,22 % en organische C 1,38 %) en M11 (zomer 1974
sediment 0,5 cm dikke sliblaag over niet-gereduceerd zand met mediaan
220 ~m ; slibgehalte met zand vermengd 2,21 % en organische koolstof
1,71 %). De sedimentanaiyse werd uitgevoerd op de R.U.G. Daar zowel M11
als M06 uit zone B een fauna hadden die totaal overeenkwam met de Halec-:
tinosoma herdmani-Microarthridion ZittoraZe gemeenschap van zone A worden
de twee zones hier tegelijkertijd behandeld.

In zone A werden alleen nematoden aangetroffen; in zone B bestond
de fauna uit nematoden, harpacticoiden, Turbellaria en Polychaeta.

De nematoden tonen in M1149 en M06 een normale vertikale distribu-
tie, m. a. w. het grootste procent bevindt zich in de bovenste cm
[Wieser en Kanwisher (1961); Coull (1970); Boucher (1972); Arlt (1973);
Bovee en Soyer (1974)J (tabel 6).

In M01 en M11 vertonen de nematoden hun maximale densiteit veel
-dieper in het sediment (fig. 8); alhoewel deze verspreiding een arte-

fakt kan zijn, te wijten aan het niet onmiddellijk deelbemonsteren van
de stalen, merkt ook Boucher (1972) op dat het voedingstype 1B (dominant
1n deze zones) een vertikale distributie heeft, verschillend in elk ge-
nomen staal en dat de "aggregaat-eters" (type B.B., ondertype van 1B)
dieper voorkomen (type 2A bevolkt de bovenste 2cm).

Bovee en Soyer (1974) anderzijds vinden een homogenisatie van de
nematodenfauna en max1ma ln diepere lagen na een periode van woelige zee;
dit was eveneens het geval v66r en tijdens de periode van staalname in
de zomer van 1974.
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fig. Ba.

Vertikale distributie in zone A van meiobenthische taxa (M06)

4.1.2.- Harpacticoida (fig. 8c)

De vertikale distributie van de Harpacticoida is in overeenstem-
m~ng met de gegevens van andere auteurs [Barnett (1968); Soyer (1971);
Bovee en Soyer (1974)J die een maximum diepte van 4 cm vermelden en
maximale densiteiten in de bovenste 0,7 - 1 cm (tabel 7).
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Vertikale distributie in zone B van meiobenthische taxa (M11)

Tabel 6

Vertikale distributie van Nematoden

Diepte M01 M1149
(cm) N/cm2 Cum. % N/cm2 Cum. %

0-2 28 11,05 1,14 33,6
2-4 16,4 17,52 0,41 45,69
4-6 28 28,57 0,31 55,10
6 -8 36 42,78 0,72 76,5
8-10 78 73,56 0,31 85,9

10 -12 50 93,29 0,10 88,8
12 -14 17 100 0,10 91,7
14 -16 - - 0,20 97,6
16 -18 - - 0,10 100
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fig. 8c.
Vertikale distributie van Harpacticoiden (Copepoda) (M11)

Tabel 7
M 11 Vertikale distributie van dieren

Turbellaria Nematoda Mollusca Harpacticoida
Diepte

n/m2 n/m2 n/m2 n/m2% Cum.% % Cum.% -% Cum.% % Cum.%
boven 60 0,0 0,0 500 7,6 7,6oppervlakte

0-0,5 cm 3120 7,7 7,7 7600 0,2 0,2 4000 60,8 68,4
0,5-2 cm 4160 10,~ 18 68000 1,9 2,2 1040 15,8 84,2
2 - 4 cm 6240 15,4 33,3 164000 4,7 6,8 1040 15,8 100,0
4 - 6 cm 4160 10,3 43,6 148000 4,2 11,1 3120 100,0 100,0
6 - 8 cm 5200 12,8 56,4 260000 7,4 18,5

8- 10 cm 8320 20,5 76,9 300000 8,6 27,1
10 -12 cm 3120 ·7,7 84,6 572000· 16,3 43,4
12 -14 cm 3120 7,7 92,3 760000 21,7 65,1
14 -16 cm 2080 5,1 W,4 560000 16 81,1
16-18 cm 1040 2,56 100,0 660000 18,9 100,0
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De verspreiding lS niet dezelfde volgens de soorten. Dactylopodia
vulqax-ie , de kleinste soort, schijnt in het fijne zand tot op een diepte
van 4 cm door te dringen; de overige soorten blijven beperkt tot de
bovenste modderlaag van 0,5 cm , terwijl Microarthridion littorale al-
leen in het water boven het sediment werd aangetroffen.

4.1.3.- Andere ~roepen (fig. Sa,b)

Turbellaria werden tot op de maximale diepte (16 cm) van de buis
aangetroffen met een homogene vertikale verspreiding; Polychaeta blijven
beperkt tot de modderlaag en het supernatans : Bivalvia werden tussen
2 en 6 cm diepte aangetroffen.

Volgens Ward (1975) zou een gehalte van 7 % klei-slib voldoende
zijn om de interstitiën van het zand op te vullen, terwijl Wieser (1960)
een limiet van 200 ~m diameter voor de korrelgrootte stelt waaronder
geen interstitiële fauna meer voorkomt. Alhoewel noch in Mll noch in M06
het slib-klei gehalte groter is dan 2,5 % ontbreekt interstitieel le-
ven, met uitzondering van nematoden en Turbellaria (die geen preferentie
voor een bepaalde porositeit vertonen daar het dieren zijn die zich
glijdend of door peristaltiek voortbewegen).

De vertikale distributie werd onderzocht ln station M1323 (± 9 m
diep; zuiver zand van 290 ~m ; slib-klei gehalte 0,5 % ; organische
koolstof 0,06 % Walkley-Black methode). Dit station ligt in de kust-
waartse extensie van ,zone C, vóór de monding van de Oosterschelde.

De vertikale distributie van de taxa komt overeen met hetgeen uit
de literatuur is bekend voor eulitorale zanden waar diepere lagen nog
goed geoxygeneerd zijn (tabel 8).

In de zomer (juli) werd op deze lokaliteit 60 % van de meiofauna
ln de bóvenste 4 cm verzameld en was het aantal dieren op de maximaal
bemonsterde diepte (12 - 14 cm) nog slechts 5 % ; dit stemt totaal
overeen met de distribut ie , gevonden in sub.litorale zanden te Firemoré
Bay gedurende de zomer [Mclntyre en Murison (1973)J. Van de faktoren die
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Tabel 8
M 1323 : Vertikale distributie van dieren

0-2 cm 2-4 cm 4-6 cm 6-6 cm 8-10 cm 10 -12 cm 12 -14 cm

Hydrozoa 2080 1040
% 75 25
Cum. % 75 100

Turbellaria 7200 9360 5200 6230 6240 4160 1040
% 18,26 23,73 13,18 15,82 15,82 10,55 2,64
Cum. 96 18,26 41,99 55,17 70,99 86,82 W,36 100

Nematoda 231040 234000 112200 63400 57100 31100 40500
% 31,80 29,62 14,22 8,03 7,24 3,95 5,14
Cum. % 31,80 61,42 75,64 83,67 90,92 94,86 100

Polychaeta 10400 7280 2080 4160 2080
% 40,00 28,00 8,00 16,00 8,00
Cum. % 40,00 68,00 76,00 92,00 100

Oligochaeta 1020
% 100
Cum. % 100

Archiannelida 18200 9340 4160 13520 6240 2080 1040
% 33,33 17,14 7,62 24,76 11,43 3,81 1,90
Cum. % 33,33 50,48 58,10 82,86 94,29 98,10 100

Harpacticoida 74000 30140 21820 17680 20800 10400 9360
% 40,17 16,36 11,85 9,60 11,29 5,65 5,08
Cum. % 40,17 56,54 68,38 77,98 89,27 94,92 100

Som 364560 190020 144520 106040 92340 47820 51980
% 33,25 26,45 13,27 9,49 8,44 4,36 4,74
Cum. % 33,25 59,70 72,W 82,46 90,90 95,26 100

Tiet jen (1969) vermeldt als beperkend voor de vertikale distributie (pH,
zuurstof, interstitieel water, voedsel), is in dit sediment wellicht de'
laatste faktor bepalend voor de vertikale spreiding, daar microalgen en
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1406

Mil 14 1323

fig. 10.

