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Das Erfassen der innerhalb eines Gebietes lebenden Fauna  und 

ihre Gruppierung in natiirlichen Verhdltnissen entsprechenden Ein- 

heiten kann nur der erste Schritt sein zur Analyse des in einem 

Lebensraum wirkenden Reziehungsgefüges der Umweltfaktoren, des 

Erkennens der ';lirkunsweise von Linzelfaktoren und ihrer Wirkung 

auf einzelne oder aile der vorhandenen Organismen. 

Dem Eindringen in diese in vielfachen Beziehungen unterein- 

ander ungemein komplizierten Zusammenhdnge stehen grosse Schwierig- 

keiten entgegen. Nur sehr wenige Faktoren kdnnen durch exakte 

Messungen erfasst werden, und solche Messungen geben trotzdem oft 

nur ein unvolkommenes, verzerrtes Bild der viel feineren natUrli-

chen Verhaltnisse" . 

W. NOOD1 1957. 



D ANKWOORD 

In de eerste pleats gaat mijn erkentelijkheid naar de 

Heer Professor Dr. F. Evens, onder wiens leiding dit proefschrift 

is gestart. Zijn juiste kritiek heeft mey er vaak voor gehoed te 

vlug konklueies te willed trekken. 

Verder betuig ik mijn oprechte dank aan Professor Dr.  

L. De Coninck, die na het vertrek van Professor Evens, de moei- 

lijke taak op zich heeft willen nemen dit werk verder te leiden. 

Zijn rake opmerkingen hebben me uiteindelijk toegelaten de grote 

hoeveelheid gegevens in een ordentelijk en logisch verband te bun- 

delen. 

Professor Dr. J. Hublé in wiens laboratorium de proeven 

werden voortgezet heeft al het mogelijke gedaan om mijn werk te 

vergemakkelijken. Hiervoor mijn hartelijke d ank. 

Heel bijzonder ook dank ik Dr. E. Leloup, Direkteur van 

het Zeewetenschappelijk Instituut te Oostende, voor de materiële 

en morele steun die  hij  me steeds heeft verschaft. 

Ik wil c^'. niet nalaten mijn oprechte dan k.  te betuigen 

aan mijn collega A. Vandervloedt, en aan de heren P. Bekaert en 

O. Heirbrandt die me, in weer en wind, hebben bijgestaan bij de 

monsternamen. Zonder hen had ik dit werk, op  praktisch gebied, 

nooit tot eer_ goed einde kunnen brengen. 

Ten slotte dank ik nog Me j . M.  Van Beveren  en de heer 

W. Decraemer voor hun bestendige techninche huip bij de verwezen- 

lijking van dit proefschrift. 
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INLEIDING EN D O E L S T E L L I N G. 

De begroeiing van ieder oppervlak dat in het zeewater wordt 

gehangen is een verschijnsel dat de mens op een eerder onaangename 

manier is bekend geworden wanneer hij zijn allereerste paal in de 

zeebodem heeft gek7opt om er zijn allereerste bootje aan vast te 

leggen. 

Hij moest inderdaad tot zijn grote spijt vaststellcn dat na 

zekere tijd zowel de paal, als de kiel van het bootje een aangroei 

vertoonde, die dikker en dikker werd, en die tenslotte de verrot- 

ting van het hout voor gevolg had. 

Hij  too daarom onmiddellijk aan het werk om aan dit euvel te 

verhelpen. 

Het resultaat van aile onderzoekingen is, dat men thans, na 

zoveel eeuwen 	 nog altijd zoekt. 

De afdoende oplossing, die een  absolu vrijwaring biedc van 

begroeiing en aantasting, moet neg steeds tevonden worden. 

Dit betekent dat de kleinste sloepjes ot  de grootste trans- 

atlantiekers nog regelmatig het droogdok "in" moeten am hun kiel 

te laten schoonschrepen en herschilderen. 

Net economisch probleem dat aan de "fouling", zoals de Ameri- 

kanen de aanlading noemen, verbonden is, kan in verschillende 

punten ingedeeld warden : 

1) Stijging van het gewicht van het vaartuig waardoor 

een grater gebruik aan brandstof. 

2) Vermindering van stroomlijn waardoor verlies aan 

snelheid. 

3) Onkosten van schoonmaak en herschilderen. 

4) Vermindering van vaartijd door verblijf in het droog- 

dok. 

In 1928 reeds berekende VISSCHER de kosten veroorzaakt door 

aangroei, bij de Amerikaanse vloot, op ongeveer 5 miljard frank per 

jaar. In 1965, zouden de onkosten voor een normale kotter, volgens 

SUBKLr,DÜ en SCHULZ, nog 40.000 frank jaarlijks belopen. 

Natuurlijk heeft men  in de loop van de eeuwen min of meer 

goede middelen gevonden om de begroeiing tegen te gaan. 



Brie eeuwen voor Christus gebruikten de Oude Grieken teer en 

was om hun vaartuigen te beschermen. 

Ook werden dunne loodplaten als bekleding aangewend. 

Het heeft echter tot in de achttiende eeuw geduurd vooraleer 

men vond dat koper toxisch is voor tal van "fouling-organismen". 

De meeste vaartuigen werden dan ook met dunne koperplaten be- 

dekt. 

Het opkomen van de motoren en de konstruktie van metalen sche- 

pen betekende echter het einde van de beplating met koper, o~dat 

door electrolytische verschijnselen korrosie tussen het koper en 

ijzer ontstond. 

Rond 1860 is men beginnen experimenteren met verven die koper- 

zouten bevatten. Zo zijn de eerste anti-fouling verven ontstaan, 

die thans uitgegroeid zijn tot een zeer belangrijke scheikundige 

industrie met haar eigen fabrieken, labora,oria en wetenschq.rs- 

mensen in alle kontinenten. 

Het princiepe waarop deze verven werk^r. is een traa 7oslaten 

van koper-ionen uit een matrix. Deze ionel1 vormen een beschermend 

laagje tegen het oppervlak en de meeste "begroeiers" (de zeepokken 

in het bijzonder) worden hierdoor geintoxiceerd. Na een zeker 

aantal maanden Echter is de snelheid waarmee de koper-ionen uit de 

matrix losgelaten worden zo zwak geworden dat de foulinirorganismen 

er geen hinder meer van ondervinden en zich terug op het substraat 

gaan neerzetten. Net  schip moet dan ook opnieuw het droogdok in. 

Antifouling-verven waarin ook organische giften verwerkt zijn 

worden de laatste jaren meer en racer aangewend. 

Pas de laatste decennia is men het aangroeiprobleem oak van 

"biologische zijde" gaan bestuderen, waarbij men alras tot de vas+- 

stelling kwam dat de meeste aanmroei in  de havens gebeurt, wanneer 

de vaartuigen stil liggen en de organismen zich gemakkelijk op de 

kiel en de flanken van het schip kunnen neerzetten. 

De aanlading verschilt echter sterk van haven tot haven, en is  

vooral zeer intens in tropische gebieden, hetgeen soms een ernstig  

probleem betekent voor de Zeevaartmaatschappijen, die liefst zo 

gauw mogelijk hun vaartuigen uit die havens zien vertrekken. 

PTiet alleen schepen warden aangeladen, doch ook aile kunst- 

werken die gedeeltelijk onder water liggen. 
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Houten strukturen worden door bakteriën, schimmels, worden en 

boormossels aangetast ; metalen door sulfo-reducerende bakteriën 

en beton door bakteriën en schimmels. 
Heel wat onderzoekingen werden reeds gedaan over begroeiingen 

in havens. 

Bij het doorwerken van het uitstekend boek "Marine Fouling and 

its Prevention" (1952),samengesteld door Woods Hole Oceanographic 
Institution, waarin de meeste bevindingen op dit gebied, tot nu 

toe gemaakt, zijn verwerkt, werden we getroffen door de vaststel-

ling dat het merendeel der onderzoekingen slechts betrekking heeft 

op enkele groepen macro-organismen, en dan nog meestal in verband 

met de een of andere anti-fouling verf. 

De meio- en microfauna der begroeiingsbiocoenose is, vooral 

kwantitatief, om zo te zeggen nog nooit bestudeerd geworden. 

We hebben dan ook in 1963, 1964 en 1915 een reeks onderzoe-

kingen op ondergedompelde substrate van vrschillende aard in de 

haven van Oostende uitgevoerd, en gepoogd enig licht te werpen op 

volgende, minder bekende aspekten van de ea.nlading 

1) de verschillende opeenvolgende trappen in het ontstaan van 

de begroeiing. 

2) de invined van "abiotische taktoren" (temperatuur, zoutge-

halte, natuur van het substraat, enz.) en "biotische faic-
toren" (inter- en intra-speoifieke konkurrentie voor 

plaats, voedsel ; belang der predatoren, enz. ...) op de 

samenstelling en de evolutie van de aangroei. 

3) de fysico-chemische samenstelling van de fouling. 

4) de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van de 

micro-, meio- en macrofauna en flora aanwezig in de be-

groeiing. 

Het belangrijk werk van LEFEVERE, LELOUP en VAN IIEE', a 

"Observations biologiques dans le port d'Ostende (1956)" is ons 

hierbij herhaalde malen van heel groot nut geweest. 



TOPORAFIE VAN DE H A V E17.  

De Oostenc haven (Fig. 1) bestaat uit drie opeenvolgende de-  

len : de vaargeul, de voorhaven en de achterhaven.  

De vaargeul, 4,8 m diep bij normaal laag tij wordt links en rechtp  

begrensd door 600 m lange houten staketsels.  

De voorhaven,  begrensd door kunstwerken in gewapend beton, staat in  

verbinding met de Visserskreek en verschillende  

havenkommen.  

In_ de Visserskreek wordt, door een systeem van sluiE---

deuren, het rioolwater der stad Oostende in het havenwater  

geloosd.  

?~e voorhaven splitst zich op een gegeven plaats in 2  

armen, waarvan de ene de voorhaven voortzet, en de andere be-  

grensd door een sluis, zich in 3 opeenti*olgende havenkomuen  

deelt, waarvan de laatste tenslotte in het kanaal Brugge-  

Oostende uitmondt.  

De voorhaven splitst zich tenslotte opnieuw, de lin-

kerzijde staat langs 6 sluizen in verbinding met de Spuikom,  

de rechter vormt de achterhaven  

De achterhaven ontvangt in het midden het water van de 1Toord-Eede  

en aan het uiteinde, largs het Slijkens Sas, dit  

van het kanaal Brugge-Oostende.  

i ,i  ONS TER PLAAT  ~. 

In de voorhaven, ter hoogte van de terminus van de car-ferry  

Oostende-Dover, ligt een 	cemeerd, behorende aan de Diensten  

van het Zeewezen en Binnenscheepvaart (Fig. 2).  

Dit vlot, speciaal vervaardigd voor het testen van "aangroei-

werende" verven, bestaat uit een metalen gebinte van 7 m op 4,5 m  

dat rust op met lucht gevulde tanks.  

Tussen dwarsbalken die op 40 cm van elkaar aan het gebinte be-

vestigd zijn, kan men proefkaders in het water laten, waarbij het  

bovendeel der kaders telkens op 2 opeenvoigende balken steunt.  
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Door tussenkomst van Dr. E. LELOUP, Direkteur van het Zeeweten-

schappelijk Instituut te Oostende, werd ons de toelating gegeven 
een gedeelte van het vlot voor onze proeven te gebruiken. 

Hiervoor onze oprechte dank. 

I' YS I C 0- C H EI.1I S C H 	ONDER7 OEK 	V A N 

HET MILIEU 

1. METHODEN.  

A. Fysische faktoren  

Temperatuur van het water s wordt dagelijks genomen op hat- 
zelfde uur, op dezelfde plaets in de vaargeul, door 

de meteorologische diensten van de btad Oostende. 

Wij danken Dr. LELOUP, van rie we regelmatig deze waarne-

mingen mochten ontvangen. 

B. Chemische faktoren 

- pH 

- Chloriden 

- Opgeloste zuurstof 

Gezien gedurende het jaar 1964 door Pr. L. VAN MEEL van 

het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, en 

in 1965, door Lic. Dierkunde N. DE PAUW, 2 maal per maand 

(meestal op het ogenblik van onze eigen proeven), van op het 

vlot, monsters genomen werden om de scheikundige samenstelling 

van het water te bepalen, hebben we deze personen gevraagd hun 

gegevens te molten gebruiken voor onze interpretaties. Nier-
voor onze uitdrukkelijke dank. 

De door hen aangewende methoden waren de volgende 

pH : werd ter plaatse bepaald in 1964 met de electrische pH-

riet ër van Beckman 	in 1965, colorimetrisch met de 

Hellige-comparator, gevolgd door een tweede meting in 

het laboratorium met de electrische pH-meter. 
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Chloriden  : werden met de methode van KNUDSEN bepaald (titra- 

tie met AgNO 3  en neerslag van A7C1). De chloriniteit 

werd uitgedrukt in gr C1/1. 

Opgeloste zuurstof : hier werd de klassieke Winkler-methode 

aangewend : toevoegen van MnSO 4  en Alkali-iodide-azîde ; 

schudden en 5 min wachten ; H2 SO4  toevoegen. Schudden 

tot het neerslag opgelost is en titreren met Na2 S 2 0 3 . 

2. RESUI,TATEN  EN  BESPREKING. 

A. Temperatuur van het water : 

Voor iedere maand van 1964 en 1965 hebben we de gemiddelde 

temperatuur berekend, en de extreme temperaturen genoteerd 

(Fig. 3). De gemiddelden liggen algemeen in 1964 wat hoger 

dan in 1965. ??et hoogste gemiddelde 	telkens in augustus 

vastgesteld. De extreme maanc?tempera r uren liggen meestal ver- 
der uit elkaar in 1964 dan in 1965 (8,1° C in mei 64 : 7,6 in 

oktober 64 ; 6,8 in december 64, t.o.v. 4,2° C in maart 65 

5° in mei 65 ; 7,1 in november 65). 
Uit het onderzoek van D" PAUVI (1966) blijkt echter dat de 

temperatuur op de plaats van hec vlot, gemiddeîd 0,5 	1° C 

hoger ligt dan in de vaargeul, hetgeen van belang blijkt te 

zijn voor de ontwikkeling van bepaalde organismen op het ein- 

de van de winter, in de voorhaven. 

B. pH : 

Zoals uit Fig. 4 blijkt varieert de pH steeds in het alkali-

sche gebied tussen 7 en 8. 

De grootste schommelingen worden in het najaar (vanaf 

September) en in de winter genoteerd : tot 0,7 pH eenheden. 

Van april tot juli bedroegen de maximale verschillen telkens 

slechts 0,2 pH eenheden. 

Deze veranderingen in pH staan zowel in verband met het 

lozen van afvalwateren (de riolen monden immers in de haven 

uit) als met de aanvoer van zoetwater (langs de sluizen), en 

waarschijnlijk ook met de massale ontwikkeling van fyto- en 

zodplanktonten op bepaalde tijdstippen van het jaar. 
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C.  Ch).oriden (Fig. 5) : 

De haven van Oostende ontvangt towel zeewater als zoetwater. 

Het zeewater wordt twee maal per dag met het hoogtij aange-

voerd en verspreidt zich onder de vorm van een zouttong langs 

de bodem van de haven. 

Het zoetwater komt in de haven langs 3 wegen : 

a) het kanaal Brugge-Oostende (water afkomstig van de Schelde 

en de Leie-bekkens) 

b) de Noord-Eede (water afkomstig van de westelijke sektor 

van de waterwerken van Blankenberge) 

c) de riolen der stad Oostende, langswaar afvalwater in de 

voorhaven geloosd wordt. 

In 1964 en 1965 krijgen we van januari tot mei een duide-

lijke stijging van het zoutgehalte (uitzondering in maart 

1964). Dan volgt een tamelijke stabiele periode met hoog 

zoutgehalte tot oktober (met een uit.,ondering begin september 

1965), waarna het zoutgehalte weer 	het lagere wintergehal- 

te terugvalt. 

Het zoutgehalte stijgende rnt de teraperatuur en omgekeerd 

evenredig zijnde met de neerslag, hebben we voor 1964 en 1965 

een normaal verloop van de chloriniteit vastgesteld. 

Naar het schema van REDEKE (1949) is het Oostendse haven-

water in de winter alpha- tot bêta mesohalien (1-5 gr Cl/1), 

de rest van het jaar polyhalien (10 tot 17 gr Cl/1). 

Het bijzonderste gevolg hiervan is dat de organismen die 

normaal in de haven voorkomen, de tamelijk grote schommelin-

gen in zoutgehalte moeten kunnen verdragen 	derhalve mees- 

tal uitgesproken euryhalien zijn (zie kapittel "Invloed van 

het milieu" bij de "Bespreking van de resultaten en kon-

klusies"). 

D. Opgeloste zuurstof  (Fig. 6) : 

De steeds sterker wordende verontreiniging van het water zo-

wel door het lozen van het rioolwater als door de industriële 

vervuiling (stookolie, detergenten) zijn oorzaak van het 

laag gehalte aan opgeloste zuurstof. 

Merkwaardig is dat de verzadiging voor 1964 veel hoger 

ligt, meestal tussen 30 en 70 74, dan in 1965 waar ze voor het 
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merendeel tussen 5 en 30 % lag, hetgeen een zeer sterk zuur- 

stofdeficiet betekent. Een duidelijke verklaring voor dit 

feit hebben we niet kunnen vinden. 

Zowel in 1964 als in 1965 liggen de waarden tijdens de zo-

mer ietwat lager dan in de winter, dit misschien 	verband 

met een intensere aktiviteit aan de kust (zowel toerisme als 

industrie). 

DE  PRIMAIRE F I L M 

I. INLEIDIN T. 

In 1923 stelde HILEN, gevolgd door ANGST, vast dat de slijm-

laag die als eerste de romp van schepen bedekt, vooral bestond uit 

bakteriën. 

Het zijn echter voornamelijk de publikati3s van ZOBELL (1933, 

1935, 1938, 1943) die op het belang van mikroben gedurende de eerste 

stadia van de aanlading gewezen hebben. 

CVIIC (1953)  en ALEEM (1958) bevestigen op hun heurt de rnl 

uitgeoefend door bakteriën tijdens de filmvorming op ieder onderge-

dompeld substraat. 

WOOD (1950), zonder de resultaten van ZOBELL in twijfel te 

willom:trekken, stelde nochtans vast dat aan de australische kust, 

bij Sydney, het niet zodanig mikroben, maar vooral sporen van wie-

ren en diatomeën zijn die de primaire film vormen. Ook SKERMAN 

(1956) in de havens van Nieuw-Zeeland vond vooral bacillariophyceen. 

Om nu uit te maken Welke organismen zich als eerste heerzetten 

op substraten die in het zeewater van de Oostendse haven worden on-

deegedompeld, hebben we de welbekende methode der "ondergedompelde 

glans j es" aangewend. 

Voor het eerst gebruikt door CHOLODNY in 1930 bij de studie van 

tellurische bakteriën, werd ze door HEN!ICI in 1933 en door KARZIN-

KIN in 1934 op het zoetwater toegepast, en door ZOBELL en ALEEM in 

1933 voor mariene mikroben gebruikt. 
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Het principe ervan bestaat erin draagglaasjes voor een bepaalde 

tijd in het te onderzoeken biotoop onder te dompelen, vervolgens te 

kleuren en de primaire film met de mikroskoop te onderzoeken. 

In een paar steekproeven hebben we onmiddellijk kunnen vast- 

stellen dat het bakteriën zijn die zich als eerste op het substraat 

komen vestigerl (Fig. 9). 

Daar deze methode van ondergedompelde ,glaasjes alleen toepasse- 

lijk is op "doorschijnende oppervlakken" (in casu : glas), die met 

doorschijnend licht onder het mikroskoop kunnen onderzocht worden, 

moest een andere techniek gevonden worden om het aa.ntal bakteriën 

te bepalen op niet doorschijnende oppervlakken. 

In een reeks onderzoekingen hebben we enerzijds de hoeveelheid 

mikroben geteld die na 1, 2, 3 of 4 dagen (op verschillende tijd- 

stippen van het jaar) op de glaasjes aanwezig zijn, en tegelijker- 

tijd gepoogd een methode uit te werken om de mikroben van hef opper- 

vlak los te krijgen, ten einde ze ir kultuur te brengen en zodoende 

het kiemgetal te bepalen. 

Dit laatste probleem was dit der "surface sampling", waarvan 

WALTER (1953) en GREENE en HERMAN (1961) de tot dus toe gebruikte 
technieken hebben samengevat. 

Het zijn vooral modifikaties var. de 3 volgende methoden 
1. de "kontaktmethode" of aandrukken van een vaste voedingsbodem 

(agar) tegen het te onderzoeken oppervlak. 

2. de "swab-rinse method" of het afborstelen van het oppervlak met 

een "collector" die vervolgens in een steriele oplossing "uitge- 

schud" wordt. 

3. het schudden van het gekontamineerd oppervlak in een steriele 

oplossing. 

In 1964 hebben GREENE, VESLEY en KEENAN hieraan de "swab- 

pression method" toegevoegd, waarin de collector (een stuk vilt op 

een cylinder geplakt) eerst op het te onderzoeken oppervlak gerold 

wordt, en vervolgens op een vaste voedingsbodem. 

We hebben eerst deze bekende methoden, vervolgens nieuwe, 

zelf uitgedachte modifikaties, op ons probleem toegepast, 
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I I  .  PQATERIAAL  . 
Gewone draagglaasjes van 7,9 x 2,5 x 0,1 cm worden in het mid-

den doorboord, op 1 cm van ieder uiteinde. Na reiniging en ontvet- 

ten in een geconcentreerde bichromaat-zwavelzuur-oplossing worden 

ze bewaard in 94-96 % alkohol. 

Bij gebruik worden ze door de vlam getrokken en met nylon-

draadjes vastgesnoerd tussen 2 metalen staven die bevestigd zijn aan 

een teak-plaat (Fig. 7). 

De kaders met glaasjes worden in bruin papier gewikkeld en ge- 

autoclaveerd (125°C) gedurende 20 minuten. 

Alle kaders werden ondergedompeld op dezelfde plaats en hingen, 

verzwaard door een tegengewicht, op 1,5 m diepte onder het vlot. 

De periode van immersie was 1, 2, 3 of 4 dagen. 

Bij het uithalen werd de kader voorzichtig in een emmer gevuld 

met zeewater (genomen op dezelfde plaats) ondergedompeld. 

In het nabijgelegen Zeewetenschappelijk Instituut werd 	deel 

der glaasjes onmiddellijk aan de vlam gefixeerd. De ander.e werden 

afzonderlijk in steriele centrifugeerbuizen ge7uld met 50 ml ste- 

riel "aged" (= gestabiliseerd) zeewate° gebracnt, die bedekt waren 

met een steriele rubber kap. 

Alle buizen werden in een gecalorifugeerde zak, tussen ijszak- 

jes, geplaatst, om zoveel mogelijk de vermenigvuldiging van de bak- 

teriën te voorkomen gedurende de verplaatsing naar het Laboratorium 

te Gent (= 1 uur). 

In het Instituut voor Dierkunde te Gent word onmiddellijk een 

tweede deel der glaasjes in de viam gefixeerd om een eventuele ver- 

menigvuldiging der kiemen t.o.v, de glaasjes gefixeerd in Oostende 

op te sporen. 

Op de andere werd gepoogd de bakteriën van het oppervlak los 

te krijgen met de hieronder beschreven methoden. 

III. METHODEN.  

1. De "kontakt-methode", waarbij we de glaasjes tegen een vaste 

voedingsbodem drukten gedurende 10 minuten, en daarna de agar 

inkubeerden. 

2. De "swab-rinse method". TTierbij werden de glaasjes afgeveegd met 

propjes steriele watter die dan 30 minuten in een steriele oplos- 

sing met een magneetroerder geschud werden. 
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3. De plaatjes werden afgeborsteld in een sterieleoplossing, met 

een plat borsteltje van dezelfde breedte als de plaatjes. 

4. De glaasjes werden gecentrifugeerd gedurende 30 minuten à 4000 
toeren per minuut, in een sterielo centrifugeerbuis van 35  mm 

diameter, gevuld met 50 ml steriel zeewater. 

5. De glao,sjeü werden langs één uiteinde vastgehecht in een klem, 

en vertikaal ondergedompeld in een Erlen-Meyer gevuld met ste- 

riel zeewater. Met een magneetroerder wordt de oplossing in ro- 

tatie gebracht, gedurende 30 minuten, waarbij zich turbulenties 

vormen v66r elk oppervlak van het glaasje. 

6. De glaasjes worden zorgvuldig afgespoten met een steriele oplos- 

sing onder druk. 

7. Het oppervlak der plaatjes (in steriel zeewater) wordt nauwkeu- 

rig volledig "afgezogen". 

8. De methoden 6 en 7 werden gekombineerd i_ .  de "waterpressur-and- 

suction rinsing method" (PERSOONE, 1964). 

IV. DE "WATERPRESSURE  AND SUCTION RINSING METI.OD". 

Het toestelletje dat we hiervoor ontworpen hebben is als volgt 

samengesteld 

a) Konstruktie (Pig. 8) a 

1. In 2 aluminium buisjes van 8 mm diameter en 15 cm lengte, aan 

één uiteinde gesloten, zaagt men in het midden, een longitudinale 

spleet 0,1 mm breed en 2,7 cm lang. 

Twee stukjes rubberdarm, 10 cm lang, aan één uiteinde verbon-
den met de benen van een glazen Y -buis, worden op het vrije uit-

einde der aluminium buisjes geschoven. 

De glazen Y-buis wordt langs een andere rubberdarm (N° 1), 

voorzien van een naald, aan een plasmafles verbonden. 

2. In het midden van de bodem van een 500 ml Erlen-Meyer (3) zaagt 

men een opening die een draaggiaasje (7,5 x 2,5 x 0,1 cm) kan 

doorlaten. Dit glaasje zit vast aan een klemmetje met lange 

steel (4) die door een stukje karton (5) glijdt (em de opening 

van de Erlen-Meyer of te dekken) . 

3. Een glazer. buis (6) van dezrlfde diameter als de hall van de 

Erlen-Meyer (3 cm diameter) wordt aan één uiteinde vernauwd. Op 
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dit einde steekt men een stukje rubber darm (7) waarvan het 

vrije einde een terminaal uitgerokken en gesloten glazen buisje 

draagt. De lengte van de glazen cylinder, tot aan de vernauwing 

moet ongeveer 7 cm bedragen. 

Deze glazen buis wordt nu, met het brede uiteinde aan de hais 

van de Erlen-Meyer gelast. 

Op 1 cm van de laslijn worden, in de hais van de Erlen-Meyer, 

recht over elkaar twee rechthoekige gaten geboord, van 18 op 

8 mm. 

4. In een dikke, versterke rubber cylinder (9), 4-5 cm lang, die 
juist past op de hais van de Erlen-Tqeyer, maakt men aan beide 

zijden twee gaten van 7-8 min diameter, op 1,2 mm afstand van el-

kaar. Men schuift dit stuk darm op de hais van de Erlen-Meyer, 

zodanig dat de gaten vbbr de rechthoekige openingen komen te 

liggen. 

De 2 aluminium buisjes worden nu door Jeze gaten gestoken, tot 

de spleten zich in de Erlen-Meyer bevinden. 

De twee buisjes moeten uiteindelijk horizontaal, evenwijdig, 

op 1,2 mm van elkaar liggen, met de spleten op dezelfde hoogte, 

naar elkaar toegekeerd. 

Een draagglaasje (of ieder ander plaatje van dezelfde afmetin-

gen) aan 44n uiteinde vast in de klem met lange steel, moet in 

een been en weer beweging juist tussen de 2 buisjes kunnen glij-

den. De afstand tussen het glaasje en ieder buisje mag echter 

maar enkele tienden van een mm bedragen. 

5. De plaatsen war aluminium, glas en rubber elkaar raken worden 

met lijm bestreken, die weerstand biedt aan de sterilisatiehitte 

(we gebruikten met succes de "UHU-Plus" lijm van UHU-Werk H.u.M. 

Fischer Buhl , Baden). 

6. Een lege plasma-fies (bv. Baxter), van 500 ml, met intern glazen 

buisje, en waarvan de rubber stop nog altijd bedekt is met zijn 

metalen kap, wordt gereinigd en gevuld met 500 ml "aged" zeewa-

ter. Na sterilisatie wordt deze fies verbonden aan een zuig- en 

blaaspomp, met een rubber darm voorzien van een korte naald die 

men in de rubber stop steekt _ darm n° 2. 

In het midden van deze darm is een steriel filtreersysteem aan-

gebracht bestaande uit een kort glazen buisje met 2 vernauwingen, 

waarin wat samengeperste watten zit. 
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b) Werkwijze : 

Na autoclaveren der verschillende onderdelen maakt men het 

toestelletje vast aan een statief (tekening B van Fig. 8). Men 

neemt rubber darm N° 1 (vast aan het toestel) en steekt de naald in 

de stop van de plasmafles zodanig dat de naald in het glazen buisje 

zit. Darm N° 2 is, zoals  reeds gezegd,  enerzijds langs  een  naald 

verbonden met de plasmafles (op een willekeurige plaats van de rub-

ber stop) en het andere uiteinde met de pomp langs de zijde ! "druk" 

(= perslucht). 

Het te behandelen plaatje wordt nu in r?e klem met lange steel 

gestoken en tussen de aluminium buisjes gebracht. 

Eerste stadium : de pomp blaast (steriele) lucht in de fies. De 

teweeggebrachte druk jaagt het water met kracht 

door de spleten van de aluminium buisjes tegen het glaasje en 

tal van bakteriën worden afgespoten. 

Wanneer al het water uit de flex rich in de Erlen-»eyer 

bevindt, wordt de pomp stilgelegd en rubberdarm "T° 2 nu met 

het uiteinde "Onderdruk" van de pomp verbonden. 

Tweede stadium : de onderdruk in de fies zuigt nu het water terug. 

Daar de afstand tussen het glaasje en de spleten 

miniem is wordt een sterke zuigkracht uitgeoefend op de 2 zij- 

den van het draagglaasje en de mikroben worden meegezogen. 

Men kan deze twee bewerkingen nu talrijke malen herhalen, 

er zorg voor dragend telkens het glaasje op en neer te bewegen 

zodat het gehele oppervlak een zeker aantal keren vnnr de 

gleufjes komt. 

Eindstadium : door het (uitgerokken en gesloten) glazen buisje on- 

deraan het toestelletje door te zanen wordt de sus- 

pensie in een steriele Erlen-Meyer overgebracht. 

V. UITPLATING. 

Tienvoudige verdunningen (in steriel "aged" zeewater) worden 

gemaakt van de bekomen suspensies, nadat deze laatste enkele minuten 

met een Ultra-Turrax homogenisator werden behandeld. 

Volgens GUNKTL (1964) immers zitten de meeste bakteriën in ag- 

gregaten op detrituspartikels en wordt na homogenisatie een grnter 

aantal kolonies op de agars geteld. 
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De gebruikte voedingsbodem was deze aangeraden door CVIIC 

(1955) (zie kapittel "Bakteriologisch Onderzoek - Voedingsbodems 

en Uitplating"). 

Van iedere verdunning werdon 3 petri-schalen ingeënt. 

De kolonies werden geteld na 6 dagen inkubatie bij 20°C. 

VI. MIKROSKOPISCH ONDERZOEK DER GLAASJES. 
Na met de een of andere van vermelde methoden te zijn behan- 

deld, worden de overblijvende bakteriën op de glaasjes aan de vlam 

gefixeerd. 

Alle draagglaasjes worden uiteindelijk gekleurd met Gentiana- 

violet 1%, gespoeld en gedroogd. 

De telling der mikroben werd uitgevoerd bij een vergroting 

100 x 8 (immersie). Hierbij moet toegegeven worden dat geen onder- 

scheid kon gemaakt worden tussen levende en dode kiemen. Het was 

soms ook zeer moeilijk bakteriën te ondersc:Leiden van detrituspar-

tikels. 

Op ieder glaasje werden 40 velden geteld : 4 rijen van 10 vel- 

den waarvan 2 rijen in de bovenste en 2 rijen in de ondexste longi- 

tudinale helft van elk glaasje. 

Het totaal oppervlak van 1 veld _Ls 0,02 mm 2 . 

Het totaal der kiemen in de 40 velden wordt tenslotte vermenig- 

vuldigd met 125, waardoor men het aantal bakteriën per cm 2  bekomt. 

VII. RESULTATEN. 

Het mikroskopisch onderzoek der glaasjes die te Oostende ge-

fixeerd werden (onmiddellijk na het uithalen der kaders) en die we 

"glaasjes A" zullen noemen, toonde het volgende aan 

1. 	Op eenzelfde glaasje varieert het aantal kiemen per on- 

derzocht veld4ermate dat we niet kunnen besluiten tot een verdeling 

van  Poisson. Dit is o.a. te wijten aan het feit dat het aantal ge-

telde velden per glaasje klein is (voor praktische redenen) en dat 

het totale oppervlak van deze 40 velden maar een minieme fraktie is 

van  het totale oppervlak van het glaasje (nl. 1/5000). Verder lig-

gen de bakteriën vaak talrijker rond detrituspartikels. Daarom be-

schouwen we geenszins de bekomen totalen als een "joist cijfer" 



maar eerder ^ls eon "aanduiding of grootteordo" van het aantal or-

ganismen op het beschouwde glaasje. 

2. Het totaal der 40 velden, in eenzelfde serie glaasjes A 

(dus draagglaasjes die gedurende dezelfde periode werden onderge-

dompeld), schommelt soms stork van het ene glaasje naar het andere 

zonder echter van het enkele naar het dubbele te gaan (behalve voor 

de proef 15-19/V/1964) . 

Daarom hebben we er de voorkeur aan gegeven, telkens de 

hoogste en de laa ;ste waarden van één zelfde serie glaasjes A op te 

geven. (herleid tot 1 cm2 ) in plaats van de gemiddelden der totalen 

van ieder reeks. 

We nemen dan aan dat het aantal kiemen per cm 2  van aile 

glaasjes behorende tot 66nzelfde kader tussen dit berekende minimum-

maximum ligt, of dat het tenminste er heel dicht bij ligt. 

3. De resultaten van het mikroskopis(h onderzoek der t;laas-

jes A zijn in tabel 4 weergegeven. 

Hieruit blijkt dat tijdens de winter het aantal kiemen 

geringer is voor eenzelfde periode var_ onderdompeling dan tijdens 

de warmere periode van het jaar. Vooral wat de 4 dagen immersie 
betreft is het verschil tussen de maart en de mei-proef enorm. 

Het zeer groot aantal bakteriën dat we in deze mei-reeks 

telden staat waarschijnlijk in verband met de rijkdom van de film 

aan detrituspartikels. Ook tï&ron hier reeds talrijke diatomeën en 

Zoothamnion-kolonies (peritriche ciliaat),aanwezig, evenals Leuco-

trichen-trichomen. 

ZOBELL en ALLEN (1935) telden op de door hen onderzochte 

glaasjes (ondergedompeld aan de Pier van het Scripps Institution 

van La Jolla in Californi6), na 1, 2 en 3 dagen, respectievelijk 
150.000, 700.000 en 1.800.000 bakteriën/cm 2  (gemiddelden van de 

eerste 6 maanden van 1933). 

CVIIC (1953) in de haven van Split (Joegoslavië) telde er 

in mei 1953 : 77.000, 177.000, 230.000 en 380.000 na 1, 2, 3 en 4 

dagen immersie, hetgeen tamelijk .h oed met onze eigen waarnemingen 

overeenstemt. 

Zoals deze auteurs vonden we dat het merendeel der  mikro-

ben kleine, coccoide staafjes waren (Fig. 9). Af en toe waren 
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rosettes van Leucothrix mucor OERSTED (een vertegenwoordiger van de  

groep der Sch .zomyeetes Leuco thiobacteriales) op de plaat jes voor-

handen. Typisch.e cocci, evenais langere staafjes waren minder  
talrijk.  

4. 	Door het aantal kl.emen dat op de giaas j es bli j ft "na de  
behandeling" af te trekken van het minimum-maximum der glaasjes A,  
krijgen we een gedacht van het aantal bakteriën dat we tijdens de  

behandeling van de draagglaasjes hebben kunnen loskrijgen.  
Wanneer we doze aantallen nu vergelijken met de tellingen  

van de kolonies op de agars, kunnen we ongeveer uitmG .ken welk 4 van  
de losgemaakte mikroben wil groeien op de gebruikte voedingsbodem.  

Aile opgegeven cijfers in de tabellen hebben betrekking  
op 1 cm2 .  

A. De kontakt-methode : wend vanaf het begin verlaten. Het ~.3nta1 
---- 	 a  

kolonies dat op 1 cm -  agar ontstond was  
zeer groct en de snel .stgroeiende hadden n. korte tijd de later  

opkomende voiledig bedekt zodat e n juiste telling onmogclijk  
was  

Misschien zou deze methode met weer selectieve media kun-
nen hernomen wcrden.  

B. De "swab-rinse method" : ofschoon het % losgemaakte mikroben  
groot was, word ook deze methode snel  

verlaten voor haar variabil.iteit en totaal gebrek aan reprodu-  

ceerbaarheïd.  

Ook MORRIS en DARLOW (1959) hebben bij hun proefnemingen  

op kiemdodende verfstoffen voor dezelfde reden van deze methode  

afgezien.  

C. Centrifuge.ren  der glaasjes (Tabel 5). Het resultaat was nega-  

tief daar het aantal bak-  
teriën op de glaasjes nà de behandeling van dezelfde grootte-  
orde bleek als op de glaasjes A. Dit staaft trouwens de vast-  
stelling van ZOBELL (1946) dat het specifiek gewicht van ma-  
riene bakteriën ongeveer gelijk is aan dit van zeewater, waar-  

door het onmogclijk is de mikroben door gewone centrifugatie  
althans, te scheiden van het zeewater.  
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D. Turbulentievorming (Tabel 6). Ook doze methode bleek niet doel-  

treffend daar het aantal niet los-

geraakte micro-organismen gclijk was aan het aantal bakteriën  

op de glaasjes A.  

Eén uitzondering nochtans : de proef van 2--5/XII/1963  

waar het aantal kolonies op de agars tam .elijk groot was en  

maar 30 tot 50  %  kiemen meer overbleven op de behandelde glaas-  

jes.  

E. Afborstelen van de glaasjes (Tabel 7). Het aantal losgemaakte  

bak teriën is tamelijk  

groot aangezien er maar 15 à 30 % kiemen meer op de plaatjes  
overbleven.  

Deze metll.ode heeft echter twee nadelen  

a. het is moeilijk het gehele oppervlak van  de glaasjes, en  

des te meer van 2 gZaas  je  s, op een g3li . jke mander af e  

borstelen, waardoor de beh^ndeliligsf out ts.melijk groot  

wordt.  

b. een zeker aantal mik.r_oben blijft in de haren van het bors--  

teltje steken, waardoo» ook een zekere fout optreedt.  

We vinden dus feitelijk hier de nadelen van de "swab-  

rinse method" terug.  

F. Afspuiten (Tabel 8) en  

G. Afzuigen (Tabel 9) der glaasjes. Een groot % bakteriën werd met  

deze methoden losgekregen.  

Beide werden echter verlaten voor de volgende die feitelijk  

een kombinatie is van aile twee, en tevens het risico voor  

uitwendige kontaminatie sterk vermindert.  

H. "V'laterpressa .re-and-•suction rinsing method" (Tabel 10).  

Met deze methode werden niet alleen 75 à 95 % der mikro-  
ben. e;fgezogE:n .en J,gespeterl, .mau:1: het cantal koIOni . FA dat op .d o  

agars oni;staa-4 is veei g.r.oter daL uet dÿ dyylcro mct,2oden' f be-  
na1ve Moor de toesteilet j e;.; B en E in  de .pr0ef v'aAi  6~10/ÎII/ 
1964).  

We zijn er nochtans van ove .,?tuigd dat het grote aantal  
kiemen dat op de voedingsbodems groeide na de laatste proefne-  

ming in verband staat met  de oekologische omstandigheden van  
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het milieu. Ook GUNIŒL (mondelinge mededeling) deelt deze 

zienswijze. 

VIII. BESPREKING, 

Uit de tabellen blijkt dat met 4 der aangewende methoden een 

groot % bakteri ën van het oppervlak verwijverd werd : 

1) het afborstelen 

2) het afspuiten onder druk 

3) het afzuigen met "onderdruk" 

4) do "waterpressure-and-suction rinsing method". 

Doze laatste methode lijkt de meest geschikte niet alleen om- 

dat ze de voordelen der 2 vorige kombineert, maar tevens de 

mogelijkheid van uitwendige konta.minatie uitsluit. Daarbi j was het 

% bakteriën dat we in kultuur kregen aanzienlijk hoger dan met de 

andere methoden. 

Alle marlene bateriologen zijn 	erover eens dat men op een 
bepaalde voedingsbcdem s7_ech ts een minieme f ra2.tie der kiemen, aan- 

wezig in een bepaald monster, kan kwekm. 

Het aantal mikroben dat grces.de op de voedingsbodems varieerde, 

bij gebruik van het ontworpen toeste].letje , tussen 4 en 10 % (met 
uitzonderlijk hcge cijfers vuor de pr,,ef van 15-19 mei : 20 à 40 %). 

De bekomen resultaten lijken ons bevredigend aangezien : 

a) in ' liet te:t_Iez:L van del bra,i tè f:iër. op dit) .  g7:aa.s es men geen on- 
derscheid kan maken tussen levende en dode mikroben 

b) zoals ZOBELL (1946), en ook wijzelf (zie kapittel Bakterio-

logisch Onderzoek, Vcedingsbodems en Uitp7.ating) hc;bben vastgesteld 

is het grootste aantal kolonies op de agars slechts aanwezig na 12- 
16 dagen inkubatie, zodat de gegeven cijfers in de tabellen (die be- 

trekking hebben op slechts 6 dagen inkubatie) niet het maximum ver- 
tegenwoordigen dat ze na twee weken inkubatie zouden bereikt hebben. 

Ofschoon het in onze bedoeling 1 . a .g met behulr -Tan het oncwor.pPn 

toestF)_let jo de samnst.:li_i.ng 7d11 i1. e 'btA -teridla primrdre fila op 

versehillende substraten kava,litatic;f en kw :11 -titati.cf na te gaan, en 

de verschillende soorten bakteriën te bepalen, hebben we, daar ons 

laboratorium op dat ogenblik nog niet de odige apparatuur hiervoor 
bezat, van dit plan moeten afzien. We hopen echter binnenkort dit 

probleem terug aan te vatten. 



BAKTERIOLOGISCH ONDERZOEK  

VOEDINGSBODEMS EN UITPLATING  

In de literatuur zijn de aungera? el1 voedingsbodems "om het  
grootst mogelijk aantal kiemen te krrel.en" zo talri jk ais verschei -  
den (ZOBELL 1946, CARLUCCI en PRAIrIER 1957, JANNASCH en JONES 1959, 
JONES en JANNASCH 1959, BUCK en CLEVERDON 1960, 1961, enz. . .. ) .  

Daar geen enkele voedingsbcdem gescllikt is year alle ruariene  
bakteritin hebben we in vocr_gaande proeven de klassieke en meest ge-  
bruikt voedingsbodem 2216 van ZOBELL, gemodifieerd door CVIIC  
(1955), aangewend.  

Tussen deze proefnemingen door hebben we nochtans verschillen-  
de andere "agars" getest, evenals twee ;ùaniez°en van uitplaten om,  
met het oog op het onderzoek van de mikrobe-1 in de primaire aan-  
groei ( zie 15-dagen c,ycius ) , uit te *naken w Lke  

a) de mecst geschi.kte voediiigsbodam is voor de bakteriUn in de  

haven van Oostende  
b) de beste manier van uitplaten i.s  
c) de juiste in.kubatietijd van de agars is.  

I. MATERTAAL en 1lETHODEN.  

A. Voed,_ngsbodems 	1 	2 	 3 	4 	5  
Peptone 	 5 gr 	5 gr 	2 gr 	5 gr  
Glucose 	 1 gr 	1 gr 	1 gr 
Gistextrakt 	- 	- 	- 	0,lgr 
FePO4 	 0,1gr 	0,lgr 	0,3gr 	O,igr 
Nutrient Broth   

~ 	- 	6 gr 	- 	8gr (Difco)  

Agar-Agar 	 15 <;r 15 gr 	15 g:e 	15 gr 	15gr  
Geu:i; til.leera 	

250 ml 250 ml 290 ml 250 ml 1000m1  water  

"Aged" zewater 
	750 ml 750 11 750 ml 750 ml  



Bodem 1  = Agar. nr. 2216 van ZOBELL (1946), zeer vaak gebruikt in 

mariene microbiologie. 

Bodeen 2 _ Volgens REUSZER (1933) zou glucose een gunstige invloed 
hebben op de ontwikkeling van mariene bakteribn. 

We hebben daarom bodem 1 gem .odifieerd door er 1 gr glucose 

per liter aan toe te voegen. 

Bodem 3  = milieu van CVIIC (1955) dat we in aile voorgaande proeven 
aangewend hebben. CVIIC beweert 15 tot 20 % nicer kolo-

nies te bekomen met deze formule dan met de voedingsbodem 

2216 van ZOBELL, of de agar van REUSZER. 

Bodeen 4 = in 1952, tijdens onderzoekingen over de invloed van druk 

op mariene bakteriën, stelden OPPrlJHEIMER en ZOBELL vast 
dat voedl.ngsbodems die gistextrakt bevatten een groter 

kiemgeta'! gaven (bodem 2216 E). 

In 1957 stelde JONES al,,erreen vas-t dat gistextrakt een 

gunstige invl: ed lleeft op de ontwikkeli_ng van lpariene mi- 

kroben. Na hem hebben talrijke on3e.7zoekers deze bevin- 
dir_g bevestigd. 

We hebben dan ook onze voedingsbodem 2 gewi j zigd door er 

0,1 gr gistextrakt per  lite:: aan toe te voegen. 

Bodem  5  = de gewone "Nutrient Agar" die gebruikt wordt bij wateron-
de rzcek (S k/Idc .. ±_ Methods for the  Examination of Water 
and Wastewater). 

De pli van aile agars bereid met zeewater word op 7,6 gebracht 
met 1 N NaOH vbôr het autoclaveren, om een eind-pH te bekomen van 
7,6 ± 0,1. 

B. D'diluti on  water bl.anks" werden met "aged" zeewater ge - 

maa,k t voor de uitplating op bo-
dems 1, 2, 3 en 4 ( op basis van zeewater) eh iliet de  f vsiolo- 
giscne cplcssïng voor boderu 5  (op basis van aq.dest.). 

C. D Auitpl ating. 

a) deklassiekeg_etplatenvo7.gensKOCH : 

1 ml van elks verdunnling die men wenst uit te platen wordt 
in een steriele petriplaat gepipetteerd. Vooraleer er de 
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tot 42° C a.fgekoelde agar op te g;.eten (20 ml per petri--  

pl.aat) worden aile petriplaten op een tot - 12°C afgekoel- 

de gl aspl.aat gelegd oro de (vaak 1.ethale ) invloed van een  

te hoge temperatuur op de mariene mikroben te vermijden 

( GUNKEL. JONES  en ZOBELL 1961).  

b) de oppervl_akte spreiding  

We vonden in de literatuur twee methoden van uitplaten 

aan het oppervlak, gepreconiseerd voor mariene micro-orga--

nismen : de ene van CARLUCCI en FRAMER (1957), de andere 

van BUCK en CLEVERDON (1960). 

Eerstgenoemde auteurs pipetteren 0,1 ml van een bepaaide 

verdunning op het oppervlak van een agar, en door de pe-

tripiaat vervol.gcns in aile richtingen te wentelen, pogen 

ze de vloeistof uniform over het oppervlak van de agar te  

spreiden (hetgeen niet altijd gemfkkelijk is door (40 op-
pervlaktespanning). 

BUCK en CLEVERDON daarente;en verdet n de vloeistof over 

het oppervlak met behulp van een gepiooid (steriel) glazen 

staafje. Het nadeel hiervan is dat steeds een zeker can-

tal bakteri6n aan het staafje blijven kleven. 

Om de nadelen van beide methoden uit te schakelen hebben 

we de volgende mod+.fikatie geprobeerd, die ons werd bijge-

~eo^nit door een rievwe manier van oppervlakte-uitplating, 

onlangs op punt gezet door VAN DER HEYDE (1963) in de 

ringpiaten_methode  

Door 10 ppm Tween  80 aan de voedingsboiem toe te vnegen 

wordt de oppervlaktespanning verlaagd en de uniforme 

ver?.eling van de vloeistof vergemakkelijkt, hetgeen het 

gebruik van een glazen staafje overbodig maakt. 

Tween 80, al.thans in de gebruikte hoeveelheden, schijnt 

geen nadeligs invloe3 te hebben or de entwikkelin,s' van  

martens kiemen (JONES c n JANNASJH 1999) .  

De ingente petriplaten werde in  droge atmosfeer (CaC1 2 )  

geplaatst met het deksel aan de bovenzijde, tot het opper-

vlak van de agar droog is (ongeveer 15 minuten). Dan war-

den ze omgedraaid en geïnkubeerd als gewone petriplaten. 
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D. Inkubatie t e eratuur . 

18-20°C voor de bodems op basis van zeewater. 

37°C voor de agar bereid met  gedistilleerd water. Deze laat-

ste temperatuur, lethaal voor het merendeel der mariene bakteriën, 

bolet geenszins de ontwikkelin7 van kiemen van tellnirische onr-

sprong (Standard Methods for the Examination of Water and Vlaste-

water). 

II. ,JiONSTERNA?JE. 

- 	 Op 5 febr. 1964 word in een steriel _fles je een monster 
zeewater genomen van op het vlot in de haven, en naar Gent overge- 

bracht in een geca7_orifugeerde zak. 

De verdunningen 10 -1  tot 10-4  werden uit.replaat volgens 

beide vermelde methoden op de voedingsbodems 1, 2, 3 en 5, naar 

rato van 4 petriplaten per verdunning. Te telling van het aantal 
kolonies greep plaats na 2, 4, 6, 9, 12, 1F en 20 dagen inku'atie. 

- 	Op 25 febr, 1964 en 5 maart 1964 werd opnieuw een monster 

genomen, en uitgeplaat op voedingsbodem 3  (di.; de beste resultaten 

scheen te geven) en agar 4. Ditmaal alleen volgens de methode der 

Kochse gietplaten. Telling eveneens na 2, 4, 6, 9, 12, 16 en 20 
dagen inkubatie . 

III. RFSIFLTATEN  en  EESPI7KING. 
Voor de interpretatie van de resultaten hebben we altiid die 

verdunning gekozen die de mooiste kolonisatie vertoonde op de agars 

aan het einde van de inkubatieperiode (van 50 tot 400 kolonies). 

Het rekenkundig gemiddelde, de gemiddelde deviatie en de gemiddelde 

deviatie uitgedrukt in % va r. de 4 parallelen zijn in de Tabellen 

11 tot 14 weergegeven. 

A. Proef  van  7 febr. 1964 	Gietplaten  naar KOCH  (Fig. 10) 
1) Voedingsbodem 3 gaf de besteres?,.itaten (35omeor kolonies 

dan bo3ems 1 e n 2),  iletgean de 	1  _tnd ngan an CTTII(; (1955 ) be v?s- 
tigti. 

