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ciEEL I i lnleídírg en Í)oelstellíngen

)later í osl en )lethoden



1. IIILEIDI}IG EII DOELSTELLItrGEII

1.1. VrlJlevende narlene nenatoden

Vrijlevende nematoden honen voor ln alle nogellJke blotopen en zlJn
verspreld over alle delen van de uereld : van de voestljnen tot het
antarctlsch ljs, en van abyssale dlepten tot de hoogste bergneren.
Enkele soorten zlJn zelfs aangepast aan de neest ongeuone revens-
onstandigheden zoals leven in azijn of in biervlttjes {Lee en Àtkinson,
1975).

De grootste aantallen vrlJlevende nenatoden (tot ntljoenen per n2 )

sorden gevonden in brakke en nariene bodes. zouel in littorale,
estuarlene, subllttorale als in dlepzeesedlnenten zlJn zlJ vaak het neest
abundante taxon van het relobenthos (> 80 t, zelfs tot 100 t; l{clntyre,
1971, Help et aI., 1985). Het nelobenthos orvat alle ln de boden levende
(= benthlsche) organlsnen van lnternedtalre grootte (groter dan het
nicrobenthos (vnl. eencelligen), en kleiner dan het nacrobenthos) (llare,
1912). líethodologlsch vordt de nelofauna onderschelden van de overlge
benthische organismn als alle indlviduen dle achterbllJven op een l0 pnr

zeef naar die niet vorden tegengehouden door een 0.5 tot 2 m zeef
(afhankelijk van de auteur). Nenatotta naken, samn net onder andere de

Harpacticoida, de Gastrotricha, de Kinorhyncha, de Tardigrada, de

Foraninifera, tle Turbellaria, de Ostracoda en de Àrchlannellda, deel uit
van de pernanente relofauna, teruiJl de tenporele relofauna voornamliJk
bestaat ult larvale stadia van het mcrobenthos (llclntyre, 1961). Voor
een gedetailleerd overzicht van de studie van de reiofauna vordt veruezen
naar Svednark (1961), t{clntyre (1969}, Hultngs (19?1), Hullngs en Gray
(f971), CoUII (19?3), Fenchel (19?B) en Htggtngs en Thtel (fgSB).

De reeste mrlene llenatoda reven ln zachte bodere uaarblj ze,
afhankeliJk van hun llchaaregrootte en de grootte van de rutnte tussen de
partlkels, een lnterstltlële of gravende levensvlJze hebben. Daarnaast
zlJn verscheldene soorten aangepast aan een eplbenthlsche of eplphyttsche
levensvl Jze .

De eerste studles van vrlJlevende rarlene neratoden beperlten zlch tot
de taxononle (o.a. Bastlan, 1965; de llan, 1g?6; cobb, 1g20; voor een
overzlchtaartlkel zle Help et al., 1982). Ult deze studtes bleek algauu
dat de rarlene nenatoden naast zeer abundant, kosnopolltlsch en algemen
verspreid over uiteenlopende habttatstypesr ool zeer soortenrijk zijn.
Het aantal nenatodensoorten dat aanuezlg is op een bepaalde praats is



neestal één grootte-orde groter dan het aantal soorten van eIh ander

donlnant taxon (Platt en ïarwlck, 1980). Volgens Gerlach (1980) varen er

naast de ongeveer 1000 tot dan toe gekende narlene nenatodenaoorten nog

neer dan 20000 soorten onbeschreven gebleven. Deze enorm diversiteit is
echter, sanen net hun kleine lichaaregrootte, verantvoordeliJk voor de

tijdrovende deterninatie van nenatodensoorten, uaardoor de studle van de

ecologle aanvankeli1k sterk verd afgeremd. Het ls pas rond 1960, en

vooral tiJdens de Jaren'?0, dat de structuur van narlene nenatoden-

geneenschappen (o.a. densltelt, dlversltelt en soortensarenstelllng) verd

bestudeerd ln relatle tot verschillende ongevingsfactoren. Deze studles

leidden tot de vaststelllng dat in het subllttoraal de eeclimnt-
samnstelling van de boden de belangriJkste ongevingsgradlënt ls
waarlangs nenatodengeneenschappen zlch van elkaar onderschelden (lleser,
1959; 1950; l{clntyre, 1961; larvlck en Buchanan, 19?0; Boucher, L972i

ïard, 19?3; Lorenzen, L97li Help en Decraerer, L97li Juarlo, 19?5;

Tletjen, L917i 1980a; t{lchols, 1980; ïlllens et al., 1982a; Help et al.,
1981; Hernan et al., 1985). In estuarla ls ook de sallnlteltsgradlënt
een belangrtJke structurerende factor (Gerlach, 1953; 195{; Blllo, 1965;

Rlemnn, 1956; Tietjenr 1969; ïarvick, 1971; Skoolnun en Gerlach, 1971;

Brenningr 1973; Elmgrenr l9?8; Van Danne et al.r 1980; Bouunanr 1983;

Schiener et aI., 1983). In de intergetijdenzone zijn de dynaniek, de

inundatieduur en de daaraan gecorreleerde anplitude van de ongevings-

fluctuatles de belangrlJkste ablotlsche factoren voor de structuur van de

aanvezige nenatodengereenschappen (Ott, L972; l{cIntlre en }lurlson, 19?3;

Hullngs en Gray, 19?5; Platt, 1977; Blone, 1983; Frlcke en Flemlng,
1983). Recent vorden ook de nenatodengeneenschappen van de dlepzee

grondlg bestudeerd (o.a. Thlel 19?5, 19E3; Soetaert' 1988).

ongeveer geltJktlJdig net de toenam van het aantal ecologische

studles, groelt ook de lnteresse voor de functlonele rol van nemtoden ln
het narlen ecosysteen, en voor de energleflux door hun geleenschappen.

lfaast hoge abundantles vertonen nenatoden lmers ook hoge blonassavaarden

en wordt hun Jaarlljkse productle ln verhoudlng nog hoger geschat. De

energetlsche aspecten van de nentodengereenschagpen zlJn vooral

experlnenteel bestudeerd, en lndlen nogellJk geëxtrapoleerd naar

sltuatles ln het veltl. BelangrlJke studles betreffende de functlonele en

energetische betekenls van nemtoden ln het narlen ecosysteen uerden

onder andere uitgevoerd door Gerlach (19?1, 1978), ïarutck en Prlce,
(f9?9), TietJen (1980b), Flndlay en Tenore (1982), Vranken et al. (1985),

Vranken en Help (1986a) en Schlener (198?).

2.



ÀIs gevolg van het steeds groter vordende nllleuprobleen Is het
laatste decennlun een belangrtJle verschulvlng opgetretten tn het narlen
ecologlsch onderzoek van het benthos. zo ls nen zlch reer gaan
toespitsen op het effect van verstoring door de nen6 op onder andere de
structuur van nenatodengeneenschappen. Volgens verscheidene auteurs ziJn
nenatoden potentlëIe lndtcatoren van vervulllng (Ferrts en Ferris, 1979;
Heip, 1980; Platt en tarvick, 1980; platt, lggl). opvallend hterbiJ Is
de algenene trend on de structuur van nenatodengeneenschappen zo
efficiént en bondig nogelijk te beschrlJven, zonder dat hiervoor de
kennls van de soortensanenstelling nodlg ls (zie overzichtsartikel Hetp
et aI.,1985). Recent heeft dit geleld tot de toepasslng van een aantal
algenene modellen die het effect van extrinsleke verstorlng van het
nilleu (vaaronder vervulling) in een blologlsche gereenschap trachten te
evalueren, aI of nlet rekenlng houdend met nogellJke andere
structurerende factoren (vb. conpetttle). In deze context dtent het uerk
van Gray en lílrza (1979), shav et ar. (19s3), Lanbshead et al. (1993),
Platt et al. (198{), platt en Larnbshead (1935) en Lambshead en platt
(1988) verneld te vorden.

L.2, 9tudie van de Noordzee

De systenatlsche studie van de nenatodenfauna van de Noordzee verd reeds
vorige eeuv gestart door Bastian (1055). Help et al. (19g3) geven een
overzicht van de belangrlJkste taxononlsche studles voor de EngeIse,
Noorse, Duitse en Franse kust. De soorten van de Zuidelijke Bocht van de
Noordzee zlJn goed gekencl dankztj het rerk van de tían (1g?6 tot 192g),
9chuurmans-Stekhoven (1929 tot l95l)r Bresslau en gchuurnans-gtekhoven
(19t0), Jensen (1975), en vlncx (t9gl; 19s3; 19g6a; 19s6b) en vlncx et
al. (1982). In 1980 zljn voor de ganse lfoordzee reeds ?35 soorten
beschreven (Gerlachr 1980; voor een soortenlljst zle Help et aI., 19S3).

Help et aI. (1983) en HeIp et al. (tn druk) geven eên overzlcht van de
belangrijkste ecologische studles over de lfoordzee. Hlerin vordt telkens
het hiaat ln de lnfornatte over het centrale en noordelljke deel
benadrukt. De best gekende gebieden, uat de nenatodengeneenschappen
betreft, zijn de zuideltjke en de Duitse Bocht, de Fladen ground en de
Engelse oostkust.
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20 3o 4o 5o

Ecstudccritc gebtcdcn (rat dc vrlllevcnde ncutodcnteune

bctrctt) tn dc Zuldcltjtc Bocht van dc lloorilzcc (neer

llctg ct eI., ln ilrul ) .

l: ZulrtellJlc Eocht: Govacre ct al., 1980: Vlncxr l9tSa

2 : llo2 - dungtngrgcblcd : lluys at rl., t98l; Sml ct
el., l9t5

3 : deze ctudle
| : Vlalte ven dc Raan : Vrn Holcbckc ct at., 1986

5 : Ivlntcbrnk : 9lllcu ct rl., 1982e

5 : Eclglschc kugtzone : Vlncx, 1916e; Vlncr cn llctp, 1986

Flg.l.l. (naar Help et al., tn drukl toont de bestudcetdê gcbtcdcn ln

de ZuldeliJke Bocht. De Zuldncdcrlandcc kust of de Voordclta (3) vorrt
de belangrljkste lacune ln dtt ovtrigens intcnslef bestutleerde gcbled.

1o

Plg.l.1.:
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1.3

Fig.1.2.: Het Voordeltagebied (uit Selp en Brand, 198?)

Beschrijving van de Voordelta

De voordelta is het subllttoraal gedeelte van het zuidnederlands
kustgebied dat zich uitstrekt van de Belgische grens in het zuiden tot de
Hoek van Holland in het noorden, en dat arbitrair begrensd wordt door de
10 meter diepte Iijn (Fig.l.2.l. In deze kuststrook nonden verschillende
zeegaten en estuaria uit (behorende tot het Rijn-Haas-Schelde fluviaal
systeen), wat heeft geleid tot het ontstaan van een zeer karakterlstteke
topografie en hydraulisch regime in dit gebied. De bodem van de
Voordelta bestaat uit opeenvolgende buiten- of onderwaterdeltars, gevornd
onder invloed van getijdenstromingen. Deze veroorzaken ook loo6recht op
de kust gerichte in- en uitgaande waterstromingen voor de Ooster- en de
Ilesterschelde. Door golven en sterke getijdenstroningen worden l.angs de
eb- en vroedkanalen grote hoeveelheden zand getransporteerd, wat
resulteert in een complexe circulatie van de sedimenten (Van den Bergh,

5.



1981). Het resultaat van dlt sedlmenttransport ls de ontvlkkellng van

banken, platen en geulen, dle meestal onstablel zlJn en voortdurend van

vorn en ligging veranderen (Fig.1.2.). Naast natuurllJke veranderlngen

zijn ook menselijke ingrepen verantvoordelijk voor de dynaniek in dit
gebied.

De oorsprong van dlt estuarien gebled sltueert zlch tljdens de

Duinkerkiaanse transgressies, die plaatsvonden tiJdens het Holoóeen vanaf

2500 Jaar geletlen. Tljdens de nldileleeuven neent het getlJdenvolume van

de Oosterschelde sterk toe tengevolge van verscheldene overstronlngen.
In de 20e eeun vordt een verdere stlJglng van het getlJdenvolune

ríaargenomen door toedoen van de nens (o.a. door dreggen en kanallseren).
De buitendelta bestaat op dat noment uit een systeen van snel

veranderende kanalen, als gevolg van het transport van grote hoeveelheden

zand. Het effect van de toenemende getlJdenvoluntna ultte zlch ln een

geleldeIlJk verdlepen van de ebkanalen ln het voorste deel van de

getlJdendeltars en een zeeyaartse ultbreldlng van de onclerrnterdelta.

Het geërodeerde' sedlnent verd gedeeltelljk noordraarfs getransporteerd en

afgezet ln de getlJdensystemen van de Grevellngen en het Harlngvllet
(Tervindt, 1973).

In 1958 verd door het l$eclerlandse parlenent het Deltaplan goedgekeurd,

dat voorzag on Zeeland, Brabant en Holland te vrljrraren van water-
overlast. Dlt plan vas het rechtstreeks gevolg van de overstronlngsranp
van I februari 1953 naardoor grote delen van zuldwest l{ederland onder

vater kvamen te staan en bljna 2000 nensen verdronken (F19.1.3.).

oorspronkelljk vas de volledlge afslulLlng van de zeegaten gepland,

net ultzonclerlng van de Nleuve laterweg en de ïesterschelde dle belde tot
een belangrtJke haven lelden (Rotterdan en Àntverpen). In 1976 besloot
de Nederlandse regerlng, onder druk van nllleugroepen en plaatsellJke
aquacultuurbedrlJven, on de Oosterschelde af te slulten net een

stornvloedkerlng 1n plaats van met een dan, zodat dlt ecosysteem nlet
votledlg nerd verstoord en het overstromlngsgevaar toch verd gereduceerd

(EIgershuLzen, 1981).

In zlJn geheel heeft het DeltaproJect belangrljke veranderlngen ln het
gettJdenstronlngspatroon en ln het sedlmenttransport ln de Voordelta

veroorzaakt. Zo bllJken de ondervatertleltars die bIJ het Harlngvllet en

het Grevelingenbekken behoren reeds ingrljpende -veranderingen te hebben

ondergaan als gevolg van hun afsluitlngen ln 19?0 en 19?1, vaardoor de

stroming van het water Deer evenniJdlg aan de kust verloopt vergeleken

net de vroegere sltuatie. Dlt vordt onderrneer zlchtbaar ocsr de aangroel
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F19.1.3.: Het overstroonde gebled ln zulduest Netlerland na de ranp van

1953 (ult Elgershulzen, 1981).

van kustparallelle banken voor de koppen van de Zeeuwse eilanden. De

vorning van deze banken inpliceert sedlnenttransport van elclers
(Oosterschelde; zie verder), vaar erosle ls opgetreden.

Verder heeft het afslulten van de verschlllende zeegaten het
getiJdenvolure sterk befnvloed. Het getlJdenvolune van de Oosterschelde
verminderde net 5 t als gevolg van de sluiting van het Veerse gat in 1961

(Fig.f.l.). Deze volunevernlndering zou echter geconpenseerd vorden door

een volumtoenane als gevolg van tte afslulttng van de Grevelingen. Vóór

de constructle van de Grevellngendan ln 1962 en 196{ (FIg.1.{. ) stroode
btj eb een deel van het Kramer-Volkerakvater en cen deel van het
vl.oedvater ln de Grevelingen. lfa afdamlng van de Grevellngen (Fig.1.l. )

verden deze vaterÍEssars toegevoegd aan het gettJdenvolum van de

Oosterschelde. De afslutting van het Volkerak (F19.1.1., veroorzaakte de

neest dranatische toenane van de getlJdenvolunlna (net 9 t) van de

Oosterschelde. Naast deze artificieel gefnduceerde veranderlngen verd

Iangs cle Nederlandse kust ook een natuurlijke toenam van I t van de

getijdenanplitude geregistreerd, uat een evenredige verandering in het

7.
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getijdenvolume van de Oosterschelde inpllceert. In totaal vordt de

toenane van het getijdenvolum van de Oosterschelde slnds de start van

het Deltaproject geschat op 25 t (Van clen Bergh, 1981).

ÀIs gevolg van deze verdere toename van het getiJdenvolure na 1950,

vooral ln de periode 19?0 - l9?5 na de afdanning van het Volkerak, is het

reeds bestaande erosleproces ln de Oosterschelde nog versneld. Ook ln
het voorste tleel van de buitendelta ziJn een aantal lntergetlJdenbanken

verdvenen, tervlJl de hoofdgeulen verder ultdlepen. Ben deel van dlt
eroslemterlaal verplaatst zlch naar het dlstale deel van de delta, zodat

de delta geleldeliJk verder zeeyaarts expandeert (Van den Bergh, 198{).

n



1,4. Verantroordlng en doelstelllngen

(1) Deze studle kadert ln een algemeen Bodedierenonderzoek van de

Voordelta (80V0 proJect), dat deel ultnaakt van een onderzoeksproject dat
het effect van de deltaverken oo het ecosvsteen wil nagaan. llaarnate de

voltooling van het Deltaplan vorderde, verden lmmers steeds grotere
veranderingen vaargenomen in het ablotisch nilieu van dit gebied (zle
hoger). Hlermee gecorreleerd vorden evenredige veranderingen op biotisch
vlak vervacht. op het ogenbllk van de aanvang van dlt onderzoek (de

eerste staalname gebeurde in het najaar t8{} yaren reeds tvee zeegaten
(Haringvllet en Grevelingen) volledlg afgesloten en bevond de constructle
van de stornvloedkering zlch ln een elndfase (voltoolcl eind 1986).

De studie van de nenatoden vormt slechts een onderdeel van een globaal
nelobenthosonderzoek. De overlge taxa vorden beschreven ln Huys et al.
{1986). Ook het nacrobenthos werd bestudeerd (Selp en Brand, 198?),
tervlJl recent l= 2e fase of Voordelta-project) nog het eplbenthos en de

bodemvlssen ln het project zijn betrokken. parallel met het bodem-

tlierenonderzoek verloopt een onderzoek naar de morfologlsche
ontwikkelingen in de Voordelta, en zijn er gegevens verzaneld over de

bodensanenstelling, de saterkwaliteit, de vaterbeweging en het voorkonen
van vogels (zie rapportage Rijksvaterstaat, dienst getijdenvateren (DGU),

Hitldelburg ) .

(2) De eerste fase (o.a. deze stutlie) van het onderzoeksproject had de

prospectle van het studiegebied tot doel. Er zljn lnmers zeer weinig
gegevens beschikbaar over de Voordelta, zouel op biotisch, als op

abiotisch vlak. Door gebrek aan inforrnatie over o.a. de nenatodenfauna
(zie Fig.l.1.) is in eerste instantie een inventarisatie van het qebied

vereist, zodat een uitgangssltuatle uordt vastgelegd. Dan pas kunnen

gebieden uorden aangeyezen dle het neest geschlkt zlJn voor verdere
nonitor ing.

Rekening houdencl mt tle geograf lsche llgglng van de verschlllende
rlviergeulen enerzllds, en net de reeds beschlkbare gegevens over het
abiotlsch nilieu anderzlJds, uerden 20 stations ultgeselecteerd on een zo

representatief nogeliJk beeld te verkriJgen van de aanvezige nenatoden-
gemeenschappen ln de Voordelta.

(3) In een ander aspect van deze studie vordt nagegaan in hoeverre de



verspretdtng van soorten en de structuur van de gemeenschappen

gecorreleerd Is net verschlllende natuurll{ke ongevlngsgradténten. De

Voorctelta is inners ntet alleen onullle van ziJn dynanisch en onstablel

karakter een uniek studiegebied, mar ook onwille van zijn ruintelijke
heterogeniteit. Naast de sedimntsanenstelling en de bodemrorfologie

(o.a. bepaald door de diepte en de geografische ligging) vornen ook de

hydrodynaniek (stroomsnelheden en golfrerking) en de uaterkwaliteit
(saliniteit, zwevende stofgehatte, chlorofyl a-gehalte) uitgesproken

ongevingsgradiënten, die belangrijk kunnen ziJn voor de structurering van

de aanwezige nematodengeneenschappen.

Het aantonen en evalueren van het eventuele belang van eIk van deze

ongevingsgradiênten en hun correlatie met de structuur van de

gemeenschappen zal toelaten na te gaan of deze gegevens bruikbaar ziJn om

voorspellingen te doen over de vorn van de aanvezige geneenschappen op

basis van de abiotische milieukenmerken, en ongekeerd.

(4) Vervuiling ls een andere omgevlngsfactor, naast de natuurllJke

gradlënten en de lnpact van de deltawerken, dle het ecosysteem van de

Voordelta beinvloedt. De voornaamste bronnen van vervuiling zijn de

lesterschelde, uaarvan de reststroom nootdwaarts gericht is, en de Nieuwe

Uaterweg en de Haringvlietsluizen, welke de belangrijkste afvoeruegen

zijn van de Rijn en de Haas. De tigging van de bemonsterde stations laat

toe een vergelijkende studie te maken tussen de nematodengeneenschappen

van sterk vervuilde gebieden, zoals de ïesterscheldemonding en de zone

voor de Haringvlietsluizen enerzljds, en ninder vervullde gebieden zoals

het Brouvershavensche gat voor de Grevelingen en in nindere nate het

gebied voor de Oosterscheldemonding anderziJds.

(5) In totaal verd elk station tlrienaal benonsterd, en dlt over een

ttJdsspanne van anderhalf Jaar. DergellJke staalnanefrekventle laat nlet
toe om gedetallleerd de tenporele evolutle van de nenatodengeureenschappen

te bespreken. Het geeft ons ultsluttend een lndlcatle van de stabllltelt
van de geneenschappen, al of niet gecorreleerd nret de stabllitett van het

nilteu. DergellJke tnfornatle ls noodzakeliJk als basls voor dlepgaander

onderzoek.

Het uiteindeliJk tloel van deze verhandellng bestaat erln om het

gebruik van nematoden ln nonltorlng van een heterogeen en onstablel

10.



gebled zoals de voordelta op verschtllende nlveaufs te evalucren (vb. aan
de hand van densltelten, blonassa, productte, dlversltett, troflsche
structuur en soortensanenstelllng). Door haar exploratleve opzet, noet
daze studie vooral als bagls dlencn voor ner gericht onderzoek, uaarvan
de nood zal blijken ult de bekornen resultaten.
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2. HÀTERIÀÀL EN }.ÍETHODEN

2,L stations en campagnes

Rekening houdend met de geografische ligging van de verschillende
riviergeulen en met de reeds beschikbare gegevens over de sediment-
samenstelling, de bodemmorfologie en de hydrodynamiek, werden in het
sublittorale Voordeltagebied 20 (van de oorspronkelijk 57 bemonsterde)

stations uitgeselecteerd (Fig.2.1. ). Van noord naar zuid zijn dit :

- station 1 : ten zuiden van de monding van de Nieuwe tíaterweg tegen

de 10 meter dieptelijn.
- station 3 : ter hoogte van de Haringvlietsluizen
- station 11 : ter hoogte van Goeree

- station 18 : ten noorden van de Grevelingengeul.

- station 24 en 25 : ten noorden van de monding van de

Grevelingengeul, tegen de 10 meter dieptelijn.

bestudccrde statlons van dc Voordelta

VCCRDELTA
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e nieuve woterweg
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?19.2.1.: Dc 20



- statlon 26 : In de Grevellngengeul (Brouwershavensche gat)

- station 28 en 31 : ter hoogte van Schouven

- station 3?, 39 en {5 : og ondiepe platen in de Oosterscheldemonding

- station 13. 15 en 32 : in de geul van de Oosterscheldenonding (=

Roompot )

- station 55 : in de zeevaartse uitloper van de Oosterscheldenonding

- station 5,1 en 53 : op de Vlakte van de Raan

- station 65 en 6? : in tle geul van tle flesterscheltlemonding, ter
hoogte van lielinge.

rt. lfooritcrbrccdtc Oort:rlcngtc

I
3

I!
18

2a

25

26

28

31

32

37

39

t3
t5
t6
5l
55

63

65

67

51o:55':53'
51":51':llr
51o:51':23i
5l.o : l!r : 02'
51":l8r:06r
5lo:16r:10r
51o:{5':0lr
5Io:ll':02'
51":11r:51t
51":3?r:00r
51o:10':33r
51o:39':26r
51o:36r:0lr
51o:37r:l7r
51o:35r:31i
51":31':39r
51":35r:52'
51o:26r:58'
51o:2lr:39r
51o:25':l9r

3o:56r:5?r
l":0lr:51r
3":55r:0lr
3":l5r:35r
3o:l0r:00i
3o:36r:l9r
3o:39r:28r
3o:l0r:00r
3o:36r:0?r
3o:26':30'
3o:30r:5E'
30:36r:39'
3o:35r:l?r
3":32t:l0r
30:3lr:l2r
30:23r:0?i
3" : 19r : 30r

3o:21r:15'
3":2lr:0lr
30:31r:19'

tebel 2.1.: Coórdtnat.n Yan dc 20 bcstudecrde stetlona Yrn

dc Voordclte.

Het staalnaneplograma onvatte drle canPagnes, raalvan de eerste uerd

uitgevoerd tijdens het najaat van r8l (6 septenber - 12 novenberlr de

tueede tijdens het voorJaar van '85 (l aprit - 30 meilr en de derde

tijdens het najaar van '85 (2 - ll septenber). Voor de coórdinaten

van de stations en de staalnanÊdata vordt veruezen naar Tabel 2.1. en

Tabel 2.2.
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naJaar I 8l voo!Jaar t85 nrJaar r85

st. datuo 9r À I datun gr. À B datun 9r. À B

I
3

l1
18

2l
25

26

28

31

3?

3?

39

t3
t5

t6

5{

55

53

65

57

L2/LL

L2/LI
L2/LI

2/lL
r/11

r3l11
2/LL

L/IL
1/11

3/L0

L/LI
L1 lLO

6/09

L7 lLO

L7 /LO

6/LL

3/r0
6lLL

2/L0

L3/09

w
w
Bx

w
Bx

w
w
w
w
Bx

w
w
w
w
w
w
Bx

Bx

w
Bx

E.0

9.5

9.0
12.5

12.5

8.5

10.5

11 .0

13.0

11.5

12.0

10.0

1t.0
12.5

10.5

8.0

lt.5
10.0

22.0

18.5

7.0

r0 .0

6.5

12.0

11.5

8.5

9.0

tl. 5

1t.0
1{.0
13.0

10.0

15.0

13.5

8.0

9.0

1s.0

11.0

15.0

12 .0

L0/ |
L/5

rlr
L5/ 1

L5/ t
L5/ I
rlr

Lr/5
22/5

16/ |
L0/r
22/s
7/5

L0/ 1

7/5

30/5

L7/a

30/5

25/ 4

23/ 1

8x

w
8x

Bx

Bx

Bx

Bx

w
w
Bx

w
w
w
w
w
w
Bx

w
8x

Bx

21. 5

10.0

11.0

13.0

18.5

13.0

9.5

10.5

9.5

15.0

13.0

8.5

8.0

E.0

lr.0
11.0

20.5

8.0

3t.0

15.0

7.0

12.0

16.0

17.5

16.0

13.0

12.0

9.5

lt.5
11.0

8.5

8.0

8.0

13.5

9.0

17 .0

8.5

33.0

I

2/9

LL/9

LL/9

LL/9

2/9

2/9

2/9

9/9

LL/9

L0/9

L0/9

9/9

3/9

L0/9

3/9

L0/9

L0/9

L0/9

4/9

r/9

Bx

Bx

8x

Bx

BI

Bx

Br

Bx

Bx

w
w
Bx

Bx

Bx

Bx

Bx

w
w
Bx

Bx

1r.5
r0.0
1t.5
20.0

16.0

13.0

22.0

17.0

1?.0

E.5

10.5

12.5

19.0

1?.0

18.0

17.0

11.0

12 .0

25.0

22.0

l.?.0 t
9.0 r

11.0 r
17.0 r
15.0 r

13.5 |
22,0 t
19.5 r

19.5 r
9.0 r
8.0

15.0 r

13.5

12.0

19.0 r
15.0 r

10.5 r
11.5 i
21 .5 t
19.5 t

Tabel 2.2.: Staalnanedatuu, tyge grlJper (gr.: ut W = Van

Veen en Bx = Boxcorer ), cn hoogte van de substalcn
(À en 8; ln cn) gcr statlon en per canpagnê

(staalnanen uaarvàn slechts één rcpltca tot op

soortnlveau ls geanalyseeril zIJn aangetluld et r).

2.2, Staalname

De staalname werd uitgevoerd vanop de schepen rHollandr, rHamnen'en fsmal

À9t', eigendom van Rijkswaterstaat (NI). per campagne werd in elk
station eén bodenstaal genomen met behulp van een Van Veen-grijper of een
Boxcorer (met een respectievelijk bemonsteringsoppervlak van 0.1 m2 en

0.25 m2). Uit etk staal werden, ttoor middel van plexiglazen buizen met

een doorsnede-oppervlak van t10 cm2, vijf substalen genomen : twee voor
meiobenthosonderzoek, één voor biomassabepaling, één voor de granulo-
metrische analyse van het sediment en één aIs reservemateriaal.

15.



Zowe1 bij de van veen- als biJ de Boxcorer-stalen nerden de substalen

zo ver mogelijk van de randen van de griipers genomen om eventuele

verstoringseffecten te reduceren en, in het geval van een Van Veen-

grijper, om een zo groot nogelijk substaal te kunnen nemen. Tabel 2.2.

geeft de respectievelijke hoogte van de substalen. Deze varléren tussen

6 en 34 cm.

ÀIle meiobenthosstalen werden aan boord gefixeerd door warme (50'C )

geneutraliseerde formol toe te voegen tot een eindconcentratie van 4 t
werd bereikt.

2.3. Extractieprocedure

In het laboratorlum werden de stalen tlen naal getlecanteerd over een 38

pm zeef, wat volstaat voor de extractie van de meiofauna uit slibarme,

zandige stalen (Hulings en Gray, 1971). tlanneer deze fractles nog te

veel slib en detritus bevatten werden de stalen, na veruijdering van de

zandfractie, gecentrifugeerd (Heip et a1., 1985). Hierbij werd een

silicasol Ludoxoplossing (HS 40 1 - L/2 verdund) gebruikt, die gekennerkt

is door een lage viscositeit, en ook geen osmotische werking heeft zodat

plasmolyse bij de nematoden wordt vermeden. Een nadeel is het uitvlokken

met NaCI en dubbeluaardige ionen. Dit werd echter voorkomen door te

spoe len .

2.4. Tellingen en determinaties

Van twee repticars per staal rrerd het totaal aantal nematoden geteld

onder een stereoscoplsche microscoop (ïILD M5). Voor de drle canpagnes

samen werden 73L28 specimens geteld.

TiJdens de eerste campagne (najaar'84) verden In totaal tlO repllca's
(2 per station) bestudeerd. ÀIs gevolg van tijdsgebrek in functie van de

B0VO-rapportage, en aangezien tijdens deze canpagne op basis van de

soortensamenstelling steeds een grote affiniteit werd gevonden tussen de

replicats van elk station (zie Hoofdstuk 7), werd voor de twee volgende

campagnes, het aantal bestudeerde replicars voor verscheidene stations
gereduceerd tot één. In Tabel 2.2. is aangeduid voor welke stations en

welke campagnes slechts éen repfica op soortniveau werd bestudeerd.
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0m verdere mlcroscopische studle mogellJk te maken, werden per repllca
(indien het totale aantal nematoden dit toeliet) willekeurig 200

specimens uitgepikt, en via een reeks dehydraterende ethanol-glycerol
oplossingen (Seinhorst, 1959; De Grisse, 1965) overgebracht in zuivere
glycerine. Voor de eerste twee campagnes werden de nematoden in
Cobb-preparaten gebracht (Cobb, 191?) wat het onderzoek langs twee zijden
toelaat. De nematoden werden bestudeerd met een IÍILD microscoop type H20

of met een LEITZ Dialux 20 microscoop, voorzien van interferentie-
contrast. Tijdens de verwerking van de laatste campagne werden de

nematoden op soort gebracht met behulp van een TEITZ diavert
omkeermicroscoop. In totaal werden 1{541 individuen tot op soortniveau
gedetermineerd. De meeste soorten lraren bekend. Twee soorten werden

herbeschreven (vanreusel en vincx, in clruk; vincx en vanreusel, in druk).

2,5. Biomassabepaling

2.5,1. Ifegingen

De gemiddelde individuele biomassawaarde (drooggewicht) per station werd

bepaald met behulp van een Hettler HE22/BÀ22 microbalans (met een

nauwkeurigheid van 0.1 pg). Daarvoor werden voor telken" eén replica 200

nematoden, na herhaaldelijk spoelen met agua bidest, overgebracht in een

getarreerd aluminiumschuitje. Na twee uur drogen en 30 minuten afkoelen
in een exsiccator, werd de weging uitgevoerd.

2.5.2. Hetingen

0m een idee te verkriJgen van de verdeling van de individuele blomassa-
waarden over verschillende klassen werden, voor de voor determinatie
uitgepikte nematoden, de individuele biomassawaarden bepaald aan de hand

van de formule van Àndrassy (1955). Deze wordt gegeven als :

$ = a2 x b (in nrg versgewicht)
150 0

met a = naximale lichaamsbreedte

b = Iichaamslengte
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De breedte van de vljfjes verat vóór de vulva geneten, en voor de

lengtebepalingen verden flliforne staarten nlet neegerekend. Het

drooggeuicht vercl dan berekencl als 15 t van het versgeuicht (Hetp et al.,
1985),

Deze biomassaspectra verden ook gebrulkt voor productieschattingen

(Vranken en Heip, 1986a; zie Hoofdstuk 10).

2.6. Granulometrlsche analyse

2.5.1. l{ethode

Blk sedlmentstaal verd gedurende twee tot zes uur gedroogd op 110'c .

Na honogenlsatle van het sedlnent verd een fractle van 25 g op een reeks

van zeven gebracht, opgesteld volgens dalende diameter, gaande van 1 nrr

tot 0.052 mm. De grlntfractie verd vooraf reeds veruljderd op een 2 nn-

zeef. Elke fractie die op een zeef achterbleef verd geuogen met een

nauvkeurigheid van 10 pg.

2.6.2. BeschriJving

De grootte van cle sedinentpartikels is gekennerkt door een continue

distributle. 0m de beschriJving van deze dlstrlbutle te vereenvoudlgen

vorden de sedinentdeeltjes volgens een bepaalde arbitraire schaal

onderverdeeld in een aantal grootteklaseen. Door voor elke klasse de

aanwezige fractie (gevichtsprocent) te bepalen vordt een idee verkregen

Grade Limits

Boulder
Cobble
Pebble
Granule \
Very coarse sand 

I
Coarsc sand I

Medium sand l
Fine sand I
Very finc sand )
Silt
Clay

>256
25F.6/-
&'4
+2
2-l
r+

Sand H
ll
aË
llt tó

ló 25à.*

2000-1000
1000-500
500-250
250- r 25
t25-62
624
<4

lebcl 2.3.: Dc ïcntrorth gch.el voor

clelelllcetlc (utt llol:
grrnolortrtrchc
cn lGlnty:c, l9tll.
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van de sedlmentsamenstelllng. In benthlsche

studles wordt er neestal gebrulk gemaakt van

gebaseerd op 1 mm en een ratio van 2 (Tabel

1984 ) .

en geologlsche marlene

de ttentvorth schaal,

2.3,; Holme en HcIntyre,

!oo

BO

80

ao

20

o
0t234

?t9.2.2. : Cunulettcvc Írckclntlccurvc

0m statlstlsche en grafische redenen werd deze geonetrlsche schaal

logaritmisch (met basis 2) getransformeerd (Holme en HcIntyre, 1984),

waarbij 0 = - log 2 (partikeldianeter in nm). De cumulatieve
gewiehtsprocenten uitgezet in functie van de getransformeerde

korrelgrootteklassen geeft een signoidale curve (= cumulatieve

frekwentiecurvei Fig,2,2.lt in de veronderstelLing dat de data normaal

verdeeld zijn. De vorm van de korrelgroottedistributie van de

zandfractie wordt uiteindelijk beschreven aan de hand van de drie
volgende parameters :

( 1) Hediane korrelgrootte líd. ('o) of Md. (nn)

Deze wordt bepaald als de .d uaarde die overeenkomt net het punt waar

de 50 t lijn de cunulatieve curve snijdt.

(2) Sorterinqscoéfficiênt Sort. lgl
Dit is een naat voor de spreiding van de data rond de mediane

korrelgrootte. Deze coéfficiênt vordt bepaalcl a1s :

ODy' = Q7b0 - Q25g

2

met Oru.d en 0250

respectievelijk de

=de6
?st-

phl

vaarden die overeenkonen met de punten waar

en de 25 t - Iijn de curve snijden.
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De sorterlngsklassen dle
McIntyre, 1984) :

( 0.35 0

0.35 - 0.50 0
0.50 - 0.?1 0
0.71 - 1.oo 0
1.00 - 2.00 0
2.00 - r.o0 0
> {.oo 0

vorden onderschelden zlJn (ult llohn en

zeer goed gesorteerd
goed gesorteerd

gematlgd goed gesorteerd

matig gesorteerd

slecht gesorteerd

zeer slecht gesorteerd

ulternate slecht gesorteeril

(3) Scheefheidscoëfficiênt (skemess)

Dlt ls een maat voor de asslrnetrle van de curve ten opzlchte van de

rediane korrelgrootte. Deze coëff iclênt wordt bepaalil als :

sk 0 = Q750 - 0250 - !rd. (0)

2

als Sk / = 0 dan is het gemldtlelde gelijk aan de rediaan

) 0 dan tigt het geniddelde rechts van de mdiaan
( O dan ligt het geniddelcle links van de mediaan

2.7 , Diepte

De dlepte verd bepaald ret een echolood, en

uit 1985 (RiJksvaterstaat directie Zeeland,

ongerekend naar meters ten opzichte van het
(N.À.P. ) .

aan de hand van bodenkaarten

adviesdlenst VIiss ingen )

Nieuv Ànsterrlans Peil

2.8. Hydrodynanieh

2.8.1. Orbltaalsnelheld

De orbitaalsnelheid (Vorb. : in n/s) is een maat voor cle snelheld van het

uater op de bodem als gevolg van de golfslag. Het is een functle van de

golfhoogte H, de golfperiode T, de golflengte L en de diepte d. De

orbitaalsnelhied neent ongekeerd evenredig toe net de diepte. De

golfhoogte, afgeleid van een lsollJnen-kaart (RlJksuaterstaat dlrectle
Zeeland, adviesdienst Vlisslngen)r ls naxlmaal 0.65 naal de iliepte. De
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golfperlode ls bepaald door gebrulk te rnaken van een enplrlsche relatle
tussen T en H: T = 3.59 * H0'45. De golflengte ls bepaald volgens de

methocle van Eckert (zie intern verslag DGf Hiddelburg : Van DiJke en

Buys, 1987).

2.8.2. Stroomsnelheid

Hinimale en maximale stroomsnelheden ziJn berekend met het cloor

Rijkswaterstaat (DGI{ Middelburg) ontwikkelde tlÀOUÀ Randdelta II model

(Langerak et aJ., 198?), met als randvoorsaarden een gemicldeld getij
zoals opgetreden op 2 septenber, L9'15,

2.9 , tlaterkwalitelt

tÍaterkualiteitsvarlabelen zijn bepaald op grond van maandeliJkse

oppervlaktebenonsteringen met een helikopter in de JarenrS3 en'84 door

Rijkswaterstaat (DGlf, Den Haag). De gebruikte gegevens zijn
jaargemiddelden van de zoetwaterfractie, het chlorofyl a-gehalte (pgll)
en het zwevende stofgehalte (mg/l). De zoetwaterfractie werd bepaald uit
het chloridegehalte :

zoetvater = (chloride - 19500) * 100 t
100 - 19500

(zie intern verslag DGll niddelburg : Van Dijke en Buys, 1987)

2.10. Statlstische vernerklng
2.10.1. VergeliJklng van stalen
2.10.1.1. Niet-parametrische test

Door micldel van een statistische test kan worden nagegaan of het verschil
tussen staalgemiddelden significant is, of dat dit verschit kan verklaard
worden door de fout op het geschatte populatiegemiddelde. De bestaande

testen zijn parametrisch of niet-parametrisch. Àangezien de voorwaarden

voor paranetrische testen (i.e. de bestudeerde uaarden zijn normaal

verdeeld en de paraneters van deze verdeling (bv. het gemiddelde en de
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variantie) zijn gelijk voor elk staal) meestal nlet vervuld ziJn, wordt

vooral gebruik genaakt van niet-parametrische testen waarvoor deze

voorwaarden niet gelden. Niet-paranetrische testen worden dikwijls
bekritiseerd, aangezien niet aIle beschikbare informatie wordt gebruikt.
Verscheiclene niet-parametrische testen zijn echter biJna even efficiënt
aIs hun parametrische equivalenten, wanneer aan alIe condities voor een

parametrische test wordt voldaan, Zijn deze voorwaarden niet vervuld,
dan is de niet-parametrische test zelfs krachtiger.

Zo bedraagt de efficiéntie van de Kruskal lallis-test (gebaseerd op

ranking), en die vooral geschikt is voor kleine stalen, reeds 95 t
(Siegel, 1955). ÀIs nulhypothese worclt getest of alle stalen afkonstig
zijn van dezelfde populatie. Dit geldt uanneer het gemiddelde tussen de

stalen niet significant verschilt. Na ranking van de waarnemingen wordt

volgende coefficient K berekend :

(= t2

N (N + 1)

r (Rj_l'- 3(N + 1)

Ílr

met = som van de ranks in staal i
aantal stalen
.I nr.

= som van alle waarnemingen in staal

K is bij benadering verdeeld als Xzmet df = i - I vrijheidsgraden.

2,L0.L.2. iluItipele vergeli jking

Tanneer meer dan tnee stalen worden vergeleken door niddel van de Kruskal

tíalIis-test en cle nulhypothese wordt veruorpen, kan door middel van een a

posteriori test (Conover, 19?1) worden nagegaan welke stalen onderling
verschillen. Twee populaties verschillen onderling ranneer :

Rr

i=
[tf =

Or

(

met

-Ri
n1

Rr

Ílr

,N
k

hr

\ >t r1-at=> lsz N - 1- *iU
/ | --k /

V2

/1+ 1\
\; ;/

aantal waarnemingen

aantal stalen
aantal waarnemingen ln het i-de staal
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D: = dàDtal lraarnemlngen ln het J-de staal
Rr = som van ranks ln het l-de staal
Rr = soft van ranks ln het J-de staal
trarz, = rquantiler van de t-distributie met N-k vrijheidsgraden
S2 =N(N +Ll/Lz
K = Kruskal fallis-coéfficiènt

2.10.1.3. Parametrische test

0m na te gaan of er significante verschillen bestaan tussen de 20

stations op basis van de verdeling van de ln getransformeerde indivicluele
biomassawaarden wordt er gebruik gemaakt van een parametrische eénwegs-
variantieanalyse. De totale variatie in een dataset uordt onderverdeeld
in componenten op basis van bepaalde eigenschappen. Het relatief belang
van de verschillende eigenschappen wordt dan nagegaan door een F-test
tussen elke component van de variatie en de etÍor -variatie. Een One ray
anova wordt gebruikt wanneer vergelijkingen worden gemaakt tussen een I

aantal onafhanketijke stalen, afkomstlg van verschlllende populaties. I

Voor een gedetailleerde mathematische achtergrond van deze analyse wordt
verwezen naar SokaI en RohIf (1981).

I

2.L0.2, Correlatieberekening

2.L0.2.L, Correlaties tussen twee variabelen

De niet paranetrische Soearman rank-correlatiecoëfficiènt, die eveneens

gebaseerd is op ranking van uaarnemingen, wordt gekenmerkt door een

efficiéntie van 91 t (siegeI, 1955). tanneer een correlatie wordt
berekend tussen twee variabelen (X en ï), dan worden deze X- en y-
waarden in eerste instantie afzonderlijk gerankt. De spearman rank-
correlatiecoéfficiënt vordt dan berekend als :

r-=1 -62d2
n(n2 - l)

net n = son van het aantal waarnemingen van X en y

d = verschil tussen elk paar rankingswaarden
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2,L0,2.2. VergellJklng van de relatleve abundantles ln tvee

onafhankellJke stalen

0m de correlatle tussen de relatleve abundantles van tvee soorten na te

gaan vordt gebruik genaakt van een X 2 - onafhankltJkheldsteat, ook uel

onafhankelijkdheidstafel genoend (Greig en Snith, 1951). Daarvoor uorden

de frekventiedistributies van beide soorten (soort À en B) tegenover

elkaar uitgezet, net als resultaat volgende tafel :

met L = de relatieve abuntlantieklassen van soort À

Y.r = de relatleve abundatleklasgen van soort B

zst = de frehuentie dat de relatieve abundantle van soort À tot
klasse Xr behoort, teruljl de relatleve abundantle van soort

tot de klasse ïs behoort.

i = aantal klassen van soort À

j = aantal klassen van soort B

De relatie tussen beide soorten vorden dan berekend als :

X2= I(f1". - f:,F)
f!,,

geobserveerde celfrekuentle = zrt
veruachte celfrekrentle = crt.r/N

net fiu- = de
-itrxp = Oê
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[têt Cr = 2 zsn = gom van freknentles ln kolom I
nír = 2 zat = gom van frekrrentles ln rlj J

N = aantal stalen

Hoe groter het verschil tussen de geobserveerde en de veruachte
frekwentie, hoe groter X2.

De vrijheidsgraden van deze Xztest norden berekend als :

df = (r - l)(k - f )

met r en k = het respectievelijk aantal rijen en kolorunen.

Een kleine X2 waarde wordt geïnterpreteerd als het afwezig zijn van elke
correlatie tussen beide soorten. De relatieve abundantieklassen, die
voor beide soorten zijn gebruikt, zijn : 0 t, - 1 t, - 2 l, - 4 t, - l0
t, - 20 t, - 30 t, - 40 t, - 50 t, - 100 t

2.10.3. Diversiteit

De diversiteit ls een rmat voor de structuur van een gemeenschap in
termen van aantal soorten (= soortenrijkdom) en spreiding van de

inclividuen over de soorteD (= evenness).

2.10.3.1. Diversiteitsindices

Naargelang de auteur wordt de diversiteit door niddel van verschillendle
indices beschreven. Heip et al. (1988a) geven een overzicht van de

belangrijkste diversiteitsindices en evalueren hun gebruik in
meiobenthisch onderzoek. De meest gebruikte indices zijn de Shannon-

Wiener- (Hr) en de Simpson- (SI) index. Beicle indices zijn functie van

de relatieve soorten-abundanties (Pielou, 1975).

(1) De Shannon-ïlener-inclex (Shannon en tfeaver, 1949)

N
Hr = -.E pr log pr

netpr=nr/N
n = aantal soorten

ll = aantal individuen
voor een bepaald aantal soorten is H' maximaal vanneer alle
soorten in dezelfde proporties aanwezig zijn. verder neemt Hl

25.



recht evenredlg toe ret het aantal soorten.

(2) De Slngson-lndex (Slnpson, 1919)

Het ls een donlnantle-lndex dle de vaarschtjnltjkheld ultdrukt
rlat tuee inclividuen die utllekeurig ult een staal rorden gepikt

tot dezelfde soort behoren. De gecombineerde caarschijnlijkheid
dlat beide individuen tot soort i behoren sordt dan gegeven als !

SI =; Nr(Nr-11
I'r il(il-1)

Hoe hoger de vaarschljnltJkheld, hoe klelner de dlversiteit.

In deze studie uerden Hr en SI nlet afzonderlljk berekend. Deze lndlces

rorden vel gebruikt in de diversiteitsreeks van Hill (19?3).

(3) Ht11 rs dlverslteitsreeks

HlIl (1973) deflnleerde een set van dlverslteltslndlces van

verschlllende orde. De dlversiteit van orde a ls gedeflnleerd

als :

1/(1 - a)

N. = (.E p.t)

net pr = tle proportle van soort i ln het staal

Àls a = 0 3 No = S = het aantal soorten

a = 1 : Nr is niet gedefinieerd door bovenstaande

vergellJklng.
Àls lL = ltq (tf-) dan is exp{Ht} een goede

benadering van Nr (H' ls uel berekend als ln
l.p.v. log) .

a = 2 3 t2= 1/ sI
a = +E ! N-- = de rcclproke van de relatleve abundantle van

de neest abundante soort. Het Is ecn donlnantle-
lndex. In tleze gtudle vordt de rclatleve abundantie

van de mest abundante soort gebrulkt (- d).
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De evenness nordt tloor Hlll (1973) ultgedrukt als :

Erru=N-/Ns

met N- eo Nt, = de diversiteitslndices van respectieveliJk orde a
en b.

Volgens Hill (19?3) zijn Er,o ên Ez.r de Íneêst geschlkte lndices.
Ez.r = exp(H'l/ S uordt door Heip (19?4) veranderd in (exp(H')-1)/(S-1),
zodat deze index 0 benadert nanneer de evenness afneernt in soortenarme
geneenschappen. ÀIs gevolg van de algemene correlatie tusen de evenness

en het aantal soorten, benadert Er,o 1/S vanneer zouel exp(H'), als S

een vaarde van L benaderen.

Heip et al. (1988a) verkiezen het gebrulk van de diversiteltsreeks van

Hill (I9?3) boven de Shannon - ïiener- en de Sinpsonindex omwtlle van

volgende redenen :

- De eenheden van Nr ziJn veel natuurlljker tlan dle van Ht

(bits/ind.). Nr geeft het aantal soorten S'dat Nr opgeeft als aIIe
soorten hetzelfde aantal lndividuen bevatten. Verder is N. biJ
benadering normaal verdeelcl.

- Nz ls de reciproke van cle Sinpson-dominantie-1ndex, zodat de

Slmpson-index wordt omgezet ln een diversiteitslndex, en l{z zoals Nr het
equivalent aantal soorten geeft.

Nz geeft neer gewicht aan de meest algemene soort (en ls dus minder

beïnvloed door de zeldzame soorten clan Nr ). Nr op haar beurt geeft
ninder gewicht aan de zeldzame soorten dan Nol uaarbij alle soorten
evenwaardig uorden beschound.

(4) Trofische diverslteit

Deze index wordt gebruikt als naat voor de verdeling van de

lndividuen over de vler voedingstypes (Heip et al., 19S{).

TD = .E @2 met @ = de relatieve abunctantie van elk
voedingstype,
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2.10.3.2. Soorten-abuntlantle-clistributle

In zogenaarnde k-domtnantle curven wordt de gecomblneerde domlnantle van

de k meest tlomlnante soorten beschouvd (Lanbsheatl et aI., 1983). Voor

elk staal uorden de soortenabundanties cumulatief uitgezet ten opzichte

van de soortenrank op logaritnische schaal. Volgens Lanrbshead et al.
(1983) toont deze methode veel beter verschillen tussen geneenschappen

dan de hoger beschreven diversiteitsindices, ondat bij het berekenen van

indices een grote hoeveelheid informatie verloren gaat. ïanneer de

respectievelijke curven van verschillencle stalen elkaar kruisen, dan zijn
de gemeenschappen niet langer vergelijkbaar op basis van hun diversiteit.

2.10.4. Sinilariteitsanalyse van soorten

Àls maat voor het sanen voorkonen van twee soorten wordt gebruik gemaakt

van de similariteitscoèfficiènt van Jaccard (1908) :

0l=
(À + B + C)

net À = aantal stalen waarin alleen soort À voorkomt

B = aantal stalen waarin alleen soort B voorkont

C = aantal stalen vaarin zowel soort À, als soort B voorkoutt.

Deze coèfficiënt varieert tussen 0 (totale onafhankelijkheid van tvee

soorten) en 1 (volledige associatie). Het voordeel van deze coèfficlênt
is dat cle afwezigheid van soorten niet wordlt beschouvd, in tegenstelling

tot vele andere sinilariteitscoèfficiënten (Baroni Urbani, 1980).

2.10.5. Classificatie en ordinatie van stalen

2.10.5.1. Clusteranalyse

In een clusteranalyse vorden varlabelen, zoals blJvoorbeeltl soorten en

stations, geordend op basls van hun onderlinge (dls-)sinllarlteiten. De

procedure omvat twee hanclellngen : (1) de bepallng van de afstand tussen

de variabelen, en (2) de groeperlng van de variabelen, vaarvoor telkens

verschlllende methoden nogeltJk ztJn. In tleze studle vorden de
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slmllarltelten tussen de statlons op kwalltatleve basls bepaald aan de

hand vari de sOrensen-coéfflclent, en op kwantltatleve basls aan de hand

van de Bray curtts-coèfflciint. De Bray curtls-coëffIclënt wordt
clikwijls gebruikt als maat voor tle affinitett tussen benthlsche stalen
(Hodda, 1985; Heip et aI.,1988a).

(1) Sorensen-coefficient (SOrensen, 1948)

Deze kwalitatieve coèfficiènt is gebaseerd op de aan- en afwezigheid
van soorten :

g=2a
2a+b+c

met a = aantal gemeenschappeliJke soorten in staal 1 en staal 2.
b = aantal soorten dat alleen in staal 1 voorkomt

c = aantal soorten dat alleen in staal 2 voorkomt

(2) Bray Curtis-coêfficiént (Bray Curtls, 195?)

Deze kwantltatleve dissimilarlteltscoètticlênt houdt rekeninq met de

relatieve abundanties van de soorten :

D.lx = ilt., - yr*l
-=-
-I (yr3 f |r.r)

met y.r = score voor de i-de soort ln het J-de staal
yrr. = score voor de i-de soort in het k-de staal
Dr* = dissimilariteit tussen het j-de en het k-de staal,

gesotnmeerd over alle soorten

Uitelnclel i jk worden cle (dis- ) sisrllartteltscoèf f lclénten onderl lng
vergeleken net als resultaat een clustering van de stalen, voorgesteld in
een clusterdendrogram. De classificatle van benthische stalen gebeurt
dikwijls aan de hand van hiërarchische agglomeratieve roethoden (Heip et
al., 1988a). Dit wil zeggen dat de stalen op basis van een bepaalcl
criterium zodanig worden gegroepeerd, dat leden van een groep van een

Iager hièrarchisch niveau, ook steeds leden zijn van een groep van hogere
niveaurs (Heip et al.r 1988a).

Er bestaan tar van dergelijke clusteringstechnieken. Lance en
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filliams (196?) hebben een formule opgesteld, die voor verschillende
strategleen geldt :

dnr = cyr drrr I as dr.l * 0drt+ y(d". -d.r)

met h, i, j = 3 groepen die elk nx, Ílr7 ên n3 stalen bevatten
dtr; dr"3 eD drJ = onderlinge groepsafstanden.

k = nieuwe groep gevornÉ door clustering van i gn jr en met

nr< = nr + nJ elementen.

dr"r = afstand van groep h tot groep k.

In deze studie uerd als clusteringsstrategie group average sortinq
gebruikt vaarbij de afstand tussen trree groepen is gedefinieerd als de

genicldelcle afstand tussen alle nogelijke stationsparen, die tussen beide
groepen kunnen gevornd sorden. Het resultaat van de groepering vordt
voorgesteld 1n een clusterdendrogtam. Voor deze techniek geldt dat :

d1 = Dr /n"
at = as /au

Ê en P= 0

De eerste analyse (najaar r8{) omvat 40 repllcars (2 per statlon).
Àangezien tiJdens de eerste campagne (najaar r8l) steeds een grote
affiniteit verd gevonden tussen de replicarE van elk station (zie
verder ), werd voor de tvee volgende canpagnes het aantal bestudeerde

replicars voor verscheidene stations gereduceercl tot één.

2.10. 5. 2. Twinspan

Een sinds kort veel gebrulkte clustermethode ln de gemeenschapsecologle

is het twinspanprograruna van HilI (19?9a). tTwo-nay indicator speciesl
analyse of Tuinspan is een hièrarchische dichotone verdelingstechniek
uaardoor een verzaneling van stalen progresslef vordt opgesplltst ln
groepen (= tulngroepen) van afnenende grootte (Hill, 1979a). tlaast de

stalen worden echter ook de soorten geordend zodat enerzlJds de

sinllarltelten tussen de stalen rechtstreeks uorden aangetoond door het

uitselecteren van een aantal karakterlstleke soorten en anderziJds de

soorten uorden geordend op basls van hun ecologlsche preferentles. Een
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-belangrlJke doelstelllng van vele ecologlsche studles ls lnrners de

beschrlJvlng van 'type'- gemeenschappen, dle geassocleerd kunnen zlJn met

bepaalde omgevlngsgradlénten (Jongman et al., 198?). EIke statlonsgroep
(= twingroep) vordt gekarakterlseerd door een groep van dlfferentièIe
soorten, die bij uitstek in deze stations voorkomen.

Twinspan steunt ln totaal op drle ordlnaties, clle telkens clichotonisch
worden opgesplitst :

(1) De eerste ordinatie is gebaseerd op reciprocal averaging (zie
verder : DCÀ). Na een ruwe opdeling van deze ordinatie yordt een

eerste dichotourie verkregen.
(2) Een tweede, verfijnde ordinatie is afgeleid van de eerste
ordinatie door de identificatie van clifferentiele soorten.
(3) De derde of indicator-ordinatie ls nlet neer essentiéel. Ze is
gebaseerd op een klein aantal zeer uitgesproken differentiéIe soorten.

Elke tvingroep wordt dus gekarakteriseerd door een groep van

differentlële soorten, die bij uitstek in deze statlons voorkonen. Een

differentiële soort wordt echter niet alleen op basis van aan- of
afwezigheid onderscheiden. Door de definitie van zogenaarnde

pseudosoorten (hoe meer pseudosoorten, hoe abundanter de soort), uordt er

neer gevicht gegeven aan een soort in een bepaalde twingroep naarnate
haar relatieve abundanties in de verschillende stations van de twingroep
(= meer pseudospecies) groter is.

2.10.5.3. Ordinatie

Door middel van rDetrended Correspondencer Ànalyse of DCÀ worden ordlnaties
uitgevoerd, vaarbiJ uren ultgaat van een gegevensm.ltrix À(nrp) met p
geliik aan het aantal atations, en n het aantal soorten. Het resultaat
van een ordinatie is de ordening van soorten en stalen in een

N-cllnenslonele rulnte, uaarblJ de afstand tussen tvee varlabelen een maat

is voor de onderllnge (dis-)slnllariteit. Elke ordinatie begint met het
toekennen van arbitraire gewichten aan de soorten. Voor elk station
uordt dan een yaarde berekend, die geliJk is aan het geniddelde van de

gewichten van de aanwezige soorten. In het geval van kvantttatieve data
wordt aan eIk soortgeniddelde een geuicht toegekend, proportioneel tot de
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relatleve abundantle van elke soort. 0p haar beurt bepaalt het

gemiddelde van de yaarden van de statlons vaarln een soort voorkont het

nieuve gewtcht van deze soort. Deze procedure uordt verschlllende malen

herhaald vaardoor de ulteindeliJke soorten- en stationsgevlchten

stabtllzeren en onafhankellJk zlJn van de oorspronkellJke arbltralre
waarden. Op dezelfde manler worden na de eerste ook de tueede en

daaropvolgende assen van de N-cllnensionele ruinte bepaaltl, net die

conditie dat elke relatie van édn van de hogere assen mt de eerste as

wordt verneden. Voor een neer gedetailleerde en nathenatische

achtergrond van deze analyse wordt onder andere verwezen naar Hill
(19?9b), HiII en Gauch (1980) en Legendre en Legendre (19?9).

DCÀ is een verbeterde versie van CÀ (correspondance analyse). Het

verschil tussen beide analysen ligt in de bepaling van tle schaal van de

respectievelijke assen, en in de wijze waarop de tweede en de hogere

assen zijn berekend. Het oorspronkelijk CÀ-programml verd aangepast door

HilI en Gauch (1980), mt als doel het zogenaanrde rhoefijzereffect (=

tendens tot afhankelijkheid van tueede enlof hogere assen van de eerste

as) te elinineren.

2.10.5. Dlscrlmlnantanalyse

Discriminantanalyse is een statistische test, dIe op basls van

verschillende variabelen tegelijkertijcl het verschil nagaat tussen twee

of neer groepen (in dit geval van stationsgroepen). Door niddel van deze

test worden een aantal variabelen uitgeselecteerd vaarvan een lineaire
cornbinatie de respectievelijke groepen beter onderscheidt dan de

oorspronkelijke variabelen. Deze llneaire comblnatle of discrlnlnant-
functie heeft als vorm :

Dr =dr, 2t + d.z Xz I....tdre Zp

met d., = gerichtscoèfficiënten of gestandaardlseerde dlscrlninant-
f unct iecoê t t ic iénten.

7.p = de gestandaardlseerde uaarde van de p dlscrlnlnerende
var iabelen.

De gestandaardlseerde coèfflclinten ziJn op dusdanlge nanler afgeleld dat

de dtscrlmlnantscores Dr ln standaardvorm zljn. Dlt wil zeggen dat per

functle cle gernlddelde seore over alle lndlviduen 0 bedraagt, tervlJl de
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standaardafwlJklng geItJk ls aan 1.

llet groepsgemlddelde van een functle wordt berekend als de genltldelde
score (gen. Dr ) per groep. De gerlchtscoótttcténten hebben een

tlusdanlge waarde dat de groepsgeniddelden zoveel mogellJk van elkaar
verschlllen. Na een eerste functie cordt een tyeede (enz. ) functie
berekend die de verschirren tussen de groepsgenlddelden nogmaals

maximaliseert onder de voorwaarde dat de gevlchtscoêfficiënten van de

tweede functie niet gecorreleerd zijn met die van de eerste functie. Het

naximum aantal functies dat zo kan uorden afgeleid is één nlnder dan het
aantal groepenr of gelijk aan het aantal discrininerende variabelen als
er neer groepen dan varlabelen zlJn.

De signiflcantle van de respectlevellJke dlscrimlnantfuncties uordt
berekend als de statistische slgnlficantle van de discrlnlnerende
infornatie die nog overblijft. Deze uordt gegeven als uilk's lanbda.
Deze lanMa-uaarde, die kan getransforrreerd uorden in een xz-uaarde, is
groter, naarnate er ninder infornatie overblijft.

De geuichtscoéfficiênten van de variabelen zijn een naat voor de

blJdrage van deze varlabelen ln het onderschelden van cte verschlllende
groepen. Het teken van deze coêfficlénten utJst op de richttng van de

bi Jdrage .

De selectie van de variabelen kan al of nlet stapsgevtJs gebeuren. De

stapsgewlJze procedure, die in deze studie verd toegepast, begint met de

selectle van een varlabele op basls yaarvan de neest ultgesproken
univariate discrininatie van de groepen vordt vastgesteld. Vervolgens
rortlt deze varlabele geconblneerd net elk van de overbltJvende varlabelen
totdat de conbinatle van tuee variabelen net de neest uitgesproken
tliscriminerende kracht uordt gevonden. Dit gaat zo verder totdat een

nieuve conbinatie van n variabelen niet neer voldoende biJdraagt in het
onderschelden van de respectleveliJke groepen. 0p deze nanier uordt een

optinale set van discrlninerende varlabelen ulgeselecteerd. In deze
procedure vordt een naat van dlscrlsrlnatle gehanteercl als crlteriun voor
de selectie. Het gebruikte criterium in deze studie is de globale
nultlvariate F-ratio dle de verschlllen tussen de groepscentro'iden (=
geniddelde van alle functles voor een bepaalde groep) en de honogenltelt
binnen elke groep in beschouvlng neent. De varlabele die de p-ratio
naxinaliseert, nininaliseert lllkrs lanbda, relke een naat ls voor de

groepsdiscriminatie.
Een ultlene test voor de slgnlflcantie van cle discrininantfuncties

gebeurt door a posteriori de oorspronkelljke uaarnenlngen te ordenen



zodat kan vorden nagegaan hoeveel van hen correct vorden geplaatst ln een

van de groepen op basis van de geselecteerde varlabelen. Deze

classlflcatteprocedure gebeurt op basls van een afzonderllJke Iinealre

combinatie van de dlscrlnlnerende varlabelen. Zo kan voor elke groep de

uaarschlJnliJkheid vorden berekentl dat het respectleveliJke lndividu tot
die groep behoort. Het individu wordt in die groeP geplaatst uaarvoor de

vaarschijnlijkheid het grootst is.
Àangezien de discrininantfuneties kunnen beschourd vorden als assen

van een geonetrische ruinte, kunnen tleze gebruikt uorden on de

ruintelijke relatie tussen gtoepen te bestuderen. Het groepscentroid is

dan de neest typische locatie van elk lndividu van een bepaalde groep in

de discr iminantrulnte.
Voor een gedetailteerde nathenatische achtergrond van deze test vordt

vervezen naar Klecka (1980).

2.11. Softuare

De statlstlsche verwerklng verd gedeeltelllk ultgevoerd op het Centraal

Digitaal Rekencentrum van de R.U.G.. Het betreft de toepasslng van

verschillende routlnes uit het SPSS-pakket, Tuinspan (gelnplenenteerd

door H. Herny) en DCÀ. Ànder softnare voor statistische (STÀTPÀCK, elgen

progrannatle) en graflsche (HPG, elgen progrannttie) ververklng uerden

geinplenenteerd op een PCIÀT en op een HEïLETT PÀCKÀRD 9828 en 9826 PC.
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3. ÀBIOTISCHE OHGEVINGSFÀCTORET{

3.1. Topografle

De Voordelta wordt gekennerkt door een heterogeen patroon van

uitgestrekte bankgebleden, dle op enkele plaatsen tlJdens laagvater
kunnen droogvalllen (Ooster, Hinder, Banjaard, lfoordland, Honpels en

Raan), een viJftal hoofdgeulen (Brouwerhavensche gat, gestgat, Roonpot,

Grote Roompot, Scheur) en een aantal secundalre geulen.

De helft van de benonsterde stations bevindt zlch op áón van de

ondiepe platen. Deze zlin, van zuid naar noord, de stations 3, ll, 18,

28r 31, 37,39, 45,5'l en 63. Statlon 2{ en statlon 25 zIJn twee

diepere, op de rand van deze platen gelegen, stations. De overlge
stations (1, 25,32, 43, 16,55, 55 en 6?) bevlnden ztch steeds tn één

van de hoofdgeulen. Tabel 3.1. toont cle statlonsdlepten, geneten ten
opzichte van het t{.À.P.. De diepte varieert tussen 3 en 30.2 m.

3.2. Hydrodynanlek

Dit heterogeen bodempatroon van banken en geulen 1s gekoppeld aan sterke
getiJdenstroningen. De hoogste stroonsnelheden yorden yaargenomen ln de

ïesterscheldegeul (station 65 en station 67; zie Tabel 3.1. en Fig.3.1, ).
De naxinale stroonsnelheid bedraagt hier respectieveliik 102 en 120 cfls.
In deze stations uorden echter ook ile grootste verschillen in stroon-
snelheden vaargenomen; het verschil tussen de nlninale en de naxlnale
stroonsnelheitl bedraagt hler respectieveltjk 98 en 115 cfls (Tabel 3.1. ).

Ook station 13, dat gelegen ls tegen de stornvloedkerlng van de

0osterscheldenonding, uordt gekenrrerkt door hoge stroonsnelheclen (tot 91

cn/s; Fig. 3.1.) en grote verschlllen ln stroonsnelheid (Vnax. - Vnin. =

85 cn/s; Tabel 3.1.).
In de overige statlons, vaaronder nog enkele dlepe statlons en alle

ondiepe stations, bedraagt de naxlnale stroonsnelheid noolt reer dan

56 cn/s (F19.3.1 .). lflet alleen de kracht van de stronlngen naar ook de

verschlllen zljn hler nlnder ultgesproken (21 tot 59 cnls) (Tabel 3.1.).

De orbltaalsnelheld, dle een naat

de boden als gevolg van de golfslag,
voor de snelheld van het vater op

het hoogst ln de reest ondlepe

1s

ls



VOCRDELTA
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Fig.3.1. en Fig.3.2.l De roaxinale stroonsnelheid (l: vnax.; ctr/6) en de orbiteel-
Bnelheid (2: Vorb.; t!/r) io de Voordelra (- jaargeoiddelden)
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st Vnax tlotn Av Vorb. dlcAte
cangl caug2 cenp3

I
3

11

18

21

25

26

28

31

32

37

39

t3
t5
l6
5l
55

63

65

67

t:

t2
t5
63

58

l9
53

t9

58

59

52

91

62

66

57

53

59

102

120

6

7

16

lr
17

20

I
15

30

18

28

5

22

11

29

26

13

I
5

,:

35

?9

t9

tl
29

59

3l
28

tl
2l
85

t0
55

28

37

r6

98

11s

0.62

2.01

1. t?

2.26

0. E0

l. 07

0. t8

2. 08

1.56

0. ?1

0 .99

l.2r
0.u
1.62

0.68

1.07

0.50

1.91

0.1r
0.00

12.8

1.8

2,6

3.0

12.0

10.0

11.5

5.0

15. I
11.2

6.5

12.0

5.5

11.5

5.5

17.5

10. I
18.1

30.2

L2.1

3.0

3.{
tl.7
1t.?
10.2

13.0

8.9

5.5

16.6

6.2
6.3

15.2

8.2

12.0

6.0

L7,2

10.0

t ?.8

28.2

Lr.2
3.0

5.8

t.6
18.2

10.8

10.5

3.0

t.0
lr. I
l0. a

5.2

12.5

6.1

11. ?

8.1

16. I
5.0

16.5

29.9

l|bcl 3.1.: Dc h}'Ërodynaulsche gararcters (Vux. ' uxlulc
gtroounclhcld (cn/s); Vntn. = nlnlnale ctroor-
cnelhctd (cn/g); AV . hct vcrschll tussen lhln.
rn ltlax.; Vorb. . orbttaalsnclheld (n/cll els
Jaargeutddclden gcr statlon, en de statlonsdlcgte
(n) pcr rtatton en per crDpagnt.

statlons (F19.3,2.1. 0p de platen varleert deze snelheld tussen 0.99 en

2,26 m/s, in tegenstelling tot de geulen vaar de orbltaelsnelheid steeds

nlnder dan 0.80 n/s bedraagt (Tabel 3.1.). In de ïesterscheldegeul is
het effect van de orbltaalsnelheld nlnlnaal (0 tot 0.1{ n/s) (Ftg.3.2.}.

De statlons, dle op hydrodynanlsch vlak het nlnst verstoord zlJn -
noch door stronlngen, noch door golven - ztJn steeds dtege statlons (1,
21, 26, 32, 15 en 55; Tabel 3.1.1.
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3.3. Sedhnent

De zandfractle van het sedlnent bestaat steeds ult flJn tot nedlum zantl

(Tabel 3.2.). De medlane korrelgrootte varleert tussen 0.1{0 tot
0.370 nn. De ftjnste zanden (< 0.200 nsr) worden aangetroffen ln het

noorden van de Voordelta, tot en net het Brourerhavensche gat (de

stations 1, 3,11, 18 en 26), en in station 32 in de Oosterscheldegeul

(Fig.3.3.). Hedlunr zand (> 0.250 nrr) vordt aangetroffen ln statlon 65

van de ïesterscheltlenondling, statlon 37 en station 15, aan de rand van de

VOCRDET-TA

----------'- - I 0n

-"'--" -"-"' -5m

e nleuwe wolerweg

Md. (mm)

Íl_
LJ 

u' cfnn

e7 tíesterschel de

0 5 l0kn
a-

Flg.3.3.: Dc ndlane korrclgroottc (tíd.; n) ln de Voordelta

tlJdens (tn volgordc) hct nalaar rEl, het voor1aar rE5

en hct najaar rt5.
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Oosterscheldegeul, en station 55 1n de zeevaartse ultloper van de

Oosterscheldegeul (Flg. 3.3. ) .

De slibgehalten zlJn meestal laag (Tabel 3.3.). De grootste
sllbfractles vorden aangetroffen ln de geulen, vaarblJ er slechts óen

station is dat attijd gekenmerkt vordt door een slibfractie van neer dan

5 t (station I in het noorden net 9 tot 20 t slib: Fig.3.l.). De

stations van de lesterscheldegeul zijn slechts tijdelijk (l of 2

campagnes) gekennerkt door grote sllbfracties (respectlevellJk 1 tot 9 en

I tot 66 t). In station 26 van de Grevelingengeul, en in station 32 ter
hoogte van de Oosterscheldenondlng bedraagt de sllbfractie
respectievelijk 3 tot 8 t en 2 tot 18 t In de overlge oosterschelde-
geulstations ({3, 46, 55) vordt naargelang de canpagne een rnaximale

ocdlane pht vaarde rdlane korrelgrootte (nn)

st. canpl canp2 canp3 caDgl canp2 cang3 9en. s. D.

I
3

lt

l8
2a

25

26

28

31

32

37

39

t3

t5

t5

5l
55

63

65

67

2.950

2.5'r2
2.553

2.tt8
1.9r0

2.100

2.519

2.372

2.0?3

2.608

1.929

2.195

1.690

l. t87

2.100

2.389

1. 597

2.300

1. 519

1.818

2.829

2.659

2.19 |
?.289

1.8{5

2.021

2.666

2.LzL

1.9?5

2.607

l. 5?5

2.330

2.L79

2 .055

2.038

2.350

1. ?01

2.171

1.523

2.2t9

2. ?53

2 .803

2.551

2. tzl
1.857

1.9t0

2.679

2.305

2,293

2.695

1.911

2.289

2.076

1. tt6
2,253

1.5?0

1.5t3

2.r59

1.575

2. t68

0 .129

0.168

0 .170

0.183

0.251

0.233

0.163

0.193

0.238

0.161

0.253

0.218

0.310

0.357

0.233

0.191

0.331

0.203

0.327

0.281

0.1r1

0.1s7

0.170

0.205

0.278

0.2t6
0.158

0.230

0.25{

0.16 |
0.313

0.199

0.22I
0.2r1

0.2t3
0.196

0.308

0.180

0.3t8
0.210

0.1t8

0.1{3

0.1?8

0.185

0.271

0.261

0.155

0.202

0.201

0.151

0.265

0.205

0.237

0.367

0.210

0.31{

0.3t3

0.182

0.336

0.181

0.139

0.155

0.173

0.191

0.271

0.2t5
0.159

0.208

0.232

0.160

0.280

0.207

0.256

0.321

0.228

0.233

0.321

0.188

0.33?

0.225

0 .010

0.01s

0.005

0.030

0.010

0.030

0.001

0.020

0.026

0.005

0.026

0.011

0.0t?
0.0?2

0.015

0.050

0.015

0.011

0.009

0.051

Tabel 3.2,: lledtane d yaarde (per caopagne) en t{ctttane

korrelgrootte (1n nn) (per carpàgne, gcnlddcld
ovcr de 3 canpagnes (gcn. I en dtc ttandaarddcvlatlc
(S.D.)). (carpl . najaar t8l; canp2 = voorjaar tE5

en canp3 = naJaar r85l



VOORDELTA

líestersche I de

F19.3.1.: De sllbfracttc (ll ln de Voordelta tlJdens (In volgorde)

het najaar r8l, hct voorraar'85 en het naJaarrS5 (dc vollc
ctaaf (statlon 5?l gccft itc Aercten uaarde r 1o-1 ).

slibfractie van 5 tot 7 t aangetroffen. In de ondiepe stations bedraagt

cle slibfractie steeds ninder dan 5 t (fig.3.{.).
Terwindt (1967) geeft aan dat voor het Nederlandse Deltagebled

onderscheid noet genaakt uorden tussen zee- en rivlerslib, vaarbij de

Ooster- en de lesterscheldeboden voornanellJk zeesllb bevatten, tervlJl
in de overige estuarianondingen, zoals de Nieuue laterreg en de

Harlngvllet voornamliJk riviersllb vordt aangetroffen.

De sorterlng van het sedlrent ls mestal zeer goed (< 0.35 0) (Tabel

3.3.); slechts ultzonderliJk uorden goed tot natlg gesorteerde sedlrenten
(0.35 > g < 0.88) aangetroffen. Deze zljn aanuezlg ln de statlons 37,

15,55 en 65, en ln nlndere nate ln statlon {5 en station 5l (Fi9.3.5.).
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sorterlng - ghl sllbfractte (t)
8t. canpl canp2 cang3 gen. s.D. canpl caDg2 cang3 9CD. 9. D.

I

3

l1
18

2l
25

26

28

3l
32

37

39

l3
t5
t6

5l
55

63

65

67

0.325

0.280

0. {05

0. 220

0.382

0.335

0.303

0.285

0.311

0.320

0. t0?

0.286

0.251

0.5t8
0.3t0
0.33{

0. 889

0.2t0
0.112

0. t00

0. ttt
0.332

0.432

0.278

0.351.

0.312

0.305

0.386

0.325

0.3t?

0.7{0
0.331

0.321

0.336

0.508

0.325

0.611

0.205

0.831

0.251

0.252

0.180

0.315

0.19t

0.306

0.2?0

0.201

0.281

0.261

0.231

0.329

0.278

0.279

0.313

0. I51

0.555

0.377

0.153

0.3?5

0.285

0.339

0.251

0.381

0.229

0.3t6
0.305

0,272

0.317

0.301

0. 299

0. t92

0.299

0.285

0.399

0.336

0. t08

0.625

0.199

0.560

0.315

0.09 5

0.0?6

0.060

0.0t5
0.036

0.030

0 .060

0.060

0.032

0.062

0.210t

0.026

0.0t0
0.130t

0.1?5r

0.130r

0.255r

0.0t5
0.2tlr
0.075

lt. {3

3,27

1.08

0.65

1.51

1.15

t.91
1. ?5

0.65

1.87

2.48

1.85

5.06

4.77

6.31

2.7L

3.36

0.76

1.68

1.05

20.10

1.30

t.06
3.70

2.89

1.71

3.02

0.88

L.77

3.29

1.20

2.51

0.6?

1.90

2.6r
1.ls
5.06

1.93

9.93

21. r0

9.2t
3. t9
2.02

1.60

3.t3
2.01

? .96

1.3r
t. 59

17.81

r.39
1.80

2.82

0.92

3.95

2.6r
3.53

2.11

1.28

56.20

1r.58

?.58

2.38

1.98

2.62

1.6{
5.29

1.32

1.3 |
?.65

2.69

2.07

2.85

1.19

{.30
2,L6

3.00

1.60

1.29

29.5s

5. t0

1.21

1.53
'1. 55

0.98

0. rl
2. t0
0. r0

0.58

8.80t

1.60t
0.01

2.20t
0.60

1.87

0.89

0.9 5

0. ?0

4.85r

33.33r

tebel 3.3.: Sortering (dl en sllbtractie (t) (per cangagne,

genlddelil over de 3 canpagnes (gcu.) en de

standaarddevlatle (S.D.)) (r = sÈatlons Dct een

grote standaarddevlatle op dte gcolrlelde sorterlng
of de gcnlddelde sllbfractle, : sÈatlons nt een

onstablele gedlnentsaunstelllng ) .

Deze stations zlJn verder nog gekenmrkt door de grootste grlnt-
fractles (van I tot 10 t) (Fi9.3.6. en Taber 3.1.). In station 11 en

station 57 bedraagt de grintfractie ook neer dan 1 t, in tegenstetting
tot alle overlge statlons raar de grlntfractie varteert tussen 0 en 1 t
(Fig.3.6.).

De neeste granulometrlsche paraneters zlJn onderllng gecorreleerd (zte
Tabel 3.5. en 3.6.). PlJn zand uordt dtkvllls gekennerkt door een zeer
goede sorterlng, een klelne grlntfractle en een grote sllbfractle,
terwlJl mdiun zand gecorreleerd ls net een grotele grlntfractte en een

mlnder goede sorterlng .
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grtntfractlc (t) schcctheld (0)

st. canpl canp2 cang3 9êD. s.B. canpl cang2 canp3

I
3

l1
t8
2l
25

26

28

3t

32

3?

39

t3

t5
t6

5l
55

63

55

67

0.39

0.36

0.18

0.00

0.16

0.01

0.39

0.00

0.30

0.03

1. t7
0.00

0.30

5.t5
1.70

0.00

1.21

0.00

0.59

2. al

0.11

1. s2

6.58

0.22

0.00

0.10

0.26

0.98

0.00

0.00

t.05
0.01

0.00

0. 55

1.19

0.6?

2.07

0.00

t.55
0.11

0. ts
0.81

0.16

0.81

0. lr
0.02

1.09

0. 16

0.09

0.35

5. ?8

0.00

0.03

2.37

L.25

10.89

1.8?

0.00

2.L2

0.01

0,22

0. E9

2.30

0.35

0.19

0.05

0.58

0. r8

0.13

0.12

3.77

0.00

0.11

2.73

1. 38

3.85

L,12

0.00

2.15

0.87

0.11

0.55

3.59

0.10

0.20

0. r2

0. t0

0.50

0.15

0.19

2.15

0.00

0.15

2.27

0.28

6.10

0. t?

0.00

1.92

1. 3r

-0.021

0.028

0.000

-0.010

0.022

-0.020

0.0t1
-0.027

-0.028

0.035

0.055

-0.010
-0.019

-0.055
0.019

0.029

-0.t27
0.018

0 .007

0.02?

0.002

0.027

-0.039

0.015

-0.000
0.02a

-0.020

0.002

0.018

0.037

-0.299

0.0t0
0.020

-0.021

-0.028

0.026

-0.089

-0.003

-0.02?

0.009

0.005

-0.000

0.022

-0.001
0.051

0.033

-0.005

-0.0t8
-0.030

-0.008

0.0?0

-0.013
-0.038

-0.0t1
-0 .001

0.182

-0.081

0.002

-0.017

-0.010

?abcl 3.1.: Grlntfractle (gcr cenpagne, gcllddeld ovcr de drlc
canpagnes (gen. ) en dtc standaarcltlevlatle (9.D. ) ) r

cn de scheetheldscoéfflctént (per caupagne).

3 . l . Stabl l ite it van het sed lmnt

Zouel de sanensteltlng van het sedinent, als de stablliteit van de boden

yorden begaald door de grootte en de continulteit van de heersende

hydrodynanlsche krachten. 7,o yorden grote sllbfracties (> 3 t) blJna

nooit aangetroffen op de platen (Fig.3.l.). Erosle en transgort van

fijne sliMeeltjes uorden hier gecontroleerd door de kracht van de

vaterbeveging, veroorzaakt door de golfslag (Creutzberg en Posttar 1979).

De orbttaalsnelheld Is hoog slgnlflcant gecorreleerd ret de dlepte en net

de sltbtractie, zodat op de ondlege platen de bezlnklng van flJne
EliNeeltJes grotendeels velhlnderd uortlt door de golfuerklng. De

bodeneroste wordt zelfs bevorderd door osclllerende mterbeueglngen
(Creutzberg en Postna, 1979). In de benonsterde statlons van de
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mraar r0l

(n . 20)

voorJaar rE5

(n ' 20)

najaar r85

(n . 20)

3 cergagnes

(n . 601

tE P ls P ls P ts P

Hat. (t,-sort.
-Grtnt
-sllb
-dtepte

Sort. -Grlnt
-Dlcptc

gllb -Dtcatc
Grtnt -Dtcpte

-0.531

-0. t07

0.6?0

0. r29

0.tza

0.008

0.015

0.001

0.029

0.031

-0.38E

0.606

0. t16

0.015

0.002

0.031

-0. 696

-0.520

0.500

0. {?6

0.001

0. 009

0.012

0.017

-0. 192

-0. t13

0.275

-0. 281

0. t88

0. 290

0.362

0 .001

0 .001

0.01?

0.011

0.001

0.012

0 .002

tebcl 3.5.: glgnlllcantc (g (' 0.05) ggGrtun renk-corrclatlc-
coétftcténtcn (r s t tucccn dc eblottschc ongevlngs-
fectorcn (scdtcnt cn dlcptc), pGr crD,i)agnc Ên ovcr
ilc drlc caDpegner rann (g - rlgntflcantlcl.

9ê8.
(n - 201

ts I

9ort"g) - Chl a

ttd. (n) - Itbix.

SIib - Chl a

- Vorb.

ChI e - Vorb.
_ tllex.
- Dlcgtc

Vorb. - lllar.
- Dlcpte

Vler. - Dlcgtc

-0. t23

0.555

-0.5t1
-0 .7tr
0.5r1

-0 . t50

-0 .531

-0. 529

-0.881

0.5t3

0.031

0.007

0.00?

0. 001

0.00?

0. 02?

0 .001

0.010

0.001

0.001

lebc 3.5.: !lgnlttcenta (p (: 0.05) SgcerHn renl-corrclettc-
coêÍtlclënten (r s I tusscn dc acllddclde ebtottgchc
orycvtngrfactorcn (tcdlnnt, hy{rodlznentct cn

rrtcrlyalttcltl (p . slgnlÍtcrntlc).
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-F19.3.5.: De Eorterlng (C) tn dc voordelta tiJdens (ln volgordc)
het najaar r8l, hct voorjaart35 cn hct najaarr35.

Voordelta treedt er geen erosie op (van Dijke en Buysr l98?; DGf

l{ltldelburg) zodat de sedlnentsanenstelllng van de ondlepe statlons
meestal stabiel is, op uitzondering van tvee stations (37 en 15) die zich

aan de rand van de Oosterscheldegeul bevlnclen. Deze statlons sorden

gekennerkt door een onstabiele sorterlng van het Eedlmnt (Tabel 3.3. en

Fiq. 3.5. ) .

t{cCave (19?3) stelt tlat het effect van storngolven In de ZuldellJke

Bocht van de Noordzee te verraarlozen ls op mer dan 30 reter dlepte. De

grens van de sllbafzettlng ls lond deze lsobath gelegen. Volgens

Creutzberg en Postna (19?9) zal de bezlnklng van sllb nlet mer door de

golfslag vorden gehlnderd vanaf 20 tot 25 neter iliepte. De grootste

sllbfractles (> 5 t) tn de Voordelta vorden dan ook tcruggevonden ln de

dlepere geulstatlons (Fig.3.l. ).
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F19.3.5.: De grtntfractte (i) ln dc Voordelta tlldens iln volgorde)

het najaar r8l, het voolJaa!rg5 en het najaarrg5.
(de volle stàven geven de ge[eten
yaarden x l0-1 ).

Ook uorden de sterkste stronlngen (> 90 cvs) en de grootste
stroningsverschlllen (> 80 cn/s) uaargenomen ln de geulen (Tabel 3.1.).
In de voordelEa is de naxinale stroorcnelheid hoog stgnlf lcant
gecorreleerd mt de cllepte (Tabe1 3.5. ). De sterk fluctuerende
stroningssnelheden in de ïesterscheldegeul zijn geassocieerd net
tijdellJke sllbaccunulatles (Ftg.3.l.). Door de sterkere gtronlngen (102

tot 120 cn/s) kunnen grote hoeveelheden sllb vorden getransporteerd. op

het moment dat de stroomsnelheld afneemt tot benetten een bepaalde
kritische vaarde, uordt het sltb op de boden afgczet (Creutzberg, 199{).
Daardoor kunnen vooral ln de nontllng (Vnln. = | tot 5 cVs) sllb en
detritus ttJdeliJk bezinken (Basttn, 19?l; lollast, 19?6). In de
Oosterscheldenondlng (statlon l3) uorden ook nog grote stronings-

45.
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fluctuatles vaargenonen (TabeI 3.1.) naar deze gaan nlnder ultgesproken
gepaard net tlJdellJke sllbaccunulatles (F19.3.1. ).

l{lettegenstaande ln de overlge dlepe statlons de maxlnale

stroomsnelheden en het verschll tussen nlnlnale en naxlnale snelheden
ninder uitgesproken zijn (TabeI 3.1.), is de eedinentsanenstelllng hler
nog steeds nlnder stabiel dan op rle platen (Tabel 3.3.). Statlon 55 en

statlon 16 zlln gekennerkt door grote varlatles ln de sorterlng van het
sedinent, teruljl in station 32 de elibfractle sterk varieert. Station 1

en statlon 26 zlJn de enlge dlepe statlons net een stablel Eubstraat
(Tabel 3.3.). In deze stations is het effect van de stroningen en de

golfuerling ninlnaal (Tabel 3.1. ).
In Tabel 3.2. tot 3.1. uordt per statlon het gealddelde van elke

sedinentologlsche parameter gegeven, sanen net de respectlevelljke
standaartlafvlJklngen. Voor de sllbfractle bedraagt de standaarilafullklng
meer dan 50 t van de geniddelde sllbfractle ln de stations 1, 32, 13, 65,

67, 37 en 45. Tat dle sortering betreft vordt een standaardafyijking die
neer dan 0.17 bedraagt aangetroffen ln de stations 16, 55, 65, 13 en 37.

De overlge statlons zlJn relatlef stablel rat de sanenstelllng van hun

sedlment betreft.

3. 5. laterkrnl ltelt
3 . 5.1. Znevend stofgehalte

Eerder uerd reeds verneld dat sIlb onder lnvloed van hydrodymanlsche

krachten vordt getransporteerd via de uaterkolom. De hoeveelheld flJn
nateriaal 1n suspensie vordt ultgedrukt als het zyevende stotgehalte.
Het zuevende stofgehalte is neestal niet stabiel voor een bepaald gebled,

naar kan sterk varleren naargelang de ueersonstandlgheden. Het ls een

naat voor de llchtdoorlaatbaarheld van de vaterkolon vat belangrlJk ts
voor de vertlkale en horlzontale verspreldlng van het fytoplankton (zle
ook verder).

De hoogste zuevende stofgehaltes (2?0 - 650 ry/I) uorden aangetroffen
ln de ïesterscheldenondlng (statlon 65 en statlon 6?) en vooral op de

Vlakte van de Raan (statlon 5l en statlon 63) (Iabel 3.?. en Ft9.3.7.).
Dit kan in verband gebracht yorden nt de sllbaccurulatles, dle optreden
vóór de Sesterscheldenondtng, en ret de noorduaarts gerichte reatstroon,
dle evenvtldig verloopt mt de tfederlandse kust. In de overlge
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FIg.3.7.: Het zvevende stofgehalte (zv.st., ryl\l ln de Voordelta
(= Jaargeolddcldcn!

Voordeltastations varieert het zrevend stofgehalte tussen 90 en 2?0 ng

per liter (Tabel 3.?. ).

3.5.2. Chlorofyl a

Chlorofyl a ls een prlnalr fotosynthetisch plgnent, dat gebrulkt vordt
als naat voor de bionassa van fytoplanktonische organlsren.
Àlgenpopulatles zlJn nlet stablel; ze vorden neestal gekenmrkt door een

drletal bloelperlodes (voorJaar, zoner en nazoner), alhoevel deze

vertraagtl of verhlndertl kunnen uorden In troebele kustyateren. ltet ls
een naat voor de hoeveelheld voedsel voor hogere heterotrofe nlveaurs
vaaronder het mlobenthos.
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rt. zv.!t. chl à t zoct

1

3

1l
l8
2r

25

26

28

31

32

37

39

t3
t5
l6
5{

55

63

55

51

L25.2

l8?. I
215. ?

152. I
131. ?

110. I
151. 8

155.9

r81. ?

251 .3

21r.6

2rt.3
l?2.6
216. ?

213.6

36t.8

92.3

52r, I
388.5

219.3

65.3

90.3

131.5

106.2

8r.3
?I.8
91. ?

22,L

92. I
?1.8

72.3

96.1

90.0

61.8

51.0

105. I
51.2

126.6

85.8

69.?

16.2

33.2

26.0

L2. I
11. I
9.5

11.0

12. I
10.2

9.5

9.3

9.?

11.5

9.5

9.7

11. I
8.0

ll.0
13.0

15 .9

?abel 3.7.: De uaterkyalltelt (zv.st. = zvevende stofgehalte
(nglf); Chl a = chlorofyl a-gehaIÈe (ug/I);
t zoet - zoctyaterfractle (i)) ala Jaargenldilelden
per statlon.

De hoogste chlorofyl a-uaartlen ( > 100 pglt ) rorden gevonden ter hoogte

van de ondlepe platen (de stations 11, 18, 28,51 en 531 (Tabel 3.7. en

F1g.3.8.). De laagste uaarden (< 65 pÍllf) zijn geassocleerd ret enkele

dlepere statlons nanelljk de statlons 1, 15, 15 en 55 (Tabel 3.7. en

Fis.3.8. ).
In ttit verband noet uel opgenêrkt uorden dat alleen aan het

vateroppervlak gemten chlorofyl a-vaarden beschlkbaar zlJn (RlJkE-

uaterEtaat DGl, Den Haag). Àls naat voor de beschlkbare fyto-
planktonische blonassa voor benthlsche organtsmn rorden reestal

boderetlngen gebrulkt, aangezien de In tle vaterkolon aanuezlge

hoeveelheid fytoplankton nlet noodzakellJk ook op, of ln de boden

aanuezlg ls. Dtt zou echter nlet gelden voor gebleden zoals de Voordelta
yaar onder lnvloed van hydrodynanlsche rerklng geen stratlflcatle van de
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F19.3.8.: Het chlorofyl a-gehaltc (Chl a.; u9/]) ln de Voordelta
(. Jaargenlddeldcn)

Yaternassa optreedt zodat kan veronderstel,d yorden dat de vaterkvaliteit
aan het oppervlak niet verschllt van de uaterkyalitelt op de boden

(pers.ned. Van der l{eer, Rijksvaterstaat DGl, Den Haag).

3.5.3. Sallnltelt en rlvlervaterfractles

zulver zeevater heeft een sallnttelt van ca. 35 t" . Ter hoogte van de

Voordelta vordt de sallnltelt belnvloed door de afvoer van grote
rlvleren, narelljk de Schelde, de llaas en de RlJn. Deze afvoeren lelden
tot zeer duldelllke gradtënten loodrecht op de kust. De Invloed van de

rlvleren streht zlch ult tot 50 kn ult de kust, vaarblj de ondergrens
ligt rond 29 t" . In de dlrecte nablJheld van het nondlngsgebted van de

grote rlvleren kunnen lagere uaarden voorkonen.
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Ult de saltnltelt kan het pcrccntage rlvlcrmtcr bcrckcnd rcrden. In
Ae iooiezee varleert de rlvlcrfractlc aerlditcld tucrcn 0 cn 20 t In dc

Voordelta vordt deze 20 t glechts ovcrgchrcden ln dc dlrccte nabtlheld

van de Harlngvltctslulzcn nt 33 t ln ctatlon 3 en 25 t ln ctatlon 11.

In dc ovcrlgc ctaÈlons varlccrt dc rlvlcrfractlc tucacn I cn 16 t
(Tabel 3.7).
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1. DETISITEITEN

1.1. Resultaten

4.1.1. De genlddelde densltelt per statlon

In Tabel {.1. zlJn voor elk repllca, voor elke staalnane (= genlddelde
van repllcars per statlon en per canpagne) en voor elk statlon (=

geniddelde over de drie staalnanecanpagnes) de denslteiten gegeven. De

densitelt bedraagt per repllca 30 tot 12000 nenatoden per r0 cn 2 . op

basis van een Kruskal gallis-test (K = 113.356, n = l20r p = 0.000) kan

gesteld uorden dat de replicats (uat de densitelten betreft)
representatief zijn voor de aanuezige nenatodenfauna. BIJ de verdere
analyse vordt per staalnanepunt steeds de genlddelde densiteit over de

tvee replicars beschouwd.

najaar 'El voorJaar I 85 nalaar r85 gcr.(t)
3t À B 9ê8. À I 9cD. À. B. gea.

I
3

11

l8
2l
25

26

28

31

32
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t63
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2755
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2562
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233

219
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5?r

255

1529

201

2L2

ls29

Tabel 1.1.: ltcnatodendensltelten (f/10 cn2) per rcpllca (À en 8),
gcr staalnacpunt (gen.) en pel statlon (gcn. 1r11.
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lebcl 1.2.: llultt9Êlê vcrgctlJtlng vu dc 20 ctetlong m Gtn

trustel xrltts-tcct og buts van dc Acrlddcldc
drnrltcttcn (r ztjn rtgntflcent vcrachlllsnile

Itetlonr; I | 0.051.

g 2a 92 fi 1g 2440 66 a7 26 28 91 97 99 49 46 64 09 06

l.l.: Gcrlddcldc 0cruttctt (! !.t.1 9.s rtetlon. Dc ltrtlonc rltn
gcArocgccrd og brrls van hun g:rld0cl0c dcnsltclt cn 8.t. !

- groêp I : 2561 tot ?15! X/10 cr2
- gsocp 2 : !55 tot 1529 l/10 cr2
- groca 3 : 112 tot 2?9 f,/10 cr2 52.
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verder verschlllen ook de 20 statlons op basls van hun gemlddelde

densltetten (K = 39.19'1, n = 60, p = 0,00{). 0p basls van een a

posterlorJ test (Tabel 1.2.1 vorden de statlons onderverdeeld ln drte
groepen : groep I (de statlons 1, 31 26 en 32), gekenmrkt door de

hoogste denslteiten (van 1100 tot 11000 N/10 cn2 ), is slgnificant
verschlllend van groep 3 (de statlons 25, 28r 31, 37r 39, 13, 15r 5i,53
en 65), vaar de densltelt steeds ntnder dan 500 nenatoden per l0 cnz

bedraagt (Fig.{.1.). Geen enkel station van groep 2 (de stations ll, lB,
?1, 46r 55 en 57) is signiflcant verschillend van alle statlons van gtoep
I' noch van alle stations van groep 3. De neeste statlons van deze groep

zijn gekennerkt door relatief grote densiteltsschomelingen (?? tot 1200

H/10 cm2 net een standaardfout (S.F.) die neestal groter ls dan 50 t van

de genlddelde denstteit) (Fl9.4.1. ).

x lOOO

vn v!- DH u,u I"- I" v* lo vJ, l{v yy

1 3 11 1824262828919297 394946466466630667
Ftg.l.2.: llcntodendensltelten (ltll0 

"r2) p". c.rpagne en per

ctatlon ( lnaJaar r8t; SlvoorJaar '851 ElnaJaar '85)
(v o statlons beoonsterd ut ccn Van Veen-grl1pcr.
De overlge statlons zIJn bcoonsterd rt ecn Borcorer).