Vertikale distributie van Nematoden in M01 (fijn zand), M11 (grof zand + slib),
M06 (slib + fijn zand) en M1323 (zuiver, gemiddeld zand).

diatomeeën beperkt blijven tot~de bovenste millimeters en de refractori-
neee van plantaardig materiaal groter is in diepere lagen (5 cm) [Tiet-
Jen (1 969 )J •

Nematoden, Turbellaria en harpacticoiden komen tot de maximale
diepte an kleinere aantallen voor. Hydrozoa blijven beperkt tot de bo-
venste 6 cm ; Polychaeta tot 10 cm ; Archinnelida tot 12 cm , terwijl
Oligochaeta blijkbaar door hun voedingswijze beperkt zijn tot de boven-
ste 2 cm • De verdeling van de andere groepen is in overeenstemming met
deze gevonden door Mclntyre en Murison (1973) en Harris (1972a) voor
zandstranden in de zomerperiode. De vertikale distributie van harpacti-
coidensoorten met Arenosetella gePimanica in de bovenste centimeters en
de maximale densiteiten voor Leptastacus laticaudatus komen eveneens
overeen met de bevindingen van Harris (1972b) terwijl dezelfde auteur ook
een verschil in optimale dens iteiten op vers ch'iLl,ende niveau' sopmerkt
tussen verschillende Cylindropsyllidae (Arenopontia, Evansula, Leptas-
tacus, Paraleptastacus) zodat er blijkbaar geen echte competiti,e is
(fig.9b).
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5.- Trofische relaties in het meiobenthos

Een volledige literatuurstudie over de tot dan ~ekende trofische
relaties tussen verschillende meiobenthische taxa werd door Coull (1973)
verwezenlijkt. De door hem gegeven systematische voorstelling van voed-
s~lrelaties werd door ons overgenomen mits veranderingen volgens de zone
en het weglaten van enkele groepen zoals Ostracoda, Gnathostomulid~,
Amphipoda, Rotifera en Tardigradadie niet belangrijk zijn in ons sys-
teem, de Bivalvia werden aan het schema toegevoegd (fig. 11).

5.1.- :{~~~~~g
Volgens Fenchel (1970) en Hargrave (1970) zou niet de organische

afval zelf maar wel de daarmede geassocieerde microbiota de voedselbron
zijn in detritusrijke sedimenten; de zuiver-zand meiofauna zou als basis-
voedsel de organische bedekking van zandkorrels gebruiken (bakteria,
fungi, microalgen, diatomeeën). Ook Protozoa en flagellaten dienen als
voedselbron voor een gedeelte van de meiobenthische fauna, vooral voor
nematoden [Fenchel (1969)J. Uiteraard zijn er verder de predatoren die
zich voeden met meiobenthische organismen zelf. Veel soorten hebben een
voorkeur voor een bepaalde samenstelling van de microbiota, zijn selek-
tief en daardoor aangetrokken tot zanden waar bepaalde bacteriën groeien
[Gray (1968); Gray en Johnson (1970)J.

Gastrotricha, Nematoda, Archiannelida, Oligochaeta en Harpacticoida
voeden zi,chvoornamelijk met de hierboven vermelde energiebronnen, even-
als sommige Turbellaria, Halacarida en Polychaeta. Deze laatste drie
groepen zijn echter overwegend carnivoor en gebruiken de meeste meioben-
thische taxa als voedsel bron. Carnivore nematoden voeden zich met andere
nematoden, Oligochaeta e.a. Halammohydra voedt zich vooral met nematoden
en harpacticoiden [Clausen (1971)J. Bivalvia, juveniele macrobenthische
vormen, voeden zich gewoonlijk op dezelfde manier als volwassen dieren
en zijn substraat-eters of nemen in het water gesuspendeerd materiaal op.
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5.6
COPEPODA

fig. 11a.
Trofische relaties tussen de diverse taxa

Zone A
<:> : Voedselbronnen van het meiobenthos; []: Consumenten van het meiobenthos
De cijfers geven de gemiddelde biomassa weer (mg/m2 drooggewicht) over de vijf
jaar van de diverse taxa; de groepen die een gemiddelde biomassa van 0,5 mg/m2
niet overschrijden worden weggelaten.
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fig. 11b.

Trofische relaties tussen de diverse taxa
Zone B

Een gedeelte van het meiobenthos, dat niet door meiobenthische pre-

datoren zelf wordt geconsumeerd of afsterft, wordt doofde macrofauna

als voedselbron gebruikt. Het is echter onmogelijk te schatten welk ge-

deelte van de totale produktie naar de macrofauna gaat.
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1.2
IGASTROTRICHAI

fig. 11c.

Trofische relaties tussen de diverse taxa
Zone C

De voornaamste predatoren zouden polychaeten en dan vooral nerei-
den zijn [Muus (1967); Tiet jen (1969); Co~l (1970)J, Crangon crangon,

caroini.dee maenas en een aantal vissen,. o ,a. Flairiohtihue flesus en an-
dere platvissen, en Pomatoschistus-soorten [Bregnballe (1961); McIntyre
en Murison (1973)J.
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In het door ons onderzochte gebied schijnt de voornaamste preda-
tor Nephtys cil'l'osate zijn in zones B en C en het noordelijk gedeelte
van zone A en Nephtys hombel'gii in zone A voor de belgische kust.

Meiofaunawerd aangetroffen in de darmtractus van de Annelida He-
sionul'a augene1'i (harpacticoiden en nematoden), Exogene hebes
(harpacticoiden), GZycel'a capitata (harpacticoiden, nematoden en inter-
stitiële polychaeten), A1'icidea minuta (nematoden), ScoZoZepis bonniel'i
(harpacticoiden 7) en Pectinal'ia kOl'eni (harpact{coiden) (Govaere, pers.
med, ).

De eenvoudige trofische keten in zone A (fig. 11a) wordt complexer
met toenemende diepte en in zandig milieu. In de kust zone maken meioben-
thische predatoren ook onder de nematoden zelf slechts een zeer gering
gedeelte van de fauna uit. Hoofdzakelijk Nephtys hombel'gii en eventueel
Cl'angon cl'ango~ moeten in deze zone als de belangrijkste predatoren op
de meiofauna beschouwd worden. Volgens Bregnballe (1961) en Mclntyre en
Murison (1973) zouden nematoden niet in aanmerking komen als voedsel
voor platvissen; volgens Coull (1973) evenwel worden nematoden door
veel meer organismen gegeten dan algemeen wordt aangenomen.

Op zandige substraten (zones B en C) zijn Hydrozoa, Halacarida,
predatorische Nematoda en vooral Turbellaria kwantitatief belangrijker,
maar het procent meiobenthische predatoren blijft toch altijd tamelijk
laag en er zijn geen grote schommelingen in de aantallen Hydrozoa zoals
van brak water wordt vermeld. In deze zones schijnen de Harpacticoida
een belangrijkere rol te spelen als voedsel voor Polychaetadan de Nema~
toda,voortgaande op de waarnemingen aangaande de inhoud van de darmtrac-
tus (fig. 11b,c). Evenwel kan, de gemakkelijker verteerbaarheid van de
cuticula der Nematoden het waarnemingsbeeld vervalsen.



- 58 -

6.- Diversiteit. affiniteit en stabiliteit van de meiofauna

6.1.- Diversiteit

Alleen het gemiddeld aantal meiobenthische taxa per selzoen en per
zone (tabel 9 en fig. 12a) werd berekend als maat voor de diversiteit
(groepsdiversiteit). De soortendiversiteit, afhankelijk van het aantal
soorten en de verdeling van de individuen over deze soorten, werd hier
wegens de onvolledige taxonomische verwerking van de stalen nog niet be-
rekend. Het is ,evenwel mogelijk ook hierover kwalitatieve uitspraken te
doen wanneer zich extreme omstandigheden voordoen.

Aantal taxa

8
zone A
zone B

7
._._ ..•.__ ._,.,. zone C _._._._._. ~."

, /'. ,._._._.-._......... ' .~'. ; ..-. ......................",...-.". ..'..•.....'6

5 -.---_.

3

'-
2 ------------- •.... ..... ,- .... --, -"""--- -......... ,-

••• _- •••••••••• JII"----.- ........•",'

o
z71 w72 z 72 w73 z73 w75

fig. 12a.
Jaarlijkse schommeling van het gemiddeld aantal meiobenthische taxá (groepsdiversiteit)
in de drie zones vanaf zomer 1971 tot winter 1974-1975. '
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Tabel 9
Gemiddeld aantal meiobenthische taxa (groepsdiversiteit)

Diversiteit Zone A Zone B Zone C

Zomer 1.971 2,3 5,6 7,3
Winter 1972 2,0 4,6 7,2
Zomer 1972 2,1 4,5 6,1
Winter 1973 1,6 2,8 6,5
Zomer 1973 1,5 4,0 6,6
Winter 1974 2 5 ?

Zomer 1974 1,5 3,8 6,0
Winter 1975 2,3 4,7 7,8

6.2.- ~!f~~~~~i!(fig. 12b)
Bij het opspóren van de affiniteit wordt gebruikt gemaakt van een

treill~sdiagram, een methode die voor het eerst in het meiobenthosonder-
zoek werd t.oegepast door Wieser (1960). De graad van affiniteit tussen
de harpacticoidenfauna van 33 stations werd berekend aan de hand van

2W x 100de similariteitsindex van Sglrensen Ss = -------- waarbij W hetn spI + n spIl
aantal soorten gemeenschappelijk voor beide stations is, n spI en
n spIl het totaal aantal soorten op stations I en 11 respektievelijk.
Hettreillisdiagram wordt opgesteld door het bijeen plaatsen van de sta-
tions met onderling grootste affiniteit. Alhoewel deze methode goed
bruikbaar is voor een klein aantal stalen stijgt de subjektiviteit ervan
met het aantal; stalen [Lie en Kelley (1970) ].