2) Ondanks het felt dat het aantal bakteriën van tellurische 

oorsprong groot zou moeten zijn door de s.anvoer van zoetwater langs 

de sluizen en het lozen van afvalwater in de haven, is het aantal 
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kolonies op voedingsbodem 5 (bereid met s.g.dest. en geinkubeerd 

bij 37°C) zeer k i_e:? n vergeleken met  dit geteld op de agars bereid 
met zeewater en gelnkubeerd bij 20°C. 

Dit in overeenstemming me t  de algemeen aanvaarde regel 
dat : 

a) zaewatar een inhibitorische invloed uitoefent op bak- 

teriën van tellurische oorsprong (ZOBELL 1946, BRISOU 1955, 
AUBERT, LEBOUT en AUBERT 1963). 

b) voedingsbodems niet bereid met zeewater (ZOBELL en 

FrLTF.Ar47 1933, MAC LEOD en ONOFREY 1956) en een hoge inkubatie- 

temperatuur (ZOBELL en CONN 1940) niet geschikt zijn voor de 

ontwikkeling van mariene mikroben. 

3) Het grootste aantal kolonies werd geteld na 9-12 dagen in-
kubatie bij 20°C. Op het zoetwater-milieu, geinkubeerd bij 37 ° C 
werd het maximum reeds na 6 dagen bereikt, en 80% der kolonj.;s 

waren reeds na 2 dagen aanwezig. 

Vermelden we dat ZOBELL (1946) het gfr.00tste aantal kolo- 

nies pas na 18 dagen vond, en dat GT.TNKEL (1963) slechts de telling 

na 21 dagen uitvoert. 

B. Proof van 7 febr.1964 	Opprrvlakte spreiding (Fig. 11) 

1) Voedingsbodem 2 gaf de becte resultaten zonder r.ochtans de 
andere 2 zeewater-milieu's even sterk te overtreffen als bodem 3 
het deed bij de gietplaten. 

2) Veel minder kolonies op vcedingsbodem 5 (aq.dest.) dan op 

de agars bereid met zeewater. 

3) Het grootste aantal kolonies is bereikt na 9 dagen inkuba-
tie (6 dagen voor milieu 5). 

Leggen we de grafieken 10 en 11 op elkaar, dan stellen we 

vast dat : a) voor de voPdingobodemg bereid met zPewate.r, de maxima 
bekcmen met de gietplaten veel hogqr liggen dan deze bekomen met 
de oppervlakte-inenting. Dit bevestigt de resultaten van CARLUCCI 
en PRAMER (1957), maar niet deze van BUCK en CLEVERDON (1960, 1961). 
De vraag kan gesteld worden of het verschil van biotoop waaruit de 

monsters afkomstig zijn geen verkla.ring is voor deze uiteenlcpende 

resultaten? 
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b) voor de zoetwater -agar vi.nden we het tegenovergestel---  
de : de cpperv7.akte-uitplating gaf de beste resultaten. We moeten  
echter toegeven dat de gemiddelde deviatie zeer groat is. De kie-  
men van tellurische oorcpr,;ng aanwezig in het havenwater schijnen  
dus een m.eer c,tririt a~roob karakter te hebben.  

C.  Proeven van 25 febr, en 5  maart 1 9 64 	Gietpla_tennaa.r KCCt.7. -_  
7aa~.s JO= (1957) , CARLUCCI en  PRAMER (1957) , JANNASCH en 

JONES (1959), en BUCK en CLEVERDON (1960, 1961) hebben we de guns-  
tige invioed van gistextrakt kunnen vaststellen.  

Het aantal kolonies op viceding.;bodem 4 ligt + 10% hoger dan op  
agar nr. 3.  

Het maximum der  kolonies word opnieuw na 9 dagen inkubatie bi.j  
20°C geteld. Het aantal kiemen dat we in daze twee îaatste nroef-  
nemingen hebben gevonden li,g -t tienmaal hoger d an dit op 7 febr. De 
temperatuur van het zeewater was  echter op 1°C na gelijk bij de 
drie mon.,ter_namen (1°C, 0°C, 1 °C). De redene -1 van deze plotse toe-
name  kunnen zecr talrijk zijn (ZOBELL 1946, BPISOU 1955). 

IV. KONKLUSIES.  

Voor het kwantitati_ef onderzoek van mariene bakterin in ans 
biotoop bl.ijkt dat  

a) voedingsbodem 4, bereid met zeewater en een weinig gistex- 
trakt bevattend, de meest geschikte der onderzochte media is. 

b) de inenting valgenû de klassieke gietnlaton naar KOCH veel 
betere resultaten geeft dan de oppervlakte-uitpiating.  

o)  het grootste aantal kolcnies op de agars aanvrLzig is na 
9-12 dagen inkubatie bij 20°C. 

d) het aantal bakter;ën van tellurische oorsprong aanwezig in 
het havenwater gering is, vergeleken met de tytiisch mariene mikra--  
ben.  
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DE PRIMAIRE AANGROEI  

15 -DAGEN C YC LU"  

I. INLEIDING,  

Om een idee te krijgen van  

a) de primaire aangroei ; ttz. de organismen die zi .ch na  de ba,l:- -  
teriële film op een ondergedompeld substraat gaan neerzet-- 

ten, 
b) de  settlingsperiode, ttz. de période van het jaar waarin 

sessiele organismen met peJ_agische larvale stadia zich op 
een substraat gaan vasthechten, 

c) de substraatspeclficiteit, ttz. de kwalitatieve en kwanti- 

tatieve verschi'llen die kunnen optreden in de begroeiing 

van substraten van vErsohillende acrd, 

be:J_oten we gedurende één jaar, om de maand, proefplaat- 
jes in het water te hangen voor een periode vfn 15 dagen. 

4 soorten materiaal werden  ais substraat gebruikt 
1) glas  

2) ü.zobe-hout (zeer hard kongolees hout dat thans algemeen ge- 

bruikt wordt voor superstrukturen die geheel of gedeelte- 
îl jk onier water liggen)  

3) metaal (plaatijzer dat gebruikt wordt in de scheepsbouw) 

4) metaal, eerst bedekt met een anticorrosief, dan met een 
an'»-fcu .J.ing verf op basis van koperzouter_ (type Tropical 3,  
juiste samenstelling onbekend). 

Met  het ocg op het onderzoek ondcr het binoculaire dissectie- 
mikroskoop werden voor aile plaatjes, ook deze vervaardigd in hout 
en metaal, dezelfde afmetingen gekozen als de reeds gebruikte draag- 
glaasjes (zie primaire film) : 7,5 x 2,5 x 0,1 ^m. 

De werkelijkA dikte van ai7e pla.:a+jr~; er. ;laasjes bedr,:Qt;  

echtar tussen 0,12 on 0,13 cm, zodat w~ steeds a'_s ±o+qal  opper- 
vlak 40 cm2  hebben aangencmen. 
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II. MATERIAAL en METHODEN. 

De doorboorde glaasjes en plaatjes worden, naar rato van 5 

glazen, 5 houten, 5 metalen, 5 metaal + anti-fouling, met dunne 

nylondraden tussen de metalen staven van een teak-kader vastge-

hecht (Fig. 13). 

In hot begin van iedere maand, van juli 1964 tot juni 1965 

werd een dergelijke kader, voor de duur van 15 dagen in het zeewa-

ter gehangen. De kader was met een dikke nylonkoord aan het vlot 

vastgehecht en hing, verzwaard door een tegengewicht van 5 kgr op 
1,5 m diepte. 

Volgende onderzoekingen en bepalingen werden telkens verricht 

op de primaire begroeiing der substraten a 
Bakteriologisch onderzoek 

Volume 

Drooggewicht 

Asgewicht 

Organische stoffen 

Eiwitten 

Chlorofyl a, b, c 

Kwalitatief ondcrzoek der organismen 

Kwantitatief onderzoek der organismen. 

Bij het uithalen werden de monsters voor bakteriologisch on- 

derzoek i-a steriele ; entrifugeerbuizen gsplo.atst, gevuld met ste- 

riel "aged" zeewater, en bedekt met een steriele rubber kap. 

De andere glaasjes en plaatjes werden ondergedompeld in poly- 

ethyleen potjes gevuld met gefiltreerd zeewater. 

Voor het transport werd alles in een gecalorifugeerde zak ge- 

plaatst. 

A. Bakteriologisch onde:rzoek. 

Naar gelang er al dan niet reeds een zekere dikte van begroei-

ing aanwezig was, werden de plaatjes afgekrabd i.n een steriele pe--

triplaat gevuld met steriel "aged" zeewateJ. I,Jk pîaatje werd dan 

met het apparaatje voor "waterpressure-and-suction rinsing method" 

behandeld, om de ow rblijvende mikroben van het opperviak los te 

krijgen. 
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a) de zo bekomen suspensie 

b) de 50 ml "a;;ed" zeewater uit de centrifugeerbuis 

c) het afkrabsel + zeewater uit de petriplaat 

werden samengegoten in een steriele '_;rlen-Meyer, aangelengd tot een 

gekend volume met steriel "aged" zeewater en enkele ogenblikken ge- 

homogeniseerd met de Ultra-Turrax om de bakteriën van de detritus- 

partikels te scheiden (GUNKEL 1964). 

Van de tienvoudi;e verdunningen, werden 10 
3 
 tot 10-7  uitge- 

plaat (3 parallelen per verdunning) op milieu 4 volgens de Kochse 
methode. 

De agars werden geïnkubeerd bij kamertemperatuur (18-20°C) en 

de kolonies geteld na 12 dagen. Ook hier werd telkens de verdunning 

die de mooiste kolonisatie gaf op de voedingsbodems (50 3. 400 kolo-

nies) weerhouden voor het berekenen van het kiemgetal. 1111e getal- 

len hebben betrekking op een voll.edig plaatje, ttz, 40 cm 2 . 

B. Volume. 

Van ieder substraat wordt 1 plaatje afgekrabd in een petri-

plaat met gefiltreerd zeewater en verv)lgens afgeborsteld met een 

fijn penseel tot aile begroeiing van het oppervlak verwijderd is. 

De bekomen suspensie wordt gecentrifugeerd gedurende 5 min. bij 

3000 toeren/min. en het volume der be groeiing tot op 0,05 ml afge-
lezen. 

C. Drooggewicht. 

Na bepalen van het volume wordt de begroeiing uit de centrifu-

geerbuizen overgebracht op vooraf gewogen. membraanfilters. Deze 

filters + 2 contrôle filters worden vervolgens gedroogd bij 103°C 

gedurende 1 uur. Na afkoelen in een dessicator herweegt men de fil-

ters. Rekening houdend met het gewichtsverlies der membraanfilters 

kan men het drooggewicht der primaire begroeiing berekenen (in mg). 

D. Asgewicht. 

Dezelfde filters + 	 wor:ien in porseleinen kroesjes 

verast bij 600 °C gedurende 1 uur. 

Na afkoelen in eon dessicator worden de kroesjes (waarvan het 

asgewicht bekend is) 7ewogen. Het asgewicht der membraanfilters 

bedraagt slechts enkele Lij arc F r.am en mag derhal .ve verwaarloosd wor- 
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den, zodat men uit het asgewicht der "kroesjes + aangroei" - asge-

wicht kroesjes", het gewicht van het anorganisch materiaal der 
primaire "Aufwuchs" kan berekenen. 

E. Organi_sche stoffen. 

Het verschil "drooggewicht - asgewicht" is een ruwe maatstaf 

voor het gehalte aan organischP stoffen. 

Gezien deze eenvoudige methode nog steeds aangewend wcrdt zo- 

wel voor marien ais voor zoetwaterplankton en benthos, hebben we 
ze ook voor ons . onderzoek aangewend. 

F. Eiwitten. 

De methode van KREY, BANSE en HAG:IEIER (1957) en van RAYMONT, 

AUSTIN en LINFORD (1964), beide gebaseerd op de biureetreaktie 
bleken het best toepasselijk op onze begroeiingen. 

We hebben volgende modifikatie van hur methode uitgewer.kt : 
Reagentia : CuSO¢  20 % 

NaOH 2N 

Werkwijze : de plaatjes worden afgekru.bd in 50 ml gefiltreerd zee- 

water. De suspencie wordt gecentrifugeerd f5 min. bij 

3000 t/min.) en het volume afgelezen. 

Na decanteren van de vloeistof wordt het residu gehomo- 

geniseerd met 10 ml 2N NaOH, met eer. Ultra-Turrax hnmo- 

ger.isator (15.000 t/min,) 

Men centrifugeert opnieuw 5 min. en giet het extrakt 
in een proefbuis. 

Naar gelang de hoeveelheid begroeiing worden 1, 2 of 
5 ml hiervan aangelengd tot 10 ml met 2N NaOH. 
Me_a. voegt 0,5  ml CuSo4  20 % toe en schudt 1  minuut. De 
maximale kleurintensiteit ontstaat na 10-15 minuten, 

waarna men opnieuw centrifugeert en de vloeistof in 

1 cm brede cuvetten giet. 
Da tra_Zûmissi . -3 wordt repaald i.. een Rocs;.man-cc iorimeter 

bij 530 mmu (groene filter), 7.o.v. een bl2.zco bestaan- 

de uit 10 ml 2N NaOH waaraan 0,5 ml CuSO4  word toege- 

voegd en gecentrifugeerd. 
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Een ijkkurve opgesteld met "bovine plasma albumen"  

(22(A zuivere proteïner_) liet toe de gemeten transmis-  

sies in mg eiwitten om te rekenen (Fig. 14).  

G. Chlorofyl.  

Ten einde ook een idee te krijgen van de hoeveelheid en de  

evolutie der plantaardige organismen die deel uitma.ken van de aan-  

groei, hebben we het gehalte aan verschillende bladgroen-pigmenten  

bepaald.  

De methode was deze van RICHARZS en THO ,U)SOTT (192), gemodi-  

fieerd door PARSONS en STRICT.LAI~,r1) (1963).  

We voerden ze op volgende manier uit  : 
Reagens : 90% acetone .  

Werkwijze : na afkrabben en centrifw;eren der aangroei in speciale  

propyleenbuisjes voorzien van een kap, wordt de over- 

tollige vloeistof afgegoten en Fiet volume zefgele ,en.  

Naar gelang de hoeveelheid sestion voegt men 	of 10 ml 

acetone 90%  toe. Men mengt zorgvuldig het neerslag  

met het extrahens en sluit de buizen hermetisch.  

De monsters wcrden in een doos geplaatst (om afbraak 	•  

van chlorofyl door licht te voorkomen), en in de koel-

kast bij 4°C, gedurende 24 uur.  

Hierna centri.fugeert men opnieuw (3000 t/min., 5 minu-  
tan) . Ilct cx Lrakt wordt in 1 cm brede cuvetjes gego-  

ten en de optische densiteit in een Beckman spectrofo-  

tometer afgelezen bij de golflengten 750, 665, 645,  

630 mmu . Als bla.nco gebruikten we 90% acetone.  

Alle absorpties beneden 0,8 ziir_ direkt proportioneel  

met  de concentratie aan pigmenten, en volgen de wet van  

Leer.  

Bij hogere concentraties moest telkens verdund worden  

met 90% acetone.  

Gebruik makende van ac formule ti van  RICHARDS en THOMP-  

SON, gemoûii ieerd door PARSONS en  STRICI:LAT;D, kan men  

uit de optische densiteit het gehalte aan chlorf,yl a,  

b en c berekenen volôens  
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Ca = 11,6 D565  - 0,14 D630  - 1,31 D645 

Cb = 20,7 D645 - 4,34  D569 - 4,42 D630 

Cc = 55 D630 - 16,3 D645 - 4,64 D665 

waarbij Ca, Cb, Cc de concentraties aau chlorofyl a, b, 

c, in mg/1 zijn en D665 , D645  en P630  de optische densi- 
tei t bi j de golflengten 665, 645 en 630 ranu . 
Vooraleer men deze berekeningen maakt, moet echter de 

D750 waarde, als korrektiefaktor voor turbiditeit tel- 

kens van de D665,  D645  en D630  afgetrokken worden. 

Door vermenigvuldigen van de Ca, Cb en Cc waarden met 
de faktor 

volume extrahens (in ml) 
1000 mi 

bekomen we ten slotte het chlorofylgehalte (in mg) van 
de primaire begroeiing (ttz. op 40 cm 2  oppervlak". 
Gezien de lage waarden bebben w alles in microgram om-
gszet. 

H. Kwa]itatief onderzoek. 

Daar veel organismen, voornamelijk Protozoa, niet tegen fixa- 

tie bestand zijn, hebben we bij de aankomst in het laboratorium al- 
tijd eerst en vooral het levend materiaal onderzocht. De plaatjes 
werden hiervoor in petrischalen gelegd, gevuld met 'e$.ltreerd zee- 
water. 

Onder het binoculair dissectiemikroskoop werd de algemene aard 
der begroeiing genoteerd en werden tevens nota's genomen over de 

gedragingen der voornaamste macro-organismen. 

Om de micro-fauna te bepalen namen we, op verschillende plaat- 

sen van de begroeiing, met behulp van pincet of micropipeti, kleine 
sta].en die dan in een druppel zeewater tussen draag- en dekglas met 

het gewone optische mikroskoop werden onderzocht. 

1) PROTOZOA. 

Veel gebruik werd gemaa.xt van de "Potc^ompressor", een 

"samendrukkamertje" waarmee de protisten volledigd konden stilge- 

legd worden zonder dat nochtans hun zeer delikate strukturen werden 
geschonden. 
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Bi j de studie der vri jleven_d? ciliaten bleek het echter 

noodzakelijk, naas -t levend onderzoek en onnamen met electronenblit - 

sen in  normale  en fasenkontrastbelichting, ook histologische en 

c.ytologische technieken aan te wenden, OM  tot een juiste determi- 

natie te komen. 

De meest interessante techniek bleek ten slotte de 

Bod_an'se zilverproteir_aat-impregnatie, beter bekend onder de  naam 

"Protargol-imaregnatie". 

Deze techniek, sedert lang aangewend voor hi_stologische 

zenuwkleuring, werd door K IRBY in 1950 aangewend voor de studie van  

flagellaten en  ciliaten. 

Het is echter pas sedert de publikatie van DRl_GT9C0(19 62 'c) 

dat ze door de meeste protistologen algemeen aanvaard werd. 

Wijzelf hebben met succes de modifikatie van DEROUX en 

TUPFRATJ (1965) gebruikt. 

In tegenstelling met de ChATTON- L`tidOFF techniek, waar al- 

leen de infraciliatuur gereveleerd wordt, warden met deze methode 

het volledige ciliën_kleed, de kern en aile irevendige strukturen 

prachtig geimpregneerd. 

De Protargol-impregnatie is daarom ook, samen met de 

CHATTON-LWOFF techniek de basis gewo' den van aile onderzoek op ge- 

bied van de morfologie en de systematiek van  de infusoriën. 

2, JET1,T0MEEN. 

Om een dergelijke determinatie van kiezelwieren te kunnen 

uitvoeren, is het nodir eerst aile protoplasmatische bestanddelen 

uit de schalen te verwijderen. 

Bij het vervaardigen van blijvende preparaten hebben we 

de methode van HTNDEY (1951) gevolgd, die we lichtjes modifieerden. 

Reiniging van de frustules 

De aangroei wordt in een fies met aq.dest. gebracht, 

walraan een weinig Tween 80 word geroegd, en met eon magneet- 

rcerdor behandeld o;L de ki€elwi ercn_ .  van he detritus en de 

modderpartikels los te maken. 

Na bezinken wordt het supernatant agegoten. 

Men voegt J.0 ml geconcentreord HC1 toe on verwarmt enkele 

minuten tot er geen effervescentie weer is. Na afkoelen lengt 
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men opnieuw aan met aq.dest. en laat bezinken.  
Mon decanteert en was -é herhaaldelijk met aq. dest.  
20 ml geconcentreerd H2 SO4  toevoegen en 15 minuten koken,  

waarbij de suspensie zwart word t .  

Gedurende het koken voegt mon kleine hoeveelheden NaNO 3  
bi j to de zwarte kleur verdwijnt.  

Men laat afkoelen en wast verschillende malen met aq.  

dest.  

De zuivere diatomeën kunnen nu in een weinig aq.dest. met  

formol en een weinig Tween 80 bewaard worden.  
Monteren van de  frustules a  

Men laat een druppel van de bekomen diatomeën-suspensie  

ob een dekglaasje vallen, dat vervolgens 15 minuten bij 700°C  

in een moffeloven verhit wordt.  
Bij het uithalen worden de dekgleasjes, samen met r~•opere  

draagglaasjes op een verwarmplaat ge1E ;d.  

Een druppel hars wordt midden het draagglas gelegd en de  
dekgiaasjes hierop omgekeerd.  

Men laat drogen bij 50°C.  

De overmaat hars wordt met xylol verwijderd en de prepa-  
raten geringd.  

De determinatie gebeurt met normale of fasen-kontrast be-  
li ~r,ti ng.  

I. Kwantitat~ief onderzoek. 
 

Onmiddellijk na het kwalitatief onderzoek werden de plaatjes  

met hun begroeiing in 4cg formol-zeewater gefixeerd. De aangroei  

wordt vervolgens afgekrabd en het plaatje volledig gereinigd met  
een penseel.  

Het geformoleerd materiaal wordt in een beker langzaam geroerd  

met een magneetroerder, om de organismes_ te scheiden van zand en  
modder.  

a) Scheiding  van debegropiAn6 -in verschili er_de  _f_~akties  

(Fig. 15).  
De inhotd van de beker worat in een glazen cylinder ge-  

goten, waarvan de basis afgesloten is door planktongaas (type zod- 
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planktonnet maaswijdte  260-270  mu)  en het  filtraat wordt  opgevangen 

in een tweede beker. Men spoelt verschillende malen na met  gefil-
treerd zeewater. Het materiaal dat op het gaas blijft liggen wordt 

gerecupereerd en aangelengd met 4% formol -zeewater tot een gekend 

volume. Dit geeft de zogenoemde GROF NET FRAKTIE. 

Het filtraat wordt op dezelfde manier in een tweede cy-

linder behandeld, onderaan voorzien van een dunner planktongaas 

(ty :je fytoplanktonnet : maaswijdte 50-55 mu). T\Ta spoelen blijft op 

dit gaas de FIJN NET  FRAKTIE, die eveneens aangelengd wordt tot een 

gekend volume (meest 100 ml). 

Het filtraat hiervan noemden we RESIDU rRAKTIE. 

- de GROF NET FRAKTIE werd totaal onderzocht en de organi:;men 

één voor Pén in telbakjes onder het binoculair geteld, 

uitgevist en in polyethyleen buisjes met formol-zeewater 

gebracht voor latere determinatiE 	Het betreft hi,r vonr- 

al : copepoden, nematoden, oligochaeten, 

Bivalvia, Cirripedia en Amphipoda. Andere organismen 

werden in het verzamelflesje : Species diversae gestoken. 

- de FIJN NET FRAKTIE : na goed roeren wordt hiervan, met een 

geijkt lepeltje 2/10 volume genomen en in een telbakje 

gegoten. 

De behandeling is dezelfde ais voor de GROF NET 

FR AKT IE . 

Dit deel der begroeiing bestond vooral uit kleine 

copepoden, de meeste nematoden en er_kele polychaeten- 

larven. 

- de RESIDU :?RAKTII,' bevatte naast zeer kleine juveniele nema-

todes, , Rile vertegenwoordigers van de micro_fauns. en -flo-

ra : bal_teriën, ééncellige groenwieren, diatomeën, proto- 

zoën (onherkenbaar door fixatie), zand, slijk en detritus. 

Behalve de nematoden werd deze fraktie alleen kwalitatief 

ur.derzo•:ht . 

Van nog;ember 1964 tot april 165 was het aautal organis-

men zo kleir. dat het ganse monster telkens totaal kon onder-

zocht worded. 
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Een kleine hoeveelheid materiaal gaat onvermijdelijk ver- 

loren bi j deze behandelingen. De fout op het kwantitatief onderzoek 
is dus vooral een verliesfout. 

In een paar steekproeven hobben we uitgemaakt dat de fout, 

bij de scheiding van de begroeiing in  frakties, ongeveer 5% was, en 
bij het tellen eveneens ongeveer 5%. 

Daar we bij de bespreking der verschillende diergroepen 

vaak de kwantitatieve samenstelling en de dominantie van sommige 

species uitgerekend hebben, konden we de getallen van het kwantita- 

tief onderzoek niet afronden. 

We hebben er dan ook de voorkeur aan gegeven aile resul- 
taten in de oorspronkelijke vorm terug te geven in de tabellen en 
grafieken, zoals we ze werkelijk geteld hebben. 

Men gelieve cchter steeds het totaal aantal organismes 

denkbeeldig tot het tiental of het honderdtsl af te ronden om zich 
een idee te vormen van het belang van iederc groep dieren in de be- 
groeiingsbiocoenose. 

Alle gegeven cijfers hebben betrekkfng tot één volledig 

plaatje, dit is 40 cm2 . 

Eelangrijke opmerking : gezien het onmogelijk is de fysicn-chemische 

samenstelling van de aangroei en het kwantitatief onderzoek der 

organismen op één en hetzelfde plaatje uit te voeren, hebhen we 

steeds 5 plaatjes van ieder substzaet naast elkaar aan de ka- 

ders bevestigd, waarbij dan op de aangroei van één plaatje 

meestal slechts één enkele bepaling werd uitgevoerd (behalve 

drooggewicht-asgewicht en organische stoffen die op dezelfde 

begroeiing bepaald worden). 

Een vbbronderzoek heeft uitgewezen dat de aangroei op 

plaatjes van zelfde natuur, kwa.litatief steeds volledig de- 

zelfde was, doch dat kwantitatief enig versohil kon ontstaan, 

vooral na langere perioden van onderdompeling (zie maandbe-

groeiingen). 

We henen dan ook het vo]ume V van de begroeling van het 
plaatje waarop het kwantitatief onderzoek der organismen werd 

verricht, telkens als basis genomen, en de waarden van de 

fysico-chemische bepalingen, uitgevoerd op de andere plaatjes, 
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bij middel van het gekende volume V' van hun respectievelijke 

'oegroeiing, omgerekend tot hun equivalent bij volume V. 
Zodoende hebben aile aangegeven cijfers van het fysico-

chemisch onderzoek voor aile cyclussen steeds betrekking op het 

plaatje waarop het kwantitatief onderzoek der organismen werd 

uitgevoerd. 

b) Bepaling van de organismen. 

Slechts voor Crustacea Copepoda en Vernies Nematoda moes- 
ten speciale technieken aangewend worden. 

Voor de andere groepen gebeurde de determinatie recht-

streeks onder het dissektiemikroskoop of het gewone optische mikros- 

koop. 

COPEPODA : werden bewaard in een alkohol-glycerine mengsel. Vcor de 
determinatie worden ze overgebracht in een druppel glycerine op 

een draagglas. Met zeer dunne, geslepen naalden worden de die- 

ren vol7.edig gedisseceerd en de extremiteiten in een bepaalde 

volgorde gelegd. Het preparaat wordt bec.ekt met een dekglas 

en onderzocht bij sterke vergroting. Van aile gevonden soor- 

ten (dd en 99) werden blijvende preparaten vervaardigd. Teke- 

ningen van kenmerkende strukturen werden gemaakt van species 

nieuw voor de Beïgische fauna. 

NEMATODA : de dieren worden van het formcl-zeewater overgebracht in 

zoutvaatjes gevuld met volgende oplossing 
Ethylalkohol 90 : 	20 delen 

Glycerine : 	 1 deel 

Gedistilleerd water : 79 delen 

De vaatjes worden in een grote petriplaat geplaatst, waarvan 

de bodem gevuld is met een laagje 96% ethylalkohol. De petri- 

plaat wordt gesloten en gedurende 12 uren in een broedstoof 

gezet bij 45 °C. Hierdoor stijgt de concentratie aan alkohol 

geleidelijk in de zoutvaatjes. Het grootste deel vloeistof 

wordt vervolgens uit de zoutvaatjes gPzogen en vervangen door 
volgende oplossing 

Ethylalkoho7. 90 : 95 delen 
Glycerine ; 	 5 delen 
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De vaatjes worden in een gedeeltelijk gesloten petriplaat in  

de broedstoof bij 40°C geplaatst, tot  aile alkohol verdampt  
is.  

De nematoden worden ten slotte overgebracht in een druppel  

glycerine, midden liet glaasje van een aluminium-slide. Een  

paar stukjes glaswol, van dezelfde diameter als de nematode,  

worden links en rechts naast de dieren gelegd, om afplatting  
te voorkomen. De slides worden bedekt met een tweede dek-  
glaasje en geringd met glyceel.  

De determinatie gebeurde bij sterke vergroting (immersie).  

Ook hier werden tekeningen gemaakt van kenmerkende strukturen.  
Alleen volwassen dieren werden tot op de soor -t bepaald.  

De onvolwassen individuen werden samengeteld en als "juvenie-  
le" groep gekenmerkt.  

De verhouding aantal juveniele werd tei_kens procentuee7 uitge-  aantal adulte  
rekend.  

Bij het bepalen van de dominantiewaarden der verschillende  

species werd alleen de groep adulte nematoden in beschouwing  
genomen.  

III. RTSULTATEN.  

1. Algemene  ward  der begroei . i.ng  - LPvend onderzoek.  
1-15 lull  1964.  

Bij het uithalen van de kader leken de substraten bedekt met 

een laagje grijsachtig slijm, ongeveer een halve cm dik. 

Bij nader onderzoek bleek dit slijm te beotaan uit een ontel- 
bare hoeveelheid kolonies van de peritriche ciliaat Zoothamnion 
commune KAHI,  (Fig.  16).  

In deze woudstruktuur zijn overal lange trichomen aanwezig van 
Leucothrix mucor  OERSTED, (Schizomycetes-Leucothiobacteriales) 
(Fig. li).  

iIi6 r on daar hebben jonge _01ydcrâc~i_'_ietia JOHNSTON (zl=es  

Polychaeta) zich een plaats uitgezocht en zijn omringd door hun 
typische slijkkoker. 

Ock kleine zeepc;kken zijn aanwezig Bai_anus improvisus  

DARWIN, enerzijds ender Ce vcr.m van cyprislarven die  het substraat  
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afsna,;ren naar een geschikte plaats, doch ook reeds als gemetamor- 
forj3eerde individuen, pas enkele dagen oud, met een maximale leng- 
te van  700 mu . 

Ook enkele Coronhiu.m'izisj.diosun CRAWFORD (Crustacea Amphipoda) 

hebben zich reeds een koker gebouwd op het substraat. 

In de ontelbare vertakkingen van de Zoothamnion -massa vonden we 
tall'?jke kleine mosseltjes : Mytilus edulis LINNé, 250 à 300 mu lang. 

Deze woudstruktuur van Zoothamnion bleek tevens de zetel te zijn van 
een zeer gevarieerde biocoenose bestaande uit Crustacea Copepoda, 
Vernies Nematoda en Plathelminthes, Rotatoria, Protozoa Rhizopoda, 
Flagellata en Ciliata. 

Wat de meio-fauna betreft zijn vooral de copepoden en nematodeii 

talrijk, terwijl bij de microfauna vooral de ciliaten kwalitatief 
en kwantitatief belangrijk zijn. 

Enkele jonge coelenteraten, zowel hydrorLoën als anthozoËn kwa- 

men ook voor, evenals de eerste zoëcten van -oryozoën-kolonies. 

In het laagje detritus, zand en slijk dat zich op het substraat 
en rond de basis van de Zoothamnion-kolonies had verzameld vonden 

we tal van bakteriën (staafjes, coccen en trichomen), evenals dia- 
tomeën. 

Wat het verschil in begroeiing tLssen de 4 substraten betreft 
steldFn we het volgende vast : 

De begroeiing op hout is het grootst ;  die op anti-foulin9 het 

geringst. De aanlading van metaal wordt steeds beïnvloed door fy- 

sico-chemische processen die zich tussen het ijzer en het zeewater 

afspelen. Volgens STARKEY (1945) wordt het metaal gepolariseerd 

door de reaktie : 

8 HOH --) 8 H + 8 OH -  

4 Fe +8H+ --) 4Fe2+ +8H 

Bakteriën van het type sulfo-reductoren bewerkstelligen vol- 
gende reduktie 

8 H + CaSO 4  ---) H2ç  + 2 H20 + Ca(OH) 2  + Energie 
waàxbi j ton clot te 

Fe 2+  + H2 S --f FeS + 2 _+ 

3 Fe 2+  + 6 OH --) 3 Fe(OH) 2  

4 Fe + Ca.SO + 	ti,, 0 	) FeS + 3 Fe(OH) 2  + Ca(OH) 2  

sulfo-reductoren 
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Na  15 dagen immersie vonden we telkens op het oppervlak van de  

met^,en plaatjes een dun zwart porous laagje (FeS) en hierop een  

andcir roestkleurig laagje s Fe(OH) 2  dat reeds geoxydeerd was tot  

Fe(OH) 3 .  

Vooral dit roestlaagje was sterk met zandkorrels geincrus-  
teord.  

In deze bovenste laag hebben we vaak de dubbele spiralige 

struktuur van de i  j zerbakterie Ga7_lionel:l.a ferruginea ruginea EhRENBERG  

opgemerkt (Fig. 18). 

De gevormde roestlaag bezat vaak een zekere stevigheid, zoda- 

nig dat cirripediën en polychaeten er zich op neerzetten. 

Bij sterke turbulentie van het water komt deze laag echter 

vaak los, de neergezette organismen met zich meesleurend. 

De begroeiing op de ijzerplaatjes was daarom veel onregelma- 

tiger dan op de andere substraten. 

1-15 augustus 1964.  

De aangroei is van hetzelfde type en uitzicht als in juli. 

Een grotere hoeveelheid zandkorrels, en vooz•ai. een groot aantal  
diatomeën, zowel als epibionten op de Zoothamnion-stammen (Syne-

dra's), als ketens tussen de ciliatenkolonies (Melosira) en ben- 

thische vormen op het substraat zelf (Navicula) zijn opvallend. 

Het aantal zeepokken is ongeveer gelijk aan dit van de juli- 
proeven ( op hout Rerd ee^ grcter aantal vastgnsteld ) . Ook de afme-

tingen zijn ver gelijk. Een begin van verkalking was reeds bij 

sommige individuen aan de gang. 

De Polychaeten zijn veel geringer in aantal. Ze hebben van 20 

tot 35 segmenten, en liggen plat op het substraat, beschermd door 
hun koker. Corophium insidiosum werd een paar maal opgemerkt. 

In de Zoothamnion-vertakkingen vonden we maar enkele Mytilus  

ed ulis (250 tot 680 mu). 

Het aantal juveniele Hydrozoa en Anthozoa was kleiner d an in 
juli. 

Het Zoothamn-i_on--woud is weer sterk bcvolkt uoor copepoden, ne-  

matoden, flagellaten en  vooral ciliaten. 

Als verschil in begroeiing van de 4 substraten zijn vooral de 

sterkere settling varl Balanus op hou -i,, en de geringe proti~tenbe- -...__.-.. ,.. 
volking van anti-fouling opge ve.? ien.  
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1-15 september 1964.  

Er zijn veel minder Zoothamnion-kolonies dan de vorige maanden,  
doch de stammen zijn door een dikker laagje zand en detritus om-  

geven.  

Het aantal 2.9.17dora's is veel groter dan in augustus. "ommïge  

diercn hadden reeds 40 segmenten.  
Ook de Balanus-settling is veel belangrijker (behalve op me-  

taa:, en anti-fouling) .  

Naast cypris-larven en pas gemetamcrfoséerd+e vormen (700 mu)  

werden ook hier individuen met een begin van verkalking der wand-  

platen aangetroffen. Enkele hadden reeds 1500 mu carino-rostrale  
lengte.  

Opnieuw waren talrijke kleine Mytilus in de Zoothamnion-vertak-  
kingen aanwezig (minder nochtans dan in juli). Ze waren 250 tot  

400 mu groot. De meiofauna (Copepoda, Nematoda, Oligochaeta) is  

rijk aan species en individuen. CoelenterEta, Amphipoâa, Bryozoa  

en Rotatoria komen eveneens voor, doch in gering aantal.  

De kiezelwieren, keten-vormend, epibiont=sch en benthischajn  

talrijk.  

Merkwaardig is dat we naast diatomeën met chloroplasten ook  

soorten zonder pigmentatie aantroffen (apochlorotische vormen).  

Als verschil in begroeiing valt te melden  ~ 
De veel sterkere koloniaat ie van hout door Polydora en Balanus.  

Ook is de verkalking der wandplaten verder gevorderd op dit sub-  
straat, hetgeen op een vroegere settling wijst.  

Het aantal Nematoda is eveneens merkelijk grcter op hout dan  
op de andere plaatjes.  

Ten slott: viel ook weer het geringe aantal Protozoa op de  

anti-fouling substraten op (toxische invloed van de Cu-ionen, of  

lager gehalte aan voedingsstoffen in de begroeiing op die plaatjes?).  

1-'5 oktober 1964.  

De g'r1 nge begroeiing aan 7 c^,thamlli oxi ( sterk geinc;rv.steArd met  

zandkorrels), gepaard gaande met een minieme kolonisatie door Pol,y- 

dora en Balanus, zijn de voornaamste kenmerken van de oktober- 
begroeiing. 



40.  

Er zijn nog veel Copepoda, vooral op bout, doch het aantal  

Neiii^ ;oda is sterk verminderd.  

De leucotrichen vertonen een belangrijke ontwikkeling op aile 

substraten. 

Opvallend is de toename, bij de vrijlevende ciliaten, van de 

DTstnriidae, waarvan verschillende species zich specifiek met Leu- 

cotix mucor_ schijnen te voedsn (zie bespreking Protozoa). 

Daar de begroeiing op aile plaatjes zeer gering is kunnen we 

moeilijk van een substraatsspecificiteit gaan spreken. Alleen het 

groter aantal Copepoda op hout, en een laag aantal Protozoa op 

anti-fouling waren opvallend. 

1`15  november1964 ; 1-15  december 1964 ; 1-15 lanuari 19E5.  
Van een eigenlijke begroeiing is hier geen spoor. Alle sub-

straten zijn bedekt met een dun laagje zand en detritus. Hier en  

daar staan nog enkele Zoothamni.on-kolonies, doch het aantal ooië-

den per kolonie is zeer gering. 

Opnieuw werden veel Leucothiobacteriales-trichomen aangetrof- 

fen. 

Copepoden komen slechts sporadisch op sommige substraten voor, 

en ook het aantal nematoden is zeer klein. 
Bij de vrijlevende ciliaten zijr opnieuw de Dysteriidae do-

minant. 

Daar de aangroei om zo te zeggen uitsluitend bestaat uit een 
zand en detritusfilmpje, is er geen zichtbaar verschil in begroei- 

ing tussen de 4 substraten. 

1-15 februari 1965 ; 1-15  maart 1965. 

Het dieptepunt der "begroeiing" (?!) is hier bereikt. 
Slechts erkele 1-4 koppige Zoothamnion-kolonies zijn nog op de 

substraten te bespeuren, samen met een paar leucotrichen-trichomen. 

Een heel dun filmpje zand met detritus heeft zich gevormd, 

waarin ir.et veel mceite enkele vrijlevende ciliat,en werden gevonden  
::1.ysteri9 en Holostiei?a--i.ype ) .  

Copepoden en nematoden zijn afwezjg. 

1-15 april 1965  

Ondanks de ger  i nge sand- en detri t ,_is, aa.g di e zich op 3e plaat-  
jes (cyprl.b -ia.rvei1 en  1-2 dagen ouda 	 :,opapoden  ei~ 



nemr? . roden ( in gering aantal) zijn opnieuw aanwezig. Het aantal  

Zo<:tha.nz. mon-kclonies is groter en telt veel meer zooiëden per kolo- _._...., .  .   _.._ _..._.._ 
nie. De leucotrichen-ontwikkeling is veel belangrijker. De vrij-

levende ciliatcn zijn, zorel in aanta.l species, als kwantitatief,  

goed vertegenwoordigd.  

Het aantal organismen, vooral cirripediën, is veel groter op  

hou : dan op de andere substrates.  

1-15 mei 1965.  

Zoals in juli 1964 is de primaire begroeiing verschillende mm  

dik en ziet er makroskopisch als een grijsachtig slijm uit. Het be-  

treft ook weer een enorme Zoothamnion- massa, waarvan de ontelbare  

zooiëden aan ieder kolonie een waaiervormig uitzicht geven.  

De eerste kleine mytiliden (250•-350 mu lang) hebben zich in de  

vertakkingen van deze ciliatenkolonies een plaats uitgekozen.  

De Balanus-settling is enorm, vooral op hout, waar 20-2, lndi-  

viduen per cm2  geteld werden. Het 1.etreft zowel cyprislarven, pas  

gemetamorfoseerde vormen, als individuen waarvan de verkalking reeds  

begonnen is. De carino-rostrale lengt,e van scmmige is reeds 1800 mu.  

De eerste jonge Polydora's (20 segmenten groot) zijn aanwezig.  

Het aantal Copepoda is sterk toegenomen t.o.v. vorige maand °  

dit der Nematoda in mindere mate.  

lussen de Zoothamnion-kolonies bemerkten we, naast een sterke  

leucotrichen-ontwikkelj_ng ;  taJ .ri jke Co.ryné;phrya lyngbyei (EHRENBERG)  

(Protozoa Suctorea) (Fig. 19), die op sommige plaatsen een concen-  

tratie van 50 individuen/cm 2  hadden bereikt.  

De eerste Bryozoa-zoëciën hebben zich ontwikkald.  

Enkele Paranais littoralis (MULLER) (Vermes OliP:ochaeta) wer- 

den opgemerkt. 

In tegensteliing met de vorige maanden is  er op het substraat 

zelf praktisch geen zand- en detr_itusfilm. 

De vrijlevende ciliatenfauna is zeer groot en omvat de meest  

piteenlopende vormen.  

Wat het verschil in begroeiing der substraten betreft, vonden  

we dat, gezien er plaatskonkur~.~entie optrad, het aantal Zoothamnion- 

kolonies omgekeerd ej°:nredig was met het aantal cirripediën. Zo 

stelden wP vast dat op  glas een zeer g-rüte hooveel .heid ZcJJ.namni  on,  

en relatief weinig zeepokhen za-ten. 



Op__hout integendeel waren er zeer vee7. Balanus en minder Zoo-

th;~ mn._i on . 

	

_ 	,......._.r 
Metaal had minder zeepokken dan hout, doch veel meer dan glas. 

Zoals steeds vonden we op dit substraat het zwarte FeS laagje,  

bedekt met een roestlaag (Fe(OH) 3 . Talrijke zeepokken hadden zich  
or roest gezet, doch hun onregelmatige verdeling toonde duide- 

l..ij.k aan dat vele reeds, samen met wat roest, van het metaal afge- 

vall.en waren.  

Anti-fouling bezat een sterke Balanus-begroeiing (zie uitleg 

hierover in kapittel Cirripedia), waardoor ook minder Zoothann.ion-- 

kolonies zich hadden kunnen ontwikkelen. 

Zoals steeds vcrtoont hout de sterkste begroeiing, 

1-15 juni 1965.  

Makroskopisch ziet de begroeiing er volledig identisch uit aan  

die van mei. Bij nader onderzoek zijn het weer de 7,00thamni . on-ko-  

lonies, ditmaal sterk geIncrusteerd met zand die  de hoofdbrok der  

aanlading uitmaken. 

Er zijn opvallend weinig zeepokkEn. Ook het aantal polychae- 

ten is merkwaardig klein. Zelfs de nematoden zijn weinig talrijk.  

Copepoden integendeel hebben een aantal bereikt dat we vroeger 
op onze substiraten nog nooit tegenkwÙ,men. 

Hier en daar zitten enkele kleine mosseltjes (250-350 mu) in 

de Zootna.m»ion-vertakkinf;en.  

Leucotrichen en Tokophrya's komen regelmatig voor. Verschil- 

lende diatomeënketens (!?Ielosira) zijn rond de ciliatenkolonies ge- 

wikkeld, De protistenfauna is kwalitatief en kwantitatief zeer  

rijk. 

Jonge bryczoën en hydrozoën-kolonies zijn hier en daar voor- 
handen. 

De verschillen in begroziing der 4 substraten zijn veel minder 

duidelijk dan in mei 1964, alleen de steikere aanlading van hout  

!epaard met een ri jkere zneiofauna) io rneldenzwa.arà. o  

2. Kwantitatief onderzoek. 

A. KIEMGETAI,  (F:.  20).  
De bep?li.n.$ v an  he  ki emgetal i .r de  j~~_i ;  augubtus en  

september proeven zijn spijtig telkens volledig mislukt door de  
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aanwezigheid op al de agars, van talrijke schimmels. Deze kontami-

nat,i.en, die een veel sneller ontwikkeling vertoonden dan de mariene 
baeriën, spreidden zich op dusdanige wijze over het oppervlak van 

de voedingsbodem dat een juiste telling van de bakteriële kolonies 

onmogelijk werd. 

Aanvankelijk dachten we dat een onvoldoende sterilisatie van 
de milieu's, verdunningsoplossingen of glaswerk de oorzaak was van 

deze tegenslag. Langere sterilisatie op hoger temperatuur van al 

het materiaal heeft desondanks niets opgeleverd. 

In oktober 1964 viel deze kontaminatie plots volledig weg, 

terwijl ze in november alleen voorkwam op de voedingsbodems met 

bakteriën afkomstig van de begroeiing op metaal en anti-fouling 

plaatjes. Later werd ze nooit meer vastgesteld. 

Het voorkomen van mariene schimmels, vloral in een omgeving 

rijk aan organismee stoffen is sinds lang bekend. 

Ondanks het feat dat we in geen enkel -ran de onderzochte be-
groeiingen mikroskopisch enig spoor van sporangiën konden ontdekken 

(tal van species bezitten uiterst kleine sporen!) is deze kontami-

natie hoogstwaarschijnlijk aan de aanwezigheid van sporen van een 

of verschillende soorten schimmels tussen detrituspartikels, te 

wijten. 

Volgens onze resultaten zou het aantal bakteriën aanwezig per 

plaatje na 15 dagen immersie steeds grosso modo tussen 108  en 10 -  

schommelen. 

Rekening houdend met het feit dat slechts enkele % der oor-

spronkelijk aanwezige micro-organismen zich op de agars ontwikke-

len, is het werkelijk aantal mikroben 10 à 50 maal groter. 

Een duidelijke invloed van temperatuur, aard van begroeiing of 

natuur van het substraat, op het aantal bakteriën in de begroeiing 

hebben we niet kunnen vaststellen. 

Daar alle bakteriën op het substraat oorspronkelijk afkomstig 

zijn van het "pelagisch" milieu, stemt dit overeen met de bevindin-

den van 210BELL (1946) dat het aantal mikroben in het zeewater geen 

duidelijke seizoenveranderingen vertoont, 

DE PAUW (1966) die het kiemgetal van het water in de haven op 

drie plaatsen heeft oriderzocht, 1,:on deze vaststeliing volledig 

bijtredell. 
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Wat de substraten betreft, vonden we nu eens grotere aantallen 
mikrr)ben op glas, dan weer op hout, verder op metaal, enz. 	 

Het aantal micro-organismen is ons inziens vooral funktie van 

de hoeveelheid detritus c?_e op de plaatjes (in de winter) en tussen 

de begroeiing (in de zonier) komt te liggen. 
Geen enkele methode laat echter toe voor het ogenblik het de-

tritus kwantitatief volledig te scheiden van de rest der begroei-
ing. Onze vaststeilingen hieromtrent berusten enkel op mikrosko-

pische waarnemingen en warden door de literatuur bevestigd. 
In de mariene microbiologie wordt algemeen gewezen op het be-

lang de pH van de voedingsbodems op 7,6 te brengen am een maximum 
aantal kolonies te bekomen. 

In onze mei-proeven werd dit echter vergeten zodat de pH er 
6,6 was. De resultaten liggen inderdaad aanzienlijk lager dan deze 

van de vorige (april) en volgende (juni) proeven. 

Het ligt in onze bedoeling de nard der aanwezige bakteriën in 
de primaire aangroei nailer te bestuderen, vooral in verband met de 
voeding (trofische keten). 

B. VERNES - POLYCHAETA (Fig. 21). 

Zoals uit het onderzoek van het levend materiaal reeds 

bleek, grijpt de vocrnaamste settling van Polychaeta sedentaria 
plaats van juli tot oktober 1964,  om opnieuw te beginnen, in veel 
geringei mate, in mei 1965. 

Het betreft hier bijna uitsluitend de hemi-sessiele soort Poly-
dora dilata  (JOHNSTON), die overal in de haven voorkomt. 

LEFEVERE, LELOUP en VAN NEEL (1956) : "Des furmes larvaires 
de 5 à 18 segments ont été récoltées pendant toute l'année ", het-
geen door DE PAUW (1966) bevestigd werd. 

Hout, het meest natuurlijke der 4 geboden substraten, was tel-
kens het rijkst bezet (meer dan 7 individuen/cm2  in september 1964). 

Wat, de andere plaatjes betreft kon Been benaalde voorkeur uit-

gemaakt worden. Diffusie van koperio_Zen ult de anti.-foul ngverf 
scheen geen remmende invloed te hebben op le settling van deze 
wormen. 

De plotselinge a• .ling van het aantal Polydora in augustus 1964, 

heeft ans sterk verwpndera . Ci .och de oorzaken hie van kunmen zo tal-

rijk zijn dat we ons aan een bepaal_de uitleg niet durven wagen. 
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De aangetroffen dieren hebben van 18 tot 30 segmenten (uitzon-

derL jk 40), wat de bevindingen van WILSON (1928) bevestigt dat de 
la: ten, éénmaal 18 segmenten gevormd, de pelagische levenswijze 
vei•laten en zich op een substraat neerzetten. 

Het feit dat de jonge wormen zich dan dadelijk een slijkkoker 

vo?l:3n is van grout belang voor de totale hoeveelheid slijk en de-
tritus op het substraat (zie maandproeven). 

C. CRUSTACEA CIRRIPEDIA  (Fig. 22). 

Van de 4 soorten zeepokken die door LEFEVERE, LELOUP en 
VAN MEEL (1956) in de haven van Oostende werden gevonden, troffen 

we er maar 2 in de primaire aangroei op onze plaatjes aan, nl. 

Balanus improvisus  (DARWIN) en Balanus crenatus  (BRUGUIERE). 
Ofschoon er settling was van juli tot oktober 1964 en opnieuw 

vanaf april 1965, zijn er 2 typische pieken : in September 1964  en 
in mei 1965. Het aantal jonge Balanus, vooral op hout is daa zeer 
grout (Fig. 23). 

Duidelijk ziet men dat de jonge zeepokken zich steeds op enige 

afstand van elkaar gezet hebben. De bevestigt de waarneming van 

CRISP (1961) : "The struggle for territory by sessile animals is 

manifest both at settlement and subsequently during growth. At 

settlement, the cyprids of many species of barnacles exhibit a 

pattern of behaviour that results in spacing each individual at a 

small distance from its r_eighbours. Larvae attempting to settle in 

crowded communities are also encouraged to swim off and settle 
elsewhere". 

Het aantal getelde pas gemetamorfoseerde zeepokken is waar-

schijnlijk maximaal voor het geboden oppervlak (we vonden inderdaad 

in mei 1965 hetzelfde aantal cirripediën op hout en op anti-fou-
ling). 

Ook KUHL (1951) merkt op : "Die Bewuchsdichte von 60% ist als 

maximal anzusehen, weil die Cyprislarven bei gleichformigen Sub-

strat nicht dichter als mit einem. geg?nseitigen Abstand von 0,5- 

1 mm  siedeln". 