1.L.2. Tenporele vartabllitett

In zeven van de 20 stations (1, 21r 261 28, 13,15, 16) zijn de

denslteiten hoger tljdens de tree naJaarsperloden (2.3 tot 15.l naal) dan

tljdens het voorjaar (Fig.l.2.l. In drle van de 20 stations (2s,5{ en
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lrbcl 1.3.: ggcerun renl-corrclrtlccoèfllclànten (r"l turlcn
dc tlcnsltcttcn ca dc eblotlrchc oqcvlngrhctorcn
(rtdl:nt rn dlcptrl DGt c.Trgm cn over ilc 3

crryrgnGs renn (p ' rlgnlftcenttcl.

gcl.
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{n ' 201

sort. (Ct

llil. (rl
81tb |rt
crlnt (tl
cbl r (ry/ll
I zoct ntcr
rr. rt. íTlf l
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ttrrt. {crl!l
Dlcgta (rl

-0 .1386

-0.5912

0.50t2

-0.0tt2
-0.2227

0.22t I
-0.3060
-0. 2510

-0. 2t50

0.2211

0. 280

0 .003

0.002

0.152

0.1?3

0.155

0. 09r

0.130

0.112

0.16?

LDcl l.l.: SgG.rDn rul-corrclattccoètttctèatm {r" I tuucn
dc acrlddcldc danrltcttcn on dc acrlddcldc
rblotlcchc oqcvlagrÍrctorcn (lcdtrnt, hydro-

dyraerlct cn ntcrlurlltcltl (9 ' ttgntllcentlcl.

54.



55) ls de densltelt maxlnaal tlJdens het voorJaar (Flg. l.z,l, In deze

statlons ls, net ultzonderlng van statlon 55, de tenporele vartabtlltelt
mlnder ultgesproken (1.5 tot 1.8 maal), dtt tn vergelllklng tot de

varlabllltelt ln de eerste groep. rn de overlge statlons uordt geen

seizoensgebonden variatie uaargenomn.

{.1.3. Correlatles ret de ablotlsche omgevlngsfactoren

De densiteit is zovel per canpagne, als over de drie staalnaueperioden
sanen, gecorreleerd net de metliane korrelgrootte en net de sltbfractie
(Taber 1.3. en l.l.). Ook de geniddelde densiteit per station ls
gecorreleerd net belde sedlrentskarakterlstleken. De hoogste densttelten
uorden gevonden in de f iJnste sedlmnten net de grootste slibfractle.
verder vorilt er tljdens het najaar vant85 en over de drle perloden
6amn, een significante correlatie gevonden tussen de densiteit en de

sorterlng van het sedinent. De hoogste densiteiten uorden oevonden in de

best gesorteerde sedimenten. Het de overige abiotische factoren
(vaterkvarttelt of hydrodynanlek) vordt er geen correlatte gevonden.

9e1.

I p

sort. (l)
lrd. (@)

srib (r)
Grtnt (t)
ChI a (ngll)
t zoct vatcr
Zr.st. (nSlf)
Vorb. (n/c)

Vrax. (cnls)

Dlcpte (n)

Dcnattclt
(x/ 1o cn2)

1.929

9.t51
7. ?90

0.258

1.291

1.601

2.065

0.9?t
2,397

0.816

16.000

0.301

0.009

0.020

0.879

0.521

0. tt9
0.356

0.611

0.2?3

0.555

0.000

tabel l. 5. : Iruslal lallls-test tusscn de ilrlc densltcltg-
gloegcn op basts van dc abtotlschc ongevlngsfactorcn
(scdlcnt, hydrodynanlel cn vaterlralltett) cn op

bagts van de nclatodendensltelten (n . 20; g .
rlgnlflcantle).
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pe êrle statlonsgroepen, gevord op basls van de gcnlddelde densltett
(zle hoger), vetschlllen ook slgnlftcant ln de nedlane korrel en de

sltbfractte (Tabel 1.5.). Daar uaar groep l op basls van de redlane

korrelgrootte en de sltbfractle slgntflcant verschllt van groep 3

(resp. * ên + ln F1g.{.3.), ls groep 1 (t) slechts op basls van de

nediane korrelgrootte signiflcant verschillend van groep 2 (o). Groep 2

(o) en groep 3 (+) zlJn voor geen enkele ablotlsche factor slgnlflcant

verschillend.
De statlons van groep 1 zIJn gekenmrkt door een flJn sedlnent

(t slib z 2.7 - ll.6; lld. : 0.130 - 0.160 m). Groep 3 bevat, mt
ultzondering van statlon 65 net 1.5 t sllb, steeds statlons let sllbarmt
fijn- tot nediunzandlge substraten (t sllb : 1- 2.7i l4d. z 0.180 -
0.310 nn) . Groep 2 tenslotte bestaat zouel ult sllbrlJke als sllbarne

stations (2 - 30 t), ret een nediane korrelgrootte die varieert tussen

0.170 en 0.310 m.

Ptg.l.3.: Bclatle tuggcn tle gcnlddclde udtlanc korrclgroottc cn

de gcntddclde cltbfractle gcr statton, uaarblJ ondcr-

ccheld ls gcnaatt tusscn de 3 dcnsltcltsgrocpen van

Flg.l.l. (. r groÊp 11 o. groca 2; 1.grocp 3l

1.2. Dlscussle

1,2.L. Tengorele varlabllltett

De gebrulkte staalnaneproeedure en -frekrcntle laten nlet toe de

tenporele varlabllltelt van de nentodengeneenschappen ln de Voordelta
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bestuderen. verscheldene experlnentele veldstudles hebben lmers
aangetoond dat alleen het gebrulk van een Boxcorer kvantttatlef
betrouvbare resultaten oplevert, terw1JI een van veen-grtJper het
sedlrent teveel verstoort (Elngren, 1973; Help et aI., L977t.. In
Fig. | . 2 . ls aangeduid verke repl ica rg rret een van veen-gr t Jper zt Jn

benonsterd. tflettegenstaande per statlon geen uttgesproken effect van de

benonsterlngswlJze op de nenatodenabundantles uordt vastgesteld, vordt
hierover pas uitsluitsel verkregen indien een zelfde gemenschap op het
zelfde tijdstip door niddel van beide technteken vordt benonsterd.
Verder ia het aantal yaarneningen in de tijd te klein (drie canpagnes
gespreid over anderhalf Jaar) on conclusles te trekken ontrent de

seizoenale variatie.
Er vorden echter grote denslteltsfluctuatles vaargenonen ln volgende

gebieden :

- ïesterscheldegeul : statlon 57 (13.1 x) en statlon 65 (6.04 x)
- oosterscheldegebied : station {6 (15.{ x), statton 15 (g.{ x) en

station 13 (5.3 x).
- Grevelingengeul : statlon 25 (7.8x)
In de lesterscheldernondlng (statlon 65 en statlon 6?) z!)n deze

fluctuatles gecorreleerd net veranderlngen tn het percentage sltb
(respectlevelljk van 1 tot 9 ï, en van I tot 60 t) (Fig.{.{). De

statlons van het Oosterscheldegebied ziJn gekennerkt door relattef grote
ullzlglngen ln de sorterlng van het sedinent (S.D. > 0.13) tn

stot ion 65 stotlon 67

to. oo

9. OO

t. oo

7. OO

!.m

a.m

3. OO

?. oo

r. oo

o.@

lo.@

s.@

to. @

70. 6

u. oo

$.@

ao. oo

D.6

:o. @

to.o

o.o

Relatle tugsen ttc <tensltelt (. f,/10 cn2l100) en dc

sllbfractle (t) ln statlon 55 cn statlon 6? van de

ïcstcrscheltlegeul (1 . najaar t81; 2. voorjaar r85 en

3 . najaar r85) (.... r dcnsttelt/I00; _ = cllb-
trectlc ) .

FIg. l. l. :
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vergeltlking tot de overlge Voordeltastatlons. De lage densltelt ln de

Grevellngennondlng (statlon 26) tlldens het voorJaar (1100 ltl 10 cn2 ),
vergeleken net de tuee naJaarsperloden (resp. 11000 cn 8000 H/ 10 cnz ),
zlJn nlet gecorreleerd net vlJzlglngen ln de sanenstelllng van het

sedlmnt (zle verder).

Ook in andere studlegebleden zlJn de nenatodendensltelten Per

oppervlakte-eenheid zelden constant ln de tljd. Er worden meestal, zovel

op jearliJkse basis als over neerdere jaren gespreid, grote fluctuaties
vaargenorEn.

In tegenstelling tot larvlck en Buchanan (19?1), líclnt)ne en llurlson
(19?3) en TietJen (1980a) nenen Lorenzen (19?l) en Juarto {1975)

selzoensgebonden varlatles uaar ln subllttorale nemtodengeneenschappen.

In Helgoland is de densiteit tot 1.6 naal hoger in de zomr (rei-nov. )

dan in de ulnter (dec.-aprlt) (Lorenzen, 19?l). In de Dultse Bocht

(Juarlo, 19?5) ziJn de denslteiten in aprll en augustus respectleveliJk

1.? en 1.8 naal zo hoog als in februari. Juario (f9?5) uiJst er echter

op dat het genlddelde van de tyee selzoenale perloden {gebaseerd op de

tenperatuur) ntet slgnlflcant verschtllend is en er dus geen echte

seizoenale varlatte bestaat. Er wordt verder gesuggereerd dat door de

grote verschlllen 1n reproductleve actlviteit en perlocle tussen soorten

geen seizoenale cycti observeerbaar zijn in soortenrijke gereenschappen

(Juario, 1975).

Verder vorden ook over het verloop van neerdere Jaren grote

fluctuatles yaargenonen. In een estuarien slib- en zandstation ls,
gespreid over 11 jaar, de naxinale densiteit respectieveliJk gelijk aan

83.? en 2{ maal de nininale denslteit (Coull, 1985). TiJdens het beperkt

aantal rlong-ternr studies die ziJn uitgevoerd (Hclntyre en llurlson,

19?3, Boucher, 1981; 1985 en CouII, 1985) kon geen enkele trend ln de

f Iuctuatles vorden vastgesteld.
Vooral tenperatuur en voedselaanbod zouden verantvoordellJk zlJn voor

de denslteltsschonnelingen (zle overzlchtsartikel Help et al., 1985).

Hontagna et al. (1983) vinden voor estuarlene sllbgeneenschappen een

ongekeerde correlatle tuesen encrzlJds de densltelt, en anderzlJds de

tenperatuur en de rllepte van de geoxldeerde redoxlaag. Volgens Coull

(19S5) zlJn de selzoenale fluctuatles ln gllbgenenschappen te vlJten aan

saltnlteltsschonmllngen, terulJl ln zand de densltelt gerelateerd ls aan

de tenperatuur. ÀIs nogellJke verklarlng voor de grotere densltelts-
fluctuatles ln sllb ten opzlchte van deze ln zand, suggereert Coull
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(1985) dat vooral blologlsche lnteractles verantvoordelllk zUn voor de

grotere anplltude ln sllb, tervljl ln zandlge gereenschappen de

stabllltctt rordt ln stand gehouden door hydrodlmanlsche krachten. In de

voordelta vorden zovel ln sllbrllke (statlon 261 als ln zulvere
zandstations (statlon 13 en statlon {5) grote f luctuatles raargenomn.

4.2.2. Correlatles net de ablotlsche ongevlngsfactoren
1.2,2,L, 9edirentsamnstelling

Door verschetdene auteurE (o,a. ïleser, 1960; Strlpp, 1969; ïarutck en

Buchanan, 19?0; Lorenzen, 19?l; ïard, 19?5; TIetJen, 1977) yordt een

geliJkaardlge relatle gevonden tussen de ganenstelllng van het gedlnent

en de nematodendensiteiten. FiJn zand, stibrtJk zand en zandig slib
vertonen de hoogste densltelten, tervlJl grof zand en grlnt gehenmerkt

zijn door de laagste densiteiten (zie overzichtsartikel Heip et ar.,
1985). Coull en Bell (1979) sgeclftêren dat vooral detrltusri1ke
seditrenten hoge densltelten bevatten, ln tegenstelllng tot zulver zand,

hlernee verulJzend naar het voedselaanbod als llnlterende factor. Onder

andere líclntyre (1959), ïard {19?5) en Frlcke en Flemlng (19S3)

suggereren dat de sedlnentsarenstelltng onrechtstreeks de belangrlJkste
factor !s dle de nenatodenabundantles bepaalt, odat zovel de beschikbare
lnterstltlël.e ruinte, als de zuurstoftoevoer en het voedselaanbod
gecorreleerd zijn net de slibfractie, de nediane korrelgrootte en de

sorterlng van het sedlmnt.
In Tabel 1.5. uorclt een literatuuroverzicht gegeven van de

nemtodendensiteiten in vergchlllende sedlmntstypen, marblJ ultslultend
subllttorale, narlene substraten zlJn beschound. In de Voordelta zlJn de

relatlef sllbrlJke, ftJnzandige statlons van groep I gekenrerkt door
hogere densltetten (1100 - 11000 X/10 cn 2 ) ln vergeltjklng tot
gellJkaardlge aedlrenten ult andere studlegebleden {Íletlen, 1980a;
ïieser 1960: respectlevertjk 1098 en 250 tot 550 tfl10 cn2 l. ïieser
(19501 uiJst echter op de mgeliJke onderschattlng van de densltelten ln
de Buzzards bay als gevolg van de extractleprocedure (t.p.v. cen 38 pn
rerd een 160 pn zeef gebrulkt). Juarto (19?5) vlndt analoge densltelten
(2867 - 503? lll10 cn 2 ) als ln de statlons van groep 1, zlJ het ln
flJnere (0.088 - 0.103 m) en glibrtjkere (21 f) cedtrenten.

De densltetten In groep 2l?7 - 1200 lt,/10 cnz ) "trn 
grotendeers in

overeenstcming mt de resultaten van andere studles in geliJkaardige
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sllbarne seitlrenten (ïarcl, 19?3; TletJenr 1980a: net respectleveltJk 125

en 221 tot 1318 ttl10 cn 2 ) .

Groep 3 (< 500 y/10 cn2) uordt gekennerkt door relatlef lage

densltetten ln verge}lJkIng tot andere al of nlet sll.brlJke, flJn- tot
nediunzandlge substraten. SoortgeltJke lage densltelten vorden vooral

teruggevonden in grofzandige substraten (vb. ïillens et al., 1982a) : 58

- 196 N/10 cnz als lld. > 0.500 nn).

líd. (u) t sllb tl gcr l0 cn 2 autcur

0.088-0 . 103

0.080

0.1t0-0.160
0.200

0.120-0.250

0.1?0-0.320

0.250-0.500

0.2s0-0.500
0.188-0.281

0.200-0.3t0

0.231

0. ?20

0.3?5-0.101

0.51?-0.651

100

100

?l-84
2l
73

2. ? - lr.6
13

lt
2.t-r

< ?.5

1.9 - 3.9

0 - 0.26

L.2 - t.2
1.6

0.9

0 - 0.05

0 - 0.30

?13

920

250 - 1800

286? - 503?

?31

2563 - 7113

109 8

250 - 550

528 - 1503

a25

221 - 1318

13r - 2E0

122 - 110

1095

938

596 - ?96

58 - 195

ïarvlcl cn Buchanan (19?0

Lorcnzcn (19?l)

llescr (1960)

Juarlo (1975)

lletJen (1980a)

dezc studlc (groc9 l)
lletJen (1980a)

llcscr (1960)

deze studle (groeg 2)

ïard (19731

ïletjen (1980a)

llllcns ct al. (1982a)

deze studle (groep 3)

UlIIens ct al.
?tctjcn (1980a)

ttetJcn (1980a)

Ulllcns et aI.

( 1982a )

( 1982a )

Tabel d.6.: Literatuuroverzicht van de ne-otodendensiteiten per

:Ïffiï:Ï::ï"ï:i:::J:or 
goed sesorteerde sedimenÈen in

De nedlane korrelgrootte en de sltbfractle zlJn het ncest ultgesproken

gecorreleerd net de densltett. Àndere ablotlgche factorenr zoals

uaterkualiteit (saliniteit, zrevende stofgehalte, organische C-gehalte en

chlorofyl a-gehalte) en hldrodynaniek (orbitaalsnelheld, stroongnelheid

en dlepte) vertonen geen correlatle ret de densltelt. Een logellJke

verklarlng zou ztJn tlat het rechanlEre dat de densttelten reguleert zeer

complex is : het effect van de verschillende factoren is interactief en

noelllJk van elkaar te onderschelden.

In Ftg.l.5. zljn alle stattons op basls van de nedlane korrelgrootte

en de allbfractle onderverdeeld tn vljf groePen (À tot E) (Tabet a.7.1,
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zodat de statlons, waar de impact van andere abiotlsche factoren dan

dle van het sedlmnt nlnstene even betangrtJk ls, Iunnen onderschelden
vorden. HlerblJ vordt vooral aandacht besteed aan de statlons 1, 3r 26

en 32 (r), gekennerkt door hogere densltelten dan veruacht op basls van
hun sedimntsanenstelling, en aan de sÈatlons 25, ZB, 31, 3j , 39 , 13, 15,
5l' 63 en 65 (o), gekennerkt door lagere densltelten ln vergeltJklng tot
gell Jkaardlge subllttorale studlegebteden.

4,2.2,2. Sallnlteit

De relatle tussen densltelt en sallnltelt uerd vooral bestudeerd aan de

hand van sallnlteltsgradlënten ln estuarla. Door verschetdene auteurs
(o.a. capstlck, 1959; gaad en Àrlt, 19?? en van Dame et al., 19901 rordt
een toenare van de densltelt vastgesteld naarrate reer stroonafvaarts
vordt beuonsterd. De variatie van andere factoren, vaaronder de

sedirentsamnstelling, de tenperatuur, de vervuiling en de hydrodynaniek,
zlJn ln dergelilke blotopen echter nlnstens even belangrtJk zodat neestal
geen éénduldige relatle tussen de sallnttelt en de densltelt vordt
gevontlen. l{ontagna et al. (1983) vlnden noch tn sltb, noch ln zand, een

verband tussen densltelts- en sallnlteltsfluctuatles, dtt ln
tegenstelllng tot courl (1985), dte vaststelt dat ln een sltbriJk
sedlment het aantal nenatoden daalt btj stijgende saltnlteit. Àls
nogelijke verklaring uordt g€suggereerd dat de verlaging van de

sallnlteit de ontvikkellng van bepaalde voedselbronnen voor het
nelobenthos stlnuleert (Coull, 1985).

In de Voordelta lg de toevoer van zoet rater groter tn station 3 en ln
statlon 11 (respectlevelllk 30 en 26 t) dan ln de overtge statlons (g tot
15 t zoet uater). De mdlane korrelgrootte van statlon 3 ls
vergellJhbaar ret dle van de overlge statlons ret hoge densltelten in de

voordelta (groep l), dlt in tegenstelring tot de sribfractie die in
atation 3 kleiner (2.? t) ls dan in de overlge etatlons van groep I (5.2
tot 11.? t). langezlen de densttelt ln statlon 3 hoger ls dan veruacht
op basls van zljn sedlrentsa:nstelllng (Ftg.l.5), la de verlaglng van de

sarlnitelt ln dlt statlon een nogellJke verklarlng voor de hogere
densiteit. Àndere hypothesen ziJn echter nlnstens even relevant. Zo

kunnen deze hoge densltelten het gevolg ztJn van een grotere toevoer van
organlsch naterlaal vla rle Hartngvltetsluizen (zle verder). Bén enkele

61.



I

6

12

10

2

o

Itg.l.S.: Gcrtddclilc dcngttctt (! s.r.l Pcr ctltlon. Dc ctettont

tt'ngcglo.gccrdogbrtl!YanhungcrlddrlderllbÍrrctlc
cn rdlanc lorrclgroottc (ztc trbcl l.?'l' Dc rtetlonc rt
ccn hogcrc (' ! grocg 1l oÍ legcre dcngttclt 1o r grocp 3l

itenvcrrachtogbellrvenhunscdlnntrannrtclllngzl,n
rugcdultl .

lrbct l.?;r Socgcrlng nn d. 20 Yoordcltertlttonr o9 butr
vrn 6r gctddrldc :dlrnr lorrclgroottc ro dr

gnlddelitr rltbftlctlc (gtrtlon 65 m rtrtlon 6?

ondlnchrtóln clch nht o9 brrlr ven bun gerld0lldr

rcitlratrrrnrtrlllag, I.l v|llrgt |lc rllbrceuhttrr
dtc ln drzr rtrtloor lunnrn ogtrrdrnl

x 1000

A

o

tl

il
il

tl

B c D E

ilïr
tl

tl

+
tl
tl

il
tl

-l'l'
tl
U

tJ

l
U JI

-€- o +.-3--"- s t+-*++
+

U

, ?-t-

JI
tl

oLl
-ct-

1 9226 11 3 633931 18 4924 25462854 6607466567

ltrocI ctrttons rdlrnc lorrclgroottc la r
lgcr. ger rtrtlonl

rltbÊrecttc (tl
(gcr. tnr ctrtloal

I L, 26, t2 0.14 - 0.16 5-tr
B 3, 11, 63 0.15 - 0.1t 1.5 3

c 39, 31, l!, t3, 2l' 0.20 - 0.2? 1-l

D

25, 16, 2a, 3l
55, 3?, 15 0.tE - 0.32 1-l

I 65, 5? 0.22 - 0.31 r-29

62.



Yaarnenlng ln statlon 3 volstaat nlet on conclusles te trekken ontrent
het effect van de sallnltett.

In statlon 11 vaar de densltett (gen. 100 ltl10 cn 2 ) van dezelfde
grootte-orde ts als ln de overlge sllbarne statlons (groep 2), vordt geen

tlirecte lnpact van de sallnitelt vastgesteld.

1.2.2,3. Organisch koolstofgehalte

De hoge densltelten ln flJne sedlmnten yorden grotendeels verklaard op

basis van het grote voedselaanbod ln dergeliJke blotopen : enerziJds
bezinkt f ijn organisch mterlaal Eanen ret de elibfracttel anderziJds
ziJn klelne sliMeeltJes fyslsch beter geschtkt aIs substraat voor
bacterièle ontulkkeling (Dale, 1971). De belangrllkste voedselbronnen
voor nenàtoden zlJn lmers detrltus, bactertèn en nlcroalgen (Hetp et
aI., 1985 en Jensen, 1987a).

Henatoden kunnen zeer abundant uorden btJ organlsche aanrtlktng
(Raffaelll, 1987). Hun densltetten fluctueren recht evenredlg uet de

hoeveelheld dlrect beschlkbaar detrltus (Flndlay, 1992). In het
Bens-Dollart estuarlun worden de hoogste nenatodendensltelten
aangetroffen ln de dlrecte nablJheld van een lozlngspunt van organlsche
afval (Bouunan et al., 1983), net als meest voor de hand liggende
verklarlng de verhoogde voedseltoevoer. D€ relatle nenatodendensltetten
- organische aanriJking uordt verder ulgebreid behandetd ln Hoofdstuk ll
(Pollutte ) .

In de Voordelta ls het gehalte aan organische stof (gereten tl1dens
het voorjaar '85 i Ftg.l.6. , naar selp en Brand, 198?) hoogst ln de

neest sllbrijke sedilenten zoals in het noorden (statlon 1 en station 3)r
ln de Grevellngennondlng (statlon 26) en ln de ïesterscheldenondtng
(statlon 65 en atatlon 67). Van dc Oostergcheldemnttlngstatlons 132, 16

en 13) zlJn geen gegeveng beschtkbaar.
In tle statlons 1, 3 en 26 (groep 1l uorden, ln verhoudlng tot hun

sedlrentsarenstelltng (Ftg.l.5. I t zecr hoge neratodenabundantles gevonden
(reap. 1138, 2562 en ?115 tfl 10 cr2 ), mt een gcvolg ran zrJn van de

orEanlache aanrlJklng ln deze statlons. Bovendtcn zlJn dcze atatlogs
gekenmrlt door de ncst ultgeaproken gelzoenale vergchlllen, nt zeer
hoge densitelten tlJdenc het najaar. Ben rogellJke verklarlng voor deze
selzoenalltelt ls dc verhoogde lncorporatle van dood planten- cn dieren-
naterlaal ln het sedlnent op het clnde van de zor; (Hctp ct ar., l9s5).
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van dc 20 statlons van deze studtc.

De lagere densltelten ln statton 1 (1153 ttl10 cl2 l ln vergellJklng

ret de Grevellngennonding (statlon 26 : ?113 N/10 cn') konnen nlet aan

de hand van sedinntskarahteristicken verklaard vorden (Fig.l.5.). De

toevoer van vervuild Rijn- en l{aas uaÈer, raaldoor naast organisch

detrltus ook toxische gtoffen ïorden aangevoerd, ls een rogellJke oorzaek

voor de nlnder ultgesproken denslteltspleken ln statlon 1 .

De tnterpretatle van de densltelt ln statlon 3 vordt bemelllJkt,
ondat enerztJds het sedtrent hler rlnder sllbrlJk ls ln vergellJklng nt
statton I en gtatlon 26 (Flg.{.5.) en er anderzlJds ook vervulld RlJn- en

l{aasvater vordt aangevoerd.

De lage densttelten ln de statlons 65 en 67, (gentddeld rerp. 2L2 en

1529 N/10 cn2 ) - nlettegenstaande de grootte van de gllbfractle en het
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hoog organlsch C-gehalte (Flg.{.5.} van belde statlons vergellJhbaar zlJn
met dle van de statlons 1, 32 en 26 - kunnen [n verband gcbracht vorden

net de chenlsche (zle Hoofdstuk 11 over vervulllng) en hydrodlmanlsche
verstorlng (zie verder) dle ln deze gebleden aanuezlg ls.

1.2.2.4. Hydrodynanlek

De statlons van groep 3 (gekennerkt door lage densltelten ln vergellJktng
mt andere studiegebleden mt dezelfde sedlmntsarenstelltng) zi jn bi jna

steeds ondiepe stations, yaar onder invloerl van de golfuerking (Vorb. > I
n/s) de bezinking van fiJne deeltjes rordt verhlnderd. Daarnaast behoren
ook de statlons net de grootste stroonsnelheden (91 - 120 cn/s) en de

grootste verschillen tussen nininale en naxinale stroorenelheid (85 - lf5
cur/s) tot deze groep.

De stations net de hoogste clensitelten (groep 1) zlJn net uitzondering
van station 3, gekenmrkt door de klelnste mximle stroonsnelheid ( 19 -
58 cn/s ) en de kleinste orbltaalsnelheltl ( 0. {S - 0. ?1 n/s } .

Het effect van hydrodynanlsche verstorlng ls volgens t{clntyre (1969)

reestaI nlet te onderschelden van het effect van de sedlnentsanenstel-
ling, aangezlen de slibfractie en de sortering van het sedlnent worden

bepaald door de aanvezige hydrodynamlsche krachten.
In het Bens-Dollart estuariun is de denslteit veel lager (< l0 N/cn2 )

in hydrodynanlsch verstoorde zones, dan op neer beschutte plaatsen (tot
100 N/cn2 ) (Bouunan et al., 1983).

Àlongi (1985) vindt dat de laagste densltelten aanuezlg zlJn ln de

statlons die het reest verstoord uorden door de golfslag. De densiteit
is niet gecorreleerd mt de sedimntsanenstelllng.

1.2,3. Correlatle mt de nacrofauna

De kennls over de relatle nacrofauna - nelofauna ls zeer beperkt.
Volgens Gerlach (1978) is de mlofauna nlet tn corpetttlc voor voedsel
let de nacrofauna ondat nenatoden door hun acttvlteit ln het sedlnent
(bioturbatie) en door het onderhouden van bacteriênpopulatles (o.a. door
rgrazlngr, door rgardenlngt en door de excretle van ntabollsche
afvalproducten) voldoende voedcel ter beschlkking hebben.
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Verscheldene auteurs (o.a. Blngren, 19?8; ïarvlck et al., 1986a)

suggereren dat zouel ecn posltleve als cen negatlcve lnpact van D.lcto- op

nelofauna bcstaat : enerzlJds roralen vooral klelne nemtoden opgegeten

door nacrobenthlsche organlsneni anderzlJds ontstaan door de actlvltelt
van het nacrobenthos tn het seallrent neer geaëreerde (door bloturbatle)
en voedselriJke ( rfaecal pellets' ) nlcrohabltaten, uaardoor plaatsellJk

neer geschlkte nilieuolstandtgeheden voor nentoden mrden gecreéertl.

De hypothese dat miofauna congetitief sugerieur is in voedselarm

blotopen, terulJl ln voedselrtJke blotopen de mlofauna arrcr Is als
gevolg van predatte door het nacrobenthos (Elngren, 1978), kan roeilijk
getoetst uorden aan de hand van de Voordeltagegevens. lfaast voedcel-

?tg.l.?. : ?otaIe lacrofaunadlchthctd gcr lteel
bct voorlaar rt5 (naar 9etp cn Brand,

van dc 20 ctetlons van dczc atudlc.

ln dc Yoordcltr ttldcns
198?), rt eanitutdlng
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aanbod zlJn lmers nog andere ablotlsche factoren gêcorreleerd rct de

laclo- en nelobenthlsche tlengltelt. De racrofaunadensltett (Flg.l.?.) ls
echter posltlef gecorreleerd ret de nelofaunadensltett ln de Voordelta (r"
= 0.155r n = 19, p = 0.025), nede doordat betde faunlstlsche groepen

dezelfde correlatle mt de gedlrentsarenstclling vertonen (gelp en Brand,
198?). De lesterscheldegeul (statlon 65 en statlon 6?) vornt de

belangrlJkste ultzonderlng. In belde statlons yordt een veel klelnere
nacrobenthosgereenschap gevonden ln vergeliJking tot de miofauna. lfaast
voedselaanbod, spelen nog andere factoren, uaaronder gollutle, een

belangrilke rol. llet nacrobenthos ls lrers veel gevoellger voor
pollutie dan neiobenthos (zle ook Hoofdstuk 1ll.

1.3. Sanenvattlng en beslulten (Ftg.l.8. )

- De correlatie tussen de densltelt en de samenstelllng van het sedlrent
is hoog slgnificant.
- In de Grevelingengeul (statlon 25) uorden ultzonderlljk hoge

densltelten gevonden (tot 11000 u,/10 cn 2 ) ln vergellJklng tot andere
sllbrlJke en fiJnzandlge sedinenten. De neest voor de hand ltggende
verklarlng ls de natuurllJke organlsche aanrlJklng van dIt gebted.
- In statlon 1, ter hoogte van de nondlng van de tfteuue laterreg,
gekennerkt door een zelfde sedlnentsanenstetling als statlon 26

(Grevelingennondlng), uorden eveneens relatief hoge ilensiteiten
aangetroffen (2000 tot 7000 N/10 cn2)r zlJ het ntnder ultgesproken dan In
statlon 26. llaast organlsch natertaal uorden in dlt gebletl toxische
atvalproducten aengevoerd afkoustlg van de RiJn en de l{aas.
- Organische aanriíklng is ook een nogellJke verklartng voor de relatief
rlJke fauna (f900 tot 3200 ll./10 cuz) van statlon 3 ter hoogte van de

Har lngvl letslulzen.
- Het effect van de sallnltelt op de densltelt ls nlet afleldbaar ult
deze studie orvllle van de beperkte salinlteitsgradiênt.
- De neest ondlepe statlons ln de Voordelta zlJn gehenrrkt door relatlef
lage densltelten. Door de grotcre golfrcrklng uordt de bezlnklng van
flln organlech raterlaal verhlnderd, uat een nogelllke beperklng ls voor
de ontvlkkellng van abundante nenatodengemenschappcn. Dtcpe statlons,
gehenmrkt door hoge stroorsnelheden, zoals ln de rondlng van de Ooster-
en de ïesterscheldegeur (de gtattons 13, 65 en 6?), vertonen ook ragere
deneltelten dan vervacht op basls van hun sedlrentsannatelllng. Deze
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vaststelllngen vlJzen eventueel op de negatleve belnvloedlng van de

nenatodendensltelten door hydrodynanische verstorlng.

Pig.l.E.: Dc ncnatodendcnsltett (ltl10 co2) ln dc Voordelta tlJdcns
(ln volgorile) hct nalaar rEl, hct voorjaar rE5 cn het

naJaar 'E5. (Dc volle staaflcs gcven de gcntcn vaardc x tO'1 l.

VOORDELTA

DENSITEIT <I.IZTOcni )

lestersche I de
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5. DIVERSITEIT

5.1. Inleltllng

In deze studle zlJn neerdere dlverslteltslndlces berekend, dle elk een

ander aspect van de diversltelt benadrukken. Eén index ls hmers niet
voldoende om de dlversitelt van een geneenschap te beschrlJven. Zo kan

voor een gemenschap net slechts enkele soorten, mar net een goede

verspreldlng van de lndlvlduen over de soorten, een zelfde vaarde voor de

diversiteit vorden gevonden als voor een soortenrijke gemenschap,
gekenrrerkt door de ultgesproken donlnantie van een of enkele soorten
(Pielou, 19?5).

5.2. Resultaten

5.2.1. Soortendiversiteit
5.2.1.1. Diversiteit en evenness per station

In Tabel 5.1. zlJn per repllca, per staalnane en per canpagne de

bestutleerde dlverslteits- en evennesslndlces gegeven. N staat voor het
aantal gedeternlneerde indlviduen per replica.

Het aantal soorten (N<>) per repllca varleert tussen 3 en l?
(gen. ?6,'ll. De Nr dlverslteitsindex varleert tussen 1.81 en 31.50
(gen. 13.86); N= bedraagt nininaal 1.5? en naxinaal 25.09 (gen. 9.01); cle

evennessindex Erro vàrieert tussen 0.15 en 0.80 (gen. 0.50)1 en Ez.r
schonnelt tussen 0.3? en 0.85 (gem. 0.6{); de clonlnantie-lndex tenslotte,
die als een gemlddelde per staalnane ls reergegeven ln Tabel 5.2

varleert tussen 13 t en ?6 t (gen. 28.2 t).
Een Kruskal ïallls-test (Tabel 5.3.) toont aan dat er slgnlflcante

verschlllen bestaan tussen de statlons op basis van aIIe diversltelts-
lndlces (No7 l{r7 lfzl d). Er vorden geen slgniflcante verschlllen
gevonden tussen de 20 statlons op basis van één van beirle evennessindices
Er. o êtl E=, r.

op basls van de domlnantie-lntlex (d) vordt het grootste aantal

algnlflcant verschlllcnde statlonsparen gevonden (39 f) (TabeI 5.{.d).
Nz èD Nr zljn voor respectlevellJk 57 en 5l van de 190 stattonsparen
signlflcant verschlllend (Tabel 5.1.c en 5.1.b). Het aantal soorten
(t{o)ls slechts voor 2l t van de statlonsparen slgnlflcant verschlllend
(TabeI 5.{.a).
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De statlons kunnen nu op basls van elke dlverslteltslndex
onderverdeeld vorden ln drle groepen (Tabel 5.1.) vaarblJ, blnnen elhe
groep geen slgnlflcante verschlllen vorden gevonden, alle statlons van

groep 1 signlflcant verschlllen van groep 3, en groep 2 een lnternedlalre
positie lnneemt. In Fig.5.1. ls voor elke dlverstlteltslndex aangedultl

relke statlons een hoge, lage of lntermdlalre yaarde voor de

respectlevellJke lndex vertonen. Utt cleze flguur bllJht dat,
niettegenstaande alle diversiteitslndices onderllng gecotreleerd ziJn
(Tabel 5.5. ), voor elke lntlex tellens andere groepen uorden gevord. In

totaal behoren negen van de 20 stations niet steeds tot dezelfde groep

(a) llaJaar '81
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labcl 5.1.: Gcncnschapsparamterr per rcpllca (À cn B)

(rt ll . eantal gcdeterolnccrde lndlvlduen, llO '
aantal aoortcn, ll1 cn ll2 . dlvcrcltcltglnallces cn 81,9

cn E2'1 'Gvenncsslndlccs) tlldcns (a) hct naJaar r8l,
(bl het voorjaar r85 cn (c) hct najaar r85.
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(b) VoorJaar rE5
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1?0

192

157

152

19r

195

183

E9

ts5

82

23

l5
36

28

l2
l7
31

23

32

26

l3
20

23

17

L2

39

t6

33

28

3Z

21

21

2l

25

23

l6

11.10

7.39

22. aa

12.31

29.90

29.32

18.26

L2.72

19 .66

11.82

7.17

10.89

18.39

13.55

?. t5
10.69

21. t8
13. t8

6. ?9

t.8l

11.26

1r. ?0

15.51

,-,t

8.19

8.03

?.56

5.33

15.37

7 .L7

22.L1

19. il.
13.32

5.ll
12.96

7.69

5.18

6. ?8

lt.89
10.59

5. t9

3.91

11. t8
7 .79

3.93

2.L2

6. 36

8. t3
11. a8

l.o2

r.t5
5.3?

0. t8

0.r5
0.52

0. tl
0. 7l
0.63

0.59

0.51

0.61

0. {5

0.55

0.51

0.80

0.80

0.52

0.27

0. t?

0. tt
0.21

0.15

0. t2
0.56

0.65

0.38

0.36

0.50

0.68

0.75

0.68

0.58

0. ?l
0.56

0.73

0.t8
0.66

0.55

0.72

0.52

0.81

0.78

0.71

0.3?

0.53

0.58

0.58

0.tl

0. 56

0.72

0.71

0. t3

0.51

0. 5?

(c) llaJaar r85

tl lo r Nz B1,o 82,1
À B À B À B À I À 8 À B

I
3

11

18

2a

25

26

28

3l
32

37

39

a3

t5
a6

5l
55

53

65

67

171

163

1r0

158

156

163

156

158

185

1?9

7a

108

165

1?1

185

1l?

153

72

186

171

r33

Ll2
l?0

22

20

33

3l
33

t2,

20

28

28

2L

29

25

15

3l
l5
3l
25

27

6

3

2E

22

3l

11.43

1 ,25

21.73

18.88

21.09

31. t8
8.87

13. t0
15.30

5. 51

22.L0

13.59

3.77

1?.57

3. t0
1?. l0
13.85

1t. ?5

1.93

1.8a

15. E8

9. t9

1r.75

?.13

r.51
15.63

11.92

Ia.55
25.09

5.79

7.16

11. 89

3.05

l?.78
?.83

2.10

10.11

2.03

E.1l
9.50

8.61

1.58

1.5?

11.15

5. 12

I lc

0.52

0.36

0.66

0.56

0.6r
0. ?5

0. tl
0. t7
0.58

0.27

0. ?5

0.51

0.25

0.52

0.23

0.50

0.55

0.55

0.32

0.51

0.5?

0. t3
0. r8

0.52

0.61

0.12

0.63

0.69

0. E0

0.65

0.55

0. ?3

0.51

0.80

0.58

0.56

0.57

0. 60

0. t8
0.69

0. 59

0.82

0.85

0.70

0.51

0.55
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rt I 2 3 gGr.

I
3

11

l8
2l
25

26

2E

3l
32

3?

39

t3
t5
t5
5l
55

53

55

57

22

3r

22

19

23

22

19

3?

t6
26

1r
21

t1
20

3l
36

37

t2
32

l6

27

2r

l?
2t
1t
ll
1l
t2
l9
33

30

3l
13

2t
28

l7
2r

26

39

67

27

36

1l
l9
l?
10

31

32

l5
53

l3
30

t0
27

5t
3l
21

26

29
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25. 3

32. 3

17 .5

22.0

17.0

15.3

21.3

3? .0

17.0

3?. 3

19.0

27.3

31.3

22.6

t3.3
38.0

25.3

21.3

t0.0
53.0

lebcl 5.2.: Dc dorlnentlc-tnitcx at ltl gct atealnugunt
(gcrlildcldc van 2 rcgl,lcersl rn gar rtetlon lgcl.
. gcrtddcldÊ ovcr 3 ceangncrl (l . arJru rtl;
2 r voortrer rE5; 3 r letear r!51

T P

to
ll
r2
at

33. r17

35.052

35. 219

32. t67

0 .022

0.011

0 .013

0.025

lebcl 5.3.: Írurlrl frlllr-tot tuncn ib 20 rtettonr o9 bertr
vrn dc dlvcrrltettrlndlccr (n r 50i 9 . rlgnltlcentlol.
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ra a t a a a

rr a I a i a

ra a I a a a

at I a a a a

ra r a t t a

iro9 2 I
tc
5t
!t
ll
tt
at
t!

.. t a I t

a. t a t I

.. t a a a

-- - | t a

g16l J

I
aa

2l
a5

5a

at

Tabel 5.4.: lilultipele vergeliJking van de 20 stationê na een Kruskal Ualli8-test op basis van

de geraiddelde dlversiteitsindices (a) NO, (b) nr, (c) N, en (d) d.
(r ziJn sÍgnlficant verschillende atations; p = O.05).
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naJaar r8l

(n ' 20)

voorjaar rE5

(n . 20)

najaar rE5

(n ' 20)

3 caryagncr
(n r 50)

ts I ls P ts I ts I

f,o-x
-Nl
- ll2
- B1'o

- lr,'t
f,r-N

-x2
- B1,o

- 82.1

lz-[
- 11,0

- 821
Br,d N

- 82'1

-0.095

0. 8t8

0. ??0

0.545

-0.005

-0.318

0.9?1

0.851

0.366

-0.311

0. E8l

0.506

-0.5?9

0.605

0.3r 3

0.001

0.001

0.006

0.t91
0.085

0.001

0 .001

0.056

0.091

0.001

0.011

0.001

0.002

0.186

0.5t5
0.311

-0.166

-0.t31
0.282

0.9r5
0.626

0.310

0.29r

0. ?71

0.595

-0.180

0.871

0.015

0.005

0.0?0

0.211

0 .028

0 .113

0.001

0.002

0.090

0.103

0.001

0.003

0.223

0.001

-0.38?

0.939

0.090

0.6t.5

-0.0??

-0.508

0.980

0. ?59

0. t3l
-0. r75

0.787

0.213

-0.396

0.553

0.0t5
0.001

0.001

0.002

0.3r?
0.011

0.001

0.001

0 .286

0.017

0.001

0.t 83

0.0t2
0.005

0.065

0. ?89

0.679

0.285

-0.16?
-0 .127

0.9?2

0.7t1
0.2E6

-0.1t0
0.815

0. ll0
-0. t02

0.588

0.311

0.001

0.001

0.011

0. l0t
0.156

0.001

0.001

0.013

0 .1t3
0.001

0.001

0.001

0.001

?abcr 5 5' 

:ï::l*::Ë:::::ïi::i,H"::#i: 
:ïÏ:""

(of met ander voorden deze negen statlons zlJn nlet steeds van dezelfde

statlons slgnlf lcant verschlllend) .

5.2.L.2. K-donlnantlecurven

K-donlnantlecurven tonen aan dat de negen stations (die naargelang de

gebrulkte dlverslteltslndex mt andere statlons rorden gegroegeerd op

basls van onderlinge geltlkenissen (zie vorlge paragraaf)) elgenliJk niet
steeds net de statlons van de groeP, uaartoe ze telkens behoren, te

vergellJken ziJn. Z,o Ls, blJvoorbeeld, de geniddelde donlnantie-index
(d) van station 5l vergelijkbaar nt de donlnantie-index van statlon 32,

naar groter dan de dontnantle-lndex van statlon 15 (F19.5.1.b). De

gemlddelde dlverslteltstndex (Nr) van statlon 54 daarentegen, ls groter

tlan dle van gtatlon 32, laar vergelljkbaar reÈ dle van statlon 15

(Fig.5.1.c). Ult de k-donlnantlecurven van deze statlons (F19.5.2. )

bliJkt dat statlon 5l ret geen van belde statlons vergellJkbaar ls. De
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K-domtnance cutves

FIg.5.2.: K-dollnentlecurven van : ctatlon 5l tlldens hct
voorjaar '85 (2) cn het najaar r85 (31; atatlon 32

tlJdcns het voorjaar r85 (2li gtatlon 15 tlldens hct
naJaar r8l (1).

k-domlnantlecurve van dit statlon yordt zoyel door de curve van statlon

32 ats door dle van statlon 15 doorkrulst.

Ntettegenstaande k-donlnantecurven aangeven of de bestudeerde

gemenschappen ondubbelzlnnig vergellJkbaar zi jn, zLJn dlversltelts-
lndtces overzichteliJker en genlkkellJker te lnterpreteren. lanneer voor

eIk statlon van de Voordelta ile respectleveliJke replicars en

sgaalnanecanpagnes aan de hand van hun k-donlnantlecurven onderllng
yorden vergeleken, dan bllikt dat slechts blnnen tle statlons 1, 31 en 3

de repllcaf s onderllng nlet vergellJkbaar ztJn (F19.5.31. 0f mt andere

voorden de diversiteit van deze stations ondergaat geen veranderingen

over de drie canpagnes. In de overlge statlons (voor enkele voorbeelden

zle Flg.5.l.!, uaaronder de nlnst verstoorde (zoals gtatlon 26, zle

verder)r uorden grote verschlllen ln de k-donlnantlccurven YaargenoEn

over het verloop van de drle caupagnes. Het gebrutk van een genldldelde

diverstteitslndex, rekenlng houdend mt de varlatle op het genlddelde, ls

ln dergellJke gevallen genakkellJler te hanteren.

76.



loo

s

lo

70

lo

to

ao

to

ao

lo

o

*-lÍr'
t " "'Illl'
I___--__{,lÍ
*______{ ,t|ll

--l------_I_-----r---r--l

to atac.r

l-a3lírt
1.... ...t 3t$)
t-------{ 3itt,
*---.-{ 3t6t

t---* Sltr
1........1 tent
I-------{ 3,nl
1,---.a lCo

H#
lo ttaa.F

It9.5.3.: f,-alortnanttccurvcn yrn tt tlon I (tl, 3t íb, rn 3g (ct
owr dG 3 crtgagnca.

to0

ao

ao

70

ao

to

ao

,o

ao

30

o

roo

90

to

20

ao

50

ao

lo

eo

io

o

77.



ra
roo

ao

ao

70

r*|t|tttttt'

t-< ttnt
I..". .'l 2C0l

I------t{ ttol
F-----{ 2'ol

--+--H-t-+l#

30

50

ao

to

20

!o

o

too

s

ao

,o

ao

30

ao

to

to

!o

o
to

Flg.5.l.: f-doiln ntlccurvcn ven gtetton
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a9aÊ.4

25 (el cn rtetlon 3? (bl

5.2.1.3. Correlatlcs Dt dc abtotllcha orgcvlngsfactorcn.

In Tabel 5.6. cn 5.?. zljn de correletlcs ËGrgegGven tutsên dG

dlvcrsltcttglndtccs cn dG varrchlllGndê rblotlcche oEcvlnglflctorcn. In

hct najaar t8l uordt ecn leag slgnltlcantc corrcletle EtvondGn voor dc

dlvcrsltcltgUdtccs lfrp ll- Gr Br.o rt dc sltbfrectlG. llGt ultzotÉcrlng

van een laag slgnlftcante corrcletlc :t de dlcata' uotdcn Gl gGGn

algnlflcentc corrclatlcr gavondGn nt óón van dc ebtotlechc lênDrlGn

tlJdcnc dc laetctc truc ceryngncr (f 05). llrarnaact rcrdcn op brata van

gcrtddcldc Errdcn nog enkclc corrclatlce gcvondcn tucccn ancrzttdr hct

eant.l roortên, dc lfr lndcx cn dc dortnentic-lndcx, cn andcrztJilg dc

raxlrale stroopnalhetd (lhax.l. De dortnantle-lndcx tc verdcr nog
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gecorreleetd net het zyevende stofgehalte (zw.st.). De dlversltett neent
toe aIs de sllbfractle afneemt, terulJl de domlnantle neer ultgesproken
vordt naarnate het zvevende stofgehalte en de naxlmle gtroonsnelheld
toenenen.

De drle statlonsgroepen, dle gevorrrd zlJn op basls van slgnlflcante
verschillen tussen de statlons (zie hoger), ziJn voor geen enkele
abiotische factor onderllng significant verschlltentt (Tabel 5.g. ).

In Tabel 3.3. (Hoofdstuk 3) ziJn per statlon de geniddelde vaarden van
de sortering en de slibfractie gegeven, sanen net hun respectievelijke

najaar r8l

(n . 20)

voorJaar r85

(n . 20)

naJaar r85

(n ' 20)

3 canSngncs

(n . 60)
rs P ls p ls p rs P

t{o - t{d.(d)
so!t.
sllb
grlnt
dlcpÈe

11 - rd. (p)

gor t
sllb
grlnt
dlcAte

il2 - t{d. Í0
sort
cllb
gr lnt
dtcpte

q.d- lr.r. (c)

sort
glib
gr lnt
dlepte

82.1- t{d. (p)

aort
gllb
gr Int
d lcptc

0.092

0.1r2

-0.266

-0.01?
0.130

0.030

0.062

-0. t?l
0.021

-0.125
0.053

-0.01?

-0.511

0.0197

-0 .163

0.099

-0.069

-0.579

-0.061

-0. tl7
0.2?8

-0. t5?

-0.159

-0.013
-0.360

0.3t9

0.2?5

0.128

0. t?0

0.293

0. tr9
0.39?

0.018

0. t65

0.299

0.39r

0. t7l
0.010

0. t67

0.2{5

0.339

0.385

0.00r

0.389

0.0r3

0.u?l
I

0.ore 
I

I

0.252 
I

I

0. r78 
|
I

0.05e 
I

-0.123

-0.3t1
0.209

-0.211

0,229

-0. ltl
-0.1?8

-0.105

-0.312

-0.078

-0.003
-0.2,23

-0.110

-0.321.

-0.123

-0.168

0.060

-0.326

-0.098

-0.211

-0.02?

0. ll7
-0,252

-0.065
-0.1t?

0.302

0.068

0.188

0.150

0.155

0.316

0.226

0.329

0.090

0.3?2

0. r95

0.172

0.321

0.083

0.302

0.239

0.399

0.080

0.339

0.182

0.t55
0.311

0.1t2
0.391

0.267

-0.2?8

0.236

-0.333

0.128

-0.39 |
-0.281

0,262

-0.298

0.103

-0.330

-0.280
0.239

-0.289

0.051

-0.303

-0.110
0.250

-0.0t3
-0.1?1.

-0.0t8
-0.067

0.159

0.052

0.0?2

0.291

0.118

0.158

0.075

0.295

0.0t 2

0.115

0.132

0 .101

0.332

0.078

0.115

0.151

0.108

0.393

0.09?

0.321

0.1t3
0. t28

0.233

0. t20
0.389

0.25r

0. tl3
0. 381

0.101

-0.121
0. 0t6

-0.156

-0.085
-0.020

-0.131
0.0?9

-0.299
-0.088

-0.155
-0.110
0.056

-0.300

-0.102

-0.165

-0.090

0.058

-0.259

-0.097

-0.151

0.030

-0.022
-0.09?

0.026

-0.036

0.1?2

0. 362

0.165

0.258

0.{39

0.153

0.273

0.010

0.250

0 .103

0.200

0.335

0.010

0.21?

0.103

0.2a6

0.301

0.019

0,229

0.109

0. t0E

0. t33

0.229

0. tl9
0.392

Tabel 5.6.: llpearD.n rank-correlatlccoëfÍtclënten (r. ) tusrcn
dc dlvcrsltettslndlccs cn de ablotlschc otgcvlngs-
tactoren (cedlrnt cn dlc9tel (p . atgnlf lcantle).
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standaarddevlatles. 0p basls van de standaarddevlatles van de sorterlng

van bet sedlnent en de sltbfractte kunnen de statlons onderverdeeld

uorden ln tvee groepen. De statlons net een 9.D. voor de sorterlng dle

groter is dan 0.13 en./of een S.D. voor tle slibfractle clle mer dan 50 t
van de geniddelde slibfractie bedraagt, uorden arbltralr aIs ongtablel

beEchouvd. Dlt zljn de statlons 32, 13, 161 55, 65, 67r 37r '15 en 5l'
Op basis van deze crlteria ts de sanenstelling van het sedimnt van de

overlge statlons stabiel.

gcD.

(n ' 20)

rs I

N9 -Chla
t zoetvate!
zcrvcnde stot
Vorb.

lJbax.

X1 -ChIa
t zoctvatcr
zrrvende ctof
Vorb.
ltrax.

81,9- Chl a
t zoêtuatcr
zrcvcnde ctof
Vorb.

Vliax.

d - zvevcnile stof
Voax.

0.219

'0.301

-0.208

0.259

-0.392

0.25?

-0.329

-0.329

0.31?

-0.tt3
0.123

-0.339

-0.32?

0.312

-0.351

0. ll0
0. t88

0.17?

0.096

0.189

0.135

0.0t3
0.13?

0.0?8

0.078

0.085

0.025

0 .302

0.071

0.0?9

0.090

0.063

0.026

0.011

label 5.?.: Sgearnan ranh corrclatlecoëfflclËnten (r5l tussen

de gcllddeldc dlvcrsttcltclndlccs rn dc acllddelde

ablotlcchc ongcvlagrfactoren (hydrotlynaalck cn Yrtcr-

lntltctt) (P ' stgntttcantlc) '

Door lltlttel van een Kruskal ïallIs-tegt (Tabel 5.9.) uorden er

significante verschlllen gevonden tussen deze tree atatlonsgroePen voor

de indices d, tfr en lfz. Het aantal soorten (llo) en de evennessindices

zijn niet signlftcant verschlllend.
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ll6 ll1 lf2 d

r p T P K P f, p

Sorter lng

ríd. (c)

sllb r
Grlnt t
ChI a
t zoet vater

zv. gt.
Vorb.

l/nax.

Dlepte

No

tl
E1 

'o
F9

P.l

0.525

0.389

3.571

0.t90
t.099

2.336

0.360

3.119

3.301

1.3t0
t5.621

t1. 239

l. t5l
9.076

2.013

0. ?60

0. E20

0.160

0. ?80

0.120

0.310

0.830

0.210

0.190

0.510

0.000

0.001

0.108

0.011

0.365

0.196

0.139

3.861

0. tt3
0.66s

2.LL?

2.529

1.58?

5.829

1.698

12.963

16.3t3

11.8r?

9.77r
7 .t23

0.900

0.9 30

0.lt5
0.9 30

0.?10

0.3t0
0.320

0. t50

0.051

0. t20
0.002

0.000

0.003

0.008

0.021

0.00?

0. 590

2.955

0.368

L.Z7L

1.057

0.851

1.?18

l. tt2
0.8t1

10.335

15. 735

13.828

l0.E6l
9,921

0 .990

0. ?t0

0.220

0.830

0.530

0.580

0.650

0. t20

0. t80

0.650

0.006

0.000

0.001

0.001

0.007

1.316

0.?96

2. t19

3.091

0. t9l
1.971

3.85?

0. r31

2.599

0.908

6.989

15. lll
L6.227

8.593

t2.1t9

0.510

0.680

0.290

0.210

0.900

0.3?3

0.1r5
0.800

0.2?0

0.635

0.030

0.001

0.000

0.011

0.002

TabeI 5.8.: Kruskal fal.lls-test op basls van de ablotlsche ongevtngs-
factoren (sedtunt, vaÈcrkvalltelt en hldrodynaotek)
en op basla van de ttlversiteitslndices (og soort- cn op

fanllleniveau) tussen de drle atattonagroepen, dle voor
elke d[verslteltslndex zIJn gevord aan de handl van

slgnlflcante verschlllen tussen de statlons. Voor clke
dlvcrslteltslndex zlJn telkens anderc groepen gevord
(zle Tabel 5.1. en F19.5.1.) (n = 20i p = slgnlftcèntte).

T p

No

tf1

u2

d

B1'o

Fo

F1

1.6?6 0.019

| .365 0.03?

t.688 0.030

5 . tls 0.013

3.765 0.052

1.9t3 0.163

1.053 0.305

f,ruskal, ïalItg-tcat og bacls van de dlvcrsltettr-
lndtcer (og soort- cn tallllentvcau) tussen de

2 rtatlonrgrocpên, dlc zlch ondcrscheldlcn ran dc

hend van dc stabllltclt ven hun rcdluntsannstelllng
ovcr de 3 cangagncr (zlc labcl 3.3.1 (n ' 20; p.
rlgnlflcantlc).

labcl 5.9.:

RT



(a) NaJaar r8l

Fo 11

ct. À B | 9c!. À B 9êD.

I
3

11

18

2l
25

26

28

31

32

3?

39

t3
t5
l6
5l
55

63

55

67

11

L2

1l
ll
11

l5
l,l

9

10

11

15

L2

10

11

9

L2

9

11

9

I3

r
r0. s ll

u.5ll
il

13.5 
ll

u'01
11.0 

|u.5l
13.0 

|

,.ul
u.0|
r2.ol
1r.5 |

I

12.5

9.5

12.0

10.5

12.5

10.5

12.5

9.0

13.5

9

1l

10

11

13

tl
11

ll
L2

10

L2

13

1l
13

9

l3
L2

t3
T2

1l

r.33 
I

s.r0l
8.?11

6.60

5.60

9.27

?.36

3.63

?.01.

?.01

10.53

6.50

5. t0

5.15

i 3.82

| 
?'01

| 
3.82

I e'2?

I 5.e5

| ?.80

3.9? 
|

6.60 
I

?.35 
|

5.70 
|

6.60 
|

?.EOI

6.2? 
i

{.12
?.80

6.21

i 8.?1

I s.zr

| 3.82

| 
5'2?

| 
5.15

| {.re

| 5.e5

I 
o.rr

I 
3.63

I ?.36

r.15 
|

6.00 
I

8.03 
|

6.15 
|

5.50 
|r.53 
|

6.81

3.8?

?. t0
6.51

I 
e.62

| 6.r3

I r.61

| 5'?1

I 
r.re

I 
5'?s

I 
r.88

| 
8.ee

I 
r.7e

| ?.58

(bl VoorJaar r85

F9 F1

rt. À B fcB. À E gCD.

1

3

l1
l8
2a

25

26

28

3l
32

3?

39

t3

t5
t6
5l
55

63

65

67

12lrrl
tt | ,l
1{1111
12 lr2l1?lr7]
16 l1llolro
10 

111
12113

12lrr
el11
ttl-
12113

trl-
?18

13 luu 
112

11112

ttl
10 I

I

13.0ll
10.0 

|

12.5 
|

12.0 
|u'0 
|

15.0 
I

10.0 
|

10.5 
|

12.5 
I

11.5

l0 .0

11.0

12.5

I 
11.0

I r't
I 12.0

I 
rr.s

I 
1r.5

I 
11.o

| 10.0

r.82 | 5. lo
5.60 | 3.63

r0.53 | 8.25

r.?r | 3.12

e.2? 
| 
rr.2l

e.27 | 8.25

?.36 | 7.01

5.15 | r.e3
7.01 | 5.?o

r.e3 | r.33

e.e3l 5.es

5.16 
|

e.85 | e.85

9.27 |

I 
r.ez | 3.e?

| 
2.621 2.62

I 5.?o | 6.21

I 
r.rs I t.tz

| 
3.e? 

|I 2.50 |

5.11

5.ll
9 .39

3.91

10.25

8. ?6

?.18

5.01

6.35

r.63
? .91

5.16

9.E5

9.21

3.89

2.62

5.90

2.13

3 .9?

2.50

Tabel 5.I0.: Diversltettt'ndlces (Pg = tlg en F1 ' ll1 )

op fantltenlveau per repllca (À cn B) ên pcr

staalnarepunt (gen.) tlJdens (a) het naJaar r8l

en (b) het voorjaar r85'

grD.

(n ' 20)

najaar r8l

(n . 20)

voorJaar r85

(n ' 20)

ls P ls I ls I

d - ll9

tf1

q{
- llo

ll1

BÉ

?1

-f,q
x1

q{

Fo

P1

l-0. 
rrt

fo.e36
l-0. 

e16

| 
0.68r

| 
0.65?

| 
0.522

| 
0.581

| 
0.r8r

I 
0.7r0

I 0.82?

0 .001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.009

0.001

0.015

0 .001

0.001

0. ?rl
0. E67

0. ?3?

0 .001

0.001

0.001

-0. 016

0.5t7
0.8t6

0.112

0.001

0.001

tabcl 5.11.: Spcrrlrn rank-corrcletlËcoëttlclentcn (rs I tusscn

dc dlversltcltslnatlccs op roort- cn fallllenlvcau
(d . dollnantlc-lndcx og roortnlvcau; Fg ' f,O og

tanlllenlvcaur Gn Ft . lf1 op fanlllcntvcau)
(9cn. o gentddclde over dc 3 rcsgectlcveltlk
2 cangagncs; I - algntflcantlc; - lc nlct berctcnd)
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5.2.2. Fanlllediversttelt
5.2.2.L. Correlatles net de soortendtversltelt

Tabel 5.10. zlJn voor de eerste tuee cangagnes de dlverslteltslndlces
(= aantal fanllles) en Fr (= N, op farnlllenlveau) gegeven per repllca
per staalnane.
Beltle dlversiteltsindlces (Fo en Fr ) ztJn telkens hoog slgnlficant

gecorreleerd net de diversiteit en evenness op soortniveau (Nr1 lfz, dl
E'..o) (Tabel 5.11. ). Fr is nog signif tcant gecorreleerd mt het aantal
soorten tijdens het najaar '81.

5.2,2.2. Correlaties met de abiotische omgevingsfactoren

Fr op fanillenlveau ls tiJdens het nalaar t8l laag slgnlflcant
gecorreleerd net het percentage slib (Tabel 5.L2.1. Tijdens het voorjaar
r85 wordt er geen enkere correlatie teruggevonden (Taber 5.12.).

Er vorden geen signiflcante verschillen gevonden voor de diversiteit
op fanllienlveau tussen de tvee statlonsgroepen, gevorrd op basls van de

stabllltelt van de sedlmentsanenstelling (Tabel 5.9.).

5. 3 . Dlscussie

5.3.1. Relatie tussen de geneenschapsparaneters.

zovel de thannon-uiener-index, als de diversiteitsreeks van HiIl (19?3)

steunen op een negatieve correlatle tussen soortenrlJkdon en donlnantle.
Vergelijking van de soortenabundantie-distributies van soortenerme
geneenschappen mt dle van soortenrljke geneenschappen heeft lmers
geleid tot de generalisatie dat er ninder numrisch donlnante soorten
ziJn ln soortenrllke gemenschappen (HIf f , 19?3).

Deze hypothese vordt niet veryorpen op basis van de

nenatodengeneenschappen van de voordelta. De neest ultgesproken
domlnantle vordt gevonden 1n de nlnst soortenrtlke gereenschappen. De

dlversltelt (llr en lfz) ls enerzllds negatlef en hoog slgnlflcant
gecorreleerd net de donlnantle (d), en anderzlJds posl.tlef en hoog

slgnlflcant net het aantal soorten (lío).
Het gebrulk van evennesslndlces ls nlnder aangeyezen on een

gereenschap te karakteriseren (Htll, 19?3, Edgar, 1983, Help et al.,
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9?t. naratr r0l

(n . 20)

voorjaar rE5

(n . 20)

najear t E5

(n , 20)

rs p ts P rs P

tro aort (fl
lld. (n)
t cllb
grlnt t
d IcAtc

Chl a

t zoctvatcr
zrrvendc ctot
Vorb.

Vnx.
sort (p)

líd. (n)
gllb t
grlnt I
d legte

Chl a

t zoctYatcr

zvevcnde stof
Vorb.
lrrax.

t1

-0.111.

-0.156

-0.100

-0.190

'0.030
0.L27

-0.117

-0.012
0.051

-0.301

-0 .099

-0.0t1
-0.263

-0.132

-0. l5l
0.055

-0,327

-0.236

0.080

-0.227

0. t82

0.255

0.335

0. 210

0. tt9
0.303

0.311

0. r?9

0. ttl
0.096

0.338

0.t26
0.131

0.289

0.251

0.108

0.079

0 .158

0.358

0.15?

0.01{

-0.0t1
-0.506

-0.086
-0. 139

0

0

0

0

0

t?5

r26

011

358

279

0.2r3
0.282

-0.25r
-0.026

-0.089

0

0

0

0

0

183

llr
130

r55

35{

?abcl 5.12.: Spcarlan rank-corrclattecoËlflctËnten (rs ) turren itc

dlvcrgltettslDaltceg (o9 tanlllcnlveau) cn ilc ablotlcchc
orgcvlngsfactorcn (sedlnnt, raterkvalltalt en

hldrodynallctl (p = ttgnlflcantle; - tg ntet berckcntll.

l9g8a). Indlen nlet alte soorten van een staal geteld zl)nt nenen de

evennesstndtces af net toenennde staalgrootte Dlt uoralt bevestigd ln

de studle van de Voordelta uaaÍ Er,o nêgàtlef ên hoog slgnificant
gecorteleetd ls ret het eantal lndtvlduen (tt) (Tabel 5.5.1. Verder

yorden er tu6ren de 20 stations gcen signlficante verschillen gevonden op

basls van de gebrutkte evenneEslndlces. Evennesslndlces zijn loelltJk te

lnterpreteren odat ze van verschlllende factoren tegellJk afhankeltJk

zlJn yaaronder de totale abundantle, de soortenrlJktlon en de donlnantie

(Peet, 1975; Bdgar, 1983).

BiJ het berekenen van de Boortendiversltelt uoralt er geen rekenlng

gehouden ret de relatleve verschlllen tussen de goorten. In
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ao. oo

37.30

3a.60

31. 90

?9.20

?6.50

?3. ao

2t.lo

la. ao

15.70

13. oo

YerkellJhhetd Is de dlvergltelt van een geneenschap ret n soorten, dle
allen tot eenzelfde fanllle behoren, lager (btJvoorbeeld op norfologlsch,
ecofyslologlsch of troflsch vlak) dan dle van een gereenachap nt n

soorten dle echter elk tot een andere fanllle behoren. In deze studle
vertoont de dlversltett op fanlllenlveau dezelfde trend als de

soortendiversiteit (Pig. 5.5. en 5.5.). zouel het aantal fanllles, als
cle familiedlversiteit bedragen mestal de helft tot een clerde van het
aantal soorten, respectievelijk de soortendiversiteiÈ.

A. oo.lo I soo.ten c. soo.tend r vers I te I L

?5. O0

?3. OO

2r. oo

10. oo

t7. oo

15,00

t3.oo

tl.oo

9. OO

7.00

lo. oo

a. 60

7.90

7. ZO

5, SO

5. lo

a, ao

! ! rr !a 2a 25 ?!

Ftg.5.5.: LlJngraflek van het aantal goorten (a), het aantal

faulllcs (b), de soortcndtversttelt (ll1 : c) cn dc

fanlliedlvcrsltelt (P1 : <l) ovcr dc 20 gtatlons tlJdcng
hct najaar r8l.

lflettegenstaande de hoog slgnlflcante correlatle tussen de dlversttelt
op belde taxononlsche nlveaus, rorden voor de fanllledlversttelt geen

correlatles ret de ablotlsche ongevlng gevonden. op soortnlveau ts de

beschlkbare lnfornatle over de gereenachapsstructuur In relatle tot het
habltat veel ultgebrelcler, en ln het geval van de voordelta ls een

analyse op fanlllenlveau onvoldoende.

B

r5. oo

t.. 20

t3. a0

l?. !o

ll.€o

ll.oo

to. 20

9.10

8.60

7.00

7. OO

oontol €omi l res Fomi I iedivensiteiÈ

r 3 ll ta ?a 25 ?o ?t 3t 32 37 39 a3 a5 a6 5a 55 63 65 6 I 3 rr tt 2.25 ?o 2E 31 32 37 39.3.5.6 5.55 63 65 C7
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Hclp ct al, (19SSb) vlndcn, nt ultzondcrlng vrn dc lf: lndct' dczclfde

gatronàn op soort- cn fartllcnlvelu voor dc neratodcngsncnacheP[tcn vtn

de Frlcrfjord/tangecundÍJord, uaarblj volgcns dc rutcur! I,.s ccn

bclangrlllc hocvcclhctd tnforHttc vcrlorcn geat og rubordonlvcau. Dcze

studle ls cchter bcperkt tot gcg stetlona, ueeryrn clcchtc éón ltetton
zlch ultgesgroken ondcrcchrtdt op ablotlsch vlak, cn bllgcvolg oot op

blottsch nlveau.

^.oontol soortcn

| 3 lt tta. 23 :o 2a 3r r 3t s.t aS ac 3a g5 33 6 37

roon!ol fomi I ies
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!1g.5.6.: Ltrngt.ttcl vu hct untel soortcn (el, hct 'antrl
terlltrc íbl, atc coortcldlvcrrttclt (t1 : cl on dc

Íertltcittvrrsttclt (1.| : itl ovct dc 20 etrttonc tl,ilcnr
h.t voorrr.r rt5.

t. to

400

tt ta at a3 aa la g3 ll as at

It at al at

ttttrte.eltaaall12

I t tr ra a. 23 tl L rl te tt ta.l at 6 3a 3l al at at t t rt rl aa Sl tl ta tt tt l? ra at .l aa l.
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5.3.2. Correlatles net de ablotlsche oryevtngsfactoren.
5.3.2.1. Sedlnentsanenstelllng

De dlversltelt ls lager ln sltb dan ln sllbrljk zand of ln grof zand
(lleser, 1960; Hopper en lleyers, L967; ïarwlck en Buchanan, l9?0; ïard,
1973, Heip en Decraener, l97l; Lorenzen, L97l; Juario, 19?5; Tietjen,
L976, L977,1980a; ïillens et aI., 1982a). volgens Juarlo (19?5) is de

diversiteit naxinaal in fijn zantl, en kunnen de verschillende
sedlmentstlpen op basls van de genlddelde dlversltelt gerangschlkt vorden
van fijn zand, over grof zand en sllbrijk zand tot slib.

De lage dlversltelt ln sllb en de hoge dlversltelt ln fljn zand vordt
verklaard aan de hand van de rulnteliJfe heterogenltelt, en daaraan
gecorreleerd het aanbod aan nlcrohabltaten en ecologische nlches (larvick
en Buchanan, 1970; Heip en Decraener, l,97li ïillens et al., 19g2a). De

honogenlteit van het substraat neent toe naarnate de sllbtractie

0.120

0. l3l
0.163

0,251

0. 312

0.00?-0.025

0.058-0.093

0.L22-0.222

0.2?7-0. t90

0.188-0.681

0.08t-0.100

tlJn zand

flJn zand

grof zand

f lJn-nd tun
zand

83.8

31

3

0.5

0.7

>?9

31-5 |
L2-21

2-L2

23-21

l3
2-l
I
0

23-26

rl lb
0-30
(gcr. l

r.22
1. t0

2.95

3.69

r.18

l-2
1.5- 3

2.3- 3

1.5- 3

2-2.3
2.68

2,t- 3

7,.95

3 -t.5
t.30

5 -5.3
5.3E

5.11

2.5s

l-5
gcr.3.

0.51

0. 5?

0. ?6

0.82

0.85

0.56-0.75

0.71-0.82

0. ?6-0.85

0.57-0.89

0. ?5-0. ??

0.82

0. ?5-0.9

0. 85

0.75-0.92

0.67

0.85-0.87

0. ?8

0.8 3

0.51

Hclp cn Dccraemr, l9?l
,t

,,
,t

t,

?letJcn, 197?

,t

,,
t,

lletjcn, 1980a

tt

,t

,t

ïlllcr ct el., 1982a

Juarlo, l9?5
Boucher, 1980a

Lorcnzen, 19?l

,,
,,

dczc rtudlc

Tabel 5.13.: Lltêratuurovcrzlcht van <lc

cvênnêss (J) van subllttoralc,
gencntchappen.

dtvcrcltclt (H ên tt') cn

urlcne ncratoden-
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toeneent. Het sllb vult de lnterstltlëIe rulmte op net als gevolg een

verrnlnderlng van de ruIntellJke heterogenltelt en een reductle van het

aantal nlches (Juarlo, 19?5).

De resultaten van deze studle zlJn ln overeenstemtng mt de

dlversltelt dle in ander subllttorale gebleden uordt aangetroffen (TabeI

5.13. ). De correlatle net de sanenstelllng van het sedlmnt ls echter

minder uitgesproken in de Voordelta. Er vorclt geen eorrelatie gevonden

net de nedlane korrelgrootte; en Nr, N=, en Er to zl Jn slechts laag

significant gecorreleerd met de slibfractie tijdens de eerste canpagne.

taarschlJntiJk ts de sedlnentsgradiënt ln de Voordelta te homogeen on

correlattes te vlnden. Bovenclien ls de variablllteit van andere

ablotlsche factoren vaaronder hydrodynanlek en sallnltelt te groot,

vaardoor het effect van tle sedlnentsamnstelling gemaskeerd vordt.

5.3.2,2. Stablliteit van de ongeving

Een naat voor de stabllltelt van de omgeving ls de statlstlsche varlatle
van ablotische factoren (Holllng, 1973). Hlermee uorden de onvoorspel-

bare variaties in het nilleu bedoeld.

In deze studie yordt de standaardafvijking van de slibfractie en van

de sorterlng gebrulkt ats mat voor de stabllitelt van het sedlnent.

Beide sedimentskarakteristieken zijn afhankelijk van de hydrodlmaniek van

het nlIIeu, en vorden gekennerkt door de grootste tenporele fluctuaties
in de Voordelta.

De signiflcant lagere diverslteitsindlces (Nrr llz en d) ln de stations

mt de nlnst stabiele sedirentsanenstelling (Fig.5.?.) doen veronder-

stellen dat onstablliteit van het nllieu de dlverslteit reduceert. Het

effect van deze stressfactor ult zlch eerder vla een toenane van de

ilonlnantie, dan door de reductle van het aantal soorten, uelke nlet
signif icant verschillen tussen de tree groepen.

Verder zijn de diversiteitsindtces (Nor lfr, N=, d) negattef

gecorreleerd net de mxlnale stroonsnelheld, en zlJn lfz en d negatlef,

respectleveltjk posltlef, gecorreleerd nt het zuevende stofgchalte. De

correlatie van Nz €Íl d mt het gehalte aan zuevende stof bevestlgt een

neer uitgesproken effect van de vergtortng op de donlnantle dan op het

aantal soorten.
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Diversiteit N1

1 3 11 182425262831 3963543237454655436567

119.5.7.: Genlddctilc dtlvcrsltelt (ttr ] (! g.p) per atatlon.
Dc ctatlons zljn onderverdceld tn de 2 gtoepen op

bagls van dc rtabllttelt van hun sedluntsarcnstelllng.

Nlet-parametrische testen (Kruskal fallls-test en Spearnan rank-
correlatle) tonen aan dat er een stgnlftcante tendens bestaat naar een

reductie van de tliversiteit en een nlnder ultgesproken doninantie,
naarute de hydrodynanische verstoring intenser yordt. vooral de

verstoorde stations 32, tl3 en 16 van de Oosterscheldegeul, en de statlons
65 en 5? uit de testerscheldenonding zlJn gekennerkt door een lage
tllversltelt en een ultgesproken dontnantle, vaarblJ uttsluttend statlon
32 ononderbroken uordt gekenrerkt door een slibriJk sedlnent (zte
correlatie van de diversitelt ret sedinentsarenstelling).

Van Danm et al. (1980) en Help et al. (19?9) suggereerden reeds een

verband tussen de lagere soortendlverslteit ln respectlevetijk de 0oster-
en de ïesterscheldenondlng, en de hogere turbulentle en onstabiele
sedlnenten ln deze gebieden.

In statlon 3? en statlon 67, ter hoogte van respêctlevelljk de

oosterschelde- en ïesterscheldenondl.ng, ls de dlverslteltslndex echter
gekenmrkt door grote fluctuattes (Flg.5.?.). zo uorden tljdens het
naJaar van r8l relatlef dlverse geneenschappen gevonden ln statlon G?

(Nr= 21.5). ook ln statlon 3? uorden nlettegenstaande de onstabilltelt
van het substraat (sorterlng) en het hoog zyevende stofgehalte, relattef
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dlverse ge*enrchappên gevonden tlJdcns bcldc nalaarrcalagnc!. 3r zlJn

tcvecl ablotlache factorcn dle lntcragcrcn nt clklar, cn dlc al oÍ ntct
gccorrelcerd zljn rt dc dlvcrsltclt or ccn cenduldtgt rcductlc van dc

dtvcrcltclt tn vcrband tc brengen nt allc roortcn vctctorlng dlc lunncn

optrcdcn.

ltct doct van velc ccologtachc rtudles lg hct v€rwvGn vrn lnzlcht ln
de aard van dc factorcn dle dc structuur vtn GGn gcrcnrchap bcpalcn.

tlldens dc taren '50 vac dlt ilc aanlcldlng tot hct ontstlan van trte
scholcn nt ultecnlogctÉe ldeccn ovcr de aard van dcze factoron. De

dctcrrtnlctlcche cchool (Schocncr, t97li Cody en DtarolÉ' 19?5; Dlarond'

19?8) vcrtrckt ven dc stclllng dat ccn gcrcnachap ln cvcnulcht lc. Dlt
utl zeggcn dat roortcn coryctltleve crclusle vcrrlldcn door

ntchcdtffcrcntlatle. Dcze achool bcgchouut duc blologlsche lntcractlce
als de bclangrlJkcte ctructurcrcnda factorcn ln ccn gencnachap.

Ilaartegonover staat de gtoehastlcche school (llay, 1973; ïlena, L977 i
connel, 19?E; connor en Slrberloff, 1979 cn Strong' 1901)r dlc het

etandpmt vardcdlgt dat de genenachrp ccn toevalltgc collcctlc lc van

poprlattcs nt ecn zclfdc rèspons op rcestal onvoorrpclbarc veranderlngcn

ln de orgavlng. Ib gcrcnschap bcrelkt dug noolt êên ovcnrlcht orvllle
van de fy'rlecha cn de chctlcche lnstabllltclt van het rlllcu. Da

controverse tugacn dcze tnc ccholcn rrrd alcchtc rccent gedccltcltJk

bllgelcgil op baslr van dc hlpothesc dat de stroctuur van natuurlllkc
gcncnachappcn ccn gradlênt vcrtoont rct aan hct cnc ultcrcte ccn

'non-cqulllbrlunf - gGËcnschap, gcstructurccrd door gtochaltlrche

abtotlcchc factorcn, an aen hct rtÉcr ultcrstc cen rcqulltbrlurl

ge-enachap, gcatructurcecrd door dctcrrlnlstlsche blotlschc fectorcn
(ïlenr, 1981; Schoencr, 1985 : ln líaurcr, 198?1.

Eetangrtlke arpccten ln het kadcr van dcze dlscusclc zljn de

coortcndlvcrsltclt cn dc dorlnantlc. Volgcna ]íargalaf (1969)

ondcrrchclden ccn ptonlcrt- en GGn cllnxgcncnachap zlch vooral op basls

van hun lage, rcspcctlcvcltjk hogc, dlvcrcltclt. lovrtÉlcn tc dc ccrste

gekcnrrlt door ccn grotc vartatlc ln denattcltcn, tcrulJl ln dc

cllnxgcncncchap hct eantel tndlvtducn rclatlcf congtant blllft
(]targalcf , 1969). I)aar vaar oorapronlcltjk algencn aanvaard ucrd dat de

onvoorE[,Glbare onstabllttclt van dc oryevlng dc dlvcrcltclt reducccrtt

tcrulJl de dlvercttelt raxlnal 1r alr gcvolg van blologlschc lntcractlcs
ln afrczlghctd van vcratorlng (= stablltty thc hlpothcse van Sandcrs
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1958; slobodkln en sandersr 1969), uordt recent dtt concept steeds mer
ln vraag gesteld (o.a. Casuell, 19?6; Huston, 19?9; Routledger l9g0;
Hughes, 1981 en Frontler, 1985) en vordt nlet langer verracht dat cte

dlversitelt naxlmaal ls ln afuezlgheld van verstorlng.
Vlncx (1986a) geeft een llteratuuroverzlcht van de verschlllende

hypothesen over de relatle tussen de dlverslteit en de stabllitett.
Hierln vordt de tliscussle in hoeverre de stabilitelt van de ongevlng
aanleiding geeft tot diversiÈeit van de gemenschap Earcngevat onder tyee
vlsies : enerzljds dle van plelou (19?5), rtle stelt dat een stablele
gemensehap, gekenmrkt door een grote diversiÈeit, geassocieerd is mt
een stablele ongeving; anderzlJds dle van connel (19?9), volgens ule
verstorlng van het nllleu de oorzaak ls van een grotere dlversttett.
Vlncx (1986a) besluit dat belde vlsies aanvaardbaar ztJn, taar suggereert
dat een hoge diversiteit vooral uordt gevonden biJ interredlaire
verstor ing.

Volgens Hughes (1981) (van vle de vlsle nog ntet ln dtt overzlcht serd
behandeld), die een nodel ontrlkkelde voor de beschrlJvlng van de

dynanlek van narlene benthlsche geneenschappen, neent het aantal soorten
aanvankellJk sterk toe ln een Jonge geneenschap. Àls de densltelt
stlJgt, vorden somlge soorten donlnant en vorden conpetltlef nlnder-
vaardlge soorten geëllnlneerd, vaardoor de dlversltett afneent. ganneer

tle densltelt van de geneenschap uordt gereduceerd ars gevolg van
verstorlng wordt de nleuue beschtkbare glaats neestal gekolonlseerd door
opportunistische soorten die zich snel reproduceren. BiJgevolg neent de
diversiteit en de denslteit van de geueenschap terug toe. Deze

voorspelllngen ziJn ln overeensteming net de hypothese van Connel (19?S)

en van Huston (19?9) (uaarln vordt gesteld dat tnternedtalre verstorlng
de soortendiversltelt onderhoudt), en ret het neutraal nodel van Casu€lI
(19?6), vaarult zou bllJken dat de diversttelt uordt gereduceerd onder
invloerl van blologlsche interacties.

Volgens Routledge (1980) zlJn ln klclne gefsoleerde gereenschappen,
vanneer de olgeving ongungtlg uordt, enkele soorten zeer doninant,
tervlJl een groot aantal soorten op de rand van extlnctle overleven.
DergellJke structuur vortlt echter evengoed aangetroffen tn onverstoorde
gereenschappen (Hughes, 1981). Routledge ullst cr echtcr op dat te veel
gebrulk sordt genaaht van uelnlg plasttsche eenzlJdlge benaderlngen van
de uerkeltJkheld. Rccent vordt cr stceds reer geconcludeerd dat geen
enker nodel adekuaat genoeg ls oa de structuur van elke blologtsche
geneenschap te beschrlJven. Zorel fyslsche als blologtsche factoren
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Interageren lnmers op een zeer conplexe vlJze dle nlet voorspelbaar ls

door eàtg bestaand nodel (Routlcdge, 1980; Edgar, 1983; Hughes, 1981;

Strong, 1981; HcGulness, 198? en llaurer, 198?). Verstorlng van het

nllieu heeft neestal een zelfde effect, naneliJk organlsren sterven af of

nigreren vaardoor ecologlsche rulnte vrlJkont. De utteindellJke
structuur van een gereenschap uordt echter ook bepaald door de aanrezige

soorten, en door de lnteractle ret andere ongevlngsfactoren naast

verstoring (HcGuiness, 198?).

De relatle tussen dlversltelt en verstorlng van het nllleu ln de

Voordelta kont verder nog ultgebreid aan bod in Hoofdstuk 7 vaar de

soortensanenstelling uordt besproken ln relatle tot onder andere de

continuftelt van het voedselaanbod, en ln Hoofdstuk 11 dat handelt over

het effect van vervuiling op de structuur van de nenatodengereenschapPen.

5.3.2.3. Salinlteit

Benthlsche brakvaterfaunats zljn nlnder goortenrlJk dan nariene of

zoetvatergereenschappen (Renane, 1931). Gerlach (1953, 1951) bevestlgde

dit voor nenatoden. ÀIgemen nordt er een nlninun aantal soorten

gevonden bij een sallniteit van 3 tot 7 pto mille
In statlon 3, gekennerht door de grootste zoetcaterlnput, vordt een

typische brakvaterfauna gevonden (zle Hoofdstuk ?). Dlt ls reest
yaarschiJnlijk de verklaring voor de relatief uitgesproken doninantie en

de lage diversttelt (Fig. 5.?.) in dlt statlon. In de overlge statlons

vordt er geen sallnlteltsreductle raargenonen tiJtlens de studieperlode.

5.1. Samnvattlng en besluiten (F19.5.8. )

- Àangezlen de evennegglndlces nlet stgnlftcant verschlllcn tussen de

statlons, rorden ze nlet als relevant beschouud on de nenatoden-

gemenscheppen van de Voordelta te karakterlseren.

- De nlnst soortenrtJke genenschappen zlJn gekennrkt door de nest
ultgeaproken donlnantle .

- Er uordt geen uttgesprohen correlatte gevonden ret de sannstelllng van

het sedimnt. De dtversttett ts slechts laag slgntf lcant gecorreleerd

aet de sllbfractie, uaarbtJ de grootste dlversltelt vordt gevonden ln de

sl lbarnste substraten.
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- Er vorden slgnlflcant lagere dlverslteltslndlces gevonden ln de

ïesterscheldenondlng, de oosterscheldenondlng en enkele naburl.ge platen,
velke gekennerkt zlJn door de neest ongtablelc sedlmntsanenstelllng, het
grootste zuevende stofgehalte, en de grootste stroonsnelheden.
Hydrodynanlsche verstorlng heeft een mer ultgesproken effect op de

toenane van de doninantle, dan op het aantal soorten.
- In statlon 3, ter hoogte van de Harlngvlletslulzen, ls de dlversttelt
geringer, vaarschijnlijk als gevolg van een verhoogde zoetyatertoevoer.
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5. SOORTENSN{ENSTELTING

6.1. Inleiding

De 1{5{1 op soort gebrachte tndlvlduen behoren tot 242 soorten, 90 genera
en 29 fanilies. Naast systematisch (zie paragraaf 6.2.; naar de

classificatie van Lorenzen, 1981) zijn alle soorten ook alfabetisch
geordend (Tabel 6.1.). In deze tabel is voor erke soort aangeduid in
hoeveel replica's (rnaximaal 99) ze vordt teruggevonden en tot velk
voedingstype ze behoort. De soorten- en familielijsten per replica, met
vermelding van de relatieve abundanties en de voetlingstypesr liggen ter
inzage op het Laboratoriun voor Horfologie en Systernatiek der Dieren,
RijksuniversiteÍt Gent (als addendum van deze verhandeling).

6 .2 . Systemat i sche I i Js t

CL. ÀDENOPHOREA

SUBCI. CHROHÀDORIÀ Pearse, L942

-0. CHROHÀDORIDÀ Filipjev, L929

.s.0. CHROHÀDORIII|À Filipjev, 1929

Superfam. Chromadoroidea Filipjev, 19l?

r FÀil. Chronadoridae Filipjev, 191?

SUBFÀ!í. Chromadorinae Fllipjev, 191?

Chronadora spec.À Bastlan, lB65
Chromadorella sallcanJensis Boucher, 19?6
Chromdorina aff .bergensis (Àllgen, 1932)
Procàronadorella attenuata (Gerlach, 1952)
P. ditlevsenJ (de t{an, L9ZZI
P. longlcaudata (Krelss, 1929)

SUBFÀ}{. Hypodontolalmlnae De Conlnckr 1965

Chronadorita nana Lorenzen, 19?3
C, obligua (Gerlach, 1953)
Dichronadora cephalata (Steiner, 1915)
D, cucullata Lorenzen, 1976
D. hyalocheile (De Coninck en Stekhoven,1933)
D. nov. spec. À
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D, nov. spec, B

D. nov. spec. t
Hypoilontolalaus setosus (Butschll, 18?l)
H. nov. spec. À
H. nov. spec. B.
H. nov. spec. I
f,artlnochtonllora lorcnzlnl Jensen, 1980
lfeocàrondora runita Lorenzen, L972
X. poecllosom (de llan, 1893)
f. trlchophora (Stelner, 1921
X. nov. spec. À
lí. nov. spêc. I

rFNl. Bthnolalnldae FlllPjev en Stekhoven,
SUBFÀI{. lfeotonchlnae ïlecer en Hopper,

Gorphloneta spec. À licser en Hopper,
teotonchus 6ltcc. À Cobb, 1933
Fttitonchus sttêc. I Platt, 1982

19t1
1966

1966

tpAlt. Cyatholatnldae Flllpjcv, 1918
SUBFÀil, Ponponcnatlnae Gcrlach en Rlelannr 1973

Ponponena aff . clavicaudatun (stekhoven, 1935)
P. elegans Lorenzen, L972
P. lotlcun Lorcnzen, L972
P. aff. coapactun Lorenzen, L912
P. aff. sedecln Platt, 1973
P. spec. À

SuBFÀll. Paracanthonchtnae De Conlnck, 1965

Paracanthonchus longtcaudaÈus ïarvlck, 19?1
P. longus Àllgen, 1931
P. thauraslus (Schulz, 1932)
Paracyatholalrus pcntodon Rlerann, 1966

SUBFÀI{. Cyatholelnlnac Flllpjev, 1918

ParalonglcptDolahus Dcra;pDls Lorcnzcn' 19?2
P. rlnutus larulck, 1971

rFÀll. Selachtneratldae Cobb, 1915

Gauaneu conlcauda Gerlachr 1953
6. spec. À
Latronela abbcrans (Àllgcn, l93l)
Rlchtersla deconincll Vincx, 1981
n. lnaegualls Rtcnnnr 1966
R. spec. À
R. spec. I
91moncàlelIa rlepnnl Sarulck, 1970

96.



Superfam. Desmodoroldea FiIipjev, L922

rFN{.. Desmodoridae Filipjev, L922
SUBFÀI{. Desnodorinae FilipJev, L9Z2

Desnodora schulzi Gerlach, 1950
D. spec. I

SUBFÀil. Spirinllnae Gerlach en ilurphey, 1965

Chronaspirina chabaudi Boucher, 1975
C. parapontlca Luc en De Coninck, 1959
C, pellita Gerlach, 195{
C. renaudae Boucher, 1975
C. nov. spec. 2
C. spec. I
Onyx perfectus Cobb, 1891
Signaphoranena rufun (Cobb, 1933)
Spirinia laevJoldes Gerlach, 1963
S. IaevJs (Bastlan, 1865)
S. parasitifera (Bastian, 1865)
S. aff. laevioides Gerlach, 1963

SUBFN{. Pseudonchinae Gerlach en Rienann, 19?3

Pseudonchus deconincki líarwick, 1969
P. pachysetosus Blome , L982

SUBFÀ}I. Stilbonematinae Chitvood, 193G

Eubostrichus parasitiferus Chituood, 1935
Leptonenella aphanotàecae Gerlach, 1950

SUBFÀH. Holgolainlnae Jensen, 197S

|íolgolalnus cuanensis (platt, 1973)

Suoerfan. illcrolalnoldea lllcoletzky, L9Z2

rFÀH. l{lcrolalnldae l{lcoletzky, LgZz

Bolbolalnus dentatus (Àllgen, 1935)
B. rÍenannl (Rlemann, 196G)
B. teutonicus (Rlenann, 1956)
Calomicrolainus honestus (de llan, L9Z2l
C, gnrahonestus (Gerlach, 1950)
líIcrolaInus aclnaces ïarulck en platt, 1973
tí. conothelis (Lorenzenr 1973)
lí. consplcuus Lorenzen, 1973
lí. marlnus (Schulz, 1932)
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ll. ostraclon Stelhoven, 1935

r FÀil. ttonoposthlldae Flllpjev, 1931

líonopostàla rlrabllls Schulz, 1932

.S.0 lgP?Of,àIfíIilÀ Lorênzen, l98l

r Fil{. Leptolalntdae 0rley, 1880
SUBPÀH. LePtolalnlnae OrleY, 1880

Leptolaleus arpullaceus ïarulclt, 19?0
L. elegans (stekhovtn cn Dc Conlnch, f933)
L. nov, slnc. À
L. nov. spec. B

L. BEec. C

Dagda bipaPlllata Southcrn, 1911
Rhabdlnena flexile Cobb, 1920
Stepàanolahus Dlcoronatus Boucher cn Helleouet,
S. aff. blcoronatus Boucher en Hclleouet ' L977
S. elegans Dltlevsen, 1918
S. flevensls Stekhoven, 1935
S. aff. gandavensls (Jensen, 19?5)
S. aff. slËrtlnae Lorenzen, 1959

SUBFÀI{. Canacolalnlnae }llcoletzhy, L92l

Canacolalnus longicauda de l{an, 1922
C. tardus de lían, 1889

FÀ!|. Àegtaloalalnidae Lorenzen, 1981

Cyartonena spec. I Cobb, 1920
C. spec. À
C. spec. B
C. spec, C

C. spec. D

FÀll. Ccranonemtldae Cobb,

DasyneloÍdes alDaensls
D. Spec. À
líetadaslmenoldes spec.

1933

(farrlch cn Platt,

À Haspeslagh, 1973

FÀl{. Tubolalnoldae Lorenzen, 1981

Íubolainoides tenuicaudatus (Àllgen, 1931)
Chttroodia spêc. À Gerlach' 1956
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. --0. }íONHYSTERIDÀ FlllpJev, L929

Suoerfam. Honhvsteroidea de Han, 18?6

* FÀH. Xyalidae Chitvood, l95l

Àmnotheristus aff . helgolandicus (Rienrann, 196?)
Cobbia trefusiaefornis de Han, 190?
Daptonema elegans (Kreiss, 1929)
D. fistulatum (tieser en Hopper, 19G?)
D, flagellicauda (Lorenzen, L9731
D. gelana larwick en platt, 1973
D. hirsutum (VitieIIo, L9671
D. lrornoeense (Àllgen, 1929)
D, nanun (Lorenzen, L9721
D. nornandicum (de Han, 1890)
D. propriun (Lorenzen, L9'lZl
D. riemanni Plattr 19?3
D. stylosun Lorenzen, 1973
D. svalbardense (Gerlach, 1955)
D, tenulspiculurn (Ditlevsen, 1918)
D. trichinum (Gerlach, 1956)
D. xyaliforme (tieser en Hopper, 196?)
D. spec. À
D. spec. B
Gonionchus inaegualis larwick en platt, 19?3
G, longicaudatus (lard, L9721
G. villosus Cobb,1920
G. aff. paravillosus Blone, L98Z
G. novo. spec.l
Hetadesmolaimus aduncus Lorenzen, 197{
U. gaelicus Platt, 1983
lí. hanatus (Gerlach, 1956)
lí. pandus Lorenzen, L972
H, varians Lorenzen, L972
lí. spec. nov.
|í. spec. À
Paramonhystera spec. À Steiner, 1915
Rhynchonema lyngel (Àllgen, 19{0)
R. neganpàida Boucher, 197{
R. scutatun Lorenzen, L972
R. guener Boucher rLgT4
R. aff. guemer Boucher, L974
R. spec. À
Stylotherlstus nutllus (Lorenzen, 1973)
?heristus acer Bastlan, 1855
T. interstltialis tarvlck, 19?0
?. macer Lorenzen, 1973
?. pertenuls Bresslau en Stekhoven, 1933
?. aff. roscoftlensis Vltlello, 1967
T. spec. À
?. spec. B
Tricàotheristus nirabilis (Stekhoven en

De Coninck, 1933)
Valvaelaimus maior (Gerlach, 1956)
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ryala strlata cobb, 1920

r FÀil. Sphaerolalnldae FlllpJev, 1918
SUBFÀI{. Sphaerolaininae FiliPjev, 1918

gphaerolaimus gracilis de l{an, 18?5
S. ostrea FlliPJev, 1918
S. aff. ostrea Filipjev, 1918

Suoerfam. Sighonolainroidea FiIlpJev, 1918

t FÀl{. Stphonolalnoldae FIIipjev, 1918

Stphonolalnus evensls larvlck en Platt, 19?3

r FÀll. Ltnhonoeldae Flllpjev, 1922
SUBFN{. Desnolalnlnae Schneider G., L926

Desmolalnus zeelandlcus de Han, 1880
D. spec. À
D. spec. I
líetalinhomoeus bifornis Juarlo, t974
tl. sPec. À

SUBFÀll. Eleutherolaininae Gerlach en Riernann, 19?3

Eleutherolainus riemanni Blome, 1982
E. stenosona (de Han, 1907)
E. spec. A
Eumorpholainus sabulicolus Schulz, 1932

SUBFN{. Llnhomoelnae FllipJev, L922

Disconena spec. À FillPJev, 1918
Paralinhonoeus lepturus (de !lan, 1907)
P. uniovariun laruick, 1970
P. sPec. À
P. spec. B

Superfan. Axonolalnoldea FlIlpjev, 1918

r FÀ!1. Àxonolalmldae Flllpjevrl9l8

Àscolainus elongatus (ButsehIi, 187l)
Àxonolalnus aff. arcuatus Stekhoven, 1950
À.helgolandicus Lorenzen, L972
À.orconbensis larvlch, 1970
Odontophora aff. exharena ïarvick en Platt, 1973
0. ornata Lorenzen, L972
O. paravilloti Blone, 1982
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O. phalarata Lorenzen, L97Z
O. rectangula Lorenzen, Lg'lz
O. spec. À

FÀll. Conesomatidae FiIipjev, f91O
SUBFÀ}í. Sabatieriinae Fitipjev, 19tB

Sabatieria celtica Southern, 19l4
S. granulosa Vitiello en Boucher, 19?l
S. longispinosa Lorenzen, L9'12
S, punctata (Kreis, L9241
S. aff. longlsplnosa Lorenzen, L972
Setosabatieria àilarula (de lían, l9?Zl
Paranesonchium belgicum Jensen, 19?6

FÀ}í. Diplopeltldae FillpJev, 191g
SUBFÀ}í. Dlplopeltlnae Filtpjev, 191g

Dlplopeltula lucanlca Boucher en Helleouet, Lg77
D. ostrlta Boucher en Helleouet, 1g??
D. aff. ostrlta Boucher en Helleouet, Lg,l1
D, spec. À
D. nov, spec. À

SUBCt. EN0PtIÀ Pearse, L94Z

-0. ENOPLIDÀ FiIipjev, L929

. S . O. BilOPtIIttÀ Ch i tvood en Ch i twood, 19 3 ?