6.3.- Stabiliteit

Sanders (1968) bespreekt twee contrasterende abstrakte gemeenschap-
pen, de fysisch gecontroleerde gemeenschap waar de aanpassingen van de
organismen in de eerste plaats tegen fysische storingen zijn gericht en
waar de populaties hoofdzakelijk door fysische faktoren gecontroleerd
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Treillisdiagram, de affiniteit van de Harpaeticoïden-populaties in de zomer 1972 weergevend
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worden; de mortaliteit in dergelijke populaties lS hoofdzakelijk densi-
tiets-onafhankelijk. Dergelijke gemeenschappen zijn gekenmerkt door een
lage diversiteit en hoge mate van dominantie van één of enkele soorten.

De biologisch aangepaste gemeenschap als ander uiterste treedt op

waar de omgevingsfaktoren stabiel zijn en vooral biologische interakties
de populaties reguleren. Deze gemeenschap heeft een hoge diversiteit en
een lage graad van dominantie. Stabiliteit van deze gemeenschappen is
het gevolg van hun lang bestaan in min of meer const&~te omgevingen.

6.4.1.- Zone A (tabel 9)
De groepsdiversiteit in zone A is Zeer laag en relatief constant,

met een gemiddelde van ongeveer 2 taxa (Nematoda en Harpacticoida)
over gans de periode. Op de meeste stations worden slechts één of twee
soorten Harpacticoida aangetroffen (zie tabel 12) zodat de soortendiver-
siteit zeer laag is en de gemeenschap kan beschouwd worden als een uit-
gesproken fysisch gecontroleerde gemeenschap onderhevig aan stress
vanwege de omgeving. Deze stress kan een gevolg zijn van pollutie maar
dit is nog niet met zekerheid uit te maken. De affiniteit tussen de
stations van deze zone is hoog en komt duidelijk tot uiting in het
treillisdiagram (fig. 12). De harpacticoiden uit deze zone vertonen een
grote homogeniteit in de gemeenschappen, dit in tegenstelling met de
nematoden die blijkbaar veel gevoeliger zijn voor kleine verschillen ln
de omgeving.

Deze bevindingen zijn gelijkaardig met wat door Mclntyre en
Murison (1973) werd vastgesteld. Volgens deze auteurs zouden copepoden
een homogener beeld geven omdat hun lichaam belangrijke modificaties
moet ondergaan voor een interstitieel bestaan, wat belangrijke eisen
stelt aan de inherente morfologische plasticiteit van de groep. Nemato-
den daarentegen zijn vrijwel altijd cylindrisch en dus morfologisch
reeds aangepast aan een interstitieel bestaan, zodat zij gemal~elijker
de kleine verschillen in hun omgeving kunnen exploiteren.
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6.4.2.- Zone B

De groepsdiversiteit vertoont in deze zone de grootste schomme-
lingen met een minimum van gemiddeld 2,8 taxa en een maximum van ge-
middeld 5,6 taxa. Gemiddeld zijn hier aanwezig Nematoda, Harpacticoida,
Turbellaria en Polychaeta. Ook de soortendiversiteit van de Harpacticoida
schommelt sterk in tijd en ruimte met als gevolg dat de stations van
zone B volgens het treillisdiagram onder elkaar geen grote affiniteit
vertonen maar uit elkaar vallen ln een groep die aanleunt bij zone A en
een groep die aanleunt bij zone C.
Deze heterogeniteit wijst op het overgangskarakter van zone B waarvan
de kenmerken schommelen in tijd en ruimte, zodat het uitzetten van deze
stations over een aantal jaar telkens een andere affiniteit in het treil-
lisdiagram oplevert. Daar deze zone onstabiel is en gewoonlijk een duide-
lijke dominantie van éée harpacticoidensoort vertoont is ze te beschouwen
als bewoond door een overwegend fysisch gecontroleerde gemeenschap.

6.4.3.- Zone C

De groepsdiversiteit a.n deze zone is tamelijk stabiel gedurende
de onderzoeksperiode en schommelt tussen een minimum van gemiddeld 6,1
taxa en een maximum van gemiddeld 7,8 taxa. Dit zijn de reeds uit
zone B beschreven groepen met daarbij de Archiannelida en de Gastrot-
richa. Zowel de groepsdiversiteit als de soortendiversiteit van de
harpacticoiden is het hoogst in deze zone met een aantal soorten van on-
geveer gelijke dominantie. Ook de affiniteit tussen de verschillende
stations van deze zone is hoog en wijst op een althans voor harpacti~
coiden homogeen milieu. Deze zone kan daarom beschouwd worden als be-
woond door een biologisch aangepaste gemeenschap, zoals ook beschreven
van o.a. Bermuda [CouIl (1970)J en de Virgin Islands [Hartzband en
Hummon (1974)J.
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7.- Densiteit en biomassa

De densiteit van de verschillendé taxonomische groepen per zone,
berekend als gemiddelde over de zomerstalen (juli t. e i m , oktober) en de
winterstalen (december t.e.m. april) afzonderlijk, wordt weergegeven ln

Tabel 10
Densiteit van de ..verschillende meiobenthische taxonomische groepen

HYDR nJRB 6ASTR NEM POL OLI6 ARCHI BIV HARP HAlAC

1971 Zomer Zone A 849 3635
Zone B 487 10681 45 3274 1835 55959 37

Zone C 4239 27036 390 8384 773 308265 591
1972 Winter Zone A 1299 20 1495

Zone B 551 9166 85 5404 540 25388 1058
Zone C 1723 38233 749 6991 4030 19775 2425

Zomer Zone A 3085 100 689 4494 30
Zone B 482 7193 76 1718 72 47330 100
Zone C 1212 10:570 72 1498 489 115643 343

1973 Winter Zone A 249
Zone B 2856 1339 545 158 449
Zone C 196 9596 2808 4994 3249 92919 796

Zomer Zone A 3961
Zone B 106 8520 123 2074 213 13276
Zone C 1241 14135 745 2280 6801 156119 207

1974 Winter Zone A 8067
Zone B 4340 2000 2000 31154
Zone C ? ? ? ? ?

Zomer Zone A 7158
Zone B 1106 103 1153 24230
Zone C 8180 1348 132 353484

1975 Winter Zone A 1445
Zone B 2208 432 815 10865
Zone C 193 5303 928 4259 66692 193
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tabel 10. Schommelingen in de densiteit zullen samen met de schommelingen
in de biomassa besproken worden.

Tabel 11
Gemiddelde densiteit van de meiobenthische taxa over alle stalen

Zone A Zone B Zone C Gem.

Hydrozoa 0 477 1138 938
Turbellaria 579 6889 20915 17149
Gastrotricha 0 1273 6500 5277
Nematoda 1196200 1071450 962950 1001030
Polychaeta 224 8713 10882 9025
Archiannelida 12 2461 ~ 4649 3889
Oligochaeta 2 136 1539 1221
Bivalvia 48 488 2566 2065
Harpacticoida 1808 105900 62850 59890
Halacarida 9 216 1072 863

TOTAAL 1100900 1100011 1075100 1101200

De gemiddelde densiteit over alle stalen bedraagt (ind./m2) in
tabel 11. Uit deze tabel blijkt dat de totale densiteit zeer welnlg
verschilt van zone tot zone. De nematoden zijn uitgesproken dominant,
gevolgd door de Harpacticoida en de 'Turbellaria.

Tabel 12
Totale densiteit van het meiobenthos per zone en per jaar

Zone A Zone B Zone C Gem.

1971 (Zomer) 933700 1738800 1640200 1566700
1972 1181600 2735200 1339500 1457800
1973 1261000 774100 852200 892600
1974 1092100 761000 765300'" 803300

1975 (\'Iinter) 1129300 622600 718400 757400

.••indien nematoden 85 % van de. fauna uitmaken.
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7.2.1.- Bepaling van de biomassa
.............................

De totale densiteit van de meiofauna per zone en per jaar wordt
weergegeven in tabel 12 (ind. /m2) .

Om uit de densiteiten de biomassa af te leiden werd het gemiddeld
drooggewicht per individu berekend. Dit gebeurde op een verschillende
manier naargeiang de systematische groep.