Gedurende deze korte periode van immersie hebben de organismen 

natuurlijk niet voldpande tijd om belangrijke afmetingen to be-

reikPn. 
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De meest aangetroffen vormen zijn dan ook cyprislarven, vormen 

die zich aan het metamorfoseren zijn, pas gemetamorfoseerde indivi-
duen met "haren" ("bristle-stages") en enkele dagen oude vormen die 
reeds 6 wandplaten hebben gevormd en beginnen te verkalken. In een 

reeks foto's hebben we de opeenvolgende trappen van de metamorfose 

vastleggen (Fig. 24). 

Het bepalen der soorten is echter quasi onmogelijk aan de hand 

van dergelijke jonge individuen, zodat we ons hebben gesteund op de 

resultaten van de parallel lopende secundaire begroeiingen (maand-

proeven 1964 en 1965), waarin volwassen dieren voorkwamen, om te 

besluiten dat de settling in september uitsluitend Balanus impro-

visus betreft, en die van mei 1965 Balanus crenatus (zie bespre--

kingen Crustacea Cirripedia, maandproeven 1964 en 1965). 

Wat de substraatspecif.iciteit betreft, vonden we steeds het 

grootste aantal zeepokken op hout. Vooral in augustus en se Member 

1964 was het verschil zeer groot (F4 g. 25). 

Op glas waren er altijd maar weinig zeepokken. De geringe 
settling op dit substraat t.o.v. hout is mieschien te verkalren 

door het zeer gladde oppervlak van de draagglaasjes, en het ruwe 
oppervlak van het tweede. 

Citeren we BARNES (1956) 	"It is well known that quite apart 

from the rugophilic tendency during settlement of the cyprids of 

many barnacles (CRISP and BARNES 1954), the general random texture 

of the surface has an important influence upon the density of sett-
lement (POMERAT and WEISS 1946)". 

In zijn discussie vervolgt hij : "It would seem unlikely that 

differences in surface texture are perceived at a distance by the 

cyprids. Since it must be assumed therefore, that on the average 

as many cyprids alight on the smooth as on the rough panels, the 

results indicate that man„r more cyprids leave th'3 former than the 
latter. Taking the gr-ind rrean values, the number of settled cyprids 
on the smooth surfaces is only some 20% of those on the rough sur-

faces. All the evidence suggests that the cyprids respond to the 

surface and it is not just a question of their passive removal". 

Gedurende de pe ,-iode van maximale settling (september 1964 en 
mei 1965) bedroeg h• t  aantal Balanus indordaad gi Dsso modo 
1/5 var. û.i i, up hout. 
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Het laag aantal zeepokken op metaal is te wijten aan het re-
gein:atig loskomen van de roestlaag waarop de organismen zich neer-

ze.;~en (zie kapittel Levend onderzoek 1-15 juli 1964). 

Wat de anti-fouling plaatjes betreft, vonden we in 1964, zoals 

n_o7maal te verwachten, sen gering aantal cirripediën t.o.v. de an-
de2 , substraten. 

In mei 1965 daarentegen kwamen op doze geverfde substraten, 

schijnbaar paradoxaal, evenveel Balanus als op hout te zitten. 

De verklaring hiervoor is, ons inziens, de volgende  

de 60 betrokken metalen plaatjes die als anti-fouling substraat  

moester_ dienen voor de 15 dagen proeven, werden aile geverfd met  
het anti-corrosief, vervolgens met de anti-fouling Tropical 3 verf,  
in juni 1964, kort voor de aanvang der proeven.  

Naar we onlangs vernamen verlies de aangroeiwerende verf op de  

duur gedeeltelijk hair toxische werking, zelfs  aan de lucht  

De plaatjes die gedurende de erste m.inden gebruikt werden,  

waren dus het meest toxisch en doeltreffend tegen Ralanus-settling.  

Vandaar de lage waarden op anti-fouling van jzli tot oktober 1964.  

Deze die voor de mei-proeven 1965 werden benut waren reeds  

een deel van  hun toxiciteit kwijt.  

DE WOLF (1964) verwerpt de oude mening dat de cyprislarven van  

zeepokken zouden vergiftigd worden door het koper dat uit de verf  

diffundeert in de zgn. "diffusielaag", tenminste bij een tragere  

diffusie uit oudere verven. Volgens hem worden de organismen na  

de metamorfose door direkt kontakt met de giftige verf geïntoxi-

ceerd, en wordt hierdoor de vorming van het excskelet geremd.  

Dit klopt met onze eigen vaststellingen daar we inderdaad  

steeds een zeer geringe verkalking t.oev, de zeepokken op hout bv.  

hebben vastgesteld.  

DE 1 IOLF stelde eveneens vast dat s "On highly poisonous anti-

fouling paints, numbers of metamorphosed barnacles have been obser-

ved which do not differ much from the numbers on non-toxic surfa-

ces 	the first mentioned barn_aeles subsequently died".  

Dit verklaart dus volledig de door ons bekomen lage aantallen  

op de pas geverfde plaatjes (waar de gemetamorfoseerde jonge indi-

viduen, onmiddelli,jk vergiftigd, sne1 vrai de plaatjes afvielen),  

en de zeer noge waarrieIi J1) o -,,,a e anti-fouling substraten (waar de  
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zeepokken minder snel doer het koper geintoxiceerd worden, en dus  

l.a.n~,er en talri jker op de plaatjes blijven) .  

D. MOLLUSCA  IiIVALVIA  (Fig. 26) .  

De enige voorkomende soort is Wtilus edulis (LINNé). Zo-  

a1s bij het onderzoek van l.evend mateïia.al reeds werd vastgest ~îd  

werden alleen ze^r kleine individuen, 250 tot 350 mu lang, gevon-  

den, meestal in de vertakkingen van de talrijke Zoothamnion-kolo-

nies, eventueel ook op Laomedea-kolonies (Coelenterate Hydroidea).  

Verschillende auteurs, zo schrijft CRISP (1965),  hebben reeds  

aangetoond dat de post-larvale mossel zich niet onmiddellijk in de  

reeds bestaande mosselbanken gaat vasthechten, maar zich eerst een  

plaats uitzoekt op draadwieren en in de vertakkingen van hydroiden  

die ze pas na zekere tijd verlaten om een steviger substraat op te  
zoeken.  

De afmetingen van de gevonden mosseltjes bevestigen de vast-  

stelling van DE BLOK en GEELEN (195S) dat een enkel individu bene- 

den de 210 mu zich neerzet. De gemiddelde lergte van de vormen die 

zich het eerst neerzetten bedra,at vo7.gens hell 240 mu.  
Uit de grafiek valt onmic?dellijk op dat bij de aanvang van de 

proeven in juli 1964 de settling het grootst was. Op de augustus- 

plaatjes kwam maar eon gering aantal mosseltjes voor. In september 

waren er een 50--tal. De eerstvolgende generatie werd in mei 1965 

waargencmen, doch het aartal was heel gering, zelfs in juni 1965. 

Een mogelijke uitleg hiervoor vonden me bij DE BLOK en GEELEN 

(1958) : "Invariably it appeared that is is of outmost importance 

to the young mussels to have at their disposal a clean substratum. 

Decrease in settling sets in when there is little silt". 

Nu hebber_. we inderdaad vastgeste'ld dat op Zoothamnion-stammen 

in augustus 1964 en ook in juni 1965 een zandincrustatie aanwezig 
was, terwijl dit niet het geval was in juli 1964  on mei 1965.  

Wat de invloed van het substraat betreft vonden we, zoals DE  
BLOK en GEELEN, dat niet de aard van '_et oppe -rvlak, maar wel de  

aanwezigheid van geramifieerde struktur.en (vorticelliden en hydrol--  

den) van belang zijn voor het zich neerzetten van jonge mosseltjes.  
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T. CRUSTACEA  COPEPODA. 

Deze gr^ep crganismen kan in 3 grote onderdelingen ge-

splitst worden : de calanoiden, de cyclopoiden en de harpacticiden. 

De eerste twee hebben een pelagische levenswijze, de laatste leiden 

een kruipend bestaan. Het lijn uitsluitend vertegenwoordigers van 

de Harpacticoidea die we in de aangroei hebben aangetroffen. 

In tegenstelling met de zeepokken, Bitialvia en polychaeten be- 

horen de copepoden eigenlijk niet tot de typische ttfouling-organis- 

mentt. Ze maken echter samen met nog tal van andere groepen orga- 

nismen een belangrijk en onmiskenbaar deel uit van iedere ttbegroei- 

ingsbiocoenosett. 

Kwalitatief onderzoek. 

15 verschillende species werden in de loop van deze cy-

clus in de primaire begroeiing aangetroffen, behorende tot 11 fami-

lies. 

- Longi pedia minor SCOTT 

-Ectinoscma melaniceps BOECK 

-Microarthridion littorale (POPPE) 

- Harpacticus  obscurus SCOTT 

- Tisbe furcata (BAIRD) 

-Tisbe gracilis (SCOTT) 

- Al . teutha interrupta (GOODSIR) 

-Dactylopodia vulgaris (SARS) 

- S,1li ;opera  compacta LINT 

-Amphiascus minutus (CLAUS) 

-Ame _Lr_ a parvula.  (CLAUS) 

-Nitocra typica BOECK 

-Mesochra pygmaea (CLAUS) 

(lam. Longipediidaa) 

( ram. Ectinosomidae) 

(Fau. Tachidiidae) 

(Pam. Harpacticidae) 

(Pam. Tisbidae) 
( 	tt 

 

I t 
	

) 

(Fam. Peltiidae) 

(Pam. Thalestridae) 

( Fa.m. Diosaccidae) 
( t ► 
	 n 
	

) 

(Fam. Ameiridae) 
( n 	 t ►  

(Pam. Canthocamptiâae) 

-Pseudonychocamptus koreni (BOECK) 	(Fam, Laophontidae) 

-Pseudonychocamptus proximus (SARS) ( tt 	tt 

In tabel 19 is de periode van voorkomen weergegeven. 

Men ziet onmiddellijk dat bepaalde soorten regelmatig terugge- 

vonderi wer3en, andere intcgend^o1 sleehts sporadisch vocrkom°n. 

Zoals uit het totaal aantal soortcn blijkt is de copepoden- 

fauna in de primaire begroeiing het rijkst aan verschillende vormen 

van juli tot oktobcr 1964 en in mei en juni 1965, dus in de warmere 

peri.. ie  
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Tiwanti.tatief onderzoek (Fig. 27). 

Het aahal individuen is tamelijk groot op aile substra- 

ten van juli tot oktober 1964. In november en december werden maar 

sporadisch enkele individuen opgemerkt. Ze zijn afwezig in de pri-

maire aan.groei tot apri.l 1965 en treden terug in mei en juni in 

zeer groot aantal op. Ze schijnen de absolute voorkeur te geven 
aan de begroeiing op hout, hun aantal is hier telkens bijna het 
dubbele van dit op de andere substraten. 

Glas bezit er het minst. Dit staat zeker in verband met de 

sterkere begroeiing op hout, respectievelijk zwakkere begroeiing op 

glas, dus met de kwantiteit voeding. 

De aantallen op metaal en anti-fouling liggen tussen die van 

glas en hout. 

De aard van het oppervlak zelf heeft dus slechts een onrecht-
streekse invloed op het aantal Copepoda in de mate dat het door 

zijn gladheid of ruwheid een min of meer snelle begroeiing v;roor- 

zaakt. 

Wat de samenstelling betreft (Fig. 28, 29, 30 en 31) bestaat 

de copepodenpopulatie op de 4 substraten voor 80%, in veel gevallen 

90% en meer, uit 2 species : Nitocra typica BOECK en Tisbe furcata  
(BAIRD). 

De respectievelijke bloeiperiodes van deze twee soorten zijn 

vooral op hout zeer duidelijk te vol;en. 
- In juli 1964 : bijna uitsluitend TTi toc.ra typica. 
- Het aantal individuen van deze soort vermindert in augustus, sep- 

tember en oktober terwijl Tisbe furcata geleidelijk tot een 

maximaal aantal komt in oktober 1964. 

Ook het aantal andere soorten stijgt lichtjes van juli 
tot septeiabe.r 1964. 

-- Tn november 1964 zijn nog enkele Nitocra t,ypica (op hout) en 

Tisbe furcata (op glas) aanwezig, terwijl in december alleen 

een paar Nitocra typica zich nog in net zand en detritusfilmpje 

op hout bevonden. 

- Ixi april 1965 werd Tisbe furcata als eerste teruggevohden in de 
primaire aangroei. 

- In mei 1965  had deze soort zich reeds enorm vermenigvuldigd. Ook 
ItTitccra ty; i ?a ras opnievw aaNve: A• (in geri::g aantal ecnter), 
samen met 5 andere harpacticidenspecies. 
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- Tin juni 1965 ten slotte was de Tisbe-populatie enorm (13 indivi-

duen per cm2  op hout). Ook 'Titocra was talrijk voorhanden (4 

individuen per cm2  op hout). 

Het totaal der andere soorten was zoals steeds heel gering. 

Op glas, metaal en anti-fouling verloopt deze successie op de-

zelfde wijze. De maxima zijn echter veel minder uitgesproken, en 

sommige pieken blijven achterwege, bv. op glas : Tisbe furcata  in 
oktober 1964 en ITitocra typica in juni 1965. 

Door hot ontbreken van sommige maxima krijgen de dominantie-

berekeningen (Tabel 25) voor de copepodenfauna op glas, metaal en 

anti-fouling een ander uitzicht dan deze op hout. 

De afwezigheid van copepoden tijdens de wintermaanden mag ons 

niet doen besluiten dat de gevonden soorten "stenotherm" zijn. 

SRIIDT (1951) vond in de deense Waddenzee wel een maximum bar-

pacticiden in mei en juni, doch NOODT (1997) stelde geen bijzcndere 

verschillen vast tussen zomer- en winterpopulaties in de door hem 

onderzochte biotopen. 

Zoals LANG (1948) het duidelijk schrijft s "Unsere Kenntnis von 

der Thermopathie und den Fortpflanzungsverhaltnissen der Harpacti- 

ciden ist, praktisch genommen, gleich Null". 

Uit de vergelijking van deze primaire aangroei-proeven met de 

secundaire begroeiing (zie maandproeven), komen we tot de konklusie 

dat de vocdingsfaktor een minstens even belangrijke rol speelt ais 

de temperatuur op het voorkomen van copepoden. 

Over de voeding van deze groep crustaceën is echter bitter wei-

nig bekend. LANG (1948) en Sr,4IDT (1951) vermelden kiezelwieren als 

de bijzonderste voedingsbron, waarbij de laatste auteur ook de bak- 

teriën als belangrijk voedingselement aanziet. 

NOODT (1957) voegt hierbij nog het "detritus" en beweert : "Die 

Mehrzahl der gefundenen T-Iarpacticiden kann durchaus als "Alles- 

fresser" bezeichnet werden. ?dur Raidber scheinen vollig zu fehlen 

und Aasfres;er sind zumindest 	haüfig". 

Samenvattend stellen we dus vast dat copepoden in groot aantal 

':ar.wezig waren in de primaire begroeiing van juli tot oktober 1964 

en zich terug in groot aantal ontwikkrlen vanaf mei 196'). 
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Twee soorten zijn absoluut dominerend : Nitocra tvpica en 

furcata. In 1964 vonden we hun maxima op verschillende tijd- 
stippen, in 1965 schenen ze hun bloeiperiode op hetzelfde ogenblik 
te vertonen, Tisbe zeer stork Nitocra overtreffend. Volgens LANG 

(1948) zou Tisbe furcata een "Aasfresser" zijn. 

Op hout vonden we steeds het grootste aanta"1 èopepoden, en wa-
ren de pieken en successies hei, duidelijkst. Dit staat waarschijn-

lijk in verband met de sterkere begroeiing van dit substraat, dus 

met een gunstiger voedingsmilieu. 

F. VERMES NEMATODA. 

Zoals de copepoden behoren de nematoden tot de "vagiele" 
organismen van de begroeiingsbiocoenose. 

Kwali.tati.ef onderzoek : 

11 soorten konden bepaald worden, behorende tot 8 fami- 
lies. 

-Enoplus sp. (alleen juveniele vormen (Pam. Enoplidae) 
werden gevonden) 

-Metaparoncholaimus campylocercus (DE MAY) 
(Fam. Oncholaimidae) 

-Dolicholaimus marioni  DE MAN 	 (Pam. Ironidae) 
-Paracanthonchus caecus (BASTIAN) 	(Fam. Cyatholaimidae) 
-Microlaimus marinus (SCHULZ) 	 (Fam. Microlaimidae) 
-Chromadorita obtusidens  SCHUURMANS STEKHOVEN & ADAM 

(Pam. Chromadoridae) 

-Chromadora nudicapitata BASTIAN 
	

( H 
	

I t  

-Monhystera  dis  juncta BASTIAN 
	

(Pam. Monhysteridae) 

-Monhystera parva (BASTIAN)  
-Theristus acer BASTIAN 	 ( " 	 " 	 ) 

-Rhabditis marina BASTIAIT 	 (Fam. Rhabditidae) 

3 soorten hiervan zijn regelmatig aanwezig 
Metaparoncholaimus campylocercus (DE MAN), 

Monhystera  dis  juncta BASTIAN en 
Monh,ys±era  parve (BASTIAN) 

Uitzondering gemaakt voor februari en maart 1965, wear alleen 

bakteriën, diatomeën en protozoën op de plaatjes voorkwamen, werd 

Monhystera disjuncta het ganse jaar door in de primaire begroeiing 

aangetroffen. 



mijdens de zomermaanden is het aantal soorten het grootst 

( T : ael 26). Ondanks de sterke Trermindering van het totaal aar_tal 

nematoden van juli naar augustus 1964 (zie kwantitatief onderzoek), 

is het aantal "species" verdubbeld! Ook voor de periode mei-juni 

1965 is dit  het geval. 

Kwantitatief onderzoek (rig. 32). 

De spoelwormen waren het talrijkst in de primaire aan- 

groei van juli tot September 1964 (3-4/cm2  oppervlak). Vanaf okto- 

ber tot januari werden maar weinig individuen meer gevcnden. In 

februari en maart word geen enkele nematode meer gevonden. Van 

april tot juni stijgt hun aantal opnieuw geleidelijk doch de waarden 

liggen gevoelig lager dan in juli-augustus en september 1964. 

Het aantal individuen schijnt, zoals het voor de Copepoda het 

geval is, veel meer verband te houden met het aanwezige voedsel, 
dan met de natuur van het substraat. 

Gezien hout bijna altijd het s 4 erkst aenlaadt, is ook hier 

meestal de kwantiteit voedsel het grootst, hetgeen het vaak grater 

aantal nematoden op dit substraat zou verklaren. Voor dezelfde re- 

den is het aantal spoelwormen op anti-fouling ook meestal kleiner. 

Naast voeding kunnen echter tal van andere faktoren, zoals 

konkurrentie en predatie om er maar Felkele te citeren, een invloed 

hebbe4 op het voorkomen van deze wormen. 

Bekijken we de grafieken der kwantitatieve samenstelling der 

nematodenpopulatie (rig.  33-34-35 -36), dan stollen we volgende fei- 

ten vast : 

juli 1964  : I4Tonhystera disjuncta is de dominante snort op de 4 sub- 

straten (het kleiner aantal ,?ematoda op metaal staat dus in 

verband met het lage aantal individuen van deze soort in de 

populatie). 

Op glas en anti-fouling zijn reeds enkele Munhystera parva 

aanwezig. Op ieder substraat zijn een zeker aantal Metaparon- 

ohol.aimua campyîecerLus voorhanden. Andere species zijr wei- 

nig talrijk. 

augustus 1964  : het aantal Monhystera disjuncta is bijna nul! (dit 

verklaart het veel lager aantal nematoden dan in juli). Tege- 

lijkertijd v . ,id.en we een groat aayltal Monhystera parva (be- 
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staat er een verband tussen het verdwijnen van de ene Monhys- 

tera en het voorkomen in groot aantal van de andere?). 

Zoals uit Fig. 33 blijkt is het totaal aantal nematoden op 

glas niet zo stork verminderd als op de andere substraten, 

hetgeen te wijten is aan het groot aantal juveniele vormen 

(vooral 1Vlonhystera parva) dat we in de aangroei van dit sub-

straat vonden. 

Het aantal Metaparoncholaimus campylocercus is kleiner dan in 

juli. Ook het totaal der species diversae is klein. 

September 1964  : Monhystera parva bereikt hier zijn maximum. Tal-

rijke juveniele vormen (voor zover we ze konden bepalen waren 

het jonge Monhystera parva) zijn eveneens aanwezig. Het aan- 

tal Monhystera disjuncta stijgt doch blijft gering. P/ierkwaar- 

dig hierbij is dat de stijging van Monhystera disjuncta het 

sterkst is op glas, dit is het substraat waar het aante' Mon-

hystera  parva veel lager ligt ('an op de andere (anti-fouling 

niet in acht genomen). 

P1letaparoncholaimus canpylecercus werd in gering aantal gevon- 

den. Het aantal "species diversae" is opnieuw klein, behalve 

op hout, waar een zeker aantal Chromadorita obtusidens werd 

aangetroffen.. 

oktober 1964  : zowel Monhystera disjuncta als Monhystera  parva wer-

den maar in klein aantal gevonden. Ook het aantal "juveniele 

vormen" is klein. Metaparoncholaimus campylocercus en andere 

soorten werden niet meer vastgesteld. 

november 1 . 964 - december  1964 -,januari  1965 : alleen Monhystera 

disjuncta (adult en juveniel) komt nog in de primaire aangroei 

voor (behalve op meta.al). 

februari 1965 - maart 1965 : geen nematoden in het zand- en detri- 

tusfilmpje. 

april 1965  : de eerste juveniele en adulte Monhystera disjuncta 

worden opgemerkt , 

mei 1965 : het aantal Monhystera djsjuncta (zowel adult als juve- 

niel) neemt sterk toe (behalve op metaal). 

1jU .ni 1965  : de eerste Monhystera parva, Metaparoncholaimus campylo- 

cercus, even -A'ls enkele andere spes.les (Theristus an Jhromado- 
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riden) komen voor in de begroeiing. Er zijn veel minder Mon- 

hystera di.sjuncta op hout dan in mei, hetgeen het veel kleiner  

aantal nematoden verklaart. 

Oecoloo.ischebescrouwingen. 

In zijn sindsdien befaamd geworden werk : "Die 3eziehung 

zwischen i'iundhëhlengestalt, ErnLhrungsweise and Vorkommen bei frei-

lebenden marinen Nematoden", heeft WIESER in 1953 gepoogd deze be-

langrijke groep wormen in verschillende "voedings-fysiologische" 

groepen in to delen en zo hun oecologie to onderzoeken. 

De auteur is van oordeel dat mariene nematoden best in 4 groe- 

pen kunnen ingedeeld worden naargelang de struktuur van hun mondde 

len (die volgens hem specifiek geadapteerd zijn aan de voeding) , 

Deze indeling is de volgende : (Fig. 37)  

,roue 1-A : without any mouth-cavity (though sometimes with traces 

of it). Food obtained mainly by means if the sucking pc.JE:r of 

the oesophagus. Consistency of materif_:_ available as food most 

probable soft or floating. Large and hard particles never 

found in the intestine. Probably selective deposit-feeders. 

Group 1-B : with cup-shaped, conical or cylindrical mouth-cavity, 

without any armature. Food obtained as above with additional 

help from active movements of lips and the anterior part of the 

mouth-cavity itself. Material available as above though larger 

objects (e.g. diatoms) are now being swallowed. "ion-selective 

deposit-feeders. 

Group 2-A : mouth-cavity provided with small armature. Food scraped 

off bigger surfaces, or else the food-object is pierced and the 

cell-liquid sucked through the hole made in its wall. Epi-

growth-feeders. 

Group 2-B : with big and powerful armature of different structure. 

Mostly predators. Prey swallowed whole or pierced by means of 

spears or teeth and the liquid food sucked and swallowed. 

PERKINS (1958) vend echter in de .Haag van vertegenwoordigers  

van deze vormen met sterke mondbewapening, bakteriën en tal van  

diatomebn.  

In een latere publikatie (1960) geeft WIESER dan ook toe dat  : 
11 . . . it becomes i,Zcreasl  Y,^;,  y -1 ear tra -_ many of +'. ~ marine bent''ic  
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animals that have been called "predators", actually behave as 

deposit-feeders most of the time". 

Dit sluit echter niet uit dat groep 2-B de enige is die "pre- 

datorische" activiteit kan hebben, zodat we, nochtans rekening hou- 

dend met de bevindingen van PERKINS, de oorspronkelijke indeling 

van WIESER blijven volgen. 
De 11 soorten die we tijdens deze 15-dagen cyclus hebben ge- 

vonden behoren tot volgende voedingsfysiologische groepen 

Groep 1-A : Rhabditis marina 

Groep 1-B : Monhystera disjuncta 

Monhystera  parva 

Theristus acer  

Groep 2-A : Paracanthonchus caecus  
Microlaimus mari_nus 

Chromadorita obtusidens  

ChromadcrA . nudi.capi tata 

Groep 2-B : Enoplus sp. 

Dolj.cholaimus marioni 

Metaparoncholaimus campylocercus 

We moeten nochtans opmerken dat voor bepaalde soorten de inde- 

ling niet klopt met de morfologie van de mondstruktuur. Zo piaatst 

WISER Rhabditis marina bij groep 1-A, waar ze eigenlijk bij 1-B 

thuishoort, terwijl ook Dolicholaimus nlarioni bij groep 2-A zou 

moeten komen, in plaats van bij 2-B. 
Om onze resultaten te kunnen vergelijken met de literatuur 

hebben we nochtans ook hier de indeling van WIESER gevolgd. 

In Tabel 33 hebben wij het aantal gevonden spoelwormen pro- 

centueel uitgerekend volgens de 4 voedingsfysiologische groepen. 

Onmiddellijk valt op dat groep 1-B absoluut domineert gedurende 

gans het jaar op aile substraten. 

Gezien het totaal aantal individuen zeer klein wordt vanaf 

oktober 1964, hebben we alleen de resultaten van juli, augustus en 

september 1964 voor bespreking in histogram gebr2cht (Fig. 38). 

Zoals uit het kwantitatief onderzoek is gebleken is de domi- 

nantie van de groep "non-selective deposit-feeders" te wijten aan 

het massaal voorkr,men van Monhysters, diojuncta en/of NJnhystera 

parva . 
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Groep 1-A komt alleen in augustus 1964 voor, in klein aantal, 

op sommige substraten. 

Het voorkomen van enkele "epigrowth-feeders" (groep 2-A) in 

juli, augustus en september 1964, evenals in juni 1965 staat wel-

licht in verband met de grotere rijkdom der primaire aangroei aan 
kiezelwieren. 

De predatoren (groep 2-B) zijn logischerwijze funktie van de 

aanwezigheid van andere groepen. Hun aantal schommelt, van juli 

tot september 1964, tussen 5 en 20% van de nematodenpopulatie. 

Wanneer we onze histogrammen vergelijken met deze die WIESER 

(1953) heeft gemaakt voor verschillende littorale biotopen van de 

Europese kust (Fig. 39), dan stellen we vast dat onze resultaten 

meestal bij Been enkele van de door hem voorgestelde types passen. 

Alleen "hout-september 1964" stemt goed overeen met het type 

"Feinsand detritusreich", gezien het een groter individuel van 

groep 2-A (epigrowth-feeders) bezit, 

In 1959 echter, in zijn studie van de vrijlevende mariene ne-

matoden van de kusten van Chili, stelt WIESER vast dat in het bio-

toop "Littoral sand, sheltered" (dat min of meer overeenstemt met 

het Europese : "Feinsand detritusreich"), het gehalte aan "non-

selective deposit-feeders" zeer hoog ligt (meer dan 9070. Volgens 

hem is het grotere aantal "epigrowth-feeders" in het "Feinsand de-

tritusreich" biotoop van de Duitse kust te wijten aan het ietwat 

speciale "Farbstreifensandwatt". 

De absolute dominantie van de "non-selective deposit-feeders" 

in de primaire aangroei wijst dus op een hoog gehalte aan organisch 

detritus, waardoor dit type van biotoop intermediair komt te staan, 

althans wat zijn nematodenpopulatie betreft, met de door WIESER 

opgegeven "Feinsand detritusreich en Littoral sand, sheltered" 

biotopen (Fig. 39 en 40). 

3. Kwa7itatief onderzoek, 

A. BAC  ILI,AR  I OPiIYCEAE . 

De di'ltomeën zijn de eerste organismen (samen met proto- 

zoën) die ieder ondergedompeld substraat koloniseren nadat er zich 

een bakteriële sî;_jmlaag op gevormd heeft, die tevens rik is aan 
slib en û C tr irtius . 
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HENDEY (1951) vond dat deze slijmlaag een gunstig substraat 
was voor de ontwikkeling van aommige diatomensoorten waarvan vol- 
gens hem grote aantallen zich in de late winter en vroege lente in 
dit "primary slime" komen vestigen. Tijdens de zomer sterven ze af 

en vormen aldus een goee.e voedingsbron voor bakteriën, protozoën en 

kleine crustaceën. 

Daar het ons niet mogelijk was, kwestie van tijd, telkens een 

volledig kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit te voeren van de 

zeer talrijke diatomeënsoorten, hebben we slechts tijdens het 

onderzoek van het levend materiaal nota's genomen omtrent het roor•- 
komen van kiezelwieren. 

De plantaardige begroeiing, die trouwens bijna volledig uit 

kiezelwieren bestond, werd echter telkens langs fysico-chemische 

weg, door bepaling van het chlorufyl-gehalte bestudeerd (zie ver- 
der). 

Tijdens de koude periode van 't jaar vonden we steeds een ge- 

ring aantal diatomeën, hetgeen bevestigd werd door het laag chloro- 

fyl-gehalte van de primaire aangroei. 

We hebben de kiezelwieren éénmaal tot op de soort bepaald in 
de primaire begroeiing, tijdens een vooronderzoek (immersie van 11 
tot 25 mei 1964). 

51 soorten werden bepaald. 

In de hierop volgende lijst hebben we met "Z" de typische 

zoetwatervormen aangeduid, die toevallig met de aanvoer van zoetwa- 

ter langs de sluizen in de haven zijn terechtgekomen. 

"P" zijn pelagische vormen, die in de begroeiing zijn blijven 
steken. De met "F" aangeduide species werden door HENDEY (1951) 

als typische fouling-soorten bestempeld. 

Achnanthes  brevIpes AGARDH 	 F 
ActinopIychus senarius  (EIIRRENBERG) EHRENBERG 	P 

Actinoptychus splendens (SHABOI,T) RALFS 	 P 
Amphora sp.  

Bacillars.a  paxillifer (MULLER) HENDEY 	 ?' 

Biddulphj .a alternans (BAITF,Y) VAN HEURCK_ 	 F 
Biddu.l.phia aurita (LYNGBYE) DE BREBTSSON 	 F 
Btddulphie ruombuo (FHREidBERG) SNTITH 
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Campylosira cymbelliformis (SCHMIDT) GRUNOW 	F 
Cerataulus Smithii_ RALFS 

Cocconeis disculus (SCHUMANN)  CLEVE 
Cocconeis scutellum. EHRENBERG 	 F 

Cocconeis sp. 

Coscinodiscus excentricus EFTRENBERG 	 P 
Coscinodiscus radiatus EHRENBERG 	 P 
C Tclotella striata (KUTZING) GRUNOW 	 P 
Cymatosira belgica GRUNOW 
Diatoma vulgare BORY 	 Z 
Diploneis didyma (EHRENBERG) CLEVE 	 F 
Diploneis Smithii  (DE BREBTSSON) CLEVE 	 F 
Fragilari_a  pinnata EHRENBERG 	 F 

Grammatophora hamuli_fera KUTZING 	 F 
Melosira  arenaria MOORE 	 Z 

Melosira is].andiea MULLER 	 Z 
Melosira moniliformis (MULLER) AGARDH 	 F 
Melosira nummuloi.des (DILLWYN) AGARDH 	 F 
Navicula lyra EHRENBERG 	 F 
Navicula rhynchocephala I;UTZING 	 F 

Navicula salinarum GRUNOW 

Nitzschia apiculata  (GREGORY) GRUNOW 	 F 
Nitzschia constricta (KUTZING) RALFS 

Nitzschia sigma SMITH 	 F 
Paralia sulcata (EHRENBERG) CLEVE 	 F 
Plagiogramma staurophorum (GREGORY) HEIBERG 
Plagiogramma Van Heurckii GRUNOW 

Pleurosigma angulatum (QUEK) SMITH 	 F 
Pinnularia sp. 

Podosira stelliger (BAILEY) MANN 
Rhabdonema sp. 

Rarhoneis  amphiceros EHRENBERG 	 F 
Raphoneis belgica GRUNOW 

Raphoneis  surirella (EHRENBERG) GRUNOW 

Rhizosolenia setigera BRIGHTWELL 	 P 
Rhoicospheni.s, curvata (KUTZI:JG) GRUNOW 

Surirella bi.  cria±a DE  BREBT E1SON 	 Z 
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Surirella ovat a KUTZING 	 F 

Synedra acus KUTZITTG 	 Z 

Synedra tabulata (AGARDH) KUTZIN G 	 F 

Synedra ulna (NITZSCH.) EHR.ENB.ERG var. aequalis 	Z 

Tabellaria fenestra (LYNGBYE) KUTZING 

Thalassionema nitzschioides HUSTEDT 	 P 

B. PROTOZOA. 

Samen met de bakterin en de kiezelwieren, zijn de een- 

celligen d e enige organismen die we gans het jaar door in de pri-

maire aangroei aangetroffen hebben. 

Naast een miniem aantal Rhizopoda en Flagellata zijn de Ciliata 

kwalitatief en kwantitatief telkens zeer goed vertegenwoordigd. 

Daar de meeste soorten door fixatie onherkenbaar vervormd wor- 

den was het onmogelijk een kwantitatief onderzoek uit te voeren. 

We hebben nochtans bij het onderzoek van het levend materiaa' niet 

alleen telkens de lijst der gevonden infu:soriën opgemaakt (Tabel 34), 

maar tevens nota's genomen omtrent het al dan niet veelvuldig voor- 

komen van ieder gevonden soort, en aan de hanc hiervan een diagram 

opOsteld der "relatieve hoeveelheden"(Fig. 41 en 42). Hierbij 

werd geen rekening gehouden met de aard van het substraat gezien we 

geen verschillen in de kwalitatieve ssmer_stelling der protisten- 

fauna vonden. Kwantitatief echter was de begroeiing op anti-

fouling steeds het armst aan protisten. 

Hieronder de lijst der eencelligen die we hebben kunnen deter- 

mineren. 

EHIZOPODA 

Amoeba sp. 

Pelomyxa sp. 

Thecamoeba sp. 

FLAGELLATA 

Bodo sp. 

Monts sp. 

Pteridomonas sp. 

Salpingoeca urceolata KENT 

Di.stepha.nus speculum EHRENBERG 

Euglene ;p. 
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CILIATA 	(Systematische indeling volgens CORLISS 1961) 

Holotricha 
Placus socialis  FABRE-DOMERGUE 
Litonotus  duplostriatus  (MAUPAS) 
Hemiophrys  fusidens  KAHL 
bysteria  pusilla  (CLAPAREDE-LACHMANN) 
Dysteria  sp. 
Trochilia  salina  ENTZ 
Trochilia sulcata  (CLAPAREDE-LACHMANN) 
Trochilioides recta KAHL 
Hartmanulla entzi  KAHL 
Chilodonella  sp. 
Uronema m .arir_um  DUJARDIN 
Acineta  tuberosa  EHRENBERG 
Corynophrya lyngbyei (EHRENBEP.G) 
Zoothamnion  commune KAHL 
Vorticella nebulifera  MULLER 
Vorti . cel.la  marina GREEFF 
Vorticella  perlata  KAHL 
Cothurnia maritima  EHRENBERG 

Spirotricha 
Condylostoma rugosum KAHL 
Folliculina  sp. 
Strobilidium  minimum (GRUBER) 
Euplotes moebiusi  KAHL 
Euplotes vannus  MULLER 
Euplotes elegans KAHL 
Euplotes trisulcatus KAHL 
Acti  r.ot.richa saltans  COHN 
Holosticha diademata  (REES) 
Hol . osticha rnilnei  KAHL 
Stichotricha marina  STEIN 
Aspidisca sp. 

Oecolo,gische  beschouwingen.  
De amoeben waren weinig talrijk en kwamen alleen voor in 

juli, augustus en  3eptember 1964. 
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Bij de Flagellata zijn alleen de Bodonidae belangrijk. Bodo 

sp. werden vastgesteld in juli, augustus, september en december 

1964 en in januari, maart, april, mei en juni 1965. De andere ver-

melde soorten werden slechts bij toeval opgemerkt. 

Bekijken we de tabel van voorkomen der ciliaten (label 34), 

dan vinden we zoals voor de andere groepen organismen in de begroei-

ing, het grootste aantal species tijdens de warmere maanden. Ook 

het totaal aantal individuen is het grootst in de warmere periode 

(Fig. 41 en 42). 

WEBB (1956), in een oecologische studio van brakwaterciliaten, 
stelde vast dat 

"The ciliates are usually more abundant at high temperatures, 

perhaps the expected correlation between increased metabolic rate 

and division rate of both ciliates and their food supply is indica-

ted, but the relationship has not been investigated. At the .game 

time some species may be abundant at low to peratures ... In_ gene-

ral, temperature variations appear to have little effect upon the 

occurence of particular species. One can only conclude that there 

are no striking variations in populations correlated with tempera-

ture changes". 

Het verminderen naar de winter toe, zowel van het totaal aan-

individuen, als van het aantal species, zou dus slechts onrecht-

streeks (bv. door vermindering van het voedsel) gekorreleerd zijn 

met de temperatuur. 

Citeren we in dit verband opnieuw WEBB : "The importance  of  

total available food as a factor controlling the development of 

protozoan populations is generally recognized, but little consider-

ation has been given to more specific feeding relationships". 

FAURE-FREr,TIET (1961) en DRAGESCO (1962) delen de niet parasi-

taire ciliaten in twee categoriën in naargelang hun voeding : de 

microfagen en de macrofagen. 

De microfagen voeden zich met kleine partikels (bakteriën, 

kleine flagellaten, detritus), die naar de mond gezogen warden door 

een werveling veroorzaakt door gespecialiseerde trilharen. 

Bij de macrofagen wcrden 3 groepen onderscheiden : 

a) de vegeti:_'e, die zich met wieren van diverse aard voeden ; 

b) de carni _ _e, c1..4 jagcn on Frutozoa en kleine Metazoa (ze 



63. 

zijn meestal polyfaag, ttz. weinig selectief) 

c)  de h:i.stofa.ae, die de weefsels van dode organismen vreten. 

WEBB (1956) merkt nochtans terecht op dat heel weinig soorten 

zich met een enkele voedingsbron tevreden stellen. De meeste (van 

de door haar onderzochte) soorten hebben een geva.rieërd "dieët", 

ofschoon één bepaalde voeding de voorkeur van talrijke soorten kan 

hebben. 

Ze deelt dan ook liever deze protozoën in 7 groepen in, naar- 

gelang hun voorkeursvoeding 

Groep 1 : doze die zich voeden met diatomeën, 

Groep 2 : 

Groep 3 : 

Groep 4 : 

Groep 5 : 

I, 	,1 	 II 	 If  

II 	II 	 t, 	 I, 

If 	II 	 If 	 If 

Ii 	II 	 II 	 If  

" bakteriën, 

" bakteriën en detritus, 

" diatomeën en bakteriën, 

" bakteriën, diatomeën en 
detritus, 

Groep 6 : 	" 	It 	" 	" 	" prG`OZoën, 

Groep 7 : de histofage soorten. 

WEBB moot eehter toegeven dat talrijke scorten tegelijkertijd 

tot verschillende van de door haar aangegeven groepen kunnen beho- 

ren. Indien we deze laatste opmerking toepassen op het systeem van 

FAURE-FREMIET en DRAGESCO, wil dit zeggen dat talrijke vegetivore 

en histofage macrofagen tevens fakultatief microfaag zijn. 

Tijdens het mikroskopisch onderzoek van het levend materiaal 

hebben we altijd de gedragingen van de organismen bestudeerd. Wat 

de voeding betreft werden nota's genomen omtrent de voedingswijze, 

de aard van het voedsel en de inhoud van de voedselvakuolen. Naast 

talrijke foto's werden eveneens micro-cinematografische opnamen 

gemaakt. 

Na confrontatie van onze waarnemingen met de voorhanden litera- 

tuur hebben we de gevonden soorten ingedeeld naal. het systeem van 

FAURE-FREMIET en DRAGESCO, rekening houdend met de voorkeursvoe- 

ding. 

In de hieropvolgende lijst wordt tevens de levenswijze : vrij- 

levend of sessiel, telkens vermeld. 



Nlicrofagén. 

Zoothamnion commune (sessiel) 

Vorticel7.a. nebulifera (sessiel) 
Vorticella marina (sessiel) 

Vorticella  perlata (sessiel) 

Cothurnia maritima (sessiel) 

Aspidisca, sp. (vrijlevend) 
Euplotes moebiusi (vrijlevend) 

Euplotes vannus v. balticus (vrijlevend) 

Eupîotes elegans f. littoralis (vrijlevend) 

Euplotes trisuicatus (vrijlevend) 

Uronema marir_um (vrijlevend) 

Dysteria  pusilla (vrijlevend) 

Trochilia  sauna (vrijlevend) 

Trochilia suloata (vrijlevend) 

Strobilidium minimum (vrijlevend) 

Macrofagen 	Vegetivore 

Hartmanulla entzi (vrijlevend) 

Trochilioides recta (vrijlevend) 

Dysteria sp. (vrijlevend) 

Chilodonella sp. (vrijlevend) 

Condylostoma rugosum (vrijlevend) 

Folliculina sp. (vrijlevend) 

Actlnotricha saltans (vrijlevend) 

Holosticha diademata (vrijlevend) 

Holosticha mi7.nei (vrijlevend) 

Stichotricha marina (vrijlevend) 

Carnivore 
Litonotus duplostriatus (vrijlevend) 

Hemiophrys fusidens (vrijlevend) 

Acineta tuberosa (sessiel) 

Corynophrya lyngbyei (sessiel) 

Histofage 

Placus socialis (vrijlevend) 

64. 

De verhouding microfagen/vegetivore macrofagen/carnivore ma- 

crofagen/histcfc.ge macrcfagen is 15/70/4/1, hetgeen in verbs.nd kan 
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gebracht worden met de grote rijkdom aan organisch detritus en bak- 

teriën van het havenwater. 

Alle vrijlevende .00rten leven van de voeding die de primaire 

begroeiing hen biedt. 

De sessiele vormen daarentegen (Suctorea niet in acht genomen) 

zijn aangewezen op de rijkdom van het omringend milieu (zeewater). 

Uit de grafiek der relatieve hoevelheden blijkt dat de ses- 

siele microfagen (vooral Zoothamnion) zeer stork in aantal vermin- 

deren of volledig verdwijnen naar de winter toe. 

In de maandbegroeiingen daarentegen (zie verder) vonden we deze 

vastzittende peritrichen nog in groot aantal. 

Daar deze kolonievormende infusoriën steeds als pelagische 

"zwermcellen" cf "telotrochen" op het substraat komen, zou de vor- 

ming van dit soort cel7.en door een of andere oorzaak geremd worden 

tijdens de koudere periode. 

Ook het aantal vrijlevende microfagen vermindert sterk, het- 

geen mogelijks in verband staat met een vermindering van het gehalte 

aan detritus in de primaire begroeiing tijdenc' de winter. Aileen 

de Dysteriidae waren tijdens de winteY.naanden talrijk, en zelfs 

dominant. Dysteria sp. schijnt helemaal afgestemd op de aanwezig- 

heid van Leucothiobacteriales. 

Gezien het verminderen en verdwijnen van het merendeel der an- 

dere soorten, kwamen vrijwel geen carn ivore of histofage macrofagen 

meer voor in de primaire aang.roei in de koudere periode. 

C. COELENTERATA. 

De koloniale en spreidende natuur van de meeste vertegen-

woordigers der Hydrozoa, laten een kwantitatief onderzoek (zcals 

het voor anderE, vrijlevende of hemi-sessiele dieren het geval is) 

niet toe. 

Wij vonden cp onze substraten volgende soorten : 

Hydrozoa é Laom.edea longissima (PALLkS) 

Tubularia larynx ELLIS-SOLANDER 

Anthozoa : javeniele vormen. 

Laomedea longissima kwam op sommige substraten voor in juli 1964 en 

in mei en juni 1965. Het aar.ta,l kolonies per plaatje was 

echtcr heel gering en er waren maar weinig hydropoliPpen 

per hydrocaul.e ( 5 tot 10). 
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Tubular.ia  larynx werd in augustus, september en oktober 1964 op  

sommige substraten gevonden.  

Enkele juveniele Anthozoa (met een krans van 8 tentakels) kwa-  
men voor in juli en augustus 1964, vooral op hout.  

D. BRYOZOA.  

3 soorten werden opgemerkt : Bowarbankiagracilis LEIDY _.~..~..~ _ 	.._. 
r!I  embran.122ra pilosa LINNE  

Farella repens FARRE  

Zoa15 bij de Coelenterata betreft het hier uitsluitend juve-  
niele stadia, die slechts enkele zoëciën hebben kunnen ontwikkelen.  
Fa rella  repens werd aangetroffen in juli, september en oktober 1964  

en in juni 1965.  
Membranipora ps.losa  in september 1964 en mei 1965. 

Bowerbankia  gracil~.s werd alleen in mei 1965 gevonden.  

E. VERNES  PLATHELMINTHES.  
Slechts in juli 1964 werden enkele individuen van de 

soort : Plagiostomum vittatum LEUCK, een vertgenwoordiger van de 

Allocoele turbellariën, op sommige sui.straten aangetroffen.  

F. VERMES OLIGOCHAETA . 
In september 1964, mei en Juni 1965, vonden we enige ex-

emplaren van de soort : Paranais li+toralis (PlIULLER). 

G. VERNES ROTATORIA. 

Kwamen heel weinig voor. 

Colurella colurus (EHRENBERG), Encentrum mari num (DUJARDIN) en 

Proales reinhardti (EHRENBERG) waren aanwezig in de primaire aan-
groei van juli en september 1964 en van juni 1965. 

H. CRUSTACEA AMPHIPODA.  

2 species werden gevonden : Corophium insidi_osum CRAWFORD 
en Gammarus  locusta locusta (LINNE). Deze laatste soort werd, als  
toevall;ge gast, slechts in september 1964 op enkele substraten ge- 
zien.  

Corophium insidiosum was aanwezig van juli tot oktober 1964  
doch in zeer gering aantal (minder dan 5 individuen per substraat).  

Gezien ock adulte worn 	as,2igrtroffon werden, z .~ jn deze individuen,  
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die bekend zijn als goede  zwemmers, van  een  nabijgelegen substraat 

(paal of kaaimuur), op  de plaatjes gemigreerd. 

4. Fysico-chemisch unüF:.rzoek. 

A. DROOGGEWICIIT - ASGEPJICHT - ORGANISCI-IE STOFFEN. 
Daar het gehalte aan organische Jtoffen steeds als ver- 

schil tussen het drooggewicht en  hot asgewicht werd bepaald, hebben 

we de resultaten in één enkele grafiek kunnen weergeven (Fig. 43 : 

de 4 substraten afzonder7.ijk, Fig. 44 : de substraten naast elkaar). 

Zoals normaal te verwachten zijn zowel het drooggewicht als 

het gehalte aan organisch materiaal het grootst tijdens de zomer en 

het kleinst gedurende de wintermaanden. Tijdens deze tamelijk kor-

te periode van immersie is de aanlading echter als "gewicht" mi- 

niem : maximaal 300 mg per plaatje tijdens de zo?ner, dit is 7,5 

mg/cm2 . 

Paradoxaal lijken de veel hogeTe waarâu, n van het drooggewicht 

op de metalen substraten : tot 600 mg per plaatje. "nit is echter 

gemakkelijk te verklaren: 

Zoals reeds gezegd wordt ijzer, in kontakt met zeewater, ge- 

deeltelijk opgelost, en ver.volger.s neergeslagen onder de vorm van 

Fe(OH) 3  dat gedeeltelijk gereduceerd ,aordt tot FeS. Het is begrij- 

pelijk dat zand en detritus die door turbulentie steeds in bepaalde 

hoeveelheid in het zeewater in suspensie biijven, veel gemakkelij- 

ker in dit ijzerneerslag biijven steken, dan op een effen oppervlak. 

Zo ontstaat een dikker en dikker wordend laagje. Vandaar de veel 

hogere waarden voor drooggewicht en asgewicht (zand) op de metalen 

plaatjes. 

We stelden tevens vast dat het gehalte aan organisch materiaal 

bijna niet afneemt in de winter op de ijzeren substraten. Dit kan 

verklaard worden door de aanwezigheid van een zekere hoeveelheid 

detritus dat samen met het zand, in de ijzerhydroxyde laag blijft 

kleven. 

Metaal niet meegerekend, vindPn we de nooge te waarden voor 

drooggewicht steeds op hout (behalve april 1965), hetgeen overeen- 

stemt met de sterkere begroeiing van dit substraat. 

Vergelijken we de grafiek van dtze fysico-chemisclie bepalingen 

met die van het kwant_.tatief onC?erzocK van de ozgctnismen, dan stel- 
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len we vast dat een sterke daling of stijging in aantal Polychaeta  

en Cirripedia, niet noodrakelijk een belangrijke daling of stijging  
in drooggewicht heeft tcweeggebracht. Dit is te wijten aan de 
sand-, slijk- en detrit -o.smassa die (samen met de kiezelwieren die 

erin aanwezig zijn), alo "gewicht" steeds het belangrijkste deel  

van de primaire aangroei uitmaakt.  

In Fig. 45 hebben we de verhouding van de organische stoffen 

tot het drooggewicht % uitgedrukt. 

Opvallend is dat bij metaal doze verhouding het ganse jaar 

door tamelijk konstant is, en tassen 10 en 205 schommelt. Tijdens  

de warmere periode van het jaar, zijn er op dit substraat minder  

organische stoffen per eenheid drooggewicht, dan op de andere  

plaatjes. Absoluut gezien echter is het gehalte aan organisch ma- 

teriaal op ijzer van dezelfde orde als op de andere substrates. 

Den lager gehalte aan organische stoffen per eenheid dr-3gge- 

wicht komt logischerwijze overeen met een roger gehalte aan asge- 

wicht, dus anorganisch materiaal, ï:iisschien mogen we dit feit ver- 

klaren door een hogere reaktiesnelheid (door e hogere temperatuur  

van het zeewater) bij het oplossen en neerslaan van  het metaal.  

Hierdoor zou, per tijdseenheid, de concentratie aan FeS en Fe(OH) 3  

in de aangroei groter zijn, vandaar een groter asgewicht.  

In deze warmere periode van het jaar liggen nu ook de resulta-  

ten voor glas, hout en anti--fouling merkwaardig dicht bij elkaar,  

hetgeen een bewijs is dat de aangroei op deze substraten van de-  

zelfde natuur is.  
sche Tijdens de winter is de verhouding org-dr~oggewichtfes  sterk af-  

hankelijk van de hoeveelheid zand die in de bakteriële film op de 

substraten blijft kleven, waardoor de verhoudingen soms zeer uit- 

eenlopend zijn. Vooral de trichomen van Leucothrix mucor kunnen 

een zeer belangrijke rol spelen in het weerhouden van sand, slijk 

en detritus. 