Suoerfan. Enooloidea Dujardin, 1845

I FÀil. Thoracostouropsidae Filipjev, L9Z7
SUBFÀ}í. Enoplolaininae De Coninck, 1955

Enoploides aff , gryphus tieser en Hopper, Lg67
8. spiculoàamatus Schulz, 1932
E. aff. labiatus (Butschltr ls?{)
Enoplolalnus denticulatus ïarwlcl, l9?0
E. proplnguus de Han, L92Z
Epacanthlon galeatun Boucher, l97g
E. gorganocephalun ïarvlck, 1970
líesacanthJon afrlcanthl forne tarvlck, 19?0
lí. aff . audax (Dltlevsen, lglg)
tí. dlplecàma (southern, 191{)
|í. spec. À
Oxyonchus culcltatus tleser, 1959
O. dentatus (Ditlevsen, fgf8)
O. spec. t
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FÀt{. Ànoplostoratldae Gerlach en Rlerann, 19?l
SUBFÀll. Anoploltonatlnae Gcrlach en Rlcnann, 19?l

Ànoplostola aff. vtvlparun (Bagtlan, 1865)

gUBFÀl{. Chaetonentinac Gcrlach en Rlannn, 19?l

Càaetonena rlenannl Platt, 19?3

FN{' Àntlconldae FlllPjev' 1918

Àntlcona sPec. À Bastlan, 1E65

FÀl{. Oxyrtonlnldac Chttvood, 1935
SUBFÀtl. Oxystonlnlnac Chltuood, 1935

tcnanem spec. I Cobb' 1920

SUBFfx, Halalalnlnae De Conlnck, 1965

Halalalnus aff. supcrclrrhatus Gcrlach, 1955

tl. spêc. À

Supcrfan. oncholalnoldca Ftllpjev, 1916

r FÀlt. oncholainidae FilipJevr 1915
SUBFNí. Oncholairellinae De Coninck, 1965

Oncholalnellug calvadosicus de ldan, 1890

Vtscosta coonansl Sml cn Sharm, 1981
V. tranzli Boucher, 1978
V. glabra (Bastlan, 1865)
v. langruncngls (de llan' 1890)
V. separabtlls (ïlcscr, 1953)
V. vlscosa (Bastlan' 1865)
V. sPec. À

SUBFÀtl. Oncholatnlnae Gcrlach en Rlcnann' 19?l

líeÈoncholahus sclnlcuc (Allgen, 1935)
oncDolalrus oryurtr Dltlcvsen' 1911
O. brachYccrcus dc lfanr 1089

.S.o. TïIPïLOIDII|À De Conlncl, 1965

i FÀl{. Trlpyloldtdae FlltPjev, 1918

Eathylatrus capacosus Hoplnr, 1962
B. stenolairus Stekhovcn cn de Conlnck, 1933

B. pratlllcaudatus Tln, 1952
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r FAil. Rhabdodenanlldae Ftlipjev, l93l

Rhabdodenania spec. À Baylis en Daubney, 1925

-0. TREFUSIIDÀ Lorenzen, 1981

r FÀ}{. Trefuslldae Gerlach, 1966
SUBFÀI{. lrefusllnae Gerlach, 1966

thabdocona rlenannl Jayasree en ïarvick, 19??
T, ljtoralls (Àllgen, 1932)
f. longlcauda de t{an, 1893
T. spec. À
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SOORT VOEDINGSTYPE I REPLICÀIS

ÀnnoÈherlstus aff . hclgolandlcus
Anoplostoaa aff . vlvlparun
Àntlcoe spec.À
Àscolalnus elongatus
Àrconolalous aff. arcuatus
À.lronola Iuus àel golandl cus
Àrconola Inus orconDengls
Eathylalnus capacosus
BaÈhylaluus paraf I I lcaudatus
8atàylalnus stenola Jaus
Eolbolalnus dentatus
Eolbolaiaus rlenannl
Eolbolalnus tcutonlcus
Calonlcrolalnus honestus
Calonicrolalaus parahonestus
Cauacolalrus I onglcauda
Canacolalnus tardus
Chaetonera rlenannl
CàiÈvoodia spec.À
Chronadora spec.À
Chronadorella sal Icanlensls
Chronador lna af t . bergensls
Càronadorlta nana
Chronadorlta obllgua
Chronaspl r ina chabaudl
Chronasplrlna parapontlca
Chronasplrlna pelllta
Chronasplrlna renaudae
Chronasplrlna novo spec.2
Càronasplrlna spec.l
Cobbla trefuslaefornls
Cyartonena spec.l
Cyartonena spec.À
Clartonena spec.B
Cyartoneu spec.C
Cyartonena spec.D
Dagda bipapillata
Daptonena elegans
Daptonera flstulatun
Daptonena flagell Icauda
Daptoneoa gelana
Daptonena àlrcutun
Daptonena Jrornoecnse
Daptonena nanuo
Daptonau noraandlcun
Daptoneoa proprlun
Daptoneoa rlenannl
Daptonena stylorun
Daptonena svalbardcnse
Daptonena tenulaplculun

IB
1B
18
1B
IB
1B
1B
1B
1B
1B
28
2B
28
2^
2À
2À
2À
1B
1À
2À
2À
2B
2À
2^
28
28
28
28
2B
28
2À
lÀ
1À
1À
1À
1À
2^
1B
1B
1B
IB
1B
IB
1B
1B
1B
1B
1B
1B
IB

1
I
l

t3
I

28
23
3l
1l
I
5
7

5

15
t8

1
23
L2
I
I

18
2

I
10

1
13

2
3

1
I
3

1
5
2

2
1
1
I

27
5

15
7

2l
9

25
1l
32
55
22
20

TabeL 6.1.
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SOORT

Daptonena trlcilnug
Daptonena xyallforne
Daptonena spec.À
Daptonena spec.8
Dasymemo ldes alDaensis
Dasyncnoldes spec.À
Desnodora schulzl
Desnodora spec.l
Desnolalnus zeelandlcus
Desnolalnus spec.À
Degnolalnus spec.8
Dichronadora cepàalata
Dichronadora cucullata
Dlchronadora hyalocàel le
Dlchronadora novo sgnc.À
Dichrooadora novo spec.B
Dlcàronadora spec.l
DIplopeltula lucanlca
Diplopeltula ostrlta
Diplopeltula aff . ostri ta
Dlplopeltula spec.À
Dlptopeltula novo spec.À
Dlsconena spec.À
EleutherolaInus rlenannl
Eleutherolalnus stenosona
BIeutàerolalnus spec.À
Enoploldes aff . gryphus
Bnoploldes aff . lablatus
Enoplo ldes splculoàanatus
Bnoplola lnus dentlcula tus
Enopl olalaus propinguus
Epacanthlon galeatun
Epacanthi on gor gonocepàalun
Bubostrlchus grarasl tI ferus
Eunorpholalnus sabul I colus
Fllitonchus spec,l
Gannanena conlcauda
Gannanena spec.À
Gonphlonena spec.À
Gonlonchus Inaegualls
GonÍoncàus longicaudatus
Gonl onchus aff . paravl llosus
Gonloncàug vlllosus
Gonloncàus novo spec.l
Halalalnus aÍt.superclrràatus
Halalalnus spec.À
Hypodontola Inus setosus
Hypdontolalnus novo spec.À
Hypodontolalaus novo spec.B
Hypodontolalous novo sgnc.7

Tabel 6.1. (vervolg)

VOEDINGSTYPE I REPLICÀ'S

1B
1B
1B
1B
1À
1À
2^
2À
1B
18
IB
2À
2^
2À
2À
2À
2A
1B
1B
IB
1B
1B
1À
1B
1B
1B
2B
2B
28
28
28
28
2B
lÀ
1B
IB
2B
2B
2À
2À
2À
2A
2A
2À
1À
1À
2À
2À
2À
2À

13
35

2

I
29

2
I
1
1
5
1
2

27
1r

5
1
a

3
7
2

I
2
2

I
6

2

11
2

5l
2

5l
9
I
2
5
I

10
I
1
1

t0
I
7

10
1
I
8

I
I
I
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SOORT VOEDINGSTÏPE I REPLICÀIS

l(art lnochronadora lor enzenl
Í,eptolallus anpullaceus
Leptolalnus elegans
Leptolalnus novo sPec.À
Leptolalnus novo sPec.B
Leptolalnus spec.8
Leptolalnus spec.C
Leptonenel la aphanotàecae
fíesacanthion afr icanÈhI totw
líesacantàion aff . audax
líesacanthl on dlplechna
líesacanthlon sPec.À
líetachronadora vl vlPara
líetadaslmeaoldes sPec. À
tíetadasnola lnus aduncus
|íetadesnolalnus gael I cus
líetadesoola Inus hana tus
líetadesnolalnus Pandus
líetadesnola Inus af f . Pandus
líetadesnola lnus varlans
líeÈadesnolalnus sPec. À

líetal lnàonoeus blfornls
líetal lnhonoeus sPec. À

líetoncàolalnus scanlcus
tíIcrolalnus actnaces
lílcrolalnus conothells
líIcrolalaus consplcuus
lílcrolalnus roarJnus
lílcrola Inus ostracl on
líol golalnus cuanengls
líonoposthla nlrabl I ls
líenanena spcc.l
líeochroudora nunJta
l{eocàronadora Poecl losona
líeochronadora tr lchoPhora
líeocàronadora novo sPec.À
líeochronadora novo sPec. I
Ieotoncàus spec.À
Odontophora exharena
Odontopàora atf .eràarena
Odontophora ornaÈa
Odontophora paravl ltotl
Odontophora phalaraÈa
Odontophora ractangula
Odontophora spec.À
Oncàolalnellus calvadoslcus
Onchola lnus brachycercus
Oncholalnus oxlrurls
Onyx gertectus
Oxyonchus culcJtatuc

2À
1À
1À
lÀ
1À
1À
1À
1À
2B
2B
2s
28
2s
1À
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
2B
2À
2A
2À
2À
2À
1À
2À
1À
2À
2À
2À
2À
2À
2^
1B
1B
1B
1B
18
1B
1B
2B
28
28
28
2B

3

I
I
1
I
I
2

26
11

1
22

1
0
1

26
1
2

11
I

13
9
6
3

15
32
2L

2
t5
l0
I

1?
I

1?
2

1?
I
I
I
I
I
6

3

I
55

2

19
3

I
50

2

Tabel 6.1. (vervolg)
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SOORT VOEDINGSTYPE I REPLICÀIS

0xyoncàus dentatus
Oxyonchus spec.l
Paracantàonchus longlcaudatus
Paracantàoncàus longus
Paracantàonchus tàaunas I us
Paracyathola lnus pentodon
Parallnhonoeus Iepturus
Paral Inàonoeus unlovarl un
Parallnhonoeus spec.À
Parallnhonoeus spec.B
Paral on gl c1a tholal&us nacranpàIs
Paralongl cya Èhola Inus ninuÈus
ParanegoncàI un Del glcun
Paranonhystera spec.À
Ponponena clavl caudaturn
Ponponena af f . clavicaudatun
Ponponena aff . conpactun
Ponponeoa elegans
Ponponena lotlcun
Ponponena af f . sedeclna
Ponponena spec.À
Praeacantàonchus af f . punctatus
Prochronadorel la atÈenua ta
Prochronadorella dl tlevsenl
Prochronadorella longl caudata
Pseudonchus deconlncll
Pseudonchus pacàysetosus
Rhaàdinena flexile
Rhabdocona rlenannl
Ràabdodenanla spec.À
Ràyncàonena lpgei
Rhlmchonena neganphida
Rà1mcàonena scutatun
Rhpchonena guener
Rhlmchonena aff . guener
Rhlmchonena spec.À
Rlchtersla deconlncll
Rlchtersla Inaegualls
Rlchtersla spec.À
Rlcàtersla spec.B
Sabatlerla celtlca
9abatleria granulosa
9abatleria Ionglsplnosa
9abatlerla af f . longlspinosa
9aDatlerla punctata
9etosabatlcra hI larula
SIgnapàoranena rufun
Slphonolalnus eyensls
Southernla zosterae
9phaerolalnus gracl I ls

28
28
2^
2À
2^
2À
1B
1B
1B
1B
2A
2À
1B
1B
28
2B
28
2B
2B
28
2B
2À
2À
2À
2A
28
28
1B
1À
2À
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
29
28
1À
28

2

2
I
5

a8
t8
11

1
I
I

18
I
5

8

10
I
I
6

1{
2
2

I
3l
13
28

3

6
2

3
I

26
I
I
I
I
1
9

31
1
2

a6
2

5
1

72
5

27
21

3

I

Tabel 6.1. (vervolg)



SOORT VOEDINGSTYPE I REPLICÀIS

Sphaarolalnus osÈreac
Sphaerolalnus aff . ostrcae
9plrinia laevloldes
SplrInIa aff . laevloldes
Spirinla laevls
Splrlnla parasltlfcra
Stephanolainus àlcoronatus
9tcphanolalnus af f . blcoronatus
9tephanola lous elegans
StephanolaJrus flevens Js
Stephanola Jnus af f , gandavensls
Stephanolalnus af f . spartlnae
Stylotherlstus nutllus
9lmonchlella rlemnnl
?àerlstus acer
?àerlstus lnterstltlalls
fheristus nacer
Tàerlstus pertenuls
Theristus aff ,roscofflensls
Tàerlgtus spec.À
Therlstus spec.8
Trefusla Iltora]Is
?rcfusla longlcauda
?refusla novo spec.l
Trefusla spec.À
Tr lchotherlstus nlraDl I Is
?rlleptlun spec.À
Tubolalnoldes tenul caudatus
Valvaelainus naior
Vlscosla coonansl
Vlscosla tranzll
Vlscosla glabra
9lscosia langrunensls
Vlscosla separabllls
Vlscosla vlscosa
VlscosJa spec.À
.Iyala strlata
Càroradorldaa spcc.
Cocsonatldae spec.
CyatholahJdae spec.
f,inhonoeldae spec.
Iyalldae spec.

29
28
2À
2À
2À
2À
lÀ
1À
1À
1À
1À
1À
18
2B
1B
1B
1B
IB
1B
IB
1B
1À
1À
1À
1À
1B
28
1B
1B
28
2B
28
28
28
28
2B
1B
2^
IB
2À
1B
1B

1
2
I
2
I

25
2
3

1l
I
2
1
I
6
I

16
3

I
11
2L

5
10
I
8
2

29
I

l7
E

2
5E

2

58
I

37
3

33
3l

5
11
11

8

Tabel 6.1. (vervolg)
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7. SIHILARITEITEN TUSSEN DE STÀTIONS

'l .L. Resultaten

?.1.1. Classlflcatle
7.1.1.1. Clusteranalyae

Figuren 7.1. tot 7.3. tonen voor elke carpagne de clueterdendrogrann op

basls van de Bray curtls- en de s/rangen-lndex. Bt1 gebrulk van een
kvalltatleve lndex (9y'renaen : Ftg.7.la, ?.2a en ?.3a) vertonen de

repllcats afkonstlg van hetzelfde statlon onderllng nlet stecds, doch
zeer dlkvlJls de grootste afflnlteit. BiJ de kuantitatteve index
(F19.7.lb, 7.2b en ?.3b1 uordt, mt uttzondertng van statlon 3? tljdens
het najaar '85 (Ftg.7.3b), steeds de grootste glntlarttett gevonden

tussen de repllcarg van hetzelfde station. Hlerutt kunnen re beslulten
dat de repricars vat hun soortensarengtelttng betreÍt, als zeer
geliJkaardlg kunnen beschouvd vorden; dit ull zeggen dat de afftnlteit
tussen tree repllcats groter Is dan tussen tuee statlons.

Hlcronder zlJn de resultaten op basls van de krantltatleve lndex
samngevat.
(11 TtJdens het naJaar '8,1 (Flg.?.lb) vorden volgende clustergroepen
gevord, net respectlevelljk llnks en rechts de groegen dle onderllng de
grootste afflnltelt vertonen :

- stations 26, L, 32, 16, 2l - station 3

- statlon 55 - station 13

- statlona 37, 15, 65, 67

- gtatlons 63, 39, 25, 51, 31, 18, 28, 11

l2l In het voorJaar t85 {Ptg,7.zbl vorden volgende afflnltcttcn gevonden :

- statron t 
-::::l::"t:r, 67,55, 16 :::::ï:"'1,,tïr, 2E, 25, 2t,

statlons 1, 26, 32 31, 63, 39, 1l

(3) De clustergroepen van het naJaar '85 (Ftg.?.3b) ztjn :

- statlon 3 - rtatlons 15, 55

- statlons 65, 6? - ctatlons 31, 18, ZE, 63, 25, 11, Zl
- statlons 26, L, 16, 32 - ctatlons 13, 39, 51, 3?
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? . I . f . 2 . Ívo-íay-Il{d I cator -Spec I es -Àtía lyse
7.1.1.2.L. Inleldlng

BIJ de voorgaande clusteranalysen rcrd er onderscheld genakt tussen de

drle carpagnes. on ook ccn ldce te vcrkrlJgen van de afflnttclten tugsen
de carpagnes onderllng, vordt ln ileze analysc aeen ondcrscherd ner
gemalt tusscn de drle calpagnes. Àangezten btJ de clusteranalyse bet
aantal variabelen beperlt is, rordt tn dit gevar geopteerd voor het
gebrulk van ?vlnslnn. Daarnaast uorden bIJ deze classlflcatletechnlek
onnlildelllJk een aantal dlfferentiële soorten ultgegelecteerd vat de

interpretat le vergerakkel I Jkt.
In totaal utrden 99 repllcars betrokken ln de Trlnspan, raarvan l0

repllcars afkonstlg van de eerste canpagne, 36 repllcats van de treede en

de resterende 23 van de derde carpagne.
vooraf dlenen enkele opmrklngen genaakt te vorden die blJ de

presentatle en de lnterpretatle van de Trlnspanresultaten van belang
zijn:

- Van zodra repllcars van een zelfde staalnarrepunt (= statlon per

cangagne) zlch opsplltsen over verschlllende tvtngroepen, vordt deze

dlchotonle of opsplltstng 1n tvlngroepen ntet ner beschould. Àangezlen

de scheldlng tussen tvee repllcats van een staalnarepunt op verschtllende
hlërarchlsche nlveaurs plaatsgrlJpt, hebben ue de tutngroepen ook op

verschlllende nlveau ts gevord.
- verder uordt vastgesteld dat bij de analyse van de drie carpagnes

saren de staalnanes pet statlon over de drle canpagnes, tot op een zeker
hlërarchlsch nlveau een grote affinttelt voor elkaar vertonen. Br uordt
telkens getracht alle replicars van een bepaald statton (onafhankeltJk
van de canpagne) blnnen tlezelfdc trlngroep te houden. BtJ enkele
statlons splltaen de repllcars reads vrtJ gnel op over de vergchlllende
tvlngroepen. BtJ de lnterpretatle yordt het betreffende statton, ztJ het
net enlg voorbchoud, gerckend tot dte trlngroep wrartoe de repllcars van

tennlnste tree canpagnes behoren. I),eze atatlons yorden verder aangeduld
nt (il.

- Àlle soorten zl1n ln de analyse betrokken (d.1. 183 voor carpagne 1,
166 voor carpagne 2, 121 voor carpagne 3 ot.242 soortcn voor dc drle
canpagnes sann.

- De analyce ucrd ultgevocrtl op basls van de relatleve abundantles van
de soorten.
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- In eerste tnstantle zlJn vercchlllende rpseudo specles cut lcvelsr

uttgetest. Voor deze analyse bIlJkt het gebrulk van de Braun Blanquet

schaal (0 l, 5 l, 26 t, 51 t, 76 t) (tíueller-Dorbols en Bllenberg, 19?l

en ïesthoff en van der l{aarel, 19?3 : In Hlll' 19?9a} als

respecttevellJke cut levels de nest rclevante resultaten te geven.

- BIJ de besprektng van de soorten zlín de soorten dle ln ner dan 50

t van de statlons van belde tulngroepen aanrezlg zlJn (= ultgegproken

niet-preferentiËIe soortenl, en de soorten die in ner dan 50 t van de

betreffende tulngroep aanueztg zljn (= mest ultgesproken dlfferentlële
soorten) aangeduid door het aantat replicarg vaarln ze aanu€zlg ztJn.

Verder ztJn de paeudosoorten cn hun respectlevellJke cutlevels aangeduid.

0f mt ander woorden, elke dtfferentlële soort ls:t een bepaalde

relatleve abundantle (bv. 7? to 100 t of cutlevel 5) t1ryIsch voor de

beschoutJde tulngroep.

7.1.1.2.2. Classtflcatle van de stations

Flg.?.1. toont de classlflcatle van de statlons : blJ de eerste

dtchotolle uorden de 99 repllca's opgesplltst ln een grocp van 6? en een

groep van 32 repllcars. lleestal behoren de repllcars afkongtig van

hetzelfde station tot tlezelfde tvlngroep. De respectieveliJke groepen

zljn :

-statlons 31 11r 18' 21r 25r 28r 31, 37r 39, 13,15,51 en 63

-stations 1, 26, 32, 16, 55' 65 en 6?

Ter hoogte van het tueede dtchotorlsch nlveau splltst de cerste gtoep

(6? replicats) zich verder ln 62 en 5 regllcarg (respectlevellrk TïIN I
en TlIt{ 2), tervljl de tueede groep (32 repltcarsl ln 5 en 2? repllcars,
(respectleveltJk TïIX 3 en TïIlf l) vordt onderverdeeld. lïIN 2 uordt

uttgluttend gevord door de repllcars van statlon 3. De repltcars van

TïIN 3 zijn afkoctlg van de stations 65 en 6?(t). Van statlon 5?

behoren alleen de repltcars van de tueede en de derdc carPagne tot deze

groêp. De rcpllcars van de eerste carpagne bchoren tot de andere

tvlngroep (?ill| l).

?er hoogte van een derde dlchotollsch nlveau vordt ?ïIlf l opgesplltst

in TïIN la en ?flil lb mt respectlevellrk l? en 15 rcpllcars.
?fIN lb uordt gevord door de statlons 13, 37(r) en l5(r). De
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Flg.7.l.: Tvlnspanclasslflcatle van de 20 statlons : (l) en (Z)
staan voor de repllcars van respectleveliJk het
naJaar fBrl en het voorjaar r851 r dutdt op de repllcars
van de overtge canpagnes naasÈ (1) en í2).

repllcars van de eerste canpagne van statlon 3? en de tueede caipagne van
station 15 behoren tot TïIlf la.

TïIN la bestaat uit de stations 11, lB, Zl, Zi, 29, 31, 39, 5l en 63.

tïIN I vordt ultelndeltjk In respcctleveltjk 1? en l0 repllcars
opgesplltEt.

De cergte groep, ?ïIlf la, bestaat ult de statlons 1, 261 32 en 16(1).
De trcede groep, ?ïItl lb, vordt gevord door de statlons 55 en 16(r).

De rcprlcars van capagne l van ctatlon 16 bchoren tot dc andere
tvingroep (?fIN la).

F19.7.5. toont de f firo-my taDlef , marln zouÊl de stettonc els de
goortcn zlJn gcordend op baslc van hun onderltnge gellJkenls. volgens
Httl (19?9a) ls dezc tabet een zo bcknopt rogclltke voorctclllng van dc
slmecologische rclatles van de coorten.
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?.1.1.2.3. Classlflcatle van de soorten

Voor elke dlchotorle (opsplltslng van êen grocp ln tuce tvlngrocpcn )

bestaan er nlet-preferentlëIe soorten, uaarvan het voorkonn relattef
vlllekeurlg gespreld ls over belde gevorde tvlngroepen. Verder kunnen

ter hoogte van elke dlchotonle de soorten vorden aangeduld dle
grotendeels verantvoordeliJk ztJn voor de opaplltslng ln trlngroepen (=

dif ferentiële eoorten). Het zi jn soorten nt een rtuideli jhe ecologische
preferentle. Zo vordt op elk hiërarchlsch nlveau voor elke tvlngroep een

soort'typer-geneenschap gegeven, harakterlatiek voor de respectlevelijke
statlons. In onderstaande Tabel 7.L. zLJn voor elke groep naast de

niet-preferentiële, de dlfterentlële soorten gegeven voor de tvee groepen

dle vorden gevornd blJ de opsplltslng van de oorspronkeliJke groep.

Tabel ?.1.:

t (99 repllcars)

nlet-oreferentlële soorten :
- < lt : Odontophora rectangula (35121), gabatlerla punctata (11131),
Vlscosla franzll ll2, 16), Calonlcrolahus parahonestus, Dlchroradora
cucullata, Àscolahus elongatus, Enoploldes splculoàalatus, lílcrolalnus
marinus, Paracantàoncàus thaunasiua, ParacyaÈholalrus gnntodon, Vlscosla
langrunensls, Vlscosla vlscosa, Daptonena flstulatun, Slphono.lainus
erensls, ?àeristus sp. Àr Daptonen nornandlcun.

- (6Trepllcars)

dlfferentlële soorten :
- < lt : Enoplolalnus proplnguus (51r3), Gonloncbus longlcaudatus
(1010), Bathylahus captrcogus ( 3lr0), Daptonela stylosun (51r1),
fubolalloldes tenulcaudatus(l3rll, líIcrolahus ostraclon (l0r0l, Xyala
striata (32r11, Àxonolainus orcorbensls, líonoposthla rirabllls,
Rhlmcàonen lyngei, teocàrondora runlta, Slgnapàoranela ruful,
Caracolahus tardus, Legtonerella apàanothecae, lfcochrondora
ÈrlcDophora, ?àerlstus Interstltlalls, Daptoneu gelana,
líetadeslolalnus aduncus, Oncàolalnel I us calvadoslcus, lílcrolalaus
aclnaces, Onyt pertectus, Daslmeroldes albaensls, polponer lotlcun.
- 5t - 26t : Bnoploides spiculoàanatus, OnW perfectus, Vlscosia
langrunensls

- 132 repllcarsl

tllfferentlële soortcn :

- ( lt : Àxonolahus helgolandlcus, Chaetonera rlelannl, Chrondorella
gallcanlenals, Daptonera fornoeanse, Daptonen proprlur, Daptonetl
syalbardense, Daptoner tenulsplculul, Deptonen rlallfone,
líesacantàlon dlplechla, fGtoncholatrus scantcus, lílcrolahus
conotàel Js, Paral Inhoroeus lcpturus, Paral onglcyatàolatlus lacralphls,
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Prochronadorella attenuata, Prochronadorella dltlevsenl,
Prochroladorel la longlcaudata, Rlchtersla lnaegualls, Sabatlerla
celtlca, Splrlnla parasltlfera
- 5t - 26t: Sabatlcrta celtlca (2116)1 Sabatlerla punctata (3126),
Daptonena lornoeense, Daptonera tcnulsplculun, Daptonera xyall fotre',
líicrolainus conothelis, Odontophora rectangula
- 27t - 51t : Sabatleria punctata (0r?)

t (52 repllcars)

nlet-greferentlële soorten :

- < lt : Calonicrolalnus paraàonestus (5133), Tubolaholdes tenulcaudatus
(fr39), Enoplolalnus proplnguus (1, 1'll, Daptonena nornandicun, Daptonena
rienannl , Daptonena xyallf otÊ. Bnoploldes splculoharatus, Leptonerella
aphanotàecae, l{icrolainus mrinus, líonoposthia uirabilis, teochronadora
nunita, t{eochronadora trlchophora, Paraclatholailus pentodon, Sabatieria
celtica, Sabatieria punctata, Trlchotàeristus nlrabilis
- 5t - 25t : Bnoploides sptculohamtus

- (5 repllcars) TïIN 2

dlfferentlële soorten :
- < lt : Eleutherolalnus stenosona (lr2l, líetadeslolalnus pandus
(5r6), Hypodontolalnus setosus (513), Therlstus pertenuis (5121,
Leptolalnus anpullaceus (3r1), Àscolalnus elongatus, DaptoneDa sP. àr
líesacanthlon dlplecàna, Ponponena clavlcaudatul, Vlscosla glabta,
Calontcrolalnus ;raraàonestus, Sphaerolalaus gracllls, Spàaerolailus
ostreae, Viscosla vlscosa, Camcolallus longlcauda, Enoploldes
laDlatus, Daptonena trtcàlnus, Oncholainus brachycercus, Dlplopeltula
nov. spec ., Dichronadora cephalata, Oncholalaus oxlrurlst
Parallnhonoeus lepturusr Therlstus sp. À'
- 5t - 25t: Viscosia vigcosa (lr1), Hypodontolallus setosus (lr0),
líetadesnolalnus pandus (lrl), Àscolalrus elongatus, Calollcrolahus
parahonestus, Calonlcrolainus honestus, Daptonena rienannt,
Dlchronadora cephalata, Eleutherolalnus stenosoDa, Bnoploldes
lablatus, íicrolailus narlnus, Therlstus pertenuis.
- 2?t - 51i : Enoploldes splculohalatus, Hypoilontolahus setosus,
?heristus pertenuls.

-(62 replicarg) tlIN I

dlfferentlële goorten :

- < lt : Daptoneaa stylosul (0151), odontophora rectangula (0.35),
fílcrolalnus ostracion (0r{0}, Vlscasla tranzll (0712)r Vlscosla
langrunensts (Lrl2l, Gonlonchus IongÍcaudatus (0rl0l, OnYt perfectus
(0r50), Iyala strlata 10r32)r Paracanthonchus tàaunsius (0r31)2
À:ronolainus àclgolandlcus, Daptonera gelana, lílcrolahus aclnacea,
Polponena lotlcul, fherlsÈus lnterstltlalls, Àxonolalrus orcorbensls,
Prochrondorella attenuata, ?herlstuE cp. À, Eathylalrus capacosus,
Daaynenoldes albaensls, Ràyachonen lyngel, Sathylalrus
paraf t I lcaudatus, Dlchrondora cucullata, Oncholahellus calvadoslcus,
Rlchtergla lnaegualls, Canacolahus tardus, glgraphorancn rufun,
Daptonen f lstulatun, tíetadesrolalaug aduncus, glphonolelnrs evunsls
- 5t - 25t: Daptonara stylosur (01281, Bethyleinrs c.gecosus, OnW
perfectus, Tubolalaotdes tenuicaudatus, Vlgcosla langruncnsls.
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r (32 repllcars)

nlet-grcferentlële soorÈen :
- < lt: àscolallus elongatus (15rll, Sabatlerla celttca (21rll,
SabatlerIa punctata 126,5), líicrolalnus acinaces, gptrlnia paraaltltera,
calonlcrolalnus paraàonestus, on;x perfectus, vlscosla rangrunensls,
Camcolalnus tardus, Parallnhonoeus lepturus, Viscogia vlgcosa,
Càaetonena rlenannl, Prochrondorella attenuata, Bnoploldes
spiculoàanatus, fíetoncholalnus scanleus
- 5t - 26t : Sabatleria punctata (2lr5l

- l2'l replicars) TïIN I

dlfferentlële soorten :
- < lt : àronolainus àelgolandlcus (1110), Daptonena rjemnni (l?r0),
líJcrolaiaus conothelis (1lr0l , llicrolainus larinus (15r1),
Prochronadorella longlcaudata (1?r0), Vlscosla tranzíl (16r0),
Odontophora rectangula (2lr0l, Daptonena xyaliform (1911)r
Paracanthoncàus thaunaslus (17r01, Rlcàtersla inaegualis (l?r1),
líesacanthlon dlplechm ( 15r0 ), Pararongicyatholainus nacranphts
( 1l' 01, Prochronadorella dltlevseni, Chronadorella salicaniensis,
Daptonena svalbardense, Daptonena fJstutatun, Daptonema trlcàInus,
Richtersia deconincti, viscosia separabilis, Daptonena kornoeense,
Daptonena nanun, Dichromdora eucullata, Paracyatholainus grentodon,
slphonolalnus evensls, Daptonena proprTam, glmonchiella riemnni
- 5t - 26t : Sabatieria celtica (1511), Daptonera kornoeensê,
Daptonena rlerannl , Daptonena xyallfaÍÊ, fíicrolalnus conothelis,
Odontopàora rectangula, Prochromdorella longlcaudata.
- 27t - 51t : Sabatierla punctata (7r0)

- (5 repllcarg) TïIN 3

dlfferentlëIe goorten :
- < lt : Daptonena tenuispiculun (9r5), Chrondorita nana,
líeochronadora nuni ta, Chronaspirina renaudae, Dichrornad ora hyaTochei le
Sigrnapàoranelnl rufun, Bpacantàion galeatul, Eurorpàolairus
sabullcolis, Tàerlstus sp. Àr Tàeristus sp. Br Daptoneoa sp. B,
Desnodora schulzl, Leptolainus sp. B
- 5t - 25t : Daptonem tenuispiculun (215), Àscolalnus elongatus,
Si gmaphoranena rufum, Enoploides spiculohanatus, Prochromadorella
attenuata
- 2?t - 51t : Daptonena tenuisplculun (0rl), Àscolaiaus elongatus,
Slgnaphoranela ruful
- 52t - ?6t : Daptonen tenulspiculun (0r3)
- > 76t : Daptonena tenulsplculun (0121

t (62 repllcars) lïItf I
nlet-orefcrentlëlc soortcn :
- < lt : Enoplolahus proplnguus (11r36), ?ubolalnoldes tenulcaudatus
(10r29), Sabatlerla punctata (9r30), Vlscosla langrunensls (Br3l),
Bnoproldes splculoharatus (8r33|, Àscolalnus clongatus, Daptonera
nornndicun, teoeàroeadora nrnita, Richtarsia Inaegual is, Àxonolainus
orconbens ls, Daptoner rlcnnnl, Gannera conlcauda, Ifcochroradora
trlchophora, hthylalrus paraftllcaudatus, Daptonana xyal lforre,
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Gonlonchus longÍcaudatus, Odonthophota rectangula, Slphonolallus evensls,
Vlscosla vlscosa, Calontcrolalnus àonestus, Dasylrenoldes albàensls,
Í,eptonerella aphanothecae, Onyr pettectus, Splrlnla parasltl feta, Iyala
strlata, hlomlcrolaltus parahonestus, Dlchrondora cucullata,
tíicrolatnus rarlnus, Patacyatholafius pentodon, lherlstus aP. At
Camcolainus tardus, llonoposthia nlrabilis, Porponeg loticun,
Tricàotheristus nÍrabllis, Bpacanthlon gorgonocepàalun
- 5t - 26t : vlscosla langrunensls ({1131, Bnoplolalnus proplnguus,
?ubolalnoldes tenulcaudatug

-(15 repltcars) TïIlf lb

tllfferentlële soorten :

- < {t: Dlchronadora hyalocheile (1111}, Slphonolalnus erensis (811)r
Daptonena gelana, Daptonem tenulsplculun, Procàromdorella attenuata,
Signaphoranena rufun, Eunorpholainus sabulicolis, fíesacanthlon
africanthl forne
- 5t - 26t : Dlchromdora hyalochelle (9101, BnoploÍdes
splculohanatus, Prochromdorella attenuata, Sabatlerla punctata,
Signapàoranena rufun, Sipàonolalnus euensls
- 2?t - 51t : Dichronadora hyalocàelle (lr0)

' (17 repllcafs) llIN la

dlfferentlële soorten :

- < tt : tíetadesnolalnus aduncus (0'23), RhJrnchonena Tyngel l0r25l,
Battrylalmus capacosus (11331, lllcrolalnus aclnaces (31231, lílcrolalnus
ostrácion (3,3?), vlscosla tranzll (513?), Daptonem stylosun (Tslllt
Paracanthonchus thaunaslus (lr27l, bconolalnus helgolandlcus,
líetadesnolalnus varians, Sabatlerla celtlca, Daptonena flstulatun,
Theristus interstitialis, Daptonena kornoeense, Oncholainellus
calvadoslcus
- ft - 26t : Daptonena stylosun (11271, Bathylalnus capacosus,
líetadesnolalnus aduncus, líIcrolalnus ostrac lon, Onyx perfectus

(2? repllcars) TïIN I

nlet-preferentlële soorten :

- < ft : Odontophora rectangula (5,16), Rlcàtersia inaegualis (5rl2l,
paracanthonchus thaunaslus (5112), gabatlerla celtlca (9'15), Daptonena
rienanni (5112), Sabatierla punctata (911?), Daptonera xlallform (7rl2l,
Àscolalnus elongatus, lílcrolalnus aarlnus, Prochrondorella Ionglcaudata,
Axonola Inus àel golandl cus, Calorlcrola lnus parahonestus, Paral Inhoroeus
lepturus, Prochronadorella attenuata, ?ubolalloldes tenulcaudatus,
Dicràonadora cucullata, Prochronadorella dltlevsenT, Vlscosia viscosa
- 5t - 26t: Sabatieria celtica (5110), Sabatlerla punctata (6'15)t
Daptonena xyaliforc

- (10 repllcars) lïIil lb

tllfferentlële soortcn :
- < lt: lílcrolallus conothelts (9r51, Splrlnla parasltlfera (8r5),
Onpc petfectus (6r3), Daptoncn nanuD (6r0), líctoncholallus scanlcus
(511), Calollcrolallus honestus, Daalmeroldes albaensls, Polponena
clavicaudatun, Cancolahus tardus, Bnoploides splculohantus,
f,eocàrondora trichophora, Richtersia dcconincll, Slpàonolallus
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erensls, Chronadorlta oDllgua, Bnoplolalnus dentlculatus,
Oncholalnellus calvadoslcus, Slgnaphoranena rufun, ?àerlstus
roscoff lensls, calonlcrolalnus parahonestua, Bnoplolalnrs proplnguus,
slphonolalnus eu€nsls, Leptonenelra apàanothecae, oxyoncàug dcntatus,
Splrlnla laevls, Daptonem tanulsplculun, Prochromdorella longlcaudata
- 5t - 26t : líIcrolalnus conothells (612), gpftlnla parasttltera
(lr0), Calomlcrolalnus parahonestus, fíetoncholalnus scanlcus,
Daptoneaa Danun, Prochroladorella attenuata, Daptonena tenulsplculun,
EnopToliles spiculohaaatus, Enoplolalnus proplnguus
- 27t - 5lt : líetoncàolainus scanicus, Babatleria punctata

- (1? replicars) TIIN {a

dlfferentlëIe soorten :
- < ft : Daptonena svalbardense 12r9l, paralongicyatàotainus
mcranphl s (2rl?l , chronadorclla sallcanlensis ( 0r9 ), vlscosia tranzli
(3r13), Daptonena flstulatun (Irt,zl, líesacanthlon diplecàna (3rLZl,
ViscosJa langrunensls (2r10), Daptonena kornoeense (1,12), Daptonena
proprlum 1219l, Paracyatholalnus pentodon (0r12), chaetonena riemnni,
?refusia littoralis, Daptonem trichinus, Paralongicyatholainus
ninutus, FaranesoncàJun belgicun, líetallnhonoeus bifotmis,
Setosabatlerla àllarula, VlscosIa separabllls, Daptonena nornandlcun,
líicrolainus aclnaces, Synonchlella rJenannl
- 5t - 26t : Daptonena lornoeense (0191, odontophora rectanguta (079),
Daptonena rlenannl, Paracanthonchus tàaumsius, paracyatàolalnus
pentodon, Prochtowdorella longtcaudata

7.1.1.3. Vergelijking van de resultaten van de clusteranalyse en de

Tvinspan

lanneer de resultaten van de Tvtnspan yorden vergeleken ret dte van de

drie clusteranalysen (voor elke canpagne één), dan bliJkt dat nlet altijd
dezelfde afflnltelten vorden gevonden (Flg .7 .6arbrc en d). zelfs de
grotere clustergroepen zlJn nlet voor alle carpagnes geltJk. fel vorden
volgende affinltelten steeds teruggevonden :

- atatlons 1, 25 en 32 (ctr. tïIil la)
- stations 65, 6? ( cfr. TïIil 3l
- statlons 11, 18, 25r 28r 31r 39r 51 en 63 (cfr. TïIlf lal. ltct
ultzonderlng van de cerste canpagne, vordt statton 2l aan deze groep
toegevoegd.

- statlon 3 lsoleert zich onllddellljk van de overige statlons (cfr. ?fIX
2t.

In tuee van de drle calpagnes vertoont gtatlon 13 de grootste
affiniteit voor de ctatlons 3? cn 15, dlc onderltng ook stecds cen grote
afflnlteit vertonen (cfr. TïIlt lb).

LzI.
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statlon 55 vertoont net ultzonderlng van de laatste carpagne een

relatlef grote afflnltelt voor statton 16 (TrIf lb).

Zoals reeds aangeduid herhalen dezelfde affiniteiten zich grotendeels
ln de Tulnspan van de drie canpagnes sanen (Fig.?.6.t1), rehenlng houdend
mt de gebruikte cutlevels. Daaron vorden de resultaten van de globale
Tulnspan als representatlef beschouud voor de Voordelta.

7 .1,2. Ordinatie - Detrended Correspondence-Ànalyse

In deze studle uerd een DCÀ uttgevoerd alg aanvulllng op de Tvlnspan. le
beperken ons dus ook tot een analyse van de drle caupagnes sanen.
Àangezien zeldzane soorten neestal een extrene posttie vertonen over het
verloop van de eerste tree assen, en de ultetndeliJke resultaten onnodlg
kunnen vervornen, vorden tvee DCÀts uitgevoerd : de eerste zonder
(Fi9.7,7.1, de tueede net reductle van van het gevlcht van de zeldzame
soorten (Fiq.7.8. ).

Zonder reductle van de zeldzane soorten zlJn de tvlngroepen nlnder
duideli jk van el.kaar te onderscheiden (Fig.7 .7 ,1. Daarom is de
bespreking van de resurtaten beperkt tot de tueede analyse (net reductie
(Pis.?.8.).

Van elke as is de elgenvaarde (8.f. ) gegeven. Dit ls een naat voor de
relatieve significantle van de respectlevellJke as. De elgenvaarde van
de drie eerste assen ls van dezelfde grootte-orde. Bnkel deze uorden
besproken.

ÀS 1(8.r. = 9.656) (Fig.?.8.a)
De tuee tulngroepen, dle biJ de eerste dlchotonle zljn gevord, uorden
over het verloop van de eerste DCÀ-as van ellaar geschelden. Blnnen de
eerste groep (llnks van as 2) vordt verder geen onderscheld genaakt
tussen TfIil la, lb en 2. De trcede groep (rechts van as 2) vordt nt
uitzonderlng van een repltca (van statlon 65), opgesplitst ln TïIN | (a
en b) enerzijds, en lïrN 3 anderzijds (uiterst rechts).

ÀÍl 2 (8.r. = 0.17?) (Fig.7.8.a en bl
TïIN la en la, dle over het verloop van deze as op dezelfde hoogte
geplaatst zLlnt onderscheiden zich van T9IN lb, Z, 3 en lb, dtc op hon bcurt
nlct ven Gllur tc ondcrtchcldcn rtjn ovcr hct vrrloop vrn rc 2.

12F;
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Às 3 (e.r. = 0.123) (F19.7.8.b)

TïIN 2 lsoleert zlch zeer ultgesproken van de overlge tvtngroepen, dle
voor de rest nlet van elkaar te onderschelden zljn.

7.1.3. vergelijking van de resultaten van de ordlnatle en de

classlflcatie

De tvlngroepen ziJn relatlef goed van elkaar onderscheldbaar over het
verloop van de eerste drle DCÀ-assen (Ftg.?.8.) lel overlappen sonnlge
trlngroepen, doordat de afstand tussen repllcars van verschtllende
tringroepen ln de drie-dlrensionele ruinte even klein en zelfs klelner is
dan de onderllnge afstand tussen de repllcars blnnen een tvtngroep. Dlt
is dikuijls het geval voor een repllca die reeds vroeg ln de hiërarchie
van de Tvlnspan ls afgeschelden van de overlge repllcats van het zelfde
statlon (Fi9.7.8. ) :

- De repllcars van statlon 37 (canp. 1) (À) dle tot TïItf la behoren,
uorden ln de DCÀ (2e as) dlchter bij de repllcafs van tfIN lb geplaatst,
naartoe ook de overlge repllcars van statlon 3? behoren.
- Hetzelfde geldt voor het replica van station 15 (B), afkoutig van de

tveede catpagne.

- De replicars van de eerste canpagne van station 5? (C) onderscheiden
zich zovel van de stations van TïIN 3 als die van TIIN lb vorgens de

eerste tvee DCÀ assen. Hun affinlteit voor óén van beide tvingroepen ls
niet ultgesproken.

De repllcars van statlon {6 (D), benonstertl ttjdens de tveede canpagne
rorden zovel door de Tvlnspan als door de DCÀ afgesplltst van de overlge
replicafs van statlon 15.

Deze resultaten bevestlgen de representatlvttelt van de tuingroepen
voor de stationssinilarltelten.

7.L.4. Correlaties net de abtotlsche orgevlngsfactoren
7.1.1.1. lliet-pararetrische test

Àan de hand van een l(ruskal lallis-test rordt er nagegaan op basis van
velke abiotlsche paramters er slgnlficante verschillen bestaan tussen
tuingroepen (Tabel 7.2. en ?.3.).

r27.
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torlcl ven dc eblotlcehc oqcvtngstactolcn op bulr nrr-
ven dczc trlngrocgcn elgnlflcent vcrschlllcn.

t B c

r I r I r I

Sortcrtng
slcmcss
Hil (n)
sllb (U
('llnt (t)
Dlcgtc

1. t05

0 .2t6
0.591

16.ltt
3.290

30.203

0 .1?0

0.390

0. 100

0.000

0.070

0.000

2.939

2.105

11. 8t2

15. tt5
5.10r

35.21r

0. tol
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0.00!
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0. l5l
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35. 5?6

It. t?t
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0.000
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0.013

0.000
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De tvee tvlngroepen dle btJ de ecrgte dtchotorlc zlln gevord, zlin
hoog slgnlftcant verschlllend voor de sllbfractle en de dlepte (TabeI

7.2,1. Ze zlJn laag slgnlficant verschlllend voor het chlorofyl a-

gehalte en de orbitaalsnelheitl (label 7.3.1. In Fig.?.9. ia per

tuingroep de genlddelde uaarde van deze parauters ultgezet, garen net

hun respectieveli jke standaardfout.

De vier tulngroepen, dle na de treede dlchotonle zljn gevord, zijn
eveneens voor de sllbfractie en tle dlepte hoog slgnlflcant vergchlllend

(Tabel .1 .2.1. ze ziJn laag stgntf lcant verschlllend voor de redlane

horrelgrootte (Tabel '1.2.1 en de orbltaalsnelheld (Tabel ?.3.1. Àan de

hand van een a posterlorl test (Conover, 19?1! vordt nagegaan uelke

tvlngroepen slgniflcant verschillen van elkaar. Dlt vordt samnqevat ln

tabel ?.1. en Ftg.?.10.

Md. diepte

n

;

ntl
TT

U
n+.""u"'

F19.7.10.: Gcrlddcldc (! S.F.) pcr tvlngroep (na de trcede dtcho-
todc) van dc rblotlgche orgevlngrtactorcn og basla vaar-
van deze tvlngroepcn rlgnlflcent vcrrchlllcn.

slib

t}

tl

1f --- -
ilug

{F
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(a) Hd. (-I

TVIN la TVIN lb TVIN 2 TVIN 3 TVIN 4a TVIN 4b

TVIN la /111111 • • • • •
TVIN lb 1111111 • •
TVIN 2 111/111 • •
TVIN 3 1111/11 •
TVIN 4a /1/1111 •
TVIN 4b 1111111

(b) slib (\1

TVIN la TVIN lb TVIN 2 TVIN 3 TVIN 4a TVIN 4b

TVIN la 1/11111 • •
TVlN lb 1111111 • • ·
TVIN 2 1111111 •
TVlN 3 1111/11
TVIN 4a 111/111 •
TVIN 4b 1111111

(cl grint (\1

TVIN la TVIN lb TVIN 2 TVIN 3 TVlN 4a TVIN 4b

TVIN la 11111/1 • •
TVlN lb 11111/1 . ·
TVIN 2 111/111 ·
TVIN 3 1111111
TVIN 4a 1/1/111 •
TVIN 4b 1111/11

(dl diepte (a)

TVIN la TVIN lb TVIN 2 TVIN 3 TVIN 4a TVIN 4b

TVIN la 111/111 • • • • •
TVIN lb /111111 • • • •
TVIN 2 1111111 • • •
TVIN 3 111/111 •
TVIN 4a 1/11111

TVIN 4b 1111I11

(el orbltaal~nelheld

TVIN la TVIN lb TVIN 2 TVIN 3 TVIN 4a TVIN 4b

TVIN la 11111/1 • • •
TVIN lb 1111111 •
TVIN 2 1/11111 • • •
TVIN 3 11111/1

TVIN 4a 11111/1

TVIN 4b 11111/1

(f I maximale stroo~nelheld

TVIN la TVIN lb TVIN 2 TVIN 3 TVIN 4a TVIN 4b

TVIN la 111/111 • • •
TVIN lb 1111111 • •
TVIN 2 111/111 • •
TVIN 3 1/11111 •
TVIN 4a 1111111 •
TVIN 4b 111/111

Tabel 7.5.: Multipele vergelijking van de 6 twingroepen (na de 3e dichotomie) na een Kruskal

Wallis-test op basis van (a) de mediane korrelgroottej (b) de slibfractiej (c) de

grintfractiej (d) de dieptej (e) de orbitaalsnelheidj (f) de maximale stroomsnel

heid. (* zijn significant verschillende twingroepenj p = 0.05).
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It9.?.11.r Gcdildclilc (! 8.?.1 9cr tvlngrocp (na ilc itcrilc dlcho-
torlc) ven dc eblotlschc orgcvlngrfactortn o9 bulr nrr-
vrn ilczc tulngrocgcn algnlttcent vcrrchtllcn.
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De zes tvlngroepcn, dle ultelndellJh vorden onderschelden, zlJn hoog

slgnlflcant verschlllend op basls van de redlane korrelgrootte en de

dlepte (Tabel 7.2.1, Ze verschlllen laag stgnlftcant voor de sllb- en de
grintfractie (Tabel 7.2.1, de orbitaal-snelheid en de naxinale stroon-
snelheltl (Tabel ?.3.). De slgntficante verschillen zijn aangeduld in
Tabel 7.5. en Fig.?.11.

In Fig.'l.LZ zlJn voor elle dlchotonle de abtotlsche factoren gegegeven

dle slgnlf lcant verschlllen tussen belde gevorde tulngroepen (of mt
ander voorden de factoren dle het habltat van de respecttevellJke
stations karakterlseren, en die geassociêerd ztJn net bepaalde type-
gemeenschappen). Indlen één van de zes ultelndeliJke tvtngroepen zlch
van alle overlge tvlngroepen onderschelden op basls van iin van de
abiotlsche factoren, dan is dtt eveneens aangeduld op deze flguur.

5LIó
DIEPTE
CHLOROFYL A
ORB ITAALSNELHEID

MED.KORREL

DIEPTE
UED.KORREL
ORBITAÁLSNELHEID

}ÍED , KORREL
I,IAX. STROOMSNELH .
DIEPTE
GRINT

tr
DIEPTE

Saunvattlng van de Kruskal ïalIls-test tucsen dc

tulngroepen op baulr van dc abtottsche orgcvlngs-
factoren (voor elke dlchotoule ls aangeduld rclke
ablottsche factoren stgntflcant verschlllen tuscen

dc respectlevellJke tvlngroepcn. Indlen een tvlngroep
zlch op basis van één van de abtotlschc parautcrs
slgnlflcant ondcrschcldt van alle overlge trlngrocpcn
ilan Is dlt eveneent ungcduld.

UED.KORREL
JLID

CRINT
}íN(. STROOMSNELHEID

MED. KORREL
DIEPTE

F19.?.12.:
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7.L,4.2. correlatles van de DcÀ-assen net de ablotlsche orgevlngsfactoren

In Tabel'1.6. zlln de correlatles berekend tussen de scores op de DCÀ-

assen en verscheldene ablotlsche factoren (líd.(01, sorterlng, scheefheld,
sllb, grlnt en dlepte). De eerste as ls gecorreleerd net de sllbfractle,
de grlntfractle en de dtepte. Às 2 is stgnlficant gecorreleerd ret de

medlane korrelgrootte, de sorterlng, de grlntfractte en de diepte,
terwiJl as 3 gecorreleerd 1s net de mdlane korrelgrootte.

Às1 Às2 fs3
rs P rs P rs P

sorter lng
skevness

líd (nn)

gltb t
grlnt t
d lepte

0.535

0.358

0.666

0.001

0.002

0.001

0

-0

-0

0

0

390

231

t90

t?8

{69

0.00I
0.035

0.001

0.001

0.001

0.253 0.025

?abel 7.6.: slgnifrcante (p (=0.05) spearnan rank-correlatle-
coëfflctënten (rs) tussen de DCÀ-assen (na reductte)
en de ablotlsche ongevlngsfactoren (scdlD€nt en dlcptc)
(p = slgntflcantle; - ls nlet stgnlflcant, n.60)

7.1.{.3. DCÀ aan de hand van de abiotische factoren.

Een detrended correspondence analyse waarbij de soorten ziJn vervangen door

de abiotlsche factoren, toont de (dls-)slnilarlteiten tussen de statlons
aan de hand van hun habltat. Ben DCÀ rerd ultgevoerd voor vljf factoren
en zestig staalnanes (3 canpagnes voor 20 stations). De bestudeerde
factoren zijn mdiane korrelgrootte (g), sortering van het sedlnent,
sllbfractle, grintfractle en dlepte.

De elgenvaarde van as 1 (= 0.335) tE achtnaal groter dan de

elgenraarde van as 2 (= 0.0115), uaarult blljkt dat de gradtënt volgens
as 1 verult de belangrtjkste ls. ïanneer de abtotlsche factoren yorden
geordend in de drle-dtmnslonele rulnte (plg.?.13. ), dan btlJkt volgens
as 1 vooral een sllb-grlnt gradlënt belangrtjk te zl)n, ret sllb ltnks en
grint rechts langs as I (Fig.?.l3a).

volgens as 2 ls een gradlënt van de dlepte tegenover de nedlane
korrel (l) het mest ultgesproken (ret de diepte bovenaan en de nedlane
korrelgrootte onderaan) (flg.?.13a).

sorterlng is noch net as l, noch met as 2 gecorrel.eerd. Às 3 stelt
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eerder een sorterlngsgradlënt voor, aangezlen langs deze as ale

sorterlngscoëfflctënt tegenover het percentage sllb en het percentage

grint kont te staan (Ftg.7.13b).

ïanneer de tvlngroepen yorden aangeduld op de DCÀ-graflek (F19.7.13)

van de abiotlsche faetoren, dan bliJkt dat deze groepen zicn nlet

éénduldig onderscheiden. Niettegenstaande de hler gevorde

stationsgroepen nlet overeenkomn mt de tvlngroepen, vertoont de

or6enlng van de zes twingroepen over de drie eerste DCÀ-assen veI een

trend :

- De tvee tvtngroepen, dle blj de eerste dlchotonie van de Tvlnspan zijn
gevornd, onderschelden zlch nlet van elkaar op basls van deze analyse.

- De meste statlons van TïIl{ la bevlnden zlch halveru€ge de sllb-grlnt
as en zijn relatlef ondlep. Ze zLJn verder gekenmrkt door een relatlef
goede sortering van het sedlmnt.
- T|IN lb splltst ztch op ln tvee groepen volgens de eerste as

(sltb-grlnt gracltënt) en ln nlndere nate over de 2e as

(diepte-sortertngsgradtënt). Deze onderverdellng reflecteert zlch nlet

ln de soortensanenstelling.
- De stations van TïIN 2 zi jn f i jnzandig en ondiep.

- De stations van TïIN 3 ztjn relatief diep en grofzandig. Ze ziin
verspreid over gans de slib-grint gradiënt.

- TïIN I ztjn nog relatlef diepe statlons. De verdere opsplltslng van

deze groep in TïIN la en TïIN lb op basts van de soortensarenstelllng ls

gekoppetd aan de slib-grintgradiënt.

?.1.{.{. DlscrlnlnantanalYse

In deze studte rerd teeds een nlet-paranetrlsche test gebrulkt on aan te

tonen op basls van velke ablotlsche factoren de verschlllende tulngroepen

zich van elkaar onderschelden. Àan tle hand van een dlscrhlnantanalyae

uordt nagegaan of de llnealre conbinatle van de verschlllende ablotlsche

factoren geen betere discriurinant ls voor de verschillentle tvlngroepen

dan de afzonderlijke factoren, en op basls van velke factoren de

twingroepen zlch het neest onderscheltlen.

Verder vordt bij discriainantanalyse voor elke variabele die in de

analyse is betrokken een'gevlchtscoËfflctEntt (= ifestandaardlseerde

dlscrlmlnantfunctle-coEfftciEnt) berekend, velke een naat ls voor de
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relatleve blldrage van elke varlabele tot de respectlevellJke functles :

hoe groter de absolute vaarde van de dlscrlnantlefunctle-coëfflclénten,
hoe groter het belang van de varlabele ln kvestle ln het onderschelden
van de groepen.

OorspronkeliJk zlJn tlen varlabelen ln de analyse betrokken :

sortering, rediane korrelgrootte, slibfractie, grtntfractie, chlorofyl a-
gehalte, t zoet vater, zvevende stofgehalte, orbltaalsnelhetd, naxlnale
stroonsnelheid en dlepte. Door nlddel van een stapsgeulJze
selectlenethode vorden onafhanhellJke varlabelen ultgeselecteerd op basis
van de dlscrinlnerende lnformatle dle ze bezltten. Somlge varlabelen
ziJn imers nlet verschlllend tussen de twlngroepen.

Een ander aspect uaarnee rekening vordt gehouden ln deze analyse is
dat eventuele onderllnge afhankeltJkhekl van de varlabelen vordt
geëlinineerd. lanneer een varlabele vordt geselecteerd op basis van zlJn
tllscrlnlnerende elgenschappen, kunnen eerder geselecteerde varlabelen hun

vaarde verllezen en geëllmlneerd vorden, ondat de lnformatte dle ze

bevatten nu beschlkbaar ls ln een conblnatle van andere varlabelen. De

selectle van varlabelen houdt op ranneer de overbttJvende varlabelen nlet
langer biJdrage tot het onderscheiden van de tvingroepen.

In onze studie gebeurt deze selectie op basis van de globale
nultivariate F-ratio, clie verschillen tussen groepsgeniddelden, en de

homogeniteit binnen elke groep nagaat. Hoe groter de F-ratio, die bij
elke selectie van een nieuue variabele vordt gevonden, hoe groter de

discriminerende informatie verkregen door selectie van deze varlabele en

hoe kleiner de fllk's lambda-vaarde (een maat voor de discrlninerende
kracht).

Hieronder zlJn de uitgeselecteerde varlabelen gegeven, sanen ret de

respectieveli jk lambdavaarden 3

Vnax.

lld (m)
Dlepte

slib
chlorofyl a

lanbda

0.1?{

0. 066

0.026

0.011

0 .005

slgnlflcantle

0.0001

0.0000

0 .0000

0. 0000

0.0000
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Een ltnealre conbtnatle van deze varlabelen volstaat on 89.8 t van de

varlatle tussen de tulngroepen te verklaren. De tueede dlscrlnlnant-

functie ls niet reer slgnlflcant (etgenvaarde van functle L = 21.125;

eigenuaarde van functie 2 = L.828). Ben chi-kvadraat toont de

statistische slgnificantle aan van de eerste discrlnlnantfunctle ( I =
t

0.006, X'= 67,79, df = 25t slgn. = 0.000). lla deze functle bllJft er

slechts ueintg lnfornatle over voor het onderschelden van de

respectlevelijke tulngroepen (.À= 0.16?r Xz= 21.10, df = 16r slgn. =

0.0872 ) .

In de eerste functle bedragen de gestandaardlseerde dlscrlnlnantfunctle-
coëfficiËnten van de varlabelen :

lld (nn) 2.006

sllb 1.961

chlorofyl a 0.?83

vmax. 1.639

Diepte - 1.875

0f net ander voorden de netllane horrel, gevolgd door de sllbfractle, de

diepte en de naxinale stroonsnelheid zijn de belangrijkste variabelen in

de discrininantfunctie. De tuingroepen kunnen het best onderscheiden

vorden op basis van deze variabelen. De bijdrage van het chlorofyl a-

gehalte ln deze functle ls het kleinst.
Ben a posteriori classlficatierouttne (Tabel 7,7.1, dle als controle

vordt uitgevoerd ls ln staat on 95 t van de statlons te herkennen als

leden van de tvingroep yaartoe ze ln yerkeltJkheld ook behoren. Dit
bevestigt de slgnlficantie van de dlscrlnlnantfuncties.

groca ll I 2 3 I 5 6

?ïIN 2

Trtl| lb
TïIt{ la
tïIf là
TrIil lb
TTIN 3

I
3

9

3

2

2

{ l00r I

(0r)
(0t)
(0r)
(0r)
(0t)

I
0

0

0

0

0

0 (0r)

3 ( l00t)
0 (0r)

0 (0r)

0 (0r)

0 (0t)

0 (0U
(0r)
(88.9t)
(0r)
(0r)
(0t)

0

8

0

0

0

(0i)
(0r)
(0r)
( 100t )

(0r)
( 0r)

0

0

0

3

0

0

0 (0r)
0(0r)
I (11.1r)

0 (0t)
2 (100r)

0 (0r)

0 (0r)

0 (0r)

0 (0r)

0 (0r)

0 (0r)

2 (100t

?abel ?.?.: rÀ postcrlorlr classtflcatlcroutlne van dc

dlscrlnlnanÈanalysc : 95 | van de statlons (il)

vorden corrcct gcalaatst op basls van dc

d lscr tnlnanttunct 1es.
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EIke dlscrlnlnantfunctle kan nu als een onafhankeltlke as graÍIsch
uorden voorgesteld; concreet betekent dlt ln tuee-dluensles, uaarvan
alleen as 1 slgnlflcant ls. In Ftg.?.1{. zljn per tvlngroep de

groepscentrolden of groepsgenirldelden en de gestandaardlseerde
d iscr imlnantf unct le-coëf f tciËnten van de verschl I lende var labelen,
geconblneerd net de indlvtdueel geneten vaarde van deze varlabele,
uitgezet ten opzicht van de eerste tvee assen. Hteruit (Fig.?.ll) bIiJkt
dat voorat Tt|Iil 3 (stations 55 en 67) zich onderscheldt van de overlge
twingroepen op basls van de eerste dlscrlnlnantfunctte. Deze statlons
zlJn veel sllbrlJker, dieper en gekenmerkt door grotere stroorenelheden
dan de overlge statlons. Het onderscheld tussen TïIN la en TïIt{ 3 ls het
reest ultgesproken. De naxlnale stroonsnelheld en de mdlane korrel-
grootte verschilren het neest tussen betde stattons. TïIN lb llgt het

CA}IONICAL DISCRIMINANT FUNCTION I

o
O.

o

-a

-12

A
N

o
N

I

T

D

I
s

R
ï
M

I
N

A
N

T

U

N

c
T
I
o
N

2

ao I ta.'
rA

Il' .ll. .l'
.a

o
I

o

I

I
I

I
I

-t

Flg. 7. 1l . :

I

I
I

-a_ 

_o4s-riJ-E -4

De dtscrlllnantrulltc Aevord door ile ccrstc tute
dlgcrllnantfunctlcs nt eenduidtng van de grocgs-
ccntrotden (t) van dc tvlngrocpen (dc alnbolcn van dc

tvlngrocpcn zljn gcAcven ln dc lnzct rcchts bovcn ln de

dl lscr l,rlnantru Inte ) .

2l

o 3l
o

,L l, tl
tr

ll
A

139.



dlchtst blj TïIN 3. Vooral statlon 13 van deze tvlngroep ls gekennerkt

door een hoge naxlmale stroorenelhetd. Verder zlJn de statlons van TïItl

lB gekenrerkt door een mdlunzandtg substraat. TïIN lb en TïIN la zlJn

moeilijker van elkaar te onderscheiden, tervijl TïIN 2 internediair
tussen TUIN la en TIIN la ligt.

7.1. {. 5. Sarenvattlng

De medlane korrelgrootte en de sllbfractle zlJn de belangriJkste

factoren op basls waarvan de twingroepen zlch van elkaar onderschelden

(zie variantie- en discrlninantanalyse). De diepte ueIIe gecorreleerd is

met de sltbfractle, de orbitaalsnelheld en het chlorofyl a-gehalte, 1s

ook een belangrijke factor (zie variantie- en discrininantanalyse).
Verder dragen de sorterlng van het sedlrnent en de grlntfractle nog biJ

tot het onderscheld tussen de tvlngroepen, zl1 het ln veel nlndere nate

(zle DCÀ, varlantle- en dlscrlmlnantanalyse).

De twingroepen ziJn echter nlet volleclig van elkaar te onderschelden

op basis van sedimentologische en bodemnorfologische eigenschappen (zie

DCÀ abiotische factoren). Een betere discrininant is cle lineaire

conbinatie van de nediane korrelgrootte, de diepte, de naxinale

stroonsnelheid en het chlorofyl a-gehalte (dlscrlnlnantanalyse).

Er vorclt geen correlatie gevonden net het zvevende stofgehalte en de

salinlteit (zle variantie- en discrinlnantanalyse). Dlt vil echter niet

zeggen dat deze factoren geen effect kunnen hebben op de

soortensanenstelllng. Het ls nogelijk dat hun gradlënt ln de Voortlelta

te klein is orn enige lineaire combinatie vast te stellen.

? . 1 . 5. Geneenschapsparareters per twlngroep

?.1.5.1. Densltelt

Er vorden slgnlflcante verschlllen gevonden op basls van de genlddelde

densltelt tussen de verschillende tvlngroepen, gevord op alle
hiërarchische niveau's (Tabel ?.S. ). lfIN la en TïIil lb onderscheiden

zich beide van alle overige tvlngroePen door hun lage denslteiten
(Fig.?.15. en Tabel ?.9.a). TïIt{ la en TïIN 2 onderscheiden zich cloor
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Dens ltett
ro
ll 't

tf2

B1'o

10. ?t5
3.8E5

9.705

9 .0E?

?. ?51

0. 001

0.0r0

0.002

0.003

0.005

20.860

10. ?98

20.723

18.961

11.50r

0.000

0.013

0.000

0.000

0 .009

30. l?0
15.5t0
22.865

20.230

12.661

0.000

0.008

0.000

0.001

0.020

tabel ?.0.: Kruslal fallls-tcst tusgcn dc tvl,ngroepcn op bàst! v.n
dc dcnsltclt en op basls van verschtllcnde dlversttcltg-
lndlccs. Voor À, 8 cn C zlc ?abcl 7.2. lg. stgnlÍlcantlcr
n:60)

hun hoge densltelten. trlil 3 en ?tIN lb zljn gekenËrkt door een
lnternedlalre posltle tussen TfIil la en TïIN 2 enêtzljda, cn TïIlf lb
anderzi Jds .

7.L.5.2. Diverslteit

Er vorden significante verschillen gevonden op basis van de diverEiteit
en evenness tussen de zes tvlngroepen (gevorntt op basls van de

soortensarenstelling) (Tabel 7.8.). Deze verschlllen ziJn aanEeduld in
Tabel ?.9brc en d. Fi9.7.16 toont dat TïIt{ la uordt gekennerkt door de

densiteit
r 1000

+
n..JL..... ....nU1r

!19.?.15.: Gcrldrlclrlc (! f,?.1 Ccnsltclt pcr tvtngroc9
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Ftg.?.5.: tvce-vcal taftl : clacllÍlcattc van dG ltatlont
(hortzontaal) cn clerctflcattc van dc 100 rest
tbunalantc loortrn (vertlhaal) Et hun lQlPtctlcvall'kc
cutlevcl ' 116.



(a) densiteit (H/I0 0.21

TVUI la TVIH lb TVIH 2 TVUI3 TVllt 4a TVIH 4b

TVII la 1/11111 • •
TVII lb 1111111 • • • •
TVIII 2 111111/ • · •
TVUI3 1111111 •
TVII 4a 11/111/ •
TVII 4b 1/11/11

(b) aantal soorten 10

TVIH la TVU lb TVIH 2 TVIH 3 TVIH 4a TVIH 4b

TVII la 11111/1 • • • • ·
TVII lb 1/11111 . · ·
TV1I2 1111/11
TVII 3 1111111 · ·
TVIII 4a 11/1111
TVII 4b 1111/11

(cl diversiteit 11

mi la TVIK lb TVUI 2 TVIH 3 TVllt 4a TVIH 4b

TVIII la 1111111 • • ·
TVIII lb lllllll • ·
TVIII2 1/11111 · ·
TVIII 3 111111/ • •
TVIII 4a 1/1/111
TVIK 4b 1111111

(dl diversiteit 12

TVII 1. mi lb TVUI 2 TVII 3 TVII 4. TVIN 4b

mH la 11/1111 . • • •
TVIN lb 1111/11 . • · ·
TVIN 2 11/1111 · ·
TVIN 3 1/11111 • •
TVIH 4a 1/11111 ·
TVIN 4b 1111111

(el evenness 110

mi la mH lb mlt 2 TVllt 3 mI 4a TVIH 4b

TVIH la 111111/ . a •
TVIM lb 111/11/ . . · ·
TVIK 2 /1/111 . · ·
TVIM l /1/1111 · ·
TVIN 4a 1111111
TVIM 4b 1111/11

Tabel 7.9.: Hultipele vergelijking van de 6 tvingroepen na een

lruskal Vallis-test op basis van (a) de densiteit;

(b) bet aantal soorten HO; (c) de diversiteit Hl;

(d) de diversiteit H2 en (e) de evenness El:0.

(a zijn significant verscbillende tvingroepen; p •

0.05)

.
C\J
"t
rl



-grootste dlversltelt, In TïIll 1b, la en lb ls de dlverrltelt lets lager,
en onderllng nlet slgnlflcant verschlllend. De laagste dtversltelt ts
gekoppcld aan TïIll 3. De dlversltelt ln TïIlf 2 ls lnternedlalr tussen
TïIN 3 en T9Ilf lb.

aantal soorbn

+ +
+

Itg.?.15.: @rtddclilc (! 3.F.1 gcr tutngocp vrn de dlvcrcltctts-
IrÉlccc og beslr nerv.n dczc tvtngroegcn rlgnlftcant
vrn clleer vcrrchlllcn.

N1

+

+
+
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7.2. Dlscussle

7.2.1. Inletdlng

De structuur van een blologiache geneenschap (o.a. de soorten-

sanenstelllng en de soortenabundantles) vordt gekennerkt door een

tenporele en rulntellJke varlatle aIs antroord op verscheldene

lntrinsieke en extrinsleke factoren. Een belangriJke doelstelllng van de

geneenschapsecologle ls een lnzlcht te verkrlJgen ln de oorzaak van deze

variatie en in het relatief belang van verschillende strueturerende

factoren. Hierover bestaan uiteenlopende visles, uaarbll naargelang de

school, (deternlnlstlsche) lnterspeclfteke lnteractles enerzllds, en

(stochastische) ablotische ongevlngsfactoren anderzlJds als belangriJkste

structurerende krachten ln een blologlsche geneenschap rorden beschouvd

(zle ook Hoofdstuk 5, over Dlversitelt).
Blologlsche lnteractles vorden ln deze studle nlet expllclet 1n

beschourlng genonên. ïe beperken ons tot een analyse van de relatle clle

bestaat tussen de structuur van de geneenschap, neer bepaald de soorten-

sanenstelling, en de verschlllende abiotlsche ongevlngsgradlénten.

VooraI 1n mariene benthische gemenschappen bestaan er r€1n19 gegevens

over het belang van densiteitsafhankeliJke intrinsieke factoren, zoals

competitie. Verder kan opgemerkt vorden dat lnterspecifleke lnteracties

indirect afhankelijk zijn van rle abiotische ongeving (ilaurer, 198?) (zie

discussie Hoofdstuk 5).
Reeds lang uordt gesuggereerd dat cle neeste elgenschappen van een

gemeenschap rechtstreeks gecorreleerd zlJn ret eigenschappen van het

habltat (zle overzlchtsartlkel Southvood, 198?). Gerlach (1953, 1958) en

lleser (1950) onderschetden aIs eerste, naar het voorbeeld van

nacrofaunastudies, verschillende nenatodengeneenschappen die telkens

karakteristiek zlJn voor een bepaald habltat (tn de eerste plaats

gekarakterlseerd op basls van de sedlnentsanenstelltng). Daarnaast stelt
ïteser (1960) echter dat rgeneenschap' geen goede tern ls voor een

verzanellng van onafhankellJke conponenten, dle op basls van hun

ecologlsche preferenties samen voorkomen, net als gevolg het ontstaan van

een zeer subtlele gratttHnt van verschtllende assenblages. De hlryothese

dat de dlstributle van de meste benthlsche organlsmn onderllng

onafhankelijk is, en contlnu ls over het verloop van specifieke

habitatsgradiënten, is ondertussen herhaaldeliJk bekrachtigd voor zouel

Dacro- als mlobenthlsche geneenschappen (o.a. líilIs, 19?1; ïaruick,
1971; ïard, 19?3 en Juario, 1975)
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Àangezien nu elke fauna typisch is voor zijn respectievelijk habitat,
is het ook vanzelfsprekend dat binnen een bepaald geografisch gebied
gelijkaardige gemeenschappen worden teruggevonden in gelijkaardige
biotopen. Bovendien bestaan er zogenaamde rparallelle nematoden-
gemeenschappen' (naar de clefinitie van Thorson (195?)). Dit zijn
specifieke soortenassociaties, die overal ter wereld in gelijkaardige
habitaten worden teruggevonden, zij het dat de meeste soorten vervangen
ziJn door aanvervrante soorten (zelfde familie, genus of voedlngstype)
(zie overzichtsartikel Heip et ai.,19S5).

In deze verhandeling wordt voor elk habitatstype in de Voordelta een
geassocieerde ftype-gemeenschapr beschreven, waarblj eventueel wordt
gerefereerd naar gelijkaardige gemeenschappen, gekend uit andere studies.
Verder wordt de individuele en gezamelijte inpact van alle mogelijke
abiotische factoren op de ruimtelijke en temporele variabiliteit van de

bestudeerde gemeenschappen besproken.

De gemeenschapsecologie wordt de laatste decennia gedomineerd door de

ontwikkeling van algemene modellen met als doet de organisatie van elke
biologische gemeenschap te verklaren (o.a. caswell, L916; connel, !97g;
Huston, 19?9 en Hughes, 1984). Elk taxon heeft echter een eigen biono-
mische en geologische geschiedenis, zodat verschillende aspecten van de
gemeenschapsecologie variëren naargelang het taxon (Schoener, 1996 : in
Haurer, L987; Southwood, 1987). Dit dwingt tot een zeer kritÍsche inter-
pretatie van de output van dergelijke algemene modellen. Vandaar clat het
belang van ecologische veldstudies, zoals deze, ook al belichten ze

slechts een fractie van het totale ecosysteem, niet mag onderschat worden.

7.2.2. Variabiliteit binnen de stations
7.2.2.I. Ruimtelijke variabiliteit

De studie van sublittorale benthische gemeenschappen onderscheidt zich
van de meeste andere ecologische studies (1) omdat geen strikt
afgebakende grenzen tussen de verschillende habitatstypen bestaan, en (Zl
omdat deze gemeenschappen meestal niet net de hand worden bemonsterd.
Beide aspecten hebben tot gevolg dat de studie beperkt is tot een

verzameling van individuen (= staal) waarvan men de representativiteit
voor de reele fauna, aanwezig in het bestudeerd habitatstype, niet kent
(stephenson, 1973; Pearson en Rosenberg, 19g?). Daarom worden per
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statlon en per staalnamecampagne neerdere repllca's (In deze studle tyee)
bestudeerd, zodat een ldee vordt verkregen van de varlatle lnherent aan

de gemeenschap; en de betrourrbaarheld van de gebrulkte procedure vordt
geneten door de onderlinge sinilaritelten tussen de repllcars.

Uit de clusteranalyse op basis van de kvantitatleve Bray-Curtis-
sinilariteitsindex ls gebleken dat in 95 t van de stalen de varlatie
tussen de replicars van een station kleiner ls dan de varlatie tussen de

statlons. Ultzonderlngen (statlon 37) kunnen het gevolg zlJn van

verschillende factoren raaronder de belangriJkste zlJn :

- lnefficiËntle van de staalnaneprocedure (nethode)

- heterogeniteit van het habitat op nlcro-schaal of 'patch'-vornlng
( habitat )

Hethode : BiJ gebrulk van een kualltatieve index (Sírensen), vaarblJ
aIleen rekenlng wordt gehouden net de aan- en afvezlgheld van soorten,
komt het meer voor dat de slmllarltelten blnnen een statlon klelner zlJn
dan de similariteiten tussen de stations. De variatie blnnen een station
is dus vooral te wijten aan de afvezlgheitl van de ninst abundante of
zeldzane soorten ln bepaalde replicars. EnerzlJds is de kans op

bemonstering van deze soorten kleiner (variatie is inherent aan de

gemeenschap), en anderziJds is de kans groter dat deze soorten verloren
gaan tijdens de extractieprocedure.

Bij gebruik van een kwantitatieve index worden lage affiniteiten
vervacht tussen de replicats van een station, ranneer ln bei<le replicats
een groot aantal, doch verschlllende, zeldzane soorten aanwezig zlJn.
Het verschil tussen de repllcafs van statlon 3? Is lnderdaad hleraan te
uijten : ?0 t van de zeldzame soorten (relatieve abundantie < 2 t) zijn
in slechts een van beide replica's aanwezlg.

Habltat : Klelnschallge, Iocale verbeterlng van de levensonstandlgheden

net rpatchvormlngr als gevolg, ls onderneer te vljten aan bezlnklng en

afbraak van afgestorven organlsmen, aan faecesaccumulatle, en aan

bioturbatie (Gerlach, L977i Dayton, 198{ en Lorenzen et al., 1987).

Gerlach (197?) stelt dat het nlet zozeer de accunulatle van organlsch
nateriaal is, naar uel de aanuezlgheld van bacterla en cellulose-
afbrekende fungi die de nenatoden aantrekken. Lorenzen et al. (1987)

observeren in extreme gevallen nassale aggregatles (1000 tot nlljoenen)
van de nematode Pontonena vulgare.
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Over de lmpact van bloturbatle door macrobenthlsche organlsmen of
vlssen op de soortengamenstelllng van nenatodengeneenschappen ziJn minder
directe vaarneningen gedaan. Shernan et al. (1993) nemen geen signi-
ficante verschillen waar in de soortensamenstelling na bioturbatie door
de rog. Hesocosmosstudies over het effect van de polychaet Streblosona
op nelobenthische gemeenschappen hebben uitgewezen dat enerzijds predatie
door deze polychaet cle densiteit van de nelofauna plaatseliJk reduceertl
en anderziJds de soortensamnstelling veranderlngen ondergaat daar vaar
faeces van de polychaet de natuur van het sedlnent en de prlnalre
voedselbronnen wi jzigen (farwick et al. r 19g5a )

Het effect van tpatehvorningt in het algeneen uordt echter minder
extreen Yaargenomen ln het subllttoraal dan in de intergetijdenzone
(Gerlach, L977; sharnra en ïebster, 1983), vat vordt bevestlgd door onze
resultaten (hoge siurllaritelten tussen de replica's).

7.2.2.2. Tenporele variabilltett

Er vordt voor elke canpagne niet steeds dezelfe affinltett gevonden

tussen de stations (zie clusteranalyse en Twinspan), De stations yaarvan
de staalnames zich snel opsplitsen over de verschillende twingroepen
(stations 37, 45r 45 en 67), bevinden zich in de DCÀ-ruimte neestal
tussen tuee twingroepen in (Fig.7.S). Bij de DCÀ worden deze replica's
evengoed biJ de overige replicars van het betreffende station geordend.

Het andere uoorden de soortensamenstelllng van de neeste Voordelta-
stations is relatief stabiel. De grootste temporele variabiliteit wordt
uaargenomen in station 57 van de ïesterscheldemonding, en in station 15

van de Oosterscheldernondlng. Naast de inefficlëntie van de

staalnameprocedure en heterogeniteit van het habitat (zie hoger) kunnen
nog andere factoren verantvoordellJk ztJn voor deze varlatle :

onstabllltelt van de ablotlsche omgevlng : In de ïesterscheldegeul
(station 5?) zlJn tle veranderlngen ln soortensarrensteltng gecorreleerd
met veranderlngen ln de samenstelling van het sedlment. Dlt gebied yordt
gelenmerkt door tljdelijke sllbaccunulatles van I tot 60 t.

station 15 van de Oosterscheldegeul is onstabiel in de tijd uat de
sortering van het sedinent betreft. veranderingen in de soorten-
sanenstelling zlJn echter nlet dlrect gecorreleerd mt veranderingen in
de sorterlng.
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selzoenale vartabllltelt : Àangezlen de reproductleve perlode van

nematoden zeer sterk varleert naargelang de soort, worden er geen

seizoensgebonden fluctuatles 1n de geneenschapsstructuur raargenoDen

(Lorenzen, L97l; Juarlo, 1975). Er kunnen gans het Jaar door vlJzigingen

optreden in de dominantie van soorten.

Uit een studie van het Hunterestuarlum (Àustralie; tlodda en Nicholas,

1986) blijkt dat er een zeer grote varlatle ln de relatleve abundantle

van de meest algenene en opportunistische soorten kan optreden. Zo is

Dichronadora sp. dominant in september, tervlll ze de rest van het Jaar

ontbreekt. GetiJkaardige uaarneningen vorden gedaan voor DaptonenËl

tenuispiculurn in een statlon voor de Belglsche Oostkust (Vincx, ln druk).

Ook in de Voordelta worden grote varlatles raargenonen ln de relatleve
abunctantie van de doninante soorten (zie Hoofdstuk 12). Deze variatie
veroorzaakt echter in de neeste gevallen geen opslitsing van de canpagnes

van een station over verschlllende tvlngroepen.

't.2.3. Correlatles van de soortensanenstelllng net de ablotische orngevlng

In grote liJnen kan er onderscheid gemaakt vorden tussen drie typen

nariene biotopen die belangrijk zijn voor benthische organisnen :

1) estuaria
2) contlnentaal plat
3) diepzee

Zowel de estuarta als het contlnentaal plat worden ln een getljden- en

een sublittorale zone onderverdeeld.

Àl deze gebieden onderscheiden zich onderreer van elkaar op basis van

specifieke saliniteits-, tenperatuurs- en lichtgradlénten (en hierme
geassocleerde factoren zoals voealselaanbod, zuurstoftoevoerr... )r en op

basls van de stabllttelt van hun nllleu, net als gevolg dat ln elk gebled

een zeer karakterlstleke fauna aanvezlg 1s.

De Voordelta behoort tot het contlnentaal plat, naar ls verder een

relatief unlek studlegebled cloor zlJn ltgglng ter hoogte van de nondlng

van vier zeegaten of estuarla. In deze heterogene zone zljn een groot

aantal fysische en chenische gradlënten belangriJk voor de structuur van

de nenatodengeneenschappen. Deze zlJn :

- de sedtnentsanenstelllng (nedlane korrelgrootte, sllbfractle,
grintfractie, sortering van het sedlnent)

148.



- sallnltelt (t zoet vater)
- voedselaanbod (chorofyl a, organlsche koolstofgehalte)
- hydrodynaniek (diepte, rnaxlnale stroonsnelheld, orbitaalsnelheid,

gehalte aan zvevende stof, deviatie van sedinentotogische
factoren).

llet uitzondering van de saliniteit, blijken al deze ongevings-
gradiënten bij te dragen tot de aanwezlgheid van verschillende 'type'-
nematodengerneenschappen in de Voordelta (zle paragraaf ?.1.4.). De

saliniteit vordt toch in deze discussie betrokken, aangezlen het enige
station dat gekenmerkt is door een lage saliniteit zich ook op basis van
zljn soortensamenstelling onderscheidt (= TfIN 2).

7 .2.3.L. Sedlnentsanenstelllng

De dlscrlnlnant- en de varlantleanalyse (Flg.7,IZl tonen aan dat tn de

Voordelta de medlane korrelgrootte en de sllbfractle de belangriJkste
ongevlngsgradiënten zlin, uaarlangs verschlllende nenatodengeneenschappen
van elkaar worden onderscheiden. Het neest opvallend verschil wordt
gevonden tussen de gemeenschappen van de slibarne zandstations (TtlIN la,
TïIN lb en TïIN 2) enerzijds, en de geneenschappen van de slibrijke
zandstations (TïIN 3, TIIN 4a en TïIN {b) anderzijds.

In de eerste groep 1s de aanvezigheid van Enoplolainus proplnguus,
Gonionchus longicaudatus, Bathylaimus capacosus, Daptonena stylosum,
?ubolainoides tenulcaudatus, Hicrolairnus ostracion en xyala striata
karakteristiek. De tueede groep vordt gekenmerkt door een Sabatieria -
Daptonena geneenschaP (rnet als dorninante soorten S. celtica, S. punctata,
en als belangriJkste subdoninante soorten D. kornoeensè, D. tenuj-
spiculun, D. xyaliforne).

7.2.3.1.1. Sllb en sllbrlJk zand

De gemenschappen, d1e algereen zljn tn sllb tot zeer sllbrlJk zand, van
zowel brakke ars van narlene nilleus , vornen het reest uttgesproken
voorbeeld van parallellisme tussen marlene nematodengemeenschappen.

In de Buzzards bay (Hassachusetts) (lieser, l9G0) yordt in slib een
geneenschap gevonden met ?erschellingia longicaudaÈa als dominante soort
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en Odontophora lofflerl en verschlllende Sabatlerla-soorten als

belangrlJkste subdomlnante soorten.

In de Dultse Bocht Is in een gellJkaardig sedlnentstlpe nagenoeg

dezelfde geneenschap aanrezlg (Lorenzen, 19?l) als in cle slibrijke
sedimenten van de Buzzards bay : ?erschellingia longicaudata, Sabatieria

pulchra en Desnolairnus aff. bulbulus zijn de donlnante soorten.

In slibrijk zand (25 t) van de Nev York bight apex (Tletjenr 1980a)

vordt dezelfde geneenschap aangetroffen (ztJ het meestal bestaande ult
aanveryante soorten, nanellJk ?erschelltngia longicaudata of Sabatieria

pulchra, S. celticà, S, ancudiana, Odontophora arnata, en Tripyloldes
gracilis).

0p een sIlbplaat ln het Exe-estuarlun ls tegen de laaguaterllJn een

Terschelllngia connunls - Sabatteria vulgarls gemeenschap aanvezlg

(larvick, 1971).

TletJen (19??) vlndt soortgeltJke geneenschap terug, ret Sabatlerla

pulchra, ?erschelllngla connunis en Trtpyloldes gracllls, ln sllb en

sllbriJk zand ter hoogte van de Long Island zeeëngte.

In het slibriJk sedinent van het Eenrs-estuarlum (Nf.) ziJn Sabatieria

pulcàra, ?erschelllngia longicaudata, Odontophora setosa, Spirinia
parasitifera en Desnolairnus zeelandicus de doninante soorten (Boumnn,

1983 ) .

Volgens ïarcl (19?3) is tte relatieve abundantie van Sabatieria positief
gecorreleerd net de grootte van de sllbfractle. Juario (19?5) komt tot
soortgeliJke bevindlngen voor Sabatierla pulchra, teruiJl S. celtlca
sugonlnant ls in slibrijk zand, en eerder zeldzaan ln sllb en zulver

zand.

In slibriJke sedinenten ter hoogte van de kust van lforthunberland

vornen Dorylaimopsis punctatus, Leptolaimus elegans, Sabatieria cupida en

8. ornata tle donlnante geneenschap (ïarvlck en Buchanan, 1970). volgens

deze auteurs vordt een ldentleke gereenschap teruggevonden door llclntlne
(1961) ln de Fladen en de Loch lfevls ground, net ultzontlerlng van

Leptolainus elegans, die vanyege ziJn kletne Ilchaansgrootte, vaarschiJn-

lljk over het hoofd uerd gezlen ln tleze studle. Deze geneenschap zou,

nog steeds volgens larslck en Buchanan (19?0) karakterlstlek ziJn voor

het continentaal plat van lloord-Engeland.

Een parallelle gemeenschap wordt ook nog aangetroffen ln de sublitto-
rale sltbriJke sedlnenten ter hoogte van Banyuls (t{ldddelandse zee). De
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domlnante soorten zIJn : Sabatlerla probyssalls, Dorylalmopsls

medlterraneus en Sabatlerla granulosa (Boucher , L9721,

Samengevat worden er over een gradiënt van zuiver slib tot slibrijk
zand verschillende types tslibt-geneenschappen teruggevonden, vaarvoor de

dominantie van het genus Sabatieria de neest opvallende eigenschap is.

In de Voordelta vorden er drie types Sabatieria gemeenschappen

onderscheiden :

(1) Naast de domlnantle van verschlllende Sabatlerla- en Daptonema-

soorten, zijn Odontophora rectangula, Prochromadorella longicaudata en

P. attenuata de meest algenene subdoninante soorten (TïIN la)
De stations van TïIN 4a onderscheiden zich door hun relatief grote, en

vooral stabiele slibfractie (5 - 15 t), en door hun flJnzandige
sedimenten (0.140 - 0.150 mn).

(21 Sabatieria punctata, líetoncholaimus scanlcus, Spirlnla
parasitifera en líIcrolainus conothells zlJn de belangriJkste domlnante
soorten (TïïN 4b)

De stations van TïIN {b ziin, in vergelijking tot die van TïIN ila,

grintrijker (1.35 - L.7 t), mediunzandig (0,220 - 0.320 mm) en gekenmerkt

door een minder grote slibfractie (4 t).

(3) Daptonena tenuispiculum ls domlnant, terulJl Sabatieria punctata,
Àscolainus elongatus en Signaphoranena rufun subdominant zijn (TïIN 3).

De stations van TUIN 3 uorden gekenmerkt door een relatief onstabiel
substraat, vooral vat de sllbfractie betreft (respectievelijk I to 9 t,
en I tot 50 t). Het zijn twee lesterscheldestations.

De gemeenschappen van TïIN la zlJn dus gekenmerkt door de donrlnantle
van goorten met een afflnltelt voor sllb en sllbrlJk zand (Sabatleria
spp. ). De subdominante Xyalidae (Daptonerna sp. ) daarentegen zljn eerder
karakterlstlek voor fiJn zand (TietJen, L971; 1980a). In overeenstenrnlng

net de sedlnentsanenstelllng van zljn substraat, vertegenuoordlgt deze

gemeenschap een fovergangsvormr tussen sllb- en zandgemeenschappen. Een

soortgelijke geneenschap (rret naast Dorylainopsis netatypicus, als
belangrijkste subdoninante soorten Sabatieria pulcàra, Odontophora

setosa, Theristus problenaticus, ?heristus nornandicus, en ?herjstus



rustlcus) yordt nog teruggevonden ln flJn zand ter hoogte van de Long

Island zeeËngte (TletJen' 1977).

ïat TÍíIN 4b betreft worden elders min of meer paral Ielle gemeenschappen

teruggevonden, zij het in slibrijker sedinent dan in de Voordelta.

Àndere factoren dan sedlnent kunnen daarbiJ belangrtJk zijn (zle verder)'

Slibrijk zand ter hoogte van de Duitse Bocht vordt gekennerkt door een

tíicrolainus - sabatieria gemeenschap (Lorenzen, L974i Juario, 1975)'

In slibrijk zand ter hoogte van de getiJdenzone ln Strangfourd Lough

(N-Ierland) is Spirinia parasitlfera dourinant en líicrolainus zosterae

subdominant (Platt, 19?7).

In de slibrijke oppervlaktesedlnenten van een subtroplsche

zeegrasgeneenschap is Daptonena fistulaturn doninant, en |íetoncholainus

scissus en Spirlnla parasittfera subdonlnant (Hopper en líeyers, 1957).

ïieser en Kanulsher (1951) tenslotte vinden in Penzance llarsh (loods

Hole) een vergellJkbare geneenschap, gekarakterlseerd door Splrlnia
parasitifera en líetoncholainus prlsticus.

voor TïIN 3 ls een gellJkaartlige geneenschap aancezig meer

stroomafwaarts van de ïesterschelde (HeIp et al., 198{). Ook ln deze

stutlle ls deze gemeenschap, zoals ln tle Voorclelta, geassocleerd net een

onstabiele (of flocculente) oppervlakkige sllblaag. Enerzijds kunnen

goed zuennende soorten, zoals Daptonena tenuispiculun overleven in deze

onstabiele sedinentenl anderzijds zijn vooral niet-selectieve

cletrituseters resistent voor de vervuiling in dit gebied (Heip et al.,
198{). De huidige resultaten tonen aan dat de domlnantie van deze

gemeenschap recht evenredig Is met cle grootte van de slibfractie' die

sterk fluctueert ln de tiJd.

7 .2.3,L,2. Zand

Volgens verscheldene auteurs (lleser, 1960; larvlck en Buchanan, 19?1 en

ïard, 19?3) ls de nematodenfauna neer heterogeen blJ een klelne sllb/klel
fractle, aangezlen ln tlergellJk habttat neer nlches aanvezlg zlJn.

t{edium zand enlof nlnder goed gesorteerde, grtntrlJke sedlnenten zlJn

{likviils gekennerkt door de tloninantie van Chronadoridae zoals

l{eochronadora, Chronadorita, Prochromadorella en Buchronadora en de

suMoninantie van Desnodorldae (lieser, 1960; Tletjen, 1969; lard, 1975;

Tiet1en L977; 1980a). In goed gesorteerde fiJnzandige sedirmnten zijn
naast de Desrnodoridae zoals Desnodora, llonoposthia en Leptonenella, ook
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nog Llnhomoeldae, Comesomatldae, Xyalldae en Trlpyloldae domlnant
(lleser, 1950; TletJen, 1959 en ïard, 1975).

In de Voordelta vorden drie soorten zandgeneenschappen onderscheiden,
yaarvoor rlezelfde trend uordt vastgesteld :

(1) TfIil la : naargelang het station is één van de volgende soorten
relatief abundant : Daptonena stylosun (Xyalidae), Bathylainus capacosus
(Tripyloididae), líetadesnolainus aduncus (Xyalidae), líicrolaimus
ostracion (l{icrorainidae) en Onpr perfectus (Desnodoriclae}. Deze

statlons yorden gekenmerkt door een slibarm (< 2.5 t)r goed gesorteerd
(sort. g < 0.10), fijnzandig substraat (0.1?0 - 0.2?0 nn).

(2) TïIN lb : Dlchromadora hyalochelle (Chronadorldae) ls donlnant,
tervlJl Slphonolalnus erensis (slphonolaiurldae), Signapàoranema rufum
(Desmodoridae) en Prochronadorella attenuata (Chronadoridae) de

belangrlJkste subdomlnante soorten zlJn (TfIN lb). Deze statlons (43,

37r 15) zijn neestal gekennerkt door een ninder goede sortertng (0.28 -
0.49), en een relatlef grintriJk (0.11 - 3.8 t) urecliumzandig (0.250 -
0.320 mm) sediment, of door een grote naxinrale stroomsnelheid (station
{3 : Vnax. = 91 cm/s).

(3) De gemeenschap van TïIN 2 wordt gekennerkt door de dorninantie van

Hypodontolainus setosus (Chromadorldae), l{etadesmolalmus pandus

(Xyalidae), ?heristus pertenuis (XyaIldae) als domlnante soorten, tervijl
Eleutherolaimus stenosona (Llnhomoeidae) en Leptolaimus elegans
(Leptolalnidae) subdomlnant ziJn. Dtt statlon onderscheidt zich door
zijn fijnzandig (0.150 nn) sedinent.

ïleser (1960) suggereerde dat het verschll tussen een sllb- en een

zandgemeenschap nlet alleen op basls van de soortensanenstelllng kan

aangetoond vorden. Belde type-geneenschappen zouden zlch ook nog als
volgt karakteriseren :

ZÀlfD ---- ------- SLIB

- kleine, lnterstitiëIe soorten - grote gravende soorten
- meer endemlsche of stenotope soorten - Deer eurytope soorten
- mer aan elkaar vervante soorten - mlnder aan elkaar vervante

soorten
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De verschuiving van de fauna die recht evenredig ls net veranderingen ln

de sllbfractle, ls nlet beperkt tot soorten zoals SabatJerla 3p.. In

afwezigheld van sllb, en bij een mediane korrel dle groter ls dan 125 tot
200 pm, vorden vooral kleine nenatodesoorten gevonden, mt een

interstitiële levensvijze (lieser, 1959). Vijf tot 20 t slib is volgens

ïleser (1950) reeds voldoende om de aanvezigheid van gravende soorten toe

te laten (eurytope soorten), teruljl biJ toenemende sllbfractle de

interstitlëIe fauna (stenotope soorten), dle nlet kan overleven blJ

ninder dan 20 t zand, volledig vordt vervangen door gravende soorten.