7.2.1.1. - Harpacticoida
De meest voorkomende soortenwerq.en gewogen. Het aantal gewogen

individuen varieert van 20 tot 300 naargelang de soort.
HaZectinosoma herdmani 2,23 ~g
Hal-ect.inoeoma herdmanu 9 met ei.er-en (gem. 12,3 eieren) 5,20 ug

HaZectinosoma sarsi : 8,40 ~g
CanueZZa perpZexa : 4,45 ~g

Leptastacus Zaticaudatus : 0,23 ~g
.Ameira cf. pusiZZa : 0,21 ~g

Arenopontia curvicauda 0,23 ~g
ArenoseteZZa germanica 0,63 ~g

Psammotopa phyZZosetosa : 1,32 ~g
Van andere soorten werd het gewicht geschat rekening houdend met

de lengte en de vorm.
De biomassa's van elke soort voorkomend in één representatief

station per zone in elk van de drie zones (MOl in zone A, M11 in zone B
eh M20 in zone C) werden bepaald aan de hand van de hierboven gegeven
individuele biomassa's. De gemiddelde jaarlijkse densiteiten en bio~
massa's werden gesommeerd over het aantal soorten en het quotiënt van
deze sommen geeft ons het individueel gemiddeld gewicht van een "ty-
pische" harpacticoide uit elk van de drie zones (zie tabellen 13, 14,
15) :
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Tabel 13
B~paling van het individueel gewicht van een gemiddelde harpaeticoide uit zone A
door bepaling van gemiddelde densiteit en gemiddelde biomassa van de gemeenschap

,

1-74 3-74 4-74 5-74 6-74 9-74 10-74 12-74 1-75 2-75
Pseudobradya beduina (1,5 ~g)
!~/m2 178 444,4 889 173 580
~g/m2 (dry weight) 267 666 1333,5 26r 870
Ha~eatinosoma herdmanni
Nj,,2 (2,23 ~g) 178 3556 533 670 1451 1084
~1!/m2 396.9 7929.8 1183 1494,1 3255,7 2417,3
HoZeatino8oma 8arsi (8,4 ~g)
N/m2 178 1778 670 2321 290 1084 542
l'g/m2 1495,2 14935,2 5628 5175,8 2436 9105,6 4552,8,
CanueZ~"perpZexa (4,45 ~g)
N/m2 2031 290 542 542
!,g/m2 9037,9 1290,5 2411,9 2411,9
Miaroarthridion Uttoral.e
N/m2 (2,0 ~g) 290

\

~g/m2 580
DaatyZopoJia vuZgaris{2,0 ;Jg)
N/m2 355,5 1341
~g/m2 711 2682
Para~eptastaaus espinu~tua
!I/m2 (0,25 ~g)
~g/m2

Lep taetiacus Latrioaudatius
1l/rr.2 (0,25 ~g) 889
!'3/m2 222,2
Enhydroso~a propinquum
!I/m2 (1,2 ~g) 2902 542
lJg/m2 3482,4 650,4
Bulbampbi aeous il1TU8 (2,0 ~g)
!I/m2 290
lJg/m2 580
';.'yphZamphiasauBsp. (2,0 ~g)
tI/m2
",g/m2

JuveniZea (1,2 ~g)
N/m2 2667 178
~g/m2 3200,4 213,6
Density (N/1II2) 534 444 9779 1244 2681 6673 3772 1084 2710 542
BiomaS5 (~g/1II2) 2159,14 666 27621 2380.1 9804,1 18899,5 7788,9 3062,3 13934 4552,8

Meen density 2946 N/1II2 Meen Biomasa 7846 ~g/1II2

zone A 3,08 llg
1,04 llg
0,35 llg

zone B
zone C

Deze gemiddelden werden gebruikt bij alle verdere biomassaberekeningen
uitgaande van totale densiteiten van haz-pae'tico.identin de verschillende
stations.



Tabel 14
Bepaling van het individueel gewicht vaneen gemiddelèle ~arpacticoide uit zone B
door bepaling van gemiddelde densiteit en gemiddelde biomassa van de gemeenschap

4-73 6-73 9-73 4-74 5-74 6-71, 1-75 ?-75 11-75 6-75
Ectinosoma dentatum (2.2lJg)
N/m2 180
n/m2 396
HaLectinoBoma sarBi (8,4 lJg)
N/m2 360 1060 2000 550lJg/ui 3024 8904 16800 4620
HaLectinoBoma hePdmanni (2.23 lJg)
N/m2 1600 3300 180 670 1100 5500 1300 550lJg/m2 3568 7359 401 ;Il 1494.1 2453 12265 2899 1226
HaLectinoBoma pl'opinquum (2.23 lJg)
N/ru2 550lJg/m2 1226.5
Al'enoBetetLa germanica (0.63 lJg)

,N/m2 360 1100 3800lJg/m2 226.8 693 2394
PararenoBetetLa Leptioderma (0.63 lJg)
N/m2 1100 3100lJg/m2 693 1953
Canuel/ia perptem (4,45 ug)
N/m2 360 360
lJg/m2 1602 1602
Mial'oarthridion UttoraLe (2.0 lJg)
N/m2 180 670 440lJg/m2 360 1340 880
DaatyLopodia vuLgariB (2.0 lJg)
N/m2 535 6000 550 440 1600lJg/m2 1070 1200 1100 880 3200
Lep tiae tacue taticaudatuB (0.23 lJg)
N/m2 890 180 180 2000 710 1600 550 2200 9300lJg/m2 204.7 41.4 41.1 460 163.3 368 126,5 506 2139
Paral.ep taetiaous espinuLatue (0.25 lJg)
II/m2 1780 2300 3000 3600 2000 1100 550lJg/m2 445 575 750 900 500 275 137.5
ArenoaariB bifida (0.6 lJg)
N/m2 180 180 360 360 550 1100lJg/m2 108 108 216 216 330 660
Evaneula in'certa (0.6 lJg)
N/m2 180 550lJg/m2 108 330
Psammotopa phytLoBetoBa (1.32 lJg)
N/m2 180 180 1100lJg/m2 237.6 237.6 1452
Ameira ep ; A (0.23' lJg)
N/m2
lJg/m2
Ameira sp. B (1.0 lJg)
N/m2 , 1780lJg/m2 1780
JuveniLeB (0.6 lJg)
N/m2 535 3600 1600 3300 535 670 1600 9300 2200lJg/m2 321 2160 960 1980 321 402 960 6000 2200
Density 3565 11070 9680 10160 4320 10010 7600 8250 23880 13650
Biomass 1316,5 13820.4 19724,4 4529.8 2666,3 21236,1 1046,9 13552 19288,5 8765.5

I

ex>
o
I

Meao density 10703 N/m2 (4-74 + 4-75) Meao biomass 10386 lJg/m2 (4-74 + 4-75)
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Tabel 15
Bepaling van het individueel gewicht van een gemiddelde harpacticoide uit zone C
door bepaling van gemiddelde densiteit en gemiddelde biomassa van de g~meenschap

5-74 7-74 9-74 11-74 12-74 1-75 2-75 4-75

HaLeat inoeoma propinquwn (2 ,23 ~g) 640 580,3
N/m2 1427,2 1294
~g/m2

Arenoeete Zla gerrmnica (0, 63 ~g)
N/m2 2167,3
~g/m2 1365,3
Pararenoeetiel/la Zeptode:rma (0,63 ~g)

IN/m2 640 15700,4 580,3 3362,2 596,5 I )091,1 8172,4
~g/m2 403,2 9891,2 365,5 2118,2 375,7 1947,3 5148,6
Ameiro sp. A (1,0 ~g)
N/m2 1280 7326,8 580,3 50976,1 1193 . 3091,1 5802,6 5938,4
~g/m2 294,4 1685,1 133,4 11724,5 274,3 710,9 1331.,5 1365,8
Amei.ra ep ; B (t ,» ~g)
N/m2 1280

I
1518,4 3470,7

.~g/m2 294,4 349,2 798,2
Leptopontia azll'Vicauda (O,23 ~g)

I IN/m2 580,3
~g/m2 133,4
Evaneu'la pygm:zea (0,6 ~g) I
N/m2 1280 13607 290,1 10195,2 4663,7 5802,6 2687,4
~g/m2 768 8164,2 174 6117,1 2798,2 3481,5 1612,4
Leptastacus Zaticaudatus (O,23 ~g)

4854,7N/m2 9546,6 15700,4 10156,7 78145,3 2982,6 21854,6 1275'8,2
~g/m2 2386,6 3925,1 2539,1 19536,3 745,2 5463,6 3199,5 121.3,6

/

Paral.epbaeiiacus eep inulaiue (0,25 ~g)

I I 1603,8N/m2 640 1046,6 870,5 596,5 4663,7 6995,6
~g/m2

I
160 261,6 217 ,6 149,1 11ó5,9 n48,9 400,9

Psamnotopa phyZZosetosa (1 ,32 ~g)
N/m2 640 11513,6 2321,5 20390 1518,4 11659,4 3771,1
~g/m2 844,8 15197,9 3064,3 26915,3 2004,2 15390,4 4977,8
Hal.oeohd.zopera junodi (0,8 ~g)
N/m2 580,3 3362,2 596,5 7809,1
~g/m2 464,2 2689,8 477 ,2 6247,2
HaZosahizopero mathoi . (0,6 ~g)
N/m2 3182,2 3362,2
~g/m2 2545,7 2689,8
Juvewi lee (O;25 ~g)
N/m2 7004,4 35587,7 11607,6 84924 2982,6 32809,1 20986,9 9211
IJg/m2 1751,1 8896,9 2901,9 21231 745,6 8202,2 5246,7 2302,7
Density 26132 100479 119555 254716 8945 81016 75684 30231
Biomass 10875,4 46022 11287,5 93022 2767,5 28888,7 36348,3 13238,5

Mean clensity 87094 N /m2 Mean biomass : 30556,2 ~g/m2

7.2.1.2.- Nematoda
Een aantal nematoden werden per soort gewogen

Sabatieria cupida adult : 3,03 llg
Sabatieria cupida juveniel : 0,49 llg
Riehtersia inaequaUs : 2,09 llg
EnopZoides epec, 1 ,10 llg
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1,26 ± 0,11 ~g (n = 26) + 21,26 gim

Chromadoride
Araeolaimide

1,10 ~g
0,31 ~g

Metachromadora spec. : 1,29 ~g .