B. VOLUME (Fig. 46). 

De primaire begroeiing is volumetrisch zeer goring ; be-

halve op metaal waar ze éénmaal 1 ml bedroeg, lag het volume op de 

andere substraten steeds lager dan 0,8 mi, ttz. minder dan 0,02 

ml/cm2 .  
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Wanneer we de grafiek van de volumes vergelijken met deze van  
het drooggewicht, dan v ~..o .<<en we (met uitzondering van metaal) dat  
beide een ongeveer gel?.;;k verloop vertonen met de hoogste waarden  
in de zomermaanden, en : . _ laagste tijdens de winter.  

Dit wijst  crop dat het specifiek gewicht van de aangroei, waar-  
in de zand-, slijk- en detritusfraktie een niet te ondersehatten  
rol spelen, geen zeer grnte veranderingen vertoont in de loop van  
het jaar.  

Metaal echter vertoont, tijdens de zomer (juli en augustus  
doch ook september en oktober 1964, en zelfs mei en juni 1965), een  
geringer volume t.o.v. een groter drooggewicht. Dit zou dezelfde  
oorzaak hebben als de lage waarden voor de verhouding  
organisch  materiaal ~ namelijk een groter concentratie van FeS en  drooggewicht  
Fe(OH) 3,  waardoor het specifiek gewicht van de aangroei gaat stij-
gen.  

C. EIWITTEN (Fig. 47).  
Zoals het drooggewicht en de organische stoffen daalt het  

gehalte aan proteinen (logischerwijze) geleidelijk naar de winter  
toe.  

In februari, maart en april 1965 was het zelfs zo klein dat we  

het met onze methode niet meer konden bepalen. Ook in november,  
december 1964 en januari 1965, hebben we met 3 of 5 ml 2 N NaOH  
moeten extraheren, in pla? .ts van 10 ml, om meetbare resultaten te  
verkrijgen.  

In mei 1965, met de belangrijke settling van Balanus, en de  

aanwezigheid van talrijke copepoden, nematoden en polychaeten,  

stijgt de hoeveelheid proteinen plotseling sterk.  

Met uitzct_dering van metaal schommelt het eiwitgehalte in 1964  

tussen 10 en 30% van de organische stoffen. Dit is zeer weinig  

wanneer men het vergelijkt met het proteinen gehalte van Copepoda  

bv. (60% van het drooggewicht).  
De verklaring ligt echter bij het zeer laag % eiwitmateriaal  

dat aanwezig is in het zand, slijk en detritus, dat toc_1 het hoofd-
bestanddeel der primaire aangroei uitmaakt.  

ZOBELL (1946) . "According to TRASH (1934) ;  amino-acids and  

proteins constitute a very minor part of the organic content of  
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marine sediments. Complex nitrogenous compounds are more abundant 

in sediments than are s.u:ple proteins, but neither simple nor com-

plex proteins are propo"ionnaly as abundant in sediments as in the 

organic matter o f  plant and animal tissues". 

In mei 1965 is het hcger gehalte aan eiwitten (tussen 35 en 
509 organische stoffen) een bewijs voor het heroptreden en de in-

tense metabolische aktiviteit van bovenvermelde groepen organismen 

in de begroeiingsbiocoeliose. 

D. CHLOROFYL. 

In tabel 39 zijn de bekomen waarden voor chlorofyl a, b 
en c, evenals hun som weergegeven. 

De plantaardige begroeiing bestond voor het grootste deel uit 

kiezelwieren, zowel benthiscrie, epifytische als pelagische vormen 

(deze laatste blijven herhaaldelijk in de aa.ng.roei steken). -7]on 

klein aantal groenwieren, meestal pelagisch vormen zoals Pedias- 

trum, Scenedesmus, Eugl,:na, enz., ook af en toe een paar Enteromor- 

pha compressa-draden, zijn verder de enige pldnten die we in de 

primaire aangroei aantroffen. 

De diatomeën bezitten naast talrijke carotenoiden de chloro- 

fyles a en c (chlorofucine) ; de Chlorophyceae daarentegen hebben 

chlorofyl a en b (+ talrijke carotenoiden). 

Ondanks het feit dat het chlorofyl-gehalte in planten niet 

konstant is, zou het under elkaar vergelijken van deze a, b en c 

waarden, in de loop van de c,yclus zeer interessante gevolgtrekkin- 

gen hebben kunnen toelaten. 

PARSONS en STRICKLATTD (1963) raden aan de bekomen resultaten 

voor ch7.orfyl c niet te gebruiken wanneer de gemeten extinctie bij 

630 mmu klein is, en de correctiefaktor voor turbiditeit relatief 

groot is. De waarde van chlorofyl c wordt in dit geva.l sterk over- 

schat, waardoor de venccuding chlorofyl a/chlorofyl c veel te groot 

wordt. Dit schijnt nu het geval te zijn voor al onze metingen ge- 

durendE 3o koude periode van 't jaar. 

In plaats van een grafiek op te stellen met de totalen chloro- 

fyl a + b + c, hebben we er de voorkeur aan gegeven voor deze pri-

maire begroeiings-c--clus alleen chlorofyl a in histogrum te brengen 

( dat zowC in d ic.tomeë•• al s in ahloropikyce;:n aan••Tf zig is). 
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Trouwens volgens  ANDERSON  en  BANSE (1965) : 

"Many workers deal only with chlorophyll a since it alone is 

believed to convert light energy into chemical energy, although 

light energy absorbed by other chlorophylls can be transferred to 

chlorophyll a (FOGG 1953). The latter pigment is often used for 

plankton mass estimates as well as for estimating production from 

chlorophyll and light measurements. 

Conversely, the sum of chlorophylls a, b and c, has also been 

correlated with photosynthesis of marine phytoplankton to estimate 

production from chlorophyll and light measurments". 

In de loop van deze cyclus vinden we weer de grootste waarden 

voor chlorofyl a (en hieruit voor de plantaardige biomassa) tijdens 

de zomermaanden, en een zeer laag gehalte tijdens de wintermaanden. 

Ofschoon we geen abscluut parallelisme mogen trekken tussen het 

aantal diatomeën en het chlorofyl-gehalte (dat zoals gezegd aan 

veranderingen onderhevig is), kunne_i we toc.4 besluiten dat een veel 

geringer aantal levende kiezelwieren in de winter op de substraten 

voorkomen, hetgeen trouwens door mikroskopische observatie volledig 

bevestigd werd. 

Ook WEBB (1956) is van mening dat "... the diatom populations 

appear to de:rease in winter, when tP.nperature and illumination are 

low, and to reach a maximum during the summer, when conditions of 

light and temperature are more favourable". 

MARE (1942) vond eveneens een vervierdubbeling van het aantal 

benthische diatomeën van winter naar zomer. 

HENDEY (1951) integendeel is van oordeel dat : "Littoral 

marine diatoms do not follow the course of seasonal occurende 

usually found in the plankton species, which is characterized by 

two sharply marked peaks in spring and autumn, but are found more 

or less evenly distributed throughout the year". 

Uit de tabel blijkt slechts in  juli 1964 een tamelijk groot 

gehalte aan chlorofyl b, dus een zeker aantal groenwieren, voor to 

komcn ; ook het totale pigmentgehalte is het grcotst tijdens deze 

maand. 

In augustus 1964 daarentegen is bijna geen chlorofyl b meer 

aanwezig, doch is op glas en hout, het chlorofyl c zeer sterk ge-

stegen (dus en groter aantal diatome ën). 
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Ook werd tijdens deze maand het grootste gehalte aan chlorofyl  
a gevonden, op de 4 substraten.  

Van juli tot oktober 1964 vinden we meest chlorofyl a telkens 

in de begroeiing op bout .... behalvc in september, waar de concen- 

tratie van dit pigment plotseling veel lager ligt dan normaal ver-  
wacht.  

Vergelijken we de chlorofyl-gehalten op hout, met de resliltater_ 

van het kwantitatief onderzoek, dan stellen we volgend merkwaardig 
feit vast in de september begroeiing ~ 

a) de zeepokken-settling is meer dan 3 maal groter op hout dan 
op de andere substraten, 

b) de polychaeten zijn twee maal talrijker, 

c) het aantal copepoden is eveneens belangrijker, 

d) het aantal "epigrowth-feeders" bij de nematoden (47 op 149 

individuen.) is 10 maal groter op bout dan op de anderP sub- 
straten (en veruit het grootste aan - ,a1 van groep 2 A Naar-  

genomen tijdens deze 15-dagen cyclus).  

De "komsumptie" van diatomeën doer deze v,,rschillende organis- 

men zou volgens ons een logische verklaring zijn voor het lager ge-

halte aan chlorofyl in de begroeiing op bout in de maand september. 

De interpretatie van het gehalte aan pigmenten in verband met 

produktie en consumptie is echter, op uitzondering van enkele ge- 

vallen na, zeer moeilijk, gezien teveel faktoren hierin een rol 

kunnen spelen. 



73.  

DE SECUNDAIRE BEGROEIING  

De volgende stap in ons onderzoek bestond erin de verdere ont-  

wikkeling en de evol.utie van de aangroei na te gaan bij langere pe-

rioden van onderdompelinF; der substraten.  

(I) NîAATPJPROEVEN JUNI - NOVEMBER 1964 // 4 SUBSTRATEN.  

In deze reeks proeven werd opnieuw gebruik gemaakt van glazen,  

houten, metalen en anti-fouling plaatjes om tevens de invloed van  

de natuur van het geboden substraf ,,t op de secundaire begroeiing te  
onderzoeken.  

Het oorspronkelijk plan bestond erin, op een bepaald og^Nblik,  

een aantal kaders met plaatjes in het zeewa'er te hangen en gedu-  

rende een half jaar, om de maand, één kader uit te halen voor on-  
derzoek.  

Zodoende zouden we beschikken over de 1, 2, 3, 4, 5 en 6  

maand-begroeiingen.  

Daar we deze cyelus begonnen juist één maand vdbr de aanvang  

van d e  15-dagen cyclus (primaire begroeiing), hebben we vaak be-  

langrijke vaststellingen kunnen doen door het vergelijken van de  

resuitaten van de secundaire, met die van de primaire aangroei.  

I. NIATERIAAL  en METHODEN.  
De gebruikte kaders en plaatjes waren dezelfde als voor de  

15-dagen proevEn (Fig. 49).  

Bij de aanvang van de cyclus, begin juni 1964, werden 6 kaders  

met plaatjes in het water gelaten, op 1,5 m diepte, en met sterke  

nylon-koorden aan het vlot bevestigd.  

Begin juli 1964 •titierd de eerste kader uitgehaald en cnderzocht.  

Toen we echter, begin augustus 196 ;-, de tweede kader uithaalden was 

de gehele opstelling bedekt met een enorme slijklaag (Fig. 50) 

waarin men zelfs de plaatjes niet meer kon onderscheiden. 

De overigc kac.•~~s werden bovengeraald en bleken op dezelfde 

manier met slijk bedekt. 
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Om geen tijd te verliezen werden in een paar dagen tijd 4  

nieuwe kaders gemaakt, met hoekijzers ditmaal, en zonder steun-  

plaat, waarbij tevens een grotere afstand tussen de plaatjes voor- 
zien werd (Fig. 54). 

Deze kaders werden op dezelfde plaats, op dezelfde diepte, 

aan het vlot vastgemaakt, en de cyclus werd voortgezet. 
We hebben dus uiteindelijk een 1 en een 2 maand begroeiing 

(juni en juni-juli), gevolgd door een 1, 2, 3 en 4 maand begroeiing 
(augustus, augustus-september, augustus-oktober en augustus-novem- 
ber 1964) (Fig. 51).  

Volgende onderzoekingen en bepalingen werden op de begroeiing 
uitgevoerd 

A. Totaal volume. 

B. Drooggewicht.  

C. Asgewicht. 

D. Organische stoffen. 

E. Pr_oteinen. 

F. ChJ.orofyl  a, b, ç .  

G. Kwalitatief onderzoek der micre-,  meio- en macrofauna. 

Ze werden op dezelfde manier uitgevoerd als voor de primaire 
begroeiing. 

Vanaf de tweede maand immersie was de begroeiing op ieder op- 

pervlak zo groot, dat we het volume, het drooggewicht, het asge- 

wicht, de organische stoffen, de proteinen en het chlorofylgehalte 

op de begroeiing van één enkel plaatje konden bepalen. We gingen  

daarbij ais volgt te werk :  

Na de volume bepaling wordt de totale begroeiing in een mor-  

tier homogeen gemaakt. Deze brij wordt gewogen = totaal vochtig  

gewicht. Hiervan worden portier van 1 gr afgewogen, die dan ge-
bruikt warden voor de verschi_llende fysico-chemische bapalingen.  

De bekomen cijfers worden ten slotte vermenigvuldigd met het aantal  

gram vochtig gewicht, om de resultaten te herleiden tot de totale  

begroeiing van 1 p -2 ~~at j e = 40 cm2 .  
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H. KwantitatiPf onderzoek  der meio- en macrofauna.  

Werd op dezelfde manier uitgevoerd als bij de 15-dagen proeven 

(Fig. 15). 

Gezien de sterke grcei van sommige organismen (zeepokken, bcr- 

stelwormen), werd hier nog een bijkomende scheiding uitgevoerd, een 

soort vb,*rfiltratie in een cylinder on.deraan afgesloten door een 

metalen gaas met maaswijdte 1400 mu. 

De zo bekomen ZEEFFRAKTIE omvat de meeste organismen van de 

mRcrofauna, en werd telkens volledig onderzocht. Zoals tijdens het 

onderzoek van de primaire aangroei, werden aile gevonden dieren in 
polyethyleen-_flesjes (met zeewater- formol 45) overgebracht. 

Wat de enorme overgroei van de juni-juli proef betreft, hebben 

we alleen een kwalitatief onderzoek kunnen uitvoeren. 

Om desondanks een idee te krijgen van de relatieve verhouding 

der organismen in deze slijkmassa, werd een bepaald volume modder 

(10 ml) genomen, waarop een volledig kwantitatief onderzoek Irerd 

verricht. 

I. Volumetrisch onderzoek van de vrschiil nde componenten der 
begroeiing. 

Na uitvissen van de organismen women de verschillende frak-

ties gecentrifugeerd gedurende 5 minuten à 3000 toeren per minuet 

en hun respectievelijk volume afgeîezen. 

Met behulp van een door ons vervatArdigd toestelletje, geba-

seerd op het principe van het "displacement-volume", zijn we er ook 

in geslaagd het totaal volume der zeepokken, mossels, borstelwormen 

en amphipoden, tot op 0,01 ml nauwkeurig te bepalon. 

Beschrijving van  het apparaatje : (Fig. 52) 

Een smal glazen buisje, 50 cm lang, is in 0,005 ml verdelingen 

gegradueerd : buis III. 

Het eindigt bovenaan in een trechtertje en is onderaan, lanes 

een U-vormige giazen buis verbonden met cen ander buisje (het 

onderste deel van buis II). Deze laatste is in het midden 

voorzien van een kraantje D en loopt terminaal uit op het 

vaatje V. 

In dit vaatje past nauwkeurig een geslepen stop S, middenin 

doorboord en vootgelast aan het bovenste deel van buis II, die 

in II •vo2m eindigt, rsohtn op kraantje E, en links op gummipeer 
2. 



76. 

De U-buis is onderaan in het midden aan buis I gelast, die 

door een rubber stop bijna tot op de bodem van fies A steekt. 

Even onder de verbinding met de U-buis, zit het kraantje C. 

Door een tweede opening in de rubber stop steekt een kort T-

vormig glazen buisje, bovenaan recht voorzien van een kraantje 

B en links van een gummipeer 1. 

Alle glazen buisjes werden gesiliconeerd om adhesie van water-

druppels te voorkomen. 

Fies A is gevuld met gefiltreerd zeewater- formol waaraan een 

weinig Tween 80 werd toegevoegd om de oppervlaktespanning te 

verlagen. 

Verkwijze 

Men sluit kraantje B, opent C, D en E, en pompt met gummipeer 

1 lucht in de fies. Door de druk gaat het water in buis I 

stijgen, vervoigens in II en III. 

Men laat het water tot boven het peil }P komen en sluit 

kraantje C. Door langzaam en geleidelijk terug openen van het- 

zelfde kraantje, laat men het waterpeil :uist op PP komen. 

Men sluit nu het kraantje E en, gebruik makende van gummipeer 

2,jaagt men het water uit buis II tot voorbij kraantje D, dat 

dan gesloten wordt. 

Kraantje E wordt heropend, en het bovenste deel van buis TI 

(met de geslepen stop S die het vaatje V afsluit), wordt afge-

nomen en de organismen waarvan men het volume wil bepalen, in 

vaatje V gebracht. 

Na terugplaatsen van de stop opent men voorzichtig kraantje D 

tot het water in buis T_I het peil bereikt, waarna men  kraan D 

sluit. 

Door de aanwezigheid van de organismen in V, zal het water in 

buis III niet meer dalen tot peil P, maar on peil P' blijven 

staan. 

Het verschil P-P is gelijk aan het volume der ingebrachte 

organismen. 
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II. RESULTATEN.  

1. Algemene aard der begroeiing - Levend onderzoek.  

Juni 1964 - 1 maand begroeiing.  

De plaatjes lijken bedekt met een laag slijm dat op bepaalde  

plaatsen bijna 1 cm dik is (Fig.  53).  
Het betreft hier weer enorme hoeveelheden Zoothamnion-kolonies,  

met verschillende honderden zooiëden per kolonie.  
Tussen die ciliaten ziet men talrijke polydora ciliata in hun  

slijkkokers met hun antennen rusteloos in het omringend water  

slaan, op zoek naar voedsel. Ook Fabricia sabella (EHRENBERG) komt  
voor.  

Verschillende kleine zeepokken zijn aanwezig. Enkele Coro-  
phium insidiosum hebben zich eveneens een plaats uitgezocht en een  
koker gebouwd.  

Opvallend is de grote hoeveelheid diatomeën : Melosira nummu-  

loides en M. moniliformis vormen ontelbare kettingen die zich met  

de Zoothamnion en Leucotrichentrichomen vermei..gen. Op de basis van  

de Zoothamnion-kolonies zitten talrijka fynedra's in waaiervorm,  

terwijl benthische Navicula's het zand en detrituslaagje op het  
substraat als een tapijt bedekken.  

De kiezelwieren komen in zo een groot aantal voor dat ze de  

begroeiing een bruin uitzicht geven. Op metaal nochtans was de  

diatomeënflora minder belangrijk.  

In de vertakkingen van de Zoothamnion-kolonies zitten talrijke  

kleine mosseltjes.  

De begroeiing is rijk aan copepoden, nematoden, kleurloze fla-  

gellaten, en sessiele en vrdjl.evende ciliaten.  

Verschil in beEroezing der 4 sub3traten :  

Hout bezit de rijkste aangroei, zowel kwalitatief als kwantitatief.  

Glas : het Zoothamnion-woud is ietwat dunner dan op hout. Het aan- 

tal kJ~td.lus is kleiner, er zijn ook veel minder polychaeten,  

doch het aantal zeepokken is praktisch hetzolfde.  

Metaal : de aangroei is op bepaalde plaatsen verdwenen (Fig. 53).  

De reden hier -v3,n, namelijk de vcrming van een poreuze roest-  

l.aag werd reeds vroeger besproken. De ijzer-bakterie Gs.11io-  

nella ferrugs.r..:s, nerd in grote hoeveelheden aangetroffen.  
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De resterende begroeiing is niet zo rijk aan Zoothamnion  en 

Polydora. Een diatomeër_tapijt werd niet opgemerkt, wel zijn 

verschillende Melos:i_ra-•ketens aanwezig. 

Het aantal Balanus, Polydora en Mytilus is gering. Er zijn 

maar weinig copepoden. 

Anti-fouling : vertoont, zoals hout, een sterke Zoothamnion-koloni-

satie. Ook het aantal Mytilus is grater. Dit substraat bezit 

tevens talrijke borstelwormen. Zeepokken werden p:mktisch 

niet aangetroffen. Ofschoon enkele Pdlelosir_a-slierten vonrko- 

men, is er maar een dun diatomeëntapijt. 

Juni -  juli 1964 - 2 maanden begroeiing. 

Groot was onze verbazing toen we, begin augustus, de tweede 

kader met plaatjes bovenhaalden. 

Hij was volledig bedekt met een enorme slijkmassa, die niet 

alleen aile ruimte tussen de plaatjes had velzet, maar oak d- open-

gelaten plaats van ongeveer 10 cm tussen de substraten en de steun-

plaat (Fig. 49 en 50). 

De volledige opstelling die (met zijn te{,engewicht) bij het in-

hangen ongeveer 8 kg woog, was, in die 2 maanden tijd, meer dan 

2.0 kg verzwaard. 

Van een fysico-chemisch en kwant -_tatief onderzoek der begroei-

ing van de verschillende plaatjes was natuurlijk geen sprake meer, 

daar alles met een centimetersdikke slijklaag bedekt was. 

We hebben nochtans een normaal kwalitatief onderzoek van het 

levend materiaal doorgevoerd, evenals een kwantitatief onderzoek 

van een bepaald volume slijk (10 ml). 

Levend onderzoek : 

Het mikreekopisch onderzoek zees dadelijk uit dat de enorme 

aanlading te wijten was aan een explosieve settling en ontwikkeling 

van Polydora ciliata. 

Het bouwen van een slijkkoker door ieder individu, gepaard met 

een sterke accumulatie van madder tussen de kokers, veroorzaakten 

hierbij het afsterven door versmachting van aile sessiele organismen 

die zich op de plaatjes gezet hadden tijdens de eerste maand im-

mersie. 
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De buitenste centimeter van de modderlaag daarentegen bleek de 

zetel te zijn van een zeer aktieve biocoenose bestaande uit ontel- 

bare protozoën, copepoden, nematoden, vrijlevende polychaeten, am- 

phipoden, enz. ... 

Het aantal kiezelwieren in en op de modder was zeer groot. 

Een bepaald volume modder werd beha.ndPld volgens de methode 

van HENDEY (1951) en blijvende preparaten van diatomeën werden ver- 

vaardigd. Het mikroskopisch onderzoek hiervan toonde 81 verschil- 

lende soorten aan (zie paragraaf kiezelwieren). 

Om onaangename verrassingen zoal.s de juist vermelde te voorko- 
men hebben we voor de volgende proeven, in 2 dagen tijd, een ander 

type kaders gebouwd, dubbel zo lang als de vorige, uit hoekijzers, 

en zonder steunplaat. De plaatjes werden aan beide zijden vastge- 

maakt, naar rato van 10 per kant, zodanig dat er meer dan 10 cm 

speling tussen 2 opeenvolgende substraten w:s (Fig.54). 

De 4 oude, overgroeide kaders werden ûcor deze nieuwe ver- 
vangen. 

Augustus - 1 maand begroeiing. 

Bij het uithalen van de leader (Fig. 55) viel onmiddellijk de 

sterke settling van Balanus op. 

Talrijke slijkkokers (towel van Polydora als van Corophium) 

lagen tussen de zeepokken. met hun lengteas evenwijdig met het 

substraat. 

Het mikroskopische onderzoek toonde aan dat het aantal Zoo-

thamnion-kolonies veel geringer was dan in de juni-proeven. Deze 

peritriche ciliaten werden bijna uitsluitend op de slijkkokers aan-

getroffen, en heel weinig op het substraat zeif. 

Verschillende kolonies van de hydroid Tubularia larynx, even-

als juveniele Anthozoa en Bryozoa (Membranipora sp.) waren aanwe-

zig. Kleine n:osseltjes hadden zich opnieuw in de Zoothamnion-ver-

takkingen genesteld, :naar hun aantal was veel geringer dan in joli. 

Er was geen diatomentapijt. Wel vonden we veel kleurloze, 

bewegende kiezelwieren van het Synedra-type. 

Zoals steeds :'-ren talrijke trichomen van Leucothrix mucor  

aanwezig. 
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Het aantal copepoden was van dezelfde grootteorde als in juni. 

De nematoden waren veel talrijker. 

De ciliatenfauna was k',ralitatief en kwantitatief zeer rijk. 

Verschil  in beLroeiing der 4 substraten. 

Glas : niet alleen is het aantal zeepokken op glas geringer dan op 

hout, maar de individuen zijn ook kleiner (zie bespreking Cir- 

ri.pedia) . 

Er was geen duidelijk verschil in aantal Polydora of Corophiuni 

tussen glas en hout. 

Hout a draagt zoals steeds de sterkste begroeiing. Vooral de bala- 

niden hebben zich op dit substraat in groot aantal neergezet. 

Sommige zijn pas gemetamorfoseerd, andere zijn reeds 5 mm lang. 

De Polydora-kolonisatie is van dezelfde grootte-orde als in 

juni. De ruimte tussen de verschillende begroeiers is gevuld 

met zand, slijk en detritus. 

i,Ietaal : de aangroei is merkelijk ge2inger an op glas en hout. Het 

aantal zeepokken is nochtans groot, maar het zijn vooral kleine 

(dus nog jonge) vormen. 

Er zijn veel minder Polydora's dan op glas en hout. 

Ook de copepoden en nematoden zijn veel minder talrijk. 

Een tamelijk dikke zand- en roes 4 laag heeft zich gevormd. 

Anti-fouling : de aangroei is gering t.o.v. de andere substraten. 

Heel weinig balaniden, polychaeten, copepoden en nematoden, 

Augustus - september - 2 maanden begroeiing. 

De aangroei is enorm in volume toegenomen. Makroskopisch zijn 

aile plaatjes bedekt met een slijklaag die verschillende cm dik is. 

Die sterke begroeiing is te wijten 1) aan de intense groei 

van de jonge zeepokken, zowel basale groei (op sommige substraten 

bedekken ze de bodem vol?.edig), als hoogtegroei (tot 1 cm). 

2) aan de sterke ontwikke- 

ling van Polydora ciliata die in de ruimten tussen, en bij gebrek 

aan plaats op de lateralia van , balaniden_ hvn kokers hebb2n Febouwd. 

Tubularia  larynx kolonies komen regelmatig voor. 

Zand, slijk E:1, detritus heeft zich overaal tot in de kleinste 

overgebleven ruimtcn geaccumuleerd en bood hierdoor gunstige om- 

standighedeh voor de  on tHikkoTing van aen rijk "bcgeleidende f^una 
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en flora" (diatomen, protozoën, copepoden, nematoden, vagiele 

polychaeten en amphipoden). 

De Zoothamnion-kolonies hebben zich bij vnorkeur op de sten- 

gels van de Tubularia's ontwikkeld, die boven de slijkbegroeiing 

vrij in het omringende water hangen. 

Kleine mosseltjes werden in de Zootramnion-vertakkingen opge- 

merkt, grotere (tot 3 mm) op de Tubularia-stammen. 
Leucothrix mucor  is zoals steeds goed vertegenwoor3igd. 

Versehillende bryozoën-kolonies hebben zich tegen de Tubularia- 

stengels aan in  de hoogte ontwikkeld. 

Verschil in beEroeiingder 4 substraten. 

Glas en Rout lijken even sterk aangeladen (Pig. 57). Het kwantita- 

tief onderzoek wees echIer uit dat dit slechts schijn was en 

dat hout veel rijker i,.,  aan zeepokken en borstelwormen. 

Het fysico-chemisch onderzoek gaf tron•vens voor hout een 
drooggewicht aan, dubbel van dat op glas. 

Metaal heeft zoals ook reeds vroeger herhaaldelijk vastgesteld een 

onregelmatige begroeiing. Het s'ibstraat is wel volzet geweest 

met balaniden, doch de poreuze roestlaag waarop de meeste zee- 

pokken zich hebben gemetamorfoseerd is op sommige plaatsen 

losgekomen, de aangroei met zicr meesleurend. 

Anti-fouling s geringe begroeiing t.o.v. de 3 andere substraten, 
hoofdzakelijk te wijten aan de tcxische werking van de koper- 

ionen die de ontwikkeling van de Cirripedia belet hebben. 

De polychaeten daarentegen zijn talrijker dan op glas en me- 

taal. 

Augustus - oktober - 3  maanden begroeiing. 

Bij het uithalen van de sterk aangeladen kader (Pig. 56) ver- 

toont de aangroei mals. -;!o.kopisch veel gelijkenis met deze der vorige 

maand. Van de eigenlijke plaatjes is niets meer te zien, ze zitten 

volledig in de nog dikker geworden slijklaag (Pig. 58). 

He t inikroskopisch onderzcek bevestigt de bevindingell van de 

2 maanden begroeiing. 

Het aantal <<:epokken is ongeveer gelijk gebleven. De aanwe- 

zige vormen hebbe_. Tich vooral in de hocgte ontwikke1,3. 
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Polvdora ciliata is sterk in aantal toegenomen op aile sub-  

straten.  

Opvallend eveneens zijn de talrijke Corophium insidiosum.  

De Tubu_laria-kolonies dienen voort als substraat voor de tal-  

rijke Zoothamnion--kolonies. Sommige mosseltjes die in de vertak-  

kingen van deze hydroiden zitten,meten reeds 8 mm.  

De "begeleidende fauna" is ktiiralitatief en kwantitatief zeer  

gevarieerd en rijk (zie respectievelijke paragrafen van het kwan-  

titatief onderzoek).  

Verschil  in beEroeiing der 4 substraten.  
Wat de zeepokken betreft, gelden dezelfde onmerkingen ais  

voor de 2 maanden aanla.ding.  

Het aantal borste;wormen op hout is zeer groot. Ook zijn  

op dit substraat merkeli.jk meer Mytilus dan op de andere sub-  

straten. Opvallend is dat er veel meE' Corophium, zowe i. adul-  
te als juveniele vormen in de Degroeiix.g op metaal tioorkomen.  

Anti-fouling dat uitwendig sterk be broeid schijnt, is in  

werkelijkheid veel armer aan pol,, -chaeten en cirripediër_ dan  

de andere substraten.  

Augustus - november  - 4 maanden ber:roeiing.  

Het uitwendig aspekt van de aangroei is weinig veranderd, of-  

schoon le slijklaag op aile plaatjes nog dikker geworden is.  

Ook de samenstelling van de begroeiing is maar weinig gewij- 

zigd.  

Op het substraat zelf vinden we de laag zeepokken terug. Ze  

zijn echter vaak overgroeid door de talrijke Polydora ciliata, die  

door hun slijkkokers, de onderste laag van de begroeiing van het  

omringend milieu (het 74eewater) beginnen te scheiden.  

Er zijn nog steeds tall•ijke amphipoden (Corophium).  

Vrijlevende pol.ychaeten (nereiden) en oligochaeten (Par.anais)  

komen regelmatig voor.  

Hydroiden (Tubula.r ~.a) met enkele mosseltjes van 4 cm in hun  

vertakkingen, en ')ryozc4n (Farella en Bowerbankia)(die bij voor-  

keur tegen de eer:,: opgroeien), werden nog aangetroffen.  

De protisten, :atomeën, copepoden en nematoden zijn zeer  
talrijk.  



83.  

Verschil  in bezroeiing  der  4  substraten.  
Daar aile plaatjes even sterk aangeladen leken, vielen tijdens  

het levend onderzoek slechts enkele verschillen op. De pol,ychaeten 

en Cirripedia zijn talrijker op hout dan op de andere substraten 

anti-fouling is zoals r_ormas,l te verwachten het armst aan zeepokken. 

2. Kwantitatief onderzook. 
~~. 

A.  VERNIES  POLYCHAETA  (Fig. 59) .  
Juni - 1 maand : het grootste aantal borstelwormen zijn pas gemeta- 

morfoseerde Polydora ciliata  met 18 tot 25 segmenten (uitzon-

derlijk tot 30 en 35 segmenten). Enkele jonge Fabricia sabella  
(EHRENBERG) (12 segmenten) en Nereis-larven (10 segmenten) zijn 

aanwezig. 

Hout en anti-fouling dragen 4 h  5 maal zoveel polT,rchaeten als 
glas en metaal. 

Volumetrisch gezien maken deze jonge women een belangrijk deel 

uit van de aangroei (15% op hout, en bijna 30% op anti-fouling). 

Juni-juli - 2 maanden s zoals reeds uitvoerig ;rermeld werden aile 
kaders overgroeid met een slijkmassa te wijten aan de exple- 

sieve settling en ontwikkeling van Polydora ciliata. Het volume der 

polychaeten bedraagt bijna 15% der to tale begroeiing (!), terwijl 
het in aile volgende proeven met sterke slijkaanlading nooit meer 

boven de 4% kwam.  

Alle ontwikkelingsstadia werden aangetroffen, doch de meeste  

individuen zijn adult.  

Fig. 60 geeft een beeld van de aangroei op een draagglaasje  

dat uit de modder werd gerecupereerd en langs één zijde schoonge-  

veegd. De eerst op het substraat gekomen Polvdora's hebben zich  

tegen het glaasje geleEd, en bouwen als dusdanig slechts een halve  
koker boven hen. Door het  glas heen kan men duiaelijk de wormen in  

hun kokers zien liggen. Verschillende individuen hebben eizakjes  

afgelegd ,  

Een zeker aantal Fa.bricia sabella en Nereis sliccinea (LETJCKART)  
werden aangetroff^n.  
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Augustus - 1 maand : de meeste Polydora's werden ditmaal op glas en  

hout aangetroffen.  

De settling is ongeveer van dezelfde orde als in juni. Naast  

pas gemetamorfoseerde individuen komen talrijke vormen met 30 tot  

40 segmenten voor.  

Fabricia en Nereis-l2rven zijn opnieuw in klein aantal aan-

wezig. 

Het volume der polychaeten op glas en hout is respectievelijk 

11 en 8% van de totale begroeiing. 

Augustus -september - 2  maanden  : naast Folydora, Fabricia  en Nereis  

zijn ditmaal ook enkele Harmathoë-larven aanwezig (met 10 tot 

20 segmenten). 

Kwantitatief bekeken isworal een stijging waar te nemen van 

het aantal Nereis-larven (met 10 tot 40 segmenten). 

Er zijn maar weinig sabelliden aanwez11 7.  

flet aantal Polydora op hout en metaal ..s weinig toegenomen,  

t.o.v. de 1 maand begroeiing, op anti-fouling integendeel tamelijk  

veel. Op glas werden slechts een zeer gering aantal polychaeten  

vastgesteld. De oorzaak hiervan is ons totaal onbekend. Naast een  

zeker aantal individuen met 20 tot 30 segmenten, bezitten de meeste  

40 segmenten, of zijn volwassen.  

Het totaal volume der borstelwormen is op 3 der 4 substraten  

bijna v2rdubbeld. Dit is vooral te wijten aan de aanwezigheid van  

talrijker Nereis-larven die veel groter zijn dan de Pol,ydora's.  

Daar de totale aangroei echter 5 tot 13 maal groter is dan in  

de voorgaande proeven, bedraagt het volume der wormen nu slechts  

0,5 tot 3 ~ `f, der "Aufwuchs" .  

Augustus -oktober - 3  maanden : de polychaeten zijn op glas, hout en  

metaal sterk in J.. ~ ntal toegenomen, op anti-fouling in geringer  

mate.  

Fabricia  werd maar tweemaal teruggetionden.  

Het aantal Harmathoë-larven (15 segmenten tot adulte vormen)  

is weinig verande.r_ d . A_,n de hand van de volwassen exemplaren kon-  

den we de soort bepalen : Harmathoë imbricata  (LITTI`Tr ) .  

Er werden bijne 2 maal zoveel nereiden geteld ais in september,  

zowel larvale als nc1uyt° vormen. Het waren aile NAreis  succinea  
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(LEtTCKART) . Een1maal slechts vonden we een Yereis diversicolor 

MULLER. 

He aantal Polydora c?liata is meer dan verdubbeld op glas, 

hout en metaal. Ook op anti-fouling  zijn een hondertal exemplaren 

meer dan in september. 

Rout is zoals in de 772oegere proeven het ri jkst aan borstel- 

wormen. Op anti-fouling zijn er het minst. 

Een groot gedeelte der individuen is geslachtsrijp. In ver- 

schillende kokers hebben we de typische eizakjes van Polydora aan- 

getroffen. 

Het totaal volume der polychaeten is sterk toegenomen. Dit is 

te wijten aan de talrijker Polydora's, doch ook aan de nereiden, 

die, ondanks hun klein aante.l. 1/10 van het volume der borstelwormen 

uitmaken. Het volumetrisch aandeel van de polychaeten in de be- 

groeiing is slechts 

Augustus-november  -  4 maanden het totaal cantal individuen is 

lichtjes gedaald, behalve op anti-fouling. Opvallend is dat 

geen Harmathoë meer aanwezig zijn. Slechts 1 Fabricia sabella werd 

nog gevonden. 

Ook het aantal nereiden is sterk verminderd. De nog aanwezige 

individuen zijn aile adulte Nereis 	Ondanks hun zeer 

klein aantal maken ze 6 tot 10°' van het volume der Polychaeta uit. 

De talrijke Polydora ciliata zijn praktisch aile volwassen. 

Hierdoor is het totaal volume dezer borstelwormen nog toegennmen 

t.o.v. oktober, en bedraagt ditmaal 2 à  3% van de aangroei. 

OecoloEische beschouwingen. 

Vergelijken we de bekomen resultaten tijdens deze maand-

proeven met die van dr) primaire begroeiing (partim 1964), dan stel- 

len we volgende feitE ;-as t 

1) Polydora ciliata is de dominante soort van de polychaeten- 

fauna in de begrociing 9 
2) he s: i; tling van dez2 soort v;ri jpt ononderbroken plaats vanaf 

mei (dit hebb•3n we ;;ijdens het vbbronderzoek kunnen vaststel- 

len) tot okto be-r. , met maxima  in juli en oktober . 

, 

3) De dieren zijr vo"_wassen twee maanden na de settling (we konden 

dit ,ra . sts±elleJ . in de 	 proeven eh c' . e augustus-sep -uem- 

ber begroeiing). 
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4) Snoeren van eizakjes ,-=erden gevonden in de juni-juli, en in de 

augustus-september proeven. 

5) Nereis  en Harmathoë werden niet in de 15 dagen aangroei gevon- 

den, wat er op zou wijz-m dat minstens een primaire begroeiing 

(rijk aan organisch materiaal) moet aanwezig zijn vooraleer de 

larven dezersoorten zich op een substraat willen vestigen. 

6) De jonge nereiden hebben minstens 3  maanden nodig om volwassen 
te worden. 

7) Het aantal Nereis vermindert sterk, en de Harmathoë verdwijnen 

volledig uit de begroeiing in november. Daar het aanwezige 

voedsel zeker geen limiterende faktor is, kan de daling van de 

temperatuur misschien als causale faktor bestempeld worden. 

8) Het aantal gevonden Fabr;,.ia sabella is telkens heel klein t.o. 

v. het aantal Polydora ciliate. Deze hemi-sessiele soort werd 

maar uitzonderlijk meer aangetroffen vanaf oktober. 

9) Het substraat hout is veel gunstiger vocr de settling van Poly- 

dora ciliata, dan de andere plaatjes. Het hoogste aantal indi- 

viduen werd praktisch altijd op de houten substraten vastgesteld. 

10) Het respectievclijk aantal Fabricid, Nereis en Harmathoë ver- 

schilt veel minder op de 4 substraten dan het aantal Polydora. 

Voor de vagiele soorten nerelden en Harmathoë is dit tamelijk 

logisch aangezien ze pas op het substraat komen wanneer er reeds 

een degelijke slijklaag gevormd is. 

11) Het relatieve volume der polychaeten dat gedurende de eerste 

maand van immersie tamelijk belangrijk is in de totale begroei- 

ing, wordt tijdens de verdere aanlading bijna onbeduidend on- 

danks het toenemend aantal individuen, en de intense groei. 

Dit is te wijten enerzijas aan de sterke slijkaccumulatie tussen 

de kokers der worm.en, anderzijds aan de ontwikkeling der zeepok- 

ken. Slijk en zeepo '.-ken vormen samen meer dan 9e van de aan- 

groei. Fen uitzondering hierop is de explosieve settling en 

ontwikkeling van Pa:!.,ydora in de juni-juli proeven, wear, ondanks 

een zeer sterke slij 17.accumulwtie, het volumetrisch aandeel der 

wormen in de r..;groF ?...ng 15% bedroeg. 
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B. CRUSTACEA CIRRIPBDIA (Pig. 61).  

Juni - 1 maand : in deze juni-proeven telden we slechts een gering  

aantal cypris-larven en pas gemetamorfoseerde, enkele dagen  

oude vormen. De eerste belangrijke settlingsperiode is inderdaad  

reeds voorbij (zoals uit hot vooronderzoek bleek, had ze plaats be-

gin mei).  

Ofschoon het niet ui.~gesloten is dat ook andere soorten als  

Çvpris aanwezig waren (zie ook Crustacea Cirripedia in  de primaire  

begroeiing) hebben we de grootste individuen steeds als Balanus im-  

provisus kunnen bepalen.  

Op hout vonden we ietwat groter aantallen dan op glas. Op me-  

taal en anti-fouling werden maar weinig individuen waargenomen. De  

wandplaten en zelfs de sluit^tukken der zeepokken droegen vaak tal-

rijke vorticelliden (Vortice.l.la  en Zoothamnion).  

Juni-juli - 2 maanden : alleen vooraleer de kaders overgrne: ,', wer-  

den door de explosieve ontwikkeling w -.z Polydora ciliata heb-  

ben zich nog een aantal cypris-larven bij de reeds aanwezige zee-  

pokken kunnen voegen.  

De accumulatie van slijk tussen de kokers van de borstelwormen  

heeft echter geleidelijk aile balaniden verstikt. Rewijs hiervan  

de geringe afmetingen van de gemetamorfoseerde dieren.  

Het was heel moeilijk uit te maken in deze enorme slijkmassa  

hoeveel zeepokken er zich op de verschillende substraten bevonden.  

Alleen op glas hebben we dit met zekerheid kunnen uitmaken door een  

zijde van de draagglaasjes af te vegen, waardoor de basis van de  

balaniden dbbr het glas zichtbaar worden (Fig. 60).  

De zeepokken variëren sterk, zowel in aantal als in afmetingen  

naargelang de plaatjes min of meer snel werden overgroeid, en de  

dieren versmacht. Err 7erden glaasjes gevonden met 200 individuen,  

maximaal 2 mm lang, L., ,  cre met meer dan 300 zeepokjes, met een  

carino-rostrale lengte tot 6 mm.  

Alleen Balanus j.ml,rovisus werd aangetroffen.  

Augustus - 1 maand : zeer intensieve settling van Balarus improvi-  

sus, maximal op h - ut, minder op metaal en glas. Bijna geen  

op anti-fouling. Ails stadia, van cypris-larven tot vormen met 

5-7 mm basis-lengte. werden aangetroffen. 
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De hoogtegroei is pas begonnen, de dieren zijn maximaal 3 mm  
hoog.  

Fig. 62 toont de gemetamorfoseerde Balanus op de 4 substraten,  

nadat de rest der begroeiing zoveel mogelijk met pincet en borstel-  

tje verwijderd werd.  

Opvallend is dat de vcrmen op hout veel groter zijn dan op de  

andere substraten, hetgeeii op een vroegere settling op dit gun.stige  

substraat wi j st.  

De meeste dieren hebben zich in dezelfde richting vastgehecht,  

namelijk met de carina naar boven (de plaatjes hangen vertikaal).  

Dit zou volgens SCHUTZ (1963) te wijten zijn aan de lichtgevoelig-  

heid van Balanus improvisus. De dieren zouden zich steeds zo pleat-

sen dat de grijpbewegingen van de extremiteiten in tegengestelde  

richting van het licht gebeu:?°a:a.  

De verhouding 

 
velum, ?eeokken ~  	 is respectievelilL 11,  totaâl volume begroeiing  

16, 40 en 16 voor glas, hout, metapl en ar_ ' i-fouling.  

Vorticella  en Zoothamnion, maar ook Folliculina-soorten waren  

als epibionten aanwezig.  

Augustus-september - 2 maanden : op aile substraten werd een be- 

langrijke basale groei van de balaniden bastgesteld, waardoor  

het oppervlak van de plaatjes volledio bedekt werd, uitgezonderd op  

anti-fouling waar slechts een gering aantal zeepokken aanwezig is.  

De dieren kennen tevens een belangrijke hoogtegroei (6 tot 10  

mm), hetgeen als gevolg heeft dat het totaal volume der zeepokken  

op glas, hout en metaal, juist 16, 17 en 16 maal groter geworden is  
dan dit gemeten voor de augustus - 1 maand proeven.  

Ondanks de sterke stijging in volume van de totale aangroei  

der substraten (door toename van de hoeveelheid slijk) is de ver-  
volume Ci.1:ri_.pedi..a houding totaal volume begroeiing nog gestegen t.o.v. augustus, en  

is nu respectievelijk 24., 34, 30 en 5 voor glas, hout, metaal en 

anti-fouling.  

Uit het kwantitatief onderzoek blijkt verder dat het totaal 

aantal zeepokken ;..c.v. ..e vorige maand, praktisch op 1/4 terugge- 

vallen is. Door c'e intense basale groei worden de zwakste indivi- 

duen eenvoudig vap he -Ft substra.at geduwd, of tussen de sterkere  

geplet. 
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Deze vaststelling wordt vermeld door aile onderzoekers die de 

groei van zeepokken bestudeerd hebben (o.a. HATTON 1938 ; Kt1HL 

1951 ; CONATELL 1959 ; SCHUTZ 1963). 

Zoals uit de resultaten van de primaire begroeiing reeds bleek 

is de settling begin september nog belangrijk. 

Daar het substraat reeds volledig ingenomen is door de zeepok- 

ken die zidh in augustus t;ametamorfoseerd hebben, zetten tal van 

nieuwe cypris-larven zich op de lateralia, en zelfs op de terga en 

scuta van oudere individuen om zich om te vormen. 

In talrijke dieren zijn embryo's aanwezig. De roze-rode kleur 

is hiervoor typisch (SCHUTZ 1963). 

Naargelang ze min of meer talrijk per plaatje aanwezig zijn, 

zullen de Cirripedia meer of :tnder pleats ter beschikking krijgen 

voor hun basale groei. 

Zo zijn aile individuen op de anti-fouling plaatjes, war maar 

weinig zeepokken aan de vergiftiging weerst-an hebben, van het 

"patella-type" (Fig. 63A). 

Op glas hebben sommige dieren een belangrijke basale groei 
kunnen volbrengen. Fig. 64R is een fcto genomen langs de onderkant 

van een glasplaatje, waarop men duidelijk de basale groei van de 

Balanidae ziet. Er werden carino-rostrale lengten van 9 mm gemeten. 

De gemiddelde hoogte van deze patella-vormen was 7 mm. 

Andere individuen werden door plaatsgebrek genoopt zich vooral 

in de hoogte te ontwikkelen, hetgeen aanleiding geeft aan het zgn. 

"hippurieten-type". 

Op hout en metaal, war veel jonge Cirripedia zich hebben neer- 

gezet, komen praktisch alleen hippurieten-vormen voor. De carino- 

rostrale lengte bedraagt hier meestal 5-6 mm. Enkele zeepokken 

waren 10 mm hoog, het gemiddelde was 8 mm. 

Fig. 63C toont â.: 'Ralanus-settling op de 4  substraten (na weg- 

borstelen van de rest der begroeiing, waardoor spijtig genoeg op 

metaal talrijke zeepv:fTen van het substraat losraken). 

Men ziet dui_deli jk ds.t de meeste individuen op glas en anti-

fouling groter zip' dan  op hout . 

Ais epibionten vonden we Vorticella, Zoothamnion en enkele 

Folliculina's. Somn>je balaniden weren zelfs door Farella repens 

en Tubule  ria larynx =.7.1 s subs t,raat ge b-mikt . 
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Augustus-oktober - 3 maanden : het aantal Ealanus is op aile sub- 
straten ongeveer hetzelfde gebleven. Dit stemt overeen met de 

resultaten van de primaire :'egroeiing waarbij praktisch geen sett-

ling meer vastgesteld werd 	de eerste helft van oktober (op enkele 

zeldzame cypris-larven na). 

Daar de basis op de m':nste sizbstraten reeds volzet is, heeft 

voornamelijk hoogtegroei p_:_aats gegrepen. Het gevolg hiervan is 

dat het totaal volume der zeepokken groter is dan in september. 

De meeste dieren zijn meer dan 8 mm hoog en vertonen de hippuriet-

vorm (uigezonderd op anti-fouling waar alleen patella-types voorko-

men). Ook het "honger-type" of "kelkvorm" begint op te treden, 

waarbij de lateralia distaal uit elkaar wijken, en tergum en scutum 

horizontaal komen te liggen, tv.ssen wandplaten in. 

Het totaal volume der ber;roeiing is sterk gestegen door de 

voortdurende accumulatie van slijk en detritus, zodat de verhouding 
volume 	 s 	lager ligt dan in (le augustus-september totaal volumee begroeiing 

reeks (respectievelijk 18, 27, 35 en 2°; voor glas, hout, metaal en 

anti-fouling). 

Er werden vormen met penis, andere met roze-rode eimassa's 

aangetroffen. 

Als epibion-cen werden Vorticella, Zoothamnion, Folliculina, 

Farella, Tubularia en kleine Trytilus genoteerd. 

Augustus-november - 4 maanden : hetzelfde aantal zeepokken werd ge- 

teld, steeds het hoogst op hout. Op metaal is een lichte da-

ling opgetreden, waarschijnlijk te wijten aan het afvallen van som-

mige individuen door loskomen van de roestlaag. 

Enkele cypris-larven en pas gemetamorfoseerde dieren werden 

nog gevonden. 

Praktisch aile 	pokkeü zijn 10 mm hoog. Het totaal volume 

der Cirripedia is nog toegencmen, doch de uitbreiding van de totale 

aangroei (vooral door modderaccumulatie) heeft de verhouding 
volume Balanus 	ongeveer op dezelfde waarde als in okto- totaal volume begroei:r_g 

ber gehouden, nameiijk 11, 23, 16 en 45. 

Meer en weer indi , - duen zijn van het hippuriet-type naar de 

kelkvorm gegroeid. Op anti-fouling vertonen de weinige zeepokken, 

aile afzonderlijk 1i end, normalerwijze de patella-vorm. Er wer-

den nog steeds talrijke diere_' met eïeren gevond-Ir_. 
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Ais epibionten komen Vorticella, Zoothamnion  en Folliculina's 

voor. 

Oecolozische beschouwingen. 

1) De enige soort zeepok die we tijdens de tweede helft van 1964 

aantroffen is Balanus improvisus (DARWIN). 

2) de settling van deze warm stenotherme soort greep onnnderbroken 

plaats van juni tot oktober 1964, met een maximum in augustus-

september. 

BARNES (1962) : "In more temperate waters, Balanus improvisus  

only breeds for a limited number of months during the summer, as 

is the case of the Canadian, Swedish and Dutch coasts, and where 

temperatures in the shallow water estuaries, in which the 

species characteristically occurs, may rise to as high as 20°C". 

Ook de waarnemingen van STUBBINS en HOUGHTON (1964) in Chi-

chester Harbour (England) stemmen zeer g -- ed overeen met de onze : 

"The main period of settlement on raft panels was from late June 

to late September or October with peak settlements in August or 

even as late as September". 