Crlsp en lilllams (1971) vlnden dat ln goed gesorteerde sedlnenten de

geniddelde diarneter van de interstitiën 30 to 40 t van de nediane

korrelgrootte beclraagt. Een slibfractle van neer tlan 7 t zou voldoende

zijn om de interstitiële ruinte min of neer op te vullen.
In de Voordelta ziJn er ongeveer evenveel preferentiële soorten voor

slibarm zand (22) als voor sllbrlJk zand (19) voor dubbel zoveel sllbarme

zanclstatlons (57 ln vergeltJklng tot 32). In de sIlbrlJIe zandstatlons

zijn vijf dominante soorten karakterlstlek voor dlt sedknentstype

( Sabatierla celtlca, Daptonena lrornoeense, Daptonena tenulsplculum,

Daptonena xyatiforme, tíicrolaimus conothelis), ln tegenstelling tot ién

doninante soort die karakteristiek is voor de zandstations (Onyx

perfectus). Een nogelijke verklaring hiervoor is de gezaneliike

aanvezigheld van interstitiëIe en gravende soorten in slibrijk zand,

teruijl deze laatste ontbreken in de zandstations.

Naast de slibfractie heeft ook de sortering van het sedlment een

belangrijk effect op de verspreiding van de soorten (ïieser, 1950).

Volgens t{clntyre en l{urison (19?31 zlJn de optlnale contllties voor de

ontvikketing van een interstitiËIe fauna een goed gesorteerd sedinent,

naast een nediane korrel van ongeveer 230 pn. Bij een slecht gesorteerd

sedirent zi jn de interstitiën tussen de grotere sedimntkorrels opgevuld

door de flJnere partlkels. De neeste nematodensoorten zl)n, ln
vergeliJking tot de nacrofauna, zeer gevoellg voor klelne verschlllen ln
de seclhnentsanenstelllng (ïarwlck en Buchanan, 1971; Hernan et al.,
1985). In de Voordelta vordt er geen ultgesproken correlatie gevonden

tussen de tvlngroepen en de sorterlng van het sedlnent, vel mt de

grintf ractie. Dit aspect van de sedlnentsamnstelling vordt verder

behandeld in paragraaf ?.2.3.4. (in relatie tot de hydrodynanlsche

verstoring).
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7.2.3.2. Sallnltelt

salinitelt is een zeer berangrljke factor voor de zonatle van

nematodengeneenschappen. voor een overzicht van de belangrijkste
ecologische studies van estuaria en nariene stranden vordt verwezen naar
Heip et al. (f985). In dit overzichtsartikel is tevens een lijst gegeven
van de dominante brakke en euryhallene mariene nematodensoortén.

Uit saliniteitsnretingen in de Voordelta van het najaar '84 blijkt dat
vooral station 3 en ln nindere mate station 11, beide gelegen ter hoogte
van de Haringvrletsluizen, gekennerkt zlJn door een relatief grote
zoetwatertoevoer. In deze stations wordt respectievelijk 33.2 en 26 t
zoet water gevonden in vergelijking tot een percentage van 13 tot 16 in
de lesterscheldenondlng en aan de Nleuse laterweg, en een percentage van
8 tot 12 in de overige stations. Deze saliniteitsreductie ter hoogte van
de Haringvllei is dan ook de meest waarschljnlljke verklaring voor de

relatief unleke soortensanenstelllng van statlon 3 (= TïIN 2). Ongeveer
de helft van de indicatorsoorten van TïIN 2 worden gerefereerd aIs
euryhalien met een verspreiding tot 11 pro nllle en zelfs 0,5 pro mltle
(Heip et al., 1985), tervijl slechts drie indicatorsoorten van TïIN I
(waartoe ook station 11 behoort) euryhalien zijn uret een verspreiding die
niet voorbij de isohaliene van 12 pro nitle gaat. De meest abundante
euryhaliene soorten in station 3 zijn Eleutherolaimus stenosona,
Hypodontolaimus setosus en ?àeristus pertenuis.

7,2.3,3. Voedselaanbod

volgens verseheidene auteurs (ïarvlck , L97L; Brennlng, 19?3; Erngren,
L975; Platt, L977; ïillems et al., 1982b; Bounrnan, l9g3; Jensen, 19gl)
zijn meiobenthische geneenschappen zovel structureel, nuneriek aIs
functloneel georganlseerd ln relatle tot de voedselrlJkdom van hun
nilleu, meer bepaald de hoeveelheld beschtkbaar organlsch nateriaal en
microphytobenthos. Bovendlen vordt de correlatle van de

soortensamenstelling met andere abiotlsche factoren zoals de grootte
van de interstittën en de sllbfractle grotendeels verklaard aan de hand
van de relatle tussen sedinentologische eigenschappen en het
voedselaanbod. Zo vorden slibriJke sedimnten voorzien van energie door
bezinking van de prinaire producenten afkonstig uit de open vatermassa en

door de aanvoer van potentiëIe voedselbronnen vanult nablJ gelegen zand-
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substraten waar lraterturbulentle tle bezlnklng van detrltus verhlndert
(Gerlach, 19?S). Daartegenover staat dat tn grof zand mlnder organlsch

naterlaal voorhanden Is rnet als dlrect gevolg de reductle van het

nutriêntenaanbod (Fleeger en Decho, 1987). Verder is het potentieel

oppervlak voor bacterlële actlvlteit kletner naarmate de zandpartlkels

groter zlJn (Dale, 19?4) en wordt de groel van bacterlën betnvloed door

hydroclynamische condlties (Ravenel en Thistle, 1981). Zelfs de vorn en

de structuur van het zandkorreloppervlak oefent een Eelectleve druk ult
op de ontnlkkellng van bacterlënpopulatles (NlchoIs' 1980).

De relatte tussen de sedirnentsanenstelllng en het voedselaanbod

reflecteert zlch dan ook ln de distrlbutle van de vler voedlngstypes.

Voor een mer gedetailleerde benaderlng van de verspreiding van de

morfologisch gedefinieerde voedlngstypes wordt vernezen naar Hoofdstuk 8.

Daarnaast ls er echter nood aan een grondlger kennls over de

f untlanentele ecof ys iologle ( zoals voedlngsstrategle, reproduct Ie,

Ievenscyclus, tolerantle) van de soorten en genera ln relatle tot de

levensomstandlgheclen in speclfieke blotopen. De habitatspreferentle van

elke soort vordt inners in de eerste plaats bepaald door speclfieke

bioenergettsche elgenschappen (ïieser, 19?5; Schlener, 1987). Een

algenene hypothese over de structurering van benthische gemeenschappen

vordt gegeven door Pearson en Rosenberg (198?). lanneer voldoende

voedsel aanwezig is, worden gemeenschappen gedomineerd door soorten met

een naximale tturn overr of r-strategisten ret een snelle groei en een

grote reproductieactiviteit. Bij een continu of voorspelbaar

voedseltekort overleven vooral soorten net een klelne groelratlo en een

mlnlmale rturn-overf. Volgens Schlemer (19831 1985) prefereren

r-strategisten een voedselriJk nilieu odat hun hoge groelratlo en

assimilatiecoEfficiËnt hoge onderhoudskosten net zlch mebrengen, tervijl
soorten mt een laag netabolisne conpetitief ondergeschikt ziJn ln geval

van een groot voedselaanbod. Deze soorten kunnen genakkellJker lange

hongerper lodes overbruggen.

De oppervlakhlge setlfuoentlagen van de lntergetlJdenplaten ln het

Eeus-estuarlum (tíI. ) worden gekennerkt door snelgroelende nenatoden-

soorten, uat volgens Bouunan (1983) zou uljzen op de overvloedlge, zlJ
het seizoensgebonden aanïezigheid van mlcrophytobenthos. lan de randen

van deze platen uorden vooral traag-groelende nenatoden gevonden,

geassocieerd met de grote interstititle ruinten en een reductie van het

beschlkbare voedsel. Experlrenteel en veldonderzoek heeft aangetoond dat

de Enoplidae, de Thoracostonopsldae en de Oncholainidae (ïieser en
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Kanwlsher, 1960; Hopper en líeyers, 1965a en b; Von Thun, 1968 : ln
Bouuman, 1983, en SmoI et a7,r 1980) conservatleve goorten zljn net een

Ievenscyclus dle van enkele naanden tot een Jaar kan duren, en net een

productie van slechts 25 eieren per wijfje. Door deze lage groei-ratio
en kleine reproductiepotentiaal kan de abundantie en de bionassa van deze

soorten relatief groot worden (Bouwman, 1983). De levenscycli van de

Chromadorldae, Cyatholaimidae en Xyalidae zlJn 1n vergelijking tot
voorgaande famllles veel korter (1 tot 2 rraanden) tervlJl hun

reproductlepotentlaal groter is (Vranken et al., 1981; Roneyn et al.,
1983). Àlgemeen zouden grotere nematoden een klelnere reproductle-
potentiaal hebben dan kleine soorten {Heip et al., 1985}.

De hypothese van Pearson en Rosenberg (1987) vordt bevestigd door onze

resultaten, zlj het ln relatle tot het chlorofyl a-gehatte. In de

voordelta zijrr inners vooral de stations van TrIil {b (station 55 en

statlon 46), waar het chlorofyl a-gehalte lager ls (51.2 tot 64.6 ltg/\,
gemeten tijdens het voorJaar t8{) dan in alle overlge Voordeltastatlons,
gekenmerkt door de domlnantie (zovel knalitatief aIs kwantltatlef) van

Thoracostonopsidae sp. en Oncholaimidae sp. (tíetoncholaimus scanicus,
Enoploides spiculoharnatus, Enoplolaimus propinguus, E. denticulatus,
Oncholainellus calvadosicus, Oxyoncàus dentatus), van grote predatorische
soorten (Onpr perfectus, Signapàoranena rufun) of van andere

conservatieve soorten zoals Sabatierja punctata (zie Tabel ?.1.)
In de stations van TIIN la behoren 50 t van de dlfferentlële soorten

(meestal kleine soortenl zie Hoofdstuk 9, Blonassa) tot de Xyaltdae of de

Cyatholalmidae, tervlJl slechts drle grote predatorische soorten aanvezig
zijn. Op de najaarscampagnes van de stations 25, 28 en 39 na zljn de

Xyalldae en/of cle Cyatholaimldae steeds donlnant. In de statlons van

TïIN la vorden tevens, wat de Voordelta betreft, de hoogste chlorofyl a-
vaarden gevonden (?2 tot 13{ ug/t).

In de overlge statlons ls de kualitatleve en kvantltatleve verhoudlng
van belde type soorten relatlef tn evenwlcht. Ook ln de statlons van

TïIN {a, dle neestal gekennerkt zljn door een hoog organlsch
koolstofgehalte, zlJn zorel conservatleve soorten (Comesonatldae) als
opportunlstlsche soorten (Xyalldae en Chronadoridae) zeer abundant. De

stations van TIIN la zíJn verder echter nog gekennerkt door een

uitgesproken doninantie van detritusetende soorten (zie Hoofdstuk B,

Trofische structuur), velke neestal abundant ziJn bij een hoge organische
aanrljking; dit ln tegenstelllng tot de statlons van TïIN la en TïIN {b,
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Haar respectleveltJk de eplstratuneters (vaarvoor prlmalre producenten de

voedselbron btJ uttstek zlJn) en de predatoren,/onnlvoren neer abundant

ziJn. organlsche aanrtJklng vlJst lnners nlet alleen op een toenane van

het voedselaanbod, maar daarnaast noet er nog rekening rorden gehouden

net supplenentaire habitatsviJzigingen (o.a. van de sedinrentsanenstelling

en de toxiciteit). Dit is zeker het geval in een gebied zoals de

Voordelta waar grote hoeveelheden vervulld RiJn- , llaas- en Scheldevater

vorden aangevoerd, zodat de negatleve en posltleve effecten van

organlsche aanrtjking op de structuur van de nematodengemeenschappen nlet
meer van elkaar te scheiden zijn. Detrituseters kunnen uitgesproken

doninant worden in sterk gepollueerd slib (Help et al., 1981).

7.2.3,4. Fyslsche verstorlng en stabllltelt van het nllleu

Soorten zlJn nlet alleen gebonden aan een bepaalde range van ongevlngs-

factoren; hun dlstributie wordt ook beinvloed door de anplltude en de

onvoorspelbaarheid van fluctuatles van de omgevingsfactoren.

In de intergetijdenzone, die in nin of meerdere nate (afhankellJk van

de expositie) onder invloed staat van een regelnatige en dus voorspelbare

verstoring als gevolg van de golfwerking, is de soortensanenstelling
gecorreleerd met de variatie in saliniteit, hoeveelheid interstitiëeI
water, zuurstoftoevoer en redoxpotentiaal (Ott, L9721. In sublittorale,
bodemmorfologisch heterogene gebieden, zoals de Voordelta, moet

onderscheid gemaakt worden tussen de ondlepe platen, Yaar vooral de

gotfslag actief is, en de dlepere geulen, gekennerkt tloor meestal

onvoorspelbare nininale en maximale stroonsnelheden.

De twee eerste tuingroepen, die reeds op basis van de slibfractie
verden onderscheiden (zie paragraaf 7.2.3.1.), zijn verder nog hoog

signiftcant verschlllend voor de dlepte, en laag slgnlflcant verschlllend
voor de orbltaalsnelhetd. Grotere sllbfractles (> 3t) vorden blJna nooit

aangetroffen op de platen (zle Hooftlstuk 3). De bezlnklng van fljne
slibdeeltjes wordt grotendeels verhlnderd door de golfverking. Bovendlen

treedt er in de Voordelta geen erosie op onder lnvloed van de golfuerklng
(Intern verslag Rijksvaterstaat DGf Hiddelburg, van DiJke en Buys, 198?)

zodat de sedinentsamenstelling van de ondllepe stations mestal relatief
stabiel is.

De naxinale stroonsnelheid is ln de Voordelta hoog significant
gecorreleerd net de diepte (zie Hoofdstuk 3). Haximale (>100 cn/s) en
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nlnlmale (( 5 cn/s) stroonsnelheden vorden gevonden ln de ïesterschelde-
geul. Ook ln de mondlng van de Oosterscheldegeul (statlon 13) is de

naxlmale (91 cn/s) stroonrsnelheid relatief groot ln verhouding tot alle
overige Voordeltastations (12 - 5?cn/s). In de Uesterscheldegeul zijn
deze fluctuerende stromingssnelheden geassocieerd net slibaccunulaties.
Door de sterkere stroningen kunnen groter hoeveelheden slib vorden

getransporteerd. 0p het moment dat de stroomsnelheid afneemt tot
beneden een bepaalde krltische raarde, wordt het slib op de bodem afgezet
(Creutzberg, 1984). Daardoor kunnen vooral ln tle noncllng sIlb en

detritus tijdetijk bezlnken (ïollast, 19?6). In de Voordelta zijn deze

onstabiele sliblagen gekennerkt door een zeer karakterlstieke fauna net

Daptonema tenulspiculum, Àscolaimus elongatus en Sabatieria punctata
(TïIN 3) als doninante soorten. Dtt zLjn zeex tolerante, noblele en dus

eurytope soorten en vandaar ook aangepast aan dergeliike onstablele
nilieus (zie ook hoger).

Ook lleser (1959) steltle reeds vast dat de nematodenfauna van

onstablele biotopen deels bestaat ult dyaalsoorten, aangevoerd door

waterstromlngen, en deels uit eurytope en tolerante soorten.
Station 43 wordt niet gekenmerkt door soortgel.iJke slibaccunulaties.

De slibfractie is neestal relatief klein. Opmerkelijk is dat dit station
de grootste affiniteit vertoont voor twee naburige, zij het ondiepe en

dus ook slibarne stations (de stations 3? en 45), tlie in tegenstelling
tot de overige ondiepe stations relatief onstabiel zljn vat de sortering
van hun sedlnent betreft. Verder onderscheiden beide statlons zich van

de stations van TïIN la en TIIN 2 door hun nediunzandlg substraat. De

neest opvallencle geneenschappeliJke elgenschap voor de stations '13, 3? en

15 is de heersende hydrodynanische stress : in station 13, als gevolg van

de grote stroonsnelheld, en ln statlon 15 en station 3?, eigen aan een

slibarrn en nediunzandlg sedlrent, gekennerkt door grote interstitiëIe
rulmten, vaardoor de kans op uitspoellng groter ls. De onstablele
sortering van het sedlmnt in belde statlons ondersteunt deze hypothese.

ilechanlsche verstorlng, gepaard gaande net aI of nlet voorspelbare

ongevlngsfluctuatles, vordt door verscheldene auteurs beschouïd als één

van de belangrlJkste parameters tlie de gtructuur van de nenatoden-

gemeenschap bepalen (ïarvickr l9?1; Brenning, 1973; Platt, l9?7; Govaere

et al., 1980; Bourman et aI., 1983 en Àlongi, 1985).

Verder stellen ïarwlck en Gee (1981) dat door nacrobenthos en

ongevlngsfluctuatles verstoorde geneenschappen vorden gedonlneerd door
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opportunlstlsche soorten (met een korte generatletlJd en een hoge

resplratleratlo), terwtJl blJ afvezlgheld van dergellJke populatle-

reducerende mechanlsmen vooral conservatleve soorten uorden begunstlgd

(net een lage respiratleratlo en een langere generatiettjd : = cllmax-
gemeenschap). Een voorbeeld van dergelijke clinaxgereenschap is volgens

tarwick en Gee (1984) de ?erschellingia spp. - Sabatieria pulchra-geneen-

schap, die karakter istiek is voor sI ib ( zie paragraaf 7 .2.3.1.1. ) , en

meestal gekennerkt ls door een lage soortendlverslteit. De verstoorde

gemeenschap is meer divers, en wordt, bijvoorbeeld in Clifton (larwick en

Gee, 1984), gedonlneerd door drie Chromadorldae soorten vaaronder

Ptycholaimel I us ponticus.

Volgens larvlck en Gee (198{) ondersteunen deze resultaten de

stabiliteit-diversiteithypothese van Huston (19?9) : iThe apparent

anomaly of htgher dlverslty at Clifton than NeaI polnt ls consistent vlth
Huston (19?9) dynamic equillbrlum hypothesls.... Under stable

condltlons, vhere populatlon reductlons ate lnfrequent, conpetltlve
equilibrlum is approached and diverslty decreased.i (ïarwlck en Gee,

1984). Volgens Platt en Lambshead (1985) die bovenstaande hypothese

combineren met die van Connel (19?9), moet er onderscheid genaakt worden

tussen verschlllende gradaties van verstoring. De diversiteit is hoger

bij verstoring, tenzij de impact van de verstoring zo catastrofaal is dat

er soorten verdwijnen. Een voorbeeld van tlergelijke geneenschap is
vaarschijnlijk de soortenarme Sabatieria - Daptonema - Àscolainus-

gemeenschap, dle voorkomt in tle hydrodynanlsch verstoorde en sterk

vervuilde stations van de ïesterschelcleuronding. Een lntermediar

verstoorde gemeenschap, vergellJkbaar met de opportunlstlsche geneenschap

van Clifton, vordt aangetroffen 1n de hydrodynanlsch verstoorde stations
ter hoogte van de Oosterscheldenonding (TïIN lb l, velke gedonineerd

worden door Dichronadora hyalocheile. Op basis van de diversiteit kont

deze gemeenschap echter nlet overeen net de vervachtingen dle

voortvloeien uit bovenstaande hypothese van ïarvlck en Gee (198{} en

Platt en Lambsheaal (1985). l{eer dlverse gemenschappen zlJn lnrers
geassocleerd net nlnder verstoorde habltaten (TïIN la), zorel op

hydrodynanlsch als op chemlsch vlak (zte Hoofdstuk 5 en 11).

Bovendlen kan de aanwezigheid van de opportunlstlsche en conservatleve

soorten in de Voordeltagemeenschappen vorden gerelateerd aan het

voedselaanbod (zie vorige paragraaf). Dit heeft geleid tot het

formuleren van de hypothese dat snelgroelende nenatodensoorten net een

groot reproductiepotentiaal (vaaronder de Chromadoridae) voorkonen in
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voedselrlJke gebleden, tervlJl de conservatleven (zoals de Enoplldae, de

Oncholalmldae en de conesomatldae) competltlef bevoordeeld zIJn tn
voedselarme gebieden (Bouunan, 1983; Pearson en Rosenberg, 198?, en deze

studie). Deze hypothese is eenvoudig in verband te brengen met die van

larwick en Gee (1981), aangezien Elngren (1978) aantoonde dat predatle en

verstoring door het macrobenthos ook op hun beurt belangrijker zijn in de

voedselrijke dan in de voedselarne gebieclen.

Indlen de sabatieria - ?erschellingia -gemeenschap enerzlJds en de

Chronadoridae-geneenschap anderzijtls lndertlaad specif teke voorbeelden
zijn van respectieveliJk een cllmax- en een pionlergeneenschap, dan nog

is de hypothese van larvick en Gee (1981) nlet uitbreictbaar naar alle
vormen van populatlereducerende mechanismen. De Chomadorlde Dichromdota
hyalocheile is inderclaad ultgesproken donlnant in de hydrodynanisch
verstoorde stations van TïIN lb. !íaar daarentegen ls de donlnante soort
van de opportunlstische geneenschap ln cllfton (ïarvlck en Gee, l9g4),
Ptycholalmellus pontlcus, beperkt tot zulvere, ongepollueerde en

onverstoorde zandsedlmenten ln het Forth estuarlun (l{oore, 19S?). In een

experimentele studle van Cantelno en Rao (197S) over het effect van
Pentachlorophenol op de structuur van narlene nematoclengemenschappen,

wordt in eerste instantie de reductie van de chronadoridae en de

Desmodoridae vaargenomen, zodat het onvaarschijnlijk is dat deze families
domineren bij eender welke stress-situatie. Bovendien is Sabatjeria
pulchra, de doninante soort van de zogenaande rclinaxgerneenschapr,

meestal zeer abundant aanwezig in gestresseerde biotopen, onafhankeliJk
van de sedinentsamenstelllng, op basis yaarvan door verscheidene auteurs
vordt gesuggereerd dat deze soort uiternate fysiologisch is aangepast aan

periodische ongevlngsfluctuaties van korte en lange cluur (Heip en

Decraemer, 1971; TletJen, 1980a en Help et al., 19Sl). SaDatleria
pulchra overleeft zelts als facultatief anaerobe soort ln zuurstofarne
sedlmenten (Jensen, 1981). À1 deze gegevens kunnen ultelndellJk tn
verband gebracht vorden net de hlpothese dat opportunlstlsche soorten
eerder gebonden zljn aan voedselrljke dan aan verstoorde habltaten,
terwlJl conservatleve soorten eerder geassocleerd zljn met vocdselarme
dan rret stablele blotopen.

On de verspreldlng van een soort ln verband te brengen net voedsel-
aanbod moet er echter nlet alleen rekenlng uorden gehouden net de grootte
(zle vorlge paragraaf)r màr ook met de nogelljke fluctuatles en de

voorspelbaarheld van deze fluctuatles. Volgens Pearson en Rosenberg
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(19S?) worden 1n geval van een onvoorsDelbaar voedselaanbod traag

groelende soorten bevoordeeld en ook soorten ïaarvan de blomassa ls
gemaximallseerd, met als functle de hongerperlodes te overleven.

Daarnaast stelt Schiemer (1983, 1985, 1987) dat enerzijds afhankelijk van

de grootte van het voedselaanbod, en anderziJds naargelang tle

voorspelbaarheid en de amplitude van de fluctuaties dikvijls
contrasterende bioenergetische karakteristleken vorden bevoordeeld,

resulterend in compromissen. ÀIs voorbeeld werd een model ontwlkkeld op

basis van de gegevens van twee bacteriënetende soorten, uaarvan één een

r-strategist en de ander een traag groeiende soort. De tot vier naal

hogere productie van de r-strategist, in vergelijking tot die van de

traag groeiende soort, gaat samen met een hoge respiratie. De hoge

respiratieactiviteit wordt echter bevoordeetd biJ een kleln voedsel-

aanbod, dit wil zeggen bij een kleine bacteriële biomassa. Op basis

hiervan stelde Schiener (1983, 1985) tlat bacteriËnetende r-strateglsten
slechts competitief superieur zouden zijn blJ een onvoorspelbaar

f Iuctuerend voedse laanbocl .

Elke soort reageert telkens anders op verschlllende vornen van

verstorlng en stress, vaarblJ rekenlng wordt gehouden met verscheidene

bioenergetische functies waaronder reproductie, voedingsstrategie,
respiratie. Het uiteindelijk voorkomen van een soort is het gevolg van

een compronis van alle mogelijke relaties met de ongevingsfactoren, zodat

bij het opstellen van nodellen ook zoveel mogelijke abiotische factoren

noeten betrokken worden.

?.3. Samenvatting

- De bestudeerde stations van de Voordelta zljn stabiel in de tiJd, vat

hun soortensamenstelllng betreft. De voornaamste ultzonderlngen zlJn de

stations van de lesterscheldegeul (statlon 55 en 57) vaar veranderlngen

ln de gemeenschappen gecorreleerd zlJn met sllbaccumulatles.
- In eerste instantie vortlt er een duiclelijk onderscheld genaakt in de

soortensamenstelling tussen sllbarme en slibrijke zandstations, vaarbiJ

de laatste groep zich onderscheidt door de clourinantie van Sabatleria sp..
- Er uorden drie types slibrijke zandgemeenschappen gevonden 2

(1) Sabatieria - Daptonena-geneenschap. Deze gemeenschap is
geassocieerd net relatief stabiel, slibrijk fijn zand, Gt een hoog

organisch C-gehalte. Er vorden zowel interstitiËle soorten (Xyalidae,
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Chromadorldae) aIs gravende soorten aangetroffen (Conesornatldae) .

Deze geneenschappen bevinden zlch ter hoogte van de Nleuue laterveg
(station l), de Grevelingenmonding (station 25) en plaatselijk in de

Oosterscheldegeul (station 32).
(2) Vooral conservatieve soorten net naast Sabatieria punctata, ook

líetoncholainus scanicus, andere Thoracostomopsidae, Oncholaimidae en

grote predatoren. Deze geneenschap is karakteristiek voor de

chorofyl a-arme gebieden ter hoogte van de Oosterschelclegeul (station
45 en station 55), vanvege de aanwezigheid van traag groeiende soorten
met een lage reproductiepotentiaal.
(3) Daptonena tenuispiculun - Sabatieria punctata - Àscolainus
elongatus-gemeenschap. Deze gemeenschap, bestaande ult eurytope,
tolerante soorten, is typisch voor de onstablele sliblagen van de

lesterscheldemonding (station 55 en station 67).

- Ook 1n de slibarme zandstatlons worden drle type-gemeenschappen onder-
schelden, waaronder tvee die karakteristiek zlJn voor goecl gesorteerd

fiJn zand, waar vooral XyaIidae, Tripyloididae en Desmodoridae abundant

zlin, en één ctie typisch is voor hydrodynamisch verstoorde habitaten,
gekennerkt door slecht gesorteerd mediunzandige sedimenten, waarbij
vooral de Chrornadoridae dominant en de Desnodoridae subdominant zijn.
- De twee fijnzandige stationsgroepen onderscheiden zich van elkaar door

de grotere zoetvatertoevoer in station 3 waardoor hier vooral euryhaliene
soorten overleven zoals Hypodontolaimus setosus, ?heristus pertenuis en

Viscosia viscosa.

- Naast sedimentsamenstelling zijn saliniteit, chlorofyl a-gehalte en

hydrodynamiek, de belangriJkste factoren dle de soortensanenstelling van

de nematodengemeenschappen in cle Voordelta bepalen.
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8. TROFISCHE STRUCTuuR

Bij de studie van de structuur van een geneenschap in relatie tot het
voedselaanbod zijn volgende aspecten belangriJk :

(1) Soorten met dezelfde voedselpreferentie behoren tot dezelfde
functlonele groep. Hierbij uorden nlet alleen de grootte en de

stabiliteit van het voedselaanbod in beschouwing genomn (zie ook

Hoofdstuk ?), maar ook de aard en de heterogenlteit van het geprefereerde
voedsel.

(21 Interactles tussen soorten, behorende tot verschillende taxa, maar

met een zelfde voedingsstrategie.

8.1. Voedlngsstrategleên

8.1.1. Inletdlng

Vrijlevende mariene nematotlen worden gekenmerkt door een grote variatie
in de morfologie van hun nondholte. steunend op de vorn en de grootte
van het stona, op de aan- of afwezigheid en de graad van rlifferentiatie
van de buccale arnatuur, en op enkele darminhoudgegevens, onderscheidde

ïieser (1953) twee groepen die op hun beurt elk in twee voedingstypes
verden onderverdeeld, vaarbij verd verondersteld dat deze morfotypes ook

ecologisch van betekenis zouden ziJn :

groep 1 : mondholte zonder tanden

Type 1À : soorten zonder echte of net een

klelne nondholte, yaardoor voedselpartikels
vorden geselecteerd op basis van hun groot-
te en constltutie. Het zlJn selectieve
detrltuseters, dle ultslultentl zacht of
vloelbaar voedsel opnenen door de sterke
zulgkrachtwerklng van de farymx (F19.8.1. ).
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Type 18 : soorten net komvormlge, konlsche

of cyllndrlsche mondholte. De voedselopna-

me gebeurt enerzlJds door de zulgkracht van

' de farynx en anderzijds door de actieve
beveglng van het voorste stomagedeelte en

van de llppen, die dikvijls door

chellorhabdia ziJn ondersteund. Grotere

parttkels, zoals dtatomeeën, kunnen uorden

opgenonen. Het zlJn nlet-selectleve
detrituseters (FiÍI. 8.2,1

Groep 2 : nondholte net tanden

Type 2À : soorten net kleine tot niddelgro-
te mondholte, dle ofvel door de aanvezlg-

heid van tanden grote oppervlakken kunnen

afschrapen, of die door middel van een

beueegliJke buccale stekel voedselpartl-
kels, zoals diatomeeèn doorboren en

Ieegzulgen. Het zlJn epistratumeters
(Fis.8.3.).

Type 28 : soorten met een uijde nondholte,

voorzlen van grote, krachtige tanden, Ze

nemen tlierlijke prooien in hun geheel op,

of ze doorboren dierliJke en plantaardlge

organisnen net hun tanden. Het zijn
predatoren (Fi9.8.4).

l'lelodunola.inu a(d. pfiit

tlo ru po t thí-a nittbil-U

0 ndu lainelhu etlvodo t itu,t

In een recentere studie concludeerde ïieser (1950) op basls van de

darninhoudgegevens van 16 soorten (Perklns, 1958), dat de Oncholalnidae
(type 28) zich eerder voeden zoals de selectieve detrituseters, uaardoor

hij het voedingstype 28 niet langer alleen als predatoren maar ook als
onnivoren gaat beschouven.

Nlettegenstaande ïleser (1953) er zelf reeds op uees dat ecologlsche
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en functlonele relatles nlet ultslultend op basls van morfologlsche
kenmerken kunnen bestudeerd vorden, ls deze lndeling echter noolt ln zijn
geheel in vraag gesteld en tot op zekere hoogte bruikbaar gebleken (zLe
verder). Naast Boucher (L972) die vooral de types lB en 28 herschikt op

basis van de mondholte, de aard van het voedsel en de uijze van
voedselopname, en naast het verk van Levy en Coull (19??) clie aan de hand

van de darminhoud en de kopbreedte nog neer subtypes onderscheiden, dient
vooral het rerk van Roneyn en Bouuuan (1983) verneld te uorden. In deze
studle wordt bij het onderschelden van verschlllende voedingstypes niet
alleen rekening gehouden met de aard van het opgenomen voedsel maar ook
net de grootte en de heterogeniteit van het verelste of geprefereerde
voedselaanbod, uaardoor de voedingstypes neer ecologische betekenis
krijgen. Niet alleen urorfologische kenmerken, uaaronder de nondholte en

de aanwezigheld en de vorn van sensorrsche organen, naar ook

fysiologische kenmerken zoals het pomprltne van de farynx uorden ln
beschouwing genonen : soorten net gereduceerde sensorigche organen. een

kleine nondholte en een ononderbroken pompritme van de farynx zouden
typisch zijn voor voedselriJke nrilieus uaar voedselselectie reeds is
opgetreden door de structuur van het habltat; dit ln tegenstelling tot
soorten, met goed ontuikkelde sensorische organen, die selectief
voedselpartikels opzoeken en opnenen en uaarbij de farynx uitsluitend
ponpt bij contact met een voedselpartikel. Niettegenstaande de ruinere
opvatting van dIt onderzoek (de conbinatle van fysiologlsche en

morfologische gegevens) zijn de resultaten echter relatief beperkt
gebleven aangezien slechts op 12 soorten ernpirisch onderzoek uerd gedaan.

Ondertussen is de kennis over de autoecologie en ecofysiologie van
speclfieke soortengroepen toegenonen, ziJ het op basls van een beperkt
aantal experinentele studies (zie overzichtsartikels HeÍp et al, 1995;
Jensen, 198?a). De voorgaande norfologlsche argunenten yorden hlerdoor
al of niet ondersteund.

Enkele auteurs (ïleser en Kanvlsher, 1961; Teal en ïleser, 1956;
ïarvick en Prlce, 1979) vinden een corretatle tussen de vorn van de

nondholte en de resplratleacttvltelt, vat volgens TeaI en ïieser (1965)

de ecologische en functlonele betekenls van de vler norfologlsche
voedlngstypes benadrukt. Erk type ts gekennerkt door een bepaalde
respiratieactiviteit om zijn specifieke metabolische en gedragsfuncties
te onderhouden. Verschillende soorten vornen echter een uitzonderlng op

deze correlatie.
In laboratorlumomstandigheden verd vastgesteld dat de rreeste
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eplstratumeters zlch Inderdaad lcfr. ïleser, 1953) blJ voorkeur voeden

met cllatoneeën, dle na te zlln geopend met behulp van een tand, vorden

leeggezogen. Deze naarnemlngen zlJn o.a. gedaan voor Chomadorlta tenuls

(in Jensen, f982), Hypodontolainus balticus (in Von Thun, 1968),

Eudiplogaster pararnatus (in Romeyn et al., 1983) en Chronadorita

guidoschneideri (in Romeyn en Bouvman, 1983). Daptonena biggi (in
Jensen, 19?9) en Linhomoeus gittingsi (in Jensen, 1985), tuee

niet-selectieve detrltuseters, nemen bacteriën enlof diatomeeën ln hun

geheel op.

Daarnaast stelden Jennlngs en Deutch (1975) vast dat B- glucosidase,

een enzyme dat zowel biJ de lntra- als de extracellulalre verterlng

actlef ls 1n de darn van bactertëneters (bv. líonhystera denticulatalr
niet aanvezig is bij algenetende nenatoden (bv. Chromdorita germanica).

Het aantal spiJsverteringsklieren zou biJ nematotlen zeer klein zLJn'

teruiJl deze cellen ook gebrulkt yorden biJ absorptleprocessen, rnt
volgens Tletjen en Lee (19?7) een aanvljzing !s voor het beperkt

enz)menspectrum biJ nenatoden. Het andere voorden de selectle van

voedsel gebeurt niet ultslultentl tljdens de voedselopname (op basls van

de mondholtegrootte en de voedtngsstrategle) naar ook blJ de verterlng.
Bovendien is deze eelectie zeer sPecifiek. Tracerexperinenten met

Chronadorita nacrolaimoides hebben immers aangetoond dat van de 20

algensoorten en de 14 bacteriËnsoorten, die zijn uitgetest, slechts twee

diatomeeén de groei van deze nenatodenpopulatle onbeperkt in stand houden

(Tietjen en Lee, 19?3). Dus zovel epistratuneters als detrituseters

voeden zich rnet bacterièn, unicellulaire algen en fungi (Jensen, 198?a)

waarbiJ sonnige soorten gekenmerkt zljn door een zeer specifieke en

selectleve voedselstrategie .

Verder vorden enkele, meestal zeer nobiele soorten, aangetrokken door

tijdeliJke aggregaties van organisch nateriaal, afkonstig van afgestorven

planten en dleren. DergellJk vaarnenlngen zlJn gedaan voor detrltuseters

zoals Sabatierla mlgrans naar ook voor verscheldene Oncholalnldae soorten

vaaronder gncholainus ox;rurls, Pontonena vulgare en líetoncholalnus

scissus (Heyers et al., 19?0; Help et al., 1985; Lorenzen et al, 198?).

Volgens Gerlach (19??) zijn vooral de geassocieerde nlcroflora en fauna

de attractieve voedselbron voor deze soorten, uat 1n overeenstennlng is

net de reëvaluatie van de Oncholainldae als detrituseters door ïieser
(1950). Lopez et al. (19?9) stelden echter vast dat opgelost organisch

nateriaal belangrlJker ls dan organlsche parttkels en micro-organismen als
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voedselbron voor de Juvenielen van een andere Oncholaimldae soort,
Àdoncholainus thallasophygas. Soortgelijke waarneningen werden reeds
eerder gedaan voor Pontonena vulgare (chia en larwick, 1959).

0p basis van deze gegevens reévalueert Jensen (199?a) de indeling van
llieser (1953) en beschouwt hij de Oncholaimidae en de Enchelidiidae als
een afzonderlijk groep naast de detrituseters, de epistratumeters en de
predatoren. Beide famities zouden in tegenstelling tot de Enoplidae, de
Selachinematidae, de Thoracostomopsidae en de Sphaerolaimidae gekenmerkt
zijn door een subterminaal eindigend kanaal in de subventrale tand,
waarlangs een spijsverteringsktier uitmondt. Jensen (19g?a) onderscheidt
deze groep aIs ilscavengersn of aaseters, aangezien de juvenielen zlch
uitsluitend zouden voeden met opgelost organisch materiaal afkomstig van
afgestorven organismen, terwiJl adulten zich facultatief als predatoren
kunnen gedragen. Binnen de detrituseters wordt er niet langer
onderscheid gemaakt tussen al of geen selectieve voedselopname, aangezien
hiervoor weinig evidentie bestaat (Jensen, 19g?a).

Tenslotte kunnen nog enkele zeer gespecialiseerde voedselstrategieén
vermeld worden. volgens de rnLrcus-trapr- hypotheser van Riemann en

Schrage (1978) wordt door een zeer intensieve mucussecretie ter hoogte
van de caudale en faryngeale klieren van verschillende nematodensoorLen
een uitermate geschikt biotoop gecreëerd voor de ontwikkeling van een
rijke microflora. Een nog intensere relatie wordt geobserveerd bij
verschillende leden van de subfamilie Stilbonenatinae naarvan de cuticula
bekleed is met synbiontische bacterién. Volgens powell et al. (19?9)
oxideren deze bacterién sulfide bij Eubostrjchus dianae en

E. parasitiferus. Het eindproduct zou voor de nematode bruikbaar zljn
als energlebron. Gerlach (19?S) omschreef dergelijke interacties aIs
vormen van rrgardeningil, hierbij suggererend dat een andere
stilbonematinae, Leptonernella aphanotàecae, zich clirect voedt net de
bacter ièn.

Zowel de indeling van lÍieser (1953) als die van Jensen (19g?a) worden
hier geêvalueerd aan de hand van de voordeltagemeenschappen.
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8 .L.2. Resultaten

8.1.2.1. Troflsche structuur naar ïIeser (1953)

8.L,2.1.1. Relatieve abundanties en trofische dlversiteit

In Tabe1 8.1. zijn per staalname en per statlon de relatieve abundanties
van de vier voedingstypes en de trofische dlversiteit gegeven. lanneer
alle stations met alle andere stations rorden vergeleken, zijn op basis
van het voedlngstype 18, 2À en 28 respectieveliJk 55, ?0 en 42 stations-
paren significant van elkaar verschillend (Tabel 9.3.). Voor het
voedingstype 1À werden geen significante verschlllen gevonden (Tabel
8.2.).

De stations met de laagste trofische diversiteit {Trofische
diversiteitsindex (T.D.) gem. > 0.{5) ztJn gekenmerkt door de domlnantle

F19.8.5.: Relatleve abundantle van (a) de nlet-sclectleve detrltuseter3,
(b) dc eplstratureters, (c) de predatoren/onnlvoren
(ïlcser, 1953), pet Etrtlon en pcr canpagne
(ln volgorde : najaar t8l, voorJaar t85 cn najaar r85)
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Tabel 8.1.: Relatieve abundanttes van de I voedlngstypes (rleser, 1953)

en de troftsche dllversltettstndex (T'D' I per statlon en

Pel canPagne.
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0.015

0.005

0.023

label 8.2.: Kruskal lallls-test tusscn dc 20 statlons op

basls van de ralatlcve abundantles van de I
voedlngstypcs (llcser, 1953) (n = 60; P =

algnlflcantle).
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TabeL 8.3.: tlultlpele vergellJklngvan de 20 statlons na een Kruskal rallls-
test op basls van de relatleve abundantles van de voeillngatypes
lB, 2À en 28 (r ziln slgnlflcant vcrschlllcnde stattons;
P = 0.05).

van de niet-selectleve detrituseters (gem. lg - Bl t) (statlons 1, 1g,
261 28r 32, 46, 54r 63, 55 en 6?) (F1g.8.5a.). rn enkele van de overige
statlons kunnen ook de eplstratumeters (Flg.B.5b.), of de

predatoren/omnlvoren (F19.8.5c.; statlons 3?, 39, {3, 15 en 55) domlnant
zljn alhoeyel deze domlnantle noott zeer ultgesproken is (T.D. = 0.36 -
0.43).

De relatleve abundantle van de nlet-selectleve detrltuseters bedraagt
noolt nlnder dan 22 t (genlddeld over de 3 canpagnes). De cplstratum-
eters zijn het minst abundant (( 20 t) in cte stations 1r lg, 2gr 3zr 39,
54, 63 en 65. De predatoren/onnivoren zljn gekenlrerkt door de laagste
abundantles (<20 t) ln de statlons l, 18, 261 32, lG en 51.
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8.L,2.r.2. correlatles met de ablotlsche ongevlngsfactoren

De vler voedingstypes ziJn steeds signlftcant gecorreleerd rret de

samenstelling van het sedimnt (Tabel B.l.). Het grootste percentage
niet-selectieve detrituseters is aanwezig in de fijnste, best gesorteerde
en slibrijkste sedimenten. De epistratumeters geven de voorkeur aan
grovere (= medium zand), grintrijkere en minder gesorteerde sedimenten.
De predatoren/ornnivoren zijn eveneens het meest abundant in slibarme,
mediumzandige sedimenten. De selectieve detrituseters zijn slechts
negatief en laag significant gecorreleerd net de grintfractie tijdens de

tweede canpagne.

líet uitzondering van de laag significante en positieve correlatie van
de niet-serectieve detrituseters rnet het percentage zoet water (!s=
0.{035, n = 20) wordt er verder geen enkele correlatle neer gevonden net
andere factoren (chlorofyl a, zwevende stofgehalte, orbitaal- en

stroomsnerheden) dan de sediurentsamensterling en de diepte.
De relatieve abundantie van de vler voedingstypes is ook ntet

signlflcant verschillend tussen de tvee statlonsgroepen dle vorden
onderscheiden op basis van de stabiliteit van de sedimentsanenstelllng
(Tabel 8.5. ) .

8.1.2.1.3. Similaritelten tussen statlons

In Fig.8.6. zljn de stations gegroepeerd op basis van een tvinspan,
uitgevoerd op cle relatieve abundanties van de vier voedingstypes. Àls
pseudo species cut levels is de Braun Blanquet-schaal gebruikt. De

campagnes van zeven van de 20 stations (stations 3, 26, ZB, 55, 53, G5 en

6?) sptitsen reeds op biJ de eerste dlchotonie. Slechts één van deze
statlons (67) wordt op dezelfde manier opgesplitst als op basis van zijn
soortensanenstelltng (zle Hoofdstuk ?). Er uorden tvee statlonsgroepen
onderschelden : enerzljds de statlons 11, 24r 25,31, 37r 39, 13, {5 en

de repllcars van de eerste canpagne van de statlons 55 en 6?; en

anderzljtls de stations 1, 18, 32r 461 51 en de repltcafs van de tvee
laatste campagnes van de statlons 55 en 6?. De eerste groep ls
gekenmerkt door hoge abundanties van de epistratuneters enlof tte

predatoren,/omnivoren, terwijl in de tyeede groep de niet-selectieve
detrituseters dominant zijn. llet uitzondering van statlon 18 en station
5{ en de stations gekenmerkt door een onstablele troftsche structuur
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komen deze tnlngloepcn overeen net de tuee ecrste tvlngroc[,en gcvord op

basls van de soortensancnstelllng (zle HooÍdstuk ?). tan dc hand van

verder opgcsplltste tvlngroepen rcrdt gecn overeenhorct rcer gevondcn

tussen de resultaten van beitle trinslnns.
lel onderschelden de zes tvlngroepcn, gevord op basls van de

hun trotlschesoortensamnstclling, zich van elkaar op basls van

structuur (Tabel 8.5, 8.? en 8.8). Flg.8.?. toont echter dat er voor de

neeste tvlngrocpen (vooral TïIlf la, lb en 2) statlons zlJn dle sterl
afulJken van de genlddelde trend per twlngroep.

- TrIil 3 (van Hoofdstuk ?) vordt steeds gekennerkt door de hoogste

abundanties () 80 t) van de nlet-selectleve detrltusetcrs en de laagste

abundanties van alle overlge voedlngstypes (( 10 tl.

3(1,
1l
24
25
26(1)
31
37 (2,
3e (2)
43(1,
45
55(1)
ó3(1)

28(1)
37(1)
39(1, 3)
43 (3)
ss(3)
65(1)
67(1)

I
32(2,
46(2,
54 (2)
63Q)
65(2)
67 (2,

t8
46(t)
54(t,
26(2,
28(2,
s5(2)

3 (3)
63(3)
65 (3)
32(1)

3)
3) 3)

3)
3)

3)

z)

3)

Flg.E.5.: tntncprnclasslflcatlc ven dc stattons op baala ven dc

relatlcva ebundantlc ven dc I vocdlnptlpcr (flcacr, 19531.

(11 = rcpllcars yan hct nejeer ttl; (Zl ' rcDllctrg
ven hct voorjaar t05; (31 = rcpllclrc ven hct nelaer rf5.
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lc dlchotorlc 2c rltchotoltc 3c dlchotortc
f, p r I f, D

lt
IB

2À

28

1. t9

10.90

3.10

1? .00

0.22

0.001

0.07

0.000

5 .15

11.9E

9. t9
1?.15

0.100

0.00?

0. 023

0.001

2r. E3

15.95

20.30

0.001

0.00?

0.001

label 8.6.: f,ruskal ïalltc-test op basle van dc rclatlcve abundentlcs
van I vocdlngstlpca tucscn rcspcctlcvcllÍI dc 2, I ea

5 tvingrocgcn (gcvord og baalr ven dc coortcnga:n-
etclllngl (n ' 60; p 'tlgnlflcantlcl.

2E tunf I trlx 2 fim 3 trll| |

tïIl| I
tïm 2

tum 3

trll| |

///// . r t
lll//

l/ltl
ilil/

lebcl E.?.: llultlpclc vcrgcllJrtng ven itc I tvlngrocpcn (na 2c dlchotoalc!
Dr ccn f,ruclal trlllc-tcct og brrls van rlc rclrtlcvc abundentlec
vrn dc I voctllngrtypêt (n r 50 i r ztJn :lgnlflcent vcrcchll-
lcrda trlngtocpcn!.

1B trll| 1 lrlil 2 trll 3 tgllt I

tïIil I
?ïIlf 2

trlil 3

tutf a

2À trlil I tuN 2 trIN 3 trlil |

tillt I
TïIII 2

lrlrf 3

tïIil |

t//t/ . r
t/t// r .

lllll t
//1il

r77.



- TïIN {a wordt ook gekenmerkt door hogere abundantles van de nlet-

selectleve detrltuseters (gem. ?3 t), en lage abundantles van de

predatoren/ornnlvoren (gem. 6.4 t) en de selectleve tletrltuseters
(gen. 2.5 t). Deze twingroep verschilt wel significant van TIIN 3 op

basls van de hogere abunttantles van de epistraturneters (9en. 17.39 t).
- In TïIN lb vertonen de niet-selectieve detrituseters lage abundanties

(gem. 2{ t), en dlt ten voordele van de eplstratuneters (gem. l0 t) of de

predatoren/ornn i voren .

- TrIil la, 2 en {b zijn onderllng niet slgnlftcant verschlllend voor één

van de voedingstypes. Ze vorden gekenmerkt door grote standaard-

afwiJklngen op de gentttdelde relatleve abundantles van de voedlngstYPesr

en vertonen internediaire geniddelde abundantlevaarden tussen die van

TÍIN 18 enerzijds en die van TIIN 3 en la anderzljds.

IB TïtN la Trlil lb Tïlll 2 TïIll 3 lïIll la TïIll lb

IïII le
TïIX lb
luN 2

TïIN 3

lflil {a

lïIN {b

////// t . t I

/////l . t I

////// t t

////// . r

////// t

///////

28 tïtil la trIX lb tllll 2 lUltl 3 lcII tà ?IIll lb

?rtr la
?ïIll lb
trlx 2

tuH 3

trli ||
tïm tb

?abel g .8.: llulttpclè vcrgcllJtlng van dc 5 tvlngrocpcn (3c dtchotonle)

na ecn Krushal ïallts-tcst op basls van dc relatleve
ebuntlantlcc ven dc I vocdlngstypea (n r [,Q; r stJn

rtgntf tcant vcrschlllcndc tvlngrocPcn) .
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2À ?ïIil Le Tllll tb TïIil 2 ?ïItl 3 Íïltl la ?ïI1l {b
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TïIX lb



.c!

c';

c!
oo|-(t
É
I

HOr.o0,oo
to |-n.ooE^oclc
Oodàox,|Jlrdg)OÉ,
oro+J
Ét't'!iÉ
ttÊOoneodÍo>N6 crtOC,g+,
ooH.gdo

!o
É|!'t|!.,>u!cr

ttoc)oêc4O
4'
cÉruoo
tt<dÊa)o,tor6.o4rlt,!ut o
Ol{O>ocro3l
+t t{
rloo
d rtt
OqrO
É?tbll

F
;
ó
È

(t'

.;

E883Ro

.E;
í?

í c\l

I79.



@
VO ORDELTA

------------ -10m

-q-

e nicuwe woterfeg

^^^..{ (./\H'=".

i-
n /-32ll -_------a7J | 

-----i 
i

uJ)-

^./-\/^ \ ,', ..-'
d{

y \er-.,'1.-\,tenieuwe wotervíeg

uncno I. \/.)

I Okm

0 5 lOkm:

nq
:

@
VO ORDELTA

-5m

'2=*

o ïesterschelde

Rclatleve abundantte van (a) de gredatorên en (b) 
'le

Oncholatutdae of aasÊters (Jcnsen, 19E?a) pêl statton

rn per caDpagne (ln volgorde : naJaarrsl, voorJaar r85 en

Yestersche I de

F19.8.8. :

najaar | 85) . 180.



8.L.2.2, Troflsche structuur naar Jensen (198?a)

In Tabel 8.9. en F19.8.8. zlJn de relatleve abundanties gegeven van de

predatoren en de aaseters zoals ze worden gedefinieerd door JenEen

(1987a). Er worden nog steeds significante verschillen gevonden tussen
de twintig stations op basis van de predatoren, in tegenstelling tot de

aaseters of Oncholainidae raarvan de variatle van de relatieve
abundanties binnen de stations groter is dan tussen de stations (TabeI
8.10. en 8.11.). Er bestaat uitslultend een signlflcante correlatie tussen
de aaseters en de diepte (Tabel 8.12.). De predatoren vertonen nog

steeds met dezelfde abiotische factoren (n1. de mediane korrelgrootte en

de slibfractie) correlaties (zij het zelfs voor elke campagne

afzonderlijk) als de 28 groep van ïieser (1953) (Taber 9.12.). Enkel
voor de predatoren vorden er signiflcante verschlllen gevonden tussen de

twlngroepen gevormd op basis van de soortensarnenstelling (TabeI 8.13.).

st nalaar t8l roorJaar | 85 jaar | 8{

pred. )nch. ored. Onch. lred. lnch.

1

3

11

18

2l
25

26

28

31

32

3?

39

r3

t5
l5
5l
55

63

65

67

1. ?8

26,53

20.5?

9 .2r
26.03

27 ,97

2.tL
23 .98

22.00

2.29

3?.51

36.61

L2. 17

25. 33

1.76

12.36

9.50

26.70

61.90

r?.61

1.03

12. {8

5. t3

3.01

3. r7

13. ?6

9.09

56.72

5. 5l
9. ?1

12.99

23.L7

1.03

0.6?

0.7r
11.1{

37.50

10.8?

6.50

5.39

1.75

a.50

5. 90

6.53

23.30

19.70

2.L6

9.27

6.00

l.?r
3?.00

37.36

10.68

15.00

2.29

r.67
7 .L1

?. t8

3.11

2.31

0.2a

11.00

?.10

3.05

1.50

4,27

12.81

10. ?3

3. r6

7 .26

0. 00

1.51

2.32

0.00

0. ?l
0.83

t. 83

1.02

1. 86

0.69

1.1?

2.t3
t0.00

12.58

10.90

t5.9 |
1. 38

t5. 51

30.29

1.10

22.30

21.33

L?.80

15.32

0.00

1.2.90

t2. a8

8.31

0.56

0.00

2.3r
t2,21

5.72

6.32

?.69

15.56

1.92

1t.89

8.11

2.80

12. ?0

t1.6?

5?. t0

1.17

0.00

13.6?

11. ?6

5. 56

0. 5a

0.00

Tabel 8.9.: Relatleve abunttantles van de voedlngstypes naar Jensen (198?) :

prcd. = prcdatorcn; Onch. = Oncol.alntdae.
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f, I

DrGatetorcn

Oncholelrtllec

3t.26
29.58

0.01?

0.055

?ebcl 8.10.: f,ruclal lelllr-tsct tucrcn ilc 20 rtetlons
op besls ven dc rchtlcvc ebundentlcc vln dc

prcdetorcn Gn .rsctêts (Jcnrcn, 138?a)(n ' 60i

P ' ttqntflcantlc).

pteó 1 3 11 1S 2r 25 ?6 2E 31 32 3? 39 13 15 16 51 55 63 65 6?

I
3

11

1t

2l
25

26

2a

31

32

3?

3t
t3

t5
t5
5l
55

63

65

5?

tt i t t - ! i

ll .

/l
/l

.tilt..tt

.tt.
rt.t

.at.
t..t

t..l
tatata

ll . t
ll | .

// t t

/l t

tll t
ll t t t t t .

ll ' t I '
ll t '

ll ' I
ll | '

ll ' t t
tl

tl

al
tt

tl

tl

?ebcl 8.11.: llultlpclc vcrgclttllng vrn dc 20 ctettoru n ccn

lruetrt lrlltg-tcrt op butl vu da rrletlrvc
rbutÉrntlc ven dc Arcdetorcn lJcnrcn, l9t7e)
(. zlln rlgntf lcent vcrrchtllcnilc ctetlomi p ' 0.05).
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naJaar t 8{ voorJaar I 85 naJaar t85 3 canpagnes genldde Id
(n 20) (n = 20) (n 20) (n 50) (n = 20)
rs p fs I rs p rs p rs p

pred - l{d(í)
sor t
sllb
dpt.

0nch. - dpt.

-0.47'r

-0. tt7

0.01?

0.025

-0. 501

-0. t9l

0.012

0.013

-0

0

-0

-0

t22

t03

tLl

380

0.032

0.039

0.035

0 0t9

-0. r?0

-0.50?

-0.256

-0. 219

0.001

0.001

0.024

0.0t5

-0.'tr7
0. t0s

0.001

0.038

Tabel 8.12. : slgntflcante spearnan rank-correlatlecoefflclenten (r, )

tussen de voedingstypes (Jensen, 199?a)en tte abiotische
ongevlngsfactoren (sedlnent en dlepte) (p = slgntftcantle).
(de niet-slgnlflcante correlaties ztJn nlet lngevultt; dpt. =
d iepte )

K P

preal .

Onch.

25.258

10.883

0.000

0.054

Tabel 8.13.: Kruskall fallls-test tussen de 6 tulngroepen
(gevornd op soortnlveau) op basis van de relatleve
abundanties van de 2 voedtngstypes (Jensen, 19g?a)
(n = 50; P = Eignificantle).

8.1.3. Dlscussie
8.1.3.1. Evaluatie van de trofische structuur volgens ïieser (1953) en
volgens Jensen (1987a).

De stelling van Jensen (198?a) clat de predatoren/onnivoren zoals
gedefinieerd door ïleser (1953) niet aIs een ecologisch coherente groep
kunnen beschourd uorden, uordt nlet tegengesproken door onze resultaten.
Enerzijds zijn de predatoren zoals gedefinieerd door Jensen gekennerkt
door een grotele stabltttelt per statlon (nreer slgniflcant verschillende
stationsparen); anderzlJds zlJn de correlatleg net de ablotlsche
ongevlng, dle nog wel voor hetzelfde habltatstype gelden als btj de
indeling van lieser, reer uitgesproken (correlaties gelden voor elke
canpagne afzonderlijk); dus de predatoren zoals gedefinieerd door Jensen
hebben een lneer afgebakende habttatspreferentie dan de predat oren/
omnlvoren naar ïieser (1953).
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f, p

l.À

1B

2À

28

pred.

Onch.

0.623

8.03?

3.80?

t. ?86

6,312

8.196

0.732

0.018

0.119

0.091

0.0t2
0.01?

Tabel 8.11.: Xruskal lallls-test tussen dc 3 canpagncs

op basls van de relatleve abunctnatles van

alle voedlngstypes (n = 60; p = ElgnlflcanÈIe).

De functionele relevantie van de aaseters daarentegen, is niet direct
duidelijk. Zo is de temporele variabiliteit per station groter dan de

totale variablliteit (geen significante verschillen tussen de stations)

en vordt er noch per campagne, noch over de drie campagnes sanen enige

correlatie met het abtotisch milleu gevonden. lanneer tle tenporele

varlabiliteit echter nader wordt beschouwd, dan bfljkt dat aIle repllcars

waar de relatleve abundantle groter ls dan 13 t afkomsttg zlJn van één

van beide najaarscanpagnes, en dat in de betreffende stations (stations

25,28r 39, 43 en 55) steeds een veel lagere abundantie wordt gevonden

tijdens het voorjaar (Fig.8.9a. en 8.8b.). De relatieve abundantie van

tte Oncholainictae is significant lager tijdens het voorjaar in

vergelijking tot beide najaarscampagnes (Tabel 8.11. en 8.15c.).

HierbiJ is de oprulnnnde functle van deze soorten een mogellJke

verklaring voor het feit dat deze voedingsgroep abundanter ls tljdens het

naJaar, aangezlen tlJdens deze periode neer afgestorven organisnen op de

bodem aanwezig zijn.
Daarnaast worden bovengenoende stations mestal gekennerkt door een

lagere abundantle van de nlet-selectleve detrltuseters (F19.8.9b.) (op

twee repllcats na ( 31.5 i) ttjdens het najaar ln tegenstelllng tot het

voor1aar (> 35 t), tervijt de relatleve abundantles van de eplstratum-

eters en de predatoren relatlef constant bltJven over cle drle canpagnes

(Fig.8.9c. en d. ). Er vordt ook een hoog significante en negatieve

correlatie gevonden tussen de Oncholalnldae en de niet-selectleve
detrituseters over de drie canpagnes samen (rs = -Q.l?5, n = 60).

Bovendien is, niettegenstaande het ontbreken van enig significante
eorrelatie van de aaseters net dén van de abiotische nilieufactoren in de

Voordelta, de meest uitgesproken geneenschappeliJke eigenschap van de

ra4.



viJf statlons met een hogere abundantle van deze voedlngsgroep een kleln
organlsch c-gehalte (Ftq.8.10.) en een lage macrofaunadensiteit
(Fis.8.11. ).

Een nogelijke hypothese is dat in dergelijke detritusarne biotopen
aaseters wel degelijk competitief bevoordeeld ziJn ten opzichte van de

tletrituseters tijdens de najaarsperiode. Literatuurgevens tonen aan dat
de oncholaimidae inderdaad eerder rnet het voedselaanbod dan yeI net de

sedimentsamenstelling zijn gecorreleerd. In de Liverpool Bay

bijvoorbeeld (lard, l9?3) is de doninantie van het genus oncholainus met

respectieverijk 40 en 70 t niet gebonden aan een specifiek habitat.
Dergelijke hoge abundantie yordt enerzlJds aangetroffen ln sllbrijk
nedium zand, en anderzijds in grlntrijke, slibarne en grofzandige bodens.
Ter hoogte van de Belgische kust (Herman et al., l9B5) zijn de

0ncholalmltlae donlnant ln sllbarrne, medlumzandlge sedimenten, dle verder
gekenmerkt zijn door een laag organisch C-gehalte. In het Eens-estuarlum
(Bouwman, 1983) ziJn de Oncholainidae ln de eerste plaats geassocieerd
net de voedselarme randen van de lntergetiJdenplaten.

Bovendien neemt TletJen (1959) een duidellJke selzoenaliteit waar in
de relatieve abundantle van deze farnille, net de hoogste abundanties
tijdens de herfst (september tot november), en de laagste abundanties van

18 canp. l canp.2 canp.3

canp.L ///// t I
canp.2 /////
canp.3 //////

pred. canp.1 canp.2 canp.3

canp.L ///// t t
canp.2 /////
canp.3 //////

Onch. caup. l canp.2 canp.3

caag.l ///// I .

canp.z l//// I
canp.3 //////

?abel 8.15.: llultlpcle vergellJtlng van de 3 canpagnes na ecn Xruskal
lallls-test op basls van de relattevc abundantles van

de vocdlngstypes {r zlJn rlgntftcant vcrcchlllcndi g = 0.05).
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detrltuseters zlJn nlet belangrlJk ln de Voordelta. In grofzandlge

substraten daarcntegcn kan dezc vocdlnglgroep zeer abundant zlJn,

onderneer tengevolge van de tocnane van lntcrstltlële fanllles zoalg de

Epsilonentidae en de Draconeletidec (ïillere et alr 1982a).

Flg.E.ll.: Dc totalc ncrofaunadlchthctd gcr !t.al Ln dc Voordclta
tljilcns lrct voorlear r!5 (naar Sclp cn Erlnd, 19t?1,

nt aandutdlng v:n dc 20 statton! v.n dczc rtudlc.

I0TRLI 0lCHïHtlD in Reineck-box
oí Vrn Veen-hrp 4l^e (.prlrci 85)

l6-ea I llol-lrrrl
Itlóa.lbu.t (atlll2l
sot r {Ft. [-{

l'1ac robenthos
) VOORDELTR

aa.aa+ataaaaaaailttaaaa+aalalalaoaattti
llcDatr .'t.l .lrtlm.. tltlt
r r t@ ataals lailao It lÈar
. r l! . loliMoír. r. ll
a r ll|( r- ttll
a r ll!. .. Itl
I r llt. í. lsL Íatl
.rrl.l t.vela! ld t.lt lc'rt .r .t.l.lr Yt tr..n{.t l.ll |ll,

(,#":tïl
t^ 

2'- -., \'., . -': ::.Se;' ii..
t-a ."'..- \.-*, ./

....t' G3 "i o---r- ?*i;í.t-Ï

. a. a a a a.?ía a t t a a ó a a a i I t t a a t a a a a. a + a a a t + i i t t i a a t a i t a l a i a I t a t a t

188.



8.1.3.2. Correlatles met de abiotische ongevlngsfactoren

De bruikbaarheid van de trofische structuur zoals gedefinieerd door
lieser (1953), is reeds herhaaldelijk aangetoond doordat bijna steeds
dezelfde correlaties net de sedimentsamenstelling worden teruggevonden.
Ook in de voordelta ziJn, zoals ln de meeste andere studiegebieden
(llieser, 1959, 1960; Tietjen, 1969 , L977, 1980a; taryick , LglL; Boucher,
L912; Juario, 1975; pratt, L977; ïillems et ar., 1992a) de trofisch minst
diverse gemeenschappen (gekennerkt door de uitgesproken dominantie van de

lB-groep) geassocieerd net de meest slibriJke sedlmenten (cfr. TïIN 3).
In slibrijke zandstations ziJn de niet-selectieve detrituseters nog

steeds dominant, zij het dat de relatieve abundantie van de eplstratum-
eters is toegenonen (cfr. TïIN 4a). Slibarme substraten zlJn gekenmerkt

tloor hogere abundanties van zovel de 2À als de 28 groep, waatbt1 geen van
beide voedingstypes uitgesproken doninant zijn (cfr. TIIN la, TïIN lb,
TïIN 2, TïIN {b).

De meest voor de hand llggende verklarlng voor deze relatle is het
voedselaanbod dat karakteristiek is voor elk sedlrrentstype. Zo vordt er
meestal een groter percentage predatoren/omnivoren gevonden in de neest
oligotrofe substraten (Kin9, L962; Bouman, 1983; ÀIongi, l9g6); deze
soorten zijn ook dikwijls dominant in mechanisch verstoorde nilieus waar

optimale condlties voor de groel van bacteriên en diatomeeên ontbreken,
of waar kleine voedselpartikels voortdurend worden uitgespoeld. In fijne
sedimenten, waar bacterien en detritus meer abundant zijn dan in grovere
zanden, zijn vooral detrituseters aanvezig, omdat deze zich in de eerste
plaats voeden met flJn organisch materlaal (tard, l9?5). Hogere

abunclanties van epistratumeters zijn neestal geassocieerd net slibarme,
mediumzandlge stablele sedlnenten, ondat ze meestal grotere partikels
consuneren of zandkorrels afschrapen net hun tanden (Àlongi, 19g6). ze

zijn minder abundant ln slib en flJn zand odat een nlnlmale parttkel-
grootte ls verelst (Àlongl en TletJen, 1980).

Deze correlatles vertonen echter evengoed ultzonderlngen. Zelfs per
statlon vorden, nlettegenstaande de stabllttett van het sedlnent, grote
varlatles ln de troflsche structuur geobserveerd.
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8.1.3.3. Temporele varlabllltelt

Uit de classtflcatle van de statlons door nrlddel van tvlnspan, bllJkt
reeds de grote tenporele varlabiliteit dte de troflsche structuur van de

nematodengemeenschappen in de Voordelta kenmerkt. Vanaf de eerste

clichotomie zijn de respectievelijke canpagnes van zeven stations (3, 26,

28r 55, 63, 55 en 67) reeds opgeslitst over de gevormde twingroepen. Noch

ult deze analyse, noch ult een Kruskal fallls-test tussen de drie

campagnes, blijkt enige seizoensgebonden variatie van de relatieve
abunclanties van de soorten. líet ultzonderlng van de nlet-selectleve
detrituseters naarvan de relatieve abundanties significant verschillen

tussen de eerste en de tueede canpagne, zlin de canpagnes verder niet
discrimineerbaar voor één van de vier voedlngstypes (Tabel 8.1{.).
Nochtans kan verwacht vorden tlat voedlngsgroepen zoals de eplstratum-

eters, ïaarvoor mlcroalgen een belangrlJke voedselbron ultmaken, dezelfde

selzoenallteit vertonen als hun voedselbron, namellJk een plek ln de

Iente en de zomer (Tietjen, 1969; Platt, 1977). l{aar zelfs binnen eLke

canpagne wordt geen enkele correlatle gevonden nret het chlorofyl
a-gehalte.

In tvee van de zeven stations (stations 25 en 55), clie reeds bij cle

eerste dichotomie opsplitsen, is de tenporele variabiliteit veI seizoens-

gebonden, deels aIs gevolg van de hogere abundantie van de Oncholaimidae

tijdens het najaar. De 2B-groep (= Oncholaimidae en predatoren) volgt

grotendeels dezelfde trend (zie boven).

In geen enkel statlon is de vljziging ln de troflsche structuur een

gevolg van een toe- of afname van het aantal soorten van een bepaald

voedingstype : (1) ofnel verandert de relatieve abundantle van neerdere

soorten van een bepaalct voedingstype in tlezelfde richting (vb. station
53); (2) ofwel zijn uijzigingen in de trofische structuur het gevolg van

het verdyljnen van éón enkele domlnante soort. Zo ls In statlon 3

Hypodontolalmus setosus nog met 0.61 t vertegenvoordlgd ln het naJaar van

85, In tegenstelltng tot de 30 t tlJdens het naJaar r8{.

In het eerste geval ts de kans groter dat riJzigingen ln de troflsche

structuur het gevolg zljn van externe nllleufactoren, gecorreleerd net

het voedselaanbod, aangezien verschlllende soortenpopulatles, net als
veronderstelde gemeenschappeli jke eigenschap de voedingsstrategie,

dezelfde veranderingen ondergaan.

In het tweede geval zijn de vijzigtngen in de trofische structuur het

gevolg van de populatiedynamica van áén enkele soort, zodat deze
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veranderlngen nlnder noodzakellJk gecorreleerd zlJn met wlJzlglngen ln
het miIleu, en evengoed een Intrinsiek kenmerk van de populatle kunnen

zijn.
De hoge abundantie van de 0ncholainidae is op station 25 na, ook

steeds te wijten aan de uitgesproken doninantie van een soort, namelijk
viscosia langrunensis in de stations 28, 39 en 43, en líetoncholainus
scanicus in station 55. In station 25 zijn drie viscosia soorten
relatief abundant. De neeste Oncholaimidae soorten reproduceren echter
éón tot tvee maal per Jaar, waarblj het voor de hand ligt dat de

reproductie-activltelt plaatsgriJpt op het moment dat de

levensonstandigheden, en ook het voedselaanbod, het nreest gunstig zijn.
soorten die meerdere generaties per jaar vertonen (vb. H. setosus)
reproduceren ninder voorspelbaar. In dergeliJk geval is de kunstnatige
discrininatie tussen voedingstypes misleidend aangezien tte trofische
structuur enorm varleert afhankelijk van de reproductleperlode van de

dominante soort(en). Vandaar dat er nog steeds nood is aan een neer
ecologlsch gefundeerde groepering van soorten, waarblJ naast de

voedingsstrategie ook andere bioenergetische functies worden beschouwd.
Het verk van Jensen (1987a) vormt een berangrijke bijdrage in deze
context.

8.2. Conpetitie voor voedsel

Er is weinig evidentie over het belang van competitie voor voedsel binnen
nematodengeneenschappen : de morfologie van de kop en de mondholte is
zeer divers en uijst reeds op verschillende functies en trofische
posities van de verschillende genera. Bovendien is volgens Jensen
(1987a) de voedselopname zo speciflek (zie experlmenten van Tietjen en

Lee, 1973 en 197'll dat zelfs tussen norfologlsch veryante soorten
conpetltie voor voedsel geen llnlterende rol ln hun verspreldlng kan

spe len .

De experlmenten van Àlongl en Tletlen 11930) tonen echter aan dat er
signiflcante conpetltleve lnteractles bestaan tussen soorten met een

sterk geliJkende mondholte. De groei en zelfs de voedselselectie van

sommige populaties blijkt irnmers te varieren naargelang de aan- of
afvezigheid van andere soorten in de cultuur.

De hypothese van Connel (f980) en Fleeger en Decho (198?) dat onder
andere conpetltie voor voedsel de selectleve druk ts dte leidt tot
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speclfleke dteptepreferentles, slult aan btJ de bevlndlngen van Àlongl en

TIetJen (19S0). De horlzontale verspreldlng zou echter volgens Connel

(1980) ultsluitend afhankeli)k zljn van fysische factoren. Door de

ruintelijke scheiding van niches wordt voedselconpetitie verneden - Zo

Ieven bepaalde Sabatieria soorten die zeer abundant kunnen ziJn ln sIIb,
in verschillencte microhabitaten, die worden gekarakteriseerd door de

diepte in het sedinent en de hlermee geassocleerde zuurstofgradlent,

vaardoor lnterspecifieke competitte wordt gemlnlmaliseerd aldus Jensen

(1981, 1983). Joint et al. (1982) vinden twee Signaphoranema soorten net

een tdentieke mondholtestructuur in hetzelfde staal t zL7 het met een

volledig gescheiden vertikale distributie. In een slibrijk zandstation

ter hoogte van de Dultse Bocht zijn echter drle líicrolalnus soorten

aanwezig zonder enige indicatie van vertlkale nichedifferentiatie
(Juarlo, 19?5). Uitsluitsel betreffende het belang van conpetltle voor

voedsel verelst duideIIJk neer gedetallleerde studles van de dlepte-

patronen van soortenrlJke geneenschappen ln relatle tot het voedselaanbocl.

Daarnaast zou de competltie tussen macro- en melobenthlsche

bacteriéneters grotendeels gereduceerd zlJn onrdat nelobenthische

organismen, neer bepaald de nematoden, door hun activiteiten in het

sediment de bacterièIe populaties onderhouden (Gerlach, 1978). De groei

van deze populaties neemt zelfs toe in aanuezigheid van nematoden (Ingman

et al., 1985; Ànderson et al., 1983 en Àbrams en l'litchell, 1980). Door

tgrazinqt, de nechanische afbraak van detrituspartikels, de recyclage van

stikstof en fosforhoudende nutriênten, bloturbatie en door secretie van

rnucus trapsr worden de levensomstandigheden voor bacterlên plaatsellJk

verbeterd en de veroudering van cleze populaties verhinclerd (zle

overzichtsartikel, Tietjen, 1980b). Volgens Rudnick eÈ al. (1985) is de

competitie urinimaal aangezien nacrobenthische organisnen in het sedinent

foerageren, tn tegenstelling tot de melofauna dle vooral tegen het

sedlmentsoppervlak actlef ls.
Verscheldene studles suggeren ook een negatleve correlatle tussen

macro- en meiobenthos (Elngren, 19?8; ïarvick en Gee, 1981; larvlck et

al., 1985a) yaarbij Etngren (1978) concludeert dat conpetltie en

verstoring vooral belangrijk zijn in voedselriJhe gebieden (zle lloofdstuk

{).
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9. BIOI{ÀSSÀ

9.1. Resultaten
9.1.1. Individuele biomassa

9.1.1.1. Gemiddelde vaarden per station en tenporele variabiliteit

De geniddelde biomassa per individu (= individuele bionassa) en per
station varieert tussen 0.085 en 2.{60 pg drooggeuicht (dyt) en bedraagt
geniddeld 0.402 pg voor de Voordelta (Tabel 9.1.; Fig.9.l. ). De hoogste
individuele biomassa wordt gevonden in station 4G (gem.1.200 pq dyt).
In de stations 43, 45, 55 en 65 bedraagt de gemiddelde individuele
biomassa tussen 0.500 en 0.700 pg dvt. rn de overige stations is de

Indlviduele blomasga ?otale blonagsa
st naj. '81 voorj . r85 naJ. t 85 naJ. r8l voorj. | 85 naj. r 8!

1

3

11

18

2l
25

26

28

31

32

3?

39

{3

t5
15

5{

55

63

65

67

0.218

0.291

0.152

0.1?6

0.3{8

0.184

0.185

0.190

0.2{8

0.192

0,275

0.251

0. 383

0.297

0.5t1
0.250

0.816

0.157

0.261

0.351

0. t09

0.249

0.{35

0.353

0.528

0.204

0.3?1

0.555

0.328

0.329

0.700

0.282

0.80r

1. t00

2.t59
0.1?5

0.tt3
0. t10

0.500

0.5{3

0.229

0.085

0.156

0.183

0.284

0. t8l
0. l6?
0.291

0.3{0

0. 350

0.151

0.205

0.387

0.3a7

0.600

0.385

0.588

0. 5t1

1.3t9
0.251

1.328

0. ?t6

0.069

0.052

0.135

0.032

2.011

0.0{1

0.028

0. t6l
0.03{

0.0?5

0.099

0.0s8

0.6r0

0.055

2.063

0.03?

0.022

0.0?2

0.96r

0. r83

0.231

0.121

0.146

0.065

0.235

0.059

0.072

0.8t2
0.050

0.070

0.0t0
0.050

0.189

0.058

0.823

0.091

0.23?

0.883

1.016

0.2L7

0.055

0.055

0.162

0.0t6
1.19r
0. 06?

0.0?l
1.098

0.01?

0.05?

0.062

0.052

0.3tt
0.098

0.899

0.108

0.285

0.383

Tabcl 9.1.: Indlvtduele blomassa (ln rrg dvt) en totale blonassa per

oppervlakte-eenheld {in ng dvt/10 cn2) per statlon en per
canpa9ne.
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tnit.blonsaa 26.590 0.115

tot. btonssa 11.062 0.002

Íabcl 9.2.: f,rurkal hlllc-tqrt tuslcn ilc 20 stetlont op beglc ven dc

lndlvlducle (tnd.l cn itc totalc (tot.) bloreara 9cr

oppcrvlaltc-ccnhctd (n - 50; P - tlgnlftcantlcl.

Ind.blonssa 11.850 0.003

?ot. btongsa 2. ?1 0.250

tabel 9.3.: Íruckal ïallls-test tusscn de 3 calgagnas oP baslr ven dc

tndtvtduclc cn ilc totalc blorassa pcr oggcrvlrhte-ecnhcld
(n = 50i P 3 signitlcantle).

st. (3)(2)(1)

I
3

ll
10

2a

25

26

20

31

32

3?

39

t3
t5
t6
5l
55

53

55

5?

58

51

63

62

60

77

62

9?

59

59

5l
t0
56

5E

56

67

76

?0

?0

5?

5a 58

58 63

55 ?0

31 58

53 93

60 65

51 77

5t 75

5? 53

5? ?3

33 56

29 15

63 7l
75 55

11 39

56 6l
tl 56

16 59

15 7l
t3 r2

lebcl 9.1.: lclettcvc eburÉrnttcs (l) vrn dc Juvcntclcn

gcr etrtlon cn gcr crrgrgnc (l : neJear r0l;

2 : voorJear rt5; 3 : netear rt5)

194.



indlviduele blomassa steeds klelner dan 0.400 pg. Er bestaan echter geen

significante verschlllen tussen de 20 stations (TabeI 9.2.1.
Ifel wordt een duidelijke selzoensgebonden variatie waargenonen

(Kruskal uallis-test tussen de drie campagnes, Tabet 9.3.), waarbij de

individuen gemiddeld zvaarder zijn tiJdens het voorjaar (gem. 0.5?g pg

dwt), in vergelijking tot de twee najaarscampagnes (genn. 0.291 en 0.353
pg dwt). Deze seizoenaliteit is het meest uitgesproken in de stations 1,
11, 18, 24,26,28,37, 43, 45, {5 en G? (Fig.9.1.). In zeven van deze
stations (1, 11, 18, 24,26r 28 en 37) gaan de hogere biomassanaarden
tijdens het voorjaar gepaard met een rager percentage juvenielen (Tabel
9.4.). Er wordt echter geen correlatie gevonden tussen de relatieve
abundantie van de juvenielen en de individuele bionassa (r. = -0.09g, n =

40). In station 55 is de individuele blomassa groter tijdens het najaar
in vergelijking met het voorjaar (Fig.9.1. ).

F19.9.1.: Indlvlduele blonassa iln pg dyt) !n de Voordelta per statlon
en per caDpagne (ln volgorde : naJaar '81, voorlaar rg5 en

najaar '85) (volIe staven geven de gêrËten vaarde x l0-l)

VCORDELTA

Ind. biomosso (ug)

ta

Ycstensche I de
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9.1.1.2. Correlatles net de ablotlsche omgevlngsfactoren

Er bestaat voor elke canpagne een slgntflcante correlatle tussen de

individuele bionrassa en de nediane korrelgrootte (Tabel 9.5.). Verder

norden nog correlaties gevonden net de sortering van het sediment en de

diepte (Tabel 9.5.). De kleinste gemiddelde biomassa per individu vordt

gevonden ln tle fijnste en de best gesorteerde sedlnenten en ln de neest

ondiepe stations.
Er wordt ook een negatleve correlatie gevonden met het chlorofyl a-

gehalte, of met andere yoorden de individuen zlJn gemiddeld zuaarder bij
een laag chlorofyl a-gehalte. Verder claalt de lndivltluele blonassa

naarmate de orbitaalsnelheid en de nraxinale stroonsnelheid

respectlevelijk toe- en afnenen (Tabel 9.5.).
De individuele biomassa is ook stgnificant verschillend (Tabel 9.5.)

tussen de tvee statlonsgroepen dle wortlen onderschelilen op basls van de

stabilitelt van hun sedlmentsamenstelling (zle Hoofdstuk 3).

naiaar t8{ voorJaar t 85 naJaar | 85 3 canDagnes qenldde ld
(n = 0) (n 20) (n = r0) (n 60) (n 20)

t8 p Eg P lg p Ig p '"lp

Hd (d)

Eort.
slib t
grlnt t
d i epte

dens.

No

t{1

28

lTot. 
bion.

lcnt 
a

lvoru.
lvnex.

-0 r69

510

102

0

0

-0. trl
-0.539

0.521

0.018

0.011

0.039

0.026

0.00?

0.009

-0. r31

0. ll{

-0. {9?

-0. t0?

0.029

0.025

0.013

0.037

-0 r85

-0

-0

228

392

0.0t 5

0

0

0r0

0{3

-0.386

0.331

0.2?8

-0.315
-0.322

-0.232

0,223

0 .001

0.001

0.015

0.007

0.006

0.03?

0.0r3

I

0.66?l o.oo

0.531 I 0.00
I

l

I

0.565 0.00
I

I

I

_l
I

-0.r{0 
10.02

-0.136;0.02
0.816 | o. oo

Tabel 9.5.: Slgnlficante (p <= 0.05) Spcarmn ranh-correlattecoèfftcIénten
(r" ) tussen de lndlvlducle blomssa, Gn vcrschlll.ende blotlsche
paramters (dlverslteltrlndlccs, voedlngstypes, densltelt,
totale blougsa) cn de ablotlschc ongevlngsfactoren (scdlmnt,

dlcate, vatcrlvalltclt en hydrodynallckl(- 1c ntet berekenil;

P = !lgnlflcantlc).
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Ind. blonassa 9.565 0.002

Tot.blonassa 0.006 0.910

Tabel 9.6.: Kruskal ïallls-test op basls van ile lndlvtduel.e en de totale
blonassa per oppervlaktc-eenheld tussen de 2 statlonsgroepen,
ille zich ondelschelden op basls van de stabllttelt van hun

gedloentsarnenstelllng (n = 60i p = slgnlflcantte).

9.1.1.3. Correlaties net andere gemeenschapsparaneters

De individuele biomassa is niet significant verschillend tussen de

respectievelijke twingroepen, die gevormd zijn op basis van de

soortensamenstelling (Tabel 9. 7)

De lndividuele bionassa is negatief gecorreleerd met de

diversiteitsindices Ns en N, (Tabel 9.5). De kleinste individuele
biomassawaarden zijn geassocieerd net de meest diverse geneenschappen.

verder neemt de gemiddelde biomassa per individu toe naarmate de

densiteit afneemt en de totale biomassa per oppervlakte-eenheid toeneent.
Bovenstaande correlaties gelden niet voor elke canpagne afzonderliJk.

Tenslotte wordt over de drie campagnes samen nog een negatieve en laag
significante correlatie gevonden met de relatieve abundantie van de

predatoren/omnivoren ( 2B groep; ?abeI 9 . 5. ) .

le tlichotonie 2e dlchotooie
f, p x p

Ind. blonassa

Tot. blonassa

2.720

17.90?

0.099

0.000

r. t80

21 .137

0.213

0.000

Taber 9.?.: Kruskal rallls-test op basts van de lndlvtduele en de totale
blonassa ger oppervlakte-eenheldl tussen respectleverlJrr 2 en

I tylngtoepen (gevornd op soortnlveau) (n = 60; p =

tlgnlflcantle).
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9,L,2. Blomassaspectra

On een ldee te verkrljgen van de verdellng van de lnclivlduen over de

verschillende biomassaklassen uerd voor óón van de canpagnes de

blomassaspectra van de 20 stations in detail bestudeerd. Voor eIk
staalnamepunt van het najaar r85 (campagne 3) uerden de relatieve
abunclanties van het aantal lndividuen uitgezet per bionassaklasse.

Fiq.9.2 toont de respectievelijke spectra, waarbij de blonassavaarden ln
zijn getransformeerd. Voor elk indiviclu werd de bionassa, die is gegeven

in pg versgewicht (wwt), berekend op basls van lengte- en breedtenetingen
door gebruik te maken van de formule van Àndrassy (1956). In Tabel

9.8 is voor elk staalnamepunt de nodale klasse en de geniddelde

st. l{odus gen. S.F.

Ind. b.

1

3

11

I8

2a

25

26

28

31

32

37

39

a3

t5
t6

5l
55

63

65

5?

5,25

5.00

5.00

6.75

7.25

6.25

5.25

6.75

6.50

5. 50

6.50

6.25

?.00

6. ?5

7.50

5. ?5

8.00

6.25

5. ?5

7 .25

6 .002 0 .086

5. 566 0. 0?1

5.815 0 .085

6.506 0.0?{
6.583 0.081

5. t06 0.069

5.209 0.091

6. t70 0.080

6.671 0.065

6.062 0.079

5.218 0.096

6.329 0.075

6.81a 0.060

6.505 0.0?5

1,L25 0.067

6.330 0.080

6.966 0.098

5. t06 0.069

6. ?89 0.081

6. 886 0. 061

Tabel 9.8.: llodus = llodale klasse van de blomssaapectra (zle
Plq.9.2. ); gcn. Ind.b.= gcnlddclde lndlvlduele
bloussa, berckend op baslo van ntlngen,
In getransformerd, en ultgcdrukt ln pg vnt, S.F.=
gtandlaardfout van lndlvlduelc btonasaa pcr statlon ttJdens
het naJaar r85.
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lndlvtduele blomassa (In getransformertl) gegeven Ítanen ret de

respectlevellJke standaardfouten. De lndlvlduele blonasea, betekend op

basts van lengte- en breedtemtlngen ls hoog slgnlflcant gecorreleerd (rs

= 0.631; n = 20) net de gevogen individuele bionassa (zie boven).

Een lnranetrlsche variantleanalllse toont aan dat er slgnitlcante
verschlllen bestaan tussen de 20 stations op basis van de

respectlevel I Jke blonassaspectra :

t
2C
3t

Flg.9. 3. : Tvlnsgenclasstf lcatlc
sgcctra.

ven dc ctatlong op barlr van dc blolasca-

to
2a
25
2C
3l
g9
.43
rl5
5.1
63
65
c?

tAl I
ll

ac
55

tr
3

1l
32
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tussen statlons 19 {30.511 22.668 26.27I
binnen stations 2.699 2328.053 0.853
totale variatie 2.7L8 2758.594

Àan de hand van een twinspan met als variabelen de relatieve
abundantie per biomassaklasse en met als respectievelijke cut levels 0 t,
2 ï, 5 t, 7 t en l0 t, wordt een ldee verkregen welke stations een l

gelijkaarclig bionassaspectrum vertonen (Fig.9.3. ). Bij een eerste
dichotomie onderscheiden de stations l, 3r 11, 2G,32 en 3? zich van de

overige stations. Bij een tweede opsplitsing worden volgende groepen
gevorrrd

TïIN À1

TTIN À2

TTIN 81

TT'IN 82

statlons 18, 24, 28, 31, 54, 67, 65, 25, 43, 45, 39 en 53

statlons 46 en 55

stations 31 11 en 32

stations 1, 26 en 3?

De twee twingroepen (À en B)r gevormd na de eerste dichotomie, zijn
hoog significant verschillend (Tabel 9.9.) voor de rnediane korrelgrootte
en laag significant verschillend voor de slibfractie. De bij de tweede

dichotonie gevornde twingroepen zijn onderling eveneens significant
verschillend (Tabel 9.9.) voor beide bovenstaande factoren. Daarnaast

worden er ook nog significante verschillen gevonden voor de grintfractie
en de diepte (Tabel 9.9. ).

le dlchotonie 2e dlchotoute

K p K p

r{d (0}

slib t
grlnt t
d lepte

21.158

5.288

0.000

0.020

23,762

L2,925

10.580

8.252

0.000

0.005

0.011

0.0{l

Tabel 9.9.: Kruskal ïall.ts-test og basls van de abtotlsche oogevlngs-
tactoren tussen respectleveflrh 2 cn I tulngroepen
(gevord op basls van de blomssaspectra ) (n = 60i
p = slgnlflcantle) (niet-slgnlflcante verschtllen
zlln nlet gegeven).
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9.1.3. Totale blomssa

9.1.3.1. Genlddelde vaardcn per statlon

De totale bionassa per station varleert tussen 0.20 tot 2.05 4
tlrooggeuicht per 10 cmz (r"b.l 9.1.; F19.9.1.). 0p basis van onderllnge
significante verschillen (Tabel 9.2. en 9.10.) kunnen de stations
onderverdeeld vord"n in drle groepen, uaarbtj de statlons 1, 3, 26, 32 en

55 (groep 1), gekennerkt door hoge btonagsavaarden (0.180 tot 1.250 nq

clut per 10 cn2), zlch stgnlficant onderschelden van de statlons 11, 18,

25r 28,31, 37r 39, 13,15r 54,63 en 55 (groep 3), uaar de gcqlddelde

blomssa per statton nlnder dan 0.L22 rylL0 cn2 bedraagt. De statlons
21, 16 en 5? (groep 2), Gt een genlddelde btonaasa van 0.117 tot 0.116

mg/10 cm2, vorÍnen een internediaire groep. Er uorden geen signlficante
verschillen gevonden tussen de drie canpagnes (Tabel 9.3.).

labcl 9.10.: llultlgclc vcrgcllltlng vln de 20 statlonr na ccn lruslel
felllc-tcct op beslr ven dc totalc btorecse gcr oppcrvlrltc-
ccnhcld (r zlJn slgnltlcent vcrcchlllcnd: rtatlonsl I . 0.051.

Dc stetlonc ztln gcErocpccrd og basls van hun ondcrllngc
algnlf lcentc vêrlchtllcn.

2r t6 67 u 1t 25 2t 31 3? 39 t3 t5 5t 63 65

tttatitatitt

rttrtttrrtat
rlttttitttat

ttttttrrttta

rrtattattatt

tttat
atttt

t
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VOCRDELTA

e nieuwe ïotcrr€g

B i omosso

I O.Zoong/t

(rngl l OcJ)

0 5 l0km

-
Pig.9.{.: Totale blonassa per oppervlakte-eenheid (ln ng atvt/lO cn2) ln ale

Voordelta per statlon en per canpagne (ln volgorde : najaar r8l,

voorjaar t85 en najaa! r851 volle staven geven de geneten uaarde

x to'1).

9.1.3.2. Correlaties met de abiotische omgevingsfactoren

De totale biomassa ls steeds signiflcant gecorreleerd Ínet de sllbfractie
en de nediane korrelgrootte (Tabel 9.11.). ïat de overige
omgevingsfactoren betreft, yorden nog laag significante correlatles
gevonden net de orbltaalsnelheld en de diepte (Tabel 9.11.). De hoogste
blomassawaarden ziJn geassocleerd met de neest sltbrlJke en flJnzandige
sedinenten.

Er vorden geen significante verschillen gevonden tussen de twee
stationsgroepen die zich onderscheiden op basts van de stabititeit van de

sedimentsamenstelling (Tabet 9.5. ).

.;íi'-,-::-
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naJaar r8l

(n = 20)

voorJaar r85

(n = 20)

naJaar r85

(n = 20)

3 canpagnes

(n - 60)

genlddcld
(n - 20)

le p r3 p l8 p lg P rs 
It

r{d (d)

sIIb t
d lepte
dens.

N1

Ind.blon.
Vorb.

0.681

0.?95

0.001

0.001

0. rl?
0.685

0.911

0.021

0.001

0.001

0.383

0.5E8

0.80?

-0. lll

0

0

0r8

003

001

025

0

0

0.382

0.662

0.2?8

0.828

-0.325

0,223

0.001

0.001

0.016

0.001

0.005

0.0{3

ll
o.?0rl 0.0011rl

tl

-0.t25r 0.0311

Tabel 9.11.: Stgnlflcante (p (= 0.05) Spearnan rank-correlatlecodfflclenten
(re ) tusgen de totale blonassa per oppervlaktc-eenheldl en

verschlllende blottsche paraneters (dtversltelt, densltelt,
lndivlduele blonassa) en dle abiotlsche ongevlngsfactoren

(sedirent, diepte en hydrodynaniek)(- is niet berekend;

P = slgnlficantle).

9.1.3.3. Correlaties met andere gemeenschapsParameters

De totale bionassa is hoog significant en positief gecorreleerd met de

densiteit (TabeI 9.lf). Verder worden hoog significante verschillen
gevonden tussen de respectievelijke twingroepen, die zich onderscheiden

op basis van de soortensanenstelling (Tabel 9.?. en 9.L21 :

- TïIN ,la onderscheldt zich, op TïIN 2 na, door zljn hoge blomassaraarden.

- In TSIN 2 is de gemiddetde bionassa nog steeds relatlef groot, zij het

niet meer signif icant groter dan in TïIN lb en 3.

- TIIN 3, is met uitzondering van TIIN {a, van geen enkele tvingroep

signif lcant verschlllend.
- TïIN lb onderscheldt zlch van TïIN 1b door zlJn hogere blomassavaarden,

en van TïIN 4a door zlJn lagere blonassavaarden.

- TfIil la en lb vorden gekenmrkt door lage bionassaYaarden Per

oppervlakte-eenheid, vaardoor beide groepen significant verschlllen van

TïIil {a, ?fIN 4b en TïIN 2.
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TïIN la TïIN lb TïIN 2 TgIN 3 TTIN IA TïIT Ib

TI,IN 1a | /////// t
t

t

t

t
tTUrH lb | //////

TTIN 2

TTIN 3

TTIN Ia

TTIil Ib

//////
////// r .

////// r

//////

Tabel 9.12.: !íultlpele vergeltJklng van de 5 tvlngroepen (gevord op

soortnlveau) na een Kruskal ïallls-test op basls van de

totale bionassa per oppervlakte-eenheid (r zijn significant
verschillende tulngroepen; p = 0.05).

9,2. Discussie

9.2.1. De individuele biomassa

9.2.1.1. Temporele variabiliteit en relatie met de soortensamenstelling

De seizoensgebonden fluctuaties van de individuele biomassa, met hogere

naarden tijdens het voorjaar, kunnen voor een deel van de stations (1,

11, 18, 24,26,28 en 3?) verklaard worden op basis van het hoger

percentage juvenielen tijdens het najaar in vergelijking tot het voorjaar.
In de stations met de grootste (> 0.500 pg dwt) gemiddelde indlviduele

biomassa (stations 43, 45, 46,55 en 55) verandert het percentage
juvenielen echter recht evenredig met de individuele biomassa in de tijd.
De soms zeer uitgesproken, temporele fluctuaties van de individuele
biomassa in deze stations zijn verder ook niet altijd te verklaren aan de

hand van wijzigingen in de soortensanenstelling van de respectievelijke
gemeenschappen. De hoge individuele biomassa in statlon 55 tiJdens het
naJaar r84 kan wel verklaard worden door de ultgesproken tlonlnantie van

líetoncholalmus scanlcus (37 t), terwlJl deze grote soort eerder zeldzaam
(< 2t) ls tlJdens het voorJaar, en de genlddelde indlvlduele bionassa ln
dit station wordt gereduceerd tot 0.400 pg d'/t.

In station {5 ls de hoge gemlddeltle blomassa per incllvldu (0.500 -
2.500 pg dwt) steeds gecorreleerd met de uitgesproken domlnantle van

Sabatieria celtica en Sabatieria punctata (> 50 t).
Station 45 wordt gekenmerkt door de doninantie van Dichromadora

hyalocheile en Sabatieria punctata tijdens het najaar, terwijl in het
voorjaar vooral grote subdominante soorten voorkomen (o.a. Àxonolajmus
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helgolandlcus, Chromasplrlna spec., Daptonema lornoeense, Epacanthton

galeatum, |íesacanthlon afrlcanthiforme en Onyx perfectus) .

In statlon 43 ls de hogere lndlvltluele blonassa tljdens het voorjaar
gecorreleerd met de hogere abundanties van Stephanolainus elegans en

Àscolainus elongatus.

De hogere biomassa per individu tijdens het najaar f85 in station 65

wordt verklaard door de afwezigheid van kleinere soorten en de donlnantie
van Daptonena tenuisplculum, Sabatieria punctata en Àscolainus elongatus.
De lage individuele biomassa in statlon 67 (0.250 pg dvt) waar een

soortgelijke gemeenschap aanwezlg is als ln station 55, is dan ook niet
in overeenstemming met de vervachtlngen.

Hernan et aI. (1985) vinden geniddeld zvaardere indivtduen tijrlens de

vinter in vergelijking tot de zomer. Juario (19?5) stelde geen

seizoensgebonden fluctuatles vast 1n de gernlddeltle bionassa per lndividu.

9,2,L.2. Correlatles met de ablotlsche ongevlngsfactoren

Remane (1933) suggereerde een eenvoudige relatie tussen de Iichaamslengte
van meiobenthische organismen en de structuur van hun respectievelijk
habitat. Daar waar in sublittoraal zand vooral kleine, interstitiêef
Ievende individuen aanwezig zijn, worden slibrijke substraten gekenmerkt

door de aanwezigheid van gravende vormen, waarvan de lichaamslengte
minder gebonden is aan de porièngrootte. Ook latere studies bevestigden
dat vanaf een sllbfractle van 7 tot 20 t en een nedlane korrelgrootte
kleiner dan 120 pm de ruinte tussen de sedimentpartikels vordt opgevuld
(Crisp en lilliams, 1971) en cle typisch interstltiele fauna wordt
vervangen door grotere gravende soorten (lieser, 1959; 1960). Volgens

Swedmark (1964) is de interstitiëIe rufunte velke bepaaltl vordt door de

korrelgroottedistributie dan ook één van de belangriJkste ecologlsche
factoren voor de structuur van nelobenthlsche geneenschappen.