Deze specifiek gewichten werden evenwel niet in de biomassabepa-
lingen van de gemeenschap gebruikt daar de enorme diverstieit van de
nematoden accurate schattingen gebaseerd op deze gewichten onmogelijk
maakt. In plaats daarvan werd de volgende procedure toegepast : uit 28
stalen áfkomstig van de drie zones werden systematisch de eerste honderd
nematoden genomen die in het telbakje werden aangetroffen. Het gemiddeld
gewicht van deze 100 nematoden werd als representatief voor het staal
aanzien. De gemiddelde gewichten van alle stalen per zone en per indi-
vidu zijn :

(n 4) 2zone A 1,3'7± 0,35 ~g = + 1,64 gim
1,24 0,18 (n 13) 2zone B ± ~g = + 1,33 gim
1,24 (n 9) 2zone C ± 0,1'7~g = + 1,19 gim

Het geringe verschil tussen zone A en beide andere zones werd niet sig-
nificant bevonden. Daarom werd voor alle stalen een gemiddeld gewicht
van 1,26 ~g drooggewicht per individu aangenomen

'7.2..1.3.- Polychaeta-----
Bij de bepaling van het gemiddeld gewicht van meiobenthische poly-

chaeten werd evenals bij de harpacticoiden rekening gehouden met de
soortensamenstelling van de gemeenschap. De kleinste, dominante mixo-
benthische larven in zone A en zone B behoren tot Anaitides mucosa
(1,6 mm = 6,0 ~g; 2,8 mm = 10,0 ~g) , Eumida sanguinea
(0,5 - 1 mm = 5,0 ~g 1 - 1,5 mm = 18 ~g) en Lanice conchiZega
(3,5 - 4 mm = '74~g) Dit geeft voor beide zones een gemiddeld gewicht
van 23 ~g drooggewicht per individu.

In zone C zijn de dominante interstitiële vormen Exogonenaidina
en E. hebes (1,3 mm = 14 ~g) en Hesionura augeneri (4 mm = 11 ~g) .
Dit geeft een gemiddeld drooggewicht van 12,5 ~g per individu in zone C.
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7.2.1.4.- Archiannelida
Polygordius spee. 5,0 flg
Saeeoeirrus spee. 11,5 flg
Protodriloides spee. en juveniele Protodrilus

7.2.1.5.- Andere taxa-----
Deze werden per groep gewogen :

Hydrozoa (Halammohydra) : 0,65 flg (?)

Gastrotricha (grote soorten) 0,22 flg
Turbellaria 2,35 flg
Oligochaeta 15,5 flg
Bivalvia (ongeveer 1 mm) 1,68 vs
Halacarida : 3,0 flg
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Scho~meling7n van biomassa (mg/m2) van Hydrozoa per zone gedurende winter- en zomermaanden
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Tabel 16
Biomassa van de voornaamste meiobenthische taxa in de verschillende zones

HYDR TURB GASTR NEM POL OUG ARCHI BIV HARP HALAC

1971 Zomer Zone A 1,4 11,2
Zone B 0,3 25,1 0,3 248,7 0,7 21,3 3,1 58,2 0,1
Zone C 0,3 63,5 1,0 570,9 6,0 54,6 1,3 107,9 1,8

1972 Winter Zone A 3,0 7,8 0,03 4,6
Zone B 0,3 21,5 0,6 58,9 1,3 35,1 0,9 26,4 3,2
Zone C 1,1 89,8 3,2 313,4 11,6 45,4 6,8 69,2 7,3

Zomer Zone A 7,2 20,1 0,6 1,1 13,8 0,09
Zone B 0,8 16,9 0,5 86,6 1,2 11,2 0,1 49,2 0,3
Zone C 0,3 24,4 0,2 92,2 1,1 9,2 0,8 40,5 1,09

1973 Winter Zone A 7,4 0,8
Zone B 0,1 3,1 18,7 3,5 0,3 4,6
Zone C 1,8 22,5 2,3 161,7 59,0 32,5 5,4 32,5 5,4

Zomer Zone A 12,2
Zone B 0,07 20,0 0,05 60,5 1,9 13,5 0,3 13,8
Zone C 0,8 33,2 0,3 159,1 115,5 14,8 11,4 54,6 0,6

1974 Winter Zone A 24,8 /

Zone B 10,2 27,6 31,0 13,0 32,4
Zone C ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Zomer Zone A 22,0
Zone B 2,6 106,4 1,6 7,5 25,2
Zone C 19,2 109,9 21,7 6,0 123,7

1975 Winter Zone A 4,1 4,4
Zone B 5,2 766,1 42,4 6,7 5,3 11,3
Zone C 0,1 12,5 0,6 796,3 53,7 16,2 6,0 7,1 23,3 0,6

De biomassa van de verschillende taxonomische groepen per zone,
/

berekend als gemiddelde over de winter- en de zomerstalen afzonderlijk,
wordt weergegeven in tabel 16 en figuren 14a tot 14j.

7.2.2.1.- Hydrozoa (fig. 14a)
Deze groep ontbreekt ln zone A en in zone B vanaf de winter 1974.

De biomassa is het grootst ln zone C. In de zomer 1974 zijn er geen
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Hydrozoa aanwezig op punt M2ü dat het enlge lS uit zone C waarvan de
stalen werden verwerkt.

7.2.2.2.- Turbellaria (fig. 14b)
De biomassa van deze groep lS het grootst ln zone C, kleiner in

zone B en het kleinst ln zone A. Alleen in 1972 komt de groep ln zone A
voor. De biomassa' s zijn tamelijk stabiel doorheen de tijd.
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fig. 14b.

Schommelingen van biomassa (mg/m2) van Turbellaria per _zone geóurende winter- en zomermaanden
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7.2.2.3.- Gastrotricha (fig. 14c)
De biomassa is het grootst in zone C, waar de groep ontbreekt op

punt M2ü in de zomer 1974. In zone B komt de groep Voor tot en met de
zomer 1972 en ontbreekt nadien.
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fig. 14c.

Schommelingen van biomassa (mg/m2) van Gastrotricha per zone gedurende winter- en zomermaanden

7.2.2.4.- Nematoda (fig. 14d)----
Dit is de enige groep waarvoor er geen duidelijk verschil bestaat

tussen de biomassa's van de verschillende zones. In de laatste Jaren
blijkt zone A vrijwel steeds de grootste biomassa te vertonen. Schomme-
lingen in de biomassa zijn niet erg uitgesproken. De winterwaarde is wel
steeds lager dan de zomerwaarde ervoor.
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Schommelingen van biomassa (mg/m2) van Nematoda per zone gedurende winter- en zomermaanden
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10 _

7.2.2.5.- Polychaeta (fig. 14e)
De biomassa is steeds het grootst ln zone C, kleiner in zone B en

het kleinst in zone A. De schommelingen zijn het minst uitgesproken in
zone C. In zone B zijn de winterwaarden steeds lager dan de zomerwaarden
ervoor.

7.2.2.6.- Archiannelida (fig. 14f)
Hier bestaat vrijwel geen verschil tussen de biomassa's van zones

B en C. In zone A komt de groep alleen in de zomer 1972 voor, waarbij
zich ook hier de vraag stelt of dit beeld geen gevolg is van de meer uit-
gebreide staalname gedurende dat jaar.
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fig. 14f.

Schommelingen van biomassa (mg/m2) van Oligochaeta per zone gedurende winter- en zomermaanden
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7.2.2.7.- Oligochaet~ (fig. 14g)
Ook hier is de biomassa het grootst in zone C. In zone A ontbreekt

de groep vrijwel altijd. Er zijn zeer uitgesproken schommelinge~ in de
biomassa~ zonder duidelijk patroon.
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Schommelingen van biomassa (mg/m2) van Archiannelida per zone gedurende winter- en zomermaanden

7.2.2.8.- Bivalvia (meiobenthische) (fig. 14h)
De biomassa is vrijwel steeds het grootst ln zone C~ kleiner in

zone B en het kleinst in zone A. In zone A ontbreekt de groep vanaf de
winter 1973, in zone B vanaf de winter 1974. In de zomer 1974 zijn geen
Bivalvia aanwezig op punt M20 van zone C.
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Schommelingen van bioma~sa (mg/m2) van Bivalvia per zone gedurende winter- en zomermaanden

7.2.2.9.- Harpacticoida (fig. 14i)
------

De biomassa is opnieuw het grootst ln zone C, kleiner in zone B
en het kleinst in zone A, dit ondanks het feit dat de zwaarste soorten
ln zone A voorkomen. In de zones A en B zijn de schommelingen doorheen
de jaren identiek van vorm, in zone C blijkt de groep stabielere bio-
massa's te vertopen dan in beide andere zones.