Deze auteurs geven trouwens een overzicht van de waarnemingen 

van talrijke biologen aangaande Balanus improvisus. We kunnen 

hieraan de bevindingen van KUHL (1!51) toevoegen die de soort 

vanaf mei in Cuxhaven op ondergedompelde substraten aantrof, en 

van SCHUTZ (1964) in de "Schwentinemundung" : "Balanus improvisus  

hat 2 Fortpflanzungsperioden im Jahr, die erste im Sp,tfrühling 
(Mai) und die zweite im Spg,tsommer". 

Volgens BARNES en BARNES (1962) zou de maximale "breeding rate" 

bij 20-25°C liggen. Tussen de laagste (10°C) en de optimum-tem-

peratuur (20-25°C) kan de temperatuurcoëfficiënt (Q 10 ) 2 tot 3 
zijn, zodat bij 10 6 C het broed 44n maand nodig heeft om tot 
nauplii te komen, bij 20°C slechts 14-15 dagen. 

We konden dit enigszins vaststellen aan de cypris-larven die 

zich in het begin YaA augustus op de plaatsjes hadden gezet. De 

hieruit ontstane jor: zeepokjes waren niet alleen in korte tijd 

volwassen, mar ".°,r.. 	en eind september reeds hun eieen nauplii 
voort. Cypris•• ,1arv7, hieruit, en 1 dag oude "bristle-stages" 

werden nog tot iî november teruggevonden, doch de daling van de 
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temperatuur heeft de verdere ontwikkeling van deze generatie 

belet (zie ook maandproeven 1965). 

In de Schwentinemi,indung stelde SCHTTTZ (1963) daarentegen vast 

dat bij de herfstgeneratie de ontwikkelingsprocessen beperkt 

bleven tot de vorming van penis, testes en ovari en. De bevruch- 
ting werd uitgesteld tot de volgende lente. 

3) De periode van het jaar waarin de c-rpris-larven zich gaan meta-

morfoseren is heel belangrijk, niet alleen wat de ontwikkelings- 

mogelijkheden betreft, maar vooral wat de interrelaties met an-

dere organismen aangaat. Zo bv. hebben we in extenso besproken 

dat de juni-juli zeepokken-generatie (op onze substraten althans) 

door de explosieve ontwikkeling van Polydora  ciliata  vorsmacht 

werd. De herfstgeneratie daarentegen kon volledig tot ontwikke- 

ling komen. De Balanus  crenatus-generatie in het voorjaar 1965 

zal op haar beurt door de sterke groei van de Bivalvia ev ,'reens 

vernietigd worden (zie maandproe7ren 196 5 ). 

4) Zoals voor de primaire aannrooi stelden we vast dat hout het 

gunstigste substraat is voor de settling e,7 metamorfose van cir- 

ripediën-larven. Door het feit dat de cypris-larven altijd het 

eerst op dit substraat komen, zijn de zeepokken op hout altijd 

wat groter, voor eenzelfde periode van onderdompeling der sub- 

straten. De maximale settling op deze plaatjes heeft als ge- 

volg dat bijna aile individuen de hippurieten- en kelkvorm ver- 

tonen na enkele maanden groei. 

Het toxisch effekt van de anti-fouling verven wordt voldoer_de 

bewezen door het zeer l.aag aantal zeepokken dat op deze sub- 

straten tot ontwikkeling komt. 

5) O.fschoon het volume der volwassen Balanidae maar 1/5 bedraagt 

van de totale aangror;i, vormen deze sessiele crustaceën in de 

maandproeven 1964 de belangrijkste "biomasses" van de aangroei- 

biocoenose. 
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C.  _.~OLLUSCA BIVALVIA (Fig. 64).  

Juni - 1 maand : de enige waargenomen soort is rj,rtilus  edulis  

(LINNE). De settling is zeer groot. De meeste individuen wer-  

den zoals bij de primaire begroeiing, in de vertakkingen van de  

Zoothamnion-kolonies aangetroffen, en zijn 300 h  500 mu lang (max-  
imaal 670 mu).  

Hout en anti-fouling die het rijkst zijn aan peritriche kolo-  

nievormende ciliaten bezaten veel meer I'~tilus  dan glas en metaal.  

Het lage aantal mosseltjes op dit laatste substraat kan echter ook  

eiligszins verklaard worden door het afvallen van een deel van de  

aangroei.  

De kleine Mytilus zelf zijn reeds bezet met Vorticella, jonge  

Zoothamnion (1-2 koppig) en Acineta tuberosa.  

Juni - luli - 2 maanden : een adequate bespreking van de settling  

is niet mogelijk daar alle substrates overgroeid waren. In  

het kwantitatief onderzoek van 10 ml slijk celden we 190 kleine mos-  

seltjes, de meeste 350 tot 500 mu groot, enkele van 850 tot 1100 mu.  

Augustus - 1 maand : de settling is maar 1/5 7an die van juni. Op  

enkele uitzonderingen na zijn de dieren 300 tot 500  mu lang.  

Het aantal in iedere begroeiing staat opnieuw stork in verband met  

de Zoothamnion-kolonisatie, waarbij d itmaal het minst mosseltjes op  

glas voorkomen. Hout, dat steeds de grootste aangroei bezit, telt  

de meeste Bivalvia. De epizo6nten zijn dezelfde als in juni.  

Augustus - se2tember - 2 maanden : er zijn mar weinig exemplaren  

bijgekomen. De meeste mosseltjes zijn ongeveer 1 mm lang. Een  

paar individuen nochtans zijn reeds 2,5 4 3 mm groat. Als epibion-  

ten kwamen Acineta tuberosa, Zoothamnion en Tokophrya lyngbyei voor.  

Augustus - oktober - 3 maanden : een sterke daling van het aantal  

Bivalvia in de metaal en anti-fouling begroeiing, een lichtere  

vermindering voor hout. De kleinste individuen zijn nu 700 mu  

groot. Alle lengten van 700 mu tot 8 mm worden aangetroffen. De  

grootste exemplaren hebben byssus-dracten gevormd.  

De meeste individuen werden gevonden in de vertakkingen van  

Tubularia-kolonies. Ook op de terga en scuta van zeepokken treft  

men er aan. Als epizobnten : Zoothamnion en Acineta.  
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Augustus - november -  4  maanden s bijna geen ?Rivalvia. De weinige 

nog aangetroffen exemplaren zijn van 2 tot 8 mm lang (2 kleine 

vormen van 800 en 900 mu werden nog genoteerd). De vasthechtings- 

plaats is dezelfde gebleven. Als epibiont komt alleen nocr Zootham- 

nion voor. 

0ecoloEische beschouwingen. 

Volgens FIELD (1922) strekt de reproduktieperiode van Mytilus  

Pdulis zich uit van april tot en met september. 

JORGENSON (1946) stelde vast dat de veli.7er-larven plots in 

zeer groot aantal in het plankton verschijnen op het eind van mei, 

begin juni, tijdens de zomer blijven domineren, en dat larven ga- 

vonden worden zelfs tot februari-maart. 

Wat de settlingsperiode betreft, vonden DE BLOK en GEELEN 

(1958) in de Waddenzee, de grootste aantallen van 29 mei tot 6 juni 

en BOETITIS (1962) in de haven van Kopenhagei, van 9 toi: 11 juli in 

1959 en van 27 tot 29 juni in 1960. In dit laatste jaar vermeldt 

ze echter no g twee bijkomende settlingsperiod^n nl. in het midden 

van september en begin november. 

Ondanks het feit dat we tijdens het vbbronderzoek in mei 1964 

reeds jonne mosseltjes aantroffen, gebeurde de maximale settling in 

de Oostendse haven eind juni-begin juli. Een kleine hoeveelheid 

schijnt zich ook nog eind augustus-begin september vast te hechten. 

Volgens BOETIUS (1962) is de groei van de schalen lineair ge- 

korreleerd met de ouderdom van de dieren uitgedrukt in dag-graden 

(= gemiddelde temperatuur x aar_tal dagen). 

We konden dit inderdaad vaststellen bij de dieren die zich eind 

augustus gemetamorfoseerd hadden. Op het einde der proeven, begin 

december dus, waren de grootste vormen slechts 8 mm groot, terwijl 

in de maandproeven 1965, na 3-4 maanden groei (mei-augustus), 
sommige exemplaren reeds 2 cm lang waren. 

De sterke daling in aantal die we na september vaststelden is 

te wijten aan migratie. Inderdaad, volgens DE BLOK en GEELEN (1058) 

verlaten de meeste mosseltjes, als ze 1100 mu groot zijn, de dunne 

draadvormige strukturen waarin ze zich genesteld hadden (wieren, 

hydroiden, peritriche ciliaten-kolonies), om zich te gaan vasthech- 

ten op bteviger substraten. Tubularia larynx zou, volgens dezPlfde 
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auteurs, echter in zijn basale vertakkingen tal van grotere mossels 

kunnen weerhouden, hetgeen we inderdaad konden vaststellen. 

D. CRUSTACEA AMPHIPODA (Fig. 65). 

Deze groep schaaldi_eren werd bijna uitsluitend vertegenwoor- 

digd in de begroeiing door Corophium insidiosum CRAWFORD. 

Slechts in augustus en oktober werden sporadisch enkele Jassa  

falcata (MONTAGiJ) opgemerkt. 

In juni vonden we geen amphipoden, en in juli waren er maar 

enkele. In augustus werden alleen juveniele vormen aangetroffen. 

In september kwamen de eerste adulte Corophium voor. Hierbij stel- 

den we vast dat op metaal en anti -fouling een veel groter aantal 

juveniele vormen aanwezig was dan op glas en hout. 

In oktober stijgt de hoeveelheid adulte, maar vooral het aan- 

tal juveniele sterk (niet op anti-fouling). In november is Y1Pt 

aantal adulte nog sterk toegenomen, doch er zijn veel minder juve- 

niele (opnieuw anti-fouling uitgezonderd). 

Wat de substraatspecificiteit betreft zi2n de resultaten dus 

tamelijk uiteenlopend. 

Oecolozische beschouwingen. 

De twee gevonden soorten zijn ko'rerbewoners. 

De Jassidae zijn fSrtofaag, terwijl de Corophiidae "detritus-
feeders"  zijn. 

In de literatuur vonden we gen gegevens over de cyclus van 
Corophium insidiosum, wel van Corophium volutator (PALLAS). Volgens 

WATKIN (1941) zouden de juveniele vormen die overv.interen geslachts- 

rijp worden vanaf maart. Ze zouden in de loop van lente en zomer 

verschillende broedsels geven die zelf op hun beurt voortplanten 

tot begin oktober. De juveniele vormen groeien dan gedurende de 
winter en zijn adult in maart. 

Wat onze proeven betreft schijnt vooral de herfstgeneratie 

kwantitatief belangrijk te zijn, waarbij uit de grafiek blijkt dat 

de juveniele vormen aanwezig in September adult zouden zijn geworden 

in oktober, terwijl de adulte individuen in de september begroeiing 

het grote aantal jonge vormen in oktober zou geproduceerd hebben. 

De adulte vormen in oktober zouden niet verder broeden, ter- 

wi j l een cieei der aarnx 	j 1..7eiliele dieren adult wordt in novem- 
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ber, hetgeen  én het groter aantal  adulte, én het  kleinere aantal  
juveniele vormen van de november-aangroei verklaart.  

Daar talrijke Polychaeta op dezelfde voeding afgestemd  

zijn als Corophium, is er normalerwijze konkurrentie tussen deze  

groepen. 'Nat de haven betreft, ligt het aantal amphipodes steeds  
ver beneden dit der polychaeten.  

In de Spuikom integendeel vond Dr. POLK (personnlijke medede-

ling) tijdens de zomerperiode een veel groter aantal Corophium dan  
Polydora op oesterschelpen.  

E. CRUSTACEA COPEPODA.  

Kwalitatief orderzoek.  

16 verschillende species, behorende tot 11 families wer-

den tijdens deze maandproeven op de substraten gevonden.  

m -Longipedia minor SCOTT 	(Fam. Longipediidae -  

-Ectinosoma melaniceps BOECK 	(P+.n., Ectinosomidae)  

-L eptocaris minutus SCOTT 	(  Pam. (~ ' Arcythompsonidae )  
-Euterpina acutifrons  (DANA) 	(Pam. Tachidiidae)  
-i,2icroarthridion littorale (POPPE) (Fam. Tachidiidae)  

H  

~ 
= 

-Harpacticus obscurus SCOTT (Pam. 

(Fam. 

( " 

Harpacticidae)  
Tisbidae)  

" 	)  
-Tisbe furcata (BAIRD) 

-Tisbe gracilis 	(SCOTT) 

~€ -Alteutha interrupta (GOODSIR) (Fam. Peltidiidae)  
H  -Schizopera compacta LINT (Pam.  Diosaccidae) 

-Amphiascus minutus (CLAUS) ( 

H  -Ameira parvula (CLAUS) (Pam.  Ameiridae) 

x -7itocra typica BOECK (  

-r?itocra spinipes BOECK (  

~ -Mesochra  pygmaea (CLAUS) (Fam. Canthocamptidae) 

~ -Pseudonychocamptus koreni (BOECK) (Pam. Laophontidae) 

De met x aangeduide soorten werden ook in de primaire begrosi- 

ing aangetroffen (partim 1964). 2 soorten die we in de 15-dagen 

proeven gevonden hebben nl. Dactyoopodia vi?lgaris en Fseudonycho- 

camptus proximus bleken niet in de maandbegroeiingen vor te komen. 
Daar we, om praktische redenen, slechts een deel van de copepoden- 

fauna in elke begroeiing konden ondPrzoeken, is het heel goed moge- 

lijk dai ch,ze 2 soor;,.;Z toch aanwezig waren, zij het dan ook spora.- 

disch. 
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Uit de tabel van het kwalitatief onderzoek (tabel 47) blijkt 

dat in augustus, september en oktober de copepodenfauna het rijkst 

is aan "soorten", hetgeen overeenstemt met de resultaten van de 

primaire aangroei. 

Kwantitatief onderzoek (Fig. 66, A, B, C, D). 

Juni - 1 maand  : hout is het rijkst aan copepoden, dubbel zoveel 

als op glas en anti-fouling. Bijna geen op metaal. 

Juni-juli - 2 maanden : door de overgroeiing kon alleen het aantal 

organismen per 10 ml bepaald worden (170 individuen). 

Augustus - 1 maand : ten opzichte van de primaire begroeiing (1-15 

augustus 1964) is het aantal copepoden verdubbeld tot vervier-

dubbeld, met het maximum steeds op hout. Vergeleken met de juni - 

1 maand - begroeiing, krijgen we een populatie van dezelfde grootte-

orde op hout en anti-fouling. Op glas en m taal daarer_tegen zijn 

er veel meer organismen in augustus dan in puni. 

AuEustus-seEtember - 2 maanden  : het aantal Copepoda op glas is 
maar half zo groot als in augustus. Dit op hout en anti-

fouling is ongeveer hetzelfde gebleven, en op metaal zijn er 2 maal 

zoveel als vorige maand. 

Merkwaardig is dat de aangroei tijdens dezelfde periode "ver- 

tienvoudigd" is, en vooral gekenmerkt aoor de sterke ontwikkeling 

van zeepokken. 

Het is mogelijk dat een aantal copepoden aan de balaniden ten 

prooi is gevallen. BARNES (1959) : "With intertidal species of 

barnacles, small crustaceans form an important part of the diet to-

gether with diatoms and diatom chains". Het tweede deel van deze 

vaststelling doet trouwens de vraao; oprijzen of er ook geen moge- 

lijke voedselkonkurrentie zou zijn ontstaan tuss3n de jonge, zeer 

aktieve Balanus,  en de harpacticiden die zich met kiezelwieren 

voeden. 

Ook de  aanwezige polychaeten, zowel Poiydora als Nereis,  kun- 
nen de ontwikkeling van de copepoden, door hun predatorische akti- 

viteit belangrijk hebben afgeremd. Hierui blijkt duidelijk hoeveel 

faktoren (we hebben hierbij de fysico-chemische nog ni3t in acht 

genomen) een invloed kqr:nen kitoefenen op de ontwikkeling van deze 

groep crustaceLn). 



Augustus-oktober - 3 maanden  : op haut en metaal valt een zeer ster- 

ke stijging van het aantal individuen op (3 à 4 maal). Glas 

en anti-fouling daarentegen bezitten een populatie van dezelfde 

grootteorde als in september. 

TToteren we dat ook tijdens de primaire begroeiing van oktober 

1964, het aantal copepoden op haut dubbel zo groat was als tijdens 

de 1-15 september-proeven. 

Augustus-november - 4 maanden  : op aile substraten is het aantal 

sterk toegenomen ; er zijn van 1400 tot 2000 conepoden in • 

iedere begroeiing (600 op anti-fouling). 

In de corresponderende primaire begroeiing van november 1964 

kwamen bijna geen Crustacea meer voor. 

Oecologische_beschouwingen. 

T?it de procentuele samenstelling van de conepodenpopl.zlatie 

(Fig. 66 A tot D) blijkt onmiddellijk dat 7.1.tocra typica de domi- 

nante vorm is op aile substraten, en praktisch gedurende gans het 

verloop der proeven. 

In augustus, september en oktobei zijn naast deze soort ook 

nog enkele andere kwantitatief belangrijk. 

Waar we tijdens de primaire begroeiing in augustus, september 

en oktober een sterke ontwikkeling vonden van Tisbe furcata, werd 

deze tijdens de maandproeven 1964 slechts éénmaal teruggevonden. 

De andere gevonden species komen in wisselend ( doch klein) 

aantal voor. 

Vergelijken we de resultaten van de primaire aargroei met die 

van de maandproeven, dan vinden we voor beide reeksen een grant 

aantal Copepoda in de oktober-periode. In de eerstgenoemde cyclus 

betreft het echter een Tisbe furcata-dominantie, in de tweede is 

Nitocra typica de belangrijkste soort. 

Het feit dat de aantallen in de maandproeven veel hoger liggen 

dan in de corresponderende 15 dagen immersie, is zowel gelegen aan 

de 7.angere periode van onderdompeling, waarcaoor zich normaal meer 

pelagische larven op het substraat kunnen metamorfoseren, als aan 

het steeds groter warden oppervlak (door de sterke stijging in vo-

lume van de aangroei). Ook is de hoeveelheid beschikbaar voedsel 

veel grater. 
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Wat de maand november betreft, hebben we na 15 dagen immersie  

praktisch geen harpacticiden meer teruggevonden op de substraten.  

Ir_ de augustus-november begroeiing integendeel was een zeer rijke  

fauna aanwezig (tot 2000 individuen), veel hoger dan in oktober.  

Aangezien de eerste larvale stadia van aile Copepoda pelagisch zijn  

moot deze sterke toename dus afkomstig zijn van nauplii die rond  

eind oktober in het zeewater aanwezig zijn.  

Merkwaardig is nu dat deze larven zich niet in de primaire  

aangroei hebben komen vestigen en metamorfoseren, terwijl ze maxi-  

maal in de secundaire begroeiing als copepodieten en volwassen in-  

dividuen aangetroffen werden.  

Een mogelijke uitleg hiervoor is dat de sterke begroeiing veel  
meer levensmogelijkheden bood dan het dunne bakteriële en detritus-  

laagje van de 15 dagen aangroei. We denken hier vooral aan de rijk-  

dom aan diatomeën. Het chlorofyl-gehalte in de 1-15 november-perio-  

de is immers miniem t.o.v. dit geme ten voor de augustus-n.ove:Lber-  

begroeiing.  

Het is echter onmogelijk aan de hand van de gedane proeven  
dieper in te gaan in deze problematiek, waarin zowel fysische, che-  

mische als biologische faktoren hun invloed hebben op het aantal en  

de ontwikkeling van de organismen.  

P.  VEttPTES NENIAT ODA .  

Kwalitatief onderzoek,  

23 soorten werden bepaald, behorende tot 12 families.  

Alle species die we tijdens de primaire begrceiing vonder kwa-  

men eveneens in de maandbegroeiingen voor (= met x aangeduide).  

-Anticoma limalis BASTIAN 	 (Fam. Leptosomatidae)  

• -Enoplus sp. (juveniele vormen) 	(Fam. Enoplidae)  

-Anoplostoma viviparum (BASTIAN) 	(Fam. Oncholaimidae)  

-Oncholaimus brachycercus  DE MAN 	(Fam. 	 " 	 ) 

-Oncholaimus campylocercoides  DE  CONINCK & SCHTT'TRrlL4NS STEKHOVEN  
(Fam. Oncholaimidae)  

� -Metaparoncholaimus campylocercus  (DE MAI`T) (Pam. Oncholaimidae)  

-Adoncholaimus thalassophygas (DE MAN) (Fam. Oncholaimidae)  

� -Dolicholaimus marioni  DE MAN 	(Fam. IronidaE)  

� -Faracanthonchus caeus (BASTIAN) 	(Fam. Cyatholaimidae)  
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m -1!4icrolaimus marinus (SCHULZ) 	(Pam. Microlaimidae)  
x -Chromadorita obtusidens SCHUUR112ANS STEKHOVEN & ADAM 

(Fam. Chromadoridae)  

-Chromadora macrolaima (DE MAN) 	 ( " 

• -Chromadora nudicapitata (BASTIAN) 	( It 
 

-Neochromadora  poecilosoma (DE MAN) (  

-Heterochromadora  germanica (BüTSCHLI)(" 	 "  

-Prochromadorella  paramucrodonta (ALLGETT) (Fam. Chromadoridae)  

-Chromadorinae gen. et sp. diversae (Fam. Chromadoridae)  

nec BASTIAN  
(Fam. Comesomatidae)  
STEKHOVEN & ADAM  
(Pam. Axonolaimidae)  

-Sabatiera tenuicaudata STEKHOVEN, 

-Axonolaimus paraspinosus SCHUTJRMANS 

-Tripyloides marinus (BtiTSCHLI) (Fam. Tripyloididae)  

m -P,îonhystera disjuncta BASTIAN) (Fam. Monhysteridae)  

-Monhystera parva (BASTIAN) ( 	" " 	)  

N -Theristus acer BASTIAN ( 	" " )  
~ -Rhabditis marina BASTIAN (Fa: 	. Rhabditidae)  

Het aantal gevonden soorten is dus dunel. zo groot als in de  
corresponderende primaire begroeiing. In deze faunistische lijst  

zijn vooral de chromadoriden goed vertegenwoordigd (minstens 7  

soorten).  

De nematodenfauna was het rijkst aan soorten in de september  
en oktober-begroeiing.  

Kwantitatief onderzoek.  

In Fig. 73 werd het totaal aantal spoelwormen per sub-  

straat en per proef logaritmisch uitgezet.  
We vonden zeer weinig nematoden in juli. In juli daarentegen  

konden we alleen het aantal dieren in 10 ml modder bepalen (2790  

nematoden). In augustus lagen de cijfers zeer hoog t.o.v. de juli-  
proef (30 à 40 maal meer spoelwormen op 3 der 4 substraten). In  

september was het aantal op glas en hout, en dit is merkwaardig, la-

ger  dan in augustus ; op metaal was het + gelijk gebleven, slechts  

op anti-fouling was een verdubbeling opgetreden (zie bespreking).  

In oktober, na 3 maanden begroeiing, was het aantal individuen  

enorm toegenomen (van 5 tot 15 maal).  

)  



101. 

In november tenslotte vonden we in aile begroeiingen 100.000 

en meer nematoden, hetgeen opnieuw een stijging betekent van 4 à 10 
maal t.o.v. de vorige maand. 

Zoals uit de grafiek blijkt werden de hoogste cijfers steeds 

in de aangroei op hout geteld. 

In Fig. 68 hebben we het aantal individuen naast het volume 

"modder" van iedere begroeiing, uitgezet. Hieruit blijkt onmiddel- 

lijk dat er een zeer duidelijk verband bestaat tussen het aantal 

nematoden en het "substraat" waarin of waarop deze organismen le- 
ven. 

Citeren we SCHU RMANS STEKHOVEN (1935) : "In general we may 

say that the richness of the nemic population, quantitatively spo-

ken, depends upon the quantity of mud and detritus present in the 

habitat". 

Nematodenindex. 

Bij het kwantitatief onderzoek van nematoden deelt men vaak 

het aantal gevonden individuen door het volume (in ml) van het 

monster waaruit de dieren werden uitgevist. Lit geeft de zgn. nema-

todenindex of het aantal individuen per ml modder. 

We hebben in Fig. 69 voor de 4 substraten en year iedere 

maandproef de nematodenindex uitgezet. 

- De juni-index is laag (behalve op anti-fouling). 

- Voor juni-juli (slijkovergroeiing) ligt hij 2 à 6 maal hoger. 

- De augustus-aangroei gaf zeer hoge indices (maximum op hout, mi-

nimum op anti-fouling) vergeleken met de vorige 1 en  2 maandbe-

groeiingen. 

- Augustus-September : de index is op minder dan 1/10 teruggevallen. 

De mogelijke oorzaak hiervan wordt verder besproken. 

- Augustus-oktober : de indices, althans wat de begroeiing op hout 

en metaal betreft, zijn zeer sterk toegenomen en terug van de-

zelfde grootteorde als in augustus. Crlas en anti-fouling hebben 

een veel lagere index. 

- Augustus-november : de indices zijn enorm gestegen. Ze liggen 

voor de 4 substraten tussen 2300 en 3600! 

Ten opzichte van de resultaten van andere auteurs (in het ben-

thos) liggen de meeste van onze indices (in de aangroei) zeer hoog. 
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SCHUURMANS STEKHOVEN (1936) geeft als maximale gevonden waarden 

400 tot 600 aan! 

Het aantal individuen per volume-eenheid "aangroei" is ons in-

ziens funktie van tal van faktoren waarvan de bijzonderste zijn : 

a) de vermenigvuldigingssnelheid 

b) de groeisnelheid 

c) de fysico-chemie van het milieu 
d) de natuur en de hoeveelheid van het voedsel 

e) de voedselkonkurrentie (zowel inter- als intea-specifiek) 

f) de predatoren. 

Onze kennis van de eerste twee faktoren is om zo te zeggen nul. 

WIESER (1960) : "Although nematodes represent the most diver-

sified and most abundant group of metazoans living at the bottom of 

the sea, there is not a simple marine species in which the life 

span and the rate of growth is known". 

Al deze vermelde faktoren staan daarbij nog onderling itl ver-

band met elkaar zodat men slechts in weinige gevallen één bepaalde 

ervan als oorzaak van variaties in populaties kan aanduiden. Zo 

bijvoorbeeld vonden we in de augustus-september (2 maanden) begroei-

in7 een veel lagere index dan in de augustus (1 maand) aangroei. 

Zoals reeds vermeld is ook het aantal copepoden op dat ogen-

blik veel kleiner dan normaal verwacht, ondanks de stijging van het 

volume slijk. We brachten dit enigszilis in verband met de sterke 

ontwikkeling van de zeepokken en polychaeten, die een zeker aantal 

van deze crustaceën als voedsel zouden gebruiken. 

Nergens in de literatuur vonden we echter enige indikatie dat 

ook spoelwormen ais voedsel zouden gebruikt worden door cirripediën. 

Bij het onderzoek van de maaginhoud van enkele balaniden vonden we 

trouwens geen spoor van nematoden, zelfs niet van onchiën of spi -

cula. 

REES (1940) stelde bij zijn onderzoekingen van een "mud flat" 

vast dat er een omgekeerd evenredig verband bestond tussen het aan-

tal Nereis diversicolor en enkele groepen van de meiofauna : cope-

poden, nematoden, oligochaeten en ostracoden. Volgens hem zou deze 

omnivore soort de vermelde meiofauna onder contrôle kunnen houden. 

In onze begroeiingen is het wel opvallend dat juist in de 

augustus -September periode een zeker aantal "TTerei s succinea" vaor- 
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komen, zodat we zonder twijfel de lage nematodenindex enigszins 

hiermee in verband kunnen stollen. 

In de augustus-oktober reeks stellen we echter vast dat de in-

dices groter en groter worden, hetgeen er op zou wijzen dat er een 

disproportie is ontstaan tussen de sterke stijging van het aantal 

nematoden (gedeeltelijk te wijten aan de verdubbeling van het volu-
me slijk) en de veel geringere stijging van het aantal predatoren. 

Dit komt nog veel meer tot uiting in de augustus-november begrnei- 

ing waar bijna geen nereiden meer aanwezig zijn en, tegelijkertijd 

met een nieuwe verdubbeling van het volume slijk en detritus de in-

dices oplopen tot waarden van 2 à 3.000. 

Procentuele samenstelling van de nematodenfauna. 

Zoals tijdens het onderzoek van de primaire begroeiing, hebben 

we de juveniele vormen (die moeilijk tot op de soort te bepalen 

zijn) eerst afzonderlijk procentueel uitgezet, t.o.v. hot aaltcal 

adulte (Fig. 70 A, B, C, D, bovenste deel). 

Hieruit blijkt dat in juni bijna zoveel juvenicle vormen als 

adulte aanwezig zijn. In de slijkmassa van dL juni-juli aangroei 

vonden we 705 adulte. 

In augustus ligt de verhoudinn rond 2 juveniele voor 8 adulte, 

en schijnt van september naar novembe nog te verschuiven ten 

gunste van de adulte. 

De uitzonderingen op metaal en anti-fouling in de augustus- 

oktober reeks zijn te wijten aan het feit dat we van de enorme 

nematodenpopulatie slechts eer_ kleine fraktie konden onderzoeken, 

hetgeen onvermijdelijk bepaalde fouten meebrengt. 

Gezier_ het aantal volwassen nematoden dat we na 4 maanden in 

aile begroeiingen aantroffen zeer hoog is, zouden we moeten aanne- 

men dat de groeisnelheid bij deze dieren zeer groot is, en ze 

slechts enkele weken tijd nodig hebben om geslachtsrijp te worden. 

Wat dit punt betreft hebben we echter geen enkele indikatie gevonden 

in de literatuur (zie ook citaat '7ITSFR 1960 vorige blz.). 

Uit de procentuele samenstelling van de nematodenfauna (Fig. 

70 A tot D, onderste deel), blijkt opnieuw dat meestal meer dan 90% 

der populatie gevormd worden door een paar soorten. 
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SCHUURMANS STEKHOVEN (1942) in zijn werk over de vrijlevende 
mariene nematoden in de Spuikom van Oostende schrijft eveneens 
"Les biocoenoses n'offrent cependant pas de grandes différences, on 
y trouve toujours deux ou trois espèces dominantes qui composent la 
plus grande partie de l'échantillon, Ces deux espèces sont presque 
toujours les meures ou tout au moins parentes ". 

Monhystera disjuncta en M. parva zijn praktisch altijd domi-

nant in de maandbegroeiingen. Af en toe zijn Metaparoncholaimus 

campylocercus, Theristus acer, Chromadora nudicapitata en Chromado-
rita obtusidens in groot aantal aanwezig. 
- In juni vinden we Monhystera disjuncta dominant, behalve op glas 
waar de nematodenpopulatie tamelijk heterogeen is. 

- In juli, augustus en september wordt Monhystera disjuncta volle-

dig verdrongen door Monhystera  parva. 

Deze laatste soort maakt in juli en augustus van 80 tot 90% der 

nematodenfauna uit, in September van 50 tr,7; 60% (op anti-fouling 

nog 80%). 

- In oktober zijn naast 40 tot 70% Monhystera  parva opnieuw talrijke 

Monhystera disjuncta aanwezig (van 20 tot 40%), en in november 

tenslotte wordt Monhystera disjuncta opnieuw totaal dominant 
(van 80 tot 90% der populatie). 

Deze resultaten stemmen goed overeen net deze van de 15-dagen 

begroeiingen, waar we eveneens de opeenvolging : "Monhystera dis-

juncta-parva-disjuncta" hadden vastgesteld. 
Dit verschijnsel dat door de duitse auteurs "Alternanz" werd 

genoemd, schijnt vaak voor te komen in de natuur, bij verschillende 

diergroepen. WIESER (1959) schrijft hierover : "In vielen Fallen 

dUrfte Alternanz das Ergebnis von Konkurrenz zwischen Arten mit 

ahnlichen Lebensgewohnheiten sein". Hij voegt er echter aan toe 

"Sehr wahrscheinlich ist jedoch, das der Konkurrenzfaktor selbst 

dort, wo er unzweifelhaft eine ?Rolle spielt, von bkologischen Fak-

toren begleiter wird, das heisst, das verwandte Arten nicht nur des-

halb alternieren weil sie einander in denselben Lebensraum Konkur-

renz machen, sondern auch, weil ihre dkologischen Praferenda etwas 

verschieden rind". 

Wat onze proeven betreft, hebben we de indruk dat de tempera-

tuur, de voornaamste fPktor is die he massaal optreden van Monnys- 
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tera  parva regelt, vermits we én in 1964 6n in 1965 (zie maandproe- 
ven 1965), deze soort slechts tegenkwamen tijdens de warmste peri- 
ode van het jaar. 

Indeling van de nematoden volgens hun voedingstype (naar 
WIESER, 1953). 

De 23 gevonden species werden opnieuw ingedeeld in de 4 door 
WIESER opgestelde groepen. 

G roep 1 A 	Anticoma limalis  

marina  Rhabditis m  

Groep 1 B 	Anoplostoma viviparum 

Sabatiera tenuicaudata  

Tripyloides marinus  

Monhystera disjuncta  

Monhystera  parva 

Theristus acer  

Axonolaimus  paraspinosus 

G roep 2 A 	Paracanthonchus caecus 
Microlaimus marinus 

Chromadora macrolaima 
Chromadora nudicapitata 

Chromadorita obtusidens 

Neochromadora  poecilosoma  

Heterochromadora  germanica 

Prochromadorella  paramucrodonta  

Chromadorinae gen. et sp. diversae 

Groep 2 B 	Enoplus sp. juveniel 

Dolicholaimus marioni  
Adoncholaimus thalasso;phygas 

Oncholaimus brachycercus 

Oncholaimus campylocercoides  

Hieruit blijkt dat qua aantal soorten, de groepen 1?3 (non-

selective deposit-feeders), 2 A (epigrowth-feeders) en 2 B (preda-

tors) goed vertegenwoordigd zijn. 

Kwantitatief bekeken (Fig. 71) is groep 1 B,  zoals in de pri-

maire begroeiing, bijna alti . j d dominant door het massaal voorkomen 

van de monhysteriden. 
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Ondanks het veel groter aantal nematoden aanwezig in de maand-

begroeiingen, stemmen de histogrammen goed overeen met deze bere-

kend voor de primaire aangroei. 

De secundaire begroeiing stemt dus opnieuw, aithans wat zijn 

nematodenpopulatie betreft, overeen met één der 3 types 

"Feinsand detritusreich", "Littoral sand sheltered" of "Sublittoral 

soft bottom" onderzocht door WIESER (1953 en 1959) (Fig. 39 en 40), 

elk van deze drie vooral gekenmerkt zijnde door zijn hoog gehalte 

aan organische stoffen en micro-organismes. 

3. Kwalitatief onderzoek. 

A. KIEZELWILHEIJ. 

Het plantaardig deel van iedere begroeiing werd zoals 

voor de primaire aangroei alleen langs f,ysico-chemische weg, d oor 

extraktie van de pigmenten, kwantitatief bepaald. 

Bij het levend onderzoek stelden we opr_iel?w vast dat de dia- 

tomeën telkens meer dan 9/10 vormen van het p -Lantaardig materiaal 
der begroeiing. 

Het was ons onmogelijk, kwestie van tijd, bij elke proef en op 

ieder substraat de aanwezige kiezelwieren tot op de se rt te be- 

palen, 

Slechts éénmaal hebben we de vc,lledige lijst der soorten op- 

gemaakt, namelijk in de juni-juli slijkovergroeiing. 

F = soorten die typisch zijn voor de aangroei (volgens HEPTT)EY 1951) 

P = pelagische vormen 

Z = zoetwatersoorten 

Achnanthes brevipes AGARDH 	 r, 

Achnanthes Hauckiana  GRUPTOV`1 

Actinocyclus octonarius  EHRENBLxG var. octonarius 	P 

Actinocyclus octonarius  (SMITH) HENDEY var. Ralf.sii  P 

Actinoptychus splendens (SHADBOLT) RALFS 	 P 

Actinoptychus senarius  (EHRENBERG) EHRENBER.G 	 F 

Amphora  sp. 

Anomoeoneis sculpta  (EHRENBERG) CLEVE 	 F 

A°terionella  japonica CLEVE x MOLLER 	 P 
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Aulacodiscus argus (EHRENBERG) SCHMIDT 
Biddu7.phia alternans  (BAILEY) VAN HEZTRCK 	 F 
Biddulphia aurita (LYNGBYE) DE BREBISSON 	 F 
Biddulphia granulata  ROPER 	 P 

Bi ddulphia regia (SCHULZE) OSTENFELD 	 P 
Biddulphia  rhombus  (EHRENBERG) SMITH 
Biddulphia sinensis GREVIï,LE 	 P 
Campylosira cymbelliformis (SCHilIIDT) GRZTNOW 	 F 

Cerataulus Smithii RALFS 

Cocconeis clandestina SCHP.2IDT 

Cocconeis scutellum EHRENBERG var. scutellurn 	F 
Coscinodiscus cinctus KUTZING 	 P 
Coscinodiscus ec-centricus EHRENBiRG 	 P 
Coscinodiscus  lineatus EHRENBERG 	 P 
Coscinodiscus nitidus  GREGORY 	 P 
Coscinodiscus oculis--iridis EHRENBERG 	 P 
Coscinodiscus radiatus EIiRrNBERG 	 P 
gyçlotella striata (KUTZING) GRUNOW 	 P 
gymatopleura elliptica (DE BRFBIL;SON) SMITH 	Z 
2ymatosira belgica GRUNOW 

2ymbella cistula (HEMPRICH) GRUNOW 	 Z 

2ymbella sp. 

Diatoma vulgare BORY 	 Z 
Diploneis bombus (EHRENBLHG) CLEVE 	 F 
Diploneis crabro EHRENBERG 	 F 
Diploneis didyma (EHRENBEitG) CLEVE 	 F 

Diploneis Smithii  (DE BREBISSON) CLEVE 	 F 
Diploneis splendida (GREGRORY) CLEVE 

Gomphonema constrictum EHRENBERG 	 Z 
Grammatophora hamulifera KUTZING 	 F 
Grammatophora oceanica EHRENBJRG var. oceanica  

Grammatophora serpentina (RALFS) EHRENBERG 	 F 
MeloSira arenaria MOORE 	 Z 
Melosira islandica  MULLER 	 Z 

Melosira Juergensi AGARDH 

Melosira moniliformis (MULLEH) AGARDH 	 F 

Melosira nummulol . aes  (LTLLWYN) AGARDH 	 F 
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Melosira westii S MITH 
Navicula anglica RALFS 	 Z 
Navicula cuspidata KUTZING 	 Z 
Navicula distans  (SMITH) SCHHIDT 
Navicula forcipata GREVILT,F, var. forcipata 	 F 
TTavicula monilifera CLEVE var. heterosticha 	F 
Navicula  peregrina (EHT EATBERG) KUTZING 	 F 
Navicula rhynchocephala KUTZING 	 F 
Navicula spectabilis  GREGORY 
Navicula viridula (KUTZING) KUTZING 	 F 
Navicula sp. 

Nitzschia apiculata  ( GREGORY) GRUNOW 	 F 

Nitzschia constricta (KUTZING) RALFS 

Nitzschia lanceolata  SMITH 
Nitzschia navicularis  (DE BRT'BISSON) GRUNOW 	 F 

Nitzschia  punctata  (SMITH)  GRUNOW var. punctata  
Nitzschia sigma SMITH 
Nitzschia sp. 

Paralia sulcata (EHRENBERG) CLEVE 	 F 

Plagiogramma leve  (GREGORY) RALFS 
Plagiogramma  Van Heurckii GRUNOW 

Pleurosigma angulatum (QUEK) SMITH 	 F 
Pleurosigma naviculaceum  DE BREBISSON 
Podosira stelliger  (BAILEY) MANN 	 F 
Raphoneis amphiceros  EHRENBERG 	 F 
Raphoneis belgica GRUNOW 

Raphoneis surirella (EHRENBERG) GRUNOW 

Rhizosolenia shrubsolei CLEVE 

Rhizosolenia setigera BRIGHTWELL 

Rhizosolenia styliformis BRIGHTWELL 	 P 
Skeletonema costatum (GREVILLE) CLEVE 	 P 
Stauroneis parvula GRUNOW 

Stauroneis  phoenicenteron EI-TRENBERG 	 Z 

Surirella ovata KUTZING 	 F 

Synedra tabulata (AGARDH) KUTZING 	 F 
Synedra ulna (NITZSCH) EHRENBERG 	 Z 
Tabellaria fenestra (LYNGBYE) KUTZING 
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Thalassionema nitzschioides GRUNOW 
	

F 

Thalassiosira decipiens (GRUNOW) JORGENSEN  

Triceratium favus  EHRENBERG 
	

F 

De meest aangetroffen soorten waren : Cymatosira belgica,  

Raphoneis amphiceros, Raphoneis surirella en Paralia s?ilcata. Het  

aantal planktonische vormen is eveneens belangrijk.  

In totaal vonden we 87 species. Hiervan komen 27 voor op de  

lijst die HENDEY (1951) opgeeft als "fouling diatoms" voor Chiches-

ter Harbour.  

Bij deze lijst kunnen we zeker Raphoneis belgica voegen, evon-  
als Melosira Juergensi, PrIelosi_ra Westii en NavicIzla distans.  

17 soorten zijn typische planktonten die slechts toPvallig in  

de aangroei blijven steken (hun aantal kan nochtans zeer belang-  

rijk zijn). Dit geldt eveneens voor de 8 zoetwatervormen die op de  

lijst voorkomen. De overige vermelde species zijn littorale vormen  

die overal aan de kust en in de haven vooromen  

B. PROTOZOA.  

De protistenfauna die we in de secondaire begroeii.ng aan-

troffen was op weinig uitzonderingen na van hetzelfde type als in  

de primaire aangroei.  

Rhizopoden en flagellaten waren kwalitatief en kwantitatief  

(behalve de Bodonidae) veel minder belangrijk dan de ciliaten.  

De lijst van de gevonden infusorin werd opnieuw bij elke  

proef opgemaakt (tabel 68).  

Het was ons onmogelijk om zoals tijdens de 15-dagen proe:ven  

een diagram der "relatieve hoeveelheden"op te stellen, omdat in de  

massale secundaire aangroei meestal verschillende "oecologische  

niches" voorkomen die vaak een verschillende samenstelling en an-  

dere dominante soorten bezJ.tten.  

Vergelijken we de tabellen van voorkomen der ciliaten in de  

primaire en secundaire begroeiingen, dan stellen we vast dat op  

uitzondering van de oli Motriche soort Strobilidium minimum (GRUBER),  

aile soorten aanwezig in de primaire aangroei (partim 1964), even-  

eens in de secundaire begroeiing teruggevonden werden. Tevens  

werden in laatstgenoemde 10 species gevonden die niet tijdens de  

1 ~-dagen proeven werden opgemerkt  
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Trachelocerca phoenicopterus COHTT 

2,4etacstis elongata KAHL 

Cohnilembus longivelatus (KAHL) 

Çyclidium sp. 

IG'Ietopus  contortus QUENNERSTLDT 

Keronopsis rubra (EHRENBERG) 

Keronopsis rubra flava (EHRENBERG) 

Euplotes  gracilis KAHL 

Carchesium sp. 

Corynophrya lyngbyei (EHREIVBERG) 

Geen enkele van deze soorten was echter kwantitatief belang- 

rijk. 

Tijdens de warme periode van het jaar vonden we bijna hetzelf- 

de aantal soorten in beide reeks proeven. 

Dit wijst er op dat zowel de primaire als secundaire aangroei 

een gunstig ontwikkelingsmilieu is voor microfagen en vegetivore 

macrofagen, hetgeen automatisch een zekere rijkdom aan carnivore en 

histofage soorten meebrengt. 

Van oktober af vonden we het dubbel aantal snorten in de secun- 

daire aangroei t.o,v. de primaire begroeiing, hetgeen laat veronder- 

stellen dat de voedingsfaktor limiterend begint te werken in de pri-

maire aangroei. De maandbegroeiing, die op dat ogenblik een hon- 

derdmaal groter volume heeft dan de 15-dagen "Aufwuchs" is normaler- 

wijze veel rijker aan bakteriën, detritus en kiezelwieren, hetgeen 

niet alleen het grote aantal ciliaten verklaart, maar tevens het 

voorkomen van talrijke soorten (29 species), met een dominantie van 

microfagen en vegetivore macrofagen. 

We kunnen ons dus, na vergelijking van deze twee reeksen proe- 

ven, volledig aansluiten bij de mening van WEBB (1956) dat niet zo-

danig de temperatuur als het aanwezige voedsel belangrijk is voor 

de ontwikkeling van protozoënpopulaties in begroeiingen. 

De indeling der gevonden soorten naar hun voedingstype (vol-

gens FAURE-FREMIET, 1,61 en DRAGESCO, 1962),  gaf volgende lijst ^ 

Microfagen 

Zoothamnion commune (sessiel) 

Vorticella nebulifera (sessiel) 

Vorticella marina (sessiel) 



Vorticella perlata (sessiel) 

Cothurnia maritima (sessiel) 

Carchesium sp. (sessiel) 
Aspidisca sp. (vrijlevend) 

Euplotes moebiusi (vrijlevend) 

Euplotes vannus (vrijlevend) 

Euplotes elegans (vrijlevend) 

Euplotes  gracilis (vrijlevend) 

Uronema marinum (vrijlevend) 

Cyclidium sp. (vrijlevend) 

2ysteria  pusilla (vrijlevend) 

Trochilia salina (vrijlevend) 

Trochilia sulcata (vrijlevend) 

Metopus contortus (vrijlevend) 
Metacystis elongata (vrijlevend) 

Cohnilembus longivelatus (vrijlevend) 

Macrofagen 	Vegetivore  

Trochilioides recta  (vrijlevend) 

Dysteria sp. (vrijlevend) 

Chilodonella sp. (vrijlevend) 

Condylostoma rugosum (vrijlevend) 
Folliculina sp. (sessiel) 
Actinotricha saltans (vrijlevend) 

Holosticha diademeta (vrijlevend) 

Keronopsis rubra (vrijlevend) 

Keronopsis rubra flava (vrijlevend) 
Stichotricha marina  (vrijlevend) 

Carnivore 
Litonotus duplostriatus (vrijlevend) 

Hemiophrys fusidens (vrijlevend) 

Trachelocerca  phoenicopterus (vrijlevend) 
Acineta tuberosa (sessiel) 

Corynophrya 1,yTngLyei (sessiel) 

Histofage 

Placus socialis (vrijlevend) 
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De verhouding microfagen/vegetivore macrofagen/carnivore ma-  

crofagen/histofage macrofagen is l (1/10/'')/1. Vergeleken met de pri-

maire aangroei (partim 1964) is vooral het aantal microfage soorten  

belangrijker.  

C. C OJLEN TERATA .  

Enkele Laomedea longissima-kolonies werden in de juni-  

begroeiing aangetroffen.  

Tubularia larynx kwam pas in juli voor, sterk bezet met Zoo-  

thamnion-kolonies.  

In augustus waren opnieuw jonge La.omedea en Tubularia-kolonies  

in de 1 maand begroeiing aanwezig. In september waren ze volwassen  

en droegen talrijke gonotheken. Beide soorten werden tot in nnvem-  

ber opgemerkt. Het aantal kolonies per plaatje was steeds gering.  

De Tubularia-stolonen zijn belangrijk omdat ze zelfs bij een  

belangrijke accumulatie van modder steeds gedeeltelijk boven de  

slijklaag blijven uitsteken en als zodanig als vacthechtingspunt ge-  

kozen worden voor tal van organismen die van deze ideale liggenge-  

bruik maken : protozoën (Vorticella, Zoothamnion, Acineta, Toko-  

phrya), epifytische diatomeën (vooral S,ynedra's) en jonge mossel-  

tjes. Tevens dienen deze hydroiden als steun voor de br7ozoënko-  

lonies die zich langs de sterke stolonen van Tubularia in de hoogte  

ontwikkelen om aan de verstikking in de slijkiaag te ontkomen.  

In september en oktorer vonden we, vastgehecht aan de vertak-  

kingen van Tubularia talrijke eizakjes, waarschijnlijk afgezet door  

de gastropood ~: 'mbletonia  pallida ALDER x HANCOCK die op dat ogen-  

blik in de begroeiing opgemerkt werd.  

D. BRYOZOA.  

De gevonden species zijn deze die we reeds in de primaire  

aangroei aantroffen : Bowerba,nkia graoilis : van juni tot november,  

Membranipora pilosa : van augustus tot okto-  

ber, 	 Parella repens : van juli tot november.  

Volumetrisch gezien zijn deze bryozoën-kolonies van weinig be-  

lang in de aangroei daar hun ontwikkeling op het ogenblik van  

slijk- en detritusaccumulaties sterk geremd wordt, en hun enige uit-  

weg hiertegen erin bestaat zich, zoals juist vermeld, langs de sto-  

lonen van de Tubularia-kolonies in de hoogte te ontwikkelen.  
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E. VERIIES PLATHTLMIP1mHI:r .  

Slechts een paar keren werd "Plagiostomqm vittatum" in de  

secundaire begroeiingen opgFmerkt. In de september-proeven vonden  

we op de lateralia van som.mige zeepekken, gele eizakjes, die dear  

waarschijnlijk door deze allocoele turbellariënsoort werden afgezet.  

F. VERNIES OLIGOCHAETA.  

Paranais littoralis kwam opnieuw regelmatig voor. In  

tegenstelling met de maandproeven 1965 (zie verder) was deze soort  

nooit kwantitatief belangrijk in de maandbegroeiingen 1964.  

G. VERi,'I,̀ S ROTATORIA.  

Kwamen voor van juni tot november. Encentrum marinum  

werd maar sporadisch aar_getroffen. Proales reinhardti kwam meer  

voor en was zelfs talrijk in de augustus-november begroeiing.  

4. Fysico-chemie van de secundaire begroeiing.  

A. DROOG=ICHT - ASûEWIC.-IT - ORGAi?ISCHE STOFFEN (Fig. 72) .  

Vergelijken we de aanlading van juni en augustus (1 maand  

begroeiingen) met deze van de corresponderende 15-dagen proeven,  

dan stellen we vast dat het drooggewicht twee à driemaal stijgt  
bij de verdubbeling van de periode van immersie.  

Tijdens de tweede maand onderdompeling stijgt de aanlading  

echter 20 maal (24 gr per plaatje) (augustus-september) en méér  

(juni-juli).  

Zoals uit het kwantitatief onderzoek is gebleken is dit voor  

de juni-juli periode te wijt en aan de explosieve settling en ont-  

wikkeling van Polychaeta sedentaria, gepaard met een sterke slijk-  

accumulatie, terwiji in augustus-september vooral de sterke groei  

van de zeepokken hiervan de oorzaak was.  

Daar hout steeds het ; ~erkst aangeladen is, is het droogge-  

wicht van haar aanlading ook steeds veruit het grootst.  

In oktober en november neemt het druggewicht nog in belang-  

rijke mate toe. Op hout werd voor de augustus-november periode  

30 gr drooggewicht gewogen, dit is 0,75 gr/cm2  of 7,5 kg/m2 .  

De procentuele verhouding organische stoffen/drooggewicht  

(Fig. 73) is voor de juni aangroei van dezelfde grootteorde als in  
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de primaire begroeiing tijdens de zomermaanden (35-50%). De veel 

latere verhouding op metaal is het gevolg van de vorming van een 

poreuze roestlaag op het ijzer, waardoor het asgewicht van de aan 

groei hoger ligt dan op de andere substraten (cf. primaire begroe i-

ing). 