Naast de medlane korrelgrootte en de sllbfractle zou ook de sortertng
van het sedinent een belangriJke inpact hebben op de lengtedistributle
van soorten (lieser, 1960). Volgens llclntyre en Hurlson (1973) ziJn de

optimale condities voor de ontulkkeling van een lnterstitiéle fauna,
naast een mediane korrel van 230 pm, een goed gesorteerd sedinent. Bij
slechte sortering zijn de interstitièn tussen de partikels opgevuld door
f i jner mater iaal .
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larwick (1971) vindt een positieve correlatie tussen de lichaanslengte

van nematoden en de mediane korrelgrootte in zandige sedimenten, terwijl
deze correlatie minder uitgesproken is voor typische slibsoorten. lard
(1975), daarentegen, vindt geen verband tussen de gemiddelde nematoden-

Iengte en de mediane korrelgrootte of de sortering van het sediment.

In de Voordelta, waar het sediment uitslultend bestaat uit goed tot
zeer goed gesorteerd, fijn tot medium zand en een echte slibgerneenschap

ontbreekt, zi)n de zwaarste en dus ook de grootste soorten gecorreleerd
met de minst gesorteerde, mediumzandlge substraten, terwijl in de zeer
goed gesorteerde fijnzandstations de geniddelde individuele biomassa veel

kleiner is. líet andere woorden de hypothese dat binnen de slibarme
zandstations de gemiddelde grootte van de individuen positief gecorre-
leerd is net de poriëngrootte (en dus ook de mediane korrelgrootte) wordt

ondersteund door onze resultaten. Àlle stations waar de individuele
bionassa kleiner is dan 0.400 pg dwt, zijn gekenmerkt door een fijzandig
sediment (0.14 - 0.28 mm)r terwijl bij een grover sediment (> 0.28 mm) de

individuele biomassa steeds groter is dan 0.500 pg.

!Íat de fijnzandige stations betreft, zijn onze resultaten in
overeenstemming net de literatuurgegevens. In de zandige stations van de

Belgische kustzone (Herman et a1., 1985) wordt een gemiddelde individuele
biomassa van 0.320 pg dwt gevonden, terwijl in slibrijk zand het

drooggewicht van een individu geniddeld 0.295 trg bedraagt. In slib is de

gemiddelde inclividuele biomassa, in tegenstelling tot eerder gestelde
verwachtingen, kleiner (0.245 Ig) dan in zand. In een detritusrijk
zandstation ter hoogte van de Northumberland kust beclraagt de individuele
biomassa gemiddeld 0.448 pg dwt (tfarwick en Buchanan, 197f). En in een

zeer fijn zandstation ter hoogte van de Duitse Bocht (Juario, 1975)

bedraagt het gemiddeld drooggewicht per individu 0.15 pg. De soms zeer

hoge individuele biomassawaarden (tot 2.4 ;lg) in cle mediumzandige

sedimenten van de Voordelta, zijn niet onmiddellijk vergelijkbaar met de

gegevens afkonstig uit andere studies.

Naast de stelling dat de gemiddelde lichaamsgrootte en de vorm van de

nematoden het resultaat is van morfologische adaptaties aan cle fysische
eigenschappen van de lnterstitlète ruimte, zL)n recent ook meer

fysiologisch gefundeerde hypothesen geformuleerd omtrent de relatie
tussen de lichaamsvorm en de eigenschappen van het habitat.
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Zo wordt, op basls van de vaststelllng dat nematoden genlddeld drle
maal klelner zijn ln de bovenste centlmeter van een zandlge bodem ln

vergeliJking tot de indlvtduen aanvezlg ln de volgende I cm, gesuggereerd

dat de lengte/breedte ratio van thiobiotische soorten significant groter

is dan die van oxybiotische soorten (Jensen, 198?b). Op basis van een

studie van het nreiobenthos over het verloop van een sulfidegradiËnt in de

golf van New Hexico, werd reeds gesuggereerd tlat de grotere oppervlakte/

volume-ratio in thiobiotische soorten een noodzakeliJke aanpasslng is in

functie van de epidermale opname van opgelost organisch nateriaal als
bijkomende voedselbron, en van de minimaal vereiste zuurstofopnane in

dergelljke zuurstofarme biotopen (Jensen, 1986).

Jensen (1987b) besluit echter met de bedenking dat de aanvezigheid van

dense microbiêle gemeenschappen in sulfiderijke btotopen de constitutie
van het sediment kan wijzigen, zodat oxy- en thlobiotische habitaten toch

nog onderling verschillen op basis van hun fyslsche elgenschappen.

Het testen van deze hypothese valt buiten de mogeltJkheden van deze

studie ondermeer aangezlen geen horlzontale of vertikale sulficle-
gradiènten werden bepaald. fel blijkt dat in de Voordelta naast de

sedlnentsamenstelling nog andere factoren gecorreleerd zijn net de

individuele biornassa. Zo ztjn alle stations, uaar de gemiddelde biomassa

per individu meer dan 0.500 pg bedraagt, gelegen in de Ooster- of de

tlesterscheldemonding. 0p station 45 na, dat zich op de rand van een

ondiepe plaat bevinclt, gaat het hierbij steeds om cllepere stations, die

verder gekennerkt zijn (ook station 45) door een onstabiele sediment-

samenstelling (S.D. sortering ) 0.13 en,/of S.D. slibfractie ) 50 t van

gemiddelde) en een laag chlorofyl a-gehalte (< 90 pg per l). De klelnste
biomassawaarden (< 0.400 pg) zijn meestal geassocleerd Ínet relatief
stabiele substraten.

Het nogelijke verband tussen de aanwezigheicl van geniddeld zvaardere

inclividuen in de stations 45 en 55 (TWIN 4b) als gevolg van de dominantie

van de Oncholalmldae enlof de Conesomatltlae, en het lage chlorofyl
a-gehalte (< 0.65 pg per I) ln deze statlons verd reeds bedlscussleerd ln

Hoofclstuk ?. Beide families, met vooral conservatieve, traag groeiende

en relatief zuare soorten, zouden bevoordeeld ziJn in voedselarme

biotopen aangezien ze gernakkeliJker langere hongerperiodes kunnen

overleven, dit in tegenstelling tot kleinere, meestal opportunistische
soorten die vooral domineren in voedselrijke biotopen (Schiener, 198?;

Pearson en Rosenberg, f987).
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In de statlons 43, 45 en 65 zlJn echter zonel opportunlstlsche
soorten, zoals Dlchromadora hyalocheile, Daptonena tenuispiculurn en

Stephanolainus elegans, als conservatieve soorten , waaronder Sabatieria
punctata, dominant. Beide typen zijn vel vertegenwoordigd door relatief
zvare soorten. Een mogelijke verklaring voor de hogere individuele
bionassa in deze stations, is de interactie tussen enerzijds het
mediumzandig substraat en de grote hydrodynamische stress, vaardoor de

kans op uitspoeling relatief groter wordt voor kleinere organismen, en

anderzijds het gelimiteerde voedselaanbod zodat ook hier een

maximalisatie van de biomassa meer kans op overleving biedt. Bovendien
kan verondersteld worden dat voor een bepaald voedingstype
(vb. epistratumeters) vooral grote soorten (vb. Dichromadora hyaTocheile)
bevoordeeld zijn in voedselarme (laag chorofyl a-gehalte) omstandigheden,
omdat hun voedselselectie minder beperkt vordt door de voedselpartikel-
grootte dan in het geval van klelnere soorten (relatie grootte van de

mondholte - partikelgrootte) : de voedselpartikels rraarmee grotere
organismen zich voeden zijn meestal onbruikbaar voor kleinere organismen,
terwijl grotere soorten wel kleine partikels kunnen opnemen (cfr size
eff.iciency hypothesis van ttilson, 1975 en HaIl et al., 19?6).

9,2.2. Biomassaspectra

Niettegenstaande bij de studie van de nematodengemeenschappen van de

Liverpool Bay geen duidelijk verband werd gevonden tussen de gemiddelde

individuele nematodenlengte en de sedinentsanenstelling, stelde Tard
(1975) vast dat de standaardafwijking van de individuele biomassa

verkleint en de relatieve abundantie van de modale tengteklasse vergroot,
naarmate de sortering van het substraat en de respectievelijke
slibfractle toenernen. Dlt nil zeggen dat meer indlvlduen tot een

optimale lengteklasse behoren naarmate het sediment homogener vordt.
Ook ïarwlck (198{) vlndt dat de votm van de respectievetiJke

biomassaspectra (zij het dat de relatleve abundantie van het aantal
soorten in plaats van het aantal lndlvtduen werd beschouvd) verandert in
functie van de sedinentsamenstelling. Zo ls bij een mediane korrel van

0.2? nm de biomassarange van de koloniserende nematodensoorten veel
breder dan bij een mediane korrel van 0,179 mm, vaar de maxinare

Iichaamsgrootte van de soorten beperkt wordt door een afname van de

lnterstitiéIe ruimten. Vanaf een nedlane korrel van 0.100 mm worden de
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nog resterende lnterstltlën gekolonlseerd door klelne goorten, tervlJl
daarnaast ook reeds gravende goorten aanwezlg zL)n, met als gevolg dat

respectlevellJke blonassaspectra worden gekenmerkt door een llchte
bimodaliteit.

najaar '85
(n = 20)

lg P

nodus - l{d. (nn)

d lePte

aantal klassen - lía!. (nm)

sIIb t

0

0

-0
0

?30

t30

t06

r50

0

0

001

029

038

023

0

0

Tabel 9.13.: Slgnlflcante (p <=0.05) Spearnan rank-correlatle
coèfficlënten (r s )tussen de nodale klasse en het

aantal klassen van de blonassaspectra, en de ablotlsche
ongevlngsfactoren (n = 20; p = slgnlftcantle).

In de Voordelta is naast de nodale biomassaklasse en de gerniddelde

individuele biomassa, ook het aantal klassen, waarover de individuen
verdeeld zíjn, gecorreleerd met de mediane korrelgrootte (Tabel 9.13.).
Verder vertoont laatstgenoemde parameter nog een colrelatie met de

slibfractie. Dus de individuen zijn over neer biornassaklassen gespreid

bij een grotere slibfractie en een fijner sedlment (Fig.9.2arbrcrf en i).
Een twinspan, waardoor de stations gegroepeerd vorden aan de hand van

de verdeling van de individuen over de verschlllende biomassaklassen,
bevestigt deze trend. De meest fijnzandige , slibrijke en tevens meest

stabiele stations (TWIN 81 en 82) onderscheiden zich (Tabel 9.14.) door

een lagere modale klasse (( 5.5 pg wt In), vertegennoordlgd door een

kleiner percentage aan lndlvlduen (<15 t)r en door een lagere gemiddelde

indlviduele blomassa (< 5.21 pg vvt In) uaarblj de lndlviduen geEpreld

zijn over meer klassen (17 tot 23), ln vergeltJking tot de overige
stations (TïIN À1 en À2). Dus de hypothese van ïard (1975) tlat de

lengte- en biomassarange daalt en de sprelding over de verschlllende
klassen vermindert naarmate het substraat honogener is, uordt niet
ondersteund door onze resultaten. De grotere bionassadiversiteit in
slibrijke, fijnzandige stations, ten opzichte van de slibarme stations,
wordt eehter ook niet onmiddellijk verklaard door de afwezigheid van

de
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vlngroepl nodale klasse
I 
su'.tno.bton. {rn) 

| 

r nod.kI. aantal klasse

Tabel 9.11.: l{lnlnun - uaxlnum en genlddelde ( ) per tvlngroep, van de

nodale klasse, de genlddelde lndlvlduele blonassa (ln
ln pg wt), het percentage van de nodale klasse en het
aantal hlassen yaarover de blonassaspectra verdeeld zljn.

gravende soorten in dlt laatste sedimentstype. Vooral tle kleinere
soorten ontbreken, dit in tegenstelling tot sllbriJkere sedlmenten. ttel
gaat een bredere individuele biomassarange meestal gepaard met een grotere
soortendiversiteit, zeer hoge densiteiten, en een lager percentage

predatoren/omnivoren. Mogelijkerwijs is de toename van de blomassarange

ook rechstreeks gecorreleerd met de hogere soortendiversiteit en

clensiteit. Uit voorafgaande hoofdstukken is reeds de correlatie van deze

gemeenschapsparameters met o.a. het voedselaanbod en de hydrodynamiek

gebleken.

Recent vordt door verscheiclene auteurs de functionele en evolutieve
betekenis van de Iengte- en gewichtsdistrlbutie van benthische
gemeenschappen bediscussieerd (Schwinghamer 1981; 1983; larvick, 1984;

Gerlach et al., 1985; Harwick et al., 1985b). zo zouden zowel macro- als
neiobenthische gemeenschappen gekenmerkt ziJn door steeds dezelfde
Iognormale dlstributie van de relatieve abundantle van de soorten over de

bionassa, vaarblJ cle optlnale blonassa van de nelobenthlsche soorten
ongeveer 0.64 pg dnt, en dle van het macrobenthos ongeveer 3.2 mg

bedraagt. Het aantal soorten met een blomassa van ongeveer 45 pg is
steeds nininaal. De optimale blomassaklassen en de vorm van de

dlstributle zouden slechts vlJzlgen onder lnvloed van ablotlsche
faetoren, zoals sedimentsanrenstelling (zie boven) en diepte.

Àanvankelijk uerd aIs neest vaarschiJnliJke verklaring voor dit
conservatief distributiepatroon gesuggereerd dat voor elk van beide

benthische groepen, aIs gevolg van hun gescheiden evolutleve ontnlkke-
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Ilng, een speclfleke llchaansgrootte bestaat ïaarvoor de ontwlkkellngs-

en voedlngsstrategie optimaal zlJn (rarwick, 1984). Deze strategieen

zouden wlJzlgen rond een llchaamsgewlcht van 45 pg. In een latere studie
(tlarwick et al.r 1986b) werd cleze hypothese herzien uanneer bleek dat het

biomassa-optimum van pelagische invertebraten zich rond 45 pg situeerde.

Conpetitieve interacties tussen rnacrobenthische larven en holo-
planktonische organisnen, en de invloed van pelagische gemeenschappen op

de aard van het benthtsch voedselaanbod verden aIs potentleel belangzlJke

structurerende factoren beschound.

9.2.3. Totale biomassa per oppervlakte-eenheld

De totale bionassa - welke bepaald nerd aan de hand van de genlddelde

blomassa per individu en de clensiteit per oppervlakte-eenheld - ls
signiflcant gecorreleerd met de indlvlduele blomassa en de densltelt.
Àls gevolg hiervan worden voor beide parameters ook dezelftle correlaties
met de abiotische omgevingsfactoren gevonden. Ook de drie groepen

gevornd op basis van de biomassa per oppervlakte-eenheid (Tabel 9.10.)
konen grosso nodo overeen met de respectievelijke densiteitsgroepen (zie

auteur

Hclntyrer l9Sl

GullIe en

Soyer, 1968

Stripp,1969
larvick en

Buchanan, 19

Soyer,19?l
Boucher, 19?2

Juarlor l9?5

lflchols,1980

geograÍtsche ltggtng I sedlnent blonassa
(n9 dYt /10 c.n2)

N. Noordzee

ï.Schotland kust

l{ltldelandse zee

Dultse Bocht (N.zee)

l{lddelandse zce

llltldelandse zee

Dultse Bocht (tf.zee)

0ost Paclflc (Peru)

sI lb
sl ib

sl lb
sI lb

sl lb
el lb
sl lb

zeer flJn zand

sltbrlJk
zand

0.? - 0.8

0.? - 1.5

0.1 - 0.8

0.8 - 3.1

0.3 - 0.?

1.0 - 1.1

3.8

0.6 - 1.3

0.1 - 1.0

Tabel 9.15.: Totale blonassa per opgervlakte-ccnheld van ondlcpe sub-

llttorale narlene gebleden (naar llelp ct aI.r1985).
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Hoofdstuk {}. voor een bespreklng van de correlatles net de ablotlsche
omgevlng wordt dan ook verwezen naar de dlscussle van dlt hoofdstuk.

De totale blomassa per oppervlakte-eenheld kont overeen mt die van

andere studlegebleden met een vergellJkbare sedlmentsanenstelllng {zle
Tabel 9.15., naar Heip et al., 1985). In zuiver slib varteert de

bionassa neestal tussen 0.? en 3.8 ng dvt per l0 cm' (rí" Tabel 9.f5.).
Juarlo (19?5) vlndt ln sllbrljk fljn zand van de Duitse Bocht een

bionassa van 0.6 tot 1.3 ry/ 10 cmz vat vergeltjkbaar ls met de

blomassawaarden tn de relatlef sllbrtJke flJn-zandstattons van groeB 1.
In zuiver zand en sltbrtjk zand ter hoogte van de Belglsche kust (Herman

et aI.r 1985) bedraagt de totale bionassa respectlevelljk 0.25 en 0.12
ng/ l0 cD 2 , uat overeenstent net de resultaten van deze studie voor
groep 2 en 3.
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10. PRODUCTIE

10.1. Inleiding

De productie van een populatie over een bepaald tijdsverloop is de som

van de groeitoenane van alle individuen. Er bestaat geen methode voor de

directe productleschatting van nematodengeneenschappen. In eerste
instantie is de directe meting in sublittorale gebieden practisch zeer
moeilijk; een tweede belangrijke timiterende factor is het feit tlat vele
nematodensoorten gans het jaar asynchroon reproduceren. De meeste
productieschattingen zijn tot nu toe gebeurcl aan de hand van biomassa-
(Gerlach, 19?f) of respiratiedata (HcNell en Lawton, 19?0; tarwick en

Price, 1979). Gerlach (19?1) komt, op basis van een turn-over van

gemiddeld drie nakonelingen per generatie en drie generaties per jaar,
tot een productie clie negen naal cle geniddelde bionassa per oppervlakte-
eenheid bedraagt. tlarylck en Price (1979) vinden op basls van emplrische
productie/respiratie-relaties en directe respiratienetingen een

productie,/biomassa-ratio (P/B) van 8. ?.

Niettegenstaande respiratienetingen (ttarwick en price, 1979) en de

ruime extrapolaties van Gerlach (1971) gelijkaardige resultaten
opleveren, zou een P/B-ratio van negen nog steeds een significante
onderschatting betekenen (Heip et al., 1985). Deze kritiek is ondermeer

gebaseerd op het feit dat de levenscyclus van nenatoden sterk varieert
naargelang de soort, waardoor het gebruik van één enkele P/B-uaarde niet
geoorloofd zou zíjn. Vranken et al. (1985) tonen door rnidtlel van

Iaboratoriumexperinenten aan dat de P/B-ratio van nematoden veel groter
dan negen kan zijn. Zo wordt voor verschillende bacteriêneters (o.a.
Honhystera disjuncta (vranken en Help, 1985a) een p/B-ratio van 60 en

groter gevonden. Heer betrouubare schattingen zouden vorden bekonen door
middel van een regresslevergelijking op basls van de relatie tussen de

mininale generatletlJd (Tnin), de genitldelde naandtenperatuur (t) en het
geuicht van adulte wlJfjes (f) (Vranken et al., 1986) :

log Tnln = 2.202 - 0.0151 t + 0.527 tog r

ilet een biomassa turn-over van drle nakonelingen per generatie, uat
een betrouubare vaarde zou zljn (Heip et al.r1985) vordt de p/B-ratio per

maand berekend als l/Tmin X D X 3 (D = aantal dagen in de rnaand). Deze

productieschattlng ls nlet alleen temperatuursafhankeltJk, naar wordt
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tevens sterk be'lnvloed door het blomassaspectrum van de bestudeerde
populatie. De auteurs wiJzen wel op twee belangriJke extrapolaties die
worden gehanteerd bij bovenstaande productieschatting. Ten eerste worden

Iaboratoriumgegevens gebruikt voor schattingen van ontvikkelingssnelheden
in het veld; en ten tneede worden data afkomstig van enkele soorten, die
meestal opportunistisch zijn, geêxtrapoleerd naar alle soorten van een

gemeenschap.

Voor de Voordelta zijn productieschattingen uitgevoerd aan de hand van

bovenstaande regressievergelijking voor respectievelijk de voor- en de

najaarscampagne van r85. De watertenperatuur bedroeg gemiddelde 5'c
tijdens de maanden maart tot nei, en 15"c tijdens september. Door voor
beide gevallen (voor- en najaar) de maandelijkse waarden te extrapoleren
naar halfjaarlijkse waarden, werd een schatting voor de productie van het
jaar 1985 bekomen.

I0.2. Resultaten

De grootste productie wordt gevonden (Tabel 10.1. en Fig.10.l.) ln
station 25 ter hoogte van de Grevelingengeul (ZZ,Z g avt/nz/ jaar),
gevolgd door station I (1{.6 g dwt/mzljaar). Station 3 vertoont ook een

hoge productie (?.8 g dwt/mz /jaarl. Gelijkaardige waarden worden

gevonden in de zeewaartse uitloper (stations 55 en 32) van de

Oosterscheldegeul (resp.?.9 en ?.55 g dwt/m 2 / jaarl. In de overige
stations is de jaarlijkse productie steeds kleiner dan 2.65 g dyt/n2. De

kleinste productie wordt aangetroffen op de Vlakte van de Raan (stations
54 en 63)r in de lesterscheldegeul (stations 55 en 57), tle
Oosterscheldegeul (station 43) en de nabiJe ondiepe platen (stations 28,

31, 37, 39, 45). Ten noorden van cle Grevelingen (stations ll, lB, 24,
25) wordt een jaarlijkse productle van rond de 2 g dwt per m2 gevonden.

De hoogste P,/B-ratlo (42.4) vordt gevonden ln station 25 (Fig.10.2. ).
In de statlons 18, 26 en 39 ls de P/B-ratIo ook nog relatlef hoog en

bedraagt respectlevellJk 20, 1? en 15. In de overlge statlons varleert
de P/B-ratlo tussen 4 en 14. De laagste ratlors (< 5) vorden gevonden ln
de stations 5,1 , 55, 55 en 57.

Er wordt een hoog signiflcante
gemiddelde percentage slib en de

oppervlakte-eenheid (TabeI 10.2. )

correlatie gevonden tussen het
jaarlijkse productie per

. Er bestaat een laag slgnificante
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negatleve correlatle tussen de medlane korrelgrootte en de productle. De

p/B-ratlo 1s hoog stgnlflcant gecorreleerd net de medlane korrelgrootte
(Tabel 10.2.). De grootste productle uorclt gevonden ln de fljnste
sedimenten net het grootste percentage slib. De grootste P/B-ratio is
geassocieerd met de meest fijnzandige sedinenten, onafhankeliJk van het

percentage sIib.

10. 3. Dlscussle

Voor de Belgische kust (Hernan et al., 1985) verden productieschattlngen

uitgevoerd op basis van resplratiedata (farvick en Prlce, 1979) van de

vier voedingstypes. In de kuststations uerd een genidclelcle protluctie van

2.92 q dwt per m2 en per jaar gevonden. Ter hoogte van de Kvintebank

bectraagt tle Jaarll jkse productle 1.31 g dvt per m?

VOORDELTA
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In een gepollueerd Noordzeestatlon (Vtncx, 1n druk), gekarakteriseerd
door een lage dlversltelt, net aIs domlnante soorten Sabatierla punctata
(84.51) en Daptonena tenuispiculun (8.4 t) en een gemiddelde blomassa van
1.10 g wwt per m2, werd (ct.m.v. bovenstaande regressievergelijking) een
jaarlijkse productie van 3.3 g dwt p"r n2 gevonden (p/B = 20). Een
rÀufwuchsgemeenschapr in de Sargasso zee (Kito, 19S2), gekarakteriseerd
door grote seizoenale schomnelingen en een gemiddelde biomassa van l5? mg

vwt per m2, levert een jaarrijkse productie van 1.3?1 g dwt per m2 (p/B

= 58) (Vranken et al., 1985). Ter vergelijking bedraagt de jaarlijkse
productie in de voordelta gemlddeld 4 g dwt per n2 met een naxinum van
22.2 g dwt per m2.

Tenslotte merken Ye op dat met uitzondering van station 25, uaar een

hoge P/B-ratlo wordt gevonden (42.s), de p,/B-ratio ln de voordelta,
varieert tussen 4.27 en 20 met een genriddelde van 10. Deze waarde stent
goed overeen met de P/B uaarde vooropgesteld door Gerlach, (19?l) en
larwick en Prlce (1979) (resp. 9 en B.?).

De productie (= reproductie, lichaamsgroel en opstapeling van
reservemateriaal) is niet alleen soortafhankelijk, naar vordt tevens
bepaald door externe factoren, uaaronder temperatuur (Zaika en Uakarova,
19?9), saliniteit (ttarwick, 1981b) en voedselaanbod (Schiemer, 1985).
Schiemer (1985) stelde bij twee soorten (Caenorhabditis briggsae en

Plectus palustris) vast clat de productie volgens een hyperbolische
saturatiecurve toeneemt in relatie tot het voedselaanbod (bacteriête
biomassa). Bovendien zou bij een voedselaanbod, dat de onderhoudskosten
van een soort niet dekt, het metabolisme van deze soort reeds na enkele
dagen sterk gereduceerd zijn. Volgens Heip et aI., (1995) is de

bacteriéle productie ln ondlepe subllttorale habltaten meestal voldoende
groot zodat de productie in deze zone niet voedselgeliniteerd is. In de

Belglsche kustzone vordt echter een hogere productte gevonden ter hoogte
van Oostende dan ter hoogte van Zeebrugge, ntettegenstaande het organisch
koolstofgehalte groter ls ln dtt raatste station. Help et al. (19s{}
suggereren in dit verband tlat het effect van pollutie een nogeliJke
liniterende factor ls.

In tle Voordelta is de productle, net ultzonderlng van de

lesterschelde, het hoogst in de meest stibriJke en organisch verrijkte
stations (nanrelijk de stations 1, 3,26 en 32; zie Fig.l0.l. en 10.3.).
ÀIhoewel ninder slibrijk vordt er toch nog een hoge productie gevonden in
station 55, clat gekenmerkt is door de aanwezigheid van een groot aantal
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VOORDELTA

Hestersche I de

Fig.10.2. : Productie,/Biomassa tatio ( r85)

(votIe staven geven de geneten

in tle Voordelta Pet station.
caarde x 1o-1 )

conservatleve soorten (mogeliJk als gevolg van het beperkt voedselaanbod

(laag chorofyl a-gehalte) en cle onstabilitelt van het nilieu). De

P/B-ratio van dit station is bijgevolg klein (5.?). De hoogste P/B-ratio

is met uitzondering van de Grevelingenrnonding (station 25) niet
geassocieerd net de neest organlsch verriJkte statlons (f19.10.2 en

10.3). ïel zlJn vooral stablele habltaten gekennerkt door hoge ratlors
(statlons 25, 18, 39 en 25), terytll de mechanlsch en chenlsch neest

vetstoorde statlons de laagste P/B-ratlors bezltten (statlons 55, 55 en

61 : in de nonding van de Ooster- en de ïesterscheldegeul).
De stabiliteit van het nllieu ls vaarschtJntiJk de belangrlJkste

factor die de productie per biomassa van de respectieveliJke
gemeenschappen 1n de Voordelta bepaald. De productie per biomassa neent

af naarnate de verstoring van het nilieu (vb. hydrodynaniek en pollutie)
toeneemt.
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Door hun hoge densltelten en hun snelle turn-over (ln vergeltJklng tot
het nacrobenthos) ziJn nematoden zeer belangriJk voor de energleflux en

de nutriêntenrecyclage in benthische ecosystemen. De functionele
betekenis van de activiteit van nematoden in de bodem lgrazing, excretie
van metabolische afvarproducten en bioturbatie, vaardoor de gas- en

nutriêntenuitwisseling aan het sediment-wateropervlak wordt bevorderd) is
reeds tluidelijk aangetoond (Gerlach, 19?B; Tietjen, 19g0b; Findlay en

Tenore, L982; Schiener, 1987).

Hun belang als voedselbron is echter nlnder duidettjk (platt en

larvlck, 1980). Oorspronkelijk beschound als een trofisch eindpunt,
bestaat er recent steeds neer evidentie over de consumptie van nematoden.
De predatie op nematoden 1s echter noeilijk te interpreteren tengevolge
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van selzoenale en JaarllJkse fluctuatles ln de nenatodengeneenschappen

(Dayton, 1981). Exgerlnentele opstelllngen (Bell en Coull, 19?8; Federle

et aI., 1983; ttofsten et aI., 19831 en naaganalysen van nogeltJke

predatoren (nondelinge mdedeling 0. Hanerlynck) tonen aan dat nenatoden

vel degelljk geconsumerd rorden door verscheldene taxa (o.a. nacro-
benthos en bodenvlssen). 9at hun energetlsche blJdrage ls als voedsel-
bron ls echter nog niet iluidelijk.
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11. POLLUTIE

11.1. Inleiding
11.1.1. Vervuiling van de Noordzee

De Noordzee is omgeven door landen met een grote industriêle activiteit,
wat maakt dat ze ook éón van de neest vervuilde zeeën ter rereld is
(sperling, 1985). Langs verscheldene dlrecte en indirecte yegen worden
continu onnatuurlljke afvalstoffen, die in mindere of meerdere mate
schadeliJk ziJn voor het marien milleu, aangevoerd. xen is lang van
oordeel geweest dat deze enorne vatermassa een onuitputtelijke capaciteit
had om afvalstoffen te verdunnen of te oxideren. De dispersie in de zee
is echter niet perfect en dikwiJls vorden afvalstoffen onder invloed van
biologische en fysische processen plaatselijk geconcentreerd (OrsulIivan,
1971 ) .

De grootste lnput van onnatuurllJke afvalproducten ln de Noordzee
gebeurt via rlviermondingen (O'sulllvan, L97L; Sperling, 19g5). Doordat
een belangrijk deel van de intlustrie en de steden zijn ingeplant langs de
grote rivieren, worden zowel industriële als hulshoudelijfe afvalstoffen
tot diep vanuit het binnentand aangevoerd. Daarnaast worden hoge
concentraties van industriëIe afval vanop schepen en platformen of via
smeerpijpen in zee gedumpt (sperling, 1986). Àndere wegen uaarlangs
afvalstoffen in zee terecht komen zijn : via de neerslag, door uittoging
uit de bodem (o.a. van pesticiden), door afvalverbranding op zee, of door
het accidenteel vrijkonen van toxische stoffen (Eisrna, lggl; HcIntyre,
1988)

Naast de oorsprong, verschilt ook de aard van de afvalstoffen.
Organisch materiaal, een natuurlijk eindproduct van de primaire productie
en een belangrijke schakel ln de voedselketen, veroorzaakt eutrofiëring
bij overmatige artificiële accunulatie (bijvoorbeeld via de riolering of
via industriële lozingen van organische chenicaliên). Dit gaat neestal
gepaard met een verschulvlng van de redoxlaag naar de oppervlakte toe,
vat ln extrem gevallen leldt tot volledlg anaerobe onstandlghecten en de

vorning van waterstofsulflde (Gray, lggl; Gee et al., 19gS). Verder
vordt de zuurstoftoevoer naar de onderllggende substraten verhlnderd door
de bezinking van inerte organlsche partikels of fiJn organisch slib
(OfsuIIivan, 1971). Ook nutriënten zoals fosfaten en nitraten,
natuurlijXe bronnen voor de primaire productie, verstoren het ecologisch
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evennlcht ln geval van een onnatuurltJk hoge toevoer (0rsulllvan, 1971;

l{clntyre en Johnston, 197{).
petroleunrderlvaten hebben zovel fyslsch als chenrlsch een lnpact op het

interstltiëIe nilleu van zandlge substraten. BIJ het aanspoelen van olie

uordt het strand bedekt door een nln of neer ondoorlaatbare laag,

uaardoor nutriënten- en zuurstoftoevoer vorden benoeilijkt en organische

koolwaterstoffen (clie slechts natuurliJk worden afgebroken indien er

voldoende zuurstof aanvezlg is) accunuleren. Bovendlen zlJn bepaalde

aromatische en atiphatische koolvaterstofverbindingen toxisch (Glere,

19?9 ) .

Verder ziJn ook nog verscheldene anorganlsche stoffen, zoals

verbindingen met zuare netalen en zuren, en radioactieve afvalproducten

in bepaalde concentratles sublethaal tot lethaal voor narlene organisnen

(Gray, 19?5; Giere, 19?9; Rutgers van der Loeff en Lavaleye, 1986;

Spaans, 198?). Raclloactief naterlaal wordt gefncorporeerd ln narlene

sedlnenten en kan vla de detrttuseters 1n de voedselketen terechtkonen

(Rutgers van der Loeff en Lavaleye, 1986).
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In de voordelta vorden grote hoeveelheden vervulld RtJn- en l{aasvater
aangevoerd vla de Nleuwe laterveg en de Harlngvlletslulzen. De

lesterschelde voert in verhoudlng veel nlnder maar yel ernstiger vervuild
water aan. Het lesterscheldewater stroont aanvankelijk zuidwaart6 n13ar

keert uiteindelijk terug naar het noorden parallel met de kust (Nihoul en

Hecq, 1984 ) .

Uit een studie van de zuideliJke Noordzee (Etsna en Kalf, 199?) bfijkt
dat ten zuiden van de voordelta (de Belgische kust tot en net de

lesterscheltlenoncling), de totale concentratie aan partikels in suspensie
hoger is dan in de naburige kustzone (Fiq.ll.l). Het gebied ter hoogte
van de ïesterschelclemonding, vaar een groot deel van ttit fijn nateriaal
bezinkt, is relatief rijk aan organisch materiaal (Fig.1l.2). volgens
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Elsma (19S1) zlJn organlsche afvalstoffen echter nlet steeds gebonden aan

sIlbrlJke gebteden. In de noorduaartse stroonrlchtlng van het

lesterscheldeuater, evenvlJdlg net de kust, wordt een relatlef hoog

gehalte aan organische koolstof gevonden, ln tegenstelling tot de

relatief kleine slibfractie in dlt gebied (Seip en Brand, 198?). Verder

zijn ook de nonding van de Grevelingengeul en de neest noordeliJk gelegen

statlons van de Voordelta rtjk aan organlsch naterlaal (F19.11.2)' De

aanvoer hlervan gebeurt voornameliJk vta de respectlevellJke estuarla.

Hierblj noet weI opgemerkt uorden dat vóór de Grevellngen geen belang-

riJke lozingen van lndustriëIe afval ziJn gekend.

Zvare metalen, zoals Zn, Cu en Pb accunuleren vooral op plaatsen Yaar

fiJn naterlaal wordt afgezet (Eisna, 1981). Hun concentratie is verder

nog afhanketiJk van de dlspersiemogeliJkheclen, en neent ongekeerd

evenredig toe net de afstand ten opzlchte van de bron van vervulllng
(Eisma en KaIf, 198?). Dit verklaart de hogere concentratles Zn, Às en

pb stroomopwaarts van de lesterschelde, ln vergeliJktng tot het nondings-

O'S?t .62F
I'ui.62a

Ptg.11.3.: Verspreldlng van zlnf
allbgchalte (d) tn dc

(ult Elsna, 19tf).

(a), lopper (b), lootl (c) cn het

ZuldellJke Bocht van de Noordzee
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l

Flg.U.l.: versprelttlng van zand net een lJzcrgchalte van reer dan 0.1 t ln
de 0.250 tot 0.315 nrn fractle : het gearceerde gebted ls het
studlegebled; de donkerste arcerlng ytjst op een hoog ljzergehalte
(ult Elsna, 1981).

gebietl (Fatima et aI., 1988). Er rorden echter nog steeds onnatuurli1ke
(hoge) concentraties zvare metalen aangetroffen in de slibrijke gebieden
ter hoogte van de lesterscherdemonding en ter hoogte van de l{ieuve
uaterweg (Fi9.11.3) (Braecknan et ar., l98l; Noltlng, 19g5; Elsma en

Kalf, 1987 en Fatima et al.r1988). Zyare netalen kunnen ook yorden
geÏncorporeerd in het sediment door co-prectpitatie. Htertoe lenen zlch
vooral zandige bodens (> 200 pm). zo vorden ijzer-rijke zandige
sedimenten gevornÉ in de directe nabijheld van de Rijnnonding (Ftg.11.l)
(Eisna, f981).

11.1.2. Nenatoden en pollutle-nonltorlng

Doordat vele afvalstoffen uttelndellJk bezlnken en ztch mestal op

chemlsche of fyslsche vlJze blnden aan de sedlrcntparttkels, ls het
sedlnent een belangrtJk reservolr voor afvalstoffen (Hetherlngton en
llarvey, 1978; Eisna, 1981 en l{clntyre, lgss}. sinds de ontuikkeling van
nonltorlngprogranmars voor narlene pollutie 1s veel aandacht besteed aan
de ln de bodern levende organlsnen (l{clntyre, 19SB). Àangezien benthische
organlsnen nln of neer sedentalr ztJn kunnen dezelfde gemeenschappen
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meerdere nalen op dezelfde plaats bemonsterd wortlen (Bllyard, 198?). Het

opstellen van een model op basls yaarvan voorspelllngen over de

toekomstlge evolutle van een blologlsche geneenschap gedaan norden (=

doel van biologische nonitoring), is immers pas mogelijk indien een groot

aantal observatles in cle tijd ztJn ultgevoertl (Help, 1980).

gorspronkelijk uerden vooral macrobenthische gemeenschappen betrokken

in monltoring-studies. Het gebruik van nelobenthos ln uronltoring-

progragrutfs nerd aanvankeliJk afgerend door taxonomlsche problemen en de

grote rulmtelijke variabiliteit, uaardoor deze geneenschappen zouden

gekenmerkt zijn (Gray et al., 1980).

De bruikbaarheid van meiobenthische gemeenschappen, neer bepaalcl de

nematoden, aIs indicatoren van poltutie uerd onder andere geévalueerd

door Ferrls en Ferris (19?9), Heip (1980), Platt en larvlck (1980) en

ptatt (1984). Hun belangrijkste argunenten worden hieronder aangehaald

en geïllustreerd aan de hand van literatuurgegevens, voornamellJk

afkomstig ult experimenteel onderzoek.

(1) Een korte qeneratletlltl en een hoge allversltelt laten toe dat

nematodengemeenschappen vlugger reagelen op veranderlngen ln hun omgevlng

dan macrobenthische organismen.

- Uit experimentele studies btijkt dat het aantal generaties per jaar

naargelang de soort varieert tussen 1.6 en 21, net een geniddelde van

tien generaties per jaar (zie overzichtsartikel Heip et aI., 1985). Deze

schattingen zijn echter gebaseerd op in vitro-culturen. Àangezien

neestal snelgroeiende nenatoden in laboratoriunexperlnenten zijn
gebrutkt, bltjven schattlngen betreffende de nlnlmun generatletiJd van

nenatoden in hun natuurlijk habitat echter speculatief (Heip et al.,
1985). Gerlach (f9?1) beschouwt drie generaties per jaar als een

representatieve nininunwaarde. Op basis van een levenscyclus-turnover

van 2.2 tot 3, en drie generatles per jaar bekont Gerlach (1971)

geliJkaardige productleschattlngen als ïarwlck en Prlce (19?9) tlle

gebrulk maken van een enpirlsche relatle tussen resplratle en productle,

onafhankelijk van de mininrungeneratletiJd. De turn-over rate, die beitle

auteurs vinden is tot vijf maal groter dan dle van Dacrobenthische

organisnen, niettegenstaande de neiobenthische biourassa slechts 3 t van

de nacrofauna bedraagt. Vranken et al. (1986) bekonen aan de hand van

een regressievergelijking op basis van de relatie tussen nlnlmale
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generatletlJd, tenperatuur en het gewlcht van adulte ytJfJes
productleschattlngen ln bepaalde habttaten (vb. p/B = 60; z\e
r0).

- tlat de diversiteit betreft, vorden in de Voordelta bijna
zoveel nenatoden- aIs macrobenthossoorten gevonden (resp. 242
soorten) (Seip en Brand, 198?).

nog hogere

Hoofdstuk

twee maal

en 140

(2) Nenatoden ziJn toleranter tlan de meeste andere taxa voor zowel
organische als anorganische vervuiling. ze zijn dikwljls het enig
overbrijvende taxon ln zwaar gepollueerde gebieden (Heip et ar., 19g4).

Uit het schaars proefondervindelijk onderzoek dat verd uitgevoerd,
bfijkt de grotere tolerantie van nematoden voor zuare netalen, dit in
vergelijking tot polychaeten, crustaceeên en bivalven. De Iethale
concentraties van cu, H9, cd, pb, en zn zijn neestal hoger voor
nematoden. (Howell, 198{; vranken et al, 1985; vranken en Help, 19g6b).
Popham en ïebster (1979) suggereren dat de afnane In fecunditelt en
groei, geobserveerd bij caenorhabditis eregans een gevolg ls van de
lnterferentie tussen de cadnlum- en de nutriënten- opnane en/of
assimilatie. Àan de hand van electronenmicroscopie rorden blJ bepaalde
cd-concentraties veranderingen uaargenomen in de structuur van de

mitochondrien van de darm- en farynxcellen (pophan en uebster, l9?9).
Vranken et al. (1985) veronderstellen dat de verschillende cadmium-
resistenties van verscheidene taxa het resultaat zijn van verschillen in
perneabiliteit en opnamemechanisnen, de aanwezigheid van carlniuur-binclende
protelnen en de capaciteit om netalen in korrels en blaasjes te bewaren,
naardoor de toxiciteit wordt gereduceerd.

Over het effect van organlsche pollutie op nematoden zijn nog minder
experimentele studies uitgevoerd. Ondat van de neiobenthische gemeen-

schappen vooral somnige nematodensoorten blijken te overleven in een

anaeroob nilieu (FencheI en Riedlrlg?0; Boaden en platt, 19?l; Boaden,
L977; Jensen f986), wordt er blj hoge organische aanrljking een
procentuele toename van dle soorten vervacht. In nornale omstandlghe6en
leven deze soorten onder de redoxlaag ln sllbrijke sedtnenten (=

thloblos) (Gee et al., 1985). Naast deze nenatodensoorten bltJken ook

sommlge gastrotrichen, turbellarlën en zelfs macrobenthische organismen,
vaaronder nollusken en anneliden min of meer anaeroob te kunnen leven
(Fenchel en Riedl, 1970; Povell et al., 19s0). Lagere lnvertebraten,
zoals gastrotrichen en plathelninthes zouden in staat zijn om sulfide te
oxlderen (en zodoende te detoxlflceren) met zvavel als elndproduct. 0p
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basls van verschtllende mlcrocosnosexperlmenten beslulten l{eyers et

al. (19S? en 1988) dat het thioblos een ecologische subeenheld vornt

binnen de meiofauna. Volgens deze auteurs ls niet zozeer de aan- of

afwezigheid van zuurstof bepalend voor de aan- of afuezigheid van

thiobiotische soorten. Een meer waarschijnliJke verklarlng is hun

ecologische nood aan sulfide. Thlobios verkiest lmmrs, ln tegenstelling

tot het oxybtos, steeds sulflde-rlJke nlcrohabltaten, zelfs vanneer de

Ievensomstandigheden nlet optlmaal zlJn (Heyers et al., 1988). Aan de

hand van ultrastructureel en ecofyslologisch onderzoek verd de aan-

wezigheid aangetoond van zuavelriJke krlstallen in de nlet-contractlele
ttelen van de llchaansmusculatuur bij de zoetnaternematotle ?obrilus

gracitis (NuÊ , 1984 en NuB en Tlnkovskl, 198{). Verder werd een

correlatie vastgestelcl tussen de hoge zwavelconcentraties in de

kristallen en de gereduceerde toestand (sulfideriJk) van het nilieu. Dit

leidde tot de veronderstelling tlat de krlstallen deel ultmaken van een

detoxificatiesysteem voor sulfide-lonen (Uup, 198{). Volgens Help et

al. (1985) zijn vooral nematoden de belangrlJkste grazers van de anaerobe

bacteriéIe productie. Er ls echter nog welnig geweten over de benthlsche

gemeenschappen van dergelijk anaeroob milieu.
Uit experimenteel onderzoek van HcLachlan en Harty (1982) blijkt dat

nematoden het minst gevoelig zijn voor olievervuiling. Hun densiteiten

stijgen met 9 t, waarschijnlijk als gevolg van het verhoogde voedsel-

aanbod door de toenane van microórganismen, en/ot de verninderde

competitie- en predatiedruk (HcLachlan en Harty, 1982).

Er bestaat verder nog empirische informatie over het effect van

pentachlorophenol (PCP), dat yordt gebruikt aIs lnsecticide, pesticide en

bactericicle en toxisch is voor vele organismen (Canteluro en Rao, 19?8;

Tagatz et al., 1981). Pentachlorophenol veroorzaakt in hogere

concentratles nljzigingen in de soorten- en troflsche sanenstelllng van

nematodengemeenschappen (CanteImo en Rao, 19?8). Àls nogeIlJke

verklarlngen voor de domlnantleverschulvlng van de eplstratuneters naar

de detrituseters, suggeren deze auteurs (1) veranderlngen ln het voedsel-

aanbod als gevolg van tle algiclde uerklng van PCP, (2) een toxlsch effect
op somnlge nematoden, en (3) uiJziglngen ln de conpetitieve relatle
tussen nacro- en neiofauna (detrituseters zijn meer conpetitief met het

macrobenthos dan de epistratumeters).
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(3) Door de alggmene verspreldlnq en hoqe densltelten van

ziJn in vergelllklng tot het macrobenthtsch onderzoek mlnder
nodig. Nematotlen zijn dikwiJls numeriek dominant blnnen de

densiteiten in de grootte-orde van 106 individuen per l0 m2

1985; Schiemer 1987).

nenatoden

grote stalen
líetazoa, met

(Heip et al.,

(4) Nematoden vormen een belanqriike conponent van het marien
ecosysteen. Door hun activiteit in het sedinent dragen ze bij tot de

stabilisatie van de zeebodem. Door het stimuleren en het in stand houden
van bacteriënpopulaties (d.n.v. grazing, excretie en neehanische
bioturbatie) (Schiemer, 198?; zie ook Hoofdstuk l0) vervullen nenatoden
een belangrijke rol in de recyclage van organisch nrateriaal en in
biologlsche afbraakprocessen (Gerlach, 19?B; Ttetjen, l9g0b; Schiener,
1987 ) .

(5) Determinatleproblemen zlJn gedeelteliJk opgelost door de

(Ptatt en ïarwlck 1983; 1988).publicatie van eenvoudiqe sleutels

Gedurende het laatste decenniun werd het effect van verstoring van het
nilieu op de structuur van nematodengemeenschappen steeds intensiever
bestudeerd. Dit gaf aanleiding tot het gebruik van verschiltende
geneenschapsparameters voor monitoring van het benthisch ecosysteem.
Belangrijke parameters in deze context zijn : (1) de nematode-copepode-
ratio (Ne/Co); (2) verscheidene diversiteits- en dominantle-indices
(zowel op soort, als op trofisch niveau) en (3) soorten-abundantie-
distributies.

Deze methoden zijn reeds meerdere malen bruikbaar gebleken voor
pollutie-monitoring van gebieden die yorden gekennerkt door een zeer
homogeen en stabiel habitat, met uitzondering van de locale lozing van
afvalproducten (vb. Heip et al., 19BBb1 tarwlck, rgsg). In dergeliJke
gevallen vorden veranderingen ln de geneenschapsstructuur ten gevolge van
vervulllng onmlddelltJk zlchtbaar, wanneer de verstoorde gemeenschappen

vorden vergeleken net de nlet-verstoorde (= referentle) gereenschappen.

In dynamlsche gebleden, zoals de Voordelta, heeft de ternporele onstabl-
liteit van het mllieu echter evengoed ztjn tmpact op de geneenschaps-
structuur, tervijt de ruintelijke heterogenlteit de onderlinge
vergelijking van stations benoeilijkt. Het als doel het gebruik van
bovenstaande parameters voor blomonltorlng van meer heterogene en

onstablele gebieden te evalueren, wordt in dit hoofdstuk de structuur van
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de nematodengemeenschappen van het Voordeltagebl.ed bestudeerd ln relatle

tot pollutte. Flg.11.5 toont de statlons naarva1r oP basls van

literatuurgegevens, het sllbgehalte, het organlsch C-gehaIte, en de

geografische positie van de stations ten opzichte van gekende bronnen van

vervuiling, wordt vervacht dat er een relatief belangrijke inpact van

pollutie aanwezig is, in vergelijking tot de overige bestudeerde

stations. Er zal worden nagegaan in hoeverre de nematodengemeenschappen

van de verstoorde stations zich onderschelden van dle van de overige

stations.

Flg.1l.5.: De Voorttelta let aandulttlng van ile 20 bestudeerde statlons.

De statl0ns dte het mest vorden be'Invloed door dle aanvoer

vanpolluentenviadeïesterscheldeoftteNteuueraterueg
ziJn aangeduld.
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II.2. De nematode/copepode-ratlo

11.2.1. Inleidlng en resultaten

Volgens Raffaelli en Hason (1981) is de verhouding van het aantal
nematoden op het aantal copepoden een bruikbare indicator voor organische
pollutie in zandstranden. Enerzijds worden bepaalde nematodensoorten
(vooral niet-selectieve detrituseters) zeer abundant bij organische
vervuiling, doordat het organisch nrateriaal uaarmee ze zlch voeden in
grote hoeveelheden beschikbaar vordt. Ànderzijds blijken harpacticoide
copepoden veel gevoeliger te zijn voor verstoringen ln het milieu. Hun

densiteiten nemen af bij toenemende organlsche pollutte, naardoor hogere
nematoden/copepoden-ratiors (Ne/Co) worden verwacht in de neest organisch
gepollueerde gebieden.

In de Voordelta is de Ne,/Co-ratio hoog signlficant gecorreleerd net
het percentage sttb (r, = 0.45, n = 50) en de medlane korrelgrootte (r. =

-0.55, n = 50). Door de correlatie van de meiobenthosdensiteiten net de

samenstelling van het sediment, kunnen alleen stations met een getijk-
aardige sedimentsamenstelling worden vergeleken. Daaron vorden vijf
stationsgroepen onderscheiden op basis van de mediane korrelgrootte en de

slibfractie (Tabe1 fl.1). Door de tijdelijke slibaccummulaties nag men

de líesterscherde (de stations 65 en 57) niet vergelijken met andere
gebieden. Daarom vormen deze stations een afzonderlijke groep. Deze

groep is uiteinderijk het best vergelijkbaar met de groepen III en IV,

9roeI statlons rcdlane korrelgroottc ln nn
(gcn. per statlon)

sllbfracttc (l)
(gcn. gcr statlon)

I L, 26' 32 0.1{ - 0.16 5 - ll
tl 3, ll, 63 0.15 - 0.lE 1.5 - 3

ilt 39, 31, 18, 13t 2l' 0.20 - 0.27 l-l
IV 25, 16, 28, 5l

55, 37, l5 0.28 - 0.32 1-a
v 65, 61 0.22 - 0.31 r-29

?abeI11.1.: Grocperlng van ilc 20 Voordeltastattons og basls
van de geulddclde edlane korrclgrootte cn de

gentddelilc gltbfractlc (statlon 65 en gtatlon 6?

ondcrcchetden zlch nleÈ og basls van hun gcntddeldc
scdluntsaDenstell.lng, D.ta! vaDvrge dc sllbaccuoulatlcs
dlc ln deze statlons kunncn optrcdcn).
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waarvan cle statlons tenmlnste tlJdeliJk dezelfde sedlrnentsamenstelling

vertonen als de stations 55 en 57.

In Fig.11.6 is cle gemitldelde llelCo-ratio (+ S.F. ) per station geqeven.

Er worden significante verschillen gevonden tussen de 20 stations op

basis van de gemiddelde He/Co-ratio (Tabel 11.2 en lf.3). lanneer de

Ne/Co-ratiots tussen de stations van dezelfde groep worden vergeleken,

clan bli jkt dat :

Er geen significant verschillende ratlors vorden gevonden binnen groep

I (Fi9.11.5).
De Ne/Co-ratio significant lager is (in vergelijking tot de laagste

ratio per station binnen elke groep) ln :

- station 3, ter hoogte van de Haringvlietsluizen (binnen groep I).
- de stations 28, 39 en 45 ter hoogte van de Oosterscheldenondlng;

station 24, boven de nonding van de Grevelingengeull en station 54 op de

Vlakte van de Raan (binnen groep III).
- statlon 55, 1n de zeewaartse ultloper van de Oosterscheldegeul

(binnen groep IV)

- Bij een klelne slibfractie (najaar t8{} zijn tle Ne/Co-ratlors van de

stations 55 en 67 significant hoger, ln vergelijking tot andere stations
net een vergelijkbare sedinentsanenstelling (binnen de groepen II en IV).

Volgens Raffaelli en Mason (1981) zou echter, onafhankelijk van de

sarnenstelling van het sediment, een ratio hoger dan 100 reeds wilzen op

organische vervuiling, in niet gepollueerde littorale en sublittorale
gebieden.

lle,/Co 19 . 301 0.000

NÍ 35.052 0.011

d 32.86? 0.025

T.D. 12.L31 0.002

Tabel 11.2. : Kruskal rallts-test tuggen de 20 stattons op basls van de

Iteutoda/Copegoda ratlo, de dlvcralteltslndex N 1 ,

de donlnantle-lndex d en de troflsche dlversltcltslndex
l.D. (p = ctgnlflcantle ; n . 60)
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In tle Voortlelta (Tabel 11.{ en f19.11.7} vordt een gemldtleltle t{e/Co-

ratio van meer dan 100 aangetroffen ln het noorden (de statlons 1 en 3)r

in cle nonding van de Grevelingen (station 25)r in cle nonding van de

0osterscheldegeul (de stations 32, 16 en 55), in de lesterscheldegeul
(station 5?) en op de Vlakte van de Raan (tle stations 5{ en 53}.

Met uitzondering van de Vlakte van de Raan, zijn al deze stations
gekenmerkt cloor de hoogste nematodendensiteiten van de Voordelta (> 1000

N/10 cm2) (fig.11.8). Op station 55 na, vorden hier ook de laagste

copepodendensitelten (( 25 Co/L0 cn2) gevonden (Fig.11.9).

LL.2,2. Discussie

De gebieden net een Ne/Co-ratio groter dan 100 zLin, op de monding van de

Grevelingengeul en de Vlakte van de Raan na, het neest onderhevlg aan

organische pollutie ln cle Voordelta. In het noorden van de Voordelta

st. naJaar r8{ voorJaar r85 naJaar r85 9en.
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5
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2

3
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6
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3
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3
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7

3

3
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2
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11?8.0

5l?.3
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3.0

3.0

5.8
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18.0

0.?
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0.1

83.3
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1t.3

5600

31? ?
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1131
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287
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304

t63
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2? 55

L1
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287

L25

295

I
78
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5

23

l3
1069

623

6

I
10

15

2l
t9

329.1

69.0

7.5

l.l
8.3

0.8

2243.7

1.7

L.2

88?. a

5.1

5.6

0.1

0.1

71 .L

55. ?

20.?

9.2

1.5

lt5.0

?68.5

21?.6

19. {
1.?

10.8

2.5
9?0.5

29 .3

1.1

618.3

2.5

33.2

0.6

2.8

92.3

62.1

129 .0

r8.0
10.8

57 .1

Tabel 11.1 : De lle,/Co-ratto per statlon en pel canpagne.
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Greve I i nge

VOORDELTA

l{estersche I de

flg.11.?.: De líenatoda/Copepoda tatlo ln de Vootdêlta per statton en pe!

canpagne (ln volgorde: naJaar '81; voorlaar r85 en naJaartS5)
(volle staven geven dc aeDeten yaarde x 10-l).
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119.11.8.: De genlddelde nenatodendcnsltelt (! S.F.) per statlon.
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worden grote hoeveelheden gepollueerd RiJn- en l{aaswater aangevoerd.

Naast station 6? van de lfesterscheldegeul, zijn ook de stations ln de

monding van de OosterEcheldegeul relatief Etibrijk en, als gevolg van de

noorduaarts gerichte reststroon van de lesterschelde, gecontamineerd met

vervuild tíesterscheldewater. In station 43 van de Oosterscheldegeul, het

dichtst tegen de monding gelegen, verhinderen grotere stroonsnelheden de

bezinking van gepollueerde sedimenten. Dit is het enige station in de

Oosterscheldemonding clat gekenmerkt wordt door een kleine lle/Co-ratio (<

1.?).
0p de Vlakte van de Raan (cle statlons 54 en 63)r tussen de

Oosterschelde- en de lesterscheldemonding, wordt de bezinking van filn
matetlaal verhindercl door de golfuerklng. De Ne/Co-ratlo betlraagt in

deze stations maxlnaal 115 tijdens het voorjaar, tervijf tiJdens het

najaar tle ratlo steeds klelner is clan 55.

In tegenstelling tot de vervachtlngen, worden ln de nondlng van de

Grevelingengeul zeer hoge Ne/Co-ratlors (113 - 22441 gevonden. Dlt kan

rorden verklaard door de afwezlgheld van copepoden 1n organlsch verrlJkte

naar niet gepollueerde, ftJnzantltge secllmenten (Raffaelli en l{ason,

fgBl). folff (L9??) beschrijft het Grevelingenestuariun (tot en met de

uronding) als een zeer rijk gebied, gekennerkt door een hoge benthische

productie als gevolg van de intensieve toevoer van nutriènten, zowel

vanop het tand als vanult de zee. De uitzonderliJk hoge nenatoden-
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zeer lage copepoden-densltelten (< ZL

ln statlon 25 ondergteunen de hypothese dat het hler gaat om

organlsche aanrtJklng (zle ook verder).

Het gebruik van de Ne/Co-ratio als indicator van pollutie wordt echter
in de literatuur neerdere malen in vraag gesteld. coull et al., (r98r)
geloven niet in de reductle van de zeer complexe nelofaunastructuur tot
óén enkele index. Hun belangrijkste kritiek steunt op de grote
seizoenale variabiliteit, clie de densiteiten van zovel copepoden als
nematoden kenmerkt. Ook in de Voordelta worden (vooral in de stations 1,

32,25 en 3; zie Fig.1l.?) grote temporele fluctuaties uaargenomen voor
de Ne/co-ratio. De t{e,/co-ratio bedraagt in deze stations echter
geniddeld over de drle campagnes meer dan 100, zodat, onafgezien van de

seizonaliteit van de Ne/Co-ratio, het effect van organische aanrijking
meestal tot ultlng komt, mlts er meer dan één maal vordt bemonsterd.

larwick (198la) opteert voor een meer trofodynanrlsche benadering.
Volgens hen Is de verhouding van het aantal eplstratunetende nematoden
(2À) op het aantal harpacticolde copepoden beter geschlkt als indicator
van organlsche pollutle omclat a1leen 2À-nerntoden clezelfde voectlngs-
strategie aIs de copepoden vertonen.

Er bestaan slechts enkele studies van het sublittoraal, uaarin de

Ne/co-ratio een goede index voor pollutie wordt bevonden. over het
verloop van een organische pollutiegradiënt in de Ostofjord vertoont de

Ne/Co-ratio dezelfde trend als deze aangetoond door monitoring rnet

macrobenthos (tunjad en Gray, 1983). Montagna en Spies (1985) bestuderen
de neiofauna van sublittorale gebieden vaar olte op natuurliJke wiJze aan

het bodemoppervlak kont. Hier verd een hogere Ne/Co-ratio gevonden dan
in de aangrenzende(olievrije) gebieden. Ordat nenatoden zich kunnen

voeden met de bacteriënpopulaties die zich op tle olienatten ontwikkelen,
zijn zlj ninder gevoelig voor olle (-poIIutie) dan harpactlco'iden
(líontagna en Sples, 1985).

Daar vaar de Ne/Co-ratlo stijgt met toenenende organische pollutie in
de 0slofjord (Ànjad en Gray, 1983), wordt een tegenovergestelde tendens
gevonden in het noorden van de Àdriatische zee (Vidakovic, 19g3). Het
aantal copepoden neemt toe biJ verstoring, terwlJl de nenatoden-
densiteiten dalen. Boucher (1985) stelde vast dat copepoden niet attijd
gevoeliger zijn voor verstoring dan de nematoden. t{a de Ànoco cadiz
olieramp zijn de nematodendensiteiten drastisch afgenonen, tervijl de

copepodengeneenschappen min of neer stabiel zijn gebleven.
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Omdat nematoden en copepoden onafhankeliJk van elkaar reageren op

verschlllende natuurliJke en antropogene omgevlngsfactoren, kunnen alleen

stalen die op alle vlakken, behalve pollutie, zeer geliJkend zijn
onderling met elkaar worden vergeleken (Lambshead, 1984).

Coull et al. (1981) en Shiels en Anderson (1985) wijzen op het

onderscheid tussen interstitiëIe en niet-interstitiële copepoden, Ze

beschouwen de Ne/Co-ratio als een slechte indicator van pollutie om

dezelfde redenen aIs larwick (1981a), nameliJk dat alleen groepen met een

zelfde microhabitat kunnen vergeleken vorden. In een experimentele

studie (Gee et a1., 1985) waarbij omgevingsfactoren zoals de nediane

korrelgrootte, cle diepte en de tenperatuur gestandardiseercl zljn, sordt
bij toenemende organische aanrijking een reductie van de Ne,/Co-ratio

vastgesteld, aIs gevolg van de toenane van opportunistlsche eplbenthlsche

harpacticoidensoorten. Volgens Hoore et aI. (1987) vorden vooral

nematoden en lnterstitléte copepoclen belnvloed door zuurstofrecluctie ln
het subltttorale sediment, terwlJl eplbenthlsche copepoden abundanter

worden, waarschijnlijk als gevolg van een verhoogd voedselaanbod en een

verminderde predatie- enlof competitiedruk (Hoore et al., 1987).

Raffaelli (198?) suggereert dat de variabilitelt van de Ne/Co-ratio in
verschillende gebieden en over verschillende pollutiegradiënten,
hoofclzakelijk het gevolg is van het verschil in geclrag van de nematoden

en copepoden. Hij sluit zich aan bij de kritiek van Coull et al.
(1981), Shiels en Àndersen (1985) en Gee et al. (1985), door onderscheid

te maken tussen mesobenthlsche (= interstitiëIe), endobenthlsche (=

gravende) en epibenthische (= aan het oppervlak levende) copepoden-

soorten. ZoweI de verschillende types harpacticoide copepoden als
nematoden reageren telkens anders op organlsche pollutie :

- De nematoden-abundantie stijgt bij organische aanrijking totdat een

bepaalde graad van chemische vervuillng uordt overschreden, waarbij cle

nenratoden niet langer resistent zljn.
- Interstltlële copepoden overleven blJ organtsche aanrlJking als

gevolg van verstopping van de sedimentporlën.

- De ept- en endobenthische copepoden zlJn nlet afhankellJk van de

lnterstitiële rulnten. Ze ondergaan geen dlrect effect van organlsche

vervuillng. Slechts blJ lntense organlsche aanrtJktng nemen hun

densiteiten af als gevolg van een zuurstoftekort.
RaffaelIi (198?) besluit dat de Ne/Co-ratlo (zoals oorspronkelijk

gedefinieerd) niet in alle omstandigheden even brulkbaar is.
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Fiq.1l.10. : Procentueel

ln de totale
ger cànpagne

aandeel van de mesopsaulsche soorten
densitelt van de Harpactlcolda per station en
(uit Huys et a1.., 1985) .

verfijningen van de ratio, door hoger vermelde benthische typen te
beschouwen, zijn urogelijk, naar hierdoor wordt het gebruik van deze index
wel complexer.

In het geval van ons studiegebied blijkt deze aanpasslng van de Ne/Co_
ratlo neestal niet nodig te ziJn. De reeds eerder verkregen resultaten
op basis van de oorspronkeliJke Ne,/Co-ratio yorden slechts bevestigd
uanneer de nesobenthische harpactlco'ldensoorten ln beschouwlng worden
genomen. Het procentueel aandêel van de mesobenthische soorten in de
totale densiteiten van de Harpacticoida is klein in het noorden van de
Voordelta (cle stations 1 en 3 : 0 - 3 t), ln de Grevelingengeul (station
26: 0 - 20 t), in de Oosterscheldemonding (de stations 32, {G en 55 : 0

- 50 t) en in de lesterscheldegeul (cle stations 55 en 5? : 0 - 30 t). Op
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de Vlakte van de Raan ls het aandeel van de nesobenthlsche soorten

meestal groter dan 50 t (F19.11.10) (Huys et aI.,1986). Statlon 55 van

de lesterscheldegeul vormt hlerop een ultzondering. In dlt statlon
bedraagt de Ne/Co-ratio nooit neer dan 22, niettegenstaande de aanvoer

van pollutie in dit station relatief intensief ls en het aandeel van de

sresobenthische harpacticoiden steeds klein is.

11.2.3. Evaluatie

Niettegenstaande de gegronde kritiek op het gebruik van de Ne/Co-ratio,

is deze, mits de nodige voorzichtigheid bij de interpretatie (vb. het

onderscheiden van natuurliJke en onnatuurllJke aanrijkinq 1n de

Grevelingengeul, en de nogelijke seizoenale fluctuaties), bruikbaar aIs

indlcator van organlsche pollutle 1n cle flJnzandlge, subllttorale
stations van de Voordelta. Een ratlo van meer dan 100 ls een goede

Iimiet voor organische po1lutle. Temporele fluctuatles van de ratlo,
tengevolge van de selzoenale variabilitelt, dle de densiteiten van zowel

de nematoden als de copepoden kenmerkt, worden in deze studie beschouvd

door gebruik te rnaken van gemiddelde vaarden, berekend over de drie
staalnamecampagnes. De Ne/Co-ratio is niet bruikbaar in het geval van

slibrijke substraten omwille van het verdwijnen van de voor vervuiling en

slib gevoelige, interstitiële soorten, en de toename van de neer

resistente, endobenthische soorten.

11.3. Diverslteit
11.3.1 Inleiding

Tengevolge van het groot aantal nenatodensoorten dle ln een bepaald

habitat kunnen aanwezlg zl)n, ls de beschrlJving van de soortenrlJkdom

een noodzakelijk gegeven in de studie van de structuur van nenatoden-

gemeenschappen. Zo verden ook voor de Voordeltastations verschillende
diversiteitsindices berekend (zie Hoofdstuk 51, die afhanhellJk van cle

lndex, de soortenrlJkdon of de spreldlng van de indlvlduen over de

soorten ueergeven.

De grootte van de diversiteit uordt toegeschreven aan verschillende
factoren (Gray, 19?4) waaronder de structurele conplexiteit van de

ongeving, de voorspelbaarheid van tle ongeving, de evolutie van de
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gemeenschappen ln de tlJd, en lnter- en lntraspeclfleke lnteractles zoals
competitle en predatle (planka, 1956; sanders, 196g). volgens de

Stability-Èime hypothese (Sanders, 1958; Stobodkin en Sanders, 1959),
verhinderen onvoorsperbare onstabiliteiten van de omgeving de

ontvikkeling van soortenrijke gemeenschappen. In een stabiele omgeving
(in de tijd) is de diversiteit maximaar. De gemeenschap heeft een

evenwicht bereikt onder invloed van biologische interacties waaronder
conpetitie (Sanders, 1968; Pielou, 1975). Bij stress wordt de

equilibriumgemeenschap verstoord : sommige soorten worden dominant,
terwijl de soortenrijkdom afneent.

Steunende op deze hypothese werden in de literatuur verscheidene
methoden, die de soortenrijkdom en de donrinantie in een gemeenschap

beschrijven, voorgesteld als potentiële pollutie-indicatoren. In dit
hoofdstuk wordt hun bruikbaarheid getoetst aan de hancl van de Voordelta-
gegevens.

11.3.2. Dlversiteits- en evennesslndlces

11.3.2.1. De diversiteitsindex Nr

11 . 3. 2.LL. Resultaten

De Shannon-liener-index (Ht) is de meest gebruikte index, als maat voor
de soortenrijkdom van een gemeenschap (p1att et aI., 198{). In deze

studie wordt, om eerder vermelde redenen (zie Hoofdstuk 5) gebruik
gemaakt van Nr (HilI, L973) met Nr gelijk aan exp Hr.

In de meeste ecologische studles van het benthos uordt nagegaan hoe de

structurele eigenschappen van een gemeenschap veranderen 1n relatie tot
omgevingsfactoren, zoals de sedlmentsamenstelltng. Volgens l{cÀrthur
(1955) Ieidt een grotere structurele conrplexiteit van de omgevlng (of met

andere woorden een groter nlcheaanbod) tot een grotere soorten-
dlversiteit. voor het melobenthos, en meer bepaald de nematoden,

betekent tllt dat de meest tllverse geneenschappen worden gevonden ln de

mlnst gesorteerde en sllbarnste substraten. Het aantal nlches, en dus
ook de dlversltelt, neemt af net een toenemende sllbfractle (Gray, 1991).
Deze correlatie van de diversiteit net de samenstelling van het sedirnent
impllceert dat de lrnpact van andere ongevlngsfactoren, slechts kan vorden
vastgesteld uanneer de nenatodengemeenschappen, die onderling worden

vergeleken, afkonstig ztJn uit gellJkaardlge substraten.
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In de voordelta zIJn, vanhtege de negatleve correlatle (r. = -0.3) van

tle dlverslteltslndex Nr net de sllbfractle, de statlons opnleuw (zle ook

vorlge paragraaf) ln vlJf groepen (I tot V) onderverdeeld op basls van de

nediane korrelgrootte en cle gemiddelde slibfractie. In Fig.11.11. is per

station de gemiddelde diversiteit over de drle canpagnes Yeergegeven.

Àan de hand van een Kruskal lfallis- en een a posteriori-test (Tabel 11.2.

en 11.5.) wordt blnnen elke stationsgroep nagegaan velke statlons een

significant lagere diversiteit vertonen dan het neest dlverse (en clus het

minst verstoorde) station dat als referentie wordt beschouwd.

Er worden geen signiflcant lagere diverslteiten gevonden in groep I en

Iv (Fi9.11.11.).
De diversiteit ts slgnlflcant lager (ln vergetlJklng tot het meest

dlverse station binnen elke groep) in :

- statlon 3, ter hoogte van de Haringvlietsluizen (binnen groep II)
- de stations 43 en {6, in de Oosterscheldemonding; de statlons 39 en 28,

ten noorden van de oosterschelde (blnnen groep III)
- de stations 65 en 67, ln cle resterscheldenondlng (blnnen groep III tot
v)

Tabel 11.5 : l{ulttpele vergelllklng van de 20 statlons na een Kruskal

faltls-test op baala van de tltverslteltstntlex N1 (i ztJn

algntflcant verachtllende statlons; P = 0.05) (de statlons
zlJn gegrocpeercl op basls van hun eedtlnentsamnstelllng)
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t19.11.11.: Genlddelde dlversltettslndex r{ 1 (l E.F. ) per statlon : ate

statlons zlJn gegroepeerd op basls van hun sedrmntsanenstellrng
(zle Tabel 11.1.). De aangedutde statlons hebben een slgtgnlfl-
cant lagere diversiteit dan het Etatlon net de hoogste dlversl-
teit, behorende tot dczclfdc rcdirentsgroep.

11.3.2.L.2. Discussie

Heip en Decraerner (1974) suggereren een verband tussen de aanvoer van

vervuild water van de lJzer en de lage diversiteitsvaarden die aan de

mondlng van deze rivier worden gevonden. Er bestaat echter ook een hoog

significante correlatie tussen de Shannon-Uiener-index enerzijds, en de

sribfractie en cle mediane korrelgrootte anderzijds. De grootste
diversiteit vordt gevonden in de neest zandige stations; de gemeen-

schappen zijn het ninst divers in tle meest stlbriJke stations als gevolg
van de kleinere rulmtellJke heterogenltelt, elgen aan dlt mllleu.
omvllle van deze correlatle met de sanrenstetllng van het sedlment kan het
effect van andere factoren moelliJk vorden lngeschat.

Voor de Belgische kust vorclt de verarntng van de nenatoden-
gemeenschappen deels verklaard door de geleideliJke ellnlnatles van

soorten naarmate de hoeveelheld zuare rretalen In het substraat groter
wordt (Heip et al., 198{). Enket generalisten zoals gabatjeria spec.,
?heristus spec. (Help en Decraemer, 197{) en Daptonena tenulspiculum
(Heip et al., 1984) overleven, terwiJl de specialisten verdwiJnen.
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In de Long Island zeeëngte hebben zware metalen of organlsche

vervulllng geen lmpact op de dlversltelt van de nematodengemeenschappen,

waardoor TietJen (19??) het gebrulk van dlverslteltslndlces aIs mogellJke

pollutie-indicatoren in vraag steIt.
Zowel aan de Bretoense kust (Àmoco Cadiz), als aan de Noordspaanse

kust (La CorÈna) wordt als gevolg van een olieramp een duidetijke
verarming van de nematodenfauna yaargenomen (Boucher, 1980a; Glere, 1979).

In het Eems-Dollartestuarlum stijgt de diversiteit met de afstand tot
een lozingspunt van organische afval (Boumran et aI.' 1983)

tfat de Voordelta betreft is het opmerkelijk dat aan de monding van de

Haringvliet en de lesterschelde en de zeeuaartse uitloper van de

Oosterschelde, waar de aanvoer van vervuild zoet vater het meest

intensief gebeurt, de minst diverse nematodengemeenschappen vorden

gevonden (Fig.11.12.). De lnterpretatle moet echter met de nodige

VCORDELTA

DIVERSITEIT (=N,)

lestenschc I de

F19.11.12. : De dlvcrsttelt
í ln volgorde :

N1 ln de Voordelta per station cn per caupàgne

najaar rtll voorJaar t85 en naraal r85).
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voorzlchtlgheld gebeuren. Zonder soortenkennls ontbreekt een belangriJk
gegeven welke toelaat Julste conclusles te trekken uIt de correlatles van

de diversiteit met de omgeving :

(1) Dikwijls vorden de kleinste diversiteiten gevonden bij cle grootste
slibfracties en dus ook de minst heterogene (op mlcroschaal) sedimenten

De diversiteitsindex Nr is laag significant en negatief gecorreleerd (r-
= -$.3) met de slibfractie. Een slibfractie van 7 t is voldoende om de

ruimte tussen tle interstitiën op te vullen (Crisp en tlllians, 19?l),
naardoor het aantal beschikbare niches wordt gereduceerd (o.a. door
veranderingen in voedselaanbod en beschikbare ruimte). De iurpact van

vervuiling op de diversiteit kan niet onafhankelijk van de sediment-
samenstelling worclen geïnterpreteerd.

(2) In afwezlgheid van slibaccumulatles (najaar r84) worden ln statlon
57 van de tlesterscheldegeul relatief soortenriJke gemeenschappen gevonden

(N' = 2I), gekenmerkt door de dominantie van predatoren/omnlvóren.

Naarmate de toevoer van gepollueerd slib groter wordt (voor- en najaar

'85)r gaan drie niet-selectieve detrituseters (Daptonena tenuispiculun,
Àscolaimus elongatus en Sabatieria punctata) donineren. Heip et
aI. (1984) vinden een identieke gemeenschap in de slibrijke en sterk
vervuilde stations ter hoogte van de Uesterscheldemonding voor de

Belgische kust. Er wordt aangetoond dat D. tenuispiculun, door zijn
grote mobiliteit in water, kan overleven in de bovenste, zuurstofrijke
flocculente sliblaag.

(3) Oe verarming van de nematodenfauna ter hoogte van de Haringvliet
(station 3) is waarschijnlijk eerder een gevolg van de verzoeting van het
nilleu dan van de vervuiling. Het is algeneen geweten dat benthische
brakvaterfaunafs (Remane, 1934), waaronder ook de nematodenfaunars
(Ger1ach 1953) veel nrlnder soorten bevatten dan nariene gemeenschappen.

Dit statlon wordt gekenmerkt door de domlnantle van brakke en euryhaliene
soorten (Hypodontolalmus setosus, Àscolainus elongatus, ?heristus
pertenuls). Sallnlteltsfluctuaties verhlnderen de detectie van het
effect van pollutle ln station 3.

(4) De diverslteit van de nematodengemeenschappen fluctueert in tijd
en rulmte ter hoogte van de Oosterscheldegeul. Er vordt geen correlatie
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met de sll.bfractle gevonden. Ult de dlverslteltslndlces kan nen nlet

aflelden of andere factoren vaaronder de secllmentologlsche onstabllltelt
of hydrodynanische verstoring (vb. station tl3) deze fluctuatles
veroorzaken.

(5) Gebrekklge staalnames kunnen aanleiding geven tot varlaties in de

diversiteit. Vooral de lndlvlduenarme soorten, dle een hoofdbestanddeel

van het soortenaanbod in een staal kunnen ultmaken en die kualltatlef
belangrijk zijn voor de analyse, vorden dlkwiJls onvoldoende benonsterd

(PieIou, 1975).

11.3.2.L.3. Evaluatie

Het gebrulk van de Nr dlverslteltslndex als pollutlelndlcator ls onwllle

van twee redenen niet aangewezen :

- enerzlJds kunnen naast pollutie andereomgevlngsfactoren (o.a.

wijzigingen en onstabiliteit van het sediment, recluctie van de

saliniteit, hydrodynamische verstoring, predatie) en methodologisehe

Iimitaties (gebrekkigestaalname) verantwoordelijk zijn voor de verarming

van de fauna.

- anderzijds veroorzaakt pollutle en andere verstoring nlet steetls of

onnriddellijk de reductie van het aantal soorten. Volgens Routledge

(1980) ls het nlet onrealistlsch dat biJ verstorlng klelne, geÏsoleerde,

gemeenschappen een groot aantal soorten bevatten net een zeer lage

abunclantie, en slechts áén of enhele soorten extreern cloninant zljn. Deze

individuenarme soorten zouden zich op de rand van extinctie bevinden.

De Stability-tine hypothese van Sanders (1958) uorclt steeds rneer in

vraag gesteld. Volgens Caswell (1975) vermlndert de dlversltelt onder

lnvloecl van biologlsche lnteractles. Connel (1978), Huston (19?9) en

Hughes (1984) suggereren dat in stabiele gemeenschappen enkele soorten

tlomlnant vorden en dat een groot deel van de overlge soorten vordt
geëllnrtneerd door cornpetltle. De kennls over de relatle tussen

dlverslteit en stabiliteit is onvolcloende om aan cle hancl van de

diversiteitsindices eenduidige indicaties voor verstoring te verkrijgen.
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LI.3,2.2. De domlnantle-lndex

11.3.2.2.L. Resultaten

Shaw et al. (f983) gebruiken de relatieve abundantie van de meest

dominante soort (= de dominantie-index) aIs indicator voor poIlutie.
Deze index is mathematisch zeer eenvoudig en vereist geen uitgebreide
taxononische kennis.

Àangezien de dominantie-index gecorreleerd is net de slibfractie (r- =

0.3, n = 50), worden de stations gegroepeerd op basis van hun

sedimentsamenstelling (zie TabeI 11.1. ).
In groep I, II en IV worden geen signlficant hogere indices gevonden.

De dominantie-index is significant hoger voor (Fig.11.13., Tabel

11.6. ) :

- de stations 43 en 46 van de Oosterscheldemontling; station 28 en

station 54 (binnen groep III).
- cle statlons 55 en 57 van de lesterscheldemondlng (blnnen groep III

tot V).

11.3.2.2.2. Discussie

Àan de hand van de Shannon-Uiener-index (H') komen sorunige verschillen
tussen gemeenschappen niet tot uiting. Betere resultaten worden

verkregen op basis van soorten-abundantie-distributies (zie verder). In
eerste instantie maken Shaw et al. (f983) gebruik van zogenaamde ranked

species abundance curves waarbij de relatleve abundantie van elke soort
is uitgezet ten opzichte van de soortenrang. De dominantie-index blijkt
uiteindelijk voldloende gevoelig te zijn als maat voor cleze distributie.
Volgens May (1975) is de dominantie-index zelfs beter geschikt dan andere

diversiteltslndlces (waaronder de Shannon-ïlener-index) aIs maat voor de

verdellng van de indivlduen over de soorten.
Platt et al. (1984) suggereren dat, in tle context van pollutiestudles,

de dominantie relevanter is dan de Shannon-ïlener-lndex. Zovel ln
Strangford Lough als ln Loch Ell (Schotland) ls de donrlnantle groter ln
de meest gepollueerde en verstoorde gebieden (Shaw et aI., 1983).

Divers ite itsstat ist i eken, a f ge Ie id van soorten-abundantie-d istr ibut ies
zijn ninder gevoelig voor de in/of exclusie van zeldzame soorten en voor

variaties in densitelten van de neer abundante soorten (Heip et al.,
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1988a). De domlnantle-Index ls wel gevoellg voor de soortenrlJkdom, maar

volgens Shaw et al. (1983) is het effect veruaarloosbaar vanneer meer dan

30 soorten voorkomen.

In de Voordelta zijn de neest uitgesproken dominanties, met uit-
zondering van de stations 55, 67 en 46, niet geassocieerd met de meest

vervuilde gebieden (Fiq. 11.1{.). Dezelfde opmerkingen gelden aIs voor

de Nr-index : enerzijds zijn de effecten van de verschillende omgevings-

factoren, waaronder vervuiling, niet van elkaar te onderscheiclen.

Ànderzijds blijft de vraag of hogere dominanties kenmerkend zijn voor

verstoorde gemeenschappen (zle ook de discussle over de diversiteitsindex
N').
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11.3.2.3. De troflsche dlversltelt
f1.3.2.3.1. Resultaten

Naast de soortensamenstelling hebben ook supraspecifieke eenheden een

betekenis voor de structuur van biologische geneenschappen, 7,o bestaat
er een relatie tussen de troflsche structuur van een gemeenschap en

bepaalde activiteiten in het ecosysteem (Frontier, 1985). De soorten van

een gemeenschap kunnen worden onderverdeeld in verschillende klassen,

waarbij leden van dezelfde groep een zelfde voedlngsstrategie vertonen.

De indeling van tlieser (1953) ln vler voedingstypen op basis van de

buccale morfologie van nematoden is tot op zekere hoogte een bruikbare
indeling gebleken, nlettegenstaande zlJ nog regelmatig het onderwerp ls
van kritiek en aanpassingen (zie lloofdstuk 8).

De troflsche dlverslteit ls een maat voor cle verdellng van de

lndividuen over de vler voedingstypes (.E@2 met @ = relatleve abundantie

van elk voeclingstype). Heip et al. (1984) stellen dat een hoge lndex,

samen met een lage soortenriJkdom, een goede indicator is voor

gepollueerd sllb ter hoogte van de Belglsche kust.
In de Voordelta is de trofische diversiteitsindex laag significant

gecorreleerd met de slibfractie (r. = 0.3; n = 50). De niet-selectieve
detrituseters zijn hoog significant gecorreleerd met de mediane korrel
(r- = 0.4; n = 50) en de sllbfractie (r. = 0.4; n = 60). De

predatoren/omnivoren zijn hoog significant, zij het negatlef,
gecorreleerd met de slibfractie (r. = -0.4; n = 60).

Deze correlaties ln acht genomen, worden de statlons op basls van hun

sedimentsamenstelling (zie Tabel 11.1.) gegroepeerd en alleen stations
met een vergelijkbaar substraat uorden onderling vergeleken.

Er worden geen slgntficant hogere lnclices gevonden in groep IV.

De trofische dlversiteit ls slgnlflcant lager in (Fig.11.15., Tabel

11.7.) :

- statlon 1, ln het noorden van de Voorclelta (blnnen groep I )

- station 53 op de Vlakte van de Raan (binnen groep II)
- de statlons 43 en {6 in de Oosterscheldemondlng, de statlons 39 en 28

ten noorden ven de oosterscheldemonding, station 18 ten noorden van de

Grevelingen, en station 54 op de Vlakte van de Raan (binnen groep III)
- de stations 55 en 67 in de Uesterscheldemonding (binnen groep III tot
v) .
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11.3.2.3,2. Dlscussle

Voor de Belglsche kust bllJkt de troflsche dlversltelt, ln conblnatle met

de soortenriJkdom een goede lndlcator voor pollutle te zlJn (Help et al.,
1984). In de matlg gepollueerde stations ziJn de niet-selectieve
detrituseters dominant, en wordt een klein aantal soorten gevonden.

Naarnate de pollutie toeneent, daalt de soortenrlJkdom verder. De mlnst
gepollueerde stations zijn steeds gekenmerkt door een rnaximale verdeling
van de individuen over de vier voedlngstypes (= Iage index).

Een lage trofische diversiteit in de Voordeltastations gaat niet
altijd gepaard met een lage soortendiversiteit. ÀIleen de stations 43,

46, 55, 67, 39 en 28 vertonen zowel een lage soorten- (Nt = 5 - 15) als
een lage trofische dlverslteit (T.D.= 0.{3 - 0.??). Dit zou volgens Help

et al, (1984) wijzen op de aanvezigheid van gepollueerd slib. De

correlatie tussen de trofische dlversitelt en pollutie is echter nlet
eenduidig :

(1) De hogere trofische lndex ln de statlons 43, 46r 39 en 28

(Ftg.11.16.) wordt tlJdens sommlge campagnes veroorzaakt door de

dominantie van de predatoren/omnivoren, ln plaats van de niet-selectieve
detrituseters. In Fi9.11.1?. ziJn de relatieve abundanties van de

niet-selectleve cletrituseters veergegeven. Hierult blijkt dat
significant hogere relatieve abundanties worden gevonden ln de stations
53 en 54 op de V1akte van de Raan, in station 46 van de

Oosterscheldegeul, in station 18, en in station 6? van de

Hesterscheldemondlng (en nlet ln cle stations {3, 39 en 28).

(21 ZoaIs opgemerkt door RaffaeIIi (1987), kunnen de niet-selectieve
detrituseters zeer abundant zlJn in organisch rljke nilieurs, die nlet
gepollueerd zijn. In vele studies vordt een posltieve correlatie
gevonden tussen tle niet-selectleve detrituseters en cle slib/klei fractie
(tíieser, 1959, 1960; larwick, 1971 en Uard, 19?5), onafhanketijk van de

aanwezigheid van pollutie. Dit voeilingstype, gekenmerkt door een grote

ongeuapende mondholte, voedt zlch Inmers net flJne detrltuspartikels, dle

geassocleercl zlJn net sllbrlJke plaatsen. Bovendlen grazen de

niet-selectieve detrituseters vooral op bacterlên (Jensen, 198?a).

Hierbij kan opgemerkt uorden dat het beschikbaar oppervlak voor

bacteriêIe activiteit groter is bij fiJnere zandkorrels (DaIe, L974), en

de groel van bacteriËjn vordt belnvloed door de hyclrodynamlek van het
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milleu, hrelke onrechtstreeks gecorreleerd 1s net de sanenstelling van het

sedinent (Ravenel en Thistle, 1981). Deze correlatie tussen

niet-selectieve detrituseters en de samenstelling van het sediment,

benoeitijkt de interpretatie van de impact van gepollueerd sIib.

(3) Ter hoogte van de Belglsche kustzone (tlelp et al., 1981) ls de

voedingsgroep 18 met neer dan 90 t vertegenuoordigal in gepollueerd sIib.
Het uitzondering van de lesterscheldegeul (statlon 67) rorden zulke hoge

percentages nlet aangetroffen ln de Voordelta. Statlon 6? wortlt

gekenmerkt door dezelfde sedlmentsanenstelllng (gekarakterlseerd door

tlJdellJke sllbaccumulatles) en soortensamenstelllng (Daptonema

tenulspiculurn domlnant en Àscolalmus elongatus en Sabatleria punctata

subdomlnant) als de Belglsche kustzone. In statlon 55, gekenmerkt door

dezelfde nematodengemeenschap, worden gellJkaardLge, zLJ het mlnder
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Ft9.11.1?.: De genlddelde rclatlcve abundantle van de nlet-selectleve
detrltuseters per statlon (tte statlons zlJn gegrocpeerit op

basls van hun sedlrrcntsanenstelllng; de aangedulde statlons
hebben een slgniflcant hogere abundlantle dan dle statlons net
de laagste relatleve abundantie, behorende tot dezelfde
sedinentsgr oep.

extreme, sllbaccumulaties aangetroffen. In de overlge Etations net
relatief hoge abundanties van de niet-selectleve detrituseters wordt, op

station '16 na, geen gepollueerd slib en ook geen Daptonena

tenuispiculun-Sabatierla punctata-geneenschap gevonden. De aanwezigheid

van deze gemeensehap ls een betere indlcator voor gepollueerd slib dan de

trof ische diversiteit.

(4) De troflsche lndex kan per station zeer sterke fluctuaties in de

tiJd vertonen (F19.11.16.), waarvan slechts enkele zlJn gecorreleerd net
ttlJzlglngen ln de sanenstelllng van het seallnent.

5) Sinds het werk van lleser (1953) verd er reeds neerdere nalen

krltlek ultgeoefencl op de deflnltle van ecologlsche eenheden op zutver
morfologische basls (voor een overzlcht, zle Hoofdstuk 8). Nlettegen-
staande haar toepasbaarheid reeds bewezen is, is deze lncleling niet
correct genoeg om aIIe correlaties net ongevingsfactoren, zoals sediment-
sanenstelling en pollutle, te verklaren. líeer kennis over de soms zeer

soortenspeclfieke voedselselectle en voedingsstrategie ls nodig.
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De meest recente herindeling verd gemaakt door Jensen (1987a).

EnerzlJds wordt geen onderscheld meer gemaakt tussen selectleve en

nlet-selectieve cletrltuseters. ÀnderzlJds worden de aaseters of

omnivoren onderschelden van de predatoren. Tot de aaseters behoren de

families Oncholaimidae en Enchelidiidae. Vooral de juvenielen van deze

fanilies voeden zich met afstervend planten- en dierenmateriaal, terwijl
de adulten zich facultatief als predatoren gedragen. Ze produceren grote

hoeveelheden mucus waarmee detrituspartikels worden samengekit. Ook

voeden ze zlch met opgelost organisch materiaal (Jensen, 198?a).

11.3.2.3.3. Evaluatie

Zeer hoge abundantles (> 90 t) van de niet-selectieve cletrituseters en

een zeer lage soortendiversiteit is een goedeindicator voor gepollueerd

slib in de Voordelta. In de overige gevallen is de trofische lndex niet
bruikbaar als indicator van pollutie.

11. 3.3. Soorten-abunclantie-distributies
11.3.3.1. De lognornale methode

Variatie ln diversiteitsinclices wordt toegeschreven aan verschillende
factoren, waaronder de structuur en de stabiliteit van de omgeving, tijd,
competitie en predatie (Gray, 197{). De inpact van pollutie kan niet
onafhankelijk van deze factoren bepaald vorden. Daarom vereist pollutie-
monitoring in dit geval geschikte referentlestalen. In afuezigheid van

pollutie moet de bestudeerde gemeenschap -uat de beschouwde parameters

betreft- identiek zijn aan zijn referentiegemeenschap. Àndere factoren
dan pollutie mogen niet verantwoordelijk zijn voor eventuele verschillen.
Brulkbare referentlestalen ziJn afkomstlg van hetzelfde station, maar

bemonsterd voor dat enige vorm van pollutie heeft plaatsgevonden,

alhoeuel er ook rekening moet worden gehouden net natuurlijke tenporele
varlaties. Daar pollutle ln plaats en tlJd onvoorspelbaar ls, en door

het gebrek aan ecologische (monitoring-) rpre-pollutlestudles' van het

melobenthos, Is men echter meestal aangeuezen op het gebrulk van

referentlestalen, afkomstig uit andere, ablotlsch vergellJkbare, gebleden.

Verder worden aan de hand van dlverslteltslndlces vel trends

uaargenomen, maar door de reductle van een hoeveelheid gegevens tot édn
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enkele hraarde, worden sommlge verschlllen tussen gemeenschappen, zeker ln
het geval van stalen met een kleln aantal soorten, nlet ultgedrukt door

deze lndlces (l{ay, 19?5; Frontler, 1985).

Heer informatie over de structuur van de gemeenschap wordt verkregen
op basis van frekrrentiedistributies van soortenabundantles (Hay, 19?5).

Bovendien, inclien de soorten-abundantlerelatle van een onverstoorde
gemeenschap steeds op een zelfde wlJze ls verdeeld, ls elke afwiJking van

deze distributie een maat voor het effect van verstoring. Hierdoor is
het gebruik van referentiegemeenschappen niet strikt noodzakelijk.

Voor een overzicht van de bestaande soorten-abuntlantiedistributies
wordt verwezen naar líay (1975), PieIou (1975) en Frontier (1985). Voor

grote stalen van heterogene of soortenriJke gemeenschappen uerd op

empirische basis een Iognormale distributie gevonden (Preston 1948;

1952), en ook regelmatig in tle natuur geobserveerd (l{ay, 19?5}.

De Iognornale dlstributie ls theoretisch gebaseerd op het gegeven dat
onder natuurlijke omstandigheden populaties eerder geometrisch toenemen

dan aritmetisch en dat de effecten van onderling onafhankelijke
omgevingsfactoren elkaar versterken. 0p basis van het rCentral Llnit'
theorema (i1n essentle zlJn alle additieve, statlstlsche dlstrlbutles
asymptotlsch Gausslaans of normaal verdeeldi) wortlt ultelndellJk een

Iognormale distributie gevormd (líay, 1975).

Gray en illrza (1979) gaan er van uit clat 1n een (niet-gestructureerde)
equilibriumgemeenschap het aantal individuen per soort constant is en de

soorten-abuntlantietlistributie normaal verdeeld is onder invloed van een

groot aantal stochastische (zowel biotische als abiotische) factoren.
lanneer het effect van één of enkele, aan elkaar gecorreleerde, factoren,
(vb. pollutie) gaat domineren op alle ander factoren dan yordt de

gemeenschap zodanig gestructureerd dat er niet langer een lognormale

verdeling wordt gevonden (Hay, 19?5 en Gray en l{irza, 1979}. Bij lichte
pollutie uorden enkele soorten neer abundant vaardoor de lognorrnale

dlstrlbutie wordt verstoord. De dominantte van één of enkele soorten

neemt toe naarmate het effect van de verstorlngsfactor groter sordt. Na

een bepaalde stress-periode, bereikt de geneenschap opnieuw een

evenwichtstoestand en vordt tle Lognormale distrlbutle hersteld, zij het

dat de curve een minder steile helllng vertoont en gespreid is over meer

geometrische klassen (Gray en Hirza, 1979).

De lognornale methode staat echter ter discussie. Gray en Hlrza
(1979; Gray, 1981) vlJzen zelf op nogellJke, vooral practlsche,
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beperkingen van deze methode. Verder trekken vooral Lambshead et

al. (1983), Platt en Lanbshead (1985) en Shaw et al. (1983), In het

offenslef tegen het gebruik van de lognormale methode 1n pollutlestudles.
Tenslotte wordt ln het kader van de discussle omtrent de relatie tussen

diversiteit en stabillteit, de theoretlsche basls van de lognormale

methode in vraag gesteld door verscheldene auteurs {o.a. Casvell, L976;

Routledge, 1980 en Hughes, 1984). De voornaamste kritiek wordt hieronder

samengevat :

(1) De stalen moeten groot genoeg zijn optlat alle soorten binnen de

bestudeerde zone bemonsterd zouden zijn. ÀIs de stalen te klein ziJn,
yordt als gevolg van patch-vorming, geen Iognormale distributie
teruggevonden (Gray en Hirza, 19?9).

Preston (1952) suggereerde reeds clat een staal van 40000 individuen en

200 soorten volstaat om een lognormale distributie aan te tonen. In de

neeste studles, waaronder ook deze, is het soortenaantal in de monsters

onvoldoende (Platt et al., 1984).

In tegenstelling tot Hay (19?5) die tle lognormale distrlbutle
beschouwt als een statistische wet die geldt voor grote aantallen, zonder

enlge blologlsche of ecologlsche betekenls, geven Ugland en Gray (1982)

voor het gebrulk van grote en heterogene stalen In de lognormale nethocle

een blologische argumentatle : elke gemeenschap bestaat uit verschillende
soortengroepen, die elk aan een bepaald habitat zijn aangepast. In het

geval van een equilibriumgemeenschap wordt door integratie van de

verspreiding van deze groepen een lognormale distributie gevonden. Bij
verstoring veranderen tle abundanties van vele soorten, waardoor de

soortenabundantiecurve verschillende naxima gaat vertonen en niet langer

een lognormale verdeling wordt gevonden. Dit moclel geldt uitsluitend
voor grote stalen vaar de soorten-abundantledistributie over de

verschillende patches vordt gesonneerd. Kleinschalige patronen worden

ondermeer befnvloed door predatle, competitle en dlfferentlëIe
nortaliteit (Ugland en Gray, 1982). Dergelijke grote staalnanen zijn
vaak uitgesloten omuille van practische redenen, vaardoor de neiging

ontstond on stalen, afkonstig uit verschlllende plaatsen of ult
verschillende perlodes, samen te voegen. DergeliJke procedure resulteert
volgens Ytritaker (19?5) evengoed ln een lognormale verdellng. Volgens

Shay et al. (1983) ls een mogellJke verklarlng hlervoor dat elk staal op

ztch worclt belnvloed door één of enkele, onderllng gecorreleerde,

factor(en) (en dus nlet lognornaal verdeeld ls). ïanneer deze stalen
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ïrorden samengevoegd, gaan de factoren op multlpllcatleve ullze lnverken

(= randomness) vaardoor een lognormale dlstrlbutle wordt gevornd. De

lnterpretatle van tlergellJke dlstrlbutles kan rnlsleltlend zIJn.

(2) Deviatles van de lognormale distributie zijn nlet steeds het

gevolg van pollutie naar kunnen ook norden veroorzaakt door natuurliJke
effecten zoals hydrodynamlsche verstorlng, onstabllltelt van het

substraatr €.ir. (Hirza en Gray, 1979; Shau et al., 1983).