- 91 -

100 _

Zone C

"" ,
\

\
\
\
\
\
\,

10

\
\
\
\

:'Zone A

1 .

o '_-'- ..-....-.-'-- -'- ---' -'-- ----'- _
Z 71 W 72 272 \IJ 73 Z 73 rJ 74 Z 74 W 75

fig. 14i.
Schommelingen van biomassa (mg/m2) van Harpacticoida per zone gedurende winter- en zomermaanden

7.2.2.10.- Halacarida (fig. 14j)
In deze groep is opnieuw de biomassa het grootst in zone C. In

zone A komt de groep alleen voor in de zomer 1972, wat, zoal~ bij de
Archiannelida, een gevolg van de meer uitgebrejde staalname gedurende
dat jaar kan zijn. In zone B verdwijnt de groep vanaf de zomer.1973.
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Schommelingen van biomassa (mg/m2) van Halacarida per zone gedurende winter- en zomermaanden

De totale biomassa van het meiobenthos per zone en per jaar wordt
weergegeven in tabel 17 (mg/m2) . Door het grote overwicht van de nema-
toden vertoont de totale biomassa van het meiobenthos ongeveer hetzelfde
beeld als dat van de nematoden afzonderlijk. Er is vrijwel geen verschil
tussen zones B en C. In deze beide zones daalt de biomassa met·q.etijd,
in de kust zone A daarentegen bestaat er een trend naar stijgende bio-
massa (fig. 15).
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Tabel 17

Zone A Zone B Zone C Gem.

W71 (Zomer) 1206 2442 2'570 2240
19]2 1510 1B11 1773 1746
19]3 1596 1024 1217 1243
1974 1386 1042 964" 1022

19]5 (\ünter) 1427 8'57 916 969

• indien de nematoden 85 % van de biomassa uitmaken
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fig. 15.
Schommeling van totale meiobenthische biomassa (mg/m2) in de drie zones vanaf de zomer1g]1 tot de winter 1974-75

7.2.4. - 9:~.It,l~.<:I..<:I.~.~.<:I..~....?~.?~.a.:~~.I:t...y.a.:r:t...IJ.l~iobent.?:.i..~.~.I:.~....~.:.?:.R.~?.

De gemiddelde biomassa over alle stalen bedraagt (mg/m2) in

tabel 18.
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Tabel 18
Gemiddelde biomassa van de meiobenthische taxa over alle stalen

Zone A Zone B Zone C Gem.

H'ydrozoa 0 0,3 0,7 0,6
Turbellaria 1,4 16,2 49,2 40,3
Gastrotricha 0 0,3 1,4 1,2
Nematoda 1507,2 (99 î6) 1350,0 (88 %) 1213,3 (74 %) 1261,3
Polychaeta 5,2 108,9 250,3 207,6
Archiannelida 0,1 16,0 30,2 25,3
Olygochaeta 0,03 2,1 23,9 18,9
Bivalvia 0,1 0,8 4,3 3,5
Harpaeticoic!a 5,6 37,1 65,4 52,4
Halacarida 0,03 0,7 3,2 2,6

TOTAAL 1519,5 1532,4 1641,9 1613,6

De gemiddelde densiteit van het meiobenthos zoals die tijdens dit
onderzoek in de zuidelijke Noordzee werd aangetroffen vertoont waarden
die vergelijkbaar zijn met deze gevonden door andere auteurs in analoge
gebieden. Ook de algemene dominantie van de nematoden gevolgd door de
harpacticoiden is een verschijnsel dat door vrijwel alle auteurs wordt
vermeld.

Van de noordelijke Noordzee vermeldt Mclntyre (1964) densiteiten
van 1845000 nematoden per m2 van de Fladen Grounds (- 146 m) en van

2853000 nematoden per m van Loch Ewe (- 110 m) . Meer zuidelijk vond
Stripp (1969) op vijf stations met diepten tussen 16 en 49 m nabij
Helgoland tussen 100000 en 1600000 individuen per 2m . De aantallen
waren minimaal rond maart-april, maximaal rond september. De hoogste aan-
tallen werden aangetroffen op twee stations met homogeen fijn zand

2(1000000 en 1313000 individuen per m in de zomer, 585000 en 911000
2individuen per m in de winter). Voor de kust van Northumberland
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(- 80m) vonden Warwick en Buchanan (1970) tussen 184000 en 815000
2nematoden per m r.n zeer fijn zand met een hoog percentage slib.

Van de westkust van Schotland vermelden Mclntyre en Murison (1973)
tussen 2446000 en 4320000 individuen per m2 in het sublittoraal op
bodems van fijn zand tussen 0 en 7 m diepte. In deze gemeenschap
wordt een aanzienlijk deel van de fauna uitgemaakt door interstitiële
harpacticoiden, die in onze kustzone volledig ontbreken.

Van de Baltische zee zijn veel gegevens bekend. Zo vonden Scheibel
2m , .in

2m , in
en Noodt (1975) bij Kiel in grof zand 380000 individuen per
gemiddeld tot fijn zand 560000 tot 623000 individuen per

2fijn zand 471000 tot 1478000 individuen per m en in modderbodems
760000 individuen per m2 . Muus (1967) vond densiteiten rond 1400000

2nematoden per m in mesohalien brak water en Arlt (1973) vond gemid-
2deld 150000 individuen per m in de oligohaliene waters van de Greifs-

walder Bodden, met maximum in juli en een minimum in april. Meer noorde-
lijk vermelden Nyholm en Olsson (1973) lage densiteiten van 150000 tot

2453000 individuen per m uit een estuarium met een substraat van klei
of zandige klei van de Zweedse westkust. Elmgren (1975) vond 4000000

2individuen per m , waarvan 90 % nematoden, in de Baltische zee nabij
de Zweedse kust. In de zuidelijk Finland vonden Elmgren en Ganning (1974)
een gemiddelde densiteit van 2195000 individuen per m2 waarvan
1540000 nematoden.

Ook de Middellandse zee lS de laatste jaren goed onderzocht. Op
2modderbodems vonden Guille en Soyer (1968) 252000 individuen per m

in kustgebieden nabij Banyuls, op diepten van 50 m liep de densiteit
2terug tot 64000 individuen per m . Latere studies laten evenwel ver-

moeden dat deze densiteiten te lage schattingen zijn. Zo vond Soyer
(1971) in de kustzone (0 - 10 m) een totale densiteit van 604000

2dividuen per m
ln-

schap, waaronder
ln de Canuellaperplexa-Halectinosoma herdmani gemeen-
58 % nematoden. Voor de kust van Marseille, in een

gepollueerd gebied, vond Vitiello (1968) gemiddeld 256200 individuen
per m2, waarvan 97 % nematoden. Boucher (1972) vermeldt eveneens
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hogere waarden, tot 4480000 individuen per 2 18 diepte bijm op m
Banyuls, waarvan 82 % nematoden. Bovêe en Soyer (1974) vonden een ge-
middelde 4949000 individuen 2 80 - 93 %van per m waarvan nema-
toden, .d'i t eveneens te Banyuls.

Andere gebieden zijn minder goed onderzocht. Langsheen de Ameri-
kaanse oostkust is vooral het pionierswerk van Wieser (1960) en het
onderzoek van Tietjen (1969) te vermelden. Wieser (1960) trof tot
1800000 nematoden per m2 aan ln Buzzard Bay. Tietjen (1969) vond ln
estuaria langsheen de kust van New England ln detritusrijk zand en mod-

2der densiteiten tussen 1184000 en 5163000 individuen per m waar~
van gemiddeld 83 % nematoden. In de Zwarte zee vonden Bacescu et al.

(1965) 421000 nematoden per m2 . In de Adriatische zee, ln een gepol-
lueerd gebied, vonden Marcotte en Coull (1974) tussen 25000 en 525000
individuen per 2 de tussen 215000 372000 individuenm ln zomer, en

2 in de winter. Op carbonaatrijke zanden Bermuda vond Coullper m van
(1970) 122000 1333000 individuen per 2tussen en m

Vermelden we tenslotte een aantal onderzoekingen uit mesohalien-
polyhalien brak water van België waar Heip (1973) maxima van 1263000
harpacticoiden per m2 aantrof en Smol en Heip (in voorbereiding) een

nematoden per m2 met maxima rondgèmiddelde densiteit van 5000000
29000000 nematoden per m vonden.

Uit al deze onderzoekingen blijkt dat de waarden gevonden voor de
zuidelijke Noordzee binnen de normaal te verwachten range vallen. Het is
nqchtans onze mening dat veel van de oudere onderzoekingen te lage waar-
den geven, vooral voor de nematoden, door het gebruik van inefficiënte
bemonsterings- en extractietechnieken. Het lijkt ons daarom niet uitge-
sloten dat karakteristieke densiteiten van het meiobenthos tussen
1 x 106 en 5 x 106 individuen per m2 zullen blijken te liggen.