Door de overgroeiing van aile substraten met slijk, moesten 

de bepalingen in juli op een zeker volume van die slijkmassa gedaa r_ 
worden (10 ml). Het gehalte aan organisch materiaal hierin bleek 

zeer laag (15% van het drooggewicht), ondanks de aanwezigheid van 

een groot aantal Polydora  ciliata,  zodat de zand- en slijkmassa 

zelf zeer arm was aan organisch materiaal. Ofschoon de meeste li-

teratuurgegevens spreken van een gehalte organische stoffen van de 

orde van 1 à  5% in sedimenten (TRASK, 1939  ; MARSHALL en ORR, 1960 

enz.), lag dit gehalte wat onze proeven betreft, meestal veel hoge 

en hebben we slechts bij uitzondering (zoals in de juni-juli be- 

groeiing hier) dergelijke lage cijfers waargenomen. 

In augustus lagen de verhoudingen merkwaardig dicht bij elkaar 

voor de 4 substraten (rond 27%). 1?at metaal betreft, hebben tal- 

rijke cypris-larven, in tegenstelling met de juni- 1 maand begroei- 

ingen zich gemetamorfoseerd op het substraat vooraleer een roest- 

laag was ontstaan, hetgeen niet alleen ais gevolg had dat deze jon- 

ge zeepokjes hun kalk-basis stevig aan het substraat konden vast- 

kitten, maar tevens dat de roestlaag in gewicht en volume veel ge- 

ringer was dan in juni, waardoor de verhouding organische stoffen/ 

drooggewicht van dezelfde grootteorde is als hij de begroeiingen 

op de andere substraten. 

In september daalt de verhouding plots tot 20%. Door een 

reeks afzonderlijke gewichtsbepalingen op zeepokken hebben we kun-

nen uitmaken dat de sterke ontwikkeling van deze Crustacea (die een 

belangrijke volumetrische komponent van de aangroei zijn geworden) 

de oorzaak hiervan is. Immer.s, door de verkalking en  de sterke 

groei van de lateralia en sluitstukken, daalt de verhouding orga- 

nische stoffen/drooggewicht tot 13-15%. 

Daar de groei en het volume van de zeepokken het belangrijkst 

zijn op hout, ligt de verhouding voor de totale aangroei dan ook 

het laagst op dit substraat (17%). Op anti-fouling daarentegen, 
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waar bijna geen balaniden op voorkomen, ligt de verhouding merke- 

li:k hoger (22°1)) . 

In oktober en november is de verhouding veel moeilijker te in- 
terpreteren, daar ze de komplexe reou]tante is van de biomassa van 

de talrijke komponenten in de aangroei (macro-, emio- en micro- 

fauna enerzijdg, zand, slijk en detritus anderzijds). 

De verhoud .Lng schommelt dan ook tussen 17 en 30% naargelang 

het respectievelijk belang van elke komponent. 

B. VOLUME. 

In Fig. 74 hebben we het totaal volume der begroeiing op 
ieder substraat voor elke proef uitgezet. 

Dit volume werd telkens onderver â eeld in zijn verschillende 
komponenten 

1) de voornaamste volumetrisch te bepalen macro-organismen : zee-

pokken en borstelwormen. Het volume der kleine mosseltjes was 

miniem, en ook dat der amphipoden was alleen tijdens de novem-

berproef enigszins meetbaar (0,10 ; 0,20 ; 0,20 ; 0,05 ml op 
glas, hout, metaal en anti-fouling), zodat we geen van beide af-

zonderlijk uitgezet hebben. 

2) het grof materiaal : dit is de zeeffraktie + de grof net fraktie, 

die voor het grootste deel bestaan uit de slijkkokers van poly-

chaeten en amphipoden. Samen met de mosseltjes en de amphipoden  

zijn ook de hydrozoën en de bryozoën in deze fraktie opgenomen. 

3) het fijn materiaal : dit is de fijn net fraktie + het residu bof 

slib). Deze fraktie omvat aile zand, slijk en detritus, met al-

le micro-organismen die Brin voorkomen : bakteriën, protozoën, 

diatomeën, ééncellige Chlorophyceae, enz. Ook de copepoden en 

nematoden, waarvan het totaal volume miniem is zijn hierin be-

grepen. 

In juni zijn de polychaeten tamelijk belangrijk als volume- 

trische komponent. 

Hun enorme ontwikkeling in juli is herkenbaar zowel aan hun 

biomassa als aan het belang van de fraktie "grof materiaal" (= ko- 

kermateriaal), die samen de 3/4 van de begroeiing vormen. 

In augustus maken de polychaeten en  de zeepokken meer dan de 

helft van het volume uit op glas en hout. 
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In september valt vooral de enorme groei van de zeepokken vo- 

lumetrisch op. De bicmaL sa der bor. stelwormen is maar weinig toege- 

nomen, doch aan de fraktie koker materiaal is d'lidelijk te zien dat 

Polydora een zeer belangrijke rol spec.lt in de aangroei. I1it de 

geringe hoeveelheid "Fijn net + Residu" materiaal kan men echter 

besluiten dat het grootste deel slijk en detritus onmiddellijk door 

de polychaeten cebruikt wordt voor het opbouwen van kokers. 

In oktober : verdere stijging van het volume der zeepokken, 

toename der polychaeten zowel in aantal als in  volume, waardoor ook 

meteen de fraktie grof materiaal gevoelig stijgt (metaal uitgezon- 

derd). De hoeveelheid zand en detritaal materiaal wordt groter 

hetgeen misschien een verklaring is voor het groter aantal copepo- 

den en nematoden, en het hoger gehalte aan chlorofyl (zie verder). 

In november is het volume  der zeepokken alleen nog gestegen op 

de plaatjes waar deze organismen zich het laatst hebben neergezet, 

nl. glas en anti-fouling. De borstelwormen vormen een groter bio- 

massa dan in oktober, ondanks hun vermindering in aantal, (dit 

laatste verklaart dat de kokerfraktie niet is toegenomen, behalve 

op metaal). 

Daar de accumulatie van zand, slijk en detritus intussentijd 

steeds voortgaat, is het volume "fijn materiaal" meer dan verdub- 

beld. We kunnen opnieuw ongetwijfeld de enorme stijging van het 

aantal Copepoda en Nematoda hiermee in verband brengen. 

C. EI`'JITTEN. 

Daar het gehalte aan proteinen in de juni-juli proef niet 

werd bepaald, en ook tijdens de augustus-september periode door te- 

genslag uitviel, zullen we de overige sporadische resultaten niet 

bespreken. 

D. CHLOROFYL (Fi g. 75) . 
Juni - 1 maand : zowel het J;ehalte aan chlorfyl c, als aan totaal 

chlorofyl., die verschillende malen zo groat zijn als tijdens 

de corresponrerende 15-dagen proef stemmen overeen met het 

zeer groat aantal diatomeën dat we bij het onderzoek van het 

levend materiaal in de begroeiing vaststelden. De verhouding 

chlor. a/chlor. c verschilt sterk van substraat tot substraat. 

•Tuni-juli - 2 maanden : geen pigmentbepaling. 
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A»gu.stus - 1 maand : de cijfers zijn van dezelfde grootteorde als 

in de juni proef. 	aantal kiezelwieren leek macroskopisch 

gerir.ger dan in juni, doch er waren in het detritus talrijke 

kleine "naviculoide" diatomeën. We vonden ongeveer een gelijk 

gehalte aan chlor. a en c. 

Augustus-september - 2 maanden  : het chlorofylgehalte is vertien-

dubbeld op aile substraten! Rout, dat veruit de rijkste aan-

groei bezit heeft de grootste chlorofylwaarde, hetgeen over-

eenstemt met de diatomeënpopulatie die het grootst was op dit 

substraat. Op glas en hout werd wat weer chlor. c dan chlor. 

a gevonden. Op metaal en anti-fouling juist het tegenoverge-

stelde. 

Augustus-oktober - 3 maanden : het totaal chlorofylgehalte is nog 

lichtjes gestegen. Merkwaardig is het zeer laag gehalte aan 

chlor. b, hetgeen we zouden moeten toeschrijven aan een ver- 

mindering van het aantal chlorophyceën. De verhouding chlor. 

a/ chlor. c is 6/4. Fet gehalte aan chlor. a is sterk geste- 

gen t.o.v. september, dit van chlor. c is gelijk gebleven. 

De sterkere aanlading van glas en hout verklaren enigs- 

zins de veel hogere pigmentwaarden voor deze substraten t.o.v. 

metaal en anti-fouling. 

Augustus-november - 4 maanden : ondanks het verder stijgen van het 

totaal volume der begroeiing is het gehalte aar. pigmenten ge- 

daald. Vooral de chlorofyl a waarde ligt lager dan in oktober. 

Chlor. b is opnieuw gevoelig gestegen. De verhouding chlor, 

a/chlor. c ligt ditmaal rond 4,5/5,5. 

Daar het pigmentgehalte gedaald is ondanks de verdere aanla-

ding van de substraten zouden we moeten besluiten dat : 

a) ofwel het gehalte aan bladgroen per cel afneemt, 

b) of de produktie van diatomen daalt, 

c) of de consumptie van deze wieren door hun predatoren gro- 

ter wo_cdt. 

Het was echter onmogelijk in het kader van dit onderzoek de 

kiezelwieren kwantitatief te onderzoeken, zodat we geen definitief 

besluit kunnen trekken. 
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Opvallend echter is dat de gevonden chlorofylwaarden goed over- 

eenstemmen met het res pectieveli jk slijl-_- e n detritusgehalte in de 

begroeiing van ieder substraat. 

Samenvattend blijkt dus dat het gchalte aan bladgroen, zoals 

tijdens de primaire begroeiing, hoofdzakelijk gevormd wordt door 

de diatomeën, en slechts in heel geringe mate door enkele eencel- 

lige groenwieren. 

Het chlorofylgehaJ.te (dus het aantal kiezelwieren) stijgt 

enorm bij sterke slijkaanlading van de substraten. In november 

echter, ondanks de verdere modderaccumulatie daalt het gehaite aan 

bladgroen. We hebben hiervoor verschiîlende hypothesen opgesteld. 
chlor. a hit de variabiliteit van de verhouding 	 blijkt duide- chlor. c 

lijk dat de samenstelling van de plantaardige begroeiing verschilt 

van begroeiing naar begroeiing, en van maand tot maand, dit waar- 

schijnlijk in verband met de rijkdom van de aangroei aan chloro- 

phyceën. 

(II)  MAANDPROEVE 1965 // 1 SUBSTRAAT. 

Als laatste onderzoekingen hebben we in 1965 een jaarcyclus 

aa;gevat met de bedoeling aile mogelijke successieve begroeiingen 

te onderzoeken op hout (dat het gunstigste substraat bleek in de 

vorige proeven). 

Op het einde van de cyclus zouden we beschikken voer 

12 reeksen 1 maand-begroeiingen : Jan., T'ebr., Laart, April .. -nec. 

11 reeksen 2 maand-begroeiingen s Jan.-T'ebr. 9  Fc1 , r.-r:iaart 	r7aart- 

April ; enz. ... tot Nov.-Dec. 

10 reeksen 3 maand-begroeiingen Jan.-Maart 9  Febr.-April 9 Maart- 

l'+Iei ; en. ... tot Okt. -Dec. 

enz. .... tot en met 

1 reeks 12 maand-begroeiingen : Jan.-Dec. 

Daar de geplande immersieperioden zich telkens overlappen 

krijgen we niet alleen een kompleet beeld van het ontstaan van de 

aangroei op elk ogenblik van het jaar (door de 1 maand-begroeiin- 
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sen) maar tevens van zijn verdere evolutie en van de successies die 

er ever.tueel in optreden, 

I. MATERI11AL on I,ETHODEN. 

Ais substraten werden opnieuw agobe-plaates aangewend van 

7,5 x 2,5 x 0,1 cm. Ditmaal werden ze met n,ylonkoordjes aan meta- 

len kadertjes vastgesnoerd, gemaakt uit hoekijzers (35 x 50 crn). 

6 plaatjes per proef en per kader waren voorzien (Fig.  76 B). 

24 dergelijke kadertjes konden met bouten worden vastgehecht 

aan één groot metalen geraamte (3 m lang), eveneens gemaakt met 

(bredere) hoekijzers (Fig. 76 A). De gebinten werden zch gemaakt - 

dat ze juist tussen 2 opeenvolgende balken van het vlot konden 

glijden (Fig. 77). 

De kleine kaders hingen opnieuw op 1,5 m diepte, en de geraam- 

ten werden met staalkabels aan de balken bevestigd. 

Bij het uithalen moest gebruik gemaakt worden van een losse 

katrol om de soms tot 100 kg wegende geraamten op het vlot te krij- 

gen. Daar niet aileer_ de houten plaatjes, maar ook de hoekijzers 

vaak sterk aangeladen waren  met slijk, schreepten we de kaders tel- 

kens zoveel mogelijk schoon vooraleer ze terug in het water te 

hangen. 

De uitvoering van de geplande cyclus gebeurde als volgt 

Begin januari 1965 werd een geraamte met 12 kadertjes aan het 

vlot gehangen. 

Begin februari word 1 kadertje hiervan losgemaakt (1 maan41-be- 

groeiing) en 11 nieuwe kadertjes (aan een ander gebinte) ingehangen. 

Begin maart werd een kadertje van het eerstF, gebinte (2 maand- 

begroeiing) en een van de tweede opstelling (1 maand-begroeiing) 

uitgehaaid, en een nieuw geraamte met 10 kadertjes bijgehangen. 

Begin april werden kadertjes die sedert jan., febr. en maart 

inhingen (3, 2 en 1 maand-begroeiingen) uitgehaald en een nieuwe 

grote kader 	9 kleine ingehangen 	 enz. 

Alles verliep naar wens tot begin september 1965 waar, na 

door een schip te zijn geramd, het vlot deerlijk toegetakeld los- 

drijvend in de haven werd gevonden, en door de havendiensten op het 

droge werd getrokken. 
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Pas enkele dagen later werden we verwittigd 	 

De meecte kaders 	pla.atjes bleken waardeloos, en slechts 1 

plaatje (ingehangen in februari, dus 7 maanden aangroei) kon, onder 

voorbehoud, kwantitatief worden onderzocht. 

We  hebben onmiddellijk, eerst op een voorlopig vlot (welwil- 

lend door de havendiensten op dezelfde plaats gemeerd), later op 

het oorspronkelijk (herstelde) vlot, deze cyclus, met nieuw mate- 

riaal voortgezet tot begin januari 1966. 

Uiteindelijk hebben we in totaal voor 1965 volgende begroei- 

ingen kunnen onderzoeken (Fig. 78) s 

1 maand : jan. ; febr. ; maart ; april ; mei ; juni ; juli ° sept. ; 

okt. ; nov. ; dec. 

2 maanden a jan.-febr. ; febr.-maart ; maart-april ; april-mei 

mei-juni ; juni-juli 

sept.-okt. ; okt.-nov. ; nov.-dec. 

3 maanden a jan.-maart ; febr.-april ; maart-mei ; april-juni ; 

mei-juli 

sept.-nov. ; okt.-dec. 

4 maanden 	jan.-april ; febr.-mei ; maart-juni ; april-juli 

sept.-dec. 

5 maanden s jan.-mei ; febr.-juni ; maart-juli. 

6 maanden a jan.-juni ; febr.-juli. 

7 maanden s jan.-juli ; (febr,-aug. onder voorbehoud). 

De bepalingen : A. Totaal volume 

B. Drooggewicht 

C. AsgEwicht 

D. Organische stoffen 

F. Prote;înen 

F. Chlorofyl a, b, c 

G. Kwalitatief ondsrzoek 

H. Kwantitatief onderzoek 

I. Volumetrische bepaling van de verschillende 

begroeiingskomponenten 

werden op dezelfde manier uitgevoerd als voor de maandproeven 1964. 

Bij het uithalen der kaders begin augustus 1965 merkten we dat 

een gedeelte van de aangroei van de meeste piaatjes die reeds meer 
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d71n dri . e maanden in zee vertoefden, a{'gevallen was (jan. 7 maanden, 

febr. 6 maanden, maart S  maanden, april 4 maanden, mei 3 maanden). 

We besloten dan ook slechts één van die monsters kwantitatief 

te onderzoeken, namelijk dit waarop de begroeiing nog het grootst 

was : het betrof hier het plaatje februari 6 maanden. 

T.B. : ten einde fotografische opnamen te kunnen maken van de basa- 

le groei op de substraten hebben we telkens, parallel met de 

houten substraten, een aantal draagglaasjes ingehangen. 

II. RESUZTATEY. 

1. Algemene aard der begroeiing - Ievend onderzoek. 

De afzonderlijke bespreking der 39 verschillende begroei- 

ingsperioden die we tijdens deze cyclus onderzocht hebben is weinig 

nuttig, vooral daar na enkele maanden immersie, de begroeiing 

macroskopisch en kwalitatief zeer weinig verschilt op plaatjes die 

op hetzelfde ogenblik worden uitgehaald, ondanks het feit dat ze on 

een verschillend tijdstip werden ingehangen. 

We zullen derhalve altijd samen de aangroei bespreken van de 

plaatjes die op hetzelfd:; ogenblik uit het water werden gehaald. 

Januari - 1 maand. 

Het dunne zand en detritusfilmpje doorweven met Leucotrichen- 

trichomen is volledig identisch aan dit besproken bij de primaire 

aangroei van 1-15 november, 1-15 december 1964 en 1-15 januari 196 5 . 

:;nkele Copepoda en vooral een groter aantal I?ematoda werden 

nochtans vastgesteld. De ciliatenfauna was rijken, zowel kwalita- 

tief als kwantitatief. 

Januari-februari (2 maanden) en Februari (1 ma.and). 

Geen opvallend verschil in begroei.ing tussen de 1 en 2 maand 

aangroei. De plaatjes zijn slechts bedekt met een zand- en detri- 

tuslaagje van ongeveer 1 mm dik. Leucotrichen en meerkoppige Zoo- 

thamnion-kolonies liggen hier en daar verspreid. De ciliatenfauna 

is zeer rijk. Een zeker aantal copepoden werd in beide reeksen. 

aangetroffen. De nematoden waren talrijker in de 2 maanden dan in 

de 1 maand-begroeiing. 
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Ten opzichte van de 15-dagen aangroei in februari is de be-
groeiing hier merkelijk r .ljker aan organismen. 

Januari-maz.rt  ( 3 maand en ) 	f ebruari--maart ( 2 me e.nd er_ ) en maart 
(1 maand). 

De zandaccumulatie is des te groter (1 tot 2 mm) naarmate de 
plaatjes 1, 2 of 3 maanden inhingen (dit is te wijten aan de tal- 
rijke Leucotrichentrichomen en in mindere mate aan de Zoothamnion-  
stammen die de zand- en detritusmassa weerhouden). 

Hierin leeft een zeer rijke protistenfauna. Het aantal Zoo- 

thamnion-kolonies is merkelijk groter dan in februari en er zijn 
veel meer zooieden per stam. 

Ook het aantal Copepoda is veel groter dan in de voorgaande 

begroeiingen. De nematodenpopulatie is nog sterk toegenomen en is 

normalerwijze belangrijker in de 2 en 3 maanden aangroei dan in de 

maart- 1 maand-begroeiing. 

De eerste cypris-larven en pas gemetamorfoseerde zeepokjes 
werden vastgesteld. 

Januari-april (4 maanden) i  februari-april (3 maanden) ; maart- 
april (2 maanden) en april (1 maand). 

De aangroei is maar weinig in dikte toegenomen t.o.v. de vorige 

maand, en bestaat steeds uit een massa Zoothamnion-kolonies en Leu-

cotrichendraden waartussen zand en detritus zich heeft geaccumu- 

leerd. Opnieuw is de protistenfauna hierin zeer rijk. 

Op de april- 1 maand plaatjes is een zeker aantal copepoden. 

In de 2, 3 en 4 maanden-aangroei zijn ze echter zeer talrijk, in 

sommige zelfs enorm talrijk. 

Ook de spoelwormen zijn in de één maand aangroei reeds in 

groot aantal voorhanden. 

Het aantal zeepokken is zeer groot, meer dan 10 individuen per 

cm2 . Het betreft voor het merendeel pc.^ enkele dager_ oude vormen 

naast talrijke cypris-larven. 

We vonden in deze april-begroeiingen de eerste jonge polychae- 

ten (Polydora  cilia -i;a)  en oligochaeten (Paranais littoralis). 

Zoals we het reeds tijdEns de bespreking van de corresponderen- 

de primaire aangroei vaststelden, kan men aan de aanwezigheid en de 

ontwikkeling van bepaalde diergroepen, de invloed van de stijging 
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der temperatuur bemerken (maandgemiddelde in maart : 4 ° C, in apr 

8 

Fig. 79 geeft een beeld van de dikte van de aangroei na 1, 

3 en 4 maanden immersie, 

Januari-mei (5 maanden) $ februari-mei i4 maanden) 	maart-mei (3 

maanden) 9  april-mei (2 maanden) en mei (1 maand). 

Ten opzichte van april is de begroeiing in volume zeer sterk 

toegenomen (Fig.80). Zelfs de mei- 1 maand-aangroei is 5 mm dik. 

De voornaamste verantwoordelijkenvan de sterke aanlading zijY 

de zeepokken die volumetrisch het grootste deel van de aangroei 

vormen. Hun hoogtegroei is echter nog niet belangrijk. 

Bij het uithalen van de kaders stelden we vast dat de onderst e 

rij plaatjes van de kaders een veel sterker Balanus-settling ver- 

toonden dan de bovenste, ondanks het feit dat het hoogteverschil 

tussen beide kleiner was dan 20 cm. 

Om geen fouten in de analyses te krijgen besloten we vanaf da t 

ogenblik aile bepalingen uit te voeren op plaatjes die op dezelfde 

hoogte hingen : in casu de bovenste rij. 

Tussen de balaniden hebben talrijke Polydora's zich een koker 

gevormd. Fabricia sabel.la en jonge nereiden komen eveneens voor. 

Een 7root aantal kleine mosseltjes heeft zich in  de Zootham-

nion-vertakkingen genesteld. Talrijke individuen werden eveneens 

op de sluitstukken van de zeepokken aangetroffen. 

In het zand, slijk en detrituslaagje dat tussen de begroeiers 

ligt, is de rijke protistenfauna zeer aktief. Fen groot aantal 

Folliculina's heeft zich op het substraat en op de lateralia van de 

cirripediën vastgezet. 

De diatomeënflora heeft op sommige plaatjes een waar tapijt 

gevormd. De eerste hydrozoën en bryozoën-kolonies (Laomedea en 

P,Zembranipora) hebben zich ontwikkeld. 

Het aantal copepoden is in aile begroeiingen groot ; de nema- 

toden daarentegen zijn merkelijk in aantal gedaald t.o.v. de april- 

aangroei. 
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Januari-juni (6 maanden) ; februari-juni (5  maanden) ; maart-juni 
(4 maanden) ; april-juni (3 maanden) 9  mei-juni (2 maanden) en juni 
(1 maand). 

Op de plaatjes die van 2 tot 6 maanden inhingen is de begroei- 

ing massaal (Fig. 81). Ze kan best vergeleken worden met deze op 

de oktober en november-substraten in 1964. 

Pr:acroskopisch lijken de plaatjes bedekt met een dikke slijk- 

massa waaruit alleen de grijparmen van de zeepokken en de Polydora- 

tentakels te voorschijn komen (Fig. 82). 

Opvallend is de hoeveelheid kleine krabbetjes (tot 6 mm grant) 
die op aile begroeiingen voorkwamen. Het betrof hier jonge vormen 

van de gewone strandkrab Carcinus maenas (LIPTNF). 

De aanwezige zeepokken hebben zich vooral in de hoogte ontwik- 

keld. Volumetrisch bekeken wordt de aangroei echter ook sterk be- 

invloed door het grote aantal Polvdora die door hun kokervorming 

(Fig. 83 A) een sterke zand- en slijkaccumulatie hebben teweegge- 

bracht, die op haar beurt aanleiding heeft gegeven aan een rijke 

biocoenose bestaande uit bakteriën, diatomeën, protozon, copepoden, 

nematoden, oligochaeten, turbellariën, rotatoriën, enz. ... 

Enkele Corophium insidiosum, Fabricia sabella  en nereiden wer- 

den aangetroffen. 

Het aantal mosseltjes is niet alleen zeer groot, maar er zijn 

reeds vormen van 6-7 mm bij. De kleine individuen zitten vooral 

in de Zoothamnion-vertakkingen, de ietwat grotere in de hydroiden, 

terwiil de grootste zich met hun byssusdraden aan de zeepokken had- 

den vastgehecht (Pig. 83 B). 

Op de juni- 1 maand plaatjes is de begroeiing echter slechts 

enkele mm dik en bestaat vooral uit lange Zoothamnion-kolonies, al 

dan niet omringd door een zendschede (Fig. 84). Slechts een klein 

aantal zeepokken (cynris-larven en pas gemotarnorfoseerde individu- 

en) komen hiertussen voor, samen met enkele jonge Polydora's in hun 

koker. De protisten, copepoden en nematoden zijn echter talrijk. 

Ook enkele hydroiden en brTrozoën-kolonies werden aangetroffen. 
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Januari-juli (7 maanden) t  februari-juli (6 maandenl 9  maart-juli  
i5 maanden) g april-juli (4 maanden) 9  mei-juli (3 maanden) ? juni- 
juli (2 maanden) en juli (1 maand). 

Rij het uithalen van de kaders werd onniddellijk de enorme 

aanlading van al het materiaal vastgesteld. _r,"acroskopisch kon men 

alleen talrijke Polydora-kokers en mosseltjes uit het slijk zien 

uitsteken (Fig. 85). 

Rij het onderzoek der substraten die meer dan 2 maanden in zee 

hadden vertoefd (3-4- 5 -6 en 7 maanden begroeiingen), kon men onmid- 

dellijk vaststellen dat vele een gedeelte van hun aanlading verlo- 

ren hadden. De reden hiervan was tamelijk evident : 

de aanwezige mosNeltjes vormen, door hun intense groei een steeds 

belangrijker wordende massa die ten slotte de basale zeepokken- 

laag in belang gaat voorbijstreven. Daar de talrijke Folydora's 

die tussen de Bivalvia voorkomen, rond hun kokers steeds maar 

voort zand en slijk accumuleren, wordt de water- en voedseltoe- 

voer naar de cirripediën uiteindelijk volledig afgesloten waar-

door de zeepokken afsterven. Hun basis laat geleidelijk los en 

de begroeiing valt geheel of gedeeltelijk af. Bewijs hiervan is 

dat men op sommige plaatjes een gedeelte van het naakte substraat 

kon onderscheiden. 

Het kwantitatief onderzoek der organismen op aile plaatjes had 

derhalve geen zin, zodat we alleen één plaatje, waarvan de massale 

begroeiing nog niet afgevallen was, hebben onderzocht : in casu 

februari-juli (6 maanden), evenals de 1 en de 2 maanden- aangroei 

juni-juli en juli. 

In de februari-juli-aangroei was vooral de Mytilus-ontwikke- 

ling merkwaardig. Sommige individuen w=on bijna. 2 cm lang. Het 

aantal Polydora was zeer groat, zodat de zand- en slijkaccumulatie 

zichtbaar de grootste vJlumetrische kompo.ion van deze begroeiing 

uitmaakte. De kiezelwierenf)ora was enorm toegeno,nen t.o.v. de vo- 

rige maanden, zodat ook de micro- en meiofauna die van deze orga- 

nismen leven goed vertegenwoordigd waren. 

De juni-juli en juli-aangroei waren weinig verschillend van 

elkaar. De substraten bedekt met een 1 cm dikke laag zand en slijk 

waarin vooral de polydora's zeer aktief bleken (Fig. 86). 

Kleine zeepokken, hoogstens een week oud, waren talrijk. 
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Januari-augustus i8 maanden) ; februari_augustus (7 maanden)  ; 

maart-augustus (6 maanden) ; april-augustus i5 maanden) ; mei- 
augustus (4  maanden) ; juni-augustus  (3 maanden) ; juli-augustus 
(2 maanden) en augustus (1 maand). 

Zoals reeds elders uitvoerig werd vermeld stond het (defekte) 

vlot, met aile kaders nog op hun plaats reeds 2 dagen op het droge 

toen we in  Oostende aankwamen voor de maandelijkse monstername. 

Van de meeste plaatjes was de aangroei ofwel afgevallen, ofwel 

ten dele uitgedroogd, zodat een onderzoek hierop niet verantwoord 

was. 

Nochtans vonden we een paar substraten die hun volledige 

(Mytilua  ) begroeiing nog bezaten ( Fig. 87). 

Tussen en onder deze mossellaag vonden we nog levende poly- 

chaeten, nematoden en copepoden, zodat we besloten op één van die 

plaatjes (in casu s februari-augustus - 7 maanden) het normale 

kwantitatief onderzoek te doen. Fen fysico-chemisch onderzoek kon 

niet worden uitgevoerd. 

De resultaten warden echter onder voorbehoud gegeven. 

Het makroskopisch beeld is volledig beheerst door de mosselpo- 

pulatie die volumetrisch de voornaamste komponent van de begroei- 

ing uitmaakt. 

Zoals in juli hebben de Polvdora's met hun kokers een zeer 

grate hoeveelheid zand en slijk tussen de mossels weerhouden. 

Van de weinige zeepokken die we nog op het substraat aantrof- 

fen blijven alleen de lateralia over, volzet met byssusdraden van 

de mytiliden. 

Copepoden, doch vooral nematoden zijn zeer talrijk. 

De protozoënfauna werd niet onderzo,:ht. 

Na dit spijtige voorval werden onmiddellijk nieuwe kaders aan 

een hulpvlotje gehangen, zodat we begin oî.obor reeds de september- 

1 maand-aangroci konden onderzoeken. 

September - 1 maand. 
De substraten zijn b6dekt met een slijmlaagje vooral gevormd 

door Zoothamnion-kolor.ies en l,eucotrichen-trichomen. Hierin is een 

tamelijk belangrijk volume zand en slijk blijven steken (Fig. 88). 

De copepoden en vooral nematodenfauna zijn hierin zeer goed 

vertegenwoordigd. Ook oligochaeten komen voor. 
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Een zeker aantal zeepokjes, slechts enkele dagen oud, werden 

waargenomen. 

Opvallend is de afwezigheid van polychaeten. 

September-oktober (2 maanden) en oktober (1 maand). 

Beide reeksen begroeiingen zijn van hetzelfde type, de 2 maan- 

den-aangroei is echter dikker dan de 1 maand-Aufwuchs (Fig. 89). 

Zoals in september betreft het een slijmerige laag Zoothamnion- 

kolonies en Leucotrichendraden, geinerusteerd met zand en slijk. De 

copepoden, nematoden en oligochaeten zijn sterk in aantal toegenomen 

in de 2 maandbegroeiing. De protistenfauna is rijk aan ciliaten 

van de groep der Dysteriidae. 

Enkele sporadische Pol,ydora's werden aangetroffen. 

De zeepokken die zich in september hadden neergezet zijn nog 

aanwezig doch schijnen niet te groeien. 

Ook in de oktober- 1 maand-begroeiing zitten enkele pas geme- 

tamorfoseerde balaniden. 

September-november (3 maanden) 9  oktober-november (2 maanden) en 

november (1 maand). 

De aangroei is bijna 1 cm dik op de 3 maanden-plaatjes, half 

zo dik op de 2 maanden reeks, en miniem op de november 1 maand sub- 

straten (Fig. 90). 

De natuur van de begroeiing is steeds dezelfde. De protisten- 

fauna is opnieuw zeer rijk, vooral aan microfagen en vegetivore 

macrofagen (dominantie der Dysteriidae). Op aile plaatjes werden 

talrijke Beggiatoa's (zwavelbakteriën.) aangetroffen. 

Er werden bijna geen copepoden en nematoden in de 1 maand- 

aangroei gevonden. Oligochaeten, polych8eten en cirripediën kwamen 

evenmin voor. 

In de 2 en 3 maand• •begroeiingen daare._ -f;eger_ zijn er nog een 

zeker aantal o7.igochaeten, veel copepoden en een merkwaardig rijke 

nematodenfauna. Polychaeten waren er bijna niet. 

De weinige zeepokken die nog werden gevonden hadden dezelfde 

afmetingen als in de september en oktober reeks. 
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September-december  (4 maanden) ~. oktober-december (3 maanden)  

november-december (2 L:a.anden) en december (1 maand). 

Uitzicht en samç;zstelling van de aangroei steeds zoals de vo- 

rige maanden. Het aantai Leucotrichen is enorm, hetgeen het groot 

aantal Dysteriidae verklaart. 

De aangroei is miniem op de december- 1 maand-plaatjes. Br  
werden hierin dan ook maar enkele copepoden en nematoden aangetrof- 

fen. 

In de november-december-aangroei zijn wat meer copepoden en 

nematoden, evenals enkele oligochaeten aanwezig, terwijl de 3 en 4 
maanden-begroeiing talrijke oligochaeten en copepoden, en zeer veel 

nematoden bezitten. 

Polychaeten en cirripediën werden niet meer gevonden. 

Wanneer we deze laatste proeven (september tot december) sa-

menvatten, blijkt duidelijk dat de settlingsperiode der voornaamste 

fouling-organismen (zeepokken, mossels, polychaeten, amphipoden, 

hydroiden en bryozon) reeds grotendeels voorbij was op het ogen- 

blik van het inhangen der eerste kadertjes (begin september). 

In  da maandproeven 1964 vonden we op hetzelfde ogenblik nog 

een aktieve settling en ontwikkeling van bovenvermelde diergroepen. 

De veel lagere maandtemperatuur (15°C) in september 1965 t.o.v. 

september 1964  (bijna 18°C) zal waarschijnlijk grotendeels, hetzij 

rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks de oorzaak zijn van het ontbre- 

ken of de geremde ontwikkeling van tal van invertebraten-groepen 

die normaal in de aangroei voorkomen. 

De sterke zand- en slijkaccumulatie daarentegen heeft de soins 

massale onttFrikkeling van protisten, copc. iJ.;den en nematoden en in  

mindere mate ook van oligochaeten, in de hand gewerkt. 

2. Kwant'iGtief onderzock.  

A. VERMES POLYCHAETA.  

Tijdens deze maandproeven 1965 troffen we 4 soorten poly- 

chaeten aan s Polvdora  ciliata  (JOHNSTOT?) 

Fabricia sabella  (EHRENBERG) 

Nereis kerguelensis  Mc INTOSH 

Nereis  diversicolor 0.F. NIULLER 
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Nereis succinea en Harmathoë imbricata die we in 1964 vonden, 

kwamen niet meer voor in de begroeiingen van 1965. 

In Fig. 91 werd het aantal gevonden individuen en hun totaal 

volume uitgezet. Hieruit blijkt dat de settling aanvangt in april 

en zeer belangrijk is in mei, juni en juli. Dit stemt volledig 

overeen met de bevindingen van DE PAUW (1966), die een maximaal aan- 

tal polychaeten-larven in de middenhaven telde begin juli 1965. In 

juni telden we van 600 tot 1200 dieren per substraat, in jnli tot 

1700 (in de februari-juli-aangroei). ;;:erkwaardig hierbij is dat de 

settling op pas ingehangen substraten veel geringer is. We komen 

hierop verder terug. 

De sterke daling in augustus is te wijten aan het gedeeltelijk 

verdringen van de polychaeten door de zeer sterke ontwikkeling van 

de Bivalvia. 

Van september tot december vonden we maar een zeer klein aantal 

individuen meer in de ver_schillende begroeiingen. Ook D E PAUtiJ 

(1966) vond slechts een miniem aantal larven in de omgeving van het 

vlot tijdens dezelfde periode, hetgeen opnieuw onze waarnemingen 

bevestigd. 

In Fig. 92 hebben we de  % samenstelling der  polychaetenfauna 

tweedimensionaal uitgezet van april tot augustus waarbij het cirkel- 

oppervlak telkens gelijk is aan het aantal dieren. 

In horizontale richting valt dr_idelijk de stijging van het totaal 
aantal individuen op van april naar juli, evenals de verande- 

ringen van de samenstelling. Polydora  ciliata wordt geleide- 

lijk totaal dominant. 

In vertikale richting merkt men duidelijk ;  voor de april-periode, 

een -rF,rschillende faunistische samenstelling in de begroeiing 

van de plaatjes die  op een verschillend tijdstip werden inge- 

hangen. 

Op de januari en februari-plaatjes immers zijn Polydora en Fa- 

bricia aanwezig, op de maart en april-substraten alleen Nereis- 

larven. De oorzaak hiervan hebben we niet kunnen achterhalen. 

In de mei-reeks is de analogie, zowel in aantal als in samen- 

stelling, der polychaetenfauna opvallend voor de januari-februari- 

maart en april-begroeiingen. Polydora ciliata maakt hier meer dan 

70% van het totaal aantal individuen uit. 
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Hetzelfde geldt in de juni-proeven voor de januari, f.ebruari, 

maart, april en mei-begroeiingen, waar het aantal Polydora zowel 

totaal als procentueel nog sterk is toegenomen (meer dan 80/). Het 

aantal Fabricia is eveneens gesteger. ; het aantal nereiden daaren- 

tegen is ofwel onveranderd gebleven of lichtjes gedaald. 

Zoals blijkt uit het zeer hoog aantal dezer borstelwormen is 

de settling ook in juli nog zeer belangrijk. 

In de februari-juli-aangroei werden geen Fabricia  meer gevonden. 

In augustus tenslotte vonden we alleen nog een(veel lager) aan- 

tal Polydora. De reden van deze daling werd reeds besproken. 

Wanneer we de stijging van het aantal Polydora  ciliata  (hori- 

zontaal) van april naar mei, van mei naar juni, en van juni naar 

juli, vergelijken met het aantal dezer borstelwormen dat zich in de- 

zelfde tijdspanne op pas ingehangen substraten neerzet (mei- 1 

maa.nd ; juni- 1 maand ; juli- 1 maand), dan ziet men duidelijk dat 

een veel geringer aantal individuen zich gaat vestigen op het naak-

te substraat, dan in een reeds goed ontwikkelde begroeiing (rijk 

aan zand en slijk). 

Da uitleg hiervoor is ons inziens de volgende : de eerste wor- 

men bouweh zich een koker op het bijna naakte plaatje, waarbij ze 

een bepaalde hoeveelheid modder en detritaal materiaal verzamelen. 

Hierdoor aangetrokken komen meer en meer polychaeter_ de begroeiing 

verrijken, waardoor opnieuw een intense zand en slijkaccumulatie 

ontstaat, die op zijn beurt nieuwe jonge borstelwormen, als sub- 

straat, aantrekt. Het is dus in zekere zin een "sneeuwbal effekt". 

Alle in april gevonden dieren zijn juveniel en hebben pas de 

pelagische levenswijze verlaten (het volTzra was te klein om te 

meten). 

In mei zijn talrij'.a 221ydora reeds 	meer dan 40 segmenten 

uitgegroeid. Veel Fabricia zijn bijna volwassen, terwijl de nerel-

den maximaal 40 se ;;menten hebben ontwikkeld. Naast deze "grotere" 

vormen zijn r.a.tuurlijk individuen van alle tussenstadia, tot en met 

pas gemetamorfoseerde, aanwezig. Het totaal volume dezer borstel- 

wormen bedraagt maximaal 0,20 ml per begroeiing. 

In juni troffen we (behalve in de juni- 1 maand-aangroei) naast 

zeer veel jonge, ook talrijke volwassen individuen aan, zowel Poly- 
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dora ci.ltata, Fabricia  sabella als Nereis kerguelensis.  In de Po-  
lydora-kokers troffen we de typische eizakjes aan. De nereiden  

vormen, ondanks hun baring aantal een belangrijk deel van de bio-  

massa der polychanten, die nu van 0,5 tot 0,75 ml bedraagt. 

In juli werden, zoals reeds vermeld, alleen de februari-juli 

(6 maanden), de juni-juli (2 maanden) en de juli (1 maand) begroei- 

ingen onderzocht. 

In elk van hen was maar een zeer gering aantal "pas gemetamor- 

foseerde" vormen (20 segmenten) aanwezig. De meeste individuen 

hadden reeds meer dan 30 segmenten hetgeen er op zou wijzen dat de 

voornaamste settling in  het begin van de maand had plaatsgegrepen. 

In de februari-juli-aangroei werden naast adulte Nereis  ker-

guelensis  een paar jonge Nereis diversicolor  aangetroffen. De bio- 

massa van deze groep borstelwormen bedraagt circa 0,90 ml. 

In augustus werden praktisch alleen volwassen Polvdora's ge- 

vonden. Door de sterke vermindering in aantal en de afwezigheid 

van grote nereiden is de totale biomassa der Polychaeten sterk ge- 

daald (0,60 ml). 

OecoloLische  beschouwingen.  
Vergelijken we de resultaten van 1964 en 1965, dan stel-  

len we vast dat  ~ 

1. Polvdora ciliata zoals in 1964 de dominante soort van de poly-

chaetenfauna is ;  

2. de settling in april begint en in oktober eindl_gt, met een maxi-

mum in juli ; in oktober 1965 was het totaal aantal polychaeten  

onbeduidend vergelekeïî met dit van oktober 1964 :  

waar we ti j ens de  primaire begroe ii _ig in se i)tember 1964 nog  

een groat aantal Pol,ydora's  op de substraten vonden, werd in  

september 1965 geen enkele polychaet 	de maand-begroeiing  

meer aangetroffen  

3. bepaalde soorten in 1964 in ('.e aangroei aanwezig zijn, die niet  

in 1965 voorkomen en omgekeerd  9 
4. in mei en juni 1965 zich een tamelijk konstante samenstelling  

van de pol.ychaetenfauna voordoet op plaatjes waarop reeds een  

sterke aanlading voorkomt  
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5. van april tot augustus 1965 het 	aandeel in de polychaetenfau- 

na, van Folydora ciliata, groter en groter wordt 

6. de kokerbewonende polychaeten, wat de aanlading der substraten 

betreft, niet zodanig belangrijk Rijn door hun eigen volume (dat 

hoogstens een paar % van de aangroei vormt), maar door het groot 

totaal volume van hun kokers (die op hun heurt zeer veel zand en 
slijk weerhouden) 

7. de nereiden, ondanks hun gering aantal, door hun afmetingen een 

belangrijk deel der "biomassa" van de polychaeten vormen 

8. het aantal Sabellidae en Nereidae belangrijker blijkt in de 

voorjaarsbegroeiingen 1965 dan in de najaarsbegroeiingen van 

1964. 

B. CRUSTACï:A CIRRIPEDIA  (7ig. 93). 
Einde maart,  bij een temperatuur van  7 -3°C  troffen we 

reeds enkele cypris-larven en 1 à 2 dagen oude vormen op de sub- 

straten aan. Ofschoon de determinatie aan de hand van deze jonge 

individuen bijna onmogelijk is, kunnen we met zekerheid besluiten 

dat het geen Balanus improvisus zijn, gezien BROCH (1924),  VAN 

BREEPZEN (1 9 3 3 ), BOUSHELD (1955),  BIM en TTYHOLM (1961) allen vast- 

stelden dat de settling van Balanus improvisus pas aanvangt wanneer 

de temperatuur 10°C bereikt en dat ze ophoudt wanneer het water 

kouder dan 10°C wordt. SCHUTZ (1963) schrijft zelfs 	"Soweit bis- 

het festgestellt werden konnte, schwammen Larven nur bei Tempera- 

turen hbher als 15°C frei amher". 

We hebben nocatans moeten wachten tot april en mei om uit te 

maken, aan de hand van de grootste individuen, dat aile zeepokken 

die zich op de plaatjes bevonden, "Balanu,  crenatus" (BRUGUIèRL') 

waren. 

In april is de setling zeer groot, b ,:na'..ve op de plaatjes die 

pas van het begin. der maand 	 Vergelijken we even met de 

primaire aangroei van april, dan kunnen we besluiten dat het meren- 

deel der dieren zich pas in de twecde helft van de maand op de sub- 

straten is komen vestic7on. 

De individuen die zich reeds eind maart vastgehecht hadden 

zijn 2 à 3 mm breed. De meeste aangetroffen vormen zijn echter 
cypris-larven en 1 à 2 dagen oude individuen. Het totaal volume 



133. 

der zeepokken was normalerwijze zeer klein. 

In mei is de settling eveneens zeer belangrijk (Fig. 80). Op 

de plaatjes die in het begin van de maand ingehangen werden, telden 

we ongeveer hetzelfde aantal zeepokkcn ais in de primaire aangroei 

van mei. De waarnemingen van CRISP (1960), KUHL (1951) en SCHUTZ 

(1963), namelijk dat slechts een bepaald aantal cypris-larven zich 

per oppervlakte-eenheid, komen neerzetten blijker_ dus opnieuw vol- 

ledig juist. Talrijke larven metamorfoseren zich en zetten zich 

en zetten zich ook vast op de lateralia van oudere individuen 

(januari-mei ; maart-mei en april-mei). 

Zoals in 1964 werd vastgesteld, grijpt eerst vooral basale 

groei plaats, waarbij de "patella" vorm ontstaat. 

In de februari-mei reeks vonden we zelfs enkele exemplaren 

die bijna 1 cm carino-rostrale lengte hadden, waardoor reeds plaats- 

kompetitie begon te ontstaan, hetgeen de daling van het aantal 

zeepokken in deze begroeiing zou verklaren. 

Op alle plaatjes waren de meeste individuen ongeveer 4 mm 

hoog en hadden een basale doormeter van 5 mm. 

Fig. 94 geeft een idee van de ontwikkeling der zeepokken op 

glas. Vergelijkt men deze foto met Fig. 65 (Balanus  improvisus), 

dan ziet men duidelijk, dat het hier een andere soort betreft. De 

determinatie van deze grotere vormen bevestigde trouwens volledig 

onze hypothese van maart, namelijk dat de aanwezige cirripediën 

aile Balanus orenatus zijn. 

?`Tiet alleer_ is het totaal volume der zeepokken sterk toegeno- 

men, maar de balaniden vormen in deze mei-begroeiingen de belang- 

rijkste volumetrische kompor.ent van de aangroei : 

januari-mei 	62,9% 

februari-mei 	73,6% 

maart-mei 	 69,7% 

april-nlei 	 61,0% 

me i 	 44,8%  

A ls epibionten werden zeer talrijke groen-blauwe folliculini- 

den (heterotriche ciliaten) op de lateralia van de zeepokken gevon- 

den. 3 verschillende soorten kwamen voor, waarvan we er slechts 
één met zekerheid konden bepalen (met behulp van Dr. UHLIG, Helgo-

land), namelijk Ampullofoliculina lageniformis HADZI. Zootham- 
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nion en Vorticella kwamen samen met talrijke  kleine mosseltjes op 

de sluitstukken der balaniden voor. 

In juni is de voorjaarssettling van Balanus crenatus praktisch 

voorbij, bewijs hiervan het lage aantal individuen dat we én in de 

primaire aangroei én in de juni- 1 maand-begroeiing aantroffen. 

Hoogstwaarschijnlijk zijn vele van deze kleine zeepokjes zelfs 

Balanus improvisus, doch de individuen zijn te Jong om ze met ze- 

kerheid te bepalen. 

Op al de substraten die vroeger dan juni waren ingehangen waren 

de cirripediën sterk gegroeid (Fig. 95). De meest* aangetroffen 

afmetingen waren 5 mm basis- 8 mm hoogte en 8 mm basis- 10 mm 

hoogte. De dieren waren van het patella-type naar de hippuriet- 

vorm gegroeid. Het aantal zeepokken was op aile substraten zeer 

sterk verminderd. De oorzaak hiervan werd reeds tijdens de maand- 

proeven 1964 in detail besproken. 

Op één uitzondering na (februari-juni) is het volume der cir- 

ripediën praktisch verdubbeld. 

Door de zeer sterke aanlading der substraten ten gevolge van 

de ontwikkeling der polychaeten en de groei der Bivalvia, is het 

volumetrisch aandeel der zeepokken in de aangroei desondanks ge-

daald, 	januari-juni 	24,9% 

februari-juni 	18,367; 

maart-juni 	25,5% 

april-juni 	24,9% 

mei-juni 	 29,7% 

Talrijke Folliculina's zijn nog steeds als epibionten aanwezig. 

Verschillende tu.rbc;llarin-eikapsels werden evencens op de latera- 

lia der L eepokken aangetroffen. 

In juli werden alJ_een de februari-j 	juni-juli en de 

juli-begroeiingen onderzocht. 

a) Uit de 1 en 2 maand-aangroei blijkt dat de settling veel belang- 

rijker is dan in juni (Fig. 96). Het betreft hier aile jonge 

Balanus improvisus, hetgeen door de waarnemingen van DE PAU17 

(1966) bevestigd wordt. De ontwikkeling der jonge zeepokken 

schijnt sterk gehinderd te worden door de massale settling van 

Polydora, die de neiging vertonen aile andere organismen te over- 
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groeien. 

Het totaal volume der cirripediën is miniem. 

b) In de februari-juii-begroeiing stelden we vast dat de zeepokken 

grotendeels overgroeid waren, towel door de sterke ontwikkeling 

der mossels, ais door het slijk tussen de kokers der borstel-

wormen. Bewijs hiervan is het kleiner aantal en het veel gerin-

ger volume der zeepokken. 

Door de sterke stijging van de aanlading (te wijten aan zand- en 

slijkaccumulatie) bedraagt het volume der cirripediën maar 3,6% 

meer van de totale aangroei. Als epibionten vonden we no fol -

liculiniden. 

In augustus  ten slotte bieven van aile zeepokken alleen nog de 

lateralia over. Het volume hiervan was 2,8% van de totale begroei-

ing. 

Deze voorjaarsgeneratie wordt dus, althans op onze substraten, 

volledig vernietigd door de overwoekerende mossels. Ook KTr3L (1951) 

stelde in Cuxhaven hetzelfde vast : "Bis zur 8 Woche wurde das Be- 

wuchsbild im wesentlichen durch die Seepocken bestimmt ; im weite- 

rem Verlauf fallen aber die Miesmuscheln immer mehr durch ihre 

Grossenzuna;;me auf, wenn ihre Zahl auch nicht zunimmt. Die See- 

pocken werden allmd'rllich von den Miesmuscheln zugedeckt, die Trah- 

rungsaufnahme wird erschwert, was dann zum Kümmern und Absterben 

fiihrt" . 

SCHUTZ (1964)  in de SchwentinemUndung meldt eveneens s "Wahrend 

des Hochsommers fiE2rt die dichte Ansiedlung von jungen Mytiliden zu 
einer fiemmung der Entwicklung der Balanus Populati.onen". 

In september  voliden we circa 250 jonge zeepokjes per plaatje. 

Ofschoon d e meeste vormen reeds verkalkte wandplaten bezaten, 

scheen de groei zeer traag te zijn, want 	maximale carino-rostra- 

le lengten waren maar 0,8 mm. Aan de hand van de begchrijvingen 

van COSTL04J (1956) konden we dc individuen met zekerheid als Bala- 

nus improvisus  bepalen. 

In de primaire aar.groei van september 1964 daarentegen vonden 

we 600 individuen op hout, en sommige hiervan hadden 1,5 mm doorme- 

ter, zodat we opnieuw geneigd zijn de bijna 3°C lagere maandtempe- 

ratuur in 1965, hetzij rechtstreeks, het zij onrechtstreeks (door 
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haar invloed op de f.ytopla.nktonproduktie) hiermee in verband te 

stellen 

In oktober werd :Ln de 4én maand aangroei praktisch geen sett-

ling  vastgesteld. Op de substraten die sedert september inhingen, 

zijn de zeepokken niet verder gegroeid (maximaal 1 mm basisdiameter). 