(3) Over de theoretlsche basls van de lognornale methode bestaat geen

eentluldigheicl. Deze uordt onder andere in opspraak gebracht door Caswell

(19?6) in ziJn fneutraal nodelr (zie verder), dat gebaseerd is op een

ellminatie van alle nogelijke biologische lnteracties. Volgens Casuell
(19?6) is de diversiteit in stabiele gemeenschappen klein ondat onder

Invloed van interspeclfieke lnteractles enkele soorten tlonlnant vorden en

een groot deel van de overige soorten wordt geëlinineerd. Platt en

Lanbshead (1985) suggereren in deze context clat de vereiste randonness

waarschijnlijk nooit aanuezig ls in de natuur en er altiJd wel één of

enkele factoren deterninerend zljn. Deze theorie slult aan bij tlie van

Hughes (1984). In tegenstelling tot wat Gray en Hlrza (1979)

vooropstellen, ziln opportunlstische of ploniergemeenschappen, welke

gecontroleerd worden door densiteltsonafhankelijke factoren,
gekarakteriseerd door een lognorrnale dlstrlbutle. In de afvezigheid van

niet-tolerante soorten, is de populatiegroei van de overblijvende soorten

niet langer beperkt, aldus Hughes (198{}.

Àangezien onze stalen in densiteit zovel als in soortenrijkdon niet
voldoen on toepassing van de lognormale nethode toe te laten, is deze

paragraaf beperkt tot een overzicht van de bestaande llteratuur. Hieruit
blijkt dat een lognormale verdeling van de soortenabundanties niet steeds

relevant Is voor onverstoorde gemeenschappen en dat deze methode 1n onze

studie slechts zou leiden tot hoogst speculatieve resultaten.

fl.3.3.2. K-donlnantle curven

11. 3. 3,2,L. Resultaten

Volgens Shau et al. (1983) ziJn relatleve soorten-abundantle-curven (RSÀ)

en de daarvan atgeleide dominantle-indlces (zle paragraaf LL.3,2.2, van
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dit hoofdstuk) beter geschikt dan cllverslteltslntllces om verstorlng 1n

nematodengemeenschappen te detecteren. lanneer geen enkele soort extreem

tlomlnant ls, ls volgens Lanbshead et al. (1983) de gecomblneerde

dominantie van de k meest dominante soorten het best geschlkt om ver-
schillen tussen de gemeenschappen aan te tonen.

In Fig.11.18. zijn voor de Voordelta enkele voorbeelden van

k-dominantiecurven gegeven, vaarblJ vooral aandacht uordt besteed aan de

temporele variabiliteit in enkele van de diepere geulstations (nl. de

stations 26, 46, 65 en 5?) :

- Tijdens het najaar r84 (fi9.11.18.a) is de diversiteit hoger in station
67 in de monding van de lesterscheldegeul, dan ln staÈion 26 ter hoogte

van de Gevelingenmonding. De diversiteit is lager in statlon 65 van de

tJesterscheldegeul en in station 45 van de Oosterscheldemonding dan 1n de

stations 26 en 67,

- TiJdens het voorjaar r85 (fig.11.18b) is de diversltelt gereduceerd ln
station 57, en niet langer vergelijkbaar met de diversiteit van het

andere Testerscheldestation (55) en van station {6. De diversiteit is
het hoogst in station 26.

- De reductle van de dlversltelt in tle monding van de festerscheldegeul
(de stations 55 en 6?) ls nog meer ultsgesproken tiJdens het najaar r85

(Fi9.11.18c).

11.3.3,2.2. Discussie

Àangezlen 1n bovenstaand voorbeeld statlon 26 (Grevellngenmonding) het

ninst gepollueerd is, de stations 65 en 67 (festerschelde) relatief sterk
vervuild zijn, en station 45 een intermecliaire situatie voorstelt, uordt
een zelfde gradiënt verwacht op basis van de k-dominantiecurven van deze

stations. De resultaten van het najaar r8{ tonen echter een

vergeliJkbare dlverslteit voor de stations 25 en 6?, wat nlet ln
overeenstemning is met de veruachte reductle van de diversiteit in
station 6?. Bovendien, en dit is nog belangriiker, sordt er een zeer

ultgesproken temporele varlabiliteit raargenotnen biJ vergellJking van cle

situatie in het najaar r8l net dle van het naJaar r85. Dtt voorbeeld

toont aan dat k-doninantiecurven zeer gevoelig ziJn voor andere factoren,
dan alleen pollutie (zoals bv. de sterk veranderende sedimentsanen-
stelling in station 57 over de tlrie canpagnes). Zodoende vordt de grote

spatio-tenporele variablliteit van de soortenrijkdom en de donlnantie in
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de nematodengemeenschappen van de Voordelta extra benadrukt,

waardoor vergeltJklng van de statlons practlsch onmogellJk vordt.

Gee et al. (1985) vlnden aan de hand van k-tlonlnantlecurven geen

verschlllen in de dlversitelt van de nematodengemeenschappen over het

verloop van een experlmenteel opgezette, organische gradiënt. De

evenness-index is wel significant hoger in de aangerijkte boxe'n in

vergelijking tot cle controles.

In het Hunterestuarium (Àustralië) kan de diversiteit (bepaald d.m.v.

k-dominantie) tijdens bepaalde perioden groter zijn in een gepollueerd

dan in een onverstoord gebied (Hotlda en Nicho1as, 1985). De

k-dominantiecurve wordt waarschijnlijk sterk bei'nvloed door andere

factoren dan pollutie waardoor de nood aan goede referentiestalen actueel

blijft. Volgens Hodda en Nicholas (1985) is de belangrijkste
tekortkoming van deze methode tle onstablllteit in de relatieve abundantie

van de meest algemene en opportunistische soorten.

Lanbshead (1985) vindt aan de hand van k-cloninantiecurven geen

verschlllen tussen gecontanineerde en niet-gecontamineerde stations ln
het Clyde-estuarlum (Schotland) .

Uiteindelijk bfijft de argumentatie die reeds is aangehaald bij de

diversiteits- en evennessindices gelden :

- Verstoring tengevolge van pollutie is nlet onderscheldbaar van andere

vormen van verstoring.
- Het blijft een open vraag of een meer uitgesproken dominantie steeds

gecorreleerd is met verstoring van het nilieu.

11.3.3,2.3. Evaluatie

K-domlnantlecurven zlJn brulkbaar on de structuur van verschillende

nematodengemeenschappen onderling te vergelijken. In een dynamisch

gebied zoals bijvoorbeeld de tfesterschelde is de tenporele variabiliteit
echter zo groot dat het moeilijk blijft de inrpact van pollutie aan de

hand van k-domlnantlecurven te evalueren.
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11.4 Neutraal model

Nlettegenstaande cle relatle tussen dlversltelt en verstorlng nog steeds

een actueel onderwerp van discussle ls, wordt ln vele studles een lage

diversiteit enlof een Íreer uitgesproken dominantie nog steeds beschouwd

als een geschikte indicator van verstorlng (zie hoger). In deze context

ontwlkkelde Caswell (19?6) een neutraal nodel waarbiJ alle factoren dle

de soortenabundantie beinvloeden (waaronder competitie), worden

geëlirnineerd. Voor elke biologische associatie wordt een V-index

berekend op basis van het verschil tussen de geobserveerde diversiteit
(H') en een theoretische diverslteit, die wordt bekonen na eliminatle van

alle mogelijke biologlsche interacties. Een gemeenschap is nlet neutraal

wanneer deze index verschilt van nul (d.i. theoretische en geobserveerde

diversiteit zijn niet aan elkaar gelijk). Toepassing van dit model toont

aan dat de cliversitelt klelner ls dan verwacht ln afwezlgheld van

biologische interacties (Caswell, 19?5).

Platt en Larnbshead (1985) evalueren het gebruik van het neutraal model

voor verschillende taxonomische groepen, verschillende soorten verstoring
en verschillencle geografische gebieden. Àfhankelijk van de aard en de

nate van verstorlng wordt een posltieve of negatieve afwlJking van de

V-index vastgesteld. Volgens Platt en Lambshead (1985) zijn deze

resultaten een ondersteuning van de hypothese over de relatle tussen

diversiteit en verstoring dle door Connel (1978) en Huston (1979) worclt

gesuggereerd ! een onverstoorde gemeenschap is gekenmerkt door een lage

diversiteit als gevolg van competitieve exclusie (V = 0). Bij verstoring
neemt de diversiteit in eerste instantie toe (V > 0) doordat conpetitleve

exclusie wordt verhinderd. Verdere verstoring reduceert de cliversiteit
door het catastrofaal effect op sommige soorten (Connel, L978; Huston

19?9 ) .

Àangezien de lmplementatle van het prograÍuln van Larrbshead en Platt
(1988) op onze computerconflguratle nog nlet op punt staat, kon deze

methode vooralsnog niet worden toegepast op de Voordelta-gegevens.

Niettegenstaande de potentiëIe monitoring-mogelijkheden van

soortgelijke modellen, kan de vraag gestelcl worden of dergeliJke, neestal

verregaand reducerende, nodellen een aanvaardbare benadering van de

werkelijkheid zijn. Volgens Routledge (1980) is er geen nood aan

dergelijke strikte nrodellen, rnaar eerder aan theorieën die een brede

waaier van voorspellingen toelaten op basis van een beperkte set input-
parameters, die voldoende emplrisch gestoffeerd zijn. Zo kunnen
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blJvoorbeeld ln zeer ongunstlge onstandlgheden gelsoleerde geneenschappen

een groot aantal soorten op de rand van extlnctle bevatten, mt daarnaast

slechts enkele zeer dontnante soorten. DergellJk patroon ls echter ook

typisch, doch op basls van geen enkel bestaand nodel te onderschelden van

het voorgaande, voor stablele, onverstoorde geneenschappen (Routledge,

1980; Hughes, 198{). De aanwezigheld van soorten net verschlllende
tolerantlegrenzen naakt het effect van contlnue stress op soorten-
abundantiedistributies noeilijk voorspelbaar (Hughes, 198{). Deze

nodellen zlJn geen vervanglng voor de speclfieke soortensanenstelling van

de geneenschappen (Hughes 198{; Hodda en Nicholas, 1986).
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L2. HÀBITÀTSPREFERBNTIE VÀN DE DOHINÀNTE SOORTEN

12.L. InIe iding

De meeste ecologische studles van sublittorale nenatodengemeenschappen

beschrijven de relatie tussen de structuur en de soortensamenstelling van

deze gemeenschappen en de aard van hun habitat (o.a. lÍieser, 1950;

llarwick en Buchanan, l9?0; llard, 1973; Lorenzen, L914; Juario, 19?5;

Tietjen,1980a1 Herman et aI.r 1985; en ook deze studie (zie Hoofdstuk

?)). Het resultaat van dergelijk onderzoek !s meestal dat voor elk

habitatstype, dat binnen een bepaald studiegebied vordt onderscheiden,

een min of meer typische soortenassociatie kan beschreven worden (zie

discussie Hoofdstuk ?). Er wordt zelfs enige volm van parallellisme

vastgesteld tussen de nematodengemeenschappen (weliswaar op genus- of

familieniveau) van geliJkaartlige habitaten, die echter afkomstig zijn uit
verschillende geografische gebieden (zie ook discussie Hoofdstuk 7).

Daarnaast kan nu de vraag gestelcl worden in hoeverre voorspellingen

kunnen gedaan worden over de aanwezigheld (niet over densltelten of

relatieve abundantles) van bepaalde nenatodensoorten ln een gegeven

habitatstype, zodat eventuele afwijkingen op deze voorspellingen een maat

zijn (l) voor het dominant effect van andere factoren (vb. vervuiling)

dan diegene die in de oorspronkelijk habitatsomschrijving zijn beschouwd,

of (2) voor kort- of langdurlge veranderingen in het habitat. Daarvoor

is in eerste instantie voldoende informatie nodig over de factoren die de

horizontale verspreiding van nematodensoorten bepalen. Iclentificatie van

factoren die instaan voor de regulatie van biologische gemeenschappen is

echter een noeitijke taak gebleken. Naast abiotische milieufactoren

kunnen immers ook biologische interacties verantwoordeli.ik zijn voor de

aan- en vooral de afwezigheid van soorten (o.a. Connel, 19?5; lliens, L977

en Strong et al., 1984)

In de verdere bespreking van de structurerende factoren staat dus

het begrip habitat centraal. Zoals de niche wordt voorgesteld door een

N-dimensioneel hypervolume (Hutchinson, 1959; Fi9.12.1.), kan ook het

habitat gevlsuallseerd worden als een N-dlmenslonele rulmte, waarblJ elke

as wordt bepaald door de fyslsche en chemlsche omgevlngsfactoren

(Thitaker et al., 19?3). De denslteit van elke soort vertoont dan een

unlmodale Gause-verdellng over elke habitatsgradiënt. De soort heeft

immers geen ongeltmtteerde spreiding over het habitat-hypervolume.
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EnerzlJds kan de soort beperkt vorden ln haar verspreldlng door

lnteractles net andere soorten. In de Jaren r60 legdenvooral llcÀrthur en

zIJn mederrerhers zlch toe op de theoretlsche benaderlng van het belang

van conpetitie in de geneenschap. Volgens hen kan het begrlp nlche
slechts begrepen vorden door rekening te houden net het effect van

conpetltie. Zoals Hutchinson (1959) als eerste een onderscheld naakte

tussen de prefnteractleve of potentlële nlche en de postlnteractleve of
gerealiseerde niche, vordt er ook op dezelfde basis een onderscheid

gemaakt tussen het potenttële en het gereallseerde habltat.
ÀnderzlJds kan de ongeving tiJdellJk ongunstlg uorden voor de soort

(Uhitaker et al., 19?3r. In deze context uorden generallsten of eurytope

soorten gedeflnleerd als soorten net een flexlbel genotlpe, uaardoor ze

zlch genakketiJk over een brede range van een aantal of alle lnrareters
hunnen aanpassen aan veranderende onstandigheden. Specialisten of
stenotope soorten daarentegen, ziJn soorten dle een eerder beperkt deel

van het habitat-hypervolume zullen Innenen. (BlondeI en Bourllere, 19?9).

?lg.t2.t.: ltodcl vln ccn
hyaothctlrchc
t9?9 ) .

hyacrvolc-llchr ln on 0rlr-dlrnrlonclc
rutrtc lr,, !, tl (rtt llodrl rl tolrltcrc,



. In clit hoofttstuk worden enkele cllmensles van het habltat van de

meest abundante soorten van de Voordelta beschreven aan de hand van hun

verspreiding over verschtllende horlzontale omgevingsgradiënten. ZoaIs

eerder vermeld, kan door lnterspecifieke interactles een deel van het

potentieel habitat onexploiteerbaar worden voor bepaalde soorten. 0m de

habitatspreferentie van een soort te kennen is het nodig het effect van

deze interspecifieke activiteiten in te schatten.

Er zíjn weinig gegevens die het belang van competitie in de

horizontale verspreicling van nenratodengemeenschappen aantonen. Er

bestaan een aantal methoden die nagaan of het samen voorkomen van soorten

toevallig is. Er kan bijvoorbeeld worden getest in hoeverre het aantal

geobserveerde soorten gelijk is aan het aantal verwachte soorten, uit-
gaande van een willekeurige verspreiding van de soorten (Pielou, 1917;

Connor en SimberIoff,lg?9; 1984). Gilpin en Diamond (1982; 1984) wijzen

er echter op clat naast conpetitle, factoren zoals gerichte kolonisatie-
processen en speclfieke habitatspreferenties evengoed verantwoordeliJk

kunnen zijn voor de niet-willekeurige coëxistentie van soorten. De

nul-hypothese dat het samenvoorkonen van soorten in afwezlgheld van

competltle willekeurlg 1s, 1s onaanvaardbaar, aldus Gllpln en Dlamond

(1984). In een alternatieve benaderlng wordt nagegaan of het al of nlet

samen voorkomen van soorten kan verklaard worden aan de hand van

correlaties met het abiotische milieu. Hierbij moet weI rekening worden

gehouden met het fundamentele probleem, dat deze correlatie gebaseerd is

op veldgegevens, die zelf het resultaat zijn van een lange voor-

geschiedenis onder invloed van evolutie en competitie (Gilpin en Diamond,

1984). In hoofdstuk 8 verd reeds gesuggereerd dat competitie een

mogelijke selectleve druk uitoefent naar specifieke vertikale distribu-
tiepatronen van soortenpopulaties in het sedlnent, terwijl de horizontale

verspreicling uitsluitend afhankelijk is van fysische factoren (Connel,

1980; Fleeger en Decho, 198?). Dergetijke stelling is echter moeilijk te
bewi j zen .

De structurerende roI van predatoren en hun effect op nematoden-

gemeenschappen is onvoldoende gedocumenteerd. Het verstoringseffect,

veroorzaakt tloor predatoren, 1s neestal noeilijk te lnterpreteren ten

gevolge van seizoenale varlatles en Jaarlljkse fluctuatles van de

nematodenttensitelten (Dayton 1984). De experlmenten van BelI en Coul1

(1978) tonen aan dat 1n aanweztgheld van de crustacee Palaemonetes pugia,

een nogellJke predator/verstoorder van melofauna, de nematodendensiteiten

significant lager zijn. Het ontbreken van een verschulving ln soorten-
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domlnantle en dlversltelt na de actlvltelt van deze decapode, doet

verondergtellen dat de predatle wlllekeurlg ls en nematodensoorten worden

gepredateerd ln evenredlgheld tot hun abuntlantle (BeIl en CouIl, 19?8).

Nernatoden worden ook nog door andere taxa geconsumeerd (zowel meio-

benthische als macrobenthische; zie ook Hoofdstuk l0). In hoeverre dat

dit selectief gebeurt is echter nog niet aangetoond.

Het belang van interspecifieke interacties in nematodengemeenschappen

is tot nu nog niet duidelijk. lel laten bovenstaande gegevens toe te
veronderstellen dat noch conpetitie, noch predatle een directe en

drastische impact hebben op de horizontale distributie van een soort. Er

kan dus gesteld worden dat aan cle hand van de verspreidlng van een soort
zoals die wordt geobserveerd, een goed beeld van haar habitat wordt

verkregen.

De belangrijkste omgevingsgradiënten, op basis waarvan de ver-
spreiding van de dominante soorten ln de Voordelta wordt besproken, zl)n
sedimentsamenstelling en diepte. Zoals in eerder gerefereerde studies
(zie pzol bovenaan) is ook in de Voordelta de sedimentsamenstelling het

meest uitgesproken en eentluidig gecorreleerd met de structuur van de

interstitiêeI-levende nematodengemeenschappen. Het sedlment is
waarschijnlijk de meest representatieve parameter voor het gezamelijk

effect van alle mogelijke habitatsdimensies die de uiteindelijke
structuur van een gemeenschap bepalen (Gray, I974; Fleeger en Decho,

198?). Immers, zowel de beschikbare interstitiële ruimte, de gas- en

nutrièntenuitwisseling met cliepere sedimentslagen, tle hydrotlynamiek in
het milieu (op micro- en macroschaal) en het voedselaanbod ziJn op een

directe of indirecte viJze gecorreleerd met dle medlane korrelgrootte, de

sortering van het sediment en de grootte van de grint- en de slibfractie.
Àangezien de Voordelta bodemnorfologisch een zeer heterogeen gebied is,
bestaande uit ondiepe platen afgewisseld met diepere geulen, is ook de

diepte een belangrijke habitatsdimensie, velke een indirecte maat is voor

de heersende hydrodynamlek en het voedselaanbod in het miIleu. Daarnaast

zijn over de relatie tussen het voorkonen van een soort enerzijds, en de

sedimentsanenstelling en de dlepte anderziids, de neeste literatuur-
gegevens beschlkbaar, dlt in tegenstelling tot de relatie net hydro-

dynamische paraneters en het voedselaanbod, dle slechts zelden ln
soortgelijke studies wordt beschouwd.

In totaal zijn 50 soorten uitgeselecteerd voor verdere studie (een

alfabetische lijst wordt gegeven in Tabel 12.1.). Deze zijn :
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sorter I ned. korrel sllb

elongatus (Àe)

helgolandlcus (Àh)
capacosus (Bc)
paraàonestus (Cp)
tardus (Ct)
salicaniensis (Cs )

fistulatun (Df)
gelana (Dg)
tornoeense (Dk)
proprium (Dp)
rienanni (Dr )

stylosum (Ds )

tenuispiculun (Dt )

xyaliforne (Dx)
albaensJs (Da )

cucullata (Dc)
hyalocheile (Dh)
spiculoàamatus (Es
proplnguus (Ep)
longicaudatus (GI )

setosus (Hs)
apàanothecae (La)
diplechma (Hd)
aduncus (Hal )

scanicus (Hs )

acinaces (l{a2 }

conotàelis (Mc)
narinus (Hm)

osÈraclon (Ho)
nunita (Nm)

rectangula (0r )

perfectus (0p)
thaunasius (Pt)
pentodon (Pp)
macranphis (Pm)
attenuata (Pa l
longicaudata (PI)
lyngei (RI )

inaegualis (Rl)
celtica (Sc)
punctata (Spl)
rufum ( Sr )

parasltlfera (Sp2)
interstitialis (Tl
nirabills (Tm)
tenuicaudatus (Tt )

tranz! I (Vf )

langrunensls (Vl )

viscosa (Vv)
striata (Xs )

4.11
9.01

s. tz

s. sl

9.3?

?.03

s. sl

8.03

t. e s

0.0r20
0.0020

0.0131

0.0100

0,0022

0.0080

0.0186

0.00r6

0.0310

't.73

13.08
t.62

1?.11
5. 20

18.69
7.93

?.31
11.5{

22.55
5.31

? .99
4.73

11.1?
7,92
5.52
8.60

0.0050

0.0003
0.031

rzlss
?.61
t.03

t.53

5.86

11.0r
3 .96

4 .11

s. zl

0.0003
0.005?
0.0t15

0.0313

0.0155

slrs
2r.75
t.71

5.15

7 .73
8 .17

0.0192
.0000

0.0300

0.0188

0.0008
0.0000
0.0t01

0,0232

0.005{
0.00r2

0.0000
0.0225
0.0000 li-

11-
ll s. 52

{t-
ji11.30
|i18.12
li t.zo
il-
11r2.52lt-ti-
1125.88
li10 . ee

frr. sa

t-
ll t. ?8
il ?.eo
il 5. ?8

ll l. sl
{ .57

i-
lirs. ro

0.00
0.02

0.001
0.029
0.0008
0.0049

.00{9

.0068

.0007

0.018
0.003{

0. 000{

0.03t9

I-l
11.00 i0.0009

_l

-l
9.28 i0.0023
-l

L

i

-l

i

I 
0.0001

l

i o. oooo
0.0009

I 0.0001
i

I 0.0285
j o. oors

| 
0.0161

10.0330
0.032{

I

;0 .0001

t.81

3.00

r]rr

I

i

I

10.0282
I

I

{

0.0r65

0.0425

0.0041

0.0116

0.0030

10.03
5. 15

6.21

0.0001

0.023

0.0001

6.36

8.81 18.09
12. 89
1{.6?
1t.0?

?.96
5.51

10. ?2
21. 5l

I 
0.0000

I 
0.0003

I 0.0001

i 
o. oooz

I

i o. oora
I 0.018e
i o. oorr

5.83
0.0000

0.015?
0.0015

label 12.1.: KrusIaI ïallls-test op basls van de ablotlsche ongevlngs-
factoren (sediDcnt en diepte) tussen de repltcars yaar
ile 50 dontnante soorten van de Voordelta respectleveliJk
aan en afvezig zijn (n = 99; - ls niet stgnificant
verschlllend; P = slgnlflcantte).

3. 89 | 0.0t80

rr. re I o. oool

z. ra I o. ooee
4.0210.0r47

rr. rr I o. oooz
{.85 | 0.0270

15.13 | 0.0001

zz.73lo. oooo
12.81 | 0.0003-l

-l
11.33 I 0.0008

I:l
5.801 0.0160
4.63 0.0313
-l

10.15 0.001r
-i

I

I

9.11 I 0.0025

-l
6.89 i 0.0086

e.zslo.ooro
6.18 I 0.0129
8.55 I 0.0031
8. t0 Í 0.003?

10.60 | 0.0011
t.13 | 0.0t20

rz.rzl o.ooor
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- alle soorten dle ln meer dan 15 repllca'g aanwezlg zl|n,
- -it.-soorten die in I of meer repllca's aanneztg zljn en naarvan de

relatleve abundantle mlnstens één maal meer dan 25 t bedraagt.

Een voorwaarde om aan de hand van het voorkomen van soorten een bepaald

patroon te reconstrueren op basis yaarvan voorspellingen kunnen gedaan

worden, is inmers dat de beschouwde soorten noch zeldzaam, noch algemeen

verspreid zijn over het ganse studiegebied (Harvey et al., 1983)

Dit onderzoeksaspect is opgesplitst in tvee delen : (1) de

beschrijving van de habitatspreferenties en (2) het aanduiden van

indicatorsoorten. Beide delen steunen zich op de aan- en afwezigheid van

soorten omwille van het feit dat soortendensiteiten zelden significant
gecorreleerd zijn met abiotische ongevingsfactoren, en ook afhankelijk

zijn van niet-habitatsfactoren (voo! een uitgebrelde cliscussie zie
paragraaf 12.3.1. ) .

(1) De habitatspreferentie van deze soorten is op volgende vljze
afgeleid :

- EIk van de bestudeerde omgevlngsgratllënten werd onderverdeeld 1n een

aantal klassen. Bij de bepallng van de verdellng van de repllcars waarln

soort ilKtr voorkont over de verschillende klassen van de beschouwde

abiotische parameters, is er rekening gehouden rnet het feit dat binnen

onze staalnamen de replicars niet gelijkuratig verdeeld zijn over cle

beschouwde klassen. De data werden zodanig getransformeerd dat het

effect van deze ongelijke vercleling werd opgeheven :

xr =t{1 (

Ntr

irx to2
k
I N.r

Ntr

net N'r

Ntr

k

het aantal replica's in klasse i met soort iKn

het totaal aantal replicarin klass i
het aantal klassen.

Op deze manier geven de resultaten per klasse het aantal repllcars met

soort iKr, ultgedrukt als een percentage van het totaal aantal repllca's
vaarin soort 'Ki wordt aangetroffen, aannemende dat aI de geanalyseerde

replicars (dus ook die zonder soort nKi) gelijkmatig over de klassen

verdeeld zijn. De resultaten ziJn voorgesteld in hlstogranmen zotlat niet
alleen een idee wordt verkregen van de verspreiding van soort ;Ki (eury-

en stenotope soorten worden onderscheiden), naar ook van tle abiotische
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toort tll lÀ 1B 2À 2Ê
l( p *ïp I( p K p K p

À. e.l onga t us ( Àe )

À. helgolandlcus (Àh)
B, capacosus (Bc)
C. parahonestus (Cp)
C. tardus (Ct)
C. salicaniensis (Cs)
D. fistulatun (Df)
D. gelanà (Dg)
D. tornoeense (Dk)
D. proprlum (Dp)
D. rlenannl (Dr)
D. stylosun (Ds)
D. tenuispiculugt (Dt)
D. xyaliÍ,orne (Dx)
D. albaensls (Da)
D. cucullata (Dc)
D. hyalocheile (Dh)
E. spiculoàamatus (Es
E. proplnguus (Ep)
6. longicaudatus (Gl)
H. setosus (Hs)
f,. aphanoÈhecae (La)
H. dlplechna (Hd)
lí. aduncus (Ha1)
X. scanicus (Hs)
lí. acinaces (l{a2 )

lí. conothells (líc)
lí. narinus (Hn)
H. ostracl on ( lío )
lí. atun j ta ( Nn )

O. recÈangula (0r)
0. perfecÈus (0p)
P. thaunaslus (Pt)
P. penÈodon (Pp)
P. nacranphis (Pn)
P. attenuata (Pa)
P. Ionglcaudata (Pl)
R. lyngeI (Rl)
R. Inaegualis (RI)
S. celtica (Sc)
S. puncÈata (Sp1)
S. rufun {Sr)
S. parasltlfera (Sp2)
?. Interstltlalls (Tl
?. nlrabllls (Tur)
T. Èenulcaudatus (Tt)
V. franzll (Vf)
V. langrunensjs (Vl)
V. vlscosa (Vv)
X. strlata (Xs)

| .09
11.55

5.36

rz ]:g

t.95
13.39
11.28

rolso

1?.65

L7.21

6.01
15.71
5.18

22.L6
L2.25
8.32

5.31

r.55

a.?0
5.90

16.53

?.ll
t.?.3r

0
0

0

0

002 r

0r30
000?

0206

0.000{

0.0258
0.0003
0.0002

0.0000

0211

0110

0.0012

0.0000

0.0130
0.0001
0.0r29

0.0000
0.0005
0.0039

0

0

0.0301
0.0086
0.0000

0.0075
0.0000

,r:rt 0.0000

9.02 0.0000

r.r0l 0.03s9

0.91 I 0.0010

g ]rs

3.81
5. 32

1.1.t8
19.21
10. 51

t. t5
13. t5

2t.06
6.22

19.10

8.3?

:
8.00

8 .40
t.85

7.08

3.8?

rr]or
t{.0?
19.70

9. 0l

10.12
10.3?

0039
027 |

0021

00?8

0 {91

002?

0 015
0013

0
0

0

0.0500
0.0210
0.000?
0.0000
0.0012

0

0

0

0

0

0

03r?
0002

0000
0125
0000

0038

00{?0

0

0

0.0003
0.0002
0.0000

0

0

0

4.25

r.15
15.07

l.l9

-

1.72

1.52

a.7l

r.u
6.81

-

?.19

| .51
ó t2

5. 61
6.67

9.?0

0

0

0.039 1

0.0t12
0.0001

0.03t9

0.029?

0336
0020

0.033{

0.0300

0.0t19

0.0090

0 00?3

01? I
009 I

0.0018

0
0

rolss

3.21
?. 58
4.55

9 .95
20.11

? .99
L2.L2
6.12
t.77

2t. t0

6.60
15.55
25.06
7.r5

9. t9

:
8.83

17.10

9.3s

:
13.36

1.25

:
L2,7s
17.37
tt,t'

6. ?s

s]oo
7.73

12.11

0 .0064

0.0011

0.0175
0.0059
0.0329

0.0015
0.0000
0.00r?
0.0005
0.0133
0.0289
0.0000

0.0101
0.0000
0.0000
0.0063

0.0021

0.0030

0.0000

0.0022

0.0003

0 .039 1

0.0001
0.0000
0.0000

0.0093

0.0252
0.0051
0.0005

I 1'. ntraDI.tIs (TD)

I T. Èenulcaudatus (

I V. franzll (Vf)
I V. langrunensis (\
I V. vlscosa (Vv)

I x. strtata (xst _
TabeI 12.2: Kruskal fallls-test op basls van de dl,vcrsltelt cn de

relatieve abundantle van de voetllngstypes, tussen de
replicars yaer dc 50 donlnantc soortcn van de Voordclta
respcctlcvelljt aan- cn afvczlg zlln (n ' 99; - ls
niet signlflcant verschtllcnd; p = signlficantic).
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klasse waarblnnen deze soort procentueel het neest wordt aangetroffen.

Deze hlstogrammen lllustreren de habltatspreferentle van elke soort.
- Door rnlddel van een Kruskal ïallis-test vordt nagegaan of er op

basis van het gemtddelde van één van de bestudeerde ablotlsche factoren
significante verschillen bestaan tussen de repllcars uaar de soort
voorkomt, en deze waar ze ontbreekt. 0p deze manier wordt nagegaan of

het voorkomen van een soort karakteristiek is blnnen een bepaalde range

van elke omgevingsgradiént (Tabel 12.1).
- Indien de replicars, uaar een soort voorkont, op basis van óón van

de abiotische factoren significant verschillen van tle replicars waar deze

soort ontbreekt, dan worden correlaties berekend tussen de relatieve
abundanties van deze soort en de overeenkonstige waarden van de

abiotische factoren. Bij de beschrijving van de habitatspreferenties
(zie verder) zijn uitsluitend significante correlaties vermeld.

Daarnaast kan het voorkonen van een soort ook verbonden zijn net

bepaalcle structurele eigenschappen van de gemeenschap zelf. Vandaar clat

ook interacties met de dlversiteit en de relatieve abundantles van de

voedingstypes zijn bestudeercl aan cle hand van een Kruskal lÍaIlis-test en

correlatieberekeningen. De resultaten van de variantleanalysen zijn
rreergegeven in Tabel L2.2.

Bovendien werd de statistische (on-)afhankelijkheid van elke mogelijk
conbinatie van soorten nagegaan door niddel van een chi-kwadraat-test
(contingentietafel) (= kwantitatieve nethode) en de Jacquardrs

associatiecoefficient (0.r) (= kwalitatleve methode).

Bij deze soortenanalyse ziJn a1le repllcars afzonderliJk beschouwd.

De Kruskal ttallis-coëfficienten, de contingentietafels en de

associatiecoèfficiënten zijn steeds berekend op basis van 99 replicars.

Tenslotte ziJn de resultaten van deze studle aangevuld net

Iiteratuurgegevens, vaarblJ ls nagegaan of tlezelftle preferentles worden

teruggevonden in andere geografische gebieden. Indien ecofysiologische
gegevens beschikbaax zljn, dan zijn tleze eveneens verneld.

(2) Een soort Is karakterlstlek voor een bepaald habltatstype (dlt
is rvanneer een soort in alle replicars net dezelfde kennerken vordt
teruggevonden), en dus bruikbaar als 'l_4ÍLigê-t-g!r-soort als aan de

volgende voorwaarden is voldaan :
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- Door middel van eerder vermelde Kruskal falIls-test vordt nagegaan in
hoeverre de gemiddelde waarden van de abiotlsche factoren voor de

replicars met, en zonder de betreffende soort, slgnificant van elkaar
verschillen.
- Daarnaast wordt nagegaan of een soort alle repllcarsr gekenmerkt door

een bepaald habitatstype, heeft gekoloniseerd. Hierbij wordt per soort
en per klasse het aantal repllcars waarin deze soort voorkomt, uitgedrukt
als een percentage van het totaal aantal repricars behorende tot de

betreffende klasse ( (N,r/Ntr ) x 100). Deze resultaten zijn ook voor-
gesteld in histogranmen ( Fig. 12.106).

12.2. Resultaten
L2.2.1. Habitatspreferenties

ÀSCOLÀI}íUS ELONGÀTUS

Voordelta
* Verspreiding (Fig.12.2.l z

Àscolainus elongatus is een frekwent voorkomende soort in tle Voordelta
(1? van de 20 stations). Ze is met hogere abundantles aanwezig in het
noorden van de Voorclelta (tot ? t in st. 1 en 3), in een deel van de
Oosterscheldegeul (tot 6 t in st.43) en in station 55 ter hoogte van de
tlesterscheldegeul (tot 22 t). Haar relatleve abundanties zljn zeer
onstablel over de drie campagnes. À. elongatus ls het minst frekwent
aanwezig (slechts in 7 van de 20 stations) tijdens het najaar van '84.In vijf stations wordt deze soort slechts eenmalig aangetroffen.

9 f o.ngq!u9

94345455455636567

NFA($= nalaar 'torE voorJaar ,}s;fl= na166r.Flg.12.2.i Relatieve abundantle per carnpagne en pen 6tation '85).

* Àbiotische habitatspreferentie (Fi9.12.3. ) :

À. elongatus ls algemeen verspreld over de Voordelta. Deze soort ls yel
significant meer aanuezig in fiJnzanclige en slibriJke sedinenten (53 t
van de repllcats naar À, elongatus wordt gevonden ls gekenmerkt door een
fijnzandlg setllnrent; ln 63 t van haar repllcafs ls ook meer dan 5 t slib
aanwezlg). Ze ls subdomlnant ln geulstatlons, dle gekenmerkt zlJn door
grote stroomsnelheden en een onstablel sedhnent zoals statlon {3 (tot 5t)
in de Oosterscheldemondlng, en de stations 55 en 5? (tot 22 t) in de
lestersche ldemond I ng .

275.



Aeco la inus
40r

SORTERING

l:<=.39 1:
2 : s.3ff &+.359 2 |

3:s.35fl 3:
4:

IIEO. KOF. I SLIB
(=.Zmm I : <s2Í
>.zmÍn &+.25mn 2 : >2Í &<=6Í
;.25mm &+.3nm 3 : >6* &<=15Í
>.3m 4 : >15Í

I

tltltt
L]

2

T GRINT

1:=0*
.2 : >O*. &<=4
3 z>4

OIEPÍE
1 : <=5m
2 : )5m Í<.10m
3 : >lOtl &<=15n
4 : >15m

Tabel 12.3.: Na onderverdeling van de 8orterin8,8-, de Dêdiane korrelgrooÈte-,
de slib-, de grint-, en de diePtegradienÈ in een 3 tot 4-tal
grootteklassen, wordt per gradient en per klagee het aantal replicafs
gegeven waarin een soort aanwezig is, uitgedrukt a1s een Percentage van
het Èotaal aantal replicar6 rraarin deze soort wordt aangetroffen, aannemende dat
aannemende dat al de geaoalyseerde replicars (dus ook die zonder de
soort) gelijknatig over de klaeeen verdeeld zijo.

* Biotische correlatles (Tabel L2.2, en 12.3.) :

À. elongatus is als enige doninante soort van de Voortlelta gecorreleerd
met de Íninst diverse gemeenschappen. Verder ltordt À. elongatus altijd
teruggevonden in de stations waar de niet-selectieve detrituseters neer
dan 85 t bedragen, zodat À. elongatus eveneens gecorreleerd is net de
trofisch minst diverse gemeenschappen. Hogere abunclanties van
À. elongatus gaan meestal gepaard met hogere abundanties van Daptonena
tenuispiculun, Hypodontolainus setosus, líetoncholainus scanicus en
Viscosia viscosa.

roort !oort 0j tf P roort x2 alf I
l. elongatus D. tenulrplculur

H. sctoaus
ll. scanlcus
V.vIscosa

r36
r39
57
59

356
366
900
t?5

36
36
35
30

0.00(
0.00(
0.02:
0.00(

labêt 12.3.: Slgnlflcantc corlclatlel tusscn dc 50 dortnantc toortcn
og basls van (a) tên kualltatlevc lndcx (Jaccard, 0 i ) en
(b) ccn tvantttatlcve lndcx (conttngcntletaÍel, ;921 

-

(dt 'aantal vrlJhcldcataden; p . llgnltlcantlc)

Literatuur (Tabel 12.4. )

À. elongatus wordt zelden teruggevonden in zuiver slib. Het is meestal
een subdominante soort in fijn tot zeer fijn zand, dat eventueel slibrijk
kan zljn. larwick (f9?1) vindt À. elongatus met hogere abundanties terug
in grof zand. Verder kan À. elongatus, als euryhaliene soort, zowel in
een marien milieu (euhalien) als in zeer brakke omstandllgheden (tot in
het oligohalien met een saliniteit van 2 t.) overleven (Skoolmun en
Gerlach, 1971; Brenning, 1973; Schiemer et al., 1983; l{oore, 1987). In
de intergetijdenzone rrordt À. elongatus vooral teruggevonden tegen de
laagnaterlijn, daar ze weinig tolerant is voor extrene uatertafel-
schommelingen (larwick 19?1, Platt L977; Lambshead, 1985). In de monding
van het vervulld Forth-estuarlun ls de verspreidtng van deze soort
gecorreleerd met hogere abundantles van Daptonena tenuispiculum en
Sabatieria pulchra (= S. punctata), rat een vergeliJkbare gemeenschap is
aIs deze die wordt aangetroffen in de ïesterscheldenondlng (stations 65
en 5?) tijdens deze studie.
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lutcut gcoglaf l3che
llggtng

togograf lc
dlcgte (r)

cal. zand
ttd(n)

rI lb sort.
(C)

rcl .ab.
dcns.

rOlCItZÊll1
19?l

Duttre Eocht
llclgoland

subl ltt.
tzr - 271

Drlen grof
flJn gocd

0.6 t
0.2 r

Plattr 19?? 9trangford L.
tl . Icrland

lltt.
tegcn Lï

2E.3E
t.

0.125
0.116
0.195

+ zaar
gocd

I
59
9

lc Int)rre,
[ur tson,
t9?3

Flrerore bay
(ï-kust,
Schotl.

I ltr. rar len 0.21-
0.28

zeer.
goed

LL/L2
rt.

81on,1983 lloordzee-
clland Sylt
Dultsc Eocht

I ttt.
nal

rar len zand

lounan,
1983

ïaddcnzec
overgengszone
Dollart cst.

subl I tt
subl ltt
cubl t tt

28 I
23r
l?t

0.12s
1.095
0.065 rltbrllk

0.08
0.75
0. ?3

t.l I
1.5 I

+

larvlcl,
l9?1

trc cctuarlur
(Gr.8r. )

tttt. rdlur
ftJn
grof
grof

gl lbr I Jk 52.2 r
17.? t
20.t t
2.8 t

loadên,
llatt,19?1

South Balt
il. Iêrland

Ittt. rar lcn 0.20-
0.22

0.26-
0. t0

<0.5 t

label 12.1. : versprcldlng (geograflschc llgglng, togograflc' sallnltelt
(sal.) cn scdhntsarcnstelllng) van À. elongatus op baals
van llteratuurstudle (ile relattcve abundanttcg (rel.ab.) van
de goorten zljn uttgedrutt als acn gcrccntagc , frclucntlea
ztJn gegeven als een ratlo op het totaal aantal beatudccrde
statlons (st.) en dengiteltcn (dcnc.) ztjn gcgcvcn per l0
cr, ).

Besluit
Àscolainus elongatus is een eurytope soort en haar verspreiding is
algemeen in de Voordelta. Haar voorkomen is weI karakteristiek voor de
meest slibrijke en fijnzandige substraten. Ze heeft een groot
tolerantievernogen zowel wat de sedimentsamenstelling aIs de stabiliteit
en de saliniteit van het milieu betreft (euryhalien). Dit kan een
mogelijke verklaring zijn voor haar frekwentere voorkomen in de minst
diverse stations : als generalist overleeft À. elongatus ook in extreme
milieuonstandigheden, daar vaar specialisten verdrijnen. Ze wordt zowel
sublittoraal als in de intergetiJdenzone (zij het steeds tegen de'
Iaagwaterl i jn) teruggevonden.

ÀXONOIÀIHUS HELGOLÀI{DI CUS

Voordelta
r verspreltltng (Flg. t2.1. | :

Àxonolalnus helgolandlcus 1s frekvente! aanuezlg tlJdens het voorJaar (tz
van de 20 stations) dan tijdens de najaarscampagne (respectievelijk in ?

en 2 van cle 20 stations). Ze is tijdens alle canpagnes aanuezig in de
stations 1 en 24, met de hoogste relatleve abundantles tijdens het najaar
'85 (respectievellJk 6 en 9 t). Verder vorden nog hogere abundanties (7
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t) gevonden ln statlon 45 tljdens het voorJaar r85.
statlons wordt À. helgolandlcus slechts sporadlsch
onregelmatig ln de tiJd teruggevonden. Deze soort
vertegenuoordigd door Juvenlele stadla.

In de overlge
(<2t)en
is bljna steeds

Fig.12. 4.: Relatj,eve abundantle per catnpagne en per station

43 45 46 54 55 63 65 67

aa
naJaar'84i p= voorJaar'"urV najaar r85).

* Àbiotische habitatspreferentie (Fi9.12.5. ) :

À. helgolandicus heeft een lichte voorkeur voor de minst gesorteerde
substraten. Ze wordt slechts in drie van de 21 zeer goed gesorteerde (g
<0.30) staalnamepunten teruggevonden. Verder is deze soort significant
meer aanlrezig in diepere stations (?0 t van de replicars met deze soort
is meer clan 10 m cliep gelegen).

6
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Flg. 12. 5.: Zle legênde flguur 12.3.
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* Biotische correlaties (TabeI L2.2, 12.5) :

À. helgolandicus is slgnlficant meer aanuezig ln de neest soortenrijke
stations. Àls niet-selectieve detrituseter, is À. helgolandicus
significant meer aanwezig bij hogere abunclanties van deze voedingsgroep.
Tabel 12.6. toont de soorten waarmee À. helgolandicus op kuantitatieve
basis significante correlaties vertoont.

Literatuur (Tabel t2.6.1
À. helgolandÍcus Is zelden een domlnante soort. Ze uordt vooral
aangetroffen in goed gesorteerd, fljn zand, dat al of niet slibrlJk ls.
In het subllttoraal gebled nablj Helgoland vorden de hoogste abundanties
gevonden tijdens de periode maart tot augustus (Lorenzen, 19?4). Het
grootste aantal juvenielen is aanwezig van april tot juli, uaaruit
Lorenzen (1974) beslult dat tiJdens deze maanden de reproductie het meest
intensief is.

50r
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roort roort 0 tf I roort xt df I
[. hclgoland lcus tardus

lornoecnsc
thauuslus
ncraphla
Ionglcaudata
lnaegual la
ccltlca

38. t92
55.255
33.00E
33.919
33.295
22.136
50. r85

20
2l
20
16
20
L2
2E

0.01(
0.00(
0.05(
0.01Í
0.05(
0.05(
0.01{

labcl 12.5.: zlc lcAende ?abcl L2.3., p.2?6 .

ïabel 12.6.: zle legcnde Tabel 12.l.,g.Ztl

Besluit
Àxono.laimus helgolandicus is een algemene soort voor fijn tot medium
zand, zonder verdere uitgesproken habitatspreferenties, Ze wordt echter
frekwent teruggevonden in de cliepere geulen, gekenmerkt door een minder
goed gesorteerd sediment, Ze wordt uitsluitend aangetroffen in mariene
milieus. Deze soort is zelden uitgesproken dominant.

BÀTHYLÀIMUS CÀPÀCOSUS

Voorde lta
r Verspreiding (Fi9.12.5. ) :

Het voorkomen van Eathylainus capacosus is relatief stabiel : deze soort
wordt ln viJf van de tien stations waarin ze voorkomt tijdens de drie
campagnes teruggevonden. In zeven stations (18, 25r 28r 31, 39, 54 en
63) wordt ze met relatief hoge abundanties (2-L7 t) aangetroffen, en dit
telkens over ten minste twee canpagnes. Hogere abundanties zijn niet
seizoensgebonden. In de stations 18 en 31 is B. capacosus over de drie
campagnes een dominante soort (5 - 1? t). Voor alle campagnes en
stations is de verdeling Juveniele/adulte stadia ongeveer gelijk.
t Àblotlsche habltatspreferentle (Ft9.72.7.1 :

B. capacosus wordt blJna steeds teruggevonden 1n zeer goed gesorteerde
sedlmenten (slechts 15 t van de repllcars waar deze soort vordt gevonden
is niet zeer goed gesorteerd). De hoogste abundanties sorden ook
aangetroffen ln de best gesorteerde substraten (sort p: rs = -0.{83, n =
34). Ze komt, met uitzondering van station 37 (najaar'85), niet voor in

ruteur geograf lschc
ll99ln9

topogra f I e
dlcptc (r)

saI. zand
rd(n)

sl lb aort.
(É)

rcI.ab.
dcns.

rOlCllZê Íl I
19?r

Dultse Bocht
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cubl ltt.
(20 - 211

urlen fIJn
flJn 25r

goeit
goed

3.6 r
0.5 |

tuarlo,
19?5

Dultse Bocht subl ltt.
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rlrlen zQer
tt tn
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26t

goed 0.t r

louchcr,
19E0b

Balc dc
llor la I x
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e. pqt!y l.alqqs. capacosus

Fig.12. 6.: Relatieve abundantle per campagne en per statlon

43 45 46 54 55

Ë
naJaarr84lfl- voorJaar

63 65 67

ur85; H- n33s5a
v

'85).

stations net Íneer dan 1.5 t grint. Verder is B. capacosus uitsluitend
aanwezig in slibarme substraten (< 4.5 t slib). Het geprefereerde
substraat bestaat steeds uit fijn zand (Hd. < 0.28 mm). B. capacosus is
een typische soort voor de ondiepe, slibarme en goed gesorteerde platen
van de Voordelta. líet uitzonderlng van het brakke statlon 3 wordt ze in
alle ondiepe stations teruggevonden. Ze is nooit aanwezig in eón van de
geulen of in andere diepe stations, gelegen aan de rand van de Voortlelta
ter hoogte van de 10 meter diepte lijn (stations I en 24).
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Flg. 12. T .t 2íe legende ficuur 12.3.

* Biotische correlaties (Tabel L2,2. en 12.7) :

B, capacosus is significant Íneer geassocieerd net de neest diverse
gemeenschappen. Verder is B. capacosus (voedingstype lB) geassocieerd
met hogere abundanties van de predatoren/omnivoren (28) en een lager
percentage van de epistratumeters (2À). De predatoren/omnivoten zijn
zelf negatief gecorreleerd net de slibfractie. Deze soort is zowel
kualitatief als ksantitatief hoog significant gecorreleerd met
verscheidene soorten.

Literatuur (Tabel 12.8. )

B. capacosus uordt nog teruggevonden In tle subllttorale, flJn- tot
grofzandige sedimenten van de Long Island zeeëngte (TletJen, 197?).
Hogere abundanties (tot 3.6 t) ziJn geassocieerd net de minst slibrijke
(( lf t) stations.

50r
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100rt loort 0 df P !oort dÍ I

l.caPrcotlt D.ctylorur
B.groglnquuc
G. longlcauda.
ll. oetrec lon
o.pcrfcctu!
V. langruncnr.

0.551
0. t66
0.510
0.6a1
0.t92
0. t60

57
60
t9
t5
63
63

0.000
0.050
0.000
0.000
0.000
0.050

D. rtylorur
D.elbrcna tc
!. progtnguur
G. longlceudatua
ll.eduncur
X.aclnaccr
ll. octracton
0. pcr fcctur
R.lyrgcl
3. ruÍur
l.loterstlthllt
t. tcnulcaudetua
V. langruncnalr

26
38
93
?5
91
55
12
53
93
t5
73
t7
16

559
668
99?
680
31?
0r0
190
671
175
21t
621
509
362

5l
2l
36
30
36
30
30
36
30
t8
30
30
5l

0.000
0.05(
0.000
0.00(
0.000
0 .00:
0.000
0.05Í
0.000
0.00t
0.000
0.050
0.025

rutcur gcograf tschc
I lg9ln9

topograf lc
dleptc (r)

cel. zand
lld(r)

cl Ib rort.
(0)

:cl.ab.
dens.

ItetJen,
19?7

Long Islanil
zecengte

sublltt. 25-
28 r.

tlJn
:dlul-

groÍ

?-23r
t-11t

0.1 I
3.5 t

lebcl 12.?.: ztc lcgcndc tabel L2.3.' 9.276

Tabel 12.8.: zle legende label 12.1.'p.217

Besluit
Niet helemaal overeenkomstig net de Iiteratuurgegevens is Bathylaimus
capacosus in de Voordelta een goede indicator voor slib- en grintarne
fijnzandige, mariene sedimenten. Haar voorkonen is beperkt tot, maar
algemeen over, de ondiepe platen, met uitzondering van station 3 omwille
van de grotere zoetwatertoevoer in dit station. Haar voorkomen en
relatieve abundanties zijn relatief stabiel in de tijd.

CATOHI CROLÀI HUS PÀRÀHONESTUS

Voordelta
* Verspreiding (Fiq.12.8. ) :

Calonicrolaimus parahonestus is een frekwent voorkomende en dominante
soort in de Voordelta. l{et uitzondering van de stations I en 54, wordt
ze in aIIe stations ninstens óén naal teruggevonden. Het is over de drie
campagnes een belangrijke soort in de stations 3, 11, 37 en 15 (tot
12 ï). Verder ls C. parahonestus relatief abundant tijdens het najaar
'84 in de stations 43, 55 en 6? (3 tot ? t)r en tijdens het voorjaar r85

in station 25 (4 t).
* Àblotlsche habltatspreferentle (Ft9.12.9. ) :

C. parahonestus wordt regelmatlg teruggevonden blJ hogere percentages
grlnt (4f t van de repllcars heeft een grlntfractle groter dan 1 t). De

hoogste relatleve abundantles worden gevonden 1n de meest grintriJke
repllcats (grint t r rs = 0.{08, n = 48). C. parahonestus vordt zovel ln
de geulen als op de ondlepe platen gevonden, alhoewel ze nlnder frekwent
aanwezig is in de geulen uanneer de sllbfractles groter zlJn dan 15 t
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?? t van de repllcars waar C. parahonestus wordt gevonden is gekenmerkt
door minder dan 15 t slib.
* Biotische correlaties (Tabel L2,2. en 12.9.) :
Àls epistratumeter is C. parahonestus voor een groot deel verantyoor-
clelijk voor de hogere percentages van deze voedlngsgroep in bepaalcle
stations (28 ! rs = 0.581, n = '18). Haar relatieve abundantle is
negatief gecorreleerd net dle van tle nlet-selectleve detrituseters (18 :
! s= -0.490 , n = 48). Tabel 12.10 toont de soorten yaarrnee
C. parahonestus op kwalltatieve of kwantitatieve basis gecorreleerd is.

loort roort 0; atf p goort x' att P

!.garahonertor l. tcnulceudat.
3.groglnquul

!. t6l
t. r57

65
?0

0.050
0.050

C. terdue
D.hyalochcllc
ll.acto!u!
X.eduncuc
ll.ectnaccc
?. rlrebl I lc
V.vlccoca

It.L27
95.290
?3.1E5
lE. t08
t0.557
3t .96?
tI.29?

25
t0
30
30
25
20
25

0.00:
0.00(
0.00(
0.02!
0.05(
0.051
0.02:

lebcl 12.9.; zlc lcAclÉc tabcl 12.3., 9.276
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ÍabeI 12.10.:

zle lcgencle

label 12.1.

-Literatuur (TabeI 12.10. )

C. parahonestus lrordt regelmatlg aangetroffen in het Exe-estuarlum :

tarwlck (1971) treft deze soort aan in een nediumzandige schelpenbank,
terwlJI Joint et al. (1982) C. parahonestus terugvinclen In de
mediunzandige, oppervlakkige sedimentlagen van de intergetijdenzone.
Volgens Blome (1983) overleeft C. parahonestus uitsluitend in de
zuurstofrijke bovenste centimeter van het sediment (cfr Boaden, 19?7) en
vermijdt ze de gereduceerde zone. Het grootste aantal Juvenlelen wordt
geteld in april, wat zou wijzen op een maximale voortplantingsactiviteit
tijclens deze periode (8lome, 1983).

ruteur gcograf trchc
Itgglng

topograf tc
dtcptc (r)

ral. zand
l{d(r)

al lb cort.
tfl

rcl.ab.
dcns.

llon,19E3 toordzcc-
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Dultcc Bocht

lltr.
nd

Hr lcn zand

íarvlcl,
1971

Bxe êst.
(Gr.Br. )

tttt.
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0.09
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0.09

I
l.a t

+

1.0 t
Besluit
Hogere abunclanties van Calomicrolalnus parahonestus zlJn meestal een
indicatie voor mediumzandige, grintriJke, en dus zuurstofrijke
sedimenten. Ze wordt minder frekwent en met lage abundanties
teruggevonden in de meest slibrijke sedlmenten (> 6 t sltb). Verder is
C. parahonestus een euryhaliene soort en 1s haar verspreiding nlet
gebonden aan een bepaald sedlmentstype. Ze wordt regelmatig terug-
gevonden op zandplaten en in de intergetijdenzone.

CÀMÀCOLÀIHUS TÀRDUS

Voordelta
* Verspreiding (ri9.12.10. ) :

Carnacolainus tardus wordt in zeven van de 13 stations vaarin ze voorkomt
slechts eenmalig en met lage abundanties (< 2 t) teruggevonden. Hogere
abundanties worden gevonden in de stations 37, 54 (tot 4 t) en vooral
station 45 (22 t). Naast station 45 wordt ook nog station 25 gekenmerkt
door de continue aanwezigheid van C. tardus.

3? 37 39 43 45 45 54 55 63 65 67

NAA
per statlon ($- n.1"""'a0,fl- voorJaar '"utfl- naJaar'85).

31

Flg.12.1o.: Relatleve abundantie per canpagne cn
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i Àblotlsche habltatspreferentle (F19.12.11. ) :

c. tardus prefereert een medlumzancllg sedlment. Ze wordt ultslultend
teruggevonden blJ een medlane korrel dle groter Is dan 0.19 mm, terwlJl
?1 t van de repllcars waarln deze soort voorkomt vordt gekenmerkt door
een mediane korrel dle groter is dan 0.25 nn. Verder wordt C. tardus
teruggevonden in alle stations net een percentage grint, dat groter is
dan 2 t Ze is dominant in de minst gesorteerde sedimenten en 51 t van
de replicars met deze soort heeft een grintfractie groter dan I t Haar
verspreiding is niet gecorreleerd net een bepaald percentage slib.

17 Camacolarmus tandus
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Fig. 12.11.: Zie legende figuur 12.3.

* Blotlsche correlaties (TabeI 12.2, en 12.11.):
c. tardus wordt signiflcant meer teruggevonden ln de meest dlverse
geneenschappen. Àangezien de predatoren eveneens positlef gecorreleerd
zijn met mediane korrelgrootte, is de positieve correlatie tussen deze
aan grint gebonden epistratumeter en de predatoren/onnivoren in
overeenstemming met de verwachtingen. C. tardus is op kwalltatieve basis
hoog significant gecorreleerd met À. helgolandicus,
C, parahonestus, Dichronadora hyalocheile, l{eochromadora rnunita en
Signaphoranena rufun.

toort roort 0; df P soort x' atÍ P

l.tardus À
c
D

tl
I

hclgolandtcur
parahonertua
hyalochc I le
runlta
ruÍur

3E
l8
35
37
56

t92
t27
315
306
E75

20
25
t0
20
t0

0.01Í
0.00:
0.00{
0.02!
0.00:

labct 12.11.: zlc lcacnilc ?.bcl 12.3., p.276 .

L i teratuur
Hoore (19?1) vlndt C. tardus terug als eplphytlsche soort op de vast-
hechtingsorganen van een Lamlnaria soort ter hoogte van cle laagwaterllJn
van een geèxposeerde kust in noordoost Engeland. Verder vordt deze
soort, zij het met édn individu, nog teruggevonden in sllbarm, ftJn zand
tegen de laag waterlijn in een gepollueerd gebietl van de nonding van het
Clyde-estuarium (Lambshead, 1985 )
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Beslult
Camacolalmus tardus is zelclen een domlnante soort. l{eestal verschljnt ze
eerder sporadisch zonder continuÍteit. Haar voorkomen ls beperkt tot
grovere sedlmenten (Hcl. > 0.190 mm). Ze heeft een voorkeur voor de
meest grintrijke stations en haar domlnantle ls een indicatie voor matig
gesorteerde sedimenten. Ze is dikwijls geassocleerd met hyclrodynamisch
verstoorde mi I ieus .

CHROI{ÀDOREtLÀ SÀLI CÀNIENS I S

Voordelta
* Verspreiding (Fig.L2.l2.)
Chronadorella salicaniensis wordt steeds met kleine relatieve abundanties
teruggevonden (< 2 t). Ze wordt bijna uitsluitend aangetroffen in
stations ten noorden van de Grevelingen (1, 11, 18 en 2{)r in de
Grevelingengeul (station 26), en in de Oosterscheldegeul (stations 32, 45
en 45). In Station 26 is C. salicaniensis pernunent aanwezig. Ze

ontbreekt in het líesterscheldegebied.

Fig.12.12.: Relatieve abundantie per canpagne en per station

43 45 46 54 55 63 65 67
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* Àbiotische habitatspreferentie (t'i9.12.13. ) :

C. salicaniensis wordt, op station 45 na, steeds in fijn zand (Hd. < 0.28
mm) teruggevonden. De slibfractie is steeds gzoter dan 2.5 t net een
maximum van 20 | (72 ï van de replicars met deze soort heeft een
slibfractle groter dan 6 t). Ze wordt nlet teruggevonden in tle lester-
scheldegeul, die gekenmerkt is door tijdelijke slibaccumulaties en hoge
stroomsnelheden.

21 Chromadonella salicaniensis
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* Blotlsche correlatles (TabeI L2.2, en 12.L2,'l :

À1s eplstratumeter wordt C, sallcanlensls meer gevonden blJ hogere
abundantles van deze voedlngsgroep. Ze is negatlef gecorreleerd met de
predatoren/omnlvoren. C. sallcanlensls ls op kwantltatleve basls
signif icant gecorreleerd met líicrolalnus narlnus, Paralonglcyatholalnus
macramphis, ?richotheristus mirabilis en Xyala striata.

?abcl 12.12.: zlc lcgenile ?ebcl 12.3., p276

Literatuur
C. salicaniensis rcordt met lage abundanties aangetroffen 1n een fijn-
zandig station ln de Baai van Horlaix (Boucher, 1980b). laarschiJnlijk
ten gevolge van haar lage abunclanties wordt C. salicaniensis verder niet
vermeld in ecologische studies.

Besluit
Chronadorella sallcanlensÍs heeft een voorkeur voor relatlef sIibrlJk,
fiJn zand. Ze Is, nlettegenstaande haar sporadisch voorkomen, een
typische soort voor dergeltJke substraten. Haar verspreldlng 1s verder
beperkt tot hydrodynamisch en sedimentologisch stabiele milleus.

DÀPTONEMÀ FISTULÀTUM

Voorde lta
* Verspreiding (Fig.L2.L4.l :

Daptonema fistulatun is slechts ln station 1 tiJclens de drie campagnes
aanwezig. De abundanties zijn hier hoger (5 t) tijdens de twee
najaarscampagnes in vergelijking tot het voorjaar. Deze soort is verder
relatief abundant in de stations 18, 26 en 63 met respectievelijk 5, 3 en
? ï tijclens het voorjaar r85. In de overige stations wordt ze zeer
onregelmatig verspreid en met lage abundanties teruggevonden.

43 45 46 54 55 63 65 67
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* Àbiotlsche habitatspreferentle (F19.12.15 ) :

D. fistulatum wordt steeds in fijn zand teruggevonden (Hd. < 0.29 mm).
Ze wordt regelmatig aangetroffen bij grotere slibfracties (63 t van de
replicars, waar deze soort voorkomt, vertoont meer dan 6 t slib), maar
haar voorkomen ls niet beperkt tot slibriJke substraten. 0p twee
uitzonderingen na is D. fistulatun uitsluitend aanwezig in stations met
minder dan I t grint, en 80 t van de replicars met deze soort heeft een
zeer goed gesorteerd sediment. D, fistulatun wordt bijna niet terug-
gevonden in slibrijke stations gekenmerkt door hoge stroomsnelheden,
zoals in de líesterscheldegeul . Ze ontbreekt verder in station 3, dat
wordt gekenmerkt door een grote zoetwatertoevoer.

39 Daotonema fistulatum
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Fig. 12.15.: Zie legende figuur 12.3.

i Biotische correlaties (Tabel L2.2, en 12.13.) :

Àls niet-selectieve detrituseter, wordt D. fistulatum significant meer
teruggevonden bij hogere abundanties van deze voedingsgroep.
Hogere relatieve abundanties van D. fistulatum gaan meestal samen met
hogere abundanties van D. kornoeense, D. xyaliforme, íesacanthion
dipl echma, líetadesnola imus aduncus, Paralongicyatàolainus nacramphis,
Prochrornadorella longicaudata en Sabatieria celtica.

?abcl 12.13.2 zlc lcAcnde ?abcl 12.3. , 9.276

Llteratuur (Tabel 12.14. )

D. flstulatun Is aanyezlg ln fljn tot zeer
slibrijk is. Verder is D. fistulatun een
subtropische zeegrassengemeenschap (Hopper
tegenstaande het riJk voedselaanbod in dlt
ultslultend grote hoeveelheden Dlplones en
darm van D. flstulaturn, waardoor een zeer
verondersteld.

fIJn zand, dat aI of nlet
dominante soort ln een
and ileyers, 1967). Niet-
studlegebled, vorden
t{Itzschia Yaargenomen in de

selectleve voedselopname wordt

D . Í lstulatur D. kornoècnrc
D.xyallforn
ll.dlplechn
ll.aduncuc
P.ncrilphlt
P. longtcaudata
8. caltlca

60. 221
65.193
t3.2r0
t2.682
t0.19t
55. lrl
53. lE?

0.000
0.000
0.000
0.025
0.000
0.000
0.0r0
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lutcur geograf lrchc
I l9g ln9
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ftJn cltb-
rlJt
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)

luarlo,19?! Dultsc Bocht cubl ltt.
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nr lcn zear
ftJn

23-
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loucher,
19E0b

Bate de
llorlalx (Fr. )

cubl t tt .
(19)

nrlcn zecr
flJn

goed 0.5 t

tabcl 12.11.: zlc lcgcndc ?abcl 12.l.rp.2t7

Besluit
De verspreiding van Daptonena fistulatutn is beperkt tot, en typisch voor
goed gesorteerd fijn en zeer f.ijn zand, onafhankeliJk van het percentage
slib. Verder prefeleert deze soort vooral stabiele substraten.

DÀPTONEI{À GEtÀIIÀ

Voorde 1 ta* Verspreiding (Fi9.12.16. ) :

De hoogste abundantles van Daptonena gelana rrorden aangetroffen tlJdens
beide najaarscampagnes in station 43 (respectievelJk 15 en 8 t) en
tijdens het najaar van'84 in station 31 (5 t). Verder nordt deze soort
nog teruggevonden tijdens het najaar op de ondiepe platen in de nabijheid
van de Oosterscheldegeul en op de Vlakte van de Raan. Tijdens de
voorjaarscampagne rrordt D. gelana slechts met één indiviclu teruggevonden
in station 24,

t Àblotlsche habitatspreferentle (flg.L2.L7.l :

D. gelana heeft een uitgesproken affinitelt voor mediun zand (58 t van de
replicars yaarin deze soort voorkomt heeft een rnediumzandig sediment.
Verder is haar voorkonen beperkt tot slibarne stations (< 6 t slib).

1 3 11 18 24 25 26 28 31 32 37 39 43 45 46 54 55 63 65 67

Fig.12.16: Relatleve abundantle per canpagne en per atatlon t$- n.f."" 'ro,!- voorJear '"urfl=naJaar '85).BEA
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* Biotische correlaties (Tabel t2,2.1 z

À1s niet-selectieve detrituseter wordt D. gelana significant meer
gevonden sanen met hogere abundanties van deze voedingsggroep.

yordt verder nlet vermelcl in ódn van de ecologische studles.

gelana ls geen abundante soort in cle Voordelta. Haar voorkomen
verbonden met slibarme, mediumzandige substraten.

DÀPTONEHÀ KORNOEENSE

Voordelta
i verspreicling (Fiq.12.18. ) :

Daptonema kornoeense lrordt slechts in station 1 steeds met hoge
abundanties (3-10 t) teruggevonden. Verder is deze soort vooral tijdens
de eerste twee campagnes dominant in de stations 26, 32 en 45 (tot 19 t).
D. kornoeense wordt tijdens de eerste en de derde campagne niet in
dezelfde stations Èeruggevonden. Ze is het meest frekwent aanvezig (8
van de 20 stations) tijdens het voorjaar.

3 Í1 18 24 25 26 28 3t 3?. 37 39 43 45 46 54 55 63 55 67t

F!8.12.18. : Relatleve abundantle Per canpagnê Gn per atatlon naJaar r84; 

I 
. r.""r."r '"ur!=nalaar '85).,N-
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* Àblotlsch habltatspreferentle (Ft9.12.19. ) :

Het voorkomen van D. kornoeense Is op édn ultzonderlng (sort I = 0.441 na
steeds gekorreleerd met zeer goed gesorteerde sedlmenten (sort I < 0.35 ).
Haar voorkeur voor fljn zand (0.14 mm - 0.25 mn) ls hoog signlflcant (91
t van de replicars, waar D. kornoeense in voorkomt, heeft een fiJnzandig
substraat). De relatieve abundantie van D. kornoeense neent toe naarnate
de mediane korrel fijner wordt (Hd. : rs = -0.605, n = 24).
D. kornoeense vordt noolt bij grote grintfractles gevonden. 0p twee
uitzonderingen na is het percentage grint steeds kleiner dan 1 t. Haar
verspreiding is onafhankelijk van de slibfractie. fel komt D. kornoeense
uitsluitend voor op plaatsen, die gekenmerkt zijn door lage stroom-
snelheden (Vmax. < 0.53 cm/s. ).

43 oaotonema koFnoeense
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Fig. 12. 19.: Zie legende f18uur 12.3.

* Abiotlsche correlaties (Tabel L2.2. en 12.15.) i
ÀIs niet-selectieve detrituseter wordt D. karnoeense meestal samen met
hoge abundanties van dit voedingstype aangetroffen. De abundanties van
de predatoren,/omnivoren zljn telkens laag in de replicafs vaar
D. kornoeense aanwezig is. Dit is in overeenstemning met de correlaties
van deze voetlingsgroepen net de mediane korrelgrootte. D, kornoeense is
op kwalitatieve basis significant gecorreleerd net Paralongicyatholaimus
macranphis. Op kwantitatieve basis worden met meerder soorten
significante correlaties vastgesteld (TabeI 12.15. ).

roott roort 0i dt p aoort x' dt P

. lornoccnsc P.Dcr.rphls 0.500 2E 0 .050 À. hêlgolandtcug
D. Ílstulatur
D.stylosur
D.xyallforn
ll.dlplcchn
ll.aduncuc
O.rcctangula
P. thaunslus
P.Hcraryhls
P. longlcaudata
R. lnacgual ls
l.rtrabtlls

55.265
60.221
77.620

102. 19?
6? .955
66. ?61
15.292
53. ?6?
tt.5E9

10t .0t0
3E. t65
5E.031

2l
2a
5l
35
l0
35
35
30
2l
30
l0
t2

0.00(
0.00(
0.02:
0.00(
0.00(
0.00:
0.00(
0.00:
0.00(
0.00(
0.00!
0.01(

labcl 12.15.: zlc lcgcndc labcl 12.3., 9.276 .
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L i teratuur
D, kornoeense wordt verder niet vermeld in ecologische studies.

Besluit
Daptonema kornoeense ls een typische soort voor zeer goed gesorteerd,
grintarm, fijn zand, onafhankelijk van het percentage sIib. Haar
verspreiding is bijna beperkt tot de hydrodynamisch minst verstoorde
stations, die gekenmerkt zijn door een relatlef stabiel sediment.

DÀPTONEHÀ PROPRIUM

Voordelta
* Verspreiding (Fig.12.20.l :

Daptonema propriun wordt tijdens de drie campagnes met lage abundanties
(( 1 t) teruggevonden in station 32. Hogere abundanties van deze soort
vorden aangetroffen in station 46 tijdens beide najaarscampagnes
(respectievelijk met 16 en I t), en in station 26 tljdens het najaar van
'85 met 31.4 t. In de overige stations wordt deze soort slechts
sporadisch en met lage abundanties aangetroffen.

Pl0.pl'lu.m46x

Fig.12.2O: Relatieve abundmtie per canpagne en per station

13 45 46 54 55 63 65 67

aa
najaar '84; p = voorJaar 'astQ= naiaar ,85).

39

,N=
N

t Àbiotische habitatspref erentie (Fig. L2.2L) :

De verspreiding van D. propÍium is significant meer geassocieerd met
slibriJk, fijn zand (87 t van de replicars met deze soort worclt
gekenmerkt door meer dan 5 t slib, terwijl evenveel replicars worden
gekenmerkt door fijn zand). Haar verspreiding is, op telkens één
individu in station 18 en station 53 na, beperkt tot de diepere geulen.
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* Blotlsche correlatles (TabeI t2,2.1 :

D. proprlum wordt slgnlflcant meer aangetroffen met hogere abundantles
van de nlet-selectleve detrltuseters, en net lage abundantles van de
predatoren/omnlvoren en de eplstratumeters.

Literatuur (Tabel 12.16. )

Deze soort worclt regelmatig, zij het met lage abundanties teruggevonden
in fijn zand tot slibrtjk zand ter hoogte van de Dultse Bocht, Ze wordt
niet aangetroffen in brakke nilieus.

ruteur gcograt lrchc
llgglng

topogra f le
dlcptc (r)

ral. zand
lfd(n)

gl lb gort.
tíl

rcl.ab
dcns.

llon,l983 lloordzee-
clland 9ylt
Duttcc Eocht

Yad

luar lo,
1975

Dultgc Socht gubl t tt .
(3s!

nrlcn 0.08-
0.100

23r gocd l.2r

rOICllZÊll7
1971

Dultse Bocht
Helgoland

aubl ltt.
l2r - 211

nrlcn 0.200
0.200 it. horcgccn

ta
+
t

labcl 12.16.: zle legcndc ?abel 12.1,r9.27t

Beslult
Daptonema proprlum ls een euryhallene soort, typlsch voor slibrijk fijn
zand.

DÀPTONEHÀ RIEMN{NI

Voordelta
* Verspreiding (Fig.12.22.l :

Daptonema rienanni wordt steeds rnet hoge abundanties aangetroffen in
station 32 (2 - 33ï). Hogere abundanties (6 tot 28 ï) van deze soort
zijn verder nog aanwezig in ile stations I en 3 tijdens het najaar fStl en
in station 54 tijdens het voorjaar.
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50x

* Àblotlsche habltatspreferentle (F19. L2.23.1 :

Het is een eurytope soort met een Ilchte afftnttelt voor de meest
sllbrlJke statlons (55 t van de repllcats yaarln deze soort uordt
aangetroffen, wordt gekenmerkt door een sllbfractle van meer dan 6 ï)
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Fig. 12.23.1 Zle legende fisuur 12.3.

* Biotische correlatles (TabeI L2.2.1 z

D. rienànnj rrordt significant meer aangetroffen bij hogere abundanties
van de niet-selectieve detrituseters en lagere abundanties van de
preda Loren,/omn i voren .

LiteËltlur (Tabel 12.17. )

P1att (1977) vindt deze soort uitsluitend terug in het neest
detritusrlJke statlon van zlJn studiegebied.

ruteur gcogra f I sche
1t99ln9

topograf Ie
dlegte (r)

cal. zand
lld(n)

sl lb Eort.
til

reI.ab.
dens.

)latt r 19?? Strangforil
ll .Ierland

lttt. 30-
37t.

0.125 + 0 .15 3.lt

?abel 12.17.: zle legcnde Tabel 12.1.,9.277

Besluit
Daptonena rienanni is een algemene soort in slibrijk zand.

DÀPTONEUÀ STYLOSUH

Voorde Ita
* Verspreiding (Fig.t2.24,l :

Daptonena stylosun is een dominante soort in de Voordella. Hoge
abundanties worden gevonden (4 tot 50 t) in de statlons 11, 18, 24r 25,
28r 31, 32,37,39r 54 en 63. Haar voorkomen en dominantie is relatief
stabiel in de tijd. Ze is in negen stations continu aanwezig, en in drie
stations wordt ze nninstens tijdens twee campagnes teruggevonden. De
temporele fluctuaties van de relatieve abundanties zijn niet gelijk voor
alle stations. In vijf stations (18, 25,28,39 en 54) worden de hoogste
abundanties gevonden tijdens het voorJaar. In station 53 is de
dominantie (25 t) veel hoger tijdens het najaar r85 dan tijdens de twee
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eerste campagnes (respectlevelljk 3 en I t). Dit ls ln tegenstelllng tot
het naburig station 54, waar D. styTosum ultgesproken domlnant ts ttJdens
de eerste tvee campagnes (respectlevelijk 37 en 48 t), en slechts voor 5
t bijdraagt tot de totale nematodengemeenschap tiJdens het najaar '85.

4€. Oaptonema !!V.lg9u.nr

stnr.
1 3 11 18 ?4 25 26 28 31 32 37 39 43 45 46 54 55 63 65 67

Fig.12.24.: Relatieve abundantle per canpagne en per statlon t$= n.1..",r0,p= voorJaar ,"urfl=najaar ,85).
NEA

i Àbiotisch habitatspreferentie (Fig.L2.25.l :

D. stylosum is niet gecorreleerd met een bepaalde korrelgrootte of
sorteringsgraad van het sediment. Deze soort wordt wel uitsluitend
teruggevonden in slibarme substraten (( 5 t slib). Daarnaast is ze
significant meer aanlrezig in grintarme stations (in 82 t van de replicars
met deze soort bedraagt de grlntfractie minder dan 1 t). Door
bovenstaande correlaties is het voorkomen van D. stylosum bijna volledig
beperkt tot, maar algemeen over de ondiepe platen, Ze wordt slechts met
zeer lage abundanties teruggevonden ln de lÍesterscheltlegeul. Ze ls
afwezig in de Grevelingengeul en het diepe statlon 1 in het noorden. In
de Oosterscheldegeul wordt ze iets frekwenter gevonden, zij het nog
steeds met lage abundanties. De afwezigheid van D. stylosun in de geulen
is niet attljd te wijten aan hoge sllbfractles. ook bij een klein
percentage slib ontbreekt ze in deze stations. D. stylosum ontbreekt in
station 3, als enige ondiep station, maar gekenmerkt door een zeer
typische fauna ten gevolge van een verhoogde zoetwatertoevoer.

48 oaptonema stylosum
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* Blotische correlatles (Tabel 12.3. en 12.18.) :

D. stylosun wordt vooral ln meer dlverse gemeenschappen teruggevonden.
Haar voorkomen ls gecorreleerd met hogere percentages van de preclatoren/
omnlvoren, rrelke een geliJkaardlge voorkeur hebben voor sllbarme
substraten. Verder ziJn het voorkonen en de relatleve abundantles van
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deze soort slgnlflcant gecorreleerd met verscheldene goorten (Tabel
12.18. ) .

roort !oort 0t df I soort X' df p

).atyloaur B.capacosus
!.aptculohar
B.proptnguua
G. longlcauda
ll. octraclon
0.pertectua
P.pGntodon
V. franzl I
V. langrunens

0. 551
0.t93
0.535
0.510
0.583
0.7a?
0. t92
0.54?
0. 506

s7
?3
?1
59
50
65
59
73
75

0.000
0.000
0.000
0.000
0. 000
0.000
0.000
0.000
0.000

B. cagacosus
D. albacns ls
B. proplnquus
ll.ogtraclon
?. rlrabl I ls
B. sglculoharat.
c. longlcaudàtu!
ll.aduncus
O. pcr Íectua
R. lynge I
?. lntcstltlallg
D. kornoccncc

126.559
62.056
?3.5E3
73.951
6?.301

100.3?0
8t.518
95.5E?

L32.291
92,2L9
73.521
77.620

5l
36
5a
a5
35
63
t5
5l
5l
t5
a5
5l

0.000
0.00:
0.050
0.00:
0.00:
0.00:
0.00{
0.00(
0.00(
0.00(
0.00:
0.02:

labct 12.18.: ztc legendc ?abel 12.3., p.2/6 .

titeratuur (Tabel 12.19. )

D. stylosun wordt neestal teruggevonden in fijn zand. Ze ontbreekt zowel
in grof zand als in slibrijke sedimenten. Deze affiniteit voor kleine
slibfracties is in overeenstemming met de correlaties die in de Voordelta
werden vastgesteld. Platt (1977) beschreef D. stylosun reeds als een
stenotope soort in de intergetijdenzone van Strangford Lough. De

verspreiding van D. stylosum is hler beperkt tot fijnzandige, sllbarme en
onverstoorde habitaten tegen de laagwaterlijn. Ze wortlt nlet terug-
gevonden hoger op het strand.

ruteur geograf lsche
llgglng

topograf le
dlepte (n)

gaI. zand
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gllb sort. rel.ab.
(É) dens.

rOf €ll2€ll1
19? |

Dultse Eocht
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t.

r.1t6
|.195
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1
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ïacldenzee subl ltt. t8 t. r.125 zeer goetl 1.9 |

Jl I Iens
lt aIr1982;

Noordzee
ZutilellJke
Bocht

subl i tt .

zantlbank
ur len t.188-

0.230
<lt goed 3.2 f

Tabel 12.19. : zle legende Tabel 12. l. ,9.271

Besluit
Daptonena stylosurn is beperkt tot, maar tevens typlsch en zeer abundant
in marien, slibarn, fijn tot nedium zand. Ze is algeneen verspreid en
dikwijls uitgesproken dominant op de ondiepe platen van de Voordelta. Ze
vordt zelfs bij een kleine slibfractie nooit aangetroffen in de geulen of
andere diepe stations.
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DÀPTONEHÀ TENUI SPICULUH

Voorclelta
r Verspreidlng (FIg.L2.26,l :

l,let uitzonderlng van de ïester- en de Oosterscheltlegeul, vordt Daptonena
tenulsplculum slechts sporadisch en steeds net lage abundantles
aangetroffen. Ze is slechts eennalig en net een relatieve abundantie van
minder dan 1.5 t aanwezig in de stations 31, 37, 15 en 63, die allen
gelegen zijn op platen ten noorden van de Grevelingenmoncling. In de
lesterscheldegeul (stations 55 en 57) vorden vooral tiJdens de twee
laatste canpagnes zeer hoge abundantles gevontlen (tot neer clan 70 t). In
enkele stations van de Oosterscheldemonding (stations '13 en 55) is
D. tenuispiculum relatief abunclant tijdens het voorjaar t85 (resp. 5 en
2.5 r).

3 1t 18 ?4 25 26 28 31 3?37 39 43 45 46 54 55 63 55 67

F19.12.26.: Relatleve abundantie per canpagne €n per atation

* Àblotische habitatspreferentie (Fiq.12.27.l :
D, tenuispiculum vertoont een lichte affiniteit voor de minst gesorteerde
sedlnenten. (51 t van de replicars naarln deze soort aanwezig is, wortlt
gekenmerkt door een matig gesorteerd substraat). Het voorkomen van
D, tenuispiculum is verder typisch voor stations, clle gekenrnerkt zijn
door een onstabiele sedimentsamenstelling. Ze is uitgesproken doninant
in tle meest verstoorde milieus, die onder invloecl staan van sterke
stroningsverschillen waardoor tijdelijke slibaccumulaties optreden. Haar
relatieve abundantie 1s signlficant gecorreleerd net de diepte (cliepte :

fs = 0.402, n = 20).

50 Daptonema

,N-

1
.2
3

13
2:
3:
4i

2z
3:
43

naJaar r84; p- """"r."" '"ur!=naJaar '85).

I

f'ttliltt
nil
23

SORTERINS

r I <=.3í
2 t 7.3p &+.3sp
3 z 7.351

xEo.KoR.

+.2run
;r.2rn &ê.25oun
>.25Íur l'+.3rnn
>.3ntn

r SLIB

+4
>2/ &<.6*
>6Í &<=1sÍ
>15Í

T ÊRINT DIEPTE

z-A/ 1:<-Ín
. >g/ têZX 2 ' >5Í/t Í<=10n
: >2/ 3 : )lOn !<=lsn

4 : >15Ín

F1g. L2.27.: Zte legende flguur 12.3.
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* Blotlsche correlatles (Tabe1 t2.2. en 12.20.) :

Door haar posltleve correlatle met de sllbfractle, ls D. tenulsplculun
negatlef gecorreleerd met cle relatleve abundanties van de predatoren/
omnlvoren, welke eerder sllbarme habitaten prefereren. D. tenuispiculun
is op kwalitatieve basis hoog significant gecorreleerd met Àscolalmus
elongatus, Dichromadora cucullata, Metoncholainus scanicus,
Prochronadorella attenuata, Sabatieria punctata en Spirinia parasitifera.

loort !oo!t 0t tf P soort x' att I
. tenulrplculur À. elongatua

D . cucul lata
ll.scanlcuc
P.attanuata
S. punctata
9. paras lt t fcra

136.356
5t.896
84.82E
66.3r{
96.602
85.356

36
2l
36
30
5l
30

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Tabcl 12.20.2 zle lcgcndle ?abcl 12.3., p.275.

Literatuur (Tabef 12.21. )

D. tenuispiculun is ultgesproken dominant in de slibrijke en sterk
vervuilde stations van de Belgische oostkust (Heip et al., 1984), Ze

wordt verder met lage abundanties regelmatig teruggevonden over het
verloop van gans de Belgische kust. De vertikale distributie van
D. tenuispiculum beperkt zich tot cle bovenste centimeter van het
sediment. Àls goede znenmer zou deze soort gemakkeliJk kunnen overleven
in de flocculente sliblaag (Heip et al., 1984). Deze gegevens zijn in
overeenstemming met de gemeenschappen dle tiJdens onze studle ln de
monding van de Testerscheldegeul werden geobserveeril. Gelijkaardige
gemeenschappen worden beschreven door Govaere et al. (1980). larwick en
Buchanan (19?0) vinden D. tenuispiculun met lage abundantles terug in
slibarm fijn zand. Verder wordt deze soort met relatief hoge abundanties
teruggevonden op de slibplaten in de montling van het gepollueertl Forth-
estuarium (Hoore, 1987).

ruteur geogra f lsche
I lgglng

topografle
dlepte (n)

sal zand
lld(u)

sl lb solt. rel.ab.
(d) dens.

íarvlck,
luchanan,

19?0

llorth-
Unber land
(Gr.Br. )

rubl ltt. ( 35
(sl

nar ler 0.103
0.1t5

0.91 1. 5 r
0.19 0. ? t

;ovaere
:t aI,1980

l{oordzee
Zu ldel I Jle
Bocht

subl I tt. nr len <0.20 slib-
rlJk

+++

Tabel 12.21.: zle legende Tabel 12.1.,9.217

Besluit
De uitgesproken dominantie van Daptonema tenuispiculum bfijkt een zeer
goede indicator te zijn voor onstabiele sllbaccumulaties. Deze
slibaccumulaties treden vooral op in gebieden, die onderhevig zijn aan
sterke stromingsverschlllen, vaardoor grote hoeveelheden slib worden
vervoerd die tijdelijk bezinken. D. tenuispiculum wordt niet
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teruggevonden ln stablel sIib. De subdomlnantle van D. tenuisplculun
viJst nog steeds op hyclrodynamlsch verstoorde mllieus (vb. statlons 55

en 43 van de Oosterscheldegeul), gekenmerkt door grote stroomsnelheden of
een onstablele sedinentsarnenstelling. In tleze statlons ls de sllbfractie
echter veel klelner en mlnder varlabel. D. tenuispiculum wordt tenslotte
nog sporaclisch teruggevonden ln flJn tot nedlum zand. Het ls een
tolerante soort voor vervuiling.

DÀPTONEilÀ XYÀLIFORUE

Voordelta
t Verspreiding (Fig.L2,28.l :

Daptonera xyali forme is tijdens de drie staalnamecampagnes relatief
abundant in cle stations I en 25 (2 - 19 t). Verder worden nog hoge
abundanties van deze soort aangetroffen in station 55 (tot I ï). In de
overige stations verschijnt D. xyaliforne eerder sporadisch en net lage
abundanties (< 2t). Ze vordt slechts in zeven van de 1? stations neer
dan één maal teruggevonden.

xyallfonme52

Fig.12,28.: Relatieve abundantle per carnpagne en per gtation

* Àbiotische habitatspreferentie (Fig. L2.29 .l z

Er wordt slechts een lichte affiniteit voor cle meest fijnzandige
sedimenten vastgesteld. De verspreiding van D. xyaliforme is echter in
de Voordelta niet beperkt tot een bepaalde range van eén van de
bestudeerde abiotische kenmerken. ïel zljn de hogere abundanties
geconcentreerd in de cliepere statlons (1, 26, {3 en 55)r op de
lesterscheldegeul na (diepte ! rs = 0.{12, n = 35).

52 Daotonema xvalifonme

39 43 45 46 54 55 53 65 67

NEA
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$ 
= ""laar 

,to, 
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voorJaar ,85;fl= naiaar

1!
2,
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4.

1
.2
3

SOBTERIN6

L t <=.3Q
2 r s.3/ &e.351
3 : 7.351

IIED.KOR.

<r.zrnn
;.2run &ê.25run
>.25rnn t+.3mrn
>.3run

I SLIB
t+4
. >4 t'<"6X
: >6Í &+15Í
: >15Í

I BFINT

z -O/
: >OÍ &+ZÍ
z>4
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(-5n
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1
2
3
4

xyalifonme

Flg. 12.29.3 Zlc lê8êndê ftguur 12.3.

298.



* Blotlsche correlatles (Tabe1 12,2, en 12.22,1 :

D. xyallforme 1s gecorreleerd met de meest soortenrlJke gemeenschappen.
Àls nlet-selectleve detrltuseter ls deze soort slgnlflcant meer aanwezlg
blJ hoge abundantles van deze voedlngsgroep, en blJ lage abundantles van
tle predatoren/omnlvoren (28 3 rs = - 0.454, n = 35). D. xyaTlforne is
uitsluitend op kwantitatieve basis significant gecorreleerd met
D. fistulatutu, D. kornoeense, líesacanthion diplechma, Paracanthonchus
thaunasi us, Paral ong lcyatholalmus nacramphis, Rlchtersia inaegual Is,
Sabatleria celtica, S. punctata en Spirlnla parasitifera.

roort !oort 0t tf P aoort x' alt P

).xyallfor: D. Í lgtulatut
D. lornoccnse
ll.dlplachn
P. theuDc lug
P.ncrarphla
R. lnacgualla
9.cclttca
S.punctata
S.paraaltlfcra

55. r93
t 02. r9?
53. 025

125.0r9
r09.520
32. ll8
t0. t73
95.072
t8.5t2

zl
35
IE
30
21
l8
a2
5l
30

0.000
0.000
0.000
0 .000
0.000
0.02 5

0.000
0.000
0.025

Tabel 12.22.: zie legende Tabel 12.3.

Fig.l.2.3o.: Relatlcvc abundantle pcr canpagnc Gn por atatlon f$- nrtu"t
N

L i teratuur
Daptonema xyaliforme wordt niet aIs een dominante soort veergevonden.

Besluit
0p sedimentologisch vlak is Daptonema xyaliforne niet geliniteerd in de
Voordelta. tlel komt ze frekwenter meer en meer abundant voor in diepere
geulstations, op de sterk verstoorde stations van de lfesterscheldemonding
na.

DÀSYNEHOI DES ÀI,BÀENS I S

Voordelta
* Verspreiding (Fi9.12.30. ) :

Dasynenoides albaensis is in geen enkel station uitgesproken dominant.
De hoogste relatieve abundanties worden gevonden in de stations 25 en 39(tot 5 t). In de overige stations is de relatieve abundantie van deze
soort steeds kleiner dan 3 t In zeven van de 11 stations wordt
D, albaensis meer dan eén maal aangetroffen en in de stations 25 en 39 is
deze soort tijdens alle campagnes aanwezig.

55 Qa.syqepg tdes .albaensls

46 54 55 63 65

Egf8a; p - voorJaar t85i 
fl-av

67

naJaar r85).
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* Àbiotische habltatspreferentle (Fi9.12.31.) :

D. albaensis ls noolt aanuezlg ln fiJnzandige statlons met een nedlane
korrel kleiner dan 0.19 mm. De sllbfractie, uaarblj deze soort vordt
aangetroffen, ls steeds kleiner dan 5 t , maar haar voorkonen ls nlet
typlsch voor slibarme statlons. Ze ontbreekt praktlsch volledlig in de
diepere stations.

t?3
SORÍERIN6

1 : q=.31
2 z 7.3fl &+.3s1
3 : 7.35/

t|Eo.K08.

<:.2ÍÍun
>.2mn &+.25nn
:>.25mn &+.3mm
>.3mm

Í SLIE
z+4
z >4 &<=6*
: >6tr &<!15Í
: >15Í

?34 ?3A t?3
T GRINT

Lz-O*
.2 z >A* &+4
3 r>2/

234

13
2z
33
4l

I

2
3
4

l:
2.
3:
4r

DIEPTE
(=$a
>5m Í<=lon
>lOm t<=15n
)1Sttr

Ftg. 12.31.: Zle legcnde ftguur 12.3.

I Blotische correlaties (Tabel L2,2, en 12.23.1 :

D. albaensis wordt significant meer in de meest soortenrijke stations
teruggevonden. ÀIs selectieve detrituseter is deze soort zelt
verantuoordelijk voor de hogere relatieve abundanties van deze
voedingsgroep ln bepaalde stations (1À: rs = 0.455, n = 29). Door haar
affinitelt voor slibarme substraten is deze soort signlflcant meer
aanrrezlg in statlons met hogere abundanties aan predatoren/onnlvoren.
Zowel het voorkomen als de relatieve abundantles van D. albaensis zijn
hoog slgnlficant gecorreleerd net die van Xyala strlata. Verder uorden
op kwantitatieve basis nog correlatles gevonden met verscheidene andere
soorten (Tabel 12,23.1.

roort soort 0j df p roort x' ail I
D . albacns ls t. str lata 0.550 t0 0. 000 8.caprco3u3

D.rtylorur
E.sglculohart.
G. longtcaudatur
L.aghanothccac
ll.eduncug
ll.nrlnug
ll.ortraclon
O.pcrfcctus
l.rlrabt I tg
l. tcnulcaudatug
I . gtr lata

3E.56{
62. t5(

t29.20i
t6.19i
t9.52t
t6. ?21
39.95(
3t.3?l
56. t5:
5?.791
3a .9t(
?8.63!

2a
36
2E
20
l6
2l
20
20
2l
16
20
20

0.05Í
0.005
0.00(
0. 000
0.00Í
0.000
0.01(
0.010
0.00(
0.00(
0 .02!
0.00(

Tabcl 12.23.2 zlc legcndc ?ebcl 12.3., 9.276.

Llteratuur (Tabel L2.24.1
D. albaensls ls een domlnante soort ln sllbarm, fljn zand van een
zandbank ter hoogte van de Belgische kust (ïillems et al., 1982a).

slbaens is
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topograf lc
dlcgte (r)

geograf lsche
Itgglng

label 12.21,2 zle lcAende label 12.1..9.217

Besluit
Daslmemoides albaensis wordt uitsluitend teruggevonilen bij kleine
slibfracties (< 5 t). Haar voorkomen is tevens beperkt tot, en
karakteristiek voor, sedimenten yaarvan de mediane korrelgrootte neer dan
0.18 mm bedraagt. Àls gevolg van deze correlaties net de sediment-
samenstelling wordt ze praktisch uitsluitend aangetroffen op tle ondiepe
platen.

DI CHROHÀDORÀ CUCULLÀTA

Voordelta
* Verspreitling (Fi9.L2.32.) :

Dichromadora cucullata is tijdens de drie campagnes aanvezig in tle
stations 24 en 25, zlj het met lage relatleve abundanties (1 - 3 t).
Haar abundantles zijn iets hoger ter hoogte van de Oosterscheldegeul (tot
4 t in station 43 en station 55) in vergelijkinq tot de overige stations.
In acht van de 13 stations wordt D. cucullata stechts éénmalig terug-
gevonden.

Fig.12.32.: Relatieve abundantie per campagne cn per atatlon

45 46 54 55 63 65 67

aa
naJaar r84;p- voorJaar 'eStfi= naJaar '85).

43

,N=

* Àbiotische habitatspreferentie (Fi9.12.33. ) :

De verspreiding van D. cucullata ls in de Voordelta niet geliniteerd door
éón van de bestudeerde abiotische factoren. Ze wordt, op tle
Uesterschel.degeul na, iets frekventer teruggevonden in de diepere
stations (?5 t van de replicats yaarin deze soort vortlt teruggevonden, is
afkourstig vanop meer dan l0 m diepte).

cucu I lata
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cucu I lata63 Dlchnomadona
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Ft3. 12.33.: Zle lcgcndc flguur 12.3.

* Biotische correlaties (Tabel 12,2, en 12.25,1 :

Àls epistratumeter ls het voorkomen van D. cucullata gecorreleerd net
hogere abundanties van deze voedingsgroep. Ook wordt D. cucullata
significant meer teruggevonden in de neest soortenrijke stations.
Deze soort is uitsluitend op kwantitatieve basis significant gecorreleerd
met verscheidene soorten (TabeI L2,25.1.

Literatuur (Tabel 12.26.1
D. cucullata uorclt teruggevonden in substraten varlêrend van slib en'
slibrijk zand tot slibarm, fiJn en medium zand. Lorenzen (197{}
beschourde D. cucullata reeds a1s een eurytope soort. In de lnter-
getijdenzone van de nondlng van de Clyde wordt D. cucullata zouel in de
sterk vervuilde, als ln tle zuivere en fiJnzandlge sedlmenten terug-
gevonden (Lambshead, f985) .

Besluit
Dicàromadora cucullata heeft geen habitatspreferentie clie bepaald wordt
door de samenstelling van het sediment. Het is een eurytope soort, die
echter zelden domlnant is. Ze wordt iets freknenter teruggevonden in de
diepere stations.

loort roort 0; atf P roort x' 0t P

). cucul lata D. tcnulrptculur
ll. scantcus
ll.DrInus
P. thauuslus
P.attcnuata
P. longtcaudata
9. garar ltt tera
l. lntcrstttlallr
I . str lata

5t.89(
t0. ?91

53. 98:
39. tl!
63.221
tl. t6l
35.5?:
tt. ?3(
t5. 20(

21
za
20
20
20
20
20
20
20

0.00(
0.02:
0.00(
0.01(
0.00(
0.00:
0.02:
0.00!
0.00:

labcl 12.25.: ztc lcAcndc labcl 12.3., p.276 .
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luteur geograf lEche
I l99ln9

topograf lc
diepte (r)

rrl. rrnd
||d(m)

rl lb rort.
(í)
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dcng.

rOlêÍlZêÍ17
l9?l

Dultge Eocht
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rublltt. (30
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(35
(20 - 25

D!teÍ grof
0.200
0.200

+

25r
t00 t

horogcen
horogeen

3.6 t
2.1 r
0.8 t
0.7 t

luarlor 19T Dultse Bocht subl I tt .
(35)

rar I êr 0.08t-
0.10:

23-
26t

gocd 0.9 |

Jl I Iens
rt aI,
1982a

lloordzee
Zuldel I Jke
Bocht

subl Itt. nrlcn 0.23r-
0.281

0.1t-
1.61 r

2-8r
grlnt

2.8 t

louche r ,
1981

Bale de
llorlalx (Fr )

gubl I tt .
(19)

nr len f l1n gocd 2.1 |

Tabel 12.26.: zle legendc Tabêl 12.1.rp.211

DI CHROHÀDORÀ HYÀLOCHEI LE

Voordelta
r Verspreiding (Fi9.12.34. ) :
De verspreiding van Dichronadora hyalocheile is, op station 25 na,
beperkt tot het Oosterschelde- en het llesterscheldegebied. Vooral ter
hoogte van de Oosterscheldemondlng ls D. hyalochelle zowel op de platen
(stations 37 en 45) als in cle geul (station {3} een doninante soort (tot
35 t). Opmerkelijk is dat in de statlons 43 en 45 D. hyalocheile een
dominante soort is tijdens de najaarsperioden (2 tot 35 t), terwijl ze
in deze stations ontbreekt tijdens het voorJaar. In station 3? is deze
soort nlet aanwezig tlJdens de eerste campagnes, terwlJr ze steeds
dominant (5 tot 30 t) is tijdens het voor- en het najaar van '85. In de
tlesterscheldegeul wordt D. hyaTocheJle uitsluitentl aangetroffen tljdens
het najaar f84 (tot 5 ï).

hya l.oche.l le6.4\

Fig.12.34.: Relatleve abundantÍe per campagnê en per station

43 45 45 54 55 63 65 57aa
naJaar r84;P- voorjaar ,"tr\ najaar '85).