Om deze densiteiten om te zetten in biomassa's worden door verschil-
lende auteurs verschillende methoden aangewend. Zo vindt men in de ,lite-
ratuur dan ook zeer uiteenlopende waarden voor gemiddelde gewichten van
de taxonomische groepen. In onderstaande tabel worden enige hiervan weer-
gegeven, waarbij zoveel mogelijk in drooggewicht werd omgezet wanneer de
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Tabel 19
Individueel gewicht van meiobenthische taxa (~g drooggewicht)

Nematoda Harpacticoida Bivalvia Polychaeta Turbellaria . ,

1,5 3,3 6,3 7,5 19,3 Olsson (1975)
0,08 0,2 2,9 - 1,6 Elmgren (1975)

0,09 - 0,048 1,7-3,8 - - - GuilIe & Soyer (1968)
1,2 - 7,5 - 5,1 5,5 - Tietjen (1969)

2,12 1,23 5,7 6,2 2,0 Coull (1970)
0,2 - 0,4 1,8 5,0 7,0 - MeIntyre (1964)
0,3 - 1,1 1,7 - - - lVieser (1960) ,
1,7 - 3,1 - - - - Mare (1942)

0,4 - - - - Warwick & Buchanan (1970)
0,1-1,1 1,33 1,5 0,8 - Stripp (1969)

1,26 0,33 - 3,08 1,7 12,5-23,0 2,35 Deze studie

1betreffende auteur dit niet doet. Als omzettingsfaktor wordt 4 voor
1nematoden en bivalven en 6 voor de andere groepen genomen. Door veel

auteurs wordt bij omrekening van vers- naar drooggewicht de faktor ~
die door Wieser (1960) voor de nematoden wordt aangegeven ook op alle
andere groepen van het meiobenthos toegepast. Deze waarde is echter
zeker te hoog voor de meeste groepen.

Voor Halacarida vermelden Guille en Soyer (1968) tussen 3 en
4 ~g drooggewicht per individu, Coull (1970) vindt 1,4 ~g per indi-
vidu, Stripp (1969) geeft 1 ~g drooggewicht en wij 3,0 ~g droogge-
wicht per individu.

Uit bovenstaande tabel is het duidelijk dat er vaak enorme verschil-
len bestaan tussen de schattingen van de verschillende auteurs. Daar
alleen de verschillen in de nematoden wezenlijk zullen doorwegen in de
schattingen over de biomassa van het meiobenthos zullen wij alleen deze
groep bespreken. Vrijwel alle auteurs gebruiken bij het bepalen van het
individueel droogge~icht de procedure doorWieser (1960) uiteengezet,
waarbij het volume wordt berekend en een gemiddelde densiteit van 1,13
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wordt aangenomen. Omrekening naar het drooggewicht gebeurt door gebruik
1te maken van een faktor 4" Wanneer we aannemen dat een "typische" nema-

1tode een breedte heeft gel{jk aan 40 van de lengte en we beschouwen
het dier als een cylinder~ dan is het volume ervan in nt benaderend

v =
indien de lengte in mm wordt gegeven. Een nematode van l'lJTI( heeft
benaderend een volume van 0~5 nt , een nematode van 2 mm benaderend
een volume van 4,0 nt . Met een soortelijk gewicht van 1,13 komt
dit overeen met een gewicht van benaderend 0,55 ~g versgewichtof
0,14 ~g drooggewicht voor een nematode van 1 mm lengte en een ge-
wicht van 4,4 ~g versgewicht of 1,1 ~g drooggewicht voor een nema-
tode van 2 mm lengte. Met een breedte gelijk aan 2~ van de lengte
worden deze getallen respektievelijk V (nt) = 2L3 (mm) wat voor een
nematode van mm lengte een drooggewicht van 0~55 ~g en voor een
nematode van 2 mm lengte een drooggewicht van 4,4 ~g oplevert. Dit
voorbeeld maakt duidelijk dat metingen van nematoden al zeer nauwkeurig
moeten gebeuren om hieruit betrouwbare gewichten te berekenen.

Omgekeerd kan men berekenen dat met de gewichten van Elmgren (1975)
.een gemiddelde lengte van 0~34 à 0~54 mm overeenkomt, wat wel aan de
lage kant lijkt. Met het gemiddeld gewicht gevonden door Warwick en
Buchanan (1970) komt een lengte van 0,59 tot 0,93 mm overeen.

,
Wanneer men zich deze beperkingen realiseert blijkt de biomassa

die door ons gemiddeld ln de zuidelijke Noordzee gevonden wordt verge-
lijkbaar te zijn met deze gevonden door andere auteurs. Zo vonden
Mclntyre en Murison voor het sublittoraal aan de westkust van Schotland

2een biomassa van 1092 mg drooggewicht per m voor het meiobenthos,
een waarde die door Davies (1975) trouwens wordt overgenomen. De waar-
den van Stripp (1969) rond Helgoland liggen beduidend lager dan.de onze
en variëren tussen 19 en 527 mg drooggewicht. Het lijdt voor ons
evenwel geen twijfel dat deze waarden beduidend te l~ag zijn. Denema-
todengemeenschap die door Warwick en Buchanan (1970) onderzocht werd
vertoont eveneens een lagere blomassa, van gemiddeld 393 mg droogge-
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wicht per m2 , maar deze gemeenschap is niet volledig met de onze ver-
gelijko&ar. Hetzelfde geldt voor de Baltische zee, waar andere taxono·
mische groepen bij het brakker worden v~n het water een belangrijke tol
g~an vervullen. Elmgren en Ganning (1974) vonden een belangrijk over-
wicht van Chironomidaemet biomassa's van het meiobenthos die gemiddeld
9,5 g versgewicht of benaderend 2,4 g drooggewicht per m2 bedroegen.
Chironomidae ontbreken echter in de Noordzee in de door ons onderzochte
habitaten. Elmgren (1975) vond langsheen de Zweedse kust een biomass~
van dezelfde grootteorde als deze door ons gevonden: benaderend 1,5 g
drooggewicht per m2 . In de Middellandse zee vond Soyer (1971) in de
kustzone (CanueUa perplexa-Halectinosoma herdmani gemeenschap) een bio.,-
massa van 967 mg drooggewicht per m2 • Boucher (1972) vindt hogere
waarden, tot 3,76 g drooggewicht per m2

Ook andere gegevens vallen in dezelfde grootteorde. Zo vond Wieser
(1960) 379 mg drooggewicht per m2 in Buzzard Bay, Coull (1970) op

2 2carbonaatrijke zanden 33 - 259 mg/m en op slib 1388 mg/m • We kun-
nen daarom besluiten dat de gemiddelde waarden in de Noordzee binnen de
normale range vallen.

Wat de schommelingen ln densiteit en biomassa betreft dienen wij
voorzichtig te zijn in onze besluiten. Het is inderdaad zo dat de mon-

:'~,';$'ll.îi~.~§':~i;j,~~'tê':r~g@ei'li~e1D'e~dis.Toch zijn b innen hetol');!l~f!~~~~
gende trends waargenomen

- binnen vrijwel alle groepen lS de biomassa het grootst in de zone
C, lager in de tussenzone B en het kleinst in de kustzone A. Slecht? bij
de nematoden is dit niet het geval en blijkt zich de laatste jaren eerder
het omgekeérde verschijnsel voor te doen, met de grootste biomassa in de

Ikustzone. Dit is om twee redenen niet onverwacht : door het uitvallen van
de meeste groepen vermindert de complexiteit van de trofische niveau's,
waardoor het belang van competitie zal verminderen; door toenemende pol-
lutie zal een hoger gehalte organisch materiaal in de bodem terechtkomen
waardoor grotere standing crops kunnen in stand worden gehouden. Daar de
nematoden het grootste deel van de biomassa uitmaken komt het grote kwa-
litatieve verschil tussen de verschillende zones niet naar voren in de
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biomassagegevens. De zeer opvallende trend naar een grotere biomassa in
de zone C wordt volledig gemaskeerd. Wij moeten er bovendien de aandacht
op vestigen dat de waarden van zone A een gemiddelde waarde is; in deze
zone A zlJn bepaalde monsterpunten met een zeer lage densiteit waarge-
nomen. Dit kan het gevolg van intoxicatieverschijnselen zijn, maar deze
punten werden te infrekwent bemonsterd om meer dan anekdotische conclu-
sie te kunnen leveren.

- Doorheen de jaren blijken bepaalde groepen te verdwijnen uit de
zones A en B zonder opnieuw te verschijnen. Wij zijn ons bewust van de
onzekerheid rond dit besluit tengevolge van de onvolledige bemonstering.
Nochtans menen wij de aandacht op dit fenomeen te moeten vestigen. Tur-
bellaria en Archiannelida zijn ln zone A alleen in 1972 aangetroffen.
Gastrotricha verdwijnen in zone B vanaf de winter 1973; Hydrozoa en Bi-
valvia vanaf de winter 1974. Jonge Bivalvia verdwijnen één jaar vroeger,
vanaf de winter 1973 uit zone A, en worden nadien niet meer aangetroffen.
Halacarida waren ln zone B in 1971 aanwezig, maar verdwijnen daar vanaf
de winter J 971 .