In november  : idem. 

In december vonden we op aile piaatjes maar enkele individuen 

weer terug, en zijn de meeste zeepokken dus van de substraten afge-

vallen. Ye vonden hiervoor een mogelijke verklaring bij SMITH 

(1946) : "Loss of  attachment appeared to some extent among all 

barnacles in which growth rate was reduced. It is suggested that 

loss of attachment is due tot interference with the feeding process, 

followed by reduction of growth rate, death and diminished adherence". 

Oecolozische beschouwingen. 

1) Van de 4 door LEFEVERE, LELOUF en VAN MEET, (1956) vermelde soor- 

ten zeepokken, voor de haven van Oostende, waren er opnieuw maar 

2 aanwezig op onze substraten in 1965 : Ealanu.s crenatus en Ba- 

lanus i  mprovi.sus . 

2) In het voorjaar treedt een belangrijke settling op van de marien 

arktisch boreale soort Balanus crenatus. 

Deze voorjaarsgeneratie wordt echter door de sterke uitbreiding 

van de  mosselpopulatie overgroeid en  vernietigd. 

3) De settling van 3alanus iirprovisus begon, zoals in 1964 in juni. 

Ze sc_ecn echter sterk gehinderd te worden door de accumulatie 

en ontwikkeJ_ing van kokerbewonende polychaeten. Tegenslag met 

het vlot belette ons de  evolutie van deze voorjaarsgeneratie te 

volgen. 

De najaarsgeneratie die we in  september Jp de substraten vast- 

stelden kwam niet meer tot ontwikkel:S_ng, hetgeen we wijten aan 

de  lagere maandtelnparatuur dan in 1964. 

4) De cirripec-iiën zijn al s "biomassa" alleen belangïijk in de mei 

en juni-begrociingen. 

Hun totaal volume in de juni-aangroei is van dezelfde grootteorde 

als dit gemeten in de maandbegroeiingen van november 1964 zodat 

we het als maximaal voor het geboden oppervlak beschouwen. 
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C.  MOLLUSCA BIVALVIA (Fig. 97). 

Zoals in 1964 vonden we slechts 1 soort, nl. Tvlytilus edu- 

lis (LINNé). 

De settling treedt plotseling op  in mei, hetgeen overeenstemt 

met de bevindingen van DE PAUW (1966) die de eerste larven eind 

april in het havenwater aantrof. 

We vonden van 1500 tot 3000 kleine mosseltjes in iedere be- 

groeiing. De kleinste individuen zaten in de Zoothamnion-vertak-

kingen, de grotere waren reeds gemigreerd en hadden zich op de 

sluitstukken van de zeepokken een plaatst uitgezocht (Fig. 83 B). 

De gemiddelde afmeting der mosseltjes (650 mu) en de maximale leng- 

te (rond 1000 mu) tonen duidelijk aan dat de groei zeer snel is. 

Ondanks hun groot aantal is het volume der Bivalvia onbedui-

dend in het totaal volume van de aangroei. 

Ir_ juni is de settling opnieuw intens op aile substraten (to- 

taal : 3500 à 5000 individuen), behalve op de juni- 1 maand-plaat- 

jes (72 individuen) die alleen bedekt zijn met een woud van Zoo- 

thamnion, sterk met zand geincrusteerd. 

v+aarschijnlijk zijn de Zoothamnion-kolonies die boven de goed 

ontwikkelde begroeiingen uitsteken veel minder met zand geincrus- 

teerd dan deze die in de 1 maand-aangroei op het substraat zelf 

zitten, hetgeen gunstiger blijkt voor de vasthechting der jonge 

Mytilus  (zie ook primaire aangroei). 

Naast tal van pas gemetamorfoseerde individuen (250 mu lang), 

lagen de gemiddelde afinetil.gen rond 2 mm, en bedroegen de maximale 

lengten 6 & 7 mm. Opnieuw dus een zeer intense groei. Het totaal 

volume der mossels is sterk toegenomen (tot 4 ml) en vormt : 

januar_i--juni 	6, 4% 
februari-juni 	11,4% 

maart-juni 	9,1% 

april.-juni 	9,0% 

mei-.juni 	 13,5% 

van de totale aangroei. 

In juli vinden we : 

a) in de 1 mLand-begroeiing : heel weinig mosseltjes (80 exemplaren, 

300 tot 600 mu lang) 
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b) op de juni-juli subst2aten 	er zijn bijna geen nieuwe individu- 

en bijgekomen. De gemiddelde lengte bedraagt 500 mu, en er zijn 

enkele vormen van 3 mm 

c) in de februari-juli aangroei : het totaal aantal is sterk ge- 

daald (er zijn nog circa 3000 mossels), hetgeen te wijten is 

aan de migratie van talrijke vormen die geen geschikte plaats 

vonden om zich definitief te vestigen. 

Naast enkele kleine individuen is het merendeel gegroeid tot 5- 

6 mm lengte. We noteerden enkele uitzonderlijk grote vormen 

bijna 2 c m lang. De biomassa der bivalvia is dan ook gestegen 

tot bijna 20 ml, en bedraagt, ondanks de sterke stijging van het 

totaal volume van de aangroei, 1/5 van de aanlading. 

In augustus werd alleen nog het februari-augustus (7 maanden)- 

plaatje (onder voorbehoud) onderzocht. Macroskopisch (Fig. 97) kan 

men onmiddellijk zien dat de mossels een zeer belangrijk deel van 

de totale begrceiing uitmaken (bijna 50%). Hun aantal was nochtans 

opnieuw zeer sterk gedaald (er werden ongeveer 500 mossels geteld) 

door migratie, en verpletteren van de zwakkere individuen. De 

groeisnelheid lag zeer hoog in deze warme zomermaand, wanrde ge- 

middelde lengte was 11 mm, met verschillende individuen van 2 cm 

lengte. De biomassa bedroeg 46 ml. 

In de september, oktober, november en december-begroeiingen 

werden geen Bivalvia meer aangetroffen. 

Oecolozische beschouwingen. 

1) De veel hogere temperatuur in april 1965 t.o.v. april 1964 ligt 

waarschijnlijk aan de basis van de vroegere settling (mei-juni) 

in 1965 t.o.v. 1964 (juni-juli). 

In september 1964 vonden we zowel in re orimaire aangroei als 

in de maand-bcgroei_ingen nog een zeker aantal Bivalvia ; in sep-

tember 1965 nict, hetgeen misschien ook weer in verband staat 

met de hoere naandtemperatuur ditmaal van september 1964 (bij-

na 18°C) t.o.v. september 1965 (15°C). Nochtans moeten we op-

nieuw zoals S:,:IDT (1951) verklaen : "It should be pointed out  

that since a cooperation of factors will always be active  in  

nature, it will be difficult anc? often impossible to decide 
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which factor is the decisive one and hence much of what has been 

said above has acquired so hypothetic a character!". 

2) Zoals in 1964 kun - .en we de vaststelling van BOETItTS (1962) bij-

treden dat de groei lineair gekorreleerd is met de ouderdom der 

dieren in dag-graden, hetgeen duidelijk blijkt uit volgend ta- 

belletje 
Mei Juni Juli Aug. 

Gemiddelde afmeting(mu) 650 2000 5500 11000 

Gemiddelde temperatuur(°C) 11,3 15,2 16,4 17,3 

3) Zoals DE BLOK en GEELEN (1964) hebben we kunnen vaststellen dat 

de mosseltjes zich na de metamorfose eerst op fijne geramifieer-

de strukturen gaan vestigen (Zoothamnion) en hieruit, als ze een 

zekere lengte bereikt hebben, migreren naar steviger substraten 

(Tubularia larynx, en vooral de sluitkleppen der zeepokken). Een 

groot aantal individuen die geen geschikte plaats vond in de 

aangroei verliet het substraat. 

4) Door hun enorme groei gaan de Bivalvia geleidelijk niet alleen 

de helft van het volume der begroeiing vormen, mar tevens de 

basale zeepokkenlaag volledig overgroeien, hetgeen afsterven van 

deze laatste voor gevolg heeft. 

CRISP (1960) : "Mussels are among the most harmful secondary 

fouling organisms, forming climax communities from which other 

fouling organisms are gradually excluded". 

D. CRUSTACEA COPEPODA. 

Kwalitatief onderzock. 

De 10 soorten die we tijdens het kwalitatief onderzoek 

konden bepa7 .en werden aile reeds in de maandproeven 1964 gevonden. 

Longipedia minor SCOTT 	(Pam. Longi;ediidae) 

Ectinosomc. mclaniceps BOECK (Pam. Ectinosomidae) 

Micr_oarthridion Tzttorale (POPPE) (Fam. Tachidiidae) 

Harpacti .^ms obscurus SCOTT (Pam. Harpacticidae) 

Tisbe furcata (BAIRD) (Fam. Tisbidae) 

Alteutha interrupta (GOODSIR) (Fam. Peltidiidae) 

Amphiascus minutus  (CLAUS) (Pam. Diosaccidae) 

Nitocra ty.pica BOECK (Pam. Ameiridae) 
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Mesochra pygmaea (CLAUS) (Fam. Canthocamptidae) 

Pseudonyohocf?mptus  koreni (BOECK) (Fam. Laophontidae) 

Merkwaardig is dat we in de tweede helft van 1964  16 soorten 

vonden en hiervan in 1965 slechts 10 teruggevonden werden.  

In tabel 81 hebben we de periode van voorkomen van elke spe-

cies genoteerd. Vergeleken met de primaire aangroei (partim 1965)  

vinden we dat de maandbegroeiingen van maart en april 1965 merke-  

lijk rijker zijn aan copepodensoorten. Dit is niet meer (of al-  

thans veel minder) het geval in mei en juni.  

Het is ook meldenswaard dat in de primaire begroeiing van sep-  

tember en oktober 1964, 8  en  9 verschillende soorten copepoden  
voorkwamen, terwijl in de maand-begroeiingen van september en okto-

ber 1965 maar 3 en 4 species gevonden werden.  
Vijf van de tien gevonden soorten werden slechts éénmaal aan-  

getroffen en waren van geen kwantitatief belang.  

De vijf andere ; Nitocra typica, Tisbe furcata, Pseudonycho-  

camptus koreni, Mesochr_pygmaea en Amphiascus minutus, kwamen re-  

gelmatig voor.  

Kwantitatief onderzoek.  

In Fig. 98 hebben we het totaal aantal copepoden in de  

opeenvolgende begroeiingsperioden uitgezet.  
Hieruit blijkt dat, in tegenstelling met de primaire aangroei,  

gans het jaar door vertegenwoordigers van deze groep Crustacea op  

de substraten voorkomen.  
Hun aantal is echter gering van januari tot maart (gemiddelde  

temperatuur cngeveer 4°C) om plotseling zeer sterk te stijgen in  

april (gemiddelde temperatuur rond 8°C) op de substraten die meer  

dan 1 maand in zee hangen. In sommige begrceiingen (februari-  

april) is het aantal in~~ividuen zelfs enorm. toegenomen (van 140  

tot 2000!).  

In mei breidt de fauna zich meer en meer uit, doch in juni  

stellen we eca daling vast op de substraten die sedert januari, fe-

bruari en maart inhangen. Op de jongere begroeiingen echter is er,  

en dit geldt ook voor de juli-reekE, nog een belangrijke toename  

van de copepoden.  
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Wat de plaatjes betreft die sedert februari inhangen, stijgt 

het aantal een weinig in juli, en daalt opnieuw sterk in augustus  

(onder voorbehoud). 

Find september, na 1 maand immersie, is de copepodenfauna op- 

nieuw reeds zeer rijk (ongeveer 900 dieren). 

Ook in oktober zijn talrijke individuen voorhanden in de 1 

maand-begroeiing, terwijl in de september-oktober reeks het aantal 

bijna verdubbeld is. 

In november en december zijn bijna geen copepoden meer aanwe- 

zig in de 1 maand-begroeiing. Ook in de oudere begroeiingen is het 
aantal sterk gedaald. 

Zoals we het reeds voor de polyehaeten gedaan hebben, werd het 

aantal copepoden tweedimensionaal uitgezet en de cirkels onderver- 

deeld volgens de kwantitatieve samenstelling der fauna (Fig. 99). 
In horizontale richting ziet men duidelijk de stijging van het to- 

taal aantal individuen en de wijzigingen die zich in de fau- 

nistische samenstelling voordoen in de loop van  het jaar. 

In vertikale  richting valt het op dat de plaatjes die op hetzelfde 

ogenrlik uitgehaald werden (vooral de mei en juni-reeksen) een 

sterke gelijkenis vertonen in de kwantitatieve samenstelling 
van hun copepodenfauna. 

Een soort is het ganse jaar door dominant . Nitocra typica. 

Tot april vormt ze van 70 tot 100% van de populatie. 

In mei echter is er een belangrijke ontwikkeling van Tisbe  

furcata die van 30 tot 50% van ce copepodenpopulatie uitmaakt. 
In juni daarentegen is deze soort praktisch volledig verdwenen, 

en maakt Nitocra  typica opnieuw  mer dan 80% van het totaal aantal 

copepoden ult. 

Zowel in juli en augustus, als in de ,.;eptember tot december- 

begroeiingen is Nitocra typica voor 90 tot 100% dominant. 

Zoals uit de grafiek blijkt is het procentueel aandeel der an- 
dere soorten in  de copepodenfauna steeds gering. 

Oecolozischebeschouwingen. 

1. Zoals reeds vroeger vooropgezet werd, zou het vooral het voedsel 

(we denken hier vooral aan diatome3n), het aantal copepoden in 
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ieder begroeiing limi -ceren. De temperatuur speelt echter onge- 

twijfeld de voornaamste rol bij de ontwikkeling van de larvale 

pelagische stadia (dus vooraleer de jonge vormen or het sub- 

straat komen). 

In de januari (1 maand), de januari-februari (2 maanden), de 

februari (1 maand), de november (1 maand) en de november-decem- 

ber-begroeiingen is het aantal dezeFcrustaceën kleiner dan 20. 

2. De te grote rijkdom aan copepoden wordt aan de andere zijde be- 

perkt door predatoren, die zich min of meer specifiek met deze 

dieren voeden. 

Z o hebben we in april, mei, juni en juli, ondanks een veel ho- 

ger gehalte aan chlorofyl en een veel groter volume detritaal 

materiaal, maar weinig individuen méér gevonden dan bv. in de 

september-oktober-begroeiing, waar zowel het gehalte aan plant- 

aardige pigmenten als het volume slijk klein waren. De reden 

hiervoor is dat in de eerstgenoemde begroeiingen talrijke Poly- 

dora's nereiden en zeepokken waren, die zich min of meer speci- 

fiek met copepoden voeden, en dat deze predatoren vnlledig ont-

braken vanaf September 1965. 

3. Zowel in de primaire aangroei als in de maandproeven stelden we 

in mei 1965 een explosieve ontwikkeling vast van Tisbe furcata. 

Merkwaardig is nu dat deze soort in de primaire begroeiing van 

de juni-maand nog in groter aantal dan in mei voorkomt, waar ze 

in de secundaire begroeiing om zo te zeggen volledig verdwijnt. 

Ook in de tweede helft van 1964 vonden we een bijna analoog 

verschijnsel, namelijk een explosieve ontwikkeling van Tisbe in 

september en oktober in de primaire aangroei, waar dezelfde 

soort in de secundaire begroeiing slechts op één substraat 
(glas) in de augustus-september (2 maanden)-reeks een dominant 

karakter vertoonde. 

We zijn E>r niet in geslaagd een plausibele verklaring hiervoor 

te vin.den. 

E. VERNES NEMATODA. 

Kwalitatief. onderzoek. 

18 soorten, behorende tot 8 families konden worden be-

paald (t.o.v. 23 soorten uit 12 families in de maandproeven 1964). 
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-Enoplus sp. (juveniele vormen) 	(Pam. Enoplidae)  

-Oncholaimus braehyçercus DE  MAN (Pam. Oncholaimidae)  
-Oncholaimus campylocercoides DE CONINCK & SCH. STEKHOVEN  

~ 	 a 	(Pam. Oncholaimidae)  

-Metaparoncholaimus campylocercus  (DE MAN)  
(Pam. Oncholaimidae)  

-Paracanthonchus caecus (BASTIAN) (Fam. Cyatholaimidae)  

-Chromadorita obtusidens SCH. STEKHOVEN & ADA M  
(Fam. Chromadoridae)  

-Chromadora nudicapitata BASTIAN 	( " 	" 	)  

-Neochromadora  poecilosoma,  (DE MAN)( " 	 " 	) 

-Heterochromadora  germanica (BUTSCHLI) 
(Pam. 	" 	) 

-Allgeniella aff. tenuis (SCHNEIDER) 
~ " 	 " 	 )  

-Chromadoridae gen. et sp.div. 

-Sabatiera tenuicaudata STEKHOVEN, nee BASTIAN 
(Pam. Comesomatidae) 

-Ascolaimus elnngatus (BtTT"CHLI 	(Pam. Axonolaimidae) 

-Monhystera pA.rva (BASTIAN) 	(Pam. Monhysteridae) 

-Monhystera disjuncta BASTIATd 	( " 	" 	) 
-Monhystera microphthalma DE MAN 	( " 	" 	) 

-Monhystera sp. 	 ( " 	" 	) 

-Theristus acer BASTIAN 	 ( " 	 " 	 ) 

-Rhabditis marina BASTIAN 	 (Pam. Rhabditidae) 

Behalve Allgeni . ella aff. tenuis, Ascolaimus elongatus en Mon-  

hystera microphthalma werden aile vermelde species in de maandproe- 

ven 1964 reeds aangetroffen. 

Tabel 85 geeft de periode van het jaar waarin deze soorten 

voorkomen. 

De fauna is opnieuw het rijkst aan species tijdens de warmere 

periode. Monhystera disjuncta werd gans het jaar door gevonden. 

10 soorten werden maar éénmaal aangetroffen. 3oals uit het kwanti- 

tatief onderzoek zal blijken waren ze trouwens van weinig belang 

in de procentuele samenstelling. 

Kwantitat:ief onderzoek  (Fig. 100). 

In tegenstelling met de primaire begroeiing waarin van 

januari tot april geen of bijna geen nematoden voorkomen, zijn in 



144. 

de 1 maand--begroeiingen ran januari, februari en maart meer dan 100 

individuen aanwezig, cndanks het miniem volume der aanlading en het 

geringe gehalte aan organische stoffen. 
Hoe langer de onderdompeling, hoe meer het aantal stijgt (tot 

4000 per plaatje), om plotseling in mei (op sommige substraten 

reeds in april) zeer sterk te dalen. 

In juni, samen met de sterke slijkaccumulatie, wordt de nema-

todenfauna 20 à 50 maal groter (tot 60.000 individuen!). 
In juli vonden we een groot aantal spoelwormen reeds in de 1 

maand-aangroei. Ook in de juni-jI .zli-begroeiing was de populatie 
nog stork toegenomen. 

In de februari-juli-aangroei daarentegen was de nitbreiding 

veel geringer dan de stijging van het volume zand en slijk zou la- 
ten veronderstellen. 

In de september en oktober 1 mac,nd-begroeiingen, v-Inden we op- 

nieuw enkele duizenden individuen. Deze populaties breiden zich 

nog zeer sterk uit in november en december (tot 30.000 dieren). 

In de novembe 1 maand-aangroei werden maar 10 nematoden ge- 

teld. Ook in de november-december (2 maanden) en in de december 

(1 maand)-begroeiing was het aantal klein. 

Nematodenindex. 

In Fig. 101 hebben we zoals voor de maandproeven 1964 de 
nematodenindices uitgezet t.o.v. het volume modder, zand en detri-
tus. 

We stellen onmiddellijk vast dat de gevonden waarden tamelijk 

sterk variëren van de ene begroeiing naar de andere, doch algemeen 

veel hoger liggen dan deze vermeld in de literatuur. 

De uitzonderlijk grote indices (4 h 5.000) vastgesteld in 
maart en april, en in de november en december•-begroeiin;;en (tot 

7.000) zijn volgens ons vooral te wijten aan de afwezigheid van 

predatcren waardoor de populaties zich explosief konden ontwikkelen. 

In mei daarentegen liggen de indices veel lager (300-400) en 

merkwaardig dicht bij elkaar. 

Het is opvallend dat juist in deze maand de polychaeten voor 

het eerst in groot aantal op de substraten aanwezig zijn, waaronder 

talrijke nereïden, die gekende nematodenvreters zijn. Ook in de 
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maandproeven 1964 stelden we een analoog verschijnsel vast waarvoor 

we de verklaring van PEES (1940) hebben aanger_omen. 
In juni neemt het volume zand, slijk en detritus sterk toe, 

hetgeen normalerwijze een sterke stijging van het totaal aantal ne- 

matoden met zich mee brengt. Het aantal nereiden is echter niet 

groter geworden, zodat de kwantiteit geboden voedsel (in casu de 

nematoden) de vraag sterk overtreft hetgeen een gevoelige stijging 

van de nematodenindex voor gevolg heeft. 
In de februari-juli-begroeiing stelden we vast dat de uitbrei- 

ding van de nematodenpopulatie geen gelijke tred gehouden had met 

de toename van het sli jkvolume, zodat de index gedaald was. Mis-

schien kunnen we als reden hiervoor aanhalen dat de onderste laag 

van de begroeiing anaeroob wordt, en derhalve gemeden wordt door de 

organismen. Dit zou ook gelden voor de juni-jfl1i-begroeiing 1964 

waar alleen in de bovenste cm van de enorme slijkmassa het grootste 

aandeel der fauna zou voorkomen. 
In de februari-augustus-aangroei (onder voorbehoud) was de in-

dex opnieuw lichtjes gestegen. 

Procentuele samenstelling van de nematodenfauna (Fig. 102 A 

tot K). 

Eerst rekenden we, zoals in 1964, de procentuele verhou-

ding juveniele/adulte uit. 

Het blijkt onmiddellijk dat deze verhouding sterk fluctueert 

van aangroei tot aangroei. Een algemene lijn is derhalve moeilijk 

te trekken. Op de 25 onderzochte monsters van januari tot augustus 

waren er 18 met van 50 tot 70% juveniele individuen. Alle begroei-

ingen van september tot december hidden eveneens 50 à 70% onvolwas-

sen vormen (uitzondering gemaakt voor de november 1 maand-begroei-

ing waar in totaal Haar s0 adulte spoelwormen in voorkwamen). 

Vergeleken met de maandproeven 1964 (partim september-novem-

ber) ligt het % jonge individuen in het najaar 1965 zeer hoog. Dit 

is ons inziens vooral te wijten aan het uitzonderlijk hoog gehalte 

aan organische stoffen van de zand-slijk en detritusfraktie, en de 

afwezigheid van predatoren in deze najaarsbegroeiingen 1965, die 

trouwens van een heel ander type waren dan die van 1964. 
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Wat de procentuele samenstelling van het aantal adulten be- 

treft, vinden we zoals in 1964 een absolute Monhystera-dominantie. 

Monhystera disjuncta  is voor 100% dominant van januari tot 

maart en voor 95 tot 100% in april. 

Zoals uit tabel 85 blijkt, werden in mei en juni, respectieve- 

lijk 9 en 14 soorten gevonden, waarvan Monhystera  parva, Metaparon- 

cholaimus camp,ylocercus, Theristus acer, Chromadorita obtusidens  
en Chromadora nudicapitata een zeker kwantita.tief belang hebben. 

De dominantie van Monhystera disjuncta in deze maanden va- 

rieert dan ook van 50 tot 90%. 

In juli en augustus wordt Monhystera  disjuncta in de oudere 

begroeiingen voor 50 tot 80% verdrongen door Monhyster^,  parva. 

In de september (1 maand)-begroeiing is Monhystera disjuncta  

opnieuw voor 80% dominant, en maakt Monhystera  parva maar 15% van 

de populatie meer uit. 
Vanf oktober werd deze laatste soort niet meer gevonden en is 

Monhystera disjuncta enkele keren voor 85%, meestal echter voor 

995',  dominant. 

Samenvattend vinden we dus opnieuw "Alternanz" tussen Monhys- 

tera disjuncta en Monhystera parva, minder uitgesproken echter dan 

in 1964, waar in juli en augustus de tweede, de eerstgenoemde vol- 

ledig verdrong, en zelfs in september en oktober nog even of meer 

belangrijk was dan Monhystera disjuncta. 

Het procentueel aandeel van de andere soorten in de nematoden- 

populatie is, op de mei-begroeiingen na, uiterst gering. 

Indeling van de gevonden nematoden n.a.a.r hun voedingstype 

     

(WIESER, 1953). 

Groep 1 A 	Rhabditi,- marina 

 

     

Groep 1 B Sabatiera tenuicaudata 
Ascolaimus elongatus 

Monhystera, disjuncta 

Monhys tAra parva 

Monhyptera, microphthalma 

Monhystera sp. 

Theristus acer  
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Groep 2 A Paracanthonchus caecus  

Ch_-omadorita, obtusidens  

Chromadora nudicapitata 

Neochromadora  poecilonoma 

Heterochromadora  germanica  

Allgeniella aff. tenuis  
Chromadoridae gen. et sp.div. 

Groep 2 B 	Enoplus sp. juveniel 

Metaparoncholaimus campylocercus  

Oncholaimus brachycercus  

Oncholaimus campylocercoides  

Kwantitatief en procentueel uitgerekend voor iedere begroei-

ing (Fig. 103) stellen we opnieuw vast dat de groep der "non-

selective deposit-feeders", door het grote aantal Monhysteridae 

voor 95 tot 100% dominant is, behalve in mei, waar groep 2 A (de 
(de "epigrowth-feeders) en 2 B (de predatoren) ongeveer 20% van de 

fauna uitmaken. 

Deze resultatan confirmeren volledig onze vaststellingen van 

1964, namelijk dat de "Aufwuchsbiocoenose" van de Oostendse haven, 
gekenmerkt door haar sterke slijkaccumulatie, een nematodenfauna 

bezit van hetzelfde type als de benthische "Feinsand detritusreich" 

biotopen die door WIESER in 1953 werden beschreven. 

Kwantitatief echter is de "aangroei" veel rijker aan indivi-

duen dan om het even welk "benthos" biotoop. 

ïi'. VERMLS OLIGOCHAETA CAg. 104) . 

In tegenstelling met 1964 waar we maar sporadisch enkele 

vertegenwoordigers van deze groep borstelwor.men vonden, troffen we 
talrijke oligochaeten in bepaalde begroeiinben in 1965 aan. 

Naast een paar Naiaidae die we niet nader konden bepalen, was 

één soort steeds dominant : "Parana,is littoralis  (MULLER)". 

Van deze soort, die  in de litera.tuur als detritusvreter be- 

stempeld wordt, vonden we reeds in februari enkele individuen op 

de substraten. 

In april stijgt hun aantal tamelijk sterk, en in mei, juni en 

juli zijn in sommige monsters bijna evenveel en soms meer oligo- 

chaeten aanwezig (tot meer dan 1000 individuen per begroeiing). 
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Volumetrisch zijn ze echtier veel minder belangrijk dan de Spionidae 

en de Nereidae. 

In augustus vonden we slechts een gering aantal, doch deze 
resultaten staan onder voorbehoud. 

Ook van september tot december werd Paranais littoralis regel- 

matig teruggevonden. Het relatief groot aantal individuen dat we 

in deze (kleine) begroeiingen aantroffen, staat ongetwijfeld in 

verband met de grote rijkdom aan organisch materiaal en  detritus 

van de aanlading. 

G. CRUSTACEA An.2PHIPODA. 

Slechts in de juni-reeks waren 10 tot 20 Corophium insi- 

diosum (CRAWFORD) aanwezig. Dit aantal steeg in de februari-juli 

aangroei tot 50. In augustus werden maar 20 individuen geteld. 

Van september tot december hebben we maar per uitzondering één 
tot twee Corophium meer aangetroffen. 

Een groot verschil dus met de maandproeven 1964 waar vooral in 

oktober en november 20 tot 100 individuen in iedere begroeiing 

voorkwamen. 

H. CRUSTACEA DECAPODA. 
Jonge Carcinus maenas (LINNé) 5-6 mm groot werden in ta- 

melijk groot aantal (20-70 individuen) in juni op iedere begroei- 

ing aangetroffen. In juli en augustus kwamen maar snoradisch en- 

kele individuen meer voor. 

3. Y.wa,.ita -cj . ef ^nderzock. 

A. PROTOZOA. 

De protistenfauna was ock in deze cyclus kwalitatief en 

kwantitatief zeer belangrijk. Behalve enkele amoeben en een groot 

aantal kleurloze flagellaten (vooral Bodonidae) waren opnieuw de 
ciliaten, zowel wat het aantal soorten als het aantal individuen 

betreft, veruit het sterkst vertegenwoordigd. 

43 soorten infuso'riën werden bepaald, waarvan de periode van 

voorkomen telkens werd genoteerd (tabel 92). De meeste species wa- 

ren ons reeds van 1964 bekend. 
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Oohnilersbas l .ongivelatus  en Keronopsis rubra flava werden in 

1965 niet meer teruggevonden. 

Als nieuwe soorten vonden we tevens : 

Litonotus sp. 

Acineria incurvata DUJARDIN 

Plagiopyla  marina KAHL 

Ampullofolliculina lageniformis HADZI 

Holosticha milnei KAHL 

Euplotes trisulcatus KAHL 

Diophrys irmgard MANSFELD 

Diophrys scutum DUJARDIN 

Hiervan waren alleen Acineria incurvata, Ampullofolliculina  

lageniformis  en Ho].osticha milnei van kwantitatief belang. 

Uit tabel 92 blijkt dat de protistenfauna het rijkst is aan 

soorten van april tot juni. 

Een vergelijking van primaire met secundaire aangroei(partim 

1965) toonde aan dat er in april en mei merkelijk meer "soorten" in 

de tweede dan in de eerste voorkwamen. In juni echter is het aan- 

tal veruit hetzelfde hetgeen enerzijds wijst op de snelle kolonisa- 

tie van een ondergedompeld substraat in die periode, anderzijds op 

de analoge "micro-struktuur" van primaire en secundaire aangroei. 

Het opstellen van een diagram de r relatieve hoeveelheden was, 

gezien de uitgebreide fauna van ééncelligen, onbegonnen werk. We 

hebben nochtans gepoogd iedere maand de rijkdom der begroeiing aan 

protisten enigszins te noteren. 

Januari : Holosticha en Dysteria waren veruit de talrijkste. 

Zoals reeds tijdens de 15-dagen proeven werd vastgesteld, zou 

het gtoot aantal Dysteriidae in verband staan met de hoeveelheid 

Leucotrichen die een belangrijke ontwikkeling kennen op aile sub- 

straten. 

FebruaYi : dezelfde soorten zijn dominant. Het aantal Euplotes is 

veel belangrijker dan in januari. Het totaal aantal ciliaten 

is sterk toegenomen. 

Maart : de Zoothamnion-kolonisatie neemt toe (100 à 200-koppige ko-
lonies). Nog steeds een ysteria-dominantie, veel minder uit- 
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gesproken echter dan de vorige maanden. Zeer veel kleurlqze fla- 

gellaten (Bodonidae). 

April : de Zoothamnion's vormen een ware woudstruktuur aan het op- 

pervlak van de begroeiing. Beschouwt men elke zooied als een 

afzonderlijk individu, dan zijn deze peritrichen veruit de dominan- 
te vormen van de ciliatenfauna. 

Holosticha, pysteria  en Euplotes zijn de belangrijkste soor- 

ten van de "vagiele" infusorin. 

Mei : zelfde vaststelling als in april. Van de "vrijlevende" cili- 
aten zijn verschillende species zodanig talrijk dat een domi- 

nantie moeili,jk uit te maken is. Op de lateralia van de zeepokken, 

en ook het substraat zelf, hebben zich talrijke folliculiniden vast- 

gehecht (Fig. 105). 

Juni : de juni 1 maand-begroeiing bestaat bijna uitsluitend uit één 

massa Zoothamnion-kolonies, al dan niet omringd door een zand-
schede. In deze woudstruktuur leven een groot aantal vrijlevende 
cilia ten. 

De oudere begroeiingen vertonen eveneens een sterke peritriche 

kolonisatie, vooral op de kokers van polychaeten die boven de 

slijk-massa uitsteken. De histpfage soort Placus socialis was de 
dominante vorm van een zeer uitgebreide ciliatenpopulatie. 

Juli : de overvloed aan voedingsstoffen zowel voor de microfage als 

macrofage soorten bracht normalerwijze een massale ontwikkeling 

voort. Aan de buitenzijde van de aangroei vinden we steeds het 
slijmer:ge laagje Zoothannion-kolonies. De stijging sedert januari 

zowel van het aantal "soorten" Euplotes en Aspidisca, als van hun 

tota.- -;. aantal individuen, wijst op het ontstaan van gunstiger oeco- 

logische kondities voor deze saprobe soorten. 

September : opnieuw een enorme Zoothamnion-ontwikkeling. Naast de 
Dysteriidae zijn de hypotriche Holosticha-soorten de dominante 

vormen. 

Oktober  t parallel met een massale Leucotrichen-ontwikkeling vinden 

we een groot aantal Lysteria sp. Het aantal peritrichen 

(Zoothamnion) is nog zeer belangrijk. 



November  en  december  : de vagiele infusoriënfauna bestaat bi jna 
uitsluitend uit Dysteriidae. Het aantal Zoothamnion-kolonies 

lijkt wat kleiner dan vorige maanden. De meeste zooieden van deze 
ciliatenkolonies zit vol (ééncellige) gonidia van Leucothrix mucor 

(Fig. 106) hetgeen voldoende wijst op de zeer aktieve vermenigvul- 

diging van deze Leucothiobacteriales. 

De indeling van de gevonden soorten naar hun voedingstype gaf 

volgende lijst : 

Microfagen 

Zoothannion commune  (sessiel) 
Vorticella nebulifera (sessiel) 

Vorticella marina  (sessiel) 
Vorticella  perlata (sessiel) 

Cothurnia maritima (sessiel) 

Aspidisca spp. (vrijlevend) 

Euplotes moebiusi (vrijlevend) 

Eupl.otes vannus v. balticus (vrijlevend) 

Euplotes elegans  f. littoralis (vrijlevend) 

Euplotes  gracilis (vrijlevend) 

Euplotes trisulcatus (vrijlevend) 

Uronema marinum (vrijlevend) 

Cyclidium sp. (vrijlevend) 

Dysteria pusilla (vrijlevend) 

Trochilia salina (vrijlevend) 

Trochilia sulcata (vrijlevend) 

Metopus contortus (vrijlevend) 

!::Atacystis elongata (vrijlevend) 

Strobilidium  minimum (vri jlevend ) 

Plamiopyla  marina  (vrijlevend) 

Mac71,.•f'agen : 	Vegetivore  

Hartmanulla entzi (vrijlevend) 

Trochilioides  recta  (vrijlevend) 

Dysteria sp. (vrijlevend) 

Chilodonella sp. (vrijlevend) 

Condylostoma rugosum (vrijlevend) 

Folliculina spp. (sessiel) 



Ampullof.oliiculina lageniformis (sessiel)  
,", ,t:i.notr:ieha saitans (vrijlevend)  
Hclost !cha disde?'•,ats. (vri jlevend)  
Yol.os+i_cha milnei (vr ._ jievend )  
Kerc,nopois rubra (vri jievend)  
Stichotricha mari .na. (vrijlevend) 
Diophrys i .rmgard (vri jlevend )  
Dloprrys scutum (vrijlevend)  

Peritromus faurei (vrijlevend) 

Carnivore  

!'~éineri.a incurvat^ (vrijlevend) 
Litonotus duploutr.iatus (vrijlevend) 

Litonotus sp. (vrijlevend) 

Her~iophrys fusidens (?) (vrijlevend) 

T.rachelocerca phoenicoptFrus (vrijlevend) 

Acineta tuberosa (sessiel) 

Coryrio9hryn lSn.gbyzi. (sessiel)  

tiistoftpe  

PJ a,eus soci.alis (vrijlevend)  

De verhouding micro:îagen/vegetivore macrofagf,n/carnivore ma- 

crofagen/histcfage macrofager_ i . s 20/15/7/1  hetgeen wel degelijk  

overeenkomt met de aard 'tan de aangroei : namalijk meestal een zeer 

grote hoeveeîheid bakterign pn detritus (voeding van de microfagen) 
waarin veel diatomPën voorkomen (voeding van de 7e3etivore macrofa-

gen). De carnivore macrofagen die a.fhe.nke].i . ;;k zYjn van de andere  

groepen proto^ogn zi jn r..o:r,aale:;:vrijze minder talrijk:  
B. C OTI.r'.7TZRATA .  

Naast de :reeds vroege:r bep=~~aide Tvbu:_ar_ï .a ].arynx ELLIS-  
SOLANDER en L.ao*:' .E'd ea ~a • l.on.gisei_~s. (P4ïGLAS), vor.iien we enkele kolonies . .._ . .. ._ . ~ . ~ 	- ~  
van de hydroid Coryne ,sarsi LUCJ j;;r.  

Deze D sour. ten ontwi.kkelden zich ve ,ra,l in mei en juni.  
Aileen Tuâul.a.r.i.e , :l.ary 	weed  in de september en oktober-be-  

groeiingen nog aGn.getro _c t'en.  
Juveniele Antho2oa kwamen op enkele substraten in juni voor.  
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Globaal gzien is het belang van de coelenteraten in de aan- 

groei gering, daar vooral Laomedea en Coryne in hun ontwikkeling 

sterk of totaal geremd worden door de slijkacciamulatie tussen de 

Polydora-kokers. 

C. BRYOZOA.  
De 3 species die we reeds in 1964 aantroffen a Bowerban-

kia gracilis LEIDY, Membranipora pilosa LINNé en Farrella repens 

FARRé kwamen in 1965 voor van mei tot augustus, doch konden, zoals 

de meeste hydroid-kolonies, niet tot ontwikkeling komen door de 

slijkaccurnulatie. 

D. VERNES  PLATHELMINTHES. 
Plagiostomum vittatum(LEUCK) werd opnieuw (in gering aan-

tal) van april tot oktober in de meeste begroeiingen aangetroffen. 

E. VERi=ES ROTATORIA. 

Proalesreinhardti (EHRENBERG) werd van paril tot decem- 

ber vastgesteld. 

Encer_trum marinum (DUJARDIN) alleen in april. 

Colvrel.la colurus (EHRENBERG) slechts in juni. 

Kwantitatief waren deze organismen van weinig belang. 

4. Fysico•̀ o -nem :i_sch  ondPrzoek.  

A. DROOGGEWICIIT - ASGzi"ïCHT - ORGAATIT.CHE STOFFrN  

(Fig. 107 en 108). 

Van j .anuari tot apr.1 ;.s de aanlading weinig belan{;ri jk, 

zodat het drooggt:,p:i_cht nn .ximaal 0,6 gr bedraagt. 

Het gehalte aan o .rw.,nische s t,ofi'en in de begrc,eiing daalt van 

januari (25%) naar maa.rt (15%), om in april plo -i,s te stijgen tot 

28%, hetgeen to wijten is aan de aanwez_gheid van talrijke inverte-

braten (vooral copepoden, oligochaeten, polychaeten en jonge, pas 

gemetamorfoseerde zeepckken). De analogie met de augustus 1 maand- 

begroeiing 19u4 (27%) is opvallend. 
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Het gewicht der aanlading vertienvoudigt in mei door de snelle  

groei der Cirripedia, hetgeen we ook in de augustus-september-be-  

groeiing waargenomen hebben.  

In gewichtsbepalingen op een zeker aantal zeepokken hebben we  

opnieuw vastgesteld dat, door de verkalking der wand- en sluitpla-  

ten, het gehalte aan organische stoffen tot 12% van het droogge-  

wicht daalt. Daar de Balanidae volumetrisch het belangrijkste deel  

van de  mei-begroeiingen uitmaken, verklaart dit de plotse daling  

tot 15% van de verhouding organische stoffen/drooggewicht.  

In juni waren aile substraten (op uitzondering van de juni-  

1 maand-aangroei, zie verder) zeer sterk aangeladen, zodat het ge-  

wicht per plaatje opnieuw 5 à 7 maal groter is dan de vorige maand 

(26 à 2 9 gr. maYimaal).  

Afzonderlijke gewichtsbepalingen op de voornaamste komponenter_  

van de begroeiing gaven volgende verhouding organische stoffen/  

drooggewicht :  

Balanus : 	 10%  

Mytilus : 	 25 à 40% (naargelang hun afmetingen)  

Polychaeten 	 88-89jo  

Slijk en detritus : 23-27%  

De resulterende % verhoudingen voor de totale aangroei van 

elle subst.ra -ten die  we in juni uithaalden liggen merkwaardig dicht  

bij elkaar (+ 18%), hetgeen er op wijst dat de aangroei kwalita- 

tief en kwantitatief van dezelfde aard is, ongeacht het aantal 

maanden immersie. 

De juni- 1 maand-begroeiing, die bijna Ù.itsluitend uit Zoo- 

thamnion-kolonies bestond met enkele jonge zeepokken en pol,ychaeter., 

be zit no -rmalerwi  j  ze een zeer hocc geha.l_te c.:).n organisch materiaal  

(40%).  

Juli : zoals re^qs vroeger s-ormeld, werden alleen een zeer 

sterk aangeladen plaatje (februari-juli) en de 1 en  2 maand-oude 

begroeiingen onderzoe'rlt.  

Februa.ri-jult : t-erdubbeling v an de  organische stoffen t.o.v.  

juni, hetgee., te wi jte.~~_ is aE :n de „tijging van de biomassa der  

polychaeten en oligochaeten.  
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De organische stoffen bedragen 20% van het drooggewicht, het-  

geen van dezelfde grootteorde is als de okto'-)er (3 maanden) en no-  

vember (4 maanden)-begroeiingen van 1964.  

De Bivalvia, die reeds een bela,ngyij k deel van de aanlading  

uitmaken, hebben door hun sterke schalenontwikkeling maar 19% or- 

ganische stoffen meer. 

Door de sterke Mytilus-ontwikkeling stijgt het drooggewicht 

van de aangroei nog ver boven de waarden die we in de maandproeven 

1964 bepaald hebben. 

De 44 gr aanlading van februari-juli betekenen 1,1 gr droogge- 

wicht/cm2  of 11 kg/m2 . Sndien men ermee rekening houdt dat het 

vochtig gewicht van de aangroei (dat vaak werd bepaald) 2,5 ~ 3 

maal groter is dan het drooggewicht, dan betekent dit aanladingen 

van 27 à 33 kg/m2 . Rekening houdend met de verdere expansie van 
de Mytilus-begroeiing (gewichtsbepalingen voor de augustus-reeks 

konden spijtig genoeg niet worden uitgevoerd), zouden de waarden de 

volgende maanden nog gevoelig hoger kunnen liggen. 

Juni--juli en juli : door de massale ontwikkeling van Polydora 

ciliata worden de jonge zeepokken in hun ontwikkeling geremd, zodat 

enerzijds hun totaal ge;=richt klein blijft, en a.nderzijds hun ge-  

halte aan organische stoffen g°root t.o.v. hun drooggewicht (daar 

de platen weinig of nie -e verkalken). Hierdoor ligt het % organisch 

materiaal van de aangroei merkelijk hoger dan in de begroeiingen 

met volwassen zeepokken (nl. 30-3 2%).  

Van september  naar december  was de begroeiing gering, zodat  

het drooggewicht per plaatje hoogstens 1,5 gr. bereikte. Het gehal-

te aan organische stoffen (30 en 45%) lag TFIel hoger dan in de ja-  

nuari, februari en maart-begroeiingen, hetgeen we toeschrijven aan  

de veel belangr.  i jker Zoo  hamni on-  en Leucotrichen-ontwikkeling  

enerzijds (macroskopisch was het uitzicht altijd slijmerig), en 

anderzijds aan de aanwezigheid van een groot aantal copepoden. Ge-

zien het kleine totaal volume der begroeiing kan oak de biomassa 

der enkele dagen oude zeepokken en der talrijke oligocha.eten, door 

zijn hoog gehalte aan crganisch materiaal, eveneens de verhouding 

organische stoffen/drooggewicht gevoelig hebben doen stijgen. 
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B. VOLUMES (Fig. 109). 

Tot en met april was het totaal volume van de aangroei 
klein en kon niet in frakties warden gescheiden. 

In mei neemt de aanlading plots belangrijk toe vooral door de 

settling en ontwikkeling der zeepokken. De rest van de aangroei 

(25 tot 50%) bestaat hoofdzakelijk uit slijkerige Polydora-kokers. 

In juni zijn er vier volumetrisch belangrijke komponenten in 

de aangroei te onderscheiden 

1) de zeepokken : ondanks hun sterke groei vormen ze maar 18 tot 

30 der aanlading 

2) de mosselen : door hun groot aantal (en niettegenstaande hun 

kleine afinetingen)bedraagt hun volume 6 à 13% van de aangroei. 

3) de polychaeten : hun eigenlijke biomassa is gering, maar hun ko-

kers vormen meer dan 90% van de "zeef + grof net fraktie". Het 

volume hiervan bedraagt 40 à 50% van de totale aangroei en  is 

dus vernit de belangrijkste komponent in de juni-begroeiingen. 

4) de "fijn net + residu fraktie" bestaat uit zand, slijk en detri-

tus, en vormt 17 à 22% van de totale begroeiing (14% in de 

april-mei reeks). De biomassa der bakteritn, protozoën en 

diatometn hierin is miniem. 

De jl_ini -1 maand "Aufwuchs" was uiterst klein (0,7 ml), daar 

waar de mei-juni reeks integendeel reeds een aanlading van 30  ml  

vertoande. 

Juli : 

a) Februari-juli : het totaal volume is meer dan verdubbeld ( 92 ml). 

De volumetrische samenstelling der aangroei is sterk gewijzigd. 

Van de zeepokken (waarvan ta7ri. jke ind_i.;Tid -.zen gostikt zijn) is 

het volume verminderd t.o .T, juni en vormt maar 3 , 6c:4 meer van  de 

aanlading. De biomassa der mosselen daaren -r,eôen bedraagt 20% 

van de aangroei. Het volume der polychaeten is verdubbeld, het-

geen een verdubbeli.ng van de "zeef + grof net fraktie" meebracht. 

De Polydors,-kokers nemen ongeveer 3C;â van ce aangroei in. 

De voornaamste komponent van deze februari-juli aangroei is 

echter de slijkfraktïe. De "fijn net + reElidu fraktie" vormt 

43% van  het volume(!), hetgeen een sterke absolute en %-toename 

t.o.v. juni betekent. 
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b) juni-juli en juli  :  de 23 en 19 ml metende begroeiing bestaat  

voor + 70% uit polychaeten--kokerc, en voor 30% uit zand, slijk  

en detritus.  

In augustus neemt de mosselpopulatie 50% van het volume in.  

De zeepokkenresten vormen nog slechts 2,8%, en de Polydora-kokers  

28% van de aanlading. De "fijn net + residu fraktie" vormt 18%  

van rle aanJ_a.d i.n ~* 
Van september tot december bestond de aangroei voor het meren-  

deel uit zand, slijk en detritus dat zich rond Zoothamnion-kolonies  

en Leucotrichentrichomen had geaccumuleerd. De scheiding in frak-  

ties werd alleen voor praktische redenen uitgevoerd (telling van de  

meiofauna). Het volume bedroeg maximaal 4 ml. De november en de-  

cember 1 maand-begroeiingen weren miniem.  

Samenvattend zien we dat voor 1965 :  

1) van januari tot april, en september tot december, de aangroei  

volumetrisch bijna, uitsluitend besta.at uit z,ar.d, slijk en de-

tritus 9 
 

2) van mei tot augustus, het uitzicht der begroeiing funktie is van  

de periode van immersie der substraten, dus van de settling-  

periode 	voornaar:;:te fouling-organismen  

3) de settling en ontwinkeling van Polychaeta sedentaria voor ge-  

volg hebben dat een "abiotische fraktie" (kokers, mind, slijk  

en detritus) vaak de belangrijkste volumetrische komponent van  

de aanlading wc,rdt ;  

4) op een bep<-ald ogenbJ.ik de  basale laag Leepokken overgroeid  

wordt en afsterft, hetgeen m.eestal loulatc.n van een gedeelte der  

begroeiing voor gevo].g he^f,  , en de ontw,.kkeling van een niei.twe  

aangroei  

5) de mossel-popu].atic, indien ze hcuva.st gekregen heeft op het  

substraat zelf, uiteindelijk de begroeiing volledig gaat domi-  

neren.  

C. ETWITTETd ( Fi.g. 110).  

De aanwezigheld van een zeker aantal copepoden en nemato-  

den verklaren de enkele mg p.roteine•us materiaal die we in januari,  

februari en maart hebben gemeten, terwijl we in de corresponderende  
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primaire begroeiing geen eiwitten konden aantonen, althans met de 

aangewende biureetreaktie. 

Ten opzichte van het totaal volume der begroeiing is de bio-

massa van deze organismes_ echter gering, zodat de eiwitten maar 

10 à 15% der organische stoffen van de aangroei uitmaken. 

In april neemt het gehalte aan proteinen relatief sterk toe 

door de settling van zeepokken en polychaeten, en de aanwezigheid 

van een zeker aantal oligochaeten. 

Het eiwitgehalte stijgt zeer sterk in mei, zowel door de be-

stendige toenanc van. het aantal invertebraten, als door de belang-

rijke groei van de eerstaangekomene. Zelfs in de mei 1 maand-aan-

groei bedraagt het gehalte reeds circa 90 mg (t.o.v. 15 mg in de 

primaire begroeiing), hetgeen genoeg wijst op de snelle kolonisatie 
der substraten enerzijds, op de intense groei van de organismen 

anderzijds. 

In j2.zni bevat elke aanlading 1 à 2 gr eiwitten 	dit is tien 

maal meer dan in mei. De oorzaak hiervan is de zoer sterke groei 

der aanwezige zeepokken, die samen met de talrijke kleine mossel-

tjes de belangrijkste biomassa der aangroei uitmaken. Ondanks het 

groot volume slijk en detritus die, zoals ZOBELL (1946) het beweert, 

arm zijn aan proteir_"n, ;'ormen de eiwitten 30 à 50% van de orga-
nische stoffen in de begroeiing. 

In de juni. 1 maand-aangroei werden maar een gering aantal 

Metazoa aangetroffen, zodat het proteinengehalte miiiiem was. 

In juif ten siotte, doer de zeer grote slijkaccumulatïe, daalt 
het gehalte aan eiwitten tot ir; à 25% van he -t; organisch materiaal. 

De aanwezigheid vary een tamelijk rijke iaeiofauna (vooral co-

pepoden en oligochaeten) verk .aat de 10 h 100 mg proteînen die we 

in de september,  3  ektober en no vemoer-begroeiingcn konden meten 

(10 tot 30% van het ovganisch materiaal). 

In drie der vier december-begroeiingen echter, waren minder 

dan 10% der organische stoffen van prot . i.neuze natuur, hetgeen 

goed overeenkc'mt met de januari, februari en maart-resultaten. 

Samenva»;tend bli jl,:t dus dat het gehalte aan eiwitten, dat bij 

de meeste invertebraten het grootste deel van de organische stoffen 

uitmaakt, door de sterke accumulatie van  detritus uiteindelijk 
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meestal maar een kleine fraktie meer wordt van het totaal gehalte 

aan organisch materiaal der begroeiing. 