39

,N-

r Àblotische habltatspreferentle (F19.12.35. ) :
D. hyalocheile wordt slechts eenmallg en net lage abundanties (0.61 t)
teruggevonden in fijn zand. Ze heeft een uitgesproken affiniteit voor de
neest grove sedlnenten (Hd. > 0.23 mm) in de Voordelta. Haar abundantie
negmt zelfs toe, naarmate de mediane korrelgrootte groter wordt (rr=
0.390, n = 14). Deze soort wordt regelmatig aangetioffen in de meestgrintrijke stations (57 t van de replicars met deze soort heeft een
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grintfractie die groter ls dan 1 t), alhoewel deze habitatspreferentie
haar verspreiding niet llmiteert. In statlon 43, biJvoorbeeld, met een
kleine grintfractie (< 0.5 t), is D. hyalocheile een domlnante soort.
Dit station is echter wel gekenmerkt door een hoge naximale stroom-
snelheid in vergelijking tot de overige statlons van de Voordelta.
Verder ls haar verspreiding beperkt tot sllbarme stations (< 6 t).

64 0ichromadora

SORTERINE

L : <=.39
2 t s.3p &+.3s1
3 : ;.351

I.IED. KOR.

I : +,2mn
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4 : ;.3mm
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I 6RINT OIEPTE

1:=o* 1:<=5rn
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3 z>4 3 : )lon &<=15rn

4 : >15m

Flg. 12.35.: Zie legende figuur 12.3.

* Biotische correlaties (Tabel L2.2, en 12.27.) :

D. hyalocheile 1s grotendeels verantrÍoordelijk voor de hogere abundanties
van de epistratumeters in bepaalde statlons, en dit meestal ten koste van
cle niet-selectieve detrltuseters. Verder is cleze soort op kïantitatieve
basis significant gecorreleerd met Camacolainus tardus, f,eptonenella
aphanothecae, Slgnaphoranema rufun, Viscosia langrunensls en Xyala
striata.

toort Eoort 0j df I goort x2 df p

). hyalochc I le C. parahonestuc
C. tarduc
L.aphanothccae
3 . rutur
V. Iangrunenala
I . str lata

95. 29(
t35. 3l!
t0?. E91

16?.281
tEl.00:
56. r?:

t0
t0
32
6l
72
t0

0.00t
0.00(
0.000
0.00{
0.000
0.01(

?ab€l 12.27. ; zlc lcAcnde Tabel 12.3., 9.276 .

Literatuur (Tabel L2.28,1
D. hyalocheile rordt regelnatig aangetroffen tegen de laagwaterliJn of op
ondiepe platen van estuarla. Ook ln de monding van het Clyde-estuarlum
is deze soort subdoninant in tle slibarne, fijnzanclige sedimenten tegen de
laagwaterlijn (Lambshead, 1985). Het is een euryhallene soort, dle tot
in de polyhallene zone van de lismarburcht wordt teruggevonden (Brenning,
1973). De versprelding van D. hyaTocheile is echter nlet zoals ln de
Voordelta beperkt tot medlun zand naar strekt zlch ult over een brede
range van sedimentstypes.
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lebcl 12.28.: zle lcAende ?abel 12.a.,g.2ll

Besluit
In de voordelta is de dominantie van Dichronadora hyaTocheile een goede
indicatie voor de aanwezigheid van mediumzandige en grintrijke
sedinenten. Deze soort wordt vooral teruggevonden in de sllbarme,
onstabiele sedimenten van de Ooster- en de tlestescheldegeul. Ze
verdwijnt echter van zogauw de nediane korrel fijner vordt of de
sllbfractie toeneemt. Uit literatuurgegevens blijkt echter dat
D. hyalocheile eerder geassocleerd is net hyclrodynamisch verstoorde
habitaten, dan met slibarm, grintrijk, medium zand.

ENOPLOIDES SPICULOHÀilÀTUS

Voordelta* VerspreÍdlng (F19.12.35. ) :

EnopToldes spiculohamatus wordt met ultzonderlng van statlon I ln a1le
stations minstens één maal teruggevonden. Ze is steeds aanwezig in de
stations 11, 24,25r 37,39 en 54. De hoogste abundanties worden tijdens
het najaar r84 aangetroffen in de statlons 3, 25r 37r 39, 43,53, 65 en
67 (van 4 tot 24 t), tijdens het voorjaar in station 39 (32 ï), en
tijdens het najaar r85 in de stations 31, 37,39 en 43 (van 5 tot 9 t).
E. spiculohanatus is steeds dominant in station 39 (van ?.5 tot 32 t).

stnn.
I 3 11 18 ?4 25 26 e8 31 32 37 39 43 45 46 54 55 63 55 67

F1g.r2.36.: Relatieve abundantle per canpagne en per atatior ,$. r.r."r ,r.,p= voorJaar ,"Urfl= n":^,

305.



* Àblotlsche habitatspreferentle (F19.12.3?. ) :

E. spiculohamatus ls een eurytope soort. ze ls, ondanks een llchte
affiniteit voor medium zand, nlet gecorreleerd met een bepaalde range van
óón van de bestudeerde abiotische kenmerken in de Voordelta. De hoogste
stabiliteit en de hoogste relatieve abundanties norden weI steeds
gevonden op de ondiepe platen. E. spiculohanatus vordt nooit
aangetroffen bij slibfracties groter dan 20 t
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ffg. L2.37.: Zie legende ftguur 12.3.

* Biotische correlaties (TabeI 12.2. en 12.29.) :

De dominantie van E. spiculohanatus (voedingsgroep 28) ln bepaalde
stations (28 ! rs = 0.6?{r D = 54) gaat dikwij}s samen met de reductie
van de relatleve abunclanties van de niet-selectieve detrituseters (18 :

!s = -0.555, n = 54). Deze soort is op kwalltatieve en kwantitatieve
basis met verscheidene soorten significant gecorreleerd (TabeI 12.29.1.

roort coort 0; df p roort x' atf P

3. sglculohantur D. rtyloaur
B. groplnguus
G. longlcauda
O. per fcctus
V. langruncn.

0
0

t93
565
at6
520
t93

?3
69
65
75
15

0.000
0.000
0.050
0.000
0.000

D. albaeng ls
t. proptnquur
l{.aduncuc
X. ostraclon
ll.]lnlta
?.rtrabllls
D. atyloaul

t29.201
63. ?21
?E.1?r
53. l2(
r?. ?1(
tl.9?{

t 00.3?(

2E
l2
l2
35
2E
2E
53

0.00(
0.02!
0.00Í
0.05(
0.02:
0.00(
0.00(

labcl 12.29.: zle lcgendc ?abel 12.3., p.276 .

Literatuur (TabeI 12.30. )

E. spiculohamatus is een eurytope soort. Ze komt zowel voor in sllbarn,
fijn zand als ln slibriJk zand. Ze wordt frekwent aangetroffen op
stranden en subllittorale zandbanken. E. spiculohamatus is tevens een
euryhaliene soort. Ze wordt regelmatig aangetroffen in nesohaliene
mllleus, zoals op 1 m diepte ln het Loch Etlve te Schotland (larvick en
Gage, 1975). Larnbshead (1986) vindt E. spiculohamatus nog terug tegen de
laagwaterlijn in de nronding van de Clyde. Een stuclle van de grootte-
distributies van de nematodengemeenschappen in de intergetijdenzone van
het Ueser-estuarium Ieidden tot de vaststelling clat E. spiculohanatus
waarschijnlijk tvee tot drie generaties per jaar vertoont (Skoolmun en
Gerlach, 1971). De hoogste relatieve abundanties worden gevonden van nei
tot augustus, en van decenber tot februari.

sp lcu I ohamatus
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Tabcl 12.30.: zle legende Tabel. 12.1.19.271

Besluit
Enoploides spiculohamatus is een
Haar verspreiding is algemeen en
slibfracties (> 20 t).

dominant soort in zandige substraten.
ze verdnijnt slechts bij grotere

ENOPLOLÀIHUS PROPINOUUS

Voordelta
* verspreiding (Fi9.12.38. ) :

Enoplolaimus propinguus is een frekwent voorkonende en dominante soort in
de Voordelta. Hoger abundanties norden vooral gevonden tijdens de twee
najaarscampagnes (tot 19 t). Tijtlens het voorjaar bedraagt de relatieve
abundantie van deze soort nraximaal 3.5 t E. propinguus wordt niet
teruggevonden in de stations 1, 26,32 en 46. In de stations 55, 65 en
57 wordt ze slechts eenmalig teruggevonden, zij het wel met hogere
abundanties (tot 7.5 t) in station 55 en station 67 (Uesterscheldegeul).
Ze is over de drie campagnes subdominant tot dominant ln de stations 11,
18, 28,31, {3 en 54. In de stations 3?, 53, 55 en 67 worden ook nog
hogere relatieve abundanties waargenomen, zij het niet tijdens elke
canpagne.

pngp lnquus

39

,N-

43 45 46 54 55 63 65 67ea
naJaar r84;fr- voorJaar 'eStfl= najaar '85).Fi8.12.38.: Relatieva abundantle pêr carnpagnG cn per etatlon
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* Àblotlsche habltatspreferentle (F19.12.39. ) :

E. proplnguus wordt nlet aangetroffen btJ sllbfractles groter dan 5 t,
waardoor ze ook afwezlg is ln de meeste geulstatlons (72 t van de
replicars met deze soort is afkomstlg vanop mlnder dan 10 meter dlepte).
Zo verdyiJnt ze ook ln de ïesterscheldegeul van zogauw tle sllbfractle
toeneemt. E. propinguus is algemeen verspreid, en dikvijls dominant, in
alle stations die gekenmerkt zijn door een kleine slibfractie.
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Fig. f2.39.: Zle legende firuur 12.3.

* Biotische correlaties (Tabel L2,2. en 12.31.) :

E. propinguus wordt significant meer aangetroffen in de neest diverse
stations. Ze ls, samen met Enoploides spiculohanatus, verantwoordelijk
voor de hogere relatieve abunrlantle van de predatoren in bepaalde
stations (28 ! !s = 0.316r D = 54), en dit ten koste van de
niet-selectieve detrituseters waarmee beide soorten negatief gecorreleerd
zíin. 0p kwalitatieve en kwantitatieve basis vorden met verscheidene
soorten significante correlaties vastgestelcl (TabeI 12.31. ).

loort goort 0j df P t
x.2

df I
l. proplnguus E.capacosus

C.garahoncs.
D.rtylosur
O. Ionglcauda
ll. oltlrclon
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Y. franzl t
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0.535
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0.5r0
0.530
0. t73
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?0
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65
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0.000
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I . lyngc I
l. lntcrstltlalls
f. langruncnr 1r
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30
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0 .05(
0.02!
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0.02!
0 .00(
0.00:

label 12.31.: zlc lcAcnde ?abel 12.3., p.276

Literatuur (Tabel L2.32.1 :

E. propinguus rordt niet teruggevonden In slib of sllbrtjk zand. Haar
voorkomen is karakteristiek voor fijn en medlum zand. Het ls een
algeneen verspreide soort, zowel in het sublittoraal als in tle
intergetijdenzone. ÀIs euryhaliene soort uordt E. propinguus ook
teruggevonden in het leserestuarium (Skoolnun en Gerlachr l9?1) en in de
tJisnarburcht (Brenning, 1973). Tenslotte wordt deze soort nog
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aangetroffen ln de ftJnzandige sedlmenten tegen de laagwaterllJn van het
vervuild Clyde-estuarium (Lanbshead, 1985).
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TabeI 12.32.t zle legende Tabel 12.1.rp.277

Besluit
Enoplolaimus propinguus is een doninante en algetneen voorkomende soort in
slibarme sedimenten. Ze verdwijnt echter van zogauw de slibfractie meer
dan 5 t bedraagt.

GONIONCHUS LONGICÀUDÀTUS

Voorde lta
* verspreiding (Fi9.12.40. ):
Het voorkomen van Gonionchus longicaudatus is relatief stabiel. Deze
soort is over de drie campagnes subdominant (2 - 6 t) in de stations 24,
31, 39 en 45. Haar voorkomen beperkt zich tot twee campagnes in cle

stations 25, 28r 37r 54 en 53. De relatieve abundanties van deze soort
bedragen nooit meer dan 5 t.
r Àbiotische habitatspreferentie (Fi9.12.{1. ) :

G. longÍcaudatus wordt slgnlflcant meer teruggevonden 1n medlun zand,
alhoewel haar versprelding ln de Voordelta nlet beperkt is tot dit
sedlmentstype (54 t van de repllcars uaarln deze soort wordt aangetroffen
hrordt gekenmerkt door een mediumzandlg sediment). lel vordt
G. longlcaudatus steeds aangetroffen blJ klelne sllbfractles (< 6t ).
Haar relatieve abundantles nemen af naarmate de sllbfractie toeneemt (rr=
-0.358, n = 40). Verder 1s haar voorkomen, op één lndlvldu na, beperkt
tot, maar algemeen verspreld over, de ondiepe platen (met uitzondering
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Flg.12.40.: Relatieve abundsntie per ca,npaSne en per atatlon t$- n.1.""'84;F- voorJaar ,gst!=naJaar'85).
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van het brakke statlon 3). G. longicaudatus wordt ook noolt bij kleine
slibfracties teruggevonden in de geulen.

* Biotische correlaties (Tabel 12.2. en 12.33.) :
G, longicaudatus vertoont een affiniteit voor de meest soortenrijke
stations. Niettegenstaande zelf een niet-selectleve tletrituseter,
vertoont G. longicaudatus dezelfde correlatie met de slibfractle als de
predatoren/onnivoren. Zowel het voorkomen als de relatieve abundanties
van G. longicaudatus zijn hoog significant gecorreleerd met die van
Bathylainus capacosus, Daptonena stylosun, líicrolainus ostracion, Onya
perfectus en Xyala striata. Op kwantitatieve basis vorden nog
correlaties gevonden met Dasynemoides albaensis en ?heristus
interstitialis, 0p kwalltatieve basls is G. longicaudatus nog
signiflcant gecorreleerd met E. splculohamatus en net E. proplnguus.

toort !oort 0i dt P roort x2 dí I
i. Ionglcaudatus E.capaco!ur

D.rtyloaur
ll. octrec I on
O.gcrfcctur
I . str tata
E.splcutoha.
B. groplnguur
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Í.ctr late
D.ctylorur

?5.580
t6. t9?
5t. ?tl
70.215
55. 30r
50.120
!a.6tl

3(
2a

2l
3(
2l
2l
t!

0.00(
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?abcl 12.33.: zlc lcAcndc tabel 12.3., 9.276
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Llteratuur (TabeI 12.34. )

G. longlcaudatus 1s een domlnante soort In een subllttorale zandbank voor
de Belgische kust (fiIleurs et al., 1982a). Daarnaast wordt deze soort
regelmatlg teruggevonden in zulver fiJn zand van de lntergetijdenzone in
het Clyde-estuarium (Larnbshead, 1985). In de vervullde delen van dit
gebied is haar voorkomen eerder zeldzaam.
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Tabcl 12.31.: zle legende tabel 12. l,,g.Z1i

Besluit
Gonionchus longicaudatus is een algenene soort in sribarm, fijn tot
medium zand. ze wordt uitsluitend teruggevonden op de ondiepe platen,
waar haar verspreiding algeneen is. Het is een stenohaliene soort,
beperkt tot mariene milieus.

HÏPODONTOLÀIHUS SETOSUS

Voorde Ita
r Verspreicling (Fig, L2.42. )

Hypodontolainus setosus is een dominant soort in statlon 3 tijdens de
eerste twee campagnes (met respectievelijk 3l en 15 t). TiJdens het
najaar r84 bedraagt het aandeel van de juvenielen in de totale
H. setosus-popuratie van station 3 slechts 2 t, teruijr tijdens het
voorjaar t85 de relatieve abundantie van de juvenielen is toegenomen tot
2? t van de totale populatie, H. setosus wordt srechts eenmalig en met
een laag percentage (( 1 ï) aangetroffen in de stations ll, 25 en 31.

Í19.12.42.: Relatlcve abundantlc p6r canpagnc cn per atatlon

43 45 46 54 55 63 65 67

NEA{$' naJaar 'torE voorJaar ,ssifi- nalst ,Bs).
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i Àblotlsche habltatspreferentle (F19.12. {3. ) :
H. setosus wortlt ultslultend aangetroffen 1n zeer goed gesorteerd,
slibarm, fiJn zand. Hogere abundantles van deze soort zlJn beperkt tot
het enlge statlon van de Voordelta met een hoge zoetwaterfractle.

Hypodontolaimus setosus
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Fig. 12.43.: Zie Iegende figuur 12.3.

* Biotische correlaties (Tabel L2.2, en 12.35.):
Er worden op kwalitatieve basis slgnificante correlaties gevonden net
Àscolainus elongatus, Calomicrolainus parahonestus en Viscosia vlscosa.

?abcl 12.35.: zlc legcnile labcl 12.3., 9.276

Llteratuur (Tabel 12.35. )

H. seÈosus wordt met lage abunclanties aangetroffen in fijn- tot
mediumzandige, en meestal slibarme substraten. TietJen (1969) vinclt
H. setosus terug in stations met een kleine slibfractie, en relatief
grote oppervlaktestromingen. In de New York bight apex wordt H. setosus
steeds aangetroffen in slibarm medium zand (Tietjen, 1977). Het is een
euryhaliene soort die met maxlmale abundanties aanwezig is in estuaria.
In het Teserestuarlum (Dultse Bocht) ls het voorkomen van H. setosus
beperkt tot de zonermaanden. In deze populatle ontbraken echter
Juvenlelen (cfr. 2 t Juv. ln statlon 3 van de Voordelta tijdens najaar
f84) waardoor Skoolmun en Gerlach (19?1) veronderstelden dat deze
populatie door stromingen uerd aangevoerd van elders. Haar vertlkale
distributie is in de lntergetiJdenplaten ter hoogte van de laddenzee
beperkt tot de bovenste 2 cm (Bourman, 1983).

Beslult
Het voorkomen van Hypodontolaimus setosus is neestal beperkt tot sllbarme
substraten. Hogere abundanties van deze soort zIJn dlkwiJls gecorreleerd
met plaatsen, gekenmerkt door een grotere zoetwatertoevoer. De relatieve
abundanties van de totale populatie en van de juvenielen van deze soort
kunnen sterk varieren, uaarschijnltjk als gevolg van een opportunistische
reproductiestrategie (en niet door de aanvoer van elders).

aoort goort 0i atf P aoort XZ atf p

H.gctosus elongatua
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À
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Y
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LEP TONEI.íELIÀ ÀP HN.IOTHECÀE

Voordelta
* Verspreicling (Fi9.L2.44. | :

Leptonenella aphanothecae is steeds aanwezig in de stations 25 en 55, zíj
het met lage abundanties (respectievelijk 5 en 3 I maxinnal). In acht
stations is L. aphanothecae uitsluitend aanwezig tijdens één van de twee
of beide najaarscanpagnes. De relatieve abundanties zijn meestal laag.
In station 45 wordt er een naximale abunclantie van 8.5 t gevonden tijdens
de derde campagne.

Fí9,L2.a4.: Relatieve abundantie per carnpagne en per station
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* Abiotische habitatspreferentie (Fi9.12.45. ) 2

L. aphanothecae heeft een llchte affiniteit voor medium zand (7{ t van de
replicars waarln deze soort uordt teruggevonden heeft een medium zandig
substraat). Ze wordt uitsluitend teruggevonden in slibarme (< 5 t)
stations, waardoor haar voorkomen, op uitzondering van station 55,
beperkt is tot de platen. Haar verspreiding is echter niet algemeen over
alle ondiepe stations.

* Blotische correlatles (Tabel 12.2. en 12.37.) :

L. aphanothecae is meestal geassocieerd met de meest diverse stations.
ÀIs selectieve detrituseter, is L. aphanothecae grotendeels
verantwoordelijk voor de hogere abundantles van deze voedingsgroep in
bepaalde stations (1À: !s = 0.541, n = 26). Verder worden er
significant hogere abundanties van de predatoren/omnivoren en de
epistratumeters vastgesteld in dezelfde stations. De niet-selectieve
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Leptonenella aphanothecae
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tletrltuseters zlJn meestal gekenmerkt door lagere abunclantles 1n deze
statlons (1g 3 rs = -0.414, n = 26). L. aphanothecae wordt dus nlet
alleen in de meest soortenrijke naar ook in de trofisch meest diverse
gemeenschappen teruggevonden. Hogere abundanties gaan meestal samen met
hogere abundanties van Dichronadora hyalocheile, Daslmemoides albaensis,
líicrolainus narinus en ?ubolainoides tenuicaudatus, Onyx petfectus en
Sigmaphoranena rufun. 0p kwalitatieve basis is deze soort gecorreleerd
met Xyala striata.
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Llteratuur (TabeI 12.38. )

L. aphanothecae ls gekenmerkt door een affinltelt voor sllbarm, flJn en
stablel zand (farwick, 19?1). BIJ verscheidene lndlvlduen ls de cutlcula
dicht 'begroeid' met bacterlén, welke belangrlJk zouden zlJn voor de
elgen voeding (Gerlach, 1978). Volgens Boaden en Platt (19?1) is het
voorkomen van deze soort beperkt tot dieper gelegen zones in het
sediment. Jensen (1987b) vindt dat de vertikale distributie van
L. aphanothecae zich uitstrekt van 2 tot 20 cm diepte in het sediment.
Volgens Ott en Schiemer (1978; ult Jensen 1987b) migreert L. aphanothecae
tussen de oxide- en sulfidelagen van het sediment om zodoende gunstiger
condities voor de ontwikkeling van de bacteriënmantel te creeren. Deze
soort is subdominant in de niet vervuilcle fijnzandige sedimenten van de
Clydemonding. In de gepollueerde zone van dit estuarium, is deze soort
eerder zeldzaam (Lambshead, 1985).

Besluit
Leptonenella aphanothecae wordt uitsluitend teruggevonden in slibarm,
fijn tot medium zand. Ze is meestal in diepere sedimentslagen aanwezig

HESÀCÀNTHION DIPLECHHÀ

Voordelta
* Verspreiding (fi9.12.46.) :
líesacanthion diplechma wordt in meer stations aangetroffen tijdens het
najaar r84 (10 op 20 stations) dan tijdens de overige campagnes
(respectievelijk 3 en 2 op 20 statlons). In zeven stations wordt ze
uitsluitend tijdens het najaar t84 teruggevonden. Ze is steeds aanwezlg
in station 1 en station 25. Haar relatieve abundantie bedraagt in de
Voordelta nooit meer dan 3 t

cllplechmaaaa

Fi9.12.46.: Relatieve abundantie per cajrpagne en per 6tation
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i Àbiotische habitatspreferentie (Fig.L2.47.l :

í. diplechna vordt op drie replicars na steeds teruggevonden in fijn zand
(Hd. ( 0.25 mm). Ze vertoont een uitgesproken affiniteit voor de meest
slibrijke sedimenten (?4 t van de replicars waarin deze soort voorkomt
heeft een slibfractie die groter is clan 5 t), vandaar dat ze ook
regelmatiger vordt teruggevonden in de geulen. Ze nordt echter nlet
aangetroffen in de onstabiele, slibrijke sedimenten van de
!íestersche ldegeul .
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* Biotische correlaties (Tabe1 12.39.)
lí. diplechma is op kwantitatieve basis
signlf icant gecorreleerd.
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Literatuur (Tabel 12.40. ) :

H. diplechma wordt met lage frekwenties aangetroffen in goecl gesorteerd,
slibarm tot slibrijk, zeer fijn tot fijn zand. Volgens Lorenzen (1974)
reproduceert lí. diplechma zich slechts eennaal per jaar, namelijk tijclens
de periode april tot juli. lí. diplechna wordt niet aangetroffen in
nesohaliene milieus.
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Besluit
Hesacanthion dlplechma heeft een duldellJke afflnltelt voor stablel,
slibrlJk en fiJn zand. Ze ls waarschlJnllJk nlet tolerant voor fyslsche
verstorlng ten gevolge van hogere stroonsnelheden, vannaar haar
afwezigheid in de slibrijke tJesterscheldestations.

METÀDESMOLÀI}íUS ÀDUNCUS

Voorde I ta
* Verspreiding (Fi9.12.48. ) t
líetadesnolainus aduncus is relatief abundant (tot 25 t), en tijdens de
drie campagnes aanwezig in de stations 18, 39 en 53. ze is slechts
tijdens twee camapgnes en met een maximale abundantie van 2 tot 5.5 t
aanwezig in de stations 25, 26 en 5{. H. aduncus wordt regelnatiger en
net hogere abundanties teruggevonden tijdens de voorjaarscampagne.

?5 26 28 31 32 37 39 43 45 46 54 55 63 65 67

Fig.L2.48.: Relatieve abundantie per csmpagne en per station

t Àbiotische habitatspreferentie (Fig.L2,49.l :
í, aduncus wordt uitsluitend aangetroffen in fijn zand (Md. < 0.25 rnm).
Twintig van de 25 replicars met deze soort zijn gekenmerkt door een
grintfractie die kleiner is dan 0.5 t, vandaar ook de affiniteit van
M. aduncus voor de zeer goed gesorteerd sedimenten (de sortering is
steeds goed lg < 0.441 88 t van cle repl-icars met deze soort is gekenmerkt
door een zeer goed gesorteerd sediment (sort g < 0.35)).
lí. aduncus komt niet voor in slibrijke substraten (( 5 t). Met
uitzondering van de Grevelingengeul is haar verspreiding beperkt tot de
ondiepe platen.
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* Blotlsche correlatles (Tabel 12,2, en 12.41.) :

H. aduncus ls signtflcant meer geassocieerd met de meest soortenrlJke
gemeenschappen. Àls niet-selectleve detrltuseter ls ze negatlef
gecorreleerd met hogere abundantles van de epistratumeters. H. aduncus
is op kwantitatleve basis signlflcant gecorreleerd net verscheldene
soorten (Tabel 12.41. ) .
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Llteratuur (Tabel L2.42,)
H. aduncus hroralt steecls met lage abundanties teruggevonden in sllbarm,
fijn zand. Ook in de intergetijdenzone van de mondlng van de Clycle,
wordt ze teruggevonden in slibarm fiJn zancl (Lambshead, 1986). Haar
relatieve abundantie is zelfs hoger in één van de gepollueerde stations,
dan in cle niet-gepollueerde zone.
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Besluit
líetadesnolaimus aduncus ls een karakteristieke subdomlnante soort voor
zeer goed gesorteerd, slibarm fijn zand.

HETONCHOLÀII{US SCÀIIICUS

Voordelta
* Verspreiding (ri9.12.50. ) :

tíetoncholalnus scanlcus 1s ultgesproken donlnant ln statlon 55 tlJdens
het najaar '84 (3? t). Ze wordt ln dlt statlon echter nlet teruggevonden
tijdens het voorjaar '85, en verschljnt slechts met een lage abunclantle
(2 t) terug in het najaar '85 . In het voorjaar r85 vordt lí. scanlcus
slechts óón maal en met een zeer lage abundantie (( 1 t) aangetroffen,
namelijk in station 65. In de overlge stations (28,32,45r 54 53 en 5?)
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wordt lí. scanlcus ultslultend tlJdens het naJaar aangetroffen en dlt met
een maxlmale abundantle van 5 t

t?1

* Àbiotische habitatspreferentie (Fi9.12.51. ) :

H. scanicus ls slgnificant met de minst gesorteerde, meest grintrijke en
minst fijne sedimenten geassocieerd (5? tot 50 t van de replicafs met
deze soort wordt gekenmerkt door een nediane korrel die groter is dan
0.29 of een grintfractie die meer dan 1 ï bedraagt). In dergelijke
sedinenten is M. scanicus subdominant tot dominant.

124 Metoncholaimus scanlcus
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Fig.12.50.: Relatleve abundantle per ca,rpagn€ en per atatlon t$= n.1.". '"o,8= voorJaar ,"urfl=naJaar,85).
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* Biotische correlaties (Tabel L2.2. en 12.{3.} :
Àls predator, is lí. scanicus zelf grotendeels verantrroordelijk voor de
hogere relatleve abundanties van de predatoren in bepaalde stations, en
dit ten koste van de niet-selectieve detrituseters. Hogere abundanties
van deze soort gaan neestal samen net hogere abundanties van Daptonema
tenuispiculun, Dichromadora cucullata, Enoplolaimus propinguus,
Àscolairnus elongatus, líicrolainus conothelis, Sabatieria celtica,
Sigmaphoranema rufurn en Spirinia parasitifera.

L i teratuur
ïarwick en Coles (197?) vinden H. scanicus terug ln sllb en in slecht
gesorteerd, fijn tot nedium zand op de Scilly-eilanden. Volgens larwick
et al. (1986b) zou lí, scanicus door haar grote lichaamsvorm bevoorcleeld
zijn in organisch vervuilde gebieden.
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?abel 12.43.: zlc lcAcnde tabcl 12.3., p.276 .

Besluit
líetoncholainus scanicus is een eurytope soort in relatie tot de rneeste
abiotische factoren. Haar verspreiding is echter nlet algeneen, en ze
verschlJnt slechts sporadlsch in verschlllende habitatstypes. In de
Voordelta is de dominantle van lí. scanicus beperkt tot het najaar, en
gecorreleerd met de meest verstoorde en onstabiele milieus, gekennerkt
door een natig gesorteerd en mediumzandig sedinent.

HICROLÀIHUS ÀCINÀCES

Voordelta
* Verspreiding (Fi9.L2.52.'l :

lílcrolainus acÍnaces 1s slechts 1n tlrle statlons ononderbroken aanvezlg
(stations 25, 31 en 53)r terwlJL ze ln viJf statlons eenmallg voorkomt.
Haar relatieve abundanties zijn meestal laag. Een maximale abundantie
(3-8 t) wordt gevonden in station 11 tijdens het najaar '84 en het
voorjaar'85, en in station 63 tijdens het najaar t85. Haar verspreiding
is vrij algemeen over de Voordelta.

* Ablotische habitatspreferentle (Fiq.12.53. ) :

Niettegenstaande lí. acinaces slgnlflcant neer uordt teruggevonden blJ
klelne sllbfractles (78 t van de replicars met deze soort heeft een
sllbfractie dle kleiner ls dan 6 t), ls haar verspreldlng niet beperkt
tot dergellJk sedimentstype, Ze uordt regelnatiger teruggevonden op de
ondiepe platen dan ln de dleper gelegen statlons. Haar relatleve
abundantie is zelfs negatief gecorreleerd net de diepte (rs = -0.35?r n =
32l , Verder ontbreekt í. acinaces in het brakke station 3.
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* Biotische correlaties (Tabel 12.2. en 12.44.1 :
lí. acinaces is significant meer geassocieerd met de meest diverse
geneenschappen. ÀIs epistratumeter komt ze meestal voor in stations met
hogere abundanties van deze voedingsgroep. H, acinaces is op
knantitatieve basis significant gecorreleerd met verscheidene soorten
(TabeI 12.44. ) .
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t i teratuur
í. acinaces htordt slechts terugevonden in de fiJnzanclige, sllbarme
sedimenten tegen de laagwaterliJn in de monding van het Clyde-estuarium.
Ze wordt daar zowel in de vervuilde, als in cle zuivere sedimenten
aangetroffen (Lambshead, 1985).

Besluit
líJcrolainus acinaces ls een eurytope soort. In de voordelta ls haar
verspreiding niet gecorreleerd met een bepaalde range van één van de
bestudeerd abiotische factoren. Ze ls wel met hogere abundanties en
frekwenter aanwezig in slibarme, ondiepe stations. ?.e rÍordt niet
teruggevonden in brakke milieus.
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MICROLÀIHUS CONOTHELI S

Voordelta
* Verspreiding (fig.12.54. ) :

líicrolaJnus conothells ls over de ganse studleperlode een subdlonlnante
soort in station 45 en station 55 (4 - f0 t). Belde statlons bevlnden
zich in de Oosterscheldegeul. Deze soort vorclt verder slechts sporadisch
en uitsluitend tijdens één van beide najaarsperioden teruggevonden ter
hoogte van de 0oster- en de lesterschelclegeul en de neest noorclelijk
gelegen stations (1 en 11).
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naJaar r85).

* Àbiotlsche habitatspreferentle (f19.12.55. ) :

11. conothelis wordt frekwenter teruggevonden 1n de meest grintrljke
stations (51 t van de repllcars met deze soort heeft meer dan 1 t grlnt),
en ze ontbreekt steeds blj een slibfractie, dle groter ls dan 15 t. Haar
verspreitling is echter niet beperkt tot een bepaalde range van abiotische
kenmerken van het habitat. De hoogste abundantles worden aangetroffen in
de stations met de grootste grintfractie (grint ! 15 = 0.501, n = 21) en
een onstabiel sediment. ?2 t van de replicars net deze soort zijn meer
dan 10 meter diep gelegen.

126 lllcrolalnus conothells
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Flg. 12.55.: Zlc lcscndG flcuur 12.3.

* Blotlsche correlatles (Tabel 12.45.) :

H. conothells 1s op kwantltatleve basis slgnlflcant gecorreleerd net
verscheldene soorten.
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roort soort 0j att p roort x2 atÍ P

l. conothcl ls lí. d I plechra
X.scanlcus
3. cc lt lca
S. punctata
S. paras ltl Ícra
V. tranzl I

35.501
55. 166
72.70L
72, t30
?7.9E0
39.690

t5
30
35
r5
25
20

0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.0r

labcl 12.15.: zlc legcndc ?abcl 12.3.,9.276

L i teratuur
H. conothelis wordt verder niet vermeld in ecologische studies.

Besluit
Hogere abundanties van Hicrolaimus conothelis zijn beperkt tot tle
Oosterscheldegeul en tot in de onmiddeltijke nablJheid gelegen statlons.
Deze stations zijn allen relatief onstabiel, wat hun sortering en hun
grintfractie betreft. Hatig gesorteerde sedimenten en grintfracties tot
10 t worden hier tijdelijk waargenomen.

MICROLÀIMUS MÀRINUS

Voorde I ta
* Versprelding (Fi9.12.55. ) :

Hicrolalmus rnàrJnus hrordt, op station 65 na, in aIle overige statlons
minstens één maal teruggevonden. De hoogste abundanties worden gevonden
tijdens het voorjaar r85 in de stations 3, 24, 43r 46 en 55 (3 - 8 ï).
Verder is lí. rnarinus continu aanvrezig in de stations 25, 45 en 54.

14345465455635567
NEA

( N = ntJt.. 'ea; ! = voorJaar ,es;H= najaar ,Bs).
N E 

rJaar '85; 
$= 

najaar 'aFlg.12.56.: Relatl,eve abundantle per caínpagne en per atatÍon

* Àbiotische habitatspreferentie (Fig,I2.57.l :

í. narinus wordt regelmatig teruggevonden in de mlnst gesorteerde
sedinenten (sort I > 0.30) . Haar relatieve abundanties nemen zelf toe
naarnate de sortering van het sediment afneemt (sort. : rs = 0.299r Íl =43). De verspreicling van deze soort uordt verder niet gekarakteriseerd
door enige affiniteit voor bepaalde omgevingsgradlenten.
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30

?0
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I

lr--.lti I

li I

li_i

Flg. 12.57.2 ZLe lcgêndê flguur 12.3.

* Biotische correlaties (TabeI L2.2. en 12.{5. } :

lí. rarinus is significant meer aanwezig in de meest soortenriJke
gemeenschappen. Daarnaast is deze soort nedeverantuoordelijk voor tle
hogere abundanties van de epistratumeters in bepaalde stations (2À: rs =

0.454, n = 43). It. marinus is op kwalitatieve basls significant
gecorreleerd met Sabatieria punctata. Op kwantitatieve basis worden met
verscheidene soorten correlaties vastgesteld (Tabel 12.45. ).

ioort soort 0; tf p roort x2 df P

. Dar I nus S. punctata . t25 82 .050 sa I lcanlens ls
albaens 1s
cucul lata
aphanothecae
parasitifera
lnterstttlaltt
tenu lcaudatus
str lata

30
39
53
t6
68
l7
17

r09

t63
954
981
928
910
t?0
3?0
790

10
20
20
20
25
25
25
25

0.001
0.010
0.000
0.000
0.000
0.005
0.005
0.000

Tabel 12.15.: zle legende Tabel 12.3., p.276

titeratuur (Tabel L2.47.1 :

lí. narinus is een eurytope soort in sublittorale zandige substraten.
Haximale abundanties rrorden gevonden in grintrijk, medium zand. 0p
stranden beperkt haar verspreiiling zich vooral naar de laagwaterlijn toe
aangezien ze niet tolerant is voor de grotere ongevingsschotnmelingen
hoger op het strand.

Besluit
Door haar eurytoop karakter voor zandige substraten, ls líÍcrolaimus
marinus algemeen verspreld ln de Voordelta. Haar voorkomen ls nlet
beperkt tot bepaalde abiottsche omgevlngsgraclliinten. ïeI nenen haar
relatleve abundanties toe naarmàte de sorterlng van het sedlnent afneemt.
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0.40

3.6t

Tabel 12.1?.: zle legende Tabel 12.1..9.277

HICROTÀIMUS OSTRÀCiON

Voorde lta
* Verspreiding (Fi9.12.58. ) :

Het voorkomen en de relatieve abundanties van líicrolaimus ostlacion zijn
relatief stabiel in de tijd. Deze soort is over de drie campagnes
aanwezig in zeven stations. Xe is steeds cloninant in statlon 18 en
station 31 (4 - 18 ï). Verder worden nog hoge abundanties (2 - 4 t)
aangetrofÍen in de stations 25, 28,39, 54 en 53. De abundanties van
deze soort zijn gemiddeld lager tijdens het najaar t85, in vergelijking
tot de twee eerste stations. Haar voorkomen is het meest stabiel en
dominant in de ondiepe stations ten noorden van de Grevelingen (station
18 en station 25) en in cle nabijheid van de Oosterscheldegeul (station
31) .

stnr.

I20

65

a
u

6354èèt2625 31 3? 37 39 43 45 46

N ..t 'ro, E =en per Btation { 

$ 
= nal 

E

67

najaar r85).
F1g.12.54. : RelatÍeve abundantle per canPagne voorJaarr35;

* Àbiotische habitatspreferentle (Fi9.12.59. ) :

H, ostracion wordt nooit teruggevonden blJ een medlane korrel dle groter
is dan 0.31 mm en bij een sllbfractle clie meer dan 5 t bedraagt. Ze
uordt significant neer teruggevonden bij kleine grintfracties (82 ï van
tle replicars met deze soort heeft een grintfractie kleiner dan 1 t). Ze

wordt slechts eenmalig en met een individu aangetroffen in een
geulstation (station 43). Het uitzondering van station 3, gekennerkt
door een hoge zoetwatertoevoer, en station 45 ter hoogte van de
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3:>4 3:>lom!,<-l5n

4 3 >15m

Ftg. 12.59.: Zie legende figuur 12.3.

* Biotische correlaties (Tabel L2.2, en 12.48.) :

11. ostracion is hoog significant gecorreleerd met de meest diverse
geneenschappen. Verder gaat het voorkomen van deze soort dikuijls samen
met hogere abundanties van de predatoren/omnlvoren, welke immers een
zelfde correlatie vertonen met het percentage slib. Haar versprelding en
relatieve abundanties zijn met verscheidene soorten significant
gecorreleerd.

roort !oort 0J df p roort x2 dt P

l. ostraclon B.capacocur
D.rtylosur
B.groglnguuc
G . long I caud .
0.pcrfectur
R. Iynge I
V. franzt I
V. langruncns.

0.6t1
0.5E3
0. r58
0.509
0. 53r
0.500
0. tto
0. ta0

t5
50
5a
53
55
ll
58
6E

0.000
0.000
0.050
0 .000
0.000
0.050
0.050
0.050

E.capacorus
D. stylosul
B.proptnquua
G. longtceud.
ll.runtta
O. pcrtectua
R.Ungel
l. lntcrstttlal.
V. franzl I
V. langruncnsls
I.strlata
D.albacnstg
E.splculohar.
ll.aduncus

tl2.198
?3.951
61. t31
5t.?tl
rE.170
52.050

t 22.060
96.870
53. a72
?7.581
r7.266
38.3?8
53.120
5t. t36

30
a5
30
25
20
30
25
25
20
t5
25
20
35
30

0.000
0.00:
0.000
0.00(
0.000
0.00Í
0.000
0.00(
0.000
0.00!
0.005
0.01(
0. 050
0.00(

labcl l2.lE.: zlc lcAcnile labcl 12.3., 9.276.

Literatuur (TabeI L2,49,1
11. ostracion wordt uitsluitend aangetroffen in zeer goed gesorteerd,
slibarm fijn zand. Ze wordt niet teruggevonden in mesohaliene gebieden.

Besluit
De aanweztgheid van Nlcrolalmus ostraclon 1s een goede lntllcator voor
ondiepe, stabiele, goed gesorteerde, sllbarne fljn- tot mediunzandlge
substraten. Het ls een narlene soort.

326.



tuteur geograf ltche
I 199in9

topograf le
dlcptc (r)

ral. zand
lld(n)

rllb sort.
(l)

rcl.ab.
dang.

{cIntyrc,
llur lson,
1.9?3

Flreaorc bay
(ï. kust
9chotI. )

I 1tt. <0.250 zecr gocd t0/L2
rt.

Blore, 1983 l{oordzee -
elland SyIt
Dultse Bocht

nd

It I lens
:t aI, l9E2

lloordzee
ZuldellJfe
Bocht

subl ltt.
zandbanh

Dilr lcn 0.188-
0.230

<lt 0 t grlnt r.6 t

Tabel 12.{9.: zle legende Tabel 12.1.,p.271

NEOCHROMÀDORA MUNITÀ

Voordelta
* Verspreiding (Fi9.12.50. ) :

Het voorkomen van l{eochromadora rnunita schijnt eerder rrillekeurig te
ziin, dan gebonden aan bepaalde stations. Ze wordt slechts één rnaat in
beide substalen van een zelfde staalnamepunt teruggevonden. Verder wordt
ze steeds met lage abundanties aangetroffen (< 4 t), en i.s ze slechts in
station 11 en station 24 tijdens de clrie campagnes aanltezig.

X 133 Neochnomadona munita

Ftg.12.60.: Relatleve abundantie per carnpagne en per

55 63 65 67

a
voorJaar '85ifr= naJaar '85).

v

37 39 43 45 46 54

NEEtatÍon (N= najaar '84'N - '-"*' *',8 -

* Àbiotische habitatspreferentle (Fi9.12.51. ) :

Er worden geen correlaties gevonden met één van de bestudeerde abiotische
factoren.

* Biotlsche correlaties (Tabel 12.2. en 12.50.) :

l.l. nunita is significant meer geassocieerd met de meest soortenrijke
geneenschappen. Bovendien is de relatieve abundantie van deze soort
positief gecorreleerd met de diversiteit. Verder gaan hogere relatieve
abundanties van deze soort neestal samen net hogere abundanties van
Canacolairnus tardust EnopToides spiculohamatus, |íicrolainus ostracion,
Paracyatholairnus pentodon en ?richotheristus nirabilis.

133 Neochnomadona munita
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2 z 2.3p e+,SS$ 2 z 7.2m &<:.z$rítr
3 22.35fi 3 :2.25mn&+.3run

4 : ;.3mn

Fig. :.2.61.: Zle legende figuur 12.3.

Literatuur (Tabel 12.51. )

Uit Iiteratuurgegevens blijkt
u i teenlopende sed imentstypes,
anphioxuszand.

t?34
I SLIB

1:G?Í
2 z >4 &<=6*
3 : >6Í &cl5Í
4 : >15Í

r23
T GRINT

1:-OÍ
.2 r >Oí &+4
3 z>4

í234
DIEPTE

I : <-5n
2 : >5n Í<.10n
3 : )lOttt L<=15m
4 : >15m

labcl 12.50.: zlc lcAendc labcl 12.3., p.276 .

dat l{. munita overleeft in de meest
gaande van zeer fijn zand tot zeer grof

?abel 12.51.. zLe legende Tàbcl 12.1.,9.277

Beslult
l{eochronadora
Er wordt geen
factoren.

munlta 1s geen algemeen
correlatle gevonden met

voorkomende soort ln de Voordelta.
één van de bestudeerde ablotlsche

loort roort 0j df P roort X, itt P

l.lrntta l. tardus
3. rgleuloharat .
{. ortrac lon
l. pentodon
l.rlrabt I ls

37
a7
IE
l2
37

306
?10
1?0
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20
2E
20
2a
15

0.02!
0.02!
0.00(
0.02!
0.00:
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ODONTOPHORA RECTÀNGULA

Voordelta
* verspreiding (Fig.L2.62.l :

Odontophora rectangula 1s een relatlef stabiele en frekwent voorkomende
soort in de Voordelta. Ze is over de drie campagnes en met hoge
abundanties aannezig in de stations 1, 261 28r 32r 54 en 45 (2 - 18 t).
Deze soort wordt verder nog continu, zij het minder abundant,
teruggevonden in station 25 en station 53. In cle overlge stations
verschijnt ze eerder sporadisch. Ze ontbreekt ultsluitend in station 3

en 55.

14d Odontophona nectangula

54 55 63 65 67

Fig.12.62.: Relatieve abundetj.e per cmpagne en per station naJaar r84;

r Àbiotische habitatspreferentie (Fi9.12.63. ) :

O. rectangula heeft noch sedlmentologisch, noch bodemmorfologisch een
uitgesproken habitatspreferentie. Ze is weI steeds dominant in aIIe
stations met een grote en relatief stabiele slibfractie (stations 1,26,
32t,

144 odontophona nectangula

E
H

E,N=
a

voorJaan ta5-fl= najaar '85).
u
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qn
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)lOm 6r<=15n
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Flg. 12.63.: Zic legende flsuur 12.3.

* Biotische correlaties (Tabel 12.52,1 :

Het voorkomen van 0. rectangula is op kwalitatieve en op kuantitatieve
basis met verscheidene soorten significant gecorreleerd.

Literatuur (Tabel 12.53. )

O. rectangula wordt neestal aangetroffen in goed gesorteerd slibarm tot
slibrijk, zeer fijn tot fijn zand. Ze wordt niet teruggevonden in grof
zand of zuiver slib. Haar vertikale distributie is geconcentereerd in de
zuurstofarme diepere lagen (10 - 20 cn) van het sediment (Bouwman, 1983;
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roort !oort 0; atf P roort xt dt P

l. rcctangula O. pcrfcctur
9.cclt lca
S. gunctata
V. tranz I I
Y. langruncns.

a50
t30
500
520
5t0

t0
?1
E5
?5
7a

0.050
0.050
0.000
0.000
0.000

P

P

R

D

tl
ll

ncrarphla
longtcarÉate
lnacqual la
kornoccngc
dlplcchu
aduncus

51.050
ta. tlo
t5.250
15.292
t5. trt
63.839

2l
30
It
35
It
36

0.000
0.05r
0.000
0.00!
0.000
0.00!

labcl 12.52.: zle legendc ?abcl 12.3.t p.276 .

Jensen, 1987b). Ze is subdominant in cle sterk vervuilde intergetij-
denzone van het CIyde-estuarium, terwijl ze slechts sporadisch en met
enkele inclividuen lrordt teruggevonden in het niet vervuilde gedeelte van
dit estuarium (Lambshead, 1985).
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I lggtng

lopograf 1c
llepte (r)

saI. zand
ld(n)

rl lb tort.
(l)

rel.ab.
dcns.

;orenzen,
197a

Duttsc Bocht
Helgoland

rubl I tt .

l2r - 271
Hrlen .200

.200 t5i
rorogêcn
rorcgccn

+

I

BIore,1983 Noordzee-
elland Sylt
Dultse Bocht

íad

Juar lo, 1975 Dultse Bocht rubl ltt.
(3s)

rar len 1.08r-
0.103

23
-26 t

gocd 0.9 I

Boullan,
1983

laddenzee
over9angszone

lubl ltt .
rublltt.

t8 t.
23 t.

,.L25
c.019-
0.11?

0.08
0.35-0. ?5

3t
0.1 I

loucher,
1980b

BaIe de
llorlalx (Fr. )

rubl ltt.
(re)
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Tabel 12.53.: zic lcgcnde Tabel 12.1.19.277

Bes lui t
Odontophora rectangula is een algemene en stabiele soort in mariene,
slibarme tot slibrijke (25 t), zeer fijn- tot mediutnzandlge sedimenten.
Hogere abundanties zijn in de Voordelta meestal geassocieerd net de neest
slibrijke sedimenten.

ONYX PERFECTUS

Voordeltar Verspreidlng (F19.L2,64.1 :

lnya perfectus ls een algemene voorkonende soort ln cle Voordelta (15 van
de 20 statlons). Ze ts steeds domlnant ln de stations 11, 18, 24r 25,
31, 31, 39, 45, 54, 55 en 53 (2 tot 18 t). Ze rrordt nlet teruggevonden
in de stations 1, 3, 26r 46 en 55. In de overlge statlons verschiJnt
deze soort onregelmatig De hoogste abundantles worden gevonden tijdens
het najaarr34. In het voorjaar'85 zljn de abundanties steeds lager dan
7 t.
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* Abiotische habitatspreferentie (Fiq.12.55. ) .

o, perfectus wordt slechts één maal en met lage abundanties aangetroffen
bij een slibfractle die groter is dan 5 t. Ze wordt significant mlnder
teruggevonden in de fijnste zandstatlons (Md. < 0.20 mm). ilet
uitzondering van station 55, zijn haar relatieve abundanties veel lager
in de geulen, in vergeliiking tot de meeste ondiepe stations.
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Flg. 12.65.: Zlc lcScndê flguur 12.3.
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labGl 12.51.: zlc lcgcnde tebel 12.3., p.276.
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* Blotische correlatles (Tabel 12.2. en 12.54.) :
O, perfectus is significant meer geassocieerd met de meest dlverse
stations. Ze is medeverantwoordetijk voor de hogere relatieve
abundanties van de predatoren/omnivoren 1n bepaalde statlons. Ze ls
verscheidene soorten signiflcant gecorreleerd zoyel op kwantltatieve
op kwalitatieve basls.

rne t
als

Llteratuur (Tabel 12.55. )

0. perfectus is dominant in medium tot grof zand. 7,e

het net lage abundanties aangetroffen in sllbarn, fijn
niet teruggevonden in brakke milieus.

wordt tevens, zii
zand. Ze yordt

Tabel 12.55.: zle legende tabcl 12.4.r9.21t

Besluit
Onyx perf.ectus is een algemeen voorkomende soort in euhallene omstan-
digheden. Hogere abundanties worden meestal gevonden op de slibarme,
ondiepe platen.

PÀRÀCÀNTHONCHUS THAUT.ÍÀS I US

Voorde Ita
* Verspreiding (Fig. 12.55.) :
Paracanthonchus thaumasius is, op station 3 en de stations van de
lÍesterscheldegeul na, een algemeen verspreide soort in de Voorclelta. Ze
wordt continu en subdominant (tot 8.5 ï) aangetroffen in de stations 24,
25, 261 28 en 45. Ze is nog steeds continu, zij het met lagere
abundanties, aanuezig in de stations 11, 54 en 55. Opmerkelijk is de
hoge abundantie (5 t) van deze soort tijdens het najaar'84 in station 1,
waarna ze volledig verdwijnt.

thaumas ius

39 43 45 45 54 55

NE
(N - naJt.t'84;p= voorJaarNT

53 65 67

a
'astQ= naJaar '85).F19.f2.66.: Relatleve abundantie per canPagne en per statlon

* Àblotlsche habltatspreferentle (Flg.12.67.l :

P. thaumaslus ls tolerant voor een brede range van omgevlngs-
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karakterlstleken. Ze verdwlJnt slechts
saliniteit, en ln hydrodynamlsch sterk
tlesterscheldegeul.

blj een reductle van de
verstoorde milleus, zoals 1n de

155 Panacanthonchus thaumasius
40/ 50r
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Flg. 12,67.: Zle legende figuur 12.3.

* Biotische correlaties (Tabel L2.2. en 12.56.) :

P. thaumasius is significant gecorreleerd met de meest diverse
gemeenschappen. Ze is medeverantrdoordelijk voor de hogere abundanties
van de epistratumeters in bepaalde stations. Haar verspreiding en
relatieve abundantie zijn hoog significant gecorreleerd met die van
Paracyatholaitnus pentodon. Verder rÍorden nog, zorrel op knantitatieve als
op knalitatieve basis, met verscheidene soorten significante correlaties
gevonden.

roort toort 0j lf p roort X2 atf I
l.thauustus P

3
v

gcntodon
gunctata
Íranzl I

0
0
0

500
420
t52

5l
EI
?3

0.000
0.050
0.050

P. pcntodon
P.mcrarphls
R. Iyngel
R. lnacgualls
À. hclgolandlcua
D. lornoccnge
D.xyallforrc
D. cucul lata
lí.dlplcchn

55.9t2
52 .500
t0.E62
r0. t50
33. E08
53.767

125. 0t9
39.815
2?.908

30
20
23
l5
20
30
30
20
l5

0.005
0.000
0.025
0 .000
0.050
0.005
0.000
0 .010
0.025

labcl 12.55.: zlc lcgcnde Tab€l 12.3., 9.276.

L i teratuur
P, thaumasius ls een abundante soort in de fiJnzandige sedimenten tegen
de laagwaterlijn van het gepollueerd Clyde-estuarium. In de niet
vervuilde stations t ordt deze soort hier slechts met enkele inclividuen
teruggevonden (Larnbshead, 1986).

Besluit
Paracanthonchus thaunasius is een zeer algemene soort in ntariene nilieus.
Binnen de voordelta is ze niet beperkt tot een bepaald habltatstype,
alhoewel de neest slibrijke sedimenten worden vermeden. Ze overleeft ookniet in hydrodynamisch en chemisch sterk verstoorde gebieden zoals de
tlesterscheldegeul, alhoewel ze in het Ctyde-estuarium wordt aangetroffen
in het meest gepollueerde gedeelte.

333.



PÀRÀCYÀTHOLÀI }.ÍUS PENTODON

Voordelta
* Verspreiding (F19.12.68. ) :

Paracyatholalmus pentodon is een algemeen voorkomende soort, tlle met
uitzondering van statlon 55 (Oosterschelde) en station 5?
(Westerschelde)r in alle stations ninstens één maal wordt aangetroffen.
Ze is continu aanwezig en dominant (11 - 24 t) tijdens de twee
najaarscampagnes in station 11 en station 24. Ze is tevens relatief
abundant in station 26 tijdens de drie campagnes, in de stations 37, {5
en 54 gedurende twee carpagnes, en in station 46 uitsluitend tijdens de
eerste canpagne. In de overige stations wordt P. pentodon slechts
sporadisch aangetroffen. Het uitzondering van station l5 en station 26,
worden steeds lage abundanties (< 4 t) gevonden tijdens het voorjaar.

pent 000n

Fi8.f2.68.: Relatleve abundantle per ca,npagne en per atatÍon

13 45 46 54 55 63 65 67
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* Abiotische habitatspreferentie (Fi9.12.59. ) :

P, pentodon is een zeer algemene soort. Ze is slechts gellniteerd in
haar verspreiding in twee stations, gekenmerkt door een ninder goed
gesorteerd sediment (station 55) of door tijdelijke slibaccumulaties
(station 5?). Er worclt echter geen enkele correlatie net óén van de
abiotische factoren hraargenomen.

156 Paracyatholaimus pentodon
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Flg. 12.69.: 21e lcacnde flguur 12.3.

r Blotlsche correlatles (Tabel L2,2, en 12.57.) :

Deze soort is slgnlficant meer geassocleerd tnet de meest soortenriJke
gemeenschappen. Haar voorkomen en relatleve abundantle zlJn slgnlflcant
gecorreleerd met die van verscheldene soorten (Tabel L2.57.1.
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roort soort 0j lf P toort x2 df P

). pcntodon D.styloaur
O. ger fcctus
P.thaulaaluc
V. franzl I
V. langruncnr.

0. t92
0. lt0
0.500
0. t92
0.452

69
75
6l
72
73

0.000
0.050
0.000
0.000
0.050

[. àclnàcea
l. pcr fectus
P . thaurag tug
P. longlcaudata
l. lntcrstttlaltr
l. tcnulcaudatus
l.nrnlta

rE.1a9
62. E15
55.9t2
s0.853
53.156
l7 .250
t2.0E8

30
36
30
30
30
30
2l

0.025
0.005
0.005
0.025
0.010
0.02s
0.02 5

?abcl 12.57.2 z|c lcgende label 12.3., 12.3., p.276 .

Literatuur (TabeI 12.58. )

Volgens Blome (1983) is P. pentodon een typische soort voor de
sublittorale zone. Lambshead (1985) vindt deze soort echter nog
regelmatig terug 1n de slibarme, fijnzandige laagwaterzone van het Clyde-
estuarium. Haar voortplantingsactiviteit zou nlet gebonden zijn aan
bepaalde maanden of seizoenen. Lorenzen (19?4) vindt een maximaal aantal
juvenielen in de maanden april tot juli. Volgens Blome (19S3) grijpt een
maxinale reproductieactiviteit plaats tijdens de maanden juli tot
oktober. Tijdens de winter is het aantal juvenielen steeds minimaal.

auteur geograf lsche
I l99ln9

topograf le
dlepte (r)

sal. zand
lld(n)

lI lb rort.
tíl

reI.ab.
dens.

Lorenzcn,
l9? |

Dultse Bocht
Hc lgoIand

subl ltt.
(2r - 271

rar len 0.200 horogecn 3.9 t

81ore, 19 8 3 lfoordzee-
elland Sylt
Dultse Bocht

nd

Tabel 12.58. : zle legende Tabel 12 .1. ,9.?17

Besluit
Paracyatholaimus pentodon is een algemeen voorkomende en doninante soort
in mariene, zandige substraten. Vandaar ook dat hogere abundanties van
deze soort worden aangetroffen in de Voordelta. Ze uordt, met
uitzondering van een slibfractie die meer dan 15 t bedraagt, in alle
sedimentstypes teruggevonden ln de Voordelta.

PÀRÀI,ONGI CYÀTHOLÀI HUS HÀCRN'IPHI S

Voorde lta
* Verspreiding (Fi9.L2,70.) :

Paralongicyatholainus nacramphls is steeds met hogere abundanties
aanwezig in station I en station 25 (2 - 7 t). Daarnaast vordt deze
soort nog met lage abundanties aangetroffen tijdens de eerste twee
campagnes in station 32. Ze verschijnt slechts sporatlisch in de overige
stations.
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Pana I ong ic yatho la i mus macnamphis
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* Àbiotische habitatspreferentie (Fi9.12.?1. ) :

P. naeramphis is niet beperkt tot, naar heeft wel een hoog significante
voorkeur voor de meest fijnzanclige en slibrijke substraten (50 t van de
replicars met deze soort is gekenmerkt door een nediane korrel van ninder
clan 0.21 mm, terwijl in 7? t van de replicars een slibfractie van neer
dan 5 t aanwezig is). Ze wordt met meer continuiteit en hogere
abundanties teruggevonden in dit sedimentstype (stations 1, 26 en 32).

161 Panalongicyatholaimus macFamphis
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* Biotische correlatles (Tabel L2,2. en 12.59.) :

Zelf een epistratuneter is P. macramphÍs significant meer aanuezig in
stations met een hoger percentage van de niet-selectieve detrituseters,
en een lager percentage van de preclatoren/omnivoren. Dit is in
overeenstemming met de correlaties van deze voedingstypes met de
slibfractie. P. macranphis vertoont op kwantitatieve basis hoog
significante correlaties net verscheidene soorten (TabeI 12.59.). 0p
kwalitatieve basis yordt slechts net Daptonema ,Íornoeense een
signif icante correlatie gevonden.

Llteratuur (TabeI 12.50. )

In de Dultse Bocht bliJkt P. nacranphls eercler gecorreleertl te zljn net
slibarm, flJn zand dan net sltbriJk zand (Lorenzen, 197{)

Beslult
ParaTonglcyatholainus nacramphls 1s een typlsche soort voor stablel flJn
zand.
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100rt soort 0; tf p roort x2 df I
,.Dcrarghls D. kornocenge .500 l8 .050 [. hclgoland lcua

l. ral lcan lcnr ls
). flctulatur
D. kornoccngc
D. ryal I forr
ll. d lplcchra
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P. thaunactug
l. longtcaudata
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t0. l9E
t8.589
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t1. ?60
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63. E30
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2a
2r
12
21
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t2
?8
36

0.010
0.010
0.000
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0.000
0 .000
0.000
0 .000
0.000
0.000
0.005
0.005

Tabel 12.59.: zie legende Tabel 12.3.
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Tabel 12.60.: zle legende Tabel 12.1.rp.277

PROCHROI.ÍÀDORELLÀ ÀTTENUATÀ

Voordelta
* Verspreiding (Fig.L2,72,l :

Prochronadorella attenuata ls slechts continu aanwezig in station 32 en
station 37. Hogere abundanties zijn aanwezig in station 37 tijdens de
twee najaarscampagnes (7.5 tot 8.5 t). Verder is P. attenuata nog
relatief abundant tijdens het najaar r84 in de stations tl5, 55 en 65, en
tijdens het voorjaar'85 in station 43 en station 55. Deze soort vordt
niet teruggevonden in de stations 3, 18, 24r 31, 39 en 54.

4n

43

,N=

?a322{tó25?4lFt

a

.A

E
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it

najaar '85).Flg.12.72.: Relatleve abundantie Per catnpagne en per atatlon naJaar r84; voorJaar'85;

* Àbiotische habitatspreferentie (Fi9.12.?3. ) :

P. attenuata vertoont een Iichte affiniteit voor de minst gesorteerde en
meest grintrijke setlimenten. De hoogste relatieve abunclanties uorden
gevonden bij de minst goede sortering (sort. : rs =0.34'1, n = 34). De
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versprelding van P. attenuata 1s echter
range van abiotische kenmerken. Ze ls
in tegenstelling tot de ondiepe platen,
algemeen is.

173 Prochnomadorella attenuata
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* Biotische correlaties (Tabe1 L2.2. en 12.61.) :

Àls epistatumeter is de verspreiding van P. attenuata significant meer
gecorreleerd met hogere abundanties van deze voedingsgroep, P. attenuata
is op kwantitatieve basis hoog significant gecorreleerd Ínet
D. tenuispicu.lutn, Dichromadora cucullata, P. longicaudata en
Sigmaphoranema rufum.

Literatuur (TabeI 12.62.) :

In de Dultse Bocht ls P. attenuata dominant ln grof zand (torenzen,
19?4), terwijl ze niet wordt teruggevonden in slib of slibrijk fijn zand.

Besluit

Prochromadorella attenuata is een eurytope soort in mariene sublittorale
gebieden. De hoogste relatieve abundanties van deze soort zijn echter
meestal gecorreleerd net cle minst gesorteerde, meest grintrijke en
mediun- tot grofzandige sedinenten.

roort coort 0j df P roort x2 att I
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labcl 12.51.: zlc lcAcndc labcl 12.3., p.276.
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?abel 12.62.: zle lcaende Tabel 12.1.,p.27i

PROCHROI{ADORELLÀ LONGI CÀUDÀTÀ

Voorde I ta
* Verspreiding (Fig.12.7A.') :

Station 25 van de Grevelingenmonding worclt tijdens de drie campagnes
gekenmerkt door de dominantie van Prochronadorella longicaudata (5.5 - 13
t). Deze soort is minder abundant maar eveneens over de drie campagnes
aanh,ezig in statlon 32 (2 - 4 t) ter hoogte van de Oosterscheldegeul.
Verder wordt P. longicaudata eerder sporadisch en meestal met lage
abundanties aangetrof fen.

175 Pnochromadonella lon.g icaudata
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najaar '85).Í19.L2.74.: Relatleve abundantle per canpagne en per otatlon

* Àbiotische habitatspref erentie (Fig .L2.75,'l :

Het voorkomen van P. longicaudata is niet beperkt tot een bepaalde range
van abiotische kenmerken. fel uordt deze soort met cle hoogste relatieve
abundanties en de meeste continuiteit teruggevonden in de meest slibrijke
en fijnste sedimenten (0.15 - 0.16 mm). De relatieve abundanties zijn
negatief gecorreleerd met de mediane korrelgrootte (Hd.(mm) ! rs =
-0.414, n = 28).

* Biotische correlatles (Tabel 12.2. en 12.63.) :

De verspreiding van P. Longlcaudata gaat meestal samen met lage
abundantles van de pretlatoren/omnlvoren en hogere abunclantles van de
epistratumeters, waartoe deze soort zelf behoort. P. longicaudata is
kwantitatief significant gecorreleerd met verscheidene soorten (Tabel
12.63. ) .

Literatuur (Tabel 12.54. )

P. longicaudata vertoont een duidelijke affiniteit voor slibarn, fijn
zand, alhoewel ze meestal met lage abundanties wordt aangetroffen. Deze
soort nordt niet teruggevonden in slibrijk zand. In een intergetijden-
plaat in de Uaddenzee is haar vertlkale distributie geconcentreerd op
meer dan 8 cm diepte in het sedinent (Bouwman, 1983)
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í75 Prochnomadonella longicaudata
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label 12.63.: zte lcAcnde tabcl 12.3., p.276
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Besluit
De habitatspreferentie van deze soort ln de Voordelta ls niet volletllg in
overeenstemning met de literatuurgegevens . Prochromadorella longicaudata
is waarschijnlijk een eurytope soort, net een lichte affiniteit voor fijn
zand waar de hoogste relatieve abundanties uorden aangetroffen.

RHYNCHONEMÀ LYNGEI

Voordelta
* Verspreldlng (Fi9.12.75. ) :

De hoogste relatleve abundantles 12 -
continuitelt 1n haar voorkomen wordt

4 t) van deze soort en de meeste
aangetroffen ln statlon 18 en
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statlon 31. verder wordt Rhynchonena lyngel tlJdens tenmlnste twee
campagnes, en meestal met lage abundantles (< 2 t) teruggevonden In de
stations 11, 25,28 en 54. In de stations 32, 39 en 63 is deze soort
slechts eenmalig in de tiJd en met lage abundantles vertegenwoordlgd.

X 181 Hhvnchonema lvnoei

Flg.12.76.: Relatieve abundantie per caÍrpagne en per atation

94345455455€
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u

r Àbiotische habitatspreferentie (Fig.L2.17.l :

R. Tyngei is niet aanwezig in de slechtst gesorteerde substraten (sort p
> 0.43 ). 0p uitzondering van twee replicas wordt ze uitsluitend
aangetroffen in zeer goed gesorteerde sedimenten (sort g < 0.35).
verder is deze soort steeds geassocieerd net fijn zand, en met kleine
slibfracties (< 5 t). 0p station 11 na, is haar verspreiding beperkt tot
sediment met minder dan I t grint. De verspreiding van R. Tyngei is
verder nog beperkt tot, maar niet algemeen over de meest ondlepe
stations. 7.e wordt steeds teruggevonden biJ grote chlorofyl a-gehaltes.
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i Blotlsche correlatles (Tabel 12.2. en 12.65.) :

R. Iyngei is meestal geassocieerd met de meest soortenrijke
gemeenschappen, die gekenmerkt zijn door een hoog percentage niet-
selectieve detrituseters. De verspreiding van deze soort is significant
gecorreleerd met die van |íicrolaimus ostracion. Hogere relatieve
abundanties van R. lyngei gaam samen met hogere abundanties van
verscheidene soorten (TabeI 12.65. ).

Literatuur (TabeI 12.56. )
R. Tyngei wordt net lage abundanties teruggevonden in slibarn, goed
gesorteerd fijn zand ter hoogte van de Duitse Bocht (Lorenzen, l9?4)
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roort soort 0j atf p roo!t x2 df P

. lyngel ll.oEtraclon 0.500 65 0.00t B.capacosug
D. stylosur
B.proplnguur
ll.aduncus
ll.aclnacec
ll. octraclon
P.thauncluc
?. lntcrctltlal.
?.rlrabl I ls

93. ?75
92.219
50. 027
t3. t25
51.210

t22 .060
t0. t62

Ll9. l50
39.108

30
t5
30
30
25
25
25
25
20

0.00(
0.00(
0.02:
0.00(
0.00!
0.00(
0. 02!
0.00(
0.01{

labcl 12.65.: zlê legcndc tabcl 12.3., D.276 .

?ab€l 12.66.: zle lcgende Tabel 12.1.,9.217

Besluit
Rhlmchonena lyngei ls een euhaliene, stenotope soort, gekenmerkt door een
uitgesproken affiniteit voor zeer goed gesorteerd, sllbarm en grlntarm
fijn zand. Verder rrordt deze kleine soort, zïj het net lage abundanties,
aangetroffen in alle stations, gekenmerkt door een relatief groot
chlorofyl a-gehalte (> 90 pg per liter), terwijl ze steeds ontbreekt bij
lagere concentraties. Reeds eerder werd gesuggereerd dat kleine soorten
bevoordeeld zijn in voedselrijke milieus (zie Hoofdstuk 7).

RICHTERSIÀ INÀEOUÀtIS

Voorde lta
* Verspreiding (Fi9.12.?8. ) :

Richtersia inaegualis is een onregelmatig voorkonende, en laag abundante
soort (tot 4 t) in de Voordelta. Ze is steeds aanwezig in station 32.
Daarnaast wordt ze nog tijdens twee campagnes aangetroffen in de stations
1, 24, 25, 26, 31, 55 en 57.

i.naeqra I i s

r 3 11 18 24 25 26 28 31 3? 37 39 43 45 46 54 55 63 55 67

F1g.12.78.: RelatÍcve abundantle per ca,npagnc cn per station t$. n"f".r ,*,8- voorJaar ,"Urfl-nalaar ,85).
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* Àblotlsche habltatspreferentle (rlg.L2.79.l :

R. inaegualls wordt frekwent aangetroffen ln de sllbrlJke (5 - 20 t) en

dlepe statlons, alhoewel haar velsprelding nlet beperkt is tot dtt
habitatstype (48 t van de replicats met deze soort heeft een slibfractle
die groter ls dan 14 t).
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* Biotische correlaties (Tabel L2.2. en 12.5?.) :

R. inaegualis wordt significant meer teruggevonden in de meest soorten-
rijke stations. Ze is slechts op kwantitatieve basis hoog significant
gecorreleerd met verscheidene soorten.

roort roort 0j df p coort x2 df I
. lnacgualls À. hclgolandlcus

D. kornoeense
D. ryal I forn
O. rcctangula
P. thauns Iuc
P.ucrarghts
P. longlcaudata
S.ccItlca
V. franzl I

22.L35
38.055
32.110
45.250
r0. t50
tl. ?60
32.320
r0. 390
2t. ato

L2
18
18
1E
15
L2
15
2l
L2

0.050
0.005
0.025
0.000
0.000
0.000
0.010
0.010
0.025

labêl 12.6?.: zle lcgcnde ?abel 12.3., 9.276 .

Literatuur (Tabel 12.58. )

R. lnaegualJs worclt regelmatig teruggevonden in slibarm tot slibrijk
(max. 25 t), zeer goed gesorteerd, fijn tot zeer fljn zand. Het is een
dominante soort in slibarm en honogeen fijn zand. Platt (197?) beschouwt
R. inaegualis als een stenoÈope soort, beperkt in haar verspreiding tot
de neest stabiele levensomstancligheden, nl. tegen de laaguaterlijn van
Strangford Lough. Ze vordt ook teruggevonden in de vervullde
laagvaterzone van de Clydemondlng (Lambshead, 1986). De reproductie
gebeurt gans het Jaar door, maar is maxlmaal tijdens de maanden juni en
januari (Lorenzen, 19?{).

Besluit
De verspreiding van Ricàtersia inaegualis is niet beperkt tot een bepaald
sedimentstype. Ze overleeft zowel in slibarm als in slibrijk fijn zand.
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SÀBÀTIERIÀ CELTICÀ

Voorde I ta
* Verspreiding (Fi9.12.80. ) :

Het voorkomen en de relatieve abundanties van Sabatieria celtica zlJn
relatief stabiel in de tijd. Deze soort ls in acht statlons contlnu
aanwezig, waarbij in clrie van deze stations (1, 26 en 46) haar relatieve
abundantie van 13 t tot 33 t kan oplopen. Verder worden nog hoge
abundanties van deze soort aangetroffen in station 2{ tiJdens het najaar
t8{. Haar verspreiding is algemeen over de Voordelta, met uitzondering
van enkele oncliepe stations in de nabijheid van de Oosterscheldenoncling.

celt ica40

?0

t0

Fig.12.8o.: Relatieve abundantie per carnpagne en per

37 39 43 45 46 54 55 63 65 67

NEA
Btatlon ($= nalaar'84;P= voorJaar 'ssifi= najaar'85).NEU

32?{2B2625

* Àbiotlsche habltatspreferentle (F19.12.81. ) :

s. celtica wordt nlet gekennerkt door een ultgesproken habltats-
preferentie. ïeI vordt ze frekuenter aangetroffen ln de mlnst
gesorteercle seclimenten, die verdet nog gekenmerkt ziJn door een grote
slibfractie (3 - 20 t). De relatieve abundanties van deze soort nemen
zelfs toe met de grootte van de sllbfractle. De hoogste abundanties
worden dan ook gevonden In de sllbrljke sedlmenten van het noorden van de
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Voordelta (statlon 1), de Grevellngengeul (statlon 26), en een deel van
de oosterscheldegeul (statlon 46). Ze 1s slechts met lage abundantles
vertegenwoordlgd in de sllbrIJke maar onstabiele sedlmenten van de
lesterscheldegeul.

celtica

ntl
_t_t

4

Flg. 12.81.: Zle lcgende flguur 12.3.

* Biotische correlaties (Tabel L2.2, en 12.59. ) :

S. celtica is medeverantwoordelijk voor de hogere abundanties van de
niet-selectieve detrituseters in bepaalde stations, en dit ten koste van
de relatieve abundanties van de predatoren,/omnivoren. Haar voorkomen is
hoog significant gecorrreleerd met dat van S. punctata. Er worden zowel
op kwantiatieve aIs op kwalitatieve basis significante correlaties
gevonden met vetscheidene soorten (Tabel 12.69.).
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tabcl 12.69.2 zle lcgcnde ?abel 12.3., p.276

L i teratuur
S. celtica is een nariene, maar overigens eurytope soort. Ze woralt zowel
in intergetijden- aIs in sublittorale zones aangetroffen. Haar voorkomen
is onafhankelijk van de sedinentsamenstelling (Lorenzen, L914; Tietjen,
L971; Blone, 1983). Hogere abundanties van deze soort zijn dikwijls
geassocieerd net slibarm tot slibrijk fijn zand (Tietjen, 1959; Lorenzen,
L914; Juario, 19?5; Boucher, 1981; fillems et al,, L982a; Uarwick en Gee,
1984; Heip et aJ., 1984; Herman et al., 1985). Volgens Boucher (1980a)
is S. celtica een indicatorsoort voor verstoorde milieus. Na de ramp met
de Àmoco cadiz ter hoogte van de Bretoense kust is de abundantie van deze
soort imners sterk toegenenomen in de sublittorale fijnzandige sedimenten
van de Baai van Horlaix (Boucher, 1980a).
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Besluit
Sabatieria celtica is een nariene maar overlgens eurytope soort, waarvan
hogere abundanties karakteristiek zlJn voor slibriJk fijn zand, Ze

overleeft beter dan cle meeste soorten bij verstoring van het habitat (vb.
ÍJesterscheldegeul en Baai van Horlaix).

SÀBÀTIERIÀ PUNCTÀTÀ

I nle id ing

Bij de ecologische bespreking van Sabatieria punctata wordt men in eerste
instantie geconfronteerd met een taxonomisch probleem, namelijk het
onderscheiden van verschillende fenotypes, soorten en soortengroepen. 0m

een beter inzicht te verwerven in de taxonomische vernantschappen tussen
de verschillentle soorten werden de Sabatieria soorten (o.a. door Platt,
1985) ondergebracht in verschillende groepen. In de Voordelta worden
zowel vertegenwoordigers van de S. celtica - groeP (zie hoger), als van
de S. pulchra - groep (cfr. Platt, 1985) teruggevonden. Vincx (1985b)
synonimiseerde binnen de S. celtica- groep S. strigosa met S. celtica.
Binnen de S. pulchra-groep werden S. nortenseni, S. breviseta en
S. vulgaris gesynonirniseerd met S. punctata (Vincx, 1986b). Een probleem
binnen deze groep btijft de discriminatie tussen S. pulchra en
S. punctata, Het belangrijkste verschil tussen belde soorten is het
aantal preanale supplementen (die enkel bij nannelijke exemplaren worden
teruggevonden), zodat de determinatle van Juvenlelen en viJfjes practisch
onmogelijk is. De verspreiding van beide soorten beperkt zlch tot
clezelfde geografische range, maar S. pulchra zou een mesohallene of
brakwatersoort zijn, terwijl S. punctata een mariene soort is (Jensen,
1981; Vincx, 1985b). De Voordelta is echter een overgangsgebied tussen
de Noordzee en verscheidene estuaria en zeegaten, zodat het onmogelijk
blijft op basis van cle habitatspreferenties een onclerscheid te maken
tussen S. pulchra en S. punctata. Àangezien de microhabitaten van beide
soorten gelijk zijn (het zijn beide slibminnende soorten met een maximale
abundantie ter hoogte van de redoxlaag (Jensen, 1981)) wordt er in deze
studie geen onderscheid gemaakt tussen S. pulchra en S. punctata. De

meeste individuen vertonen zes preanale supplementen (= S. punctata) met
een mogelijke variatie blnnen een substaal van 7, I en zelfs 9

supplementen (= S. pulchra). Vincx (f985b) veronderstelt dat het
eventueel gaat om een groep van soorten met een microallopatrische
verspre iding.

Voorde Ita
* Verspreiding (Fiq.L2.82.) :

Sabatieria punctata is de meest dominante, en algemeen voorkomende soort
in de Voordelta . Ze wordt in alle stations mlnstens één maal
teruggevonden. Ze is uitgesproken doninant, en dit tenminste over tvee
campagnes, in de stations l, 261 32r 45, 461 55, 65 en 6? (tot ?0 t). In
cle stations 3, 24r 25 en 28 en 39 bedragen haar relatieve abundanties
steeds minder dan 1.5 t.
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F19.12,82.: Relatieve abundantie per

* Àbiotische habitatspreferentie (Fi9.12.83. ) :

S. punctata ontbreekt meestal in de minst slibriJke replicars. De

hoogste relatieve abundanties worden gevonden in de neest slibrijke
sedimenten. De uitgesproken dominantie (10 - ?0 t) van S. punctata is
karakterlstiek voor alle diepe statlons (met uitzonderlng van statlon
43), terwijl, op uitzondering van station 45, de relatieve abundantie van
S. punctata op de ondiepe platen steeds minder dan 4 t bedraagt.
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Flg, 12.83.: Zie legende figuur 12.3.

* Biotische correlaties (Tabel L2.2. en 12.?0.) :

S. punctata is grotendeels verantwoordelijk voor de hogere abundanties
van de niet-selectieve detrituseters, terwijl de predatoren/omnivoren in
clezelfde stations steeds minder goed vertegennoordigt zijn. Ze is zowel
op kwalitatieve als op kwantitatieve basis met verscheidene soorten
signif icant gecorreleerd.

loort roort 0j tf p roort x2 att p

l.punctatr ll
0
P

v

nrlnuc
ractengula
theurclug
franzl t

0. 126
0. 500
0. t2t
0. t60

E2
85
EI
t9

0.050
0.000
0.050
0.000

D. tcnulsplculur
D.ryallforn
X.dtplcchn
Ë. conothc I ls
P.ncra4hlr
S.garaattllcra

96.602
95.0?2
53. rt?
?2. r30
63. t30

10?.aa0

5a
5a
27
t5
35
t5

0.00(
0.00(
0.00!
0 .0ll
0.00!
0 .001

?ebcl 12.?0.: ztc lcAcnde labcl 12.3., 9.276
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L I teratuur
S. punctata ls een eurytope soort. Ze ls, onafhankeliJk van het
aanwezige sedimentstype, algemeen verspreid in sublittorale gebieden en
intergetiJdenzones. Ze ls meestal subdomlnant tot dominant in slib
(t{ieser, 1960; tfarwick, L97L; Tietjen, 1977; Jensen, 1981; Heip et al.,
1984; tlarwlck en Gee, 19841 Herman et al., 1985)1 en ln slibriJk zand
(Juario, L975; Tietjen, L977; Jensen, 1981, Sharma en lebster, 1983).
s. punctata overleeft dikwijls als één van de weinige }letazoa in
zuurstofarme milieus. Vandaar dat ze ook regelmatig in de diepere
sedimentslagen wordt aangetroffen (Jensen, 1981; 1983; 1984; Bouwnan,
1983). Haar lage respiratie-ratio (lfarwick en Price, 19?9) is een
mogelijke aanpassing om zuurstofarme periodes te overleven (Jensenr1981).
Tenslotte moet nog vermeld worden dat S. punctata zeet resistent is voor
vervuiling. Het is éón van de weinige overlevende soorten bij
subcatastrofale verstoring van mariene en estuariene sedimenten (Hoore et
á1, 198?; Heip et al., 1984). Het is een soort die rnoeilijk in cultuur
kan gehouden worden. Op basis van groottedistributies werd afgeleid dat
deze soort waarschijnlijk één tot twee generaties per jaar vertoont
(Vincx, in druk).

Besluit

Sabatieria punctata ls een eurytope soort, die nlet gebonden ls aan
bepaalde abiotische omgevingsgradlenten, en vandaar een zeer algemene
tevens succesvolle verspreiding kent in alle nogetijke habitaten van
kustgebieden en estuaria. Hogere abundanties van deze soort zijn
geassocieerd met de meest slibrijke seclimenten, en in de Voordelta is
S. punctata karakteristiek als doninante soort in alle slibriJke (> 5

geulstatlons. Àls facultatief anaerobe soort kan S. punctata zeer
abundant zijn in sterk gepollueerde anoxische substraten.

SIGIíÀPHORNIEMÀ RUFUil

Voordelta
* Verspreiding (Fi9.12.84. ) :

Sigmapàoranena rufum is tijdens het najaar'84 zeer abundant (15 - 53 t)
!n de stations 3?, 45 en 55. Tijdens het voorjaar t85 ls deze soort
volledig verdwenen in station 45, terwijl haar abundantie is toegenonen
in station 3? (25 t) en nog slechts 2 t bedraagt in station 55. Tijdens
het najaar t85 ontbreekt S. rufun in station 45 en 65, en sordt ze net
een relatieve abundantie van 3 t teruggevonden in station 3?. In station
43 is deze soort tijdens het voorjaarr35 vertegenuoordigd met een
relatieve abundantie van 5 t In de overige stations wordt S. rufum
slechts sporadisch en meestal rnet lage abundanties (< { t) aangetroffen.
In de stations met de hoogste relatieve abundanties wordt deze soort voor
?0 t vertegenwoordigd door juvenielen tijdens de eerste campagne, terwijl
tijdens het voorjaar de juvenielen 50 t en minder van het totaal aantal
individuen uitmaken.

r Àbiotische habitatspreferentie (Fi9.12.85. ) :

S. rufum wordt niet teruggevonden in de meest fijnzantllge sedimenten
(Hd. ( 0.18 mrn). De hoogste abundanties worden steeds aangetroffen ln
nedium zand (Hd. > 0.25 mm), dat verder gekenmerkt is door een onstabiele
sortering (S.D. P ) 0.13) of slibfractie (S.D. > 50 t geniddelde
slibfractte). Verder ls deze soort, op ultzonderlng van station 65,
uitsluitend aanwezig bij een kleine slibfractie (( 5 t).

en

r)
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Fig. 12.85,: 21ê lcSende flguur 12.3.

* Blotlsche correlatles (Tabe1 12.2. en 12.71. ) :
ÀIs predator/omnlvoor is S. rufun medeverantvoordelijk voor de hogere
abundantie van deze voedingsgroep in bepaal.de stations, terwijl de
relatieve abundantie van de niet-selectieve detrituseters meesta). Iaag is
in deze stations. Hogere relatieve abundanties van deze soort gaan
meestal samen met hogere abundanties van Eathylaimus
capacosus, Carnacolaimus tardus, Dichronadora hyalocheile, Leptonenella
aphanothecae, lletoncholainus scanicus, Prochronadorella attenuata en
Theristus interstitialis.
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l.rutul S.capacoaua

C. tardus
D. hyalochc t lc
L.ephanothccec
ll . scan lcu!
P.ettcnuata
?. lntcrctttlal.

E5. 2?3
56. t75

t6?.2t0
5r.215

r05.593
t02.2t0
5t.0E9

It
t0
6l
32
It
l0
t0

0.000
0.005
0.000
0 .005
0.000
0.000
0.010

?abcl 12.?1.: zlc lcgcndc ?.bcl 12.3.,9.276
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Llteratuur (TabeL L2,'12,1 :

Blome (1983) vlnclt S. rufutn als enlge domlnante soort terug op het
Iaagste deel van het strand. De afflnltelt voor dlt habitat wordt
bevestlgd door de waarnemlngen van lÍarwlck (19?1). S. rufun uordt zowel
in fijn als in grof zand teruggevonden. ÀIs euryhaliene soort dringt ze
door tot ln de polyhallene zone van de noordbaltlsche zee (Bothnian Bay)
(Schiemer et al., f983).

ruteur geograf lsche
I t99tn9

topograf le
dlegtc (r)

cal zand
lld(n)

sl lb Eort.
rlt

rel.ab.
dens.

larvtcl,
1971

Exe est.
(Gr.Br)

lltt.
sche I penbank
zandbank

0. 28-2. 30
0.21-3.60

9.t t
?.2 t

Tabcl 12,72,t zlc legendc tabel 12.l.rg.Ztl

Besluit
Signaphoranema rufum is een dominante soort
onstabiele sedimenten.

ln sllbarme, mediumzandige en

SPIRINIÀ PÀRASITIFERÀ

Voordelta* verspreiding (Fi9.12.85. ) :

Station 55 ls het enlge station waar Spirlnia parasltifera steeds met
hogere abundantles aanwezlg is (4 - 18 t). Ze ls ultslultend abundant ln
stations die in de nabijheid van de Oosterschelde- en de Testerschelcle-
geul gelegen zijn (stations 43, 461 55, 6?). Ze wordt verder sporadisch
en net zeer lage abundanties teruggevonden ten noorden van de
Oosterscheldemoncling (<1 t) .

Ftg.12.86.i Reletleve abundantie per catrpà8ne ên pen Etetion

* Àbiotische habltatspreferentle (F19.12.87.) :
S. parasitifera is ultsluitend donlnsnt in dieper gelegen stations
(diepte r !s = 0.552r D = l5), gekennerkt door intermediaire slibfracties
(gem. 4t), en een matig gesorteerd en onstabiel sediment. De

verspreiding van deze soort is echter niet beperkt tot dit habitatstype.

"ï

I

'ol

,i_

\

43 45 46 54 55 63 65 67

NAA
( fl . nalaar '8c; I - voorJaar '85ifl= naJaar '85).NEU
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FLg. L2.47. r Zle legende flcuur 12.3.

* Biotische correlaties (Tabel 12.2. en 12.?3.) :

Hogere relatieve abundanties van S, parasltifera gaan neestal samen met
hogere abundanties van D. tenuispiculutn, Daptonema xyallforme,
Dichromadora cucullata, líetoncholairnus scanicus, líicrolainus conothelis
en Sabatieria punctata.

roort goort 0j atf P roort x2 atf P

i.parasltlfera D. tcnulaplculur
D. xyal I for:
D.cucullata
X.ccanlcus
x.conothells
l{. rar Inus
S. punctata

85.356
t8.6r2
36.5?3
86.6r5
7?.980
58.910

t07. tt0

30
30
20
30
25
25
t5

0.000
0.02!
0.025
0 .00Í
0.000
0 .00(
0.000

labcl 12.73.: zlc legende Tabcl 12.3., p.2/6

Literatuur (TabeI 12.74.1
S. parasitifera is een dominante soort in s1ib, slibrijk zand en fijn
zand. Ze is zelfs tolerant is voor de meest onstabiele condities hoger
op het strand (Platt, 19??). 7.e nordt als epiphytische soort
aangetroffen op de vasthechtingsorganen van bruinwieren (Laninaria
spec. ) ter hoogte van een geëxposeerde kust in noordoost Engeland (Hoore,
19?1). s. parasititfera uordt ook regelmatig teruggevonden in brakke
milieus, zoals op de slibplaten ter hoogte van het monding van de Forth
(Moore, 1.98?), en op 5 tot 9 meter diepte in Loch Etive (lÍarwick en Gage,
1975). Experimentele studies, waarbij het effect van de Streblosoma
bairdi 1= polychaet) op de nematodenfauna werd bestudeerd, hebben
aangetoond dat S. parasitifera uitgesproken dominant is op de faecale
pellets van de polychaet. Deze pellets ziJn gekenmerkt door een grotere
bacteriële bionassa en een kleinere predatledruk van de polychaet, in
vergeliJking tot de directe omgevlng (Uarwlck et al., 1985a). Maximale
abundanties van S. parasitifera ïorden gevonden tiJtlens de lente en de
zomer (TietJen, 1959). In de lntergetlJdenzone bevlndt 60 t van de
lndivlduen zlch in de bovenste centineter, terwlJl nog 30 t wordt
teruggevonden in de volgende centlneter (PIatt, L9171. Volgens TeaI en
lfieser (1965) is S. parasitifera gekennerkt door een lage respiratieratio.
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Tabel 12.11.t z|e Iegende ?abel 12.1. ,9.277

Besluit
Omwi1le van haar groot resistentievermogen voor hydrodynamische stress,
hrordt Spirinia parasitifera met de hoogste abunilanties aangetroffen in de
meest onstabiele, en ninst gesorteerde sedimenten. Haar relatieve
abundanties nemen af, naarnate de sortering beter uordt. In de Voordelta
ziJn hogele abundanties van deze soort karakteristiek voor de onstabiele
sedimenten van de Ooster- en de tfesterscheldegeul.

THERI STUS INTERSTITIÀLI S

Voordelta
* Verspreiding (Fi9.12.88) :

Theristus interstitialis is steeds dominant (? - 18 t) in statlon 18.
Daarnaast is deze soort relatief abundant in station 31 tijdens beide
najaarscampagnes (met respectievelijk 4 en 15 t). Ze wordt in dlt
station niet aangetroffen tijdens het voorjaar. Verder is
T. interstitialis nog met lage abundanties vertegenwoordigd tijdens de
eerste twee campagnes in station 24 en 25. Tenslotte wordt ze nog met
ninder dan 2 t teruggevonden in station 45 en 45 tijdens het najaarr34.

* Àbiotische habitatspreferentie (Fi9.12. 89 . ) :

Het voorkonen van ?. interstitialis is steeds geassocieerd met slibarm
zand (< 5 t slib). Ze wordt ultsluitend aangetroffen ln ondlepe stations
(diepte i rs = -0.908r n = 15). Hogere abundanties van deze soort zijn
steeds gecorreleerd met goed gesorteerd, slibarm fijnzand (< 0.20 nm),
maar haar voorkomen is niet karakteristiek voor dergelijk sedinentstype.

352.



FIg.12.88.: Relatieve abundantie per canpagne en per statÍor f$= n.1"".'Bo,F= voorJaar ,S5NE

interstltialis
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Flg. 12.89.: Zlc lcgende flguur 12.3.
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r Biotlsche correlaties (Tabel L2.'15.) :

T. interstiÈialis is op kwantitatieve basis signlflcant gecorreleerd met
verscheidene soorten.

toort !oort 0j It P BOOrt x2 df I
lntcrgtltlal ls B.cagrco!u!

D.rtylorur
I).cucullata
S. grogtnquus
G. longlcaudatus
ll.aclnaccs
f .nrlnus
ll. oltreclon
O.perfcctus
P. gcntodon
X . lyngc I
8.rufur
I . atr lata

73.521
?3.521
tt. ?30
58.031
5s. 301
53.530
t7. t?0
96. t70
t6. t60
55.156

t19.150
6t.089
5?.5t0

30
l5
20
30
25
25
25
?5
30
30
25
a0
25

0.000
0.00!
0.005
0.000
0. 000
0.000
0.005
0.000
0.050
0.010
0.000
0.010
0.000

lebcl 12.?5.! ztc lcAcndc labcl 12.3., p.276

Llteratuur (Tabel L2.76.1
f. lnterstltlalls wordt nog teruggevonden ter hoogte van een goed
gesorteerde, fiJnzandige zandbank in het Exe-estuarium (ttarwlck, 19?1).
Ze is subdominant (81) ln een sterk vetvuilde slibplaat van het
Hunterestuarium (Àustralie; Hodda en Nlcholas, 1985). 2e is met lage
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abundantles vertegenwoordlgd
Clyde-estuar lum ( Lanbshead,

1n de flJnzandlge lntergetlldenzone van het
1986 ) .

luteur gcograflsche
I l99ln9

topograf le
dicpte (r)

sal zand
lld(n!

sl lb cort.
tF,

rcl.ab
dcnc.

larulcl,
1971

Exe cgtuarlur lltt.
zandbank

0.21-
0.27

homgeen 3.t t

labcl 12.?6.: zle lcgcndc labcl 12.1,19,277

Besluit
?heristus interstitialis is zowel ln slib als ln slibarm fijn zand een
dominante soort. Het uitzondering van haar preferentie voor nesohaliene
gebieden, wordt er verder geen duidelijke habitatsprefelentie vastgesteld
voor deze soort.

TRiCHOTHERISTUS MIRÀBILI S

Voorde Ita
* Verspreiding (Fi9.12.90. ) :

Niettegenstaande ?richotheristus mirabilis tijdens beide najaarscanpagnes
ontbreekt in station 39, wordt deze soort hier tijdens het voorjaar met
een hoge abunclantie (? t) aangetroffen. In cle overige stations is
?. mirabilis steeds met lagere abundanties (< 5 t) vertegenwoordigd. 7'e

wordt tljdens de drie canpagnes teruggevonden in tle statlons 11, 3? en
53, terwi)l ze ln acht statlons slechts eennallg aanweztg is.

mirabilis

45 46 54 55 63 67

x

Fi9.12.9o.: RelatÍeve abundantle per carnpagne ên per atatlon

* Àbiotische habitatspreferentie (Fi9.12.91. ) :

T. nirabilis wordt nooit teruggevonden bij een grote slibfractie (> 5 t).
Noch de mediane korrel, noch de sortering zijn verder Iiniterend voor
haar verspreiding. Àts gevolg van haar onregelmatig voorkonen per
station, is ?. mirabilis echter geen karakteristieke soort voor slibarme
habitaten.

* Biotisch correlaties (Tabe1 12.2. en 12.77.1 :

T. mirabilis is significant gecorreleerd net de meest diverse gemeen-
schappen. Z,e is op kwantitatieve basis significant gecorreleerd met
verscheidene soorten (Tabel L2.'17 .l .

naJaar r84; 

! 
- toot.,"". '"ur!=naJaar '85).
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Tnichothenistus nlrabllis
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Fig. 12.9L.: Zie legende figuur 12.3.
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roort goort 0j atf p toort x2 a!t I

l.rlrabllla :.parahoncrtus
C.cellcanlcnglr
D. lornoccngc
D.rtylorur
D. albacnsts
B.sglculohaHtus
tl.aduncuc
lf .runlta
I . lyngc I

3r.96?
15.350
3r. t65
5?.30t
57.796
tl.9?{
53.0r?
3? . ?30
39 .108

20
E

10
36
16
28
2l
16
20

050
050
005
005
000
000
000
005
010

tabel 12.71.2 zLc lcAcnde ?abel 12.3., 9.27Ê

Literatuur (TabeI L2.78.1
T. nirabilis is relatief abundant ln slibarm, fijn en nedium zand. Ze

dominant in een grintrijke, mediumzandige zandbank voor de Belgische
kust. Het is een frekhrent voorkomende en subdoninante soort in de
slibarme en fijnzandige intergetijdenzone van het Clyde-estuarium
(Lambshead, 1985 ) .
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Tabel 12.78.: zie legende Tabel 12.4.