- Doorheen de Jaren lS er een duidelijke trend naar vermindering van
de biomassa in zones B en C. Hier geldt opnieuw dat de waarden van de
verschillende jaren niet helemaal vergelijkbaar zijn en dat onze beslui-
ten daarom niet rigoureus kunnen zijn. Toch verdient het verschijnsel
aandacht, temeer dat daar waar dit onderzocht werd blijkt dat meiofauna-
gemeenschappen doorgaans relatief stabiel zijn in de tijd [Warwick en
Buchanan (1971), Mclntyre en Murison (1973)J.

8.- Produktie (fig. 16J

Produktie wordt hier gedefinieerd als het gedeelte van het geassi-
mileerde voedsel dat behouden wordt en geïncorporeerd in de biomassa van
het organisme, met uitzondering van de geslachtsprodukten. Produktie komt
dus grosso modo 0v:ereen met groei. De produktie van een populatie lS de

I
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fig. 16.
Schommeling van de produktie in de drie zones vanaf de zomer 1971 tot de winter 1974-75_

som van de produkties der individuen die ertoe behoren, hierbij inbegre-
pen deze die uit de populaties verdwenen gedurende het beschouwde tijds~
interval.

Over de produktie van het meiobenthos is vrijwel niets bekénd.
Gerlach (1971) vatte de bekende gegevens samen en stelde dat drie gene-
raties jaarlijks en een turnover van drie per generatie de best mogelijke

. . P . ...schatt1ng van een turnover B = 9 per Jaar voor het melobenthos als ge-
heel oplevert. Wij zullen in onze berekeningen deze faktor negen gebrui-
ken in die gevallen waar niets bekend lS over de levenscyclus van het be-
treffende organisme. Dit is het geval voor de Halacarida, Turbellaria,
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Hydrozoa, Gastrotricha, Nematoda en de interstitiële Harpacticoida (zone
C). De jonge Mollusca werden buiten beschouwing gelaten vanwege de lage
biomassa. Voor de Archiannelida, Oligochaeta en Polychaeta werd een veel

Plagere faktor B = 1~5 gebruikt (Govaere, pers. med.). Voor de endoben-
Pthische Harpacticoida werd B = 15 genomen. Deze laatste is een gemid-

delde waarde berekend voor de brakwatersoort Tachidius discipes door
Heip (in voorbereiding).

Tabel 20
Produktie van de voornaamste meiobenthische taxa per zone en per jaar

HYDR TURB GASTR NOl POL OLIG ARCHI BIV HARP HALAC

1971 Zomer Zone A - - - 10524,6 36,6 - - 1,4 168 -
Zone B 2,7 225,9 2,7 18759,6 373,05 1,05 31,9 3,1 6~,4 0,9
Zone C 2,7 571,5 9,0 14064,3 856,3 9 81,7 1,3 971,1 16,2

1972 vlinter Zone A - 27 - 16282,8 11,7 . - - 0,03 69 -
Zone B 2,7 193,5 5,4 17505 88,3 1,9 52,6 0,9 316,8 28,8
Zone C 9,9 808,2 28,8 16361,1 470,1 17,4 68,1 0,8 622,8 65,7

Zomer Zone A - 64,8 - 10376,1 30,1 - - 1,1 2C17 0,81
Zone B 2,7 152,1 4,5 12255,3 129,9 1,8 16,8 0,1 590,4 2,7
Zone C 7,2 219,6 1,8 9146,7 138,3 1,6 14,5 0,8 364,5 9,8

1973 Winter Zone A - - - 17188,2 11,1 - - - 12 -
ZonE;!B ~ 0 9 27,9 - 7341,3 28,05 - 5,25 0,3 55,2 -, ,

Zone C 16,2 202,5 20,7 7517,7 242,5 88,5 48,7 5,4 292,5 48,6
Zomer Zone A - - - 11358,9 - - - - 183 -

Zone B 0,63 180 0,45 9819 90,75 2,85 20,25 0,3 165,6 -
Zone C 7,2 298,8 2,7 7972,2 238,6 173,2 22,2 11,4 491 ,4 5,4·

1974 Winter Zone A - - - 7733,7 - - - - 372 -
,

Zone B - 91 ,8 - 6135,3 41,4 46,5 19,5 - 388,8 -
Zone C - - - 80172 - - - - - -

Zomer Zone A - - - 16794 - - - - 330 -
.

Zone B - 23,4 - 10307,7 159,6 2,4 11,2 - 302,4 -
Zone C - 172,8 - 4218,3 164,8 32,5 9 - 1113,3 -

1975 v/inter Zone A - - - 12769,2 6,15 - - - 66 -
1
' Zone B - 46,8 - 6894,9 63,6 10,05 7,00 135,6- -

- Zone C 0,9 112,5 5,4 7166,7 80,5 80,~ 9,0 7,1 209,7 0,4
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Door gebruik te maken van een ~ - verhouding 1.S het mogelijk een
schatting te bekomen van de produktie aan de hand van de gevonden bio-
massawaarden. Deze schatting is uiteraard onderhevig aan dezelfde onnauw-
keurigheden als de premlssen waarop zij steunt en levert niet veel meer
dan een grootteorde. Het is nochtans het verst dat W1J kunnen gaan bij
de huidige stand van de kennis van de levenscyclus van meiobenthische
organismen.

In tabellen 20 en 21 wordt de produktie van de afzonderlijke groepen
per zone en per Jaar en de totale produktie per zone en per jaar van het

Tabel 21
Produktie van het totale meiobenthos per zone en per jaar

1971 tz) 1972 1973 1974 1975 t~J)

91m2 10,73 10,53 14,40 12,61 12,84
Zone A 9 C/m2 4,29 5,41 5,76 5,04 5,14

9 N/m2 0,86 1,08 1,15 1,01 , 1,03
,

9/m2 20,01 15,67 10,01 8,77 7,16
Zone B 9 C/m2 8,00 6,27 4,00 3,51 2,86

9 N/m2 1,60 1,25 0,80 0,70 0,57

9/m2 16,57 13,37 8,85 6,86 7,62
Zone C 9 C/m2 6,63 5,35 3,54 2,74 3,05

9 N/m2 1,33 1,07 0,71 0,55 0,61

hele meiobenthos gegeven. Bij de berekening van de totale produktie werd
benaderend 1 g versgewicht gelijkgesteld aan 0,1 fS C [Steele (1974)J.
Een gemiddelde i verhouding, berekend voor een aantal planktonorganis-

Cmen, bedraagt N = 5 .
De gemiddelde jaarlijke produktie van het meiobenthos per zone is

zeer overeenstig, tabel 22. Voor het hele gebied bedraagt het gemiddelde,
gewogen voor de oppervlakte, 11,08 g drooggewicht/m2 , d.i. 4,43 g C/m2

2of 0,88 g N/m .
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Tabel 22
Gemiddelde jaarlijkse produktie per zone

9 drooggewicht/m2 9 C/m2 9 N/m2

Zone A 12,83 5,13 1,02
Zone B

I
12,36 4,94 O,C;S

Zone C 10,65 I 4,26 0,85

Voor de harpacticQide Asellopsis intermedia zijn nauwkeurige,ge-
gevens over de samenstelling qekend [Lasker et aZ. (1970)J. Bij deze
soort bestaat het drocigg~wicht voor' 33 % uit koolstof en 'voor 6,8 %'
uit stikstof. Indien deze cijfers voor het hele meiobenthos zouden gel-
den, dan zou de produktie 3,61 g C/m2.jaar of 0,75 g N/m2.jaar be-
dragen, gemiddeld voor het gehele gebied.

Het grootste aandeel r.n deze produktie lS afkomstig van de nema--
toden en dit aandeel bedraagt vrijwel steeds meer dan 90 % . uit enkele
laboratoriumexperimenten [Gerlach en Schrage (1971), (1972); Tietjen en
Lee (1972), (1973); Hopper et al. (1973); Heip et al. (in voorberei-
ding)J blijkt dat de generatietijd bij deze organismen kan variëren van
enkele dagen tot een jaar; daar vrijwel niets bekend is over het aantal
generaties en de reproduktiesnelheid van deze organismen in hun natuur-
lijke omgeving, moeten we opnieuw benadrukken dat onze schattingen
slechts een grootteörde aangeven en niet als korrekte gegevens kunnen
geinterpreteerd worden. De studie van de dynamièa van nematodenpopulatie~
en hun rol in het marien ecosysteem staat nog in het beginstadium. In
de toekomst dient nog belangrijk werk te gebeuren om ons een juist ln-
zicht te verschaffen over de zonder twijfel essentiële rol die de nema-
toden spelen, vooral in ondiep water als de Noordzee, in processen zoals
nutriëntregeneratie waardoor de uiteindelijke-produktiviteit van het
hele mariene ecosy~teem wordt bepaald.
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