Beslult
De verspreiding van frichotheristus mirabilis is beperkt tot slibarme
sedimenten. Door haar onregelmatig voorkomen ln de tiJd is het echter
geen karakterlstieke soort voor dergelijk sedlmentstypes.
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TUBOLAI}íOI DES TENUICÀUDÀTUS

Voordelta
* Verspreidlng (Ft9.12.92,1 :

?ubolaimoldes tenuicaudatus 1s een algemeen voorkomende en abundante
soort in de Voordelta. Ze ontbreekt slechts in vier stations (1, 26,55
en 65). In drie stations wordt ze steeds met zeer lage abundanties
teruggevonden (< 1 ï: stations 32r 461 6?). Ze is tenminste gedurende
óén campagne dominant (5-12 t) in de stations 25, 28,31, 43 en 63.

228 Tubolaimoides

Fig.f2.92.r Relatleve abundantie per canpagne en per atatlon

4s 46 54 55 63 65 67

EA
naJaar r84; H= tootJ.""'"UtV= naJaar r85).

E6

43

,N=

* Abiotische habitatspreferentie (Fi9.12.93. ) :

De verspreitling van f. tenuicaudatus beperkt zich tot kleine slibfracties
(< ? t). Haar relatieve abundanties zijn, op uitzondering van station
43, Iager in de geulen dan op de ondiepe platen, waar haar verspreiding
algemeen is.

228 Tubolainoides tenuicaudatus
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* Biotische correlaties (Tabel L2.2. en 12.79.) :

T, tenuicaudatus wordt significant meer teruggevonden in de meest dlverse
stations. Deze abundante niet-selectieve dletrituseter is verder
significant geassocieerd met hogere abundanties van de epistratumeters en
de predatoren/omnivoren. T. tenuicaudatus ls dus ook op trofisch niveau
met de meest diverse geneenschappen gecorreleerd, Ze is zowel op
kwantitatieve, als op kwalitatieve basis met verscheidene soorten
signif cant gecorreleerd (TabeI L2,'19 ,l .
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roort goort 0j df P roort x2 !f p

l. tenu lcaudatuc c
o
B

parahonca.
per fcctus
proptnquur

0. t61
0. t65
0.530

65
?3
66

0.050
0.000
0.000

B. capaco!us
D.albacnslg
L.aphanothccae
ll.rarlnus
0. perfcctua
P. gcntodon

t7.509
3a .986
55.98E
t?.370
t?.600
t7.250

30
20
20
25
30
30

0.05Í
0.02:
0.000
0.00:
0. 02!
0 .02:

?abcl 12.19.t zle legende ?abcl 12.3., p.276.

L,t-t-e:a!u-ul (Tabel l-2. 80. )

T. tenuicaudatus wordt teruggevonden in slibarm, fijn tot grof zand.
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?abel 12.80.: zle legende Tabel 12,1.rp.277

Besluit
Tubo.laimoides tenuicaudatus is een zeer tolerante soort: ze is algemeen
verspreid en dominant in de Voordelta. Haar voorkornen is wel gelimiteerd
door de grootte van de slibfractie zodat hogere abundanties van deze
soo!t nagenoeg beperkt blijven tot de slibarme platen. Ze wordt slechts
tijdelijk, tijdens slibarme perioden, teruggevonden in de geulen.

VISCOSIÀ FRÀNZII

Voorde Ita
* Verspreiding (Fig.L2.94.l :

0p station 3 en station 46 na, wordt Viscosia tranzij in elk station van
de Voordelta minstens één maal aangetroffen. V. tranzii is steeds
aanwezig, lraarvan minstens óén maal dominant (max. 9 t), in station 11,
18, 24,25,26 en 32. Ze is niet ononderbroken, maar wel minstens éón
naal dominant (max. I t), aanwezig in station 28, 37,39, 43 en 53.
V. tranzii wordt met een hogere frekwentie en hogere relatieve
abundanties teruggevonden tijdens beide najaarscampagnes.

* Àbiotische habitatspreferentie (Fi9.12.95. ) :

Erwordteen1lchteaff1niteitwaargenomenvoorfiJnzand(Hd.<
0.25 mm), gekenerkt door een kleine grintfractie (< 1 ï). Er wordt
echter geen uitgesproken habitatspreferentle waargenomen. De dominantie
van deze soort is weI meer uitgesproken gecorreleerd met de best
gesorteerde, grintarme en flJnzandlge substraten. Ze wordt niet
aangetroffen bij een lagere saliniteit (station 3).
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Vlscos ia franz i I

31 32 37 39 43 45 46 54 55 63 65 67
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Flg. 12.95.3 zle legendc flnrur 12.3.

x Biotische correlaties (Tabe1 L2.2. en 12.81.) :

De relatieve abundantie van V, f.ranzii ls positief gecorreleerd net de

soortenrijkdom van de gemeenschap. Deze soort is net verscheidene
soorten op knantitatieve of kwalitatieve basis significant gecorreleerd.

loort soort gj atf P coort x2 tf p

l. franzt I D.atylosur
B.progtnquus
ll.ostrrclon
O. rectangula
O.pcrfcctus
P.thaunslus
P. pcntodon
3. punctrta
v. Iengrunent

0.5r?
0. t73
0.tt0
0.520
0.512
0.152
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0. t50
0.533

?3
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?0
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E9
?1
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0.050
0.000
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0.050
0.000
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0. 000
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ll. o!traclon
R.lmcquallg
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3t.102
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2a. at0
?3.030

20
20
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0.050
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D. 000
0.025
0.000

Tabcl 12.!1.: zlc legendc tabct 12.3., 9.276 .

Literatuur (TabeI L2.82.1
V. franzii is de meest abundante soort in een intergetijdenplaat ter
hoogte van Helgoland (Blome, 1983). Ze rrordt zowel littoraal als
sublittoraal in de bovenste zuu!stofrijke lagen van het sediment
teruggevonden (Blome, 1983; Jensen, 1987b). Verder worden
temperatuursgebonden vertikale bewegingen waargenomen in de
intergetijdenzone, yaardoor tijdens de maand januari nog slechts 25 t van
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Tabel 12.82.: zle lcgende Tabel 12.1.t9,.211

Bes lui t
Viscosia franzii is een zeer algemeen verspreide soort in het euhalien
gedeelte van de Voordelta. Ze wordt met hogere abundanties teruggevonden
in de best gesorteerde, grintarme en fijnzandige sedimenten.

VISCOSIÀ LÀNGRUNENSIS

Vo orde I ta
t Verspreiding (Fi9.12.96. ) :

Viscosia langrunensis is algemeen verspreid (20 stations) en dikwijls
zeer dominant (tot 55 ï) in de Voordelta. De hoogste relatieve
abundanties worden gevonden tijdens beide (of één van beide) najaars-
campagnes in de stations 28,37r 39 en 43. Met uitzondering van station
28, ontbreekt V. Tangrunensis in deze stations tijdens het voorjaar. Het
voorkomen en de dominantie van V. lanqrunensis is dus duiclelijk
seizoensgebonden. De laagste abundanties zijn aanwezig in de stations L,
3, 24, 45, 46 en 57.

I 3 lt 18 24 25 e6 28 31 32 37 39 43 45 46 54 55 63 65

.n pGr ltrtlon t$. n.f."t'*,8- voorJrarrs5;NË

67

a

l- n.J.." 'as).
v

* Ablotlsche habitatspreferentle (F19.12.9?. ) :
v. Iangrunensis wordt minder frekwent teruggevonden in de minder goed
gesorteerde sedimenten. Haar voorkomen of domlnantie is echter niet
beperkt tot een bepaalde range van ablotische kenmerken.
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Fig. 12.97.. Zlc le8cndc flguur 12.3.

i Biotische correlaties (Tabel L2.2, en 12.83.) :

V. langrunensis is verantwoordelijk voor de dominantie van de
predatoren/omnivoren in bepaalde stations (28: !s = 0.?09, n = 58).
is met verscheidene soorten significant gecorreleerd op kwalitatieve
enlof op krrantitatieve basis.

7,e

roort soort 0j tf P roort x7 atf p

t. langruncnstr E.capacorur
D. rtylocul
t. aplculoha.
X.oEtraclon
O.rcctangula
O. gcrfectus
P. pcntodon
V. tranzt I

0 a60
0. 505
0. t93
0. lr0
0.5a0
0. r?5
0. t52
0.663

6 3

75
?5
6E
7l
00
73
?l

0.050
0.000
0.000
0.050
0. 000
0 .000
0.050
0 .000

B

D

B

tí
0
v
T

caPacorur
hya lochc I lc
proplnquua
o!traclon
pcrfcctus
franzl I
str lata

76.362
t1.003
cE.395
77.5r1
11.010
?3.030
?t.530

5{
12
5l
t5
5l
36
t5

025
000
005
005

).000
0 .000
t.005

?abcl 12.83.: zlc lcgendc labcl 12.3.,9.276

Literatuur (TabeI 12.84. )

Blome (1983) vindt V. langrunensis terug over de ganse intergetijdenzone
van het Noordzee-eiland Sylt. Deze soort wordt meestal aangetroffen in
de zuurstofrijke lagen van het sediment. De maxinale voortplantings-
activiteit grijpt plaats tijdens de vroege zomer. Volgens Platt (19?7)
is V. Iangrunensis een stenotope soort, beperkt in haar verspreiding tot
de slibarme, fijnzandige sedimenten van de laagwaterzone in Strangford
Lough (N. Ierlancl).

Besluit
Viscosia langrunensis is in cle Voordelta niet beperkt in haar
verspreiding tot een bepaald sedimentstype. Hogere relatleve abundanties
zijn ook niet gecorreleerd met een specifiek habitatstype. De reductie
van deze populaties tijdens de voorjaarsperiode en de hoge abundanties
tijdens het najaar, is een nogelijk aanwijzing voor een seizoensgebonden
voortplantingsactiviteit tijdens de zomermaanden.
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Voorde I ta
* Verspreiding (Fi9.12.98. ) :

Viscosia viscosa is slechts in station 3 tijdens de drie campagnes
dominant (steeds L0 t) aanwezig. Hogere abundanties van deze soort (2 -
4 t) worden nog aangetroffen in de stations 37,39, 43,54 en 63. In de
overige stations verschijnt deze soort slechts sporadisch en met lage
abundant ies .

Fig.12.98.; Relatieve abundantie per carnpagne en per station

43 45 46 54 55 63

NE(N= nuJ."" roa;p= voorJaar
NE

65 67

n
'aStfi= naiaar '85).

* Àbiotische habitatsprefetentie (Fi9.12.99. ) :

Het voorkomen van V. viscosa is beperkt tot stations met een kleine
slibfractie (< 5 t). Haar verspreiding is echter niet algemeen in dit
sedimentstype. Er worden slechts hogere abundanties gevonden bij
gereduceerde saI initeiten.
* Biotische correlaties (TabeI L2.2. en 12.85.) :

V, viscosa wordt significant meer aangetroffen in de meest soortenrijke
stations gevonden. ÀIs predator/omnivoor gaat haar voorkomen meestal
samen met hogere abundanties van deze voedingsgroep, en met lagere
abundanties van de niet-selectieve detrituseters. V. viscosa is op
kwantitatieve basis signif icant gecorreleerd met Àscolainus elongatus,
Calomicrolaimus parahonestus en Hypodontolaimus setosus.

Literatuur (Tabel 12.85. )

9arwlck (1971) stelt dat de verspreldlng van y. viscosa nlet gecorreleerd
is met de samenstelling van het sediment. Ze wordt teruggevonden in een
sedimentstype, dat varieert van zuiver zand tot zuiver slib. ttel wordt
deze soort frekwent aangetroffen biJ gereduceerde saliniteiten (tot in de

V.iscos la
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ollgohallene zone; Skoolmun en GerIach, 19?1; Brennlng, 19?3; tlarwlck en

Gage, 19?5; Bouwnan, 19S3). Aan de hand van groottedlstrlbutles kwamen

Skoolmun en Gerlach (1971) tot de vaststelling dat V. viscosa ongeveer
twee generaties per Jaar vertoont.

Besluit
Viscosia viscosa is een eurytope en euryhaliene soort. In de Voordelta
vertoont deze soort een affiniteit voor de slibarme substraten, en is ze

uitsluitend dominant bij gereduceerde saliniteiten.
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XTÀLA STRIATÀ

Voordelta
i Verspreiding (Fi9.12.100. ) :

De verspreiding van xyala striata is reratief stabiel in de tijd. ze
wordt slechts in twee stations eenmalig aanget-roffen. In de stations 24,
25,31. en 43 is ze ononderbroken en minstens één maal dominant aanwezig.In station 45 is x. striata dominant tijdens beide najaarsperioden.

stnn.
43 45 46 54 55 63 65 67

Fig.12JOO: Relatieve abundantie per canpagne en per Etatlon t$= r,u1"""
N

aa
'to'H voorJaar '85tfi= na|as. ,85).

* Àbiotische habitatspreferentie (Fig.12.101. ) :

X, striata wordt niet aangetroffen in de meest slibrijke () 5 t) en
fijnzandige sedimenten (Hd. < 0.19 mm). Haar voorkomen is verder, op
station 43 na, beperkt tot de ondiepe platen.
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Fig. 12.1O1: Zie legende flguur 12.3.

* Biotische correlaties (Tabel L2.2. en 12.8?. ) :
x. strjata is hoog significant gecorreleerd met de meest diverse
gemeenschappen. Niettegenstaande zelf een niet-selectieve detrituseter
wordt ze significant meer gevonden samen met hogere abundanties van de
predatoren/omnivoren en lager abundanties van de niet-selectieve
detrituseters. Haar verspreiding maar ook haar relatleve abundanties
zijn significant gecorreleerd met die van verscheidene soorten.

Literatuur (Tabel 12.88. )

Uit literatuurgegevens bliJkt dat de verspreidlng van X. strjata ntet
beperkt is tot een bepaald substraatstype. X. striata wordt zowel inslibrijk fijn zand als in slibarrn grof zand aangetroffen. Tietjen (19??)
vindt voor deze soort een afflnitelt voor slibarm, fiJn tot medlum zand.

str iata
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?abel 12.8?.t zlc lcgcndc ?rbêI 12.3., P.216

Àlhoewel X. striata aanvankelijk een abundante soort htas, htordt deze
soort niet meer teruggevonden in de Baai van Horlaix na de milieuramp met
de Àmoco Cadiz-olietanker (Boucher, 1980a).
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labcl 12.EE.: zle lcAende label 12.1.'9.217

Besluit
Àlhoewe1 Xyala striata met hogere abundanties en frekwenter wordt
aangetroffen in slibarm fijn zand, is haar verspreiding niet beperkt tot.
een bepaald sedimentstype.

L2.2.2. Indlcatorsoorten

In Tabel Lz.L. ls voor elke soort aangeduld, op basls van uelke

ablotlsche factoren slgnlflcante verschlllen bestaan tussen de repllcars
raar de soort respectlevellJk aan- en afvezlg ls. Voor acht soorten
(Odontophora rectangula, Dlchronadora cucullata, ?herlstus
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tnterstttJallg, ?rlcàotherÍstus nlrabllls, ileochrondota nunlta,

Paracanthonchus thaumaslus, Paracyatholalnus pentodon en ylecotla

vlscosa) worden er voor geen enkele sedlnentologlsche factor slgnlflcante
verschlllen gevonden. Op deze acht soorten en Hypodontolalnus getosus

(vaarvan het voorkonen eerder net een bepaalde sallnltelt dan uel net een

bepaatd sedlmentstype ls geassocieerd) na, zlJn voor de overlge l1
soorten cle genldtlelden (! de stantlaardfout) van de ongevingsgradlênt,
yaarover de soort respectleveliJk aan- en afwezig ls, ultgezet in de

figuren L2.L02. tot 12.105. Vooral de nedlane korrel en de gllbfractle
zijn voor het nerendeel van de soorten (respectievelijk 23 en 21 soorten)

slgnificant verschlllend. De sorterlng van het sedlnent en de

grlntfractie zijn voor respectlevelijk 10 en 13 soorten slgnlficant
verschlllend. Op basls van de dlepte alleen vorden reeds voor 60 t van

de soorten duldellJke preferentles gevonden, mar de Interpretatle
hlervan kan nlet onafhankeliJk van andere factoren gezlen vorden (zle

verder ) .

Fig.12.105. toont (ultgedrukt als een percentage van het totaal aantal

replicars blnnen een bepaalde klasse) voor de 50 besproken soorten, ln
hoeverre elke soort alle repllca's met een zelfde habitatstructuur

heeft gekolonlseerd. De neeste soorten, vaarvoor op basls van éeh van de

ablotlsche factoren, stgnlflcante verschlllen bestaan tussen de repllcars
uaar deze soorten respectievelijk aan- en afvezlg zlJn, zlJn ook ln mer
dan 50 t van de repllcars net een bepaalde habltatstructuur aanvezlg.

Indien dlt niet het geval is dan gaat het mestal on soorten die op basis

van neer Aan deh abiotische factor slgniftcante verschlllen vertonen,

L2,3. Discussie

12.3.1. Àblotlsche habltatspreferentles

De habltatspreferentle, zoals dle ls beschreven voor de 50 neest

abundante soorten van de Voordelta, ls niet ln overeenstemlng ret vat
geuoonliJk onder deze tern vordt begrepen. Klasslek gebruikte mthoden

on een habltatspreferentle van een soort af te lelden zIJn lnners
gebaseerd op het ldee dat de densltelt van een soort, ofurl volgens een

unlnodale Gause-curve verdeeld lg over elke habltatsdlrensie, ofvel recht
evenredlg gecorreleerd is mt verschillende ongevlngsgradlenten. EnkeIe

frekuent toegepaste technleken zlJn :
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- bepallng van de nlche-breedte van een soort aan de hand van de

fornule van Levlns (1958).

- onafhankel I Jkhe ldstesten
- gradlentanalysen

(voor rneer detalls voralt veruezen naar Colwell en Futuyna, 19?1; Plelou,
L972i Yhitaker et al., L973; Blondel en Bourllere, f979).

De belangrijkste argunenten raaron ln onze studle uitsluitend het

voorkonen van een soort is beschound, onafhankelijk van het aantal
indivitluen die deze soott vertegenuoordigen, ziJn :

- (1) Nematodenpopulaties kunnen gekennerkt zijn door grote tenporele

variatles, dle nlet rechtstreeks kunnen verklaard vorden op basis van

vilztgtngen ln de habltatstructuur. Zo ls de reproductleperlode, dle

vooral blj opportunlstische soorten gepaard gaat net zeer hoge

densiteitspieken, meestal onvoorspelbaar en zeker niet gebonden aan

viJzlglngen in habitatsdimensies zoals de sedirentsanenstelllng.
Experirentele studies hebben aangetoond dat vooral de tengeratuur, de

sallnltelt en het voedselaanbod cle tlrle belangrljhste omgevlngsfactoren

zlJn dle de reproductleactlvltelt van een soort belnvloeden (zle

overzlchtsartlkel Help et al., 1985). Extrapolatles naar sltuatles ln
het veld rnet als doel de selzoenale varlatles te voorspellen, zljn echter

nlet altljtl nogeIlJk. Er zlJn zeer uelnlg gegevens over selzoensgebonden

fluctuaties ln nematodenpopulaties (zle literatuurstudle van de 50

soorten). In de Voordelta zlJn o.a. Daptonena tornoeense' D.gelana,

D.propriutu, D.stylosun, D. riemanni, Enoploides spiculohanatus,

Hypodontolainus setosus, Di chronadora à;al ochei le, líetoncàolainus

scanicus, Sigraaphoranen.r rufun en Viscosia langrunensis tlJdellJk zeer

abundant on vervolgens te verduljnen of slechts net zeer lage abundantles

vertegenuoordlgd te zlJn. Er vordt slechts ultzonderllJk een

slgnificante correlatie gevonden tussen de relatleve abundantie van

soorten en óén van de ablotlsche factoren.
- l2l De kans dat de densltelt en de relatleve abundantle van een

soort nog afhankeliJk is van andere factoren dan de tolerantiegrenzen van

dle soort voor bepaalde ongevlngsgradlenten, uordt verondersteld groter

te zljn dan de kans dat de aanrezlgheld van deze soort vordt verhlnderd

door deze factoren, 0f net ander voorden, Indlen Interspeclfleke
lnteractles zoals conpetltle en predatle belangrllk zlJn btJ de

structurerlng van nematodengereenschappen, dan zullen deze lnteractles
eerder de densltelten dan reI de aanvezlghel.d van soorten belnvloeden.
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In Tabel 12.89. zlJn de bestudeerde soorten geklasseerd op basls van

de aard van hun habltatspreferentle. In deze classlflcatle rcrd
onderscheld genaakt tussen :

- stenotope soorten, dle beperkt zljn ln hun verspreldlng tot een bepaald

habitatstlpe
- soorten dle nlet gebonden zlJn aan een bepaald habltatstlpe, naar dle
wel een ultgesproken afftnttelt voor bepaalde gradténten vertonen

1. stcnotopê soorten

r sllbarr zand
D. gclana
D. stylosul
6. longlcaudatus
L. apàanothccae
T. rlrablllc
?. lntergtltlalls
Í. tenulcaudatus
B. proplnguua

r Ellbarr' xdtur zandt

D. albaengls
D. àyalochelle
S. rufun
I. striata

r ndlul zand
C. Èardus

r zecr goed gesorteerd,
allbarr, ftJn zanil
lí. aduncug
lí. ostraclon
t. caPacosug
R. lyngel

t zce! gocd gcsortcertl,
flJn zand
D. flstulatul
D. lotnoecnae

2. goortcn lct ccn ultocsProhcn
eÍf lnltc lt
r cllbrllkr ftJn zand
lí. dlplcchn
D. proprtu!
P. ncrarphls
C. sallcanlcnclr

r ntlg gcaottccrd,
grlntrllt, :dlul zand
lí. gcanlcus

Tabcl 12.E9. : Habltatcarcfcrcnttc
Voordclta.

3. Eurltogc goortcn nt can
llchtc afflnltclt
r sltbrllk zand
o. rcctangula
D. rlêDnnl
R. lnaegualla
3. puncteta

r sltbrlJt flJn zand
À. clongatus
9. celtica

r tlrn zand
P. longlcaudata
D, xyalltorre

r ratlg geaortcerd zantl
P.attenuata
À. àclgolandlcus
C. parahoncstus
fí. Erlnug
lí. conothells
9. pararitlfcra

r gllb.rr zand
lí. aclnacer
P. tàauraslus
V. vlscoga
o. pcrfcctus

I zeer gocd gcgortccrat,
grlntan flJn zand
rl. tranzll

l. BurlÊooc goortcn zondcr
cnlqc efflnltclt

P. pcntodon
V, langruncaals
E. splculoheDtus

5. lllct-curlÊotp roortcn zondcr
ultocgorokcn af f lnltclt

D. cucullata
X. runtta

ven lh dorlnantc soortcn tn dc
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- eurytope soorten dte algeneen verspreld zIJn, naar toch nog een llchte
afflnttelt vertonen voor bepaalde ablotlsche onstandlgheden

- eurytope soorten net een algemene verspreldlng zonder enlge afflnltelt
- soorten dIe nlet algeneen zL)n, en ook nlet gebonden aan bepaalde

habltatstypes.
Voor een groot deel van de stenotope soorten ls tle grootte van de

sltbfractle een llntterende factor. De verspreldlng van deze soorten ls

steecls beperkt tot een sedinent mt ninder dan 5 t slib. Daarnaast kan

ook de sorterlng van het sedlnent beperkend zlJn voor de verspreldlng van

een aantal soorten. Deze soorten uorden ultslultend teruggevonden in
zeer goed gesorteerde subgtraten. Slechts ultzonderliJk ts een soort

stenotoop voor sllbrIJI, of nlnder goed gesorteerd zand. Tenslotte zlJn

er nog een aantal soorten beperkt tot flJn, of tot nedlun zand.

Daartegenover staat dat het grootste deel van de eurltope soorten

vordt gekennerkt door een affinlteit voor sllbrlJk zand of nlnder goed

gesorteerde sedlnenten. Eurytope soorten of generallsten zlJn inners

toleranter en vandaar ook beter aangepast aan de onstablele en

stresgerende nllteu-onstandlgheden dle vaak, en zeker In de Voordelta,

mt dergeliJke gubstraatstlpes geassocleerd zlJn. Hogere sllbfractles
vorden lnners dlkvlJts aangetroffen 1n de hydrodlmanlsch reest onstablele

gebieden zoals de nonding van de lesterscheldegeul.

De afflnltelt van een soort voor een bepaalde dleptezone ls lndlrect.
De verspretdtng van een soort Is eerder gecorreleerd mt de sllbfractle,
nogellJke slibaccunulaties, het chlorofyl a-gehalte of net de stabiliteit
van het nilieu, uelke elk op hun beurt gecorreleerd zljn mt de diepte.
BiJ de Interpretatle van de dleptepreferentle van een soort noet net deze

factoren rekenlng uorden gehouden, Zo zlJn er blJvoorbeeld soorten dle

steeds net een stabiel nilieu ziJn geassocleerd, teruljl andere soorten

toleranter zIJn voor f luctuatles ln de sarenstelllng van het sedlrent.
Daaron uordt de dlepte ook nlet verder ln deze dlscussle beschouvd.

De meste soorten met een zelfde habltatspreferentle zlln onderllng

signlf lcant gecorreleerd op basla hun voorkomn en hun rclatleve
abundantles. Er uorden rel nlnder vaak stgnlflcante corrclatles gevonden

tussen soorten op basls van hun voorkoren.
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L2.3,2. Indlcatorsoorten

OD voorspelllngen te kunnen doen over hct voorkolên van ecn soort In een

bepaald sedlmntstype ls er, naast het bepalen van de habltatspreferentle
van de 50 donlnante soorten, ook aandacht besteed aan het selecteren van

soorten uaarvan de aanvezlgheid karakterlstlek ls voor (en dle dus

algeneen verspreld zlJn over) een bepaald ongevingsgradlënt.

In label 12.90. is voor elke soort aangeduid over velk deel van de

aanuezlge ongevlngsgratllent ln de Voordelta, het voorkonen van deze

soorten karakteristiek is. Vele soorten ret een nin of neer duidelijke
habltatspreferentle (zle TabeI 12.89.) zlJn tevens algeneen verspreid

over hun geprefereerd habltatstlpe blnnen de Voordelta. Ultzonderlngen

hlerop zlJn aangeduld ln Tabel 12.90.

ïanneer gellJkaardlge gerecnschappen rorden teruggevonden ln geIlJk-
aardlge habitaten, dan is hoogst uaarschlJnlljk het habltat de belang-

rljkste structurerende factor voor deze geneenschappen. Indlen hlerop
afvlJklngen vorden gevonden dan zlJn andere factoren dan dle gebrulkt on

het habltat te beschrlJven, verantyoordellJk voor de speclfleke soorten-

sarrenstelllng van de afwlJkende statlons. In hoofdstuk 7 rerd reeds

aangetoond dat de respectlevellJke tvlngroepen (gevord op basls van de

soortenganenstelllng) van de voordelta zlch grotendeels vanrege de

sanenstelllng van hun sedlmnt onderscheiden. Deze dlscrlnlnatle is
echter niet eenduidig. lan de hand van de habltataprefcrentie van de

differentiéIe soorten van de vcrschlllende trlngroepen, kunnen nu blnnen

elke trlngroep de afvlJkende gtatlons opgespoord vorden en deze

afvlJkingen eventueel verklaard vorden.

In Tabe1 12.91. rordt voor elk etation de soortensanenstelling, zoals

d1e vordt vervacht op basls van de genlddelde sedlrentsamnstelllng van

iltt statlon, vergeleken ret de dlfferentlële soorten van de tvtngroep
raartoe dlt ctatlon behoort. Hlcrult bllJkt dat alleen de gcneenschapgen

van de statlona 11, 13, 51, 16 en 6? bc'lnvloed uorden door andere

factoren dan de sarenstclllng van het sedlmnt (mer dan 50 t van de

rllffercntlêle soorten ls nlet voorspeld). De overlge statlons zlJn
volgena de gebrulkte procedure goed voorspelbaar geblcken.

In gtatlon 11 en statlon 51 211n, nlcttegenstaande hler gcllddeld over

de drle canpagner een ntlg gcsortecrd cn ccn grlntrljk substraat vordt
aangetroffen, eerder soorten aanvezlg d1e typlach zlJn voor grlntarn cn

zeer goed geaorteerde sedlnnten. Dcze statlons zlJn cchter slechts
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Tabel 12.90.: Indlcatorsoorten voor de verschlllentle habltatstypes : voor
elk soort ls aangeduld (l) voor uelk deel van de
sedlnentologlsche gradlenten het voorkonen van deze soort
karakterlstlek is.
( 0 dulden goorten aan Det een ultgesproken habltats-
pleferentle zonder echt algemeen verspreld of karaktertstlek
te zlJn over dat habltatstype).

tljdens één van de drle caDpagnes gekenrcrkt door Gcn grlntrlJk ccallnnt
(resp. 6.6 en 10.9 t grlnt). Tljdens de overlge carpàgncs 13 het

sedlnnt van deze statlons rtcêdr zeer gocd gesortetrd. Het gaat hlcr
dus vaarschtJnllJk slechts on kortstondlgc verandcrlngcn ln dc

saxnstelllng van het ccdlnnt dle zlch (nog) nlct hcbben gcult ln
rlJzlglngcn ln de ctructuur van dc rcspcctlcvclllkc nclatodcngcnen-

6chapPcn.
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rn statlon l3 dat gekenrerht ls door een zeer goed gesorteerd,

grlntarn sedlrcnt vorden soorten gevonden dle ncestal mt de rlnst
gesortecrde, sllbarne en grlntrljke sedllenten gecorreleerd zlJn. DIt

statton dat gelegen ls vlak voor de stornvlocdkerlng ln de Oosterschelde-

nondlng, uordt verder nog gekenrerkt door zeer hoge atroornelhcden. Het

fett dat ln dlt statlon een tlplsche fauna voor sllbarn gr1ntrljke
redlunzandlge sedlnenten overleeft, kan verklaard vorden door de bctere

aangnsslng van deze goorten aan de hydrodlmanlsche stress dle dlkrlJls ln
dergellJke grove sedlmntstlpes heerst (en dle ook ln atatlon 13 aanvezig

ts). In een studle over de fyslsche ongevlng van lnterstltlëIe
organlsnen (en hun respons op de ongevlng) stelde Crenghau (1980 : ln

VogeI, 1983) vast dat de belangrlJkste factor voor een lnterstltlëIe
soort tle hydrocllmanlsche stress lg. Het voorkomn van ecn soort lg
eerder aan deze fyslsche kracht gebonden dan aan de korrelgrootte. Vele

lntergtltlêle, nelobenthlsche organlsnen vertonen norfologlsche

adaptatiea (o.a. ornamntatie, Iichaansgrootte, vasthechtingsorganen) die

de kans op ultspoellng ult het cedlmnt verklelncn (Boaden, 1968; ïard,
1975).

In de statlons 16 en 67, belde gekenuerkt door grlntrllk, sllbrlJk
ftJn zand, uorden vooral soorten aangetroffen, dle tlplsch zlJn voor

natlg gesorteerd, nedlun zand. In statlon 67 ls trouvens hct aantal

dlfferentlëte soorten veel klelner dan vervacht. De sedlmntsamn-

atelltng van beide statlons Ig echter nlct stablel. Zo Ie statlon 6?

nlet altljd stibriJk. De aanrezlge slibfracties veranderen voortdurend.

In statton 16 uljzlgt tle sorterlng van het sedlnent over het verloop van

de drle canpagnes van zeer goed tot ntlg goed. On nu de afvljkingen te
verklaren tussen de, op basls van de sedlrentsamnstelllng veruachte, en

de aanuezlge gemenschappen, zlJn er echter te relnlg gegevens

beschlkbaar over de correlatle van soorten net andere factoren dan de

sanenstclllng van het sedlmnt. Ook ls het ablotlsch rlllcu ln de

Voordelta onvoldocnde begtudeerd. tlogcllJke vcrklarlngcn zlln :

(11 Hct voorkonn van soortcn ls nlet alleen afhankctlJk van een

bepaald gena van ablotische factoren. De arplltudc van dc fluctuatlcg
ln de flclsche en chellgche ongcvlng, of anders gezcgd de ctabllltclt van

hct nllleu, bcpealt ook ln ctcrke nte de vcrtpreldlng van goortcn

(o.a. llcser, 1959; Platt, 1977; zle dlscuaclc Hoofdatuk ?). Het

onstablel karakter van het habltat van bclde gtatlons lt ccn mgcllJke
oorzaak voor hct fett dat dc roortancannstclltng nlet (ultglultand)

bcpaald rordt door de canngtclllng ven hct ccdlnnt.
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(2) Verschlllen ln dc samnstelllng van mlobenthosgemenschappen zlln
dIkwIJIs ln verband te brengen rct het voedsclaanbod, dat ondcr andere

onder lnvloed van sterhe rtrorlngcn kan gercduccerd rorden (zle dlscusgle

Hoofclstuk 7). Zowel station 45 als station 67 zLJn gekenmerkt door een

laag chlorofyl a-gehalte. In de lestcrrchcldcgeul rordcn grotc rtroor-
snelheden vaargenoncn.

(3) Belde ctatlons sorden bCtnvloed door de aanvoer van vervulld
ïesterscheldevater. Hct lnschattcn van het effcct van vcrvulllng btlJft
echter noellljk aangezlcn de concentratle van afvalstoffen, zoals zuare

mtalen en organische stoffen, restal gecorrcleerd is mt de gllb-
fractle. On onderscheld te naken tussen het effect van belde factoren
(sedlrent en pollutle) zIJn sllbrlJke controlestatlong verelst vaar het

effect van pollutte nlnlnaal la. ?er hoogte van dc Zultlell1k Bocht van

de Noordzee bliJft dlt cen fundamnteel probleeD aangezlen gcbieden die
ntet onder lnvloed staan van één of andere bron van vervulltng eertler

zeldzaan zlJn. Een nogellJk referentlestatlon voor dc VoordelÈa lg
station 25, gelegen in de Grevellngennontllng. Het cffect van pollutle
vordt hler nlnlnaal geschat, nlettegenstaande sllbfractles tot 9 I
aanvczlg zljn. De afullkende soortensarcnstelllng van de gerecnschappen

ln de ooster- en de ïesterscheldegcul ln vergelllklng tot de

Grevellngennondlng kunnen achter ook nog te vlJten zlJn aan andere

factoren dan pollutle, btJvoorbeeld vocdselaanbod cn hldrodlmallck (zle
hoger l.

12. 3.3. BvaIuatIe

(1) op de eerste plaats noet gevezen vorden op de clrkclredencrlngcn ln
de bovenstaande voorstelllng. Br vorden lmers voorspclllngen gedaan

over dle gègrvens, op basla uaarvan ook de soortcnaamnstclllng van de

veryachte gemenschappen zlJn opgcstcld. Zoals gesteld vordt door Harvey

et al. (1983), Is hct nlet geoorloofd één of enderc herordentng van dc

data te gcbrulken oD een nul-rodcl te reconstrucrcn. lícn lc t-rs noolt
zeker ln uelkc nte het cffect van de factorcn, dat rn lulct vll
opeporcn, ree de structuur van de lnput-dataset hebben bcpaald.

Dtt cffect kan zoveel rogcllík vcrnden rorden door alle lnforratlc,
dle ovcr de ecologlache vertgreldlng van dezc soortcn tn andere geo-

graflschc acbleden becchlkbaar ls, ondcrllng te vcrgcllJkcn. Dc

habttatsprefercntle, zoala dlc ln dcze rtudlc voor dc 50 ncst abundante
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rtatlons It 26, 12

vcrmchtc soortcn :

lscolahus clongatug
Càroradorclla sal lcanlcnsls
Daptonela lornoeênse
D. flstulatua
D. proprl un
D.xyalltorrc
líesacanÈàI on dlplcchna
líctadesDolalrus aduncus
Paralonglcyatàola llus ncranphls
Prochrosdorel la .l ongl ca udata
Sabatlcr.la punctata
9pIrtnIa paraattlfcra
Rlcàtersia inaegualls
Vlscosla franztt
V. langruncnsls

statlons ll
vcrvachte soorten :

ÀnonolaInus àclgolandlcus
CaI orl crola Irus parahonastus
Daptoncu tenulspiculun
D. xyallforrc
Enoplolalnus proplnguus
lílcrolahus aclnacert
lí. larlnus
lí. ostraclon
P. racrarpàls
P. longlcaudata
Slglaphoranena rufun

stattons Lg, 28, 39, 63

vervachte soorten :

8. capacosus
D. tornoeense
D. stylosun
D. xlallfone
Enoplolalnus proplnquus
lí. aduncus
lí. aclnaces
lí. conotàelIs
lí. osÈraclon
P. rcrarphls
P. Ionglcaudata
R. lyrget
?ubola lnoldcs tcnulcaudatus
V. tranzll
V. langrunensls

dlffcrcntlclc soortcn :
C. sallcantensls r
D. lornocenrc
D. flctulatul r
D. proprlu! i
D. rlennni
|ílcolallus aclnacer
lí. dlplechla r
P. DcraDpàls r
P. longlcaudata r
V. franzll t
V. langruncnglg r

9/11 soortcn

dllfferentlcle goortcn :
À. àelgolandlcus r
Bathylahus cetncosur
D. flstulatul
D. lornoeenee
D. stylosuD
lí. aduncus
fí. aclnaces I
lí. ostraclon r
Ony,( perfectus
Rhytcàonem lyngei
Sabatlerla celÈlca
VÍscosla franztl
3/12 soorten

dllfferentlele soorten :

À. hclgolandlcus
8atàylahus capacosus r
D. flstulatur
D. lornoeensc r
D. stYlosun r
lí. aduncus r
lí. aclnaceg I
lí. ortraclon t
Onyx perfectus
Rhynchonela lyrgel I
9abatlcrla celtlca
Vlscocla franzlt I

E,/12 goortcn

?abcI 12.91.: Soortencarnstclllng van de 20 statlons van de Voordelta
zoalg vcrvacht op bàsls van gcrlildcldc rcdEncta:n-
rtclllng, cn dtffcrcntlêlc coorten (ellccn dc 50 dortnantc
loortcn ult deze rtudtc ztJn beschouríd) vàn de tvlngroepcn
uaartoc dczc rtatlonc bchorcn (zlc Hootdctut ?).
(r zlJn dlftcrentlélc goortcn dlc voorapeld zlJn. Voor
clk tvlngroep ls dc ratlo gcacvên vln het aantal voorcpclde
goortcn og hct aantal dlfferenttélc goorten. !
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rtettons 21, 3L, 25

vcrmchtc soortcn : dlfÍcrcntlclc soortcn :

8. c.pacosus l. àclgolandlcus
Drryreroldcs albrcnsls 8atàylelrur cltncosu! r
D. rtylosur D. flstulatur
lnoplotdes rplculohertur D. lorDoccngc
tnoplolahus proplnquus D. rtylosur r
Gonloncàus loaglcaudatus |í. eduncus
tegtoncrlla apàanotàecac fí. aclnaces t
|í. aclnaces lí. ogtraclon I
lí. ostracion Onyr PetfêctuË t
O. pcrfcctus nhyrchoncr lyngcl r
9. ruful Sabatlcrla celtlca
R. Iprgel Vlscoata f,ranzll
?uDolaholdes tcnul caudatus
V. langrunensls
[ala atrlaÈa

6,/12 goortcn

gtatlons 3?, 15

vcrvachtc soortcn : dlffcrcntlcle soortcn :
À. àclgolandlcus D. iyalocàcllc r
C. geraàonestus Daptoncn gclaDa r
C. tardus D. tcnuirplculul r
Dtcàrordora àyalocàelle t. rplculoàantuc t
D. tenuisplculun Procàrondorctla ettenuata I
Dasyreroldes albaensts S. ruÍu! r
8. splculohantus 9. Punctata
E. proplnguus
G. longlcaudatus
t. epàaaothccae
lí. aclnaces
lí. rarlnus
fí. ostracion
tatoncàolalruc scanlcus
O. pcrfectus
P. attcnuata
8. rufur
?. tenulcaudatus
I. ctrlata

5/7 goortcn

rtatlon l3
vcrvachtc goortcn : dlffcrcntlclc goortcn :
8. cepecosus Dlcàrordora àyalocàcllc
D. stylorur Daptonc[a gelana
t. proplnguus D. tenutsptculur
8. splculohantug B. splculoàartug r
B. proplnquus Procàrondoratte ettanueta
G. longlcaudatus 9. rufur r
t. epàanotàccac 9. Punctata
fí. aclnaces
,í. ostraclon
O. pcrfectus
R. lmgcl
S. rufur
?. tcnulcaudatus
V. bngruncnalr
f. strlata

2/? coortcn

Tabel 12.91.: vervolg
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statlon 15

vcryachtc soortcn :
À. clongatus
l. àelgolandlcus
C. parahonestus
C. callsanlcnls
D. proprlur
D, tenulsplculua
D. xyallforle
|í. Drlnu!
lí. dlplacàn
P. raclarpàls
P. rttenuata
P. longlcaudata
5. punctata
S. celtlca
9. garasltlfeta
R. lnaegualls

statton 5l

vcryachte soortcn :
À. àclgolandlcus
C. paraàoncstus
C. tardus
Dlchroladora hyalocàellc
D. tenulsplculun
Dasyreloldes alDaensls
B. splculoàaDatus
B. proplnguus
G. Ionglcaudatus
t. apDanotàecae
lí. aclnaces
fí. lartnus
fí. ogÈraclon
líetoncàolailus gcanlcus
O. pcrfecÈus
P. ettcnuata
9. ruful
?. tanulcaudatus
I. strlata

rtrtlon 55

vcrnchtc roorten :
l. helgolandlcus
C. tardus
C. geraàoncrtus
D. rtcnnnl
D. tenulsplculun
D. albacncls
D. à1alocàcllc
B. rplculoàartuc
t. aphanothccae
lí. scanlcuc
lí. rrtnus
P. attcnuata
R. lneegualls
8. ccltlca
9. punctata
9. garaslttfcra
f. rtrlitr

Tabel 12,91. : vervolg

dlffcrcntlclc soortcn :
D. etàacnclc
C. tardus
C. pareàoncctug r
D. tcnubptculul r
8. rplculohartus
B. proplnguus
L. apàanotàccac
fí. conothells
fí. rcanlcus
O. perfcctus
P. ettcnuata r
P. longtcaudata I
9. Punctata r
9. rufun
3. pararltl fera t

6./15 soortcn

dlffcrentlcle soortcn :
À. àclgolandlcus r
E. capacosus
D. rtylosur
D. flstulatul
D. lornoeense
lí. aduncus
í. aclnàceg
lí. octraclon r
O. pcrfectus r
R. lyngel
9. celtica
Y. tranzii

3^/12 soortên

dlffcrcntlclc soortcn :
C. tardus I
C. prraàonestur .
D. elàaansls r
D. tenutrplculur t
8. splculoàaratus I
B. proplnguus
L. epàanotàecae I
lí. conothclls
fí. ccaalcus r
O. pcrfectus
P. rttanuata
P. loaglcaudata
9. puncÈata r
9. ruful
S. geraaltlfcra r

9/15 goortcn
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statlon 65

vcryachtc soottcn :
À. helgolandlcus
C. tardus
C. paraDonestus
D. rlennnl
D. tenulsplculua
D. alDacnsls
D. hyalocheila
E. spiculoàartus
t. epàanothecae
lí. scanlcus
lí. nrlnus
P. attenuata
R. lnaegualis
S. celtica
S. gunctata
8. paraslttfera
f. strlata

gtatlon 6?

vêryachte loortcn :
À. elongatus
C. parahonestus
C. sallcanlensls
D. proprlus
D. rlcnannl
D. xyallforne
lí. dtplechu
P. lacrarphls
P. longlcaudata
R. Inaegualls
S. puncÈata
9. garasltlfera
V. langruncnrls

Tabel 12.91.: vervolg

dlffcrcntlclc soortcn :
À. clongatus
D. à1alocàelle r
D. tcnulsplculur r
B. rplculoàartus t
P. attcnuata I
S. ruful

l/5 goorten

dlffcrcntlclc soortcn :
À. clongatus r
D. à1alocàclla
D. tcnulsplculul
E. sptculoàanatug
P. attenuatata
9. rufun

1./6 goortcn

toorten van de Voordelta la afgeleld, is In de rceste gevallen volledlg
ln overeenstemlng ret de ecologlsche verlpreldlng ln andcre gtudlc-
gebleden (zle lltcratuurstudlc). Indlen andere factorcn dan het sedlnnt
verantroordellJk zljn yoor de aanrezlgheld van een soort, dan kan

vervacht rorden dat ln andere gêograflrche gebleden een verschulvlng in
het voorkorcn van deze soort over bepaalde orgcvlngsgradlGnten optlcadt.

Het zou echter bcter zlJn de betrounbaarheld van de voorrpelllngcn te
testen aan de hand aan EtaalnaËpunten ln de Zuidelijkê Bocht van dc

lfoordzee, dle nlet ln deze gtudlc zIJn bcschourd. Vtncx (1986a)

bcstudeerde dc nenatodcngcncnEchappên ven dc Zutdclllke Bocht, ncl
bepaaltl van dc Bclglrchc kurtzone. In dlt ctudlêgcblcd rorden onder

anderc trec scdlrentctlryes ordêrEchctden dlc ook ln dc Voordclta (dczc

ctudle) vorden tcruggcvondcn : encrzlJds sllbarl, rdlul zand, Dt êen

grlntfractle dlc Arotcr lc dan 1 t, cn anderzljds sllbrlJh, ratlg
gesorteerd, flJn zand. In labcl L2.92. ls voor elk van belde
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l. Sllbarr, grlntrljl, rcdlul zand

vcrYechtc soortan :

Snoplolalrus proplnguus
lílcrolahug ostraclon
Gonl onchuc longlcaudatua
?ubola Jroldes tcnulcaudatug
gJgraphotanen rufur
Onlr pcrfectus
lílcrolalrug aclnaces
Enoploldec rplculoàautus
Daayreloldcc alàacncig
Iyala rÈrlata
f, eptonelel ta apàanotàccae
Capcolalruc tardug
líetoncholalnrr tclnl cuc
Dlcàrordora hyalocàcllc
Àxonolahug àeI golandlcur
líIcrolahug nrlnus
ProcDroradorel la a ttcnua ta
Daptonela tenulaplculun
CaIoll crolalrua parahonestuc

dlf[crcntlclc goortcn :
Onyx pcrtectus t
Calorlcrolallus paraàonertus t
P ar aI ong t cyatàola ltur ncrarphl r
Vircogla langruncnals
Iyala atrlata r
Àxonolahus helgolandlcus I
Daptonela atyloaur
Ilasyncloldes albacnglc r
Gonlonchuc longlcaudatue I
leptonenel.lè èphanotàacae t
lílcrolallus oatracton t
Rhynchoneu lyngel
RJcàterrla Inacgualla
Vlscosla fuanzll
Daptoneu tcnulsplculur r
líIcrolalnus aclnaceg t

ll^/16 soortcn

2. cllbrlJk, ratlg gesortccrd, flin zand

vcrnchtc soortcn :

9plrlnla pararltlfera
Sabatlcrla punctata
Sabatlerla celtlca
Chroradorella sal lcanlcnsls
Rlchtcrcla lnaegualls
Àscolahuc clongatuc
fcgacantàlon diplechr
Daptoncla proprtun
Para I ongl cyathola Jlus ncrarpà i s
Daptoncla xyallforr
Prochrordorclla longlcaudata
Àronolahus iel golandtcua
|ítcrolahus tarlnug
Prochroradorel la attenuata
Datonera tcnulsplculur
Ca I orl crola lrua paraàoncrtus

l,/11 goortcn

labcl 12.92.: goortcnrarnstclllng zoala vcryacht op brlls van dc
gerlaldclalG radtDnltaDnstclllng, cn dltfcrcntlclc coortcn
(allccn de 50 dorlnentê loortên bGsprolan ln dczc ctudtc
ztjn bccchouvd) van trcc tvtngrocpcn utt dc atuillc van het
Bclglrch luatgcbtcd (Vlncx, 1986a), Gll Et aen
laraltcrtgtlclc gcatl:ntrarn!tclllng.
(r zlJn dlffercnttcle roortcn dte voorrgcld zlln. Yoor
cll tvlngroeg ta ilc ratlo gcAeven van hct aantal voorspcldc
loortrn o9 hct aantal dlffcrcntlclc coortcn.)

illffercntlclc goorten :
Enoploldcs rplculohantus
Procàrordorel la attcnuata
Sabatlerla celtlca r
Daptonen lornoeense
líesacanthlon dlplechu r
Sabatlcrla punctata t
Dàptonela tcnulaplculur r
Rlcàtercla Inacgualls t
Àronolalnus àelgolandlcus r
Daptonera r)ratlfone r
líetoncàola llug scanlcus
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sedlmntstlryes ulergêgevcn rclke soorten uordcn vcrmcht cn rtlkc soortcn

yorden aangetroffen. Hlerult blttkt dat de voorrpclllngcn een redellJk
goedc overeenkort vertonen nt de rcrkellikheld. 9lcchts 30 procent van

de aanreztge illffcrentlële soortcn rurd nlct voorrpeltl.

tflettegenstaande bovenstaande krltlck bltJft gclden, hocft cchtcr hct

gebrulk van dcze proccdure voor onze gegevenE nlct vollcdlg veruorpen te

uorden odat op deze nanler afyllklngen van tcndcnzcn (dlc op basla van

de nlet-parantrlsche tcsten uerden vaatgesteldl kunnen rorden

raargenoEn.

(21 Door ultslultend gebrulk te raken van de aan- of afuezlgheld van

donlnante soorten kunnen subcatastrofalc vcrstorlngen Yan het ntlleu dle

enkel een effect zouden hebben op de relatlcve abundantle van loortcn,
nlet vorden opgespoord odat de soortensamngtclllng van de genenschap

tlaardoor nlet verandert. Br han echter uordcn verondersteld dat het

rlslco te verdvlJnen groter is voor laag abundante soorten. Daaron

rerden in deze gtudtc nlet ultstultcnd donlnante soorten beschouríd mar

ook soorten dlc stccds net lage abundantles vorden teruggevonden.

tannccr blj verctorlng dergelllke laag abundante coortcn vorden vervangen

door andere (nlct voorspelde) soorten, zal dlt ondddelltJk tot ultlng
komn ln de verhoudlng van het aantal voorspelde soorten tot het aantal

nlet-voorspelde soorten.

(3) Àanslultend daarop kan uorden oPgemlht dat vaak ner soortcn

uorden voorsgeld dan dat cr effectlef rcrden aangetroffen (vb. dc

statlons 65 en 6? van de ïesterscheltlegeul). Het lg cchtcr zo dat enkel

de aanrezighetd van een aoort cntg voorspcllende marde heeft. t{aast

conpetltle, predatle en tntoleranttc voor de bccchouvdc orgcvlnga-

factoren, kan de afuezlghcld van goorten lmers ook nog door andere

factoren, yaaronder selzoenalc en tenporele cycll, en tekorthorlngcn van

de staalnam als gcvolg van patchvorllng, rordcn vcroorzaakt.

(ll Er zljn te rctnlg gcgevens beschlhbaar over de rclatlc turcen het

voorkonn van soorten en andcre factorcn dan de rcdlnntsannrtclllng.
Gcaevens over onder anderc hct vcrelste vocdsclaanbod ven GCn coort cn

haar tolcrantlcArenzen voor hydrodynarlcche of chcrlcchc vcrstorlng

zoudcn blJdragcn tot ccn ncr glultcndc tntcrpretatle van onze

rccultaten. DcrgcltJkc corrclatlcc ztln cehtcr zcldcn bcctudeerd voor
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subllttorale gelecnschaplnn. onzc studlc hceft hcrhaaldcllJk dc nood aan

dergellJk onderzoek aangetoonó.

De lhltercnde factoren dle vcrantyoordclljk ztJn voor dc

verspreldlngcarcnzen van ccn soort kunnen door vcldctudles ovcr dc

verspreldlng van goorten volgenr het verloop van verachlllcnde
ongevlngsgradlênten, en door experlmnteel onderzoch, bepaald rorden. Zo

bestudeerde ïlcser (19?51 de tolerantlegrenzen van cen aantal brakyater-
soorten ln relatte tot onderner de tenperatuur, het zuurstofgehalte en

de eallnltelt. In deze context suggereerde ïleser (19?5) recds dat de

resultaten van dlt soort onderzoek brulkbaar zouden zljn on voor-
spelllngen te doen over faunale verschulvlngen, dlc het gevolg zljn van

veranderlngen tn het habltat, blJvoorbeeld verootzaakt door pollutle.
ZlJn studle toonde aan dat de vertpreldlngtgrcnzen yan een soort de

tolerantlegrcnzcn voor hoge tcnperatuur, alkallene oretandlgheden en acn

lage zuurstofdruk sterh benadercn. Dlt leldde tot de voorapclllng dat
clke verhoging van de tenperatuur Gn de sallnltcit, en elke verlaglng van

de zuurstofdruk de sarcnstelltng van de aanvezlge fauna sterk za1

veranderen.

SoortgellJke enplrlsche gtudles dle de respons van nentoden ln
relatle tot verschlllende orgevlngsfactoren bestuderen zIJn echter
schaars. De bestaande ctudles zlJn daarenboven reestal beperkt tot
enkele soorten, dÍe bovendlen mestal tlplach zlJn voor brakuater. In
ecn aantal experlnentele studlec ueril nagegaan ln yelhe rate anorganlsche
atoffenr zoals zvare mtalen, toxlsch zljn voor verschlllcnde ncaatoden-
soorten (Cantelno en Rao, 19?8; Horrll, 1981; Vrankèn et al., 1985 cn

Vranken en Hclp, 1906b). Schlerer (1983, 19E5) bcgtudcerde de

ccofyalologle (voornanlljk groel cn rcproductlel van tme soorten ln
relatie tot het vocdselaanbod (zle ook dlccucslc lloofdstuk 71, tcrutjl
ïarulck (1981b) soortgellJke cxperlnntcn dccd ln relatle tot de

sallnltelt. Daarnaact bcstaan Gr nog vel verschcldene vcldcxpcrlnntcn
tlle het effect van onder andcre pollutlc cn vocdsclaanbod op de

niobenthlsche gcnrnschappcn mgaan (zlc ovcrzlchtrartlkcl Ttetjen,
1980b; Coull cn Pelnr, 1981). DergcttJkc studtcs bcpcrkcn zlch cchtcr
:eatal tot dcncltcltcn ven tare cn ga.n zcldcn tot op coortnlvcau.
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13. COtfCt USrEg BN PBRSPBgfrlltBtf

Eán van dc doclstclllngcn van deze studlc la dc lnventarlgatlc van dc,

tot nu, onbestudeerde nemtodengereenschappcn van hct rubllttoraal
Voordcltagebled. Op deze nnler met ccn ultgangsaltuatlc voor varder

onderzoek yorden vartgclcAd (= Voordelta-proJcct, lnrtddelc geatatt door

rljkcuetargtaaÈ DGï lltddelburg cn het DIHO ïersckclr dat gerlcht lr op

lonltorlng van bodcnorfoloElachc vcranderlngcn (tcngevolge van de

deltaurrkan) en hun cffect op hct ccorlctacD ven de Voordelta.
De geselecteerde ctatlong voldocn grotendecls aan dc verelcte

heterogcnltelt. Op bagls van de Drltc parauters (dcngltclt, blorasaa,

illversltelt, troflsche ctructuur) vordt cr Gên grotcre varlatle
vastgcstcld tusscn de statlons dan tusscn dc repllcart van clk statlon
ondcrling. Vcrdcr uordcn door cluctcring op barte van ile goorten-

sannstelllng, zes duldclljk afgebakcnde rtatlonagroGgen gcvord, dle
ondcrllng ook rlgnlflcant wrschlllen op basls van dc bovcnctaande

gcuenschapEparaËterr .

Het grootstc vcrschll vordt gevonden tussen de geneenachappcn van de

ondlepe platen en dte van de gculen. ov6r de platen zlln de aanurzlge

neHtodengencnschappen relatlcf horogccn, ln tegenatelllng tot dte van

de geulen raàr ze zelfs blnnen een beperkt gcograflcche zone sterk kunnen

varlëren.
Het oocterschcldcaebled vertoont óc Arootstc heterogenltclt. Ile

ncnatodengcnenachappên van dc dric diepere gculstations ondergchcldcn

zich op vergchlllcnde ecologlschc niveaurg van elkaar. Zclfs blnncn dc

homgenc grocp van dc ondlcpe statlons, ondcrgchcldt dc rand van dc

Ooctcrscheldegcul zlch van dc overlgc platcn.
De sestcrschelderondlng lc hct cnlgc acblcd vaar dc aannzlgc

nentodengcnenachappen nlat ctablel zlJn In dc tlrd. Dczc teryorclc
varlabllltclt rcrdt voornanllJk tn verband gcbracht nt dc tlJdc'llJke
sllbaccululatlcg dlc optrcdcn tn dtt gcbletl.

Dc AeËênschappcn van de Grevcllngengeul vcrtoncn de ncste
ovcracnkort nt dlc van het gcbletl tcr hoogtc van ile lflcuue ïatcrrcg-
rcndlng Gn een dacl van dc OocteracheldcAcul. Dczc acncnschappcn zlJn
zcer ctablel.

op baalr van deze vartstclllngcn, dlc rln of DGr ln owrccrutenlng
zljn rt de rcsultatcn nan hct parallcl vrrlopcnde ncrobcnthosondcrzoct
(selp en Brand, 19E?) ucrd tn het Voordelta-proJGct Gncrzljils het geblcd

voor dc Oogtcrcchcldcmndlng, on andcrzlldc hct Brounrchavcnrche gat,
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ter hoogte van de Grevellngenrondlng, ultgekozcn voor ecn vcrdcr
vergelllkend ondcrzoek tussen dc Aencnrchappcn van ccn nog atceds

veranderend (onder lnvlocd van dc stornrloedlerlng) cn rulrtcltjk
hcterogcen rlllcu (Ooctcrgchcldc), cn ccn relattcf onverctoord gebled

(Grevellngcnl uaar ln hct vcrledcn vcrgellíkbare bodcrorfologlcche en

ool ccologlcchc veranderlngcn zltn opgctrcden.

De nemtodcngeDecnschappen rrrdcn ook bcstudccrd ln rclatle tot
vcrschlllende orgevlngrfactorcn. Hlcrbll zlJn verscheldcnc slgnlflcante
correlattes vartgecteld. OpnrkellJh la echtcr dat, nlettegenstaande de

Voordelta cen heterogren cn onstablel gablcd ls, gckcnnrkt door nerdere
brede ongevlngsgradtëntcn (bodcnorfologle, hydrodynallek, vater-
kralltelt, vervulllngr... l, dc relatlcf beperkte scdlrentologlsche
gradlént het nest ultgesproken gecorreleerd lc nt vercchulvlngen ln de

structuur cn dc sannstelllng van dc ncnatod€ngecenEchaggen.

9oortgellJke correlatlcc nt de sarenstelllng van het ccdinnt uorden

teruggevonden ln dc recstc aubllttorale studlegeblcden (zle dlscuaslê
Hooftlstukken I tot 101, êD ztjn tn de llteratuur ook zcer lntcnslef
bchandeld.

Deze vagtstelllngen hebbcn gclcld tot de hlpothcae dat op basls van de

verzamlde gegevens ovcr de Voordelta en over andcrc subllttoralc
gebleden voorspelllngen kunnen gedaan uorden over de aanrezlge
nentodensoortcn, op voornarde dat het scdlnntstlpe gckcnd ls.
Àfvijtingcn op deze voorspelllngen zouden ondcr andarc rlJzcn op dc

donlnantc lrpact van andere factorcn dan het scdlnnt.
De becchrlJvlng van de sedinntologlsche habttatsprefcrcntleg van de

50 negt abundante soorten van dc Voordelta laten lnderdaad toe dc
gtatlons te selccteren uaarvan dc coortensarnstelllng uordt bcÍnvloed
door andcrc factorcn dan dc gcrlddcldc scdlnntsa:ngtelllng. Dc

tocpasslng en de lnterprctatle van dcrgelllle anallue mct echter nt het
nodlgc voorbahoud gcbeuren :

( 1) I)e rclatlc tugscn benthlcchc organlaËn Gn hun subctraat ls lnrs
zecr eorylcx, aangczlcn ecn groot aantal bljkonndc clgicnrchappcn van hct
rllleu zoals gat- Gn nutrlëntenultvlssellng nt de dl,egcre ccallnnts-
lagen, voedaelaanbod cn bcschlkbare rulrtc, vordcn bclnvload door dc aard
van het ccdlrent. Het zljn ccrdcr dcze lnrentera, dlc dc clgcnllJkc
lhltercnde factorcn vorrn voor de verrpreldlng van bcnthlachc
organlann (Grayr 19?l; FleeEer en Dccho, 19t7). Er lg cchtcr zcer
reinig lnforratie bcsehllbaar over hct caugalc vcrband tucgcn deze
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factoren en dc structuur van ncntodcngcncnrcha;rycn zodat dc lntcr-
pretatle van afvllklngcn op dc vcrnchtc correlatlc tuscen dc acdhnt-
sannctclllng en dc vcrrpreldlng van aoortcn nertal zcer apcculatlcf
brrrfr.

(2) Hct gcvaar bcstaat dat hct cffcct van eên bcpaaldc orgevlngcfactor
genskeerd vordt door cen crrentuclc correlatle vrn dczc fector nt dc

sarenrtelllng van hct cedlnnt. Zo gaan bljvoorbccld hogere concen-

tratles van zorel zrarê ntalcn als van organlrehc vervuillng neatal
EaËn nt grotcrc gllbfractlcs (Hooftlstuk 111. Grotere allbfractlea gaan

hoe dan ook gegaard nt vcrschulvlngen ln dc sannatclllng van dc

nentodcngcreenschappenr vaardoor veranderlngen tn dc nenatodcngenen-

schappen voorbarlg uorden toegeschreven aen de vervulllng, of nardoor
veranderlngen, dte cffectlef te ulltcn zljn aan pollutte, ovcr hct hoofd

vorden gezlcn. Een andcr voorbecld ls hydrodlmanlrche verctorlng dat
zelf dc dlrecte aanleldlng ls tot rlJzlgtngcn tn de scdlnntsannstelltng
(Hoofdctuk 3).

Ecologlach veldondcrzock van subltttorale ncHtodcngcnenschappcn yas

ln het vcrlcdcn vaak ultcluttcnd bcgerkt tot hct nrgaan van corrclatles
rct de sedlrentsarenrtclllng (zlc dlceusrlc ven Hoofilatukkcn I tot 10lr
ln dc vcrondcrstelllng det dcrgellJkc gcgcvens volrtaan ol ccn lnzlcht te
verycrven ln dc ccologlc van dezc groep. Hct laatstc dcccnnlur ls het
rarlen ncntologlsch onderzoek zlch echtcr stcedc Ecr gaan tocrgltren op

ile cvaluatle van het gcbrulk van ncntodcn ln bloronltorlng (zlc vcrdcr
cn zlc dlccusglc Hootdatut 11). De bcperltc funde-ntclc lcnnls ovar dc

apcclflckc ccoflrulologle van roorten Gn ovcr dc causale verbanden tussen

hct voorkonn van goortcn cn hct abtotlsch rtltcu laat Ocrgclltke etag

cchtcr nlet ctccds toe en gccft dlkvlJlc aanlcldlng tot, op het cerste
zlcht, controvcrctêlc rcrultaton {zle dtccuralc tloofdstuklen 5 en ?).

Àutoccologlach en dc ccofyalologlach ondcrzoek van roortanpopulatles
ln reletlc tot vcrschlllcndc ablotlsche varlabelen lc cehtcr nlct steeds

cvldcnt. De ncstc clplrlachc rtudles bcpcrlcn ztch tot ccn aantal
(nestall brakmtersoortrn, dlc ln tegcmtelllng tot dc -cctc nrlenc
nentodcn, gcnkkcllJk owrlcvcn en rcproducercn ln laboratorlur-
rutandlghcdcn (zlc ovcrzlchtcarttkclg Hclp ct eI, 1985; Sehlc:r; 198?).

Daarnaart tr dc cvaluatle van dc lryact van factorcn zoalc hydrodynarlck,
ccdlrntrannstclllng, vocdcclaanbod cn vcrvulllng op de rtructuur van

nentodcngcnenrchtppcn dllvlJlr onrcgcllll aan d: hend van rrcldctudlcc
aangozlen al dczc factorcn onderllng gccorrclccrd ztjn (zle overzlchts-
artllcl Flccacr en Dccho, 198?1.
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Verscheidene auteurs hebben toch, zowel enplrisch als in het veld, een

duideliJk verband vastgesteld tussen enerzlJds de ecofyslologle van de

soorten en cle structuur van de nematodengemeenschappen, en anderzlJcls

niet-sedimentologische abiotische factoren (zie dlscussle Hoofdstuk 7 en

de overzlchtsartlkels CouIl en Palner, 1984; Fleeger en Decho, 198?; Heip

et al, 1985; Schlemer, 198?; TietJen, 1980b). Ook in onze studle werden

dergelijke correlaties vastgestelcl. Zo wordt een verband gevonden tussen

enerzijds de soortensamenstelling, de reproductie- en voedingsstrategie

en de gemiclclelcle biomassa per inclividu van de aanwezige soorten, en

anderzijds het voedselaanbod, de heersende hydrodynaniek en de

stabiliteit van het milieu. De hypothese van Pearson en Rosenberg (198?)

dat bij een continu voedseltekort vooral soorten net een kleine
groeiratio en een ninimale turn-over overleven, terwijl bij voldoende

voedsel vooral r-strategisten met een snelle groei en een grote
reproductieactiviteit aanwezig zíin, wordt ondersteund door onze

resultaten, uanneer de reproductiestrategle van de doninante soorten in
cle chlorofyl a-armste stations wordt vergeleken met die van de chlorofyl
a-riJkste gebleden. Bovendlen ls de genlddelde blonassa per lndlvldu
negatlef gecorreleertl net het chlorofyl-a gehalte (zle dlscussle

HoofdstukkenTa9. In geval van een onvoorspelbaar voedselaanbod worden,

aldus Pearson en Rosenberg, (1987), eveneens traag groeiende soorten

bevoordeeld, naar ook soorten waarvan de bionassa is genaxinaliseerd net

a1s doel de hongerperlodes te overleven. De signlficant grotere

individuele biomassa in de neest verstoorde stations is in overeen-

stemning met deze hypothese.

Ook tle neer ecologlsch gefundeerde lntlellng 1n voedlngstypes door

Jensen (198?a), die de 0ncholalnidae beschourd als aaseters, net een

oprulnentle functle ln het benthlsch ecosysteem, wordt ondersteund cloor

onze resultaten. Zo btijkt de abundantie van de Oncholainidae

signiflcant hoger te zlJn tlJdens het najaar, dan ln het voorJaar.

Bovendlen ls de relatleve abundantle van deze famllle negatlef
gecorreleerd net die van de detrituseters, en uorden de hoogste

abundanties aangetroffen In stations net lage organische koolstofgehaltes
en een lage nacrofaunadensltelt. 0p basls van deze gegevens verd de

hypothese geformuleerd dat de Oncholalnldae als aaseters conpetltlef
bevoordeelcl zlJn tlJdens het naJaar ten opzlchte van de detrltuseters ln
detr itusarne blotopen.
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Verder wertl In deze studle de geschlktheld van verschlllende

parameters (nematode/copepode ratlo, dlversltelts- en donlnantlelndlces

en soorten-abundantletllstrlbutles), velke algeneen gebrulkt vorden om het

effect van vervuiling op benthlsche organlsnen te vlsuallzeren (Heip et

êf., 19S5), geêvalueerd voor de nematodengeneenschappen van het

Voordeltagebied. Deze parameters zijn ongetwijfeld bruikbaar voor

nonitoring van studiegebleden dle worden gekennerkt door een honogeen en

stabiel milieu, met uitzondering van de locale aanvoer van industriéIe of

hulshoucletijke afvalproducten. In clynamlsche gebieden zoals de Voordelta

is het gebruik van dergelijke parameters echter niet altijd mogelijk.

ZeIfs lnclien uitsluitentl stations net de zelfde sedinentsanenstelling

onderllng worden vergeleken, bIlJft de interpretatle noeillJk :

(1) De nematode/copepode ratlo bllJkt tot op zekere hoogte bruikbaar

te zijn als een indicator van organische aanrijking, alhoeuel geen

onderscheld kan gemaakt vorden tussen natuurllJke aanrijklng of

vervuiling.
(2) Àan de hand van verschillentle diversiteitsindices of

soorten-abundantiedistrlbutles wordt lnderdaad een trend vastgesteld naar

een reductle van de tllversltelt blJ toenenende vervulllng, maar de

interpretatie hiervan wordt bemoeilijkt doordat de cllversitelt van

nenatodengemeenschappen ook gekenmerkt 1s door teuporele varlatles, en

doordat andere factoren dan pollutie evengoed verantwoordelijk zijn voor

tle reductie van de diversitelt (zle hoger). Het is in tlit verband dat er

in de literatuur nog geen concensus is bereikt over de relaÈie

cliversltelt en stabllltelt, vat dtkslJls Ieiclt tot controverslële

interpretaties.

Concreet kunnen onze suggesties voor toekonstig onderzoek, op basis

raarvan een beter inzicht in de structuur van sublittorale
nenatodengemeenschappen van de ZultlellJke Bocht van de Noordzee ln
relatie tot hun ablotisch milleu uordt vervacht, als volgt worden

sanengevat :

- Naast algenene geneenschapsparaneters zoals dlverslteit, tlensltelten,
bionassa en bionassaspectra, productie en soortensanenstelllng, dlenen

ook de ecofyslologlsche elgenschappen van soorten of soortengroepen

bestudeerd te vorden in relatle tot verschillende ongevingsgradlênten.

- Naast de sedinentsamenstelling vragen volgende ongevingsfactoren,
yaarvan door middel van recent ontvlkkelde technologieën zeer

fiJnschallge netlngen nogeliJk ziJn, meer aandacht :
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(1) de vertlkale en horlzontale verspreldlng van het chlorofyl a-gehalte,

velke een maat 1s voor de fytoplanktonlsche blonassa beschlkbaar als
voedsel voor benthlsche organlsmen, evenals de vergpreldlng van ander

organlsche nutrlenten zoals nltraten, fosfaten en sIIÍcaten,
(2) natuurllJke en artlftclëeI gelnduceerde organtsch C-gradlênten
(3) anorganische pollutiegradiënten
(4) temporele stabilitelt van het nl1leu, ultgedrukt als afrlJkingen op

cle genidclelde raarde van de abiotische factoren
(5) hydrodynanische gradiënten, en hun effect op het nicrohabitat van

benthische organisnen

DergellJke opzet verelst :

(1) Veldstudles : door lntensieve exploratle van de Zuldell1ke Bocht van

de Noordzee (o.a. Vincx, 1985a, lluys et al., 1984; Snol et alr 1985; en

cleze studie) is een neer gerichte selectie van stations in functie van de

te bestuderen ongevlngsgradiënt, nogeIiJk.
(2) Veldexperlnenten : door controle van fyslsche enlof biologische

factoren kan de lnpact van nogellJke structurerende factoren ln
nenatodengereenschappen beter onderschelden vorden. Ook Coull en Pa1ner

(198{) en Fleeger en Decho (198?) suggereren het gebrulk van dergetijke
uranipulaties on een lnzlcht te verïerven ln de oorzaken van de

verspreidingspatronen van soorten in relatie tot voedselaanbod, pollutie,
predatie en conpetitie.
(3) Laboratoriunexperinenten : op deze nanier dient de autoecologische en

ecofysiologische kennis van nariene nematoden uitgebreid te uorden.
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L4 SAMENVÀTTING

Deze studie maakt deel uit van een globaal onderzoeksproject dat als doel
heeft het effect van de deltawerken op het ecosysteem van de Voordelta te
evalueren. De voordelta is het sublittoraal gedeelte van het zuid-
nederlands kustgebied dat zich uitstrekt van de Belgische grens in het
zuiden tot de Hoek van Hol]and in het noorden, en dat arbitrair begrensd
wordt door de tien meter-dieptelijn. In dit gebied monden verschillende
zeegaten en estuaria uit (van noord naar zuid : Nieuwe laterweg,
Haringvliet, Grevelingen, Oosterschelde en ïesterschelde) zodat onder
invloed van getijdenstromingen en het daaraan gekoppeld sedimenttransport
een heterogeen patroon van platen en geulen is ontstaan. Daarnaast heeft
het hydrodynamisch regime en de bodemmorfologie van de Voordelta sterke
wijzigingen ondergaan sinds de aanvang van de deltawerken ln het begin
van de jaren r60. Gecorreleerd net deze veranderingen ln het abiotisch
milieu worden wijzigingen op biotisch vlak verwacht zodat in de eerste
plaats een inventarisatie van dit overigens ongekencl gebied vereist was.

Deze studie behandelt een belangrijke component van het benthisch mariene

ecosysteem, namelijk cle vrijlevende nenatoden.

Twintig stations werden uitgekozen, waarvan er acht in de geulen, en

12 op de platen gelegen zijn. Hierbij verd rekening gehouden met de

geografische ligging van de verschillende riviergeulen, en met de reeds
beschikbare gegevens over het abiotische milieu. In totaal werd elk
station drie maal bemonsterd (tijdens het najaar t84, het voorjaar r85 en

het najaar r85), en dit vanop verschillende schepen, eigendom van

Rijkswaterstaat (Nf.). De bodemstalen verden genomen met behulp van een

Van Veen-grijper of een Boxcorer.

Naast de inventarisatle van het gebied werd ook getracht een lnzicht
te verkrlJgen 1n de structuur van de nematodengemeenschappen ln relatie
tot de abiotlsche omgeving. Àls gevolg van ziJn ltgging ter hoogte van

de vier zeegaten wordt het Voordeltagebied gekenmerkt cloor neerdere
uitgesproken fyslsche en chemische omgevingsgradiënten welke belangrijk
kunnen zijn als nogelijke structurerende factoren voo! de nematoden-
gemeenschappen. De bestudeerde omgevingsfactoren kunnen onderverdeeld
worden in drie groepen :

- Hvdrodynamiek : De hoogste stroonsnelheden (tot 120 cm/s) en

fluctuaties worden waargenomen in de Hesterscheldegeul. Verder treden
nog hoge snelheden (91 cn/s) op ln de Oosterschelde- monding, tegen de
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stormvloedker lng.

laag (< 6? cm/s).

0p de ondiepe platen zlJn de stroomsnelheden steeds

- Sedimentsamenstelllng : Het sediment van tle Voordelta bestaat
meestal uit goed gesorteerdr grint- en slibarm fijn zand (0.140 - 0.3?

mm). De fijnste sedimenten worden aangetroffen in het noorden tot en met

de Grevelingenmonding. De grootste slibfracties zijn aanwezig in de

geulen (5 tot 20 t), terwijl op cle platen de slibfractie steeds minder

dan 5 ï bedraagt. De stations van de tlesterscheldegeul onderscheiden

zich door het optreden van temporele slibaccumulaties die onder invloed
van de stroomsnelheidfluctuaties kunnen variëren tussen een en 50 procent.

- IÍaterkwaliteit : De hoogste chlorofyl a-waarden worden gevonden ter
hoogte van de ondiepe platen. De laagste waarden zlJn geassociéerd met

enkele van de diepere stations voornameliJk deze die gelegen zijn ter
hoogte van de zeewaartse ultloper van de Oosterscheldegeul. De lnvloed
van de rivierfracties op de saliniteit van het Voordeltawater ls meestal

klein. De zoetwaterfractie overschrijdt slechts de 20 procent ter hoogte

van de Haringvlietsluizen.

De densiteit, diversiteit, soortensamenstelling, trofische structuur,
biomassa en productie van de nematodengemeenschappen werden bestudeerd.

De densiteit is steeds gecorreleerd met de samenstelling van het

sediment. De hoogste densiteiten worden aangetroffen in de fijnste
sedimenten. In de monding van de Grevelingengeul worden uitzontlerlijk
hoge densiteiten gevonden (tot bijna 12000 N/10 cm2 ) ln vergelijking met

de overige slibrijke en fijnzantlige gebieden (het noorden van de

Voordelta en een deel van de Oosterscheldegeul : 2000 tot bijna 5000 N/10

cm2). De meest voor de hancl liggencte verklaring hiervoor is de

natuurliJke organische aanrlJktng ter hoogte van de Gievellngengeul. De

neeste ondiepe statlons vorden gekenmerkt door relatief lage densiteiten
(80 tot 300 N/10 "r2). Diepe geulstations gekenmerkt door hoge

stroomsnelheden en hoge stroomsnelheidsfluctuaties, zoals deze in de

monding van de Ooster- en de tlesterscheldegeul vertonen ook lagere

densiteiten dan verwacht op basis van hun sedinentsanenstelling.

De soortendiversi teit van de nematodengemeenschappen, berekend door de

), is minder uitgesproken gecorreleerd

iment. Er wordt slechts tijdens het
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naJaar '84 een negatleve correlatie met de sllbfractie gevonden. De

diversiteit is wel significant lager in de líesterscheldemonding, de

Oosterscheldegeul en enkele van de naburige platen (N1 gem. = 5 tot 17i,
welke gekenmerkt zijn door de minst stabiele sedimentsamenstelling, het

grootste zwevende stofgehalte, en de grootste stroomsnelheidsfluetuaties,
in vergelijking tot de overige relatief onverstoorde gebieden (Nl gem. =

11 - 35). De hydrodynamische verstoring heeft daarbij een meer

uitgesproken effect op de toename van de doninantie clan op de afname van

het aantal soorten. Ter hoogte van de Haringvlietsluizen is de

diversiteit waarschijnijk geringer als gevolg van de hogere zoetwater-
toevoer.

De gemeenschappen van de Voorclelta zlJn stabiel in tle tiJd, wat hun

soortensamenstelllng betreft. De lfesterscheldegeul, hraar veranderlngen
in de samenstelling van de gemeenschappen gecorreleerd zijn met slib-
accumul.aties, vornt hierop een uitzondering.

De similariteiten tussen de stations op basis van de soortensamen-

stelling werden bepaald door middel van classificatie- (Twinspan en Bray

Curtis-index) en ordinatie- (DCÀ) technieken. Het belangrijkste
onderscheid wordt gevonden tussen de gemeenschappen van de slibarme
platen en die van de meer slibrijke geulen, vaarbij de laatste groep zich
onderscheidt door de dominantie van Sabatieria spp. Er worden drie types

slibrijke zandgemeenschappen gevonden :

(1) Een Sabatieria spp.- DaptonerrË spp.- gemeenschap. Deze

gemeenschap is geassocieerd met de relatief stabiele, slibrijke en

fijnzandige sedimenten ter hoogte van de Nieuwe lfaterweg, de

Grevelingenmonding en plaatselijk in cle Oosterscheldegeul.

(2) Een gemeenschap gekennerkt door de hogere abundantie van grote,
meestal conservatieve soorten met naast Sabatlerla punctata, ook

líetoncholainus scanicus, andere Oncholaimldae, Thoracostomopsldae en

grote predatoren. Deze gemeenschap ls karakterlstiek voor de

chorofyl a-arme gebleden ter hoogte van de zeewaartse uitloper van de

Oosterscheldegeul.

(3) Daptonerna tenuispiculum - Sabatieria punctata - Àscolaimus

elongatus - gemeenschap. Deze soortenarme gemeenschap, gekenmerkt

door eurytope en tolerante soorten, is typisch voor de onstabiele
sliblagen van de lesterscheldemonding.
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Ook ln de sllbarme zanclstatlons worden drie types geneenschappen

onderscheiden, waaronder twee dle karakterlstiek ziJn voor goed

gesorteerd fijn zand, waar vooral XyaIidae, Tripyloididae en Desnodoridae

abundant zljn, en eón die typisch is voor hydrodynamisch verstoorde

habitaten (ter hoogte van de stormvloedkering), gekenmerkt door slecht
gesorteerde mediumzandige sedimenten, waarbij vooral de Chromadoridae

dominant en de Desmodoridae subdominant zijn.
De twee fijnzandige statlonsgroepen onderschelden zich van elkaar op

basis van van de grotere zoetwatertoevoer ter hoogte van de

Haringvlietsluizen waardoor hier vooral euryhaliene soorten overleven

zoals Hypodontolainus setosus, ?heristus pertenuls en Viscosia viscosa.

Naast de sedlmentsamenstelling ziJn de salinitelt, het chlorofyl a-

gehalte en de hydrodynamiek, de belangriJkste factoren die tle soorten-

sanenstelling van de nematodengemeenschappen in de Voordelta bepalen.

Àan de hand van de buccale morfologie en een beperkt aantal darm-

inhoudgegevens onderscheidde lfieser (1953) vier voedinqstvoes binnen de

mariene vrijlevende nematoden. In de Voordelta is de dominantie van de

niet-selectieve detrituseters geassociêerd met de slibrijke sedimenten

van de tlesterscheldegeul, het noorden van de Voordelta, de Grevelingen-

monding en plaatselijk in de Oosterscheldegeul. De overige, meestal

slibarme substraten van de Voordelta (= oncliepe platen, en een deel van

de Oosterscheldegeul) zlJn gekenmerkt door hogere abundanties van zowel

de epistatratumeters als de predatoren/onnivoren.

De morfologisch indeling van lieser rverd recent herzien door Jensen

(198?a). Deze auteur onderscheidt o.a. de Oncholaimldae (= oor-

spronkellJk pred./omn.) als een afzonderliJke groep naast de

detrituseters, de epistratumeters en de predatoren. HIJ beschount deze

groep als aaseters aangezlen de juvenlelen zich zouden voeden met

opgelost organisch nateriaal, terwijl de adulten zich facultatlef als
predatoren gedragen. De stelling van Jensen dat de predatoren,/omnivoren

naar Wieser niet als een ecologisch coherente groep kunnen beschouwd

worden, wordt niet tegengesproken door onze resultaten. Zo zijn de

predatoren naar Jensen gekenmerkt door een meer afgebakende habitats-
preferentie (zie verder). Verder btijkt dat de relatieve abundantie van

de Oncholaimidae significant hoger is tiJdens het najaar, uanneer meer
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afgestorven organlsmen op de bodem aanwezlg zLJn, dan In het voorJaar.

Bovendien worden cle hoogste abundanties van de Oncholaimidae aangetroffen

in stations met een laag organisch C-gehalte en een lage macrofauna-

densiteit. Er wordt geen correlatie gevonden met de sedimentsamen-

stelling.

De gemiddelde individuele biomassa per station is positief
gecorreleerd met de mediane korrelgrootte. Verder zijn alle stations
waar de individuele biomassa meer dan 0.500 pg drooggewicht (max. 2.460

ug) bedraagt gelegen in de Ooster- of de tlesterscheldegeul, welke

gekenmerkt zijn door een onstabiele sedinentsamenstelling en een laag

chlorofyl a-gehalte. Kleinere individuele biomassawaarden zijn meestal

gecorreleerd met stablele milieus. In deze context wordt een mogelijk
verband gesuggereerd tussen de Iichaamsgrootte, de reproductie- en de

groeistrategie van soorten enerzijds, en de grootte en de continditeit
van het voedselaanbod anderziJds.

De totale biomassa per oppervlakte-eenheicl wordt grotendeels bepaald

door de densiteit.

Àan de hand van een regressievergelijking op basis van de relatie
tussen de minimale generatietijd, de gemiddelde naandtemperatuur en het

gewicht van adulte wijfjes (Vranken et al. 1986) werden oroductie-
schatLingen gedaan voor de 20 Voordeltastations. De productie is met

uitzondering van de tJesterscheldegeul het grootst in de neest slibrijke
en organisch verrijkte stations (Grevelingengeul : 22,2 g dwt/m'/)."r;
noorden van Voordelta ?.8 tot 14.5 g dvt/nz/jaarl deel van

Oosterscheldegeul : 7.9 g dvt/n?/jaar). De hoogste P/B-ratio's zijn
aanwezig in de meest stabiele habitaten (in en rond de Grevelingenmonding

: max. = 42)t terwijl de meest hydrodynamlsch verstoorde gebleden

(ltester- en Oosterscheldemondlng) de laagste P/B-ratiors (( 5) bezitten.

Gedurende het laatste decennium werd het effect van verstoring (vooral

vervuiling) van het milieu, op de structuur van nematodengemeenschappen

steeds intensiever bestudeerd. Dit gaf aanleiding tot het gebruik van

verschillende gemeenschapsparameters (waaronder de nematode/copepode-

ratio, verschillende diversiteitsindices (zoweI op soort als op trofisch
nlveau),ensoorten_abundantiedistrlbutles)in@i.ngvan
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het benthlsch ecosysteem. Deze parameters werden nu bestudeerd ln de

Voordelta ln relatie tot de aanvoer van vervulld water via de

tíesterschelde en de Nieuwe laterweg.

In dynamische gebieden zoals de Voordelta is het gebruik van

dergelijke parameters niet steeds mogelijk. ZeIfs indien uitsluitend
stations met een zelfde sedimentsamenstelling onderling worden

vergeleken, blijft de interpretatie moeilijk : ten eerste kunnen andere

factoren dan de sedimentsanenstelling en pollutie evengoed verantwoor-

delijk zijn voor veranderingen in deze parameters, terwijl de ruimtelijke
heterogeniteit van het milieu de onderlinge vergelijking van stations
bemoeilijkt; ten tweede is er in de literatuur nog geen concensus bereikt
over de relatie van deze parameters met verschillende vormen van

verstor ing .

Niettegenstaande de Voordelta een heterogeen en onstabiel gebied is
gekenmerkt door meerdere uitgesproken omgevingsgradiënten, blijkt de

relatief beperkte sedimentologische gradiënt het meest uitgesproken
gecorreleerd te zijn met de structuur van de aanwezige nematodengemeen-

schappen. Àangezien soortgelijke correlaties worden teruggevonden in de

meeste sublittorale studiegebieden, werd de hypothese geformuleerd dat,
rranneer de habitatspreferenties van dominante soorten is gekend, voot een

gegeven sedimentstype voorspellingen betreffende de verwachte gemeenschap

kunnen worden gedaan. Àfwijkingen op deze voorspellingen zouden dan

wijzen op de dominante impact van andere factoren dan het secliment.

Daarom werd de habitatspreferentie van cle 50 dominante soorten van de

Voordelta bestudeerd in relatie tot de sedimentsamenstelling. Voor de

meeste soorten werd inderdaad een min of meer uitgesproken affiniteit
voor een bepaald sedlmentstype vastgesteld. 0p basls van deze

affiniteiten werden de stations onderscheiden vaar andere factoren dan tle

sedimentsamenstelling de structuur van de nematodengemeenschappen

bepalen. Gebrek aan informatie over het effect van andere factoren dan

het sediment (welke al of niet gecorreleerd zijn met de sediment-

samenstelting) op cle aan- of afwezigheicl van soorten, bemoeifijkt echter

de interpretatie van deze afwijkingen.
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15. SUMMARY

This study forms part of a global research project, which aims to

evaluate the effect of the delta works on the ecosystem of the Dutch

Delta. The Dutch Delta is the sublittoral region along the coast of the

south of the Netherlands, from the Belgium border in the south to the

Hoek van Holtand in the north. Off shore, the area ls arbitrary limited
by the 10m depth line. Frorn north to south, the Nieuwe tfaterweg, the

Haringvliet, lake Grevelingen, the Bastern Scheldt and the líestern

Scheldt debouch into this part of the Southern Bigtrt of the North Sea.

Às a result of the tidal currents and the thereon coupled transport of

the sediments, a heterogenous pattern of banks and channels has evolved.

The hydroclynamic reglme and the bottom morphology have changed

drastically since the start of the delta works in the beginnlng of the

sixtles. Correlated to the changes of the abiotic e'nvlronment,

alterations of the biotic characterlstlcs are expected. To investigate

this, in the first place an inventarisation of the region is required.

The present study deals with an important component of the marine benthic

ecosystem : the free-living nematodes.

Twenty sampling stations were selected, of which 8 are located in the

channels, while the others are situated on the banks. Data of the

abiotic environment were available for these locations. In total, the

stations were sampled three times (Àutumn t84, SpringrS5 and Àutumn

t85), with the help of a Van Veen grip or a boxcorer.

Apart from the lnventarisatlon, lt is triecl to galn lnsight in the

relationship between the structure of the nematode communities and the

present abiotic envlronmental gradients. The Dutch Delta Region is

characterized by large physical and chemlcal gradients which might be

inportant for the determination of the structure of the nematode

communities. The studied factors can be grouped as follows :

- Hydrodynamics : The highest current velocities (up to 120 cm/s) and

fluctuations are measured in the channel of the Uestern Scheldt. In the

mouth of the Eastern Scheldt, near the storm surge barrier, high

velocities (up to 91 cm/s) exist as well. 0n the banks, the current

velocities are always low ((5? cm/s).

-Sediment comoosition : the sediment mostly consists of welI sorted

fine sand (0.f4 - 0.3? mrn), with only low percentages of gravel and silt.
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The finest sedlments are found in the north, at the level of and above

the lake Grevelingen. The highest silt fractions (5 to 20 t) are present

in the channels, while on the banks the level of this fraction never

surmounts 5 t In the tlestern Scheldt stations, temporal silt
accumulations occur. Due to the fluctuations of the currents, these silt
fractions may vary between I and 50 t.

- Ilater qualitv: the highest chlorophyll-a values are found on the

shallow banks. Low values are also associated with some of the deeper

stations, mainly those situated at the level of the seawards offshoots of
the channel of the Eastern Scheldt. The freshwater input in the Delta
region only influences the salinity to a low degree. Only at the level
of the sluices of the Harlngvliet, the percentage of freshwater may be

higher than 20 t

The density, diversity, species compositlon, trophic structure, biomass

and production of the nematode communities has been studied.

Density always appears to be correlated with the sedinent composition.

Highest densities are found in the silty and fine sandy stations. In the

mouth of the lake Grevelingen, the density is exceptionally high (almost

12000 N/10 cm2), this in comparison with the other silty and fine sandy

regions (as found in the north of the Dutch Delta and in a part of the

channel of the Eastern Scheldt; 2009 to 5000 N/10 cm2). Most likely, it
is the natural organic enrlchment of the lake Grevelingen which causes

this spectacular increase. Shallowest stations are characterized by

relatively low densities (80 to 300 N/10 cm2). Deeper stations (with

high velocities and fluctuations of the currentsi e.g. in the mouth of
the líestern and Eastern Scheldt, near the storm surge barrler) show lower

densltles than expected on base of the sedlment composltlon.

To determine the sgecles dlverslty of the nematode communitles, the

diverslty serles of HilI is used. The correlation of the dlversity with
the secliment courposition is less pronounced than in case of the density.
Only in Àutumn r84 a negative correlation wlth the sIIt fraction ls
found. The diversity is significantly lower in the nouth of the tlestern
Scheldt, the channel of the Eastern Scheldt and some adjacent banks (Nl =

5 to 1?; averaged). These locations are characterized by the least
stable sediments, the highest percentage of suspended natter and the
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highest fluctuatlons of the current velocltles. In the other, relatively
undlsturbed statlons, the dlverslty ls hlgher (N1 = 11 to 35; averaged).
The hydrodynamical disturbance effects nore the domlnance than the
(decreasing) number of species. Àt the level of the sluices of the
Haringvliet, the diversity is lower, probably due to the higher input of
freshwater.

Concerning the species composltlon, the Dutch Delta can be considered
as stable in time, except for the lestern Scheldt, where fluctuations are
related to temporally silt accumulations.

Similarities between stations are determined using classification
(i.e. Twinspan and Bray curtls index) and ordination (i.e. DCÀ)

techniques. The largest differences are found between the comnunltles of
the banks poor in silt, and those of the sitty channels, the latter being
distinct by the dominance of Sabatieria spp.. Three types of
communities, typically for silty sand sediments can be distinguished :

(1) sabatieria spp.- Daptonema spp. community This is associated
with relatively stabLe, silty and fine sandy sediments, at the level of
the Nieuwe llaterweg, the lake Greveringen and in the channel of the
Eastern Scheldt.

(21 corununities with higher abundances for the rarger, mostry
conservative species (Sabatieria punctata, ffetoncholairnus scanicus, other
Oncholaimidae, Thoracostomopsidae en larger predators). Such connunities
are typically for chlorophyll-a poor regions of the channel of the
Eastern Scheldt.

(3) Daptonena tenuispiculum - sabatieria punctata - Àscolairnus
elongatus - community. This community, containing eurytope and tolerant
species, is small in species number and typically for the unstable silty
layer of the l{estern Schetdt.

For the sllt poor, sandy statlons, three types of comnunltles may be

discerned as well. Two of them are typical for well sorted fine sands,
in which mainly Xyalidae, Tripytoididae and Desmodoridae are abundant.
The third one is found in dynamically disturbed habitats, characterized
by poorly sorted mediun sands, in vhich the chrornadorids are the dominant
and the desmodorids are the subdominant group.

The tvo fine sandy station groups can be discerned from each other on

the base of the higher input of freshvater at the level of the sluices of
te Haringvliet. Às a result, mainly euryharine species, such as
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Hypodontolainus setosus, ?herjstus pertenuis en Vlscosia vlscosa may

survive at the latter location.

Àpart from the sediment composition, rnainly the salinity, the

chlorophyll-a content and the hyclrodynamics determine the species

composition of the nematode communities in the Dutch Delta.

0n the basis of the buccal morphology and a limited number of analyses

of gut contents, llieser (1953) described four feecling types within the

free-living nematodes. The dominance of the non-sefective deposit

feeders is linked to the silty sediments of the channel of the tfestern

Sche1dt, the North of the Dutch Delta Reglon, the mouth of the lake

Grevelingen and, locally, in the channel of the Eastern Scheldt. The

renraining part of the Dutch clelta (= shallow banks, and the rest of the

channel of the Eastern Scheldt, both poor in silt) are characterized by

higher abundances of the epistratum feeders, as well as the predator/om-

n ivores .

The morphological division by lÍieser has recently been revised by

Jensen (198?a)r who distinguishes among others the Oncholainidae (i.e.
the former predator/omnivores) as a separate group besides the deposit

feeders, epistratum feeders and predators. This author considers this
group as scavengersr as the juveniles should feetl on soluted organic

matter, while the adults are facultative predators. Jensenfs thesis,
that the predator/omnivores of Wieser, can not be considered as a

coherent group, is not falsified by our results. The predators, as

determined by Jensen, are characterizecl by a note pronouncetl habitat
preference. Further, the relative abundance of the oncholainids appears

to be significantly higher durlng Àutumn, when more clecaylng organlsms

are supposed to lle on the bottom, than ln Sprlng. The highest

abundances of the oncholainlcls are found ln the statlons wlth a low

organic-C content and a low macrofauna density.

The mean individual btomass per station ls positlvely correlated with

the rnedian grain size of the sediment. Further, all stations uith

individual bionasses above 0.5 pg dry weight (max = 2.450 Pg) are

situated in the channels of the Eastern and lestern Scheldt, which both

are characterized by an unstable sediment composition and a low

chlorphyll-a content. The smaller individual biomasses are mostly Iinked
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to stable envlronments. In thls conext, the hypothesls on the

relattonship between body slze , reproductlon and feeding strategy on the

one hand, and the size and continuity of the food supply on the other

hand, is formulated.

The total biomass per unit of area is mainly determinecl by the density.

The pfed_UqÈIgtr in the 20 statlons has been estlmated by applying the

theoretical procedure supported by the regression analysis between

minimal generation time, temperature averaged over a month, and the

weight of aclult females (Vranken et aI.r 1985). The production is the

highest in the silty, organically enriched statlons, except for the

channel of the lestern Schelclt (channel of the lake Grevellngen z 22,2 g

avt/n?y; north of the Dutch Delta : ?.8 to 14.5 g dfi/rtV; part of the

channel of the Eastern Scheldt : ?.9 q avt/nz/yl. The highest P/B-ratios
are found in the most stable habitats (i.e. ln and near the mouth of the

Iake Grevelingen; max = 42), while the hydroclynamically clisturbed regions

show the lowest P/B-ratios (< 5).

During the last decade, the effect of pollution on the structure of

the nematode communities has intensively been studied. This gave rise to
the use of several comnunity describing parameters in pollution
monitoring of the benthic ecosystem. Often used parameters are :

nenatode/copepod ratio, several tliversity indices (on species as welI as

trophic leveI), and species abundance distributions. ÀlI these

parameters are studied for the Dutch Delta in relatlon to the input of

polluted water via the Testern Scheldt and the Nieuwe laterweg.

In dynamic regions, such as the Dutch De1ta, the use of these

parameters is not always obvlous. Even when only statlons vlth a

comparable sediment compositlon are mutually compared, the interpretatlon
of the results will remain difficult. 0n the first place, other factors

than pollution or sediment composition may cause alterations of the

parameter values, while the spatial heterogeneity of the evironment may

hamper the mutual comparison of the stations. Secondly, up tiII now, no

concensus is reached about the relation between the nature of aIl these

parameters and the different types of disturbance.
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Notwithstandlng the heterogenelty of the Dutch Delta, resultlng from

the several strong environmental gradients, lt is the (rather Iintted)
sedimentological spatial variability vhich shous the highest correlation
with the structure of the nenatode cornmunities. Às sinilar correlations
are found for nost subllttoral study ereas, it is postulated that the

expected comnunities for a given sedinent conposltlon can be predicted,

knowing the habltat preference of the dominant species. If the actual
species conposltion diverges fron the premissed one, it can be assuned

that other factors than the sedinent conposltlon are ln play, and thus
are responsible for the observed tlifferences. Therefore, the habltat
preference of the 50 nost dominant species ls studied in relation to the

sedlnent conpositlon. For nost of the specles, a nore or less pronounced

afflnity for one or another type of sedlnent could be establlshed. In
that way, the statlons for uhlch lt ls assuned that besldes the sedlnent
composltion other factors also affect the connunlty structure, could be

set apart. Lack of lnformatlon about the effect of these factors on the
absence or presence of species, hovever, hanpers the lnterpretation'of
the nentioned changes.
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