D. CHLORCFYL  (Fig. 111). 
Op enkele planktonische groenwieren e n flagellaten na 

(die echter kwantitatief belangrijk worden in de zomermaanden) zijn 

de kiezeiwieren opnieuw praktisch de enige plantaardige organismen 

die we in de begroeiing aantroffen. Bewijs hiervan is het lage 

gehalte aan chlorofyl b. 

Het totale pigmentgehalte blijft zeer laag in janliari, febru-  

ari en maart,  zelfs tot eind april. 

In mei verdubbelt het op aile plaatjes. Merkwaardig hierbij 

is dat de 1 maand-aangroei praktisch evenveel pigmenten (dus dia- 

tomeën) heeft als de oudere begroeiingen, hetgeen een bewijs is dat 

de fotosynthetische aktiviteit plotseling zeer sterk is toeger_omen. 

Volgens CRISP (1962) zou dit het startsein zijn voor het loslaten 

der nauplii bij de Crustacea Cirripedia. 

Van januari tot mei vonden we tevens ofwel een gelijk, of.wel 

een groter gehalte aan chlorofyl c dan chlorofyl a. 

In juni stijgt het pigmentgehalte tot het tienvcudige van de 

waarden gemet:,n in mei. Een vergelijking met de grafiek van de 

volumetrische sa.menstel:Ling van de aangroei toont duidelijk dat de- 

ze stijging parallel loopt met de sterke slijkaariLading der plaat- 

jes (dit was eveneens het geval in de maandproF.ven augustus- en 

augustus-september 1964). Waarschijnlijk is deze toename van pig- 

menten dus evenveel te wjten a.an d e sterke 7;•ermenigvuldiging van 

benthische kiezeiwieren ais aan a.acuml.zlati .2 (3amen met het slijk) 

van planktonische 	 Beide groepen zijn goed verte rren- 

woordigd, zowel l.valitatief ais kwantitatie2 . 

De verhouding cl,orofyl a/chiorefy1 c is hier77)i j gevoelig ver- 

schoven ten gunste van chlorofyl a (9/1),  hetge c;_Z in verband kan 

gebracht wordEa met het veel groter aan_al planktonische chloroph,y- 

ceën (Pediastrum, SeenPdemus) y  flagellaten (Euglena, Fhacus)  en 

de aanwezighc.i.d van enk,:le Enteromorpha compressa-Braden. 

In de julLi 1 maand-aangroei is het totaal chlorofylgehalte 

bijzonder laag. We hebben reeds gemeld dat de begroeiing o p  die 
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plaatjes niniem was, en bijna uitsluitend uit Zoothamnion-kolonies 
bestond. 

In  jul . i is het pigmentgehalte, althans op de plaatjes die hun 
aangroei nog niet verloren hebben, zeer groot. Zelfs in de juli 
1 maand-begroeiing werden hoge waarden gemeten. De  verhouding 
chlorofyl a/chlorofyl c ligt rond 6,5/3,5. 

Van september tot december vonden we maar een laag gehalte aan 
bladgroen, met evenveel of bijna evenveel chlorofyl a als chloro- 
fyl c. 

Samenvattend stellen we dus opnieuw vast dat het gehalte aan 

pigmenten in de aangroei laag is tijdens de wintermaanden, hetgeen 

we reeds in de primaire begroeiing in verband ste]aen met een gerin-

gere diatomeënproduktie. 

We hebben bij de Crustacea copepoda reeds de invloed besproken 

van het gering aantal kiezelwieren (als limiterende faktor) op de 

aanwezigheid van deze organismen. 

Het pigmentgshalte stijgt geleidelijk naar de zomer toe, om 

plots met de sterke aanlading van slijk en detritus zeer hoge waar-

den te becciken. Het gehalte aan chlorofyl per volume-eenheid 

slijk ligt dan veel huger dan in de winter. 

Het vers ;huiven van de verhouding chlorofyl a/chlorofyl c ten 

gunste van chlorofyl a, staat in verband met het voorkomen van een 

groter aantal Chlorophyceae in de aangroei in julet en joli, bewijs 

hiervan de chlorofyl b waarde die het grosst s in deze période. 
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BESP R rK I N G DER Rr S ULTATEN EP? 

KONKLUSIES 

I. ONTSTAAN en EVOLTJTIE van de AANGROEI. 

a) De primaire  film. 

1. Zoals de meeste auteurs vonden we dat de substraten bij 

onderdompeling, allereerst gekoloniseerd worden door bakteriën. 

De hoeveelheid mikroben die zich na een bepaalde tijd op de 

plaatjes bevinden is normalerwijze funktie van de rijkdom aan 

bakterin van het zeewater en de snelheid waarmee ze zich op 

het substraat vermenigvuldigen. 

Ofschoon de eerste dezer faktoren ons en.igszins bekend is 

(het kiemgetal per ml zeewater varieert vclgens de resu'ltaten 

van DE PATJW (1966) in de haven, van lO h  tot 3.10 6 , zonder ty-

pische seizoenmaxima of  -minima) beschikken we over te weinig 

tellingen op de ondergedompelde glaasjes om hieruit konklu-

sies over de  "turn-over"  der mikroben te kur:_nen trekken. 

2. Hel :Ajdt goer_ twijfel dat deze bakteriën, samen met het 

detritus dat zich tegelijkertijd op de substraten accumuleert 

een gunstig milieu vormen voor eencel'_igen en kiezelwieren, 

die we steer ais "tweerle trap" in de beg:roeii.ng hebben aan_-

gotroffen. 

3. Een tamelijk uitgebreide literatuur is  reûds voorhanden 

over d;: rol die de bakteT-iGïe sli_jmlaa.g al  dan  niet zou spe- 

len bij de T.-asthechting van sessiele invertebraten (P:ZILLER 

et a1., 1943 ; THOR.SON , 1957 ; CRISP & RYLAND, 1960) . 

De uiteincleli jke kor_klusie  die  men  hi.erui_ti kan halen, en 

die  bevestigd wordt door c.zzo proe -: en is dat de  primaire film 

niet "noodzakelijk" is  voor de set t ling van andere organismen, 

doch in de meeste ;Tevallen, en des te meer op gladde opper- 

vlakken (glas  by.)  een gunstige invloed heeft op de vasthech- 

ting van de larven van  talrijke (doch niet aile) groepen in- 

vertebraten. 
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b) De primaire begroeiing. 

Zowel de ontwikkeling van een rijke diatomeënflora en 

protistenfauna als het optreden en de vermenigvuldiging van een 

meiofauna, en de settling van larven en organismen behorende tot de 

macrofauna, blijken rechtstreeks of onrechtstreeks geconditionneerd 
te zijn door de temperatuur. Dit betekent dat, van november tot 
april, substraten die gedurende 15 dagen in het water werden gehan-

gen, naast een bakteriële slijmlaag en een zeker aantal kiezelwie- 

ren slechts een geringe protistenfauna bezaten en weinig of geen 

andere invertebraten. 
Bij langere perioden van immersie in de winter (zie maand-

proeven 1965, januari tot eind maart) stelden we vast dat de cope- 

poden weinig in aantal toenamen, de nematoden daarentegen een ex- 

plosieve ontwikkeling kenden. De thermopathie van deze ;roepen 

organismen is echter nog te weinig gekend om hier konklusies nit 
te trekken in verband met de invloed van de koude. Sessiele inver- 
tebraten ontbraken ook hier volledig. 

c ) De secundaixe begroei:i .ng. 

Een algemene vaststelling die zich bij het beschouwen van 

de resultaten opdringt, is dat de "natuur" van dc-: aa:_lading en de 
"hoeveelheid" s  volledig bepaa-_d worden door de periode van 't jaar 

waarin de substraten worden ingehangen. Men hoeft slechts de gra-

fieken van volumetrisnhe samenstelling en drooggewicht van de aan- 

groei te beki jken om zich hiervan te overtuiger.  . 

1) De begroe3 .ing op substra.ten die in  het begin  van het jaar 

worden inEeb.angc_r : 

a) In de venter  komt op  de pJ.aatjes alleen een laagje slijk 

te zitten (met enkele copepoden en talrijke nematoden) . 

b) In het vooriaar zetter_ zieh de larven van koudstenother- 

me zeepokken vas, dra gevolç;d deer de eerste polychaetenlar- 

ven. Le zeepokktn kennen eon zeer snelle groei en overheer-

sen voor een tijd de begroeiing. 

c) De settling der pciychaeten wordt belangrijker en de 

kleine m<,sseltjes komen zich in de vertakkingen van Zootham-

nion-kolonies vest3.;en, 
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d) Ondanks de sterke groei van de Spionidae (gepaard met 

veel slijkaccumulatie) gaan de Bivalvia, die zich met hun bys- 
susdraden aan de lateralia van zeepokken hebben va,stgekit, 

geleidelijk de aangroei domineren. 

e) De Mytilus-populatie breidt zich zodanig uit dat de cir- 
ripediën onder de mossellaag stikken en de polychaeten in hun 

ontwikkeling geremd worden. Het resultaat hiervan is dat de 

begrceiing, door afsterven van de basale laag, uiteindelijk 
geheel of gedeeltelijk afvalt. 

2) Een geheel ander type van aangroei ontstaat op substraten 

die in het begin van  de zoner  worden ingehangen. 

De eerste cypris-larven van Balanus improvisus metamor- 
foseren zich op het substraat. 

De settling en ontwikkeling van de spioniden is echter zq 

intens dat deze cirripedin volledig overgroeid worden door 

Pclydora en afsterven. Een ander gevolg hiervan is dat de mos- 

seltjes in de slijklaag geen vasthechtingsplaatsen vinden en 

migreren of in de modder stikken. De begroeiing is dus hier 

vollPdig beheerst door de Polydora-populatie en bestaat voor 
het grootste deel uit slijk. 

3) Worden de substraten in het midden van de zomer ingehangen 

dan is de Balanus improvisus settling maximaal, met een 
gering aantal Myt:i .lus en een minder intense spioniden-settling. 

Ofschoon de zeepokken zich ditmaal voîledig kunnen ontwikkelen 

gaan de polychaeten opnie'z;,, door de grc, te hoeveelheid sli jk 

dat ze accumuleren hun stempel drukken op het uitzicht van de 

aangroei. 

4) De substraten  die i.n  het na jaar wor ieningehangen. vertonen 
alleen na een of L,eerdese maanden ;_mmersj.P een viskeuze 

laag peritriche eiliaten en draadbakteri6n waartussen een be- 

paalde hc Pvealheid slijk is bli. jver.. steken. 
Door de grote hoeveelheid bwkteriën, kiezelwieren en de-

tritus die steeds ï_n het slijk voorkomen is de meiofauna mees- 

tal uitzcnderlijk rijk aan individuen. 
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Deze korte beschrijvingen kunnen echter maar als voorbeelden 

gelden van de zeer verscheidene "begroeiingstypes" die zich voor-

doen, als men rekening houdt met de sterke fluctuaties die van jaar 

tot jaar kunnen optreder_ in de settlingperiode, en de hoeveelheid 

larven van de verschillende groepen invertebraten. 

COE en ALLEN (1937) die gedurende negen jaren de aangroei op 

substraten onderzochten in "La Jolla" (Californits USA) vermelden 

trouwens : "Each of the nine years has shown certain peculiarities 

both in the periodicity and in the abundance of some of the orga-

nisms found on the experimental blocks and plates. In fact, each 

month of each year has been in some respect different from every 

other month". 

U. De SUI3STRAATSPEC IFIC ITEIT . 

De besluiten die we uit de vergelijking van de aangroei op de 

4 substraten glas, hout, metaal en anti-fouling kunnen trekken 

stemmen goed overeen met de literatuur (POMERAT en WEISS, 1946, 

Marine fouling and its Prevention, 1952, ALEEM, 1958). 

1) Zowel de settling als de totale hoeveelheid bcgroeiing was steeds 

belangrijkst op hout. Dit kan gedeeltelijk toegeschreven wor-

den aan het ruwere oppervlak van dit substraat. 

2) Glas : de aangroei was merkelijk Beringer dan op hout. Alge-

meen wordt aangenomen dat gïadde, niet _ioreuze, niet fibreuze 

oppervlakken weinig aantrekk.ng hebben op de larven van sessiele 

invertebraten. 

Zoals we reeds vermeld hebben wordt de "onaantrekkelijkheid" 

van dit soort oppervlakken meestal sterk verminderd na het ont -

staan van cen bakteri le slijmlaag. 

Daar de natuur van de aangroei or glas volled.?g identisch 

bleek met die op hout kunnen we ons ekkoord verklaren met ALEET+ 

(1953) : "Tiffe role played by the nature of the substratum may 

result in laggin€, i> time of settling cf_ the organisms retarding 

their gro % h or affecting their quantity". 

3) Motaa].  : van grcot belang blijken hier de corrosieverschijnselen 

die zich voordoen aan het oppervlak van het ijzer. Komen, na de 
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onderdompeling, onmiddellijk larven van sessiele invertebraten 
(Balanus) zich op dit substraat metamorfoseren dan kan hun basis 

stevig aan het metaal worden tastgekit en kan een belangrijke be- 

groeiing optreden. Verloopt er enige tijd vooraleer er larven 
op dit substraat komen, dan is reeds een roestlaagje ontstaan 
dat maar een gering houvast zal geven aan sessiele invertebraten. 
De (17eringe) aangroei valt dan ook regelmatig van het substraat 
af. 

4) Anti-fouling : we hebben in detail de toxische werking van de 

"aangroeiwerende" verf op Cirripedia besproken. De meeste andere 
invertebraten bleken geen hinder te ondervinden van de diffusie 

der koper-ionen. De aangroei was nochtans steeds veel geringer 
dan op de andere substraten (dit wordt vooral duidelijk in de 
maandproeven). We kunnen dit toeschrijven aan het ontbreken van 

een Balanus-begroeiinô, en aan het tamelijk gladde oppervlak van 
dit substraat waardoor, zoals bij glas, de kolonisatie trager 
verloopt. 

III. De FAUNA en FLORA der BEGROEIING. 

1. Termj r .o]ogie , 

REMANE (1940) maakt een eerste onderscheid tussen vagile, 

hemi-sessiele en sess-i .ele dieren. 

ARNDT (1964) geeft van deze termen de volgende definitie : 

"Vagile" = freibewegliche Pormen die ihre Fcrtbegungsmdglichkeiten 

zur OrtverAnderung bei Nahrungsaufnahme und Fluchtreak- 

tionen ausnutzen. 

"Hemisessil" = sind aile Tiere, die noch die FAhigheit zur freien 

Fortbewegung haben, diese aber nur zur Flucht und even- 

tuel zum Aufsuchen des Geschlechtspartners ausnutzen. 

Immer sind sie îUngere Zeit an einen Ort gebunden, 

indem sie durch HaftlkAchen, Spinn- und YlaTnznerorgane, 

Wohnrbhren oder lose eingegraber_, mit dem Substrat Ver- 

bindung haben und so auch ihre Nahrung aufnehmen. 

"Sessilen" w► Tiere fehlt die Fnigkeit zur aktiven Ortsveranderung. 
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MARE (1942) die het benthos bij Plymouth onderzocht deelt de 
bodemfauna in 3 groepen in : 

1) The macrobenthos : is equivalent to the microfauna of the bottom. 

2) The meiobenthos : comprises the fauna of intermediate size, such 

as small Crustacea (copepods, cumaceans) small polychaetes and 

lamellibranchs, nematodes and foraminifera. 
3) The macrobenthos : comprises all the small organisms : protozoa 

(ciliates, amoebae and flagellates) bottom diatoms and bacteria. 

WIESER (1960) heeft deze termen veralgemeend in : macro-, 

meio-, en microfauna, in tegenstelling met de vele auteurs die al-

leen de indeling macro- en microfauna gebruikten (de meiofauna 

wordt hier bij de microfauna gerekend). In onze onderzoekingen 

hebben we de terminologie van WIESER (1960) aangewend. 

Wat de indeling van de dieren naar hun voedingswijze betreft 

hebben de meeste auteurs zich geinspireerd naar HUNT (1925), TRAM-

DRUP (1935 en REMANE (1933 en 1940). 

SntRIDT (1951) onderscheidt : 

suspension feeders 

a ) Particle feeders 

ceposit feeders 

Strudler 
Filtrierer 

Sedimentierer 

Taster 

Bottom feeders 

b) C'arnivores 

c) Omnivores 

ARNDT (1964) verdeelt de sessiele en hemi-sessiele fauna in : 

a) Strudler 

b) Filtrierer 

c) Taster 

d) Sedimentierer 

terwijl hij de vc,giele indeelt in : 

a) Weider 

b) Substratfresser 

c) Jager oder Rauber 

d) Omnivore 
De "Strudler" hebben een geciî.ieerd wervelapparaat waarmee ze 

de voedingspartikeis uit het water opvangen. 
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De "Filtrierer" vangen het voedsel op gespecialiseerde "Ror- 

stenktimme" waarmee ze een selectie kunnen maken volgens de groote 

der partikels. 

De "Taster" zoeken aktief de omgeving rond hen af met lange 

tentakels of vangarmen. 

De "Sedimentierer"  vangen passief het voedsel dat op hun uit- 
gestrekte tentakels of lange haren neervalt. Volgens REMAND zou 

men nochtans best van de hierbij beschouwde Cr_idar.ia, een afzonder- 

lijke groep maken : de "Tentakelfanger".  

De "Weider"  schrepen meestal met gespecialiseerde mondstruktu- 

ren de plantaardige begroeiing van harde substrat en af (= herbi- 

voren). 

"Substratfresser" nemen zonder enige seleotie bodemmateriaal 

op. 

"Rauber" zijn carnivoren. Hun buit kan levend, gekwetst of 

dood zijn. ARNDT (1964) maakt een onderscheid tussen : 

a) Schlinger : die de volledige buit inslikken. 

b) Kauer. : di: de levende of dode prooi slechts stuk per stuk 

opvreten. 

De "Omnivore" zijn meestal carnivore vormen die in staat zijn 

zich ook met  detritus  te voeden. 

Bij zijn onderzoek van de fauna in mariene wieren geeft i1IESER 

(1959) eveneens een irdeling in "Jrnthrur_gstypen" waarbij de herbi- 

voren verder ingedeeld worden in : Aufwuchsfresser, Algensauger en 

Algenkauer. 

Ten slotte hebben we in de loop  van  de besprekingen reeds de 

specifieke indelingen van FAURé-•FREMIET (1961) en DRAGESCO (1962) 

voor de ciliaten en van WIESErt (1953) voor de nema.toden vermeld 

en aangewend. 

2. De miorofauna en  flora. 

A. BA_TTERIEN. 

Ondanks de talrijke onderzoekingen op gebied van mariene 

biologie die reeds in Belgid werden verricht, vonden we slechts al-

gemene beschouwinger_ over de aanwezigheid en de rol van bakterinn 

in het water, of in het benthos. LEFEVERE, LELOUP en VAN MEEL 
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(1956) die  eveneens enkele kolonisatieproeven op ondergedompelde 
substraten (in het handelsdok) hebben uitgevoerd vermelden de vor- 
ming van een bakteriële slijmlaag op draagglaasjes na enkele uren 
onderdompeling. 

In 1964 hebben we herhaalde malen het aantal kiemen in het ha-

venwater bepaald. Zoals vermeld vonden we op 5 februari + 2.10 4  

bakteriën/1 en op 25 februari en 5 maart + 3.10 5/ml. In september, 

oktober en november, parallel met de bepaling van het aantal micro-

organismen in de primaire aangroei, vonden we respectievelijk 2.10 5 , 
3.10 5  en 9.10 5  kiemen per ml zeewater. 

Al deze resultaten s+emmen goed overeen met de bevindingen van 

DE PATJW (1966) die van 10 5  tot maximaal 3.106  bakteriën/m1 vond in 

het havenwater (ter hoogte van het vlot) in 1965. 

Vergelijkt men echter deze cijfers met de literatuuriegevens 

over het aantal mikroben in de Noordzee (GU?JKEL, 1963) dan ligt het 

kiemgetal in de Oostendse haven 100 h 1000 maul hoger. 

Dit uitzonderlijk gunstig milieu voor de ontwikkeling van een 
rijke bakteriële fora is te wijten zowel aan de bestendige aanvoer 

van organisch detritus langs de Noord-Eede en het kanaal Brugge-

Oostende, als aan de permanente lozing van afvalvrateren der stad 
Oostende (LEFFVERE, I;ELOUP en VAN EL, 1956) waardoor het haven-

water polysaproob wordt. 

Deze micro-organismen zijn misschien door hun belangrijke me-

tabolische aktiviteit, voor een deel verantwoordelijk voor het 

sterk zuurstofdeficiet van het havenwater. ZOBELL (1942) : "Aquatic 

bacteria consume an average  of  14,9 x 10 -12  ml of oxygen per cell 
per hour in sea water at 22°C and considerably more than this at 

higher temperatures or in bay mud which is usually richer in 

oxidizable organic matter than in sea water'. 

Niet alleen na enkele maander. immersie, maar ook in de primai-

re aangroei hebben we steeds "slijk en detritus" ils hoofdbestand-

deel van de aangroei aangetroffen, zodat we de begroeiing enigzins 

met een typische modder-biotoop kunnen vereenzelvigen, ten over-

staan althans van de micro-organismen. Vergelijken we de 108-10 9  

bakteriën die we na 15 dagen per plaatje (dit is 0,1-1 ml begroei-

ing) hebben geteld, met het aantal kiemen per ml water van de haven, 
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dan kunnen we zoals ZOBELL en FELTHAM (1942) besluiten "The mud 

itself contains many more bacteria than the overlying water. Where-

as there were thousands of bacteria per cc of water, there were 

millions of bacteria in an equivalent volume of mud". 

Deze auteurs geven getallen aan van 1,7 tot 4,6.10 8  bakteriën 
per gram modder (drooggewicht) (Mission Bay - USA). 

MARE (1942) spreekt van 3.10 5  tot 2.10 6  kiemen per gram droge 
modder (Plymouth - England). 

WOOD (1959) die het kiemgetal van sedimenten in "Lake Macqua-
rie" (Australië) bepaalde vond 3.10 5 -6.10 6  bakteri ën per ml. OPPEN-
HEIMER (1960), in sommige baaien van Texas, telde er 5.10 5-5.10 6/ml. 

GUNKEL (1942) vond zelf tot 10 9  micro-organismen per gram 
drooggewicht .odder (Noordzee bij Helgoland). 

Uitgaande hiervan hebben we ook voor de primaire aangroei, van 

oktober 1964 tot april 1964, uitgerekend hoeveel kiemen er in 1 

gram drooggewicht aanwezig zijn --(herinn.eren we er aan dat tijdens 

die periode de begroeiing volumetrisch voor meer dan 90/ uit zand, 
modder en detritus bestond). 

We kwamen hierbij tot enkele merkwaardige vaststellingen : 
1) de aantallen bakteriën (per gram aanlading) liggen zeer dicht 

bij elkaar, voor de begroeiingen op glas, hout en anti-fouling 
((maximale variatie : 1 tot 3), en dit gedurende gans de cyclus. 

2) op metaal zijn er ongeveer 10 maal minder kiemen per gewichts-
eenheid aanlading, hetgeen te wijten is aan de neerslag van ij-

zerhydroxide (weinig organisch materiaal per gram drooggewicht). 
3) Van oktober 1964 tot april 1965 liggen aile cijfers (voor glas, 

hout en anti-fouling) tussen 1.10 -  en 3.1010  bakteriën_ per gram 
drooggewicht van de begroeiing ; dus slechts een geringe fluc-

tuatie. Deze resultaten stemmen zeer goed overeen met de bevin-

dingen van GUNKEL (1963) op sedimen.ten in de Noordzee. 
4) Vergelijken we deze resultaten met het kiemgetal van het haven-

water, dan blijken in de aangroei 1000 à 100.000 maal meer bak-
teriën per ml voor te komen. Dit wijst voldoende op de enorme 

concentratie van voedingsstoffen die zicr in de aangroei voor-

doet t.o.v. het vloeibaar milieu. 

5) Ten slotte moeten we opnieuw er de nadruk op leggen dat aile op-

gegeven getallen afkomstig zijn van "plate counts" en dat het 
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werkelijk aantal bakterlën zowel in het zeewater als in de aan-

groei 100 à  1000 maal hoger ligt. 

Het ligt in onze bedoeling, in  de toekomot de aard en de ., 

verhouding van de verschillende groepen bakterin die in het haven-

water, in het benthos en in de aangroei voorkomen, rader te onder-

zoeken. 

Het uitzonderlijk belang van deze micro-organ_ismen wordt te-

recht door ZOBELL en FELTHAM (1942) vermeld. "Waste and dead or-

ganic matter are rapidly decomposed by the bacteria, Dart of it be-

ing assimilated directly by the bacteria and part of it being mi-

neralized leaving, ammonia, phosphate, carbon dioxide, sulphate 

and other endproducts which are used by growing plants". 

Daarbij spelen deze ricroben een heel belangrijke rol, recht-

streeks en onrechtstreeks in de voedselvoorziening van tal van in-

vertebraten omdat ze 

1° opgeloste organische stof in bakterieel protoplasma omzetten ; 

2° veel organisch materiaal dat niet geschikt is als voedsel voor 

invertebraten (chitine, cellulose) tot verteerbare komponenten 

omzetten. 

In het lPvend onderzoek hebben we zeer vaak melding gemaakt 

van het voorkomen en de belangrijke ontwi?Lkeling van Leucothrix  

mucor OERSTED. 

Het afsnoeren van gonidia, de aggregatie hiervan in rosettes 

en de ontwikkeling van t;,ichomPn (Fig. 17) werden zeer duidelijk 

beschreven dour HAROLD en STAP?IrR (1955). 

Zoals deze auteurs, vonden we nooit enig spoor van zwavel- 

accumulatie in de cellen, ofschoon na enkele dagen bij 20°C te heb- 

ben gestaan, bepaalde begroeiingen sterk naar H 2 S begonnen te rui- 

ken en talrijke Beggiatoa (met zwavel-•inklu.sies ) voorkwamen. 

Volgens HUTT1En (geciteerd door HA?OLD en STAPTIER, 1955) zouden 

deze chemoheterotrofe bakteriën geen groeifaktoren eisen, en een 

belangrijk aantal sulkers en andere eenvoudige organische verbin- 

dingen als koolstofbron kunnen gebruiken. 

Het zijn strikt-aroben met een optimum temperatuur rond 25°C, 

die best groeien bij een zoutconcentratie van. 16 gr/ liter. 
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Volgens BROCK (1966) is Leucothrix "widely distributed in 

temperature waters". 

BERGEN en BRINGMANN (1953) beschouwen deze bakterie als ken-

merkend voor gepollueerde mariene gebieden. 

Merkwaardig is nochtans het klein aantal kolonies van deze ty-

pische mikrobe, dat we op de agars vaststelden ; hetgeen overeen-

stemt met de waarnemingen van HAROLD en STANIER (1955) en BROCK 

(1966). Laatstgenoemde auteur verk7 .aart dit als volgt : "The 

discrepancy may exist because Leucothrix  mucor  (because of its 

filamentous grwoth habit) may be at a competitive disadvantage on 

agar plates". 

Als laatste bijzonderheid bij deze zo belangrijke groep orga- 

nismen is het ons opgevallen dat, ondanks hun enorm aantal in slijk 

en detritus, er bijna geen bakteriën van het "gewone morfologische 

type" (staafjes, coccoiden, coccen, spirillen) op Leucotrichentri-

chomen, protozoën en andere invertebraten voorkwamen. 

In Fig. 16 A die de vasthechting van een Zoothamnion-kolonie 

op een glasplaatje weergeeft, ziet men duidelijk dat de bakteriën- 

accumulatie ophoudt aan de rand van de gesecreteerde muco-protei- 

neuze schijf. 
Volgens OPPENHEIMH;R en VANCE (1960) is dit verdedigingsmecha- 

nisme tegen bakteriële aanval mogelijks te wijten aan het feit dat 

het Zeta (of een analoog ander ele:rtrokinetisch) potentiaal gelijk 

zou zijn bij bakterign en de and.ere diergroepen, waardoor afsto- 

ting ontstaat. 
Er is echter on.middellijk bakteriËle invasie enkele minuten 

na het afsterven van de betrokken organismen. 

Merkwaardig is nochtans de aanwezigheid van bepaalde micro-

organismen die loodrecht op Zoothamnion-stammen vastzitten. 

Twee types werden vastgesteld : 

1) onbeweeglijke lange dunne staafjes (enkele tienden mu dik) die 

rechte ketens vormen, verschillende mu lang. Het betreft hier 

hoogstwaarschijnlijk bakteriën (in trichomen?) (Fig. 112 A). 

2) onbeweeglijke staafjes die aan beide uiteinden uitliepen op een 

lang dun steeltje, waarvan het ene op het substraat vastzat 

(Fig. 112 B). Dit laatste type bezette vaak in grote hoeveel- 
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heid aile beschikbare plaats rondom de Zoothamnion-stengels 

(Fig. 112 C). 

De natuur van deze micro-organismen is ons volledig onbekend. 

B. KIEZEIWIEREN.  

We hebben slechts twee maal de volledige lijst der dia-

tomeën die in de begroeiingen voorkwamen, opgesteld (primaire aan-

groei mei 1964 en maandbegroeiing juni-juli 1964). 

In totaal kwamen 96 soorten vocr (zie floristische lijst). 

Over deze groep van organismen werden reeds heel wat onderzoekingen 

gedaan aan de Belgische kust, o.a. door VAN HEURCK (1880-85), MVLEU-

NIER (1913), VAN MJÏEL (1958, 1960, 1963, 1964), zodat het merendeel 

der gevonden species sinds lang bekend is. 

In het kader van ons onderzoek hebben we ons, wat het plant-

aardige deel der begroeiing betreft, beperkt tot het bepalen van 

het totale chlorofylgehalte als maatstaf voor de evolutie van de 

flora. Zoals reeds is gebleken uit de bespreking van de voeding bij 

de verschillende groepen invertebraten, spelen de kiezelwieren, na 

het detritus en de bakteriën, de belangrijkste rol als voedingsbron. 

C. PROTOZOA . 

Vooraleer tot de ei.genlijke bespreking van de protozoa 
over te gaan, moeten we eerst 	maken van het ,;root aantal in- 

fusorin dat we heel va,ak als epibionten op verschillende copepoden- 

soorten aantroffen. 

Wat de mariene biologie betreft, was PRLCHT (1935) de eerste 

die een grondige studie maakte van deze "symphorionten" die kunnen 

voorkomen bij talrijke invertebratengroepen. Hij maakte een inde- 

ling in "fakultative" en "obligatorische" symphorionten waarvan de 

eerste zowel op planten, dieren als op een ''abiotisch" substraat 

voorkomen, terwijl de laatste uitsluitend "epizoisch" zijn. 

De obligatorische symphorionten worden ingedeeld in euryoek- 

mesoek- en stenoek-obligatorische, naargelang de specialisatie van 

hun voorkomen op respectievelijk 

a) verschillende groepen invertebraten, 

b) verschillAnde soorten van dezelfde groen, 
c) steeds dezelfde species en dan  no meestal op een welbepaal- 

de plaats ervan. 
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In de loop van ons onderzoek vonden we op de aanwezige harpac- 

ticiden twaalf soorten symphorionten (5 soorten Ciliata peritricha, 
7 Ciliata suctorea). 

Vier ervan waren "fakultatieve symphorionten". 

1) Zoothamnion commune KAHL kwam zeer vaak voor op Pseudonychocamp- 
tus koreni, doch werd ook enkele malen aangetroffen bij Amphia.s- 

cus minutus, Tisbe gracilis, Tisbe furcata, Longipedia  minor  en 
Alteutha interrupta. 

2) Vorticella sp. : werd sporadisch bij Nitocra typica, Pseudon,ychn- 

camptus koreni, Tisbe furcata, Amphiascus minutus vastgesteld. 

3) Acineta tuberosa EHRENBERG kwam een paar keren op Pseudonycho- 
camptus koreni voor. 

4) Corynophryalyngbyei EHRENBERG : werd alleen op Alteutha inter- 
rupta waargenomen. 

Bij de "obligatorische sy2phorionten", vonden we : 
a) 1. euryoeke vorm : Cothurnia harpaçtici KAHL die we zowel op Am- 

phiascus minutus als op Pseudonychocamptus koreni vonden. 

b) 4 mesoeke vormen :  

1. Acineta tisbe_i GUILCHER troffen we zowel op Tisbe furcata als 
Tisbe  gracil::.s aan, 

2. Acineta harpaçicieola FTtECHT vonden we alleen op Nitocra ty- 

pica (Fig. 113 A). In de literatuur echter wordt deze soort 

ook op Nitocra_sninipes, gemei.d. 

3. Epistylis nitocrae PPu CHT kwam alleer_ voor op Nitocra typica. 

Ze werd echter ook reeds gevonden op Nitocra spinipes. 

4. Cothurnia nitocrae PRECHT wordt door PRECHT vermeld voorkomend 

op Nitocra spinipes. Wijzelf troffen ze op Nitocra typica 

aan. (Fig. 113 C). 

c)  3 stenoeke vormen : 
1. Lecanophrya drosera KAHL die uitsluitend op de basaalstukken 

van de A1  van Nitocra typica voorkomt (Fig. 114 A). Volgens 

KAHL voeden deze suctoren zich alleen met de hypotriche ci- 

liatensoort Holosticha diademata. 

2. Collinophrya dimorpha KAHL : die eveneens uitsluitend op de 

basaaldelen der A 1  van Nitocra typica voorkomt (Fig. 114 B). 

KAHL gaf deze soort de naam "dimorpha" omdat ze onder twee 
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vormen voorkont : een "forma tentaculifera" en een "forma 

discifera". We vnnden effektief beide vormen verschillende 

ryalen. 

3. Ophryodendron trinacrium GRUBER 

die we in overeenstemning met de literatuur, alleen op Tisbe 

furcata, meestal tussen de 2 antennen, op de cephalothorax 

aantroffen. 

Niet alleen kunnen van eenzclfde soort epizbnnt talrijke exem-

plaren op eenzelfde copepood voorkomen (Fig. 113 B en 113 D), naar 

we hebben vaak bij Nitocra typica drie en vier verschillende s.yTM - 

phorionten op hetzelfde individu genoteerd. 

Ofschoon we deze epibionten niet kwantitatief hebben order- 

zocht, hebben we de periode van voor?L=er. genoteerd. 

Lecanophrya drosera, Acineta harpacticola, Epistylis nitncrae  

werden gans het jaar gevonden op een groot aantal der nnderzocht.,e 

copepoden. 

Wat Lecanophrya drosera betreft, kiop dit met de waarnemingen 

van KAHL, gezien we r7ans het jaar door de hypotriche ciliaat "H011- 

sticha diademata" (waarrsee deze epizbont zich specifiek voedt) aa.n- 

trnffen in de begroeiingen. 

Tijdens de zoner is een groter percentage Nitocra bezet net 

Acineta harpacticicola en is ook hot aantal epizbonter_ per cope-

pood groter. Meldenswaard is dat we op juveniele Nitocra typica, 

gans het jaar door, alleen Epistylis nitocra  ais symphoriont aan-

troffen. 

Cothurnia nitocr!,le : blijkt meer voor te konen tijdens de 

koude periode. 

Merkwaardig vonden we Peen Cothurnia-symphorionten in juli 

1965 (ook Cothurnia harpactici kwam niet voor), ondanks de sterke 

bezetting dér copepoden met andere epizbonten. 

Collinophrya dimorpha : werd bijna elke maand, doch slechts op 

een klein % individuen aangetroffen. 

De andere symphorionten kwamen veel onregelmatiger, en slechts 

op een klein % der onderzochte copepoden voor. 
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Klasseren we de "obligaat-symphorionten" naar PRAGESCO, 1962, 

dan zijn de 5 aanwezige Suctorea's, Lecanophrva drosera, Collino- 

phrya dimorpha, Acineta tisbei, Acineta harpacticicola, Ophryoden- 

dron trinacrium,  aile carnivore  uacrofagen, terwijl de drie peri- 

triohe ciliatensoorten Epistylis nitocrae, Cothurnia nitocrae en 

Cothurnia harpactici microfagen zijn. 

Ten slotte moeten we ook nog de ectoparasitaire ciliaat Hypoco-

ma parasitica  GRUBER citeren, die we enkele malen op Zoothamnion-

kolonies hebben aangetroffen. FENCHEL (1965) schrijft hierover : 

"This thigmotrich ciliate is known to prey on colonial peritrichs 

which are penetrated and sucked out by a sucker situated close to the 

anterior end of H,ypocoma", zodat we deze vorm in de onderverdeling 

van DRAGESCO (1962) bij de carnivore macrofagen moeten plaatsen. 

Bekijken we de volledige faunistische lijst van dit onderzoek, 
dan blijkt dat de infusoriën met minstens 55 species veruit de be- 

langrijkste groep vormen van de fauna der begroeiingsbiocoenose. 

Zij kunnen onderverdeeld worden in : 

25 soorten microfagen (waarvan 9 met sessiele levcnswijze), 

16 soorten vegetivore macrofagen (met 2 sessiele levenswijze), 

13 soorten carnivore macrofagen (met 7 sessiele levenswijze), 

1 soort histofage macrofaag. 

Vergelijkt men de lijst der ciliaten met deze van am het even 

welk "mesopsammon" biotoop, d an blijkt onmiddellijk dat de "Auf-

wuchs" (althe,ns in de haven van Oostende) een volledig verschillende 

infusoriënpopulatie bezit, zowel wat de morfologie, de rijkdom aan 

individuen als het saprobiekarakter der aanwezige vormen betreft. 

Een groot aantal der gevonden species zijn, volgens de litera- 

tuur, typisch voor een mesosaproob, polysaproob tot zelfs sapropo- 

lisch biotoop, hetgeen klopt met de slijkerige natuur van de aan-

groei (grate rijkdom aan bakteriën en organisch detritus). 

De belangrijkste soort van de ciliatenfauna is ongetwijfeld de 

peritriche "Zoothamr_ion commune"  (Fig. 16) die meestal in zodanige 
kwantiteit voorkwam dat ze (vooral de primaire) begroeiing een slij- 

merig uitzicht gaf. Door zijn talrijke vertakkingen biedt deze pe- 

ritriche kolonievormende ciliaat geschikte vasthechtingsplaatsen 
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aan jonge mosseltjes en is aldus de rechtstreekse oorzaak van de  

verdere Mytilus-overwoekering.  
Heel belangrijk eveneens waren de hypotrichen "Euplotes" en 

"Holosticha" die samen met de cyrtofore "Dysteria"--soorten kwanti-

tatief praktisch altijd de meerderheid der vrijlevende ciliaten 

vormden. We hebben reeds verschillende malen gewezen op het ver-

band dat zou bestaan tussen de grote hoeveelheid Dysteria sp. en 

het voorkomen van Leucothrix mucor,  vooral in de koudere periode 
van het jaar.  

Fig. 115 en 116 tonen enkele kenmerkende vagiele ciliatenspe-

cies van de begroeiingsbiocoenose (Euplotes charon (MULLER) werd 

alleen tijdens het vbbronderzoek gevonden~ 

De infusoriën die praktisch in iedere voedingsketen op de 
tweede plaats worden gezet, spelen ale "primaire consumenten" (op-

vreten van bakteriën, detritus, diatomeën, enz.) ongetwijfeld een 

heel belangrijke rol in de "omzetting van organische stnffen". We 

moeten nochtans WOOD's mening (1965) volledig bijtreden dat "The 

ecological importance of the ciliates associated with sediments is 
still to be studied in detail". 

In tegenstelling met de bakterin, zijn de mariene protisten 

reeds het onderwerp geweest van tal van onderzoekingen in Belgi. 

Merkwaardig nochtans, zijn van de mariene infusoriën slechts de pe- 

lagische tintinniden (MEUNIEk, 1919) en de Suctorea's (FRAIPONT, 

1877, 1878 en SAND, 1899-1901) bestudeerd geworden. 

We vonden geen enkele publikatie die handelde over mariene ci- 

liaten. Alleen MAITLAND (1897) in zijn "Prodrome de la faune des 

Pays-Bas et de la Belgique flamande" geeft een lijst van wimper- 

diertjes waarin we enkele soorten aantroffen die in de aangroei 

voorkwamen, namelijk 

Corynophrya lyEELyei 

Acineta tuberosa  

Litonotus duplostriatus 

Uronema Larinum  

Holosticha diademata  

Keronopsis rubra  

Keronopsis rubra  var . flava  
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Actinotricha saltans  

Cothurnia maritima 

Uitzondering gemaakt voor deze species zijn praktisch aile 

vermelde ciliaten nieuw voor de Belgische fauna. 

D. ROTATORIA. 

3 soorten raderdiertjes kwamen in de begroeiingen voor 
Proales reinhardti (EHRENBERG) 

Encentrum marinum (DUJARDIN) 

Colurella colurus (EHRENBERG) 

Colurella colurus, werd door DE RIDDER (1959) reeds in het 
plankton van de Oostendse haven aangetroffen. 

De twee andere soorten zijn nieuw in België. 

Het kwantitatief belang van deze typische "Strudler", vergele-
ken met de andere groepen van de microfauna, was steeds miniem. 

Volgens JANSSON A. M. (Trosa) (persoonlijke mededeling) zou 

Proales reinhardti een diatomeënvreter zijn, terwijl Colurella co- 

lurus zich voedt met bakteriën en detritus. 

3. De meiofauna. 

A. COPEPODA. 

De mariene harpacticiden werden in België voor het eerst 

grondig bestudeerd door POLK (1963) die in de Spuikom van Oostende, 

15 soorten aantrof. 

In de loop van ons onderzoek konden we in totaal 18 verschil- 

lende species bepalen (zie faunistische lijst bijlage) waarvan 8 

reeds in  de lijst van POLK voorkomen. 

Van de 10 overige werd Nitocra spinipes BOECK reeds door VER-
RAES (1965) in een brakwater te Doel (Oost-Vlaanderen) gevonden, zo-
dat we de 9 volgende soorten als nieuw voor de Belgische fauna kun- 
nen vermelden. 

Leptocaris minutus T. SCOTT 	(Fig. 117) 
Microarthridion littorale (POPPE) 
Tisbe gracilis  (T. SCOTT) 	 (Fig. 118) 
Dactylopodia vulgaris (SARS) 	(Fig. 119) 
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Schizopera compacta LINT 	 (Fig. 120) 

Amphiascus minutus  (CLAUS) 	(Pig. 121) 

Ameira  parvula  (CLAUS) 	 (Fig. 122) 
Pseudonychocamptus koreni (BOECK) 

Pseudonychocamptus proximus (SARS) 

DE PAUW (1966) die parallel met onze begroeiingsproeven, het 

plankton van het havenwater in 1965 heeft onderzocht vond niet al- 
leen verschillende van deze soorten terug maar vermeldt daarbij 

Ectinosoma curticorne BOECK 

Heterolaophonte minuta  (BOECK) 
Tompsonula hyaenae (TIi0MPSON) 

als nieuw voor de Belgische fauna. 
Daar we de /-samenstelling der copepodenfauna en het voorkomen 

van harpacticiden telkens in detail hebben besproken in de ver- 
schillende cyclussen, herinneren we hier alleen volgende meest be- 

langrijke vaststellingen 

1. Nitocra typica : werd gans het jaar door gevonden en was in de 

maandproeven veruit de dominante soort van roeipootkreeften. 
2. Tisbe furcata : was de tweede belangrijkste species. In de pri- 

maire aangroei kwam ze zelfs in groter aantal voor dan Nitocra  

Iypica. 

Ook SCHUTZ (1964) vond in de "Phytalbiocoenose" opvallend gro- 

te "Tisbe furcata populaties" in het voorjaar. 
3. De andere soorten. : ofschoon de meeste regelmatig in de begrnei- 

ingen werden teruggevonden waren ze meestal van gering kwanti- 

tatief belang. 

V'1IESER (1959  en 1960) bestempelt aile harpacticiden (met uit-

zondering van Tisbe die een"Ae,sîresser" is) als "Aufwuchsfresser" 

en "deposit feeders". 

B. NEMATODA. 

Dank zij de uitgebreide onderzoekingen van SCHUURMANS- 

STEKHOVEN & ADAM (1931), SCHUTJRn.7AiJS-STEKHOVEN & DE  CONINCK (1932, 

1933), DE CONINCK & SCHt1TJRMANS-STEKHOVEN (1933), SCHUURMANS-STEKHO- 

VEN (1935, 1942) en SCHUURMANS-STEKHOVEN in LELOUP & MILLER (1940) 

zijn de mariene nematoden een van de best bestudeerde diergrocpen 

van de Belgische kust. 
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Zo komt het dat slechts 2 van de 27 soorten die we in de be- 

groeiingen aantroffen (zie faunistische lijst bijlage) nieuw zijn 

voor de Belgische fauna : Oncholaimus campylocercoides DE CONINCK 

& SCHUURI,R.ANS-STEKHOVEN (Fig. 123) en Doliçholaimus marioni DE MAN. 

In tabel 100 hebben we voor elke soort de lengte, en de verhoudin- 

gen van DE MAN weergegeven van enkele exemplaren. 

Gedurende gans het onderzoek vonden we telkens een absolute 

Monhystora-dominantie, hetgeen in causaal verband mag gebracht wor- 

den met de rijkdom der begroeiingen aan slijk en detritus (zie in- 

deling der nematoden naar hun voedingstype). 

WIESER (1954) schrijft terecht "D ie Haufikeit der Familie Mon-

hysteroidea kann als Massstab fifti den Sedimentrechtum eines Biotops 

oder einer LokalitUt verwendet werden". 

Slechts af en toe hebben de epigrowth-feeders (chromadoriden) 

en de predatoren (oncholaimiden) enig kwantitatief belang. 

De nematoden-indices die we hebben berekend liggen meestal 

zeer hoog, soms 10 maal hoger dan de maxima die we in de literatuur 

vonden, hetgeen wijst op de uitzonderlijk gunstige levensomstandig- 

heden voor de spoelwormen in de begroeiing. 

Deze explosieve ontwikkeling is, ons inziens, echter vooral te 
wijten aan de afwezigheid van een nematodenvretende macrofauna. 

Slechts in enkele gevallen (augustus-september 1964 en mei 1965) 

werd de expansie, door het voorkomc;n van ne_reiden, merkelijk geremd. 

Zowel in 1964 als in 1965  vonden we ".?lternanz" tussen Monhys- 

tera disjuncta en Morhystera parva. Daar Monhystera  parva alleen 
-.T— 

tijdens de warmere periode van het jaar werd aangetroffen kunnen we 

deze soort misschien als warm-stenotherm beschouwen. 

Bij het optreden van Mon_zystera  parva, stelden we steeds vast 

dat Monhystera disjuncta de plaats moest ruïmen. 

Bij het uitvissen van de spoelwormen hebben we herhaaldelijk 

Monhystera  disjuncta in kopulatie aangetroffen (Fig. 124) o.a. in 

mei, in oktober en in december 1965. Ofschoon we geen indikaties 

hebben over de groeisnelheid van de Monhysteridae blijkt uit de 

enorme stijging van het aantal individuen dat, zoals bij bepaalde 

grondnematoden (NIELSEN, 1 949), er ongetwijfeld verschillende gene- 

raties per jaar zijn. 
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Vergelijken we, voor de secundaire begroeiingen althans, het 

aantal nematoden met de rest der meiofauna, dan is de vaststelling 

van GERLACH (1954) ook op de aangroei toepasselijk : "Die Bedeutung 

der freilebenden Nematoden für die marine Okologie ist gross ; 

freilebende Nematoden geheen in alien Lebensraumen des marinen 

Benthos zu den h.ufigsten Tiere". 

C. OLIGOCHAETA. 

Van deze groep borstelwormen konden we slechts met zeker-

held de soort "Paranais littoralis 0.F. MULLER" bepalen. Verschil- 
lende andere Naididae kwamen eveneens voor. 

Reeds bekend aan de Belgische kust sedert LrLOUP & MILLER 

(1940) was Paranais littoralis vooral in de maandbegroeiingen 1956 

kwantitatief belangrijk. Ook SCHUTZ (1964) vond deze soort ais 

"der haufigste Oligochaet im Pfahlbewuchs im ol-mesohalinikum". 

Als"bottom feeders" spelen deze wormen naast de monhysteride nema- 

toden ongetwijfeld een zeer belangrijke roi in de omzetting van  
detritus tot levend materiaal. 

D. TURBELLARIA. 

Plagicstom.7m vittatum LEUCK die reeds vermeld is voor de 

Belgische fauna, was de enige platworm die we in de begroeiingen 

aantroffen. Ofschoon de meeste tux.•bellarign bekend staan ais "Rtu- 
ber" (o.a. op soelwormen) werden Plagiostomum maar sporadisch aan- 
getroffen, en in te klein aantal om de nematoden-populatie merke- 
lijk te beïnvloeden. 

4. De macrofauna. 

A. POLYCHAETEN. 

In de loop van het onderzoek hebben we 6 soorten polychae-

ten in de begroeiing aangetroffen, waarvan 2 kokerbewoners : 

polydora ciliata (JOHNSTON) 

Fabricia sabella (EHRENBERG) 

en vier vrijlevende : Nereis succinea (LEUCKART) 

Nereis diversicolor  MULLER 

Nereis kerguelensis  Mc INTOSH 

Harmathoë imbricata (LINNé) 
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Polydora  ciliata (JOHNSTON) : deze hemi--sessiele polycha,et door 

SCHUTZ (1964) bestempeld als een a,rktisch-boreale-subtropische 

marien-euryhaline soort komt in groot aantal voor in de haven en de 

Spuikom. LEFEVERE, LELOUP & VAN MEEL (1956) schrijven van haar "Ce 

Spionidien est l'espèce la  plus abondante : il domine avec les Ba- 
lanides, les Moules et les Nématodes, la biocoenose saumfttre du 
port d'Ostende. Il prospère dans la partie du port où l'eau est la 

plus souillée : l'avant-port". 
Dat dit niet alleen het geval blijkt te zijn in de Belgische 

havens blijkt uit de vermelding van HEMPEL (1957) : "Die sehr hohen 

Siedlungsdichten an Felsküsten, auf Muschelbanken und im Pfahlsbe- 
wuchs stehen in R*ezie2iung zu den dort für diese Art besonders guns- 

tigen Ernd.hrungsbedingungen .... Polydora ciliata ist in sehr ver- 
schiedenen Lebensrdumen anzutreffen". 

Wat de aangroei betreft was deze soort niet alleen veruit de 
dominante vorm van de polychaetenfauna, maar lag ze telkens aan de 
basis van  de zeer grote slijkaccumulatie op de substraten hetgeen 
op zijn beurt onstaan gaf aan een rijke gevarieerde typische "ben- 
thische" biocoenose. 

Volgens LINKE (1939) (geciteerd door SMIDT (1951)) is deze 

soort zowel een "Strudler" als een "Taster". 

HEMPEL (1957) zag deze borstelwormen ook harpacticiden opvre- 

ten terwijl wijzelf, zoals POLK (prrsoonlijke mededeling) en VAES 

(1966) af en toe cannibalisme waargenomen hebben. 
Polydora ciliata zou dus eigenlijk beter als omnivoor bestem- 

peld worden. 

Fabricia sabella (EHRENBERG) : TJEFEVERE (1953) die deze soort voor 

het eerst in België waarnam, vond dat ze vooral in de Vissers- 
kr:eek in grote hoeveelheden voorkwam, waar ze zelfs Polydora cili- 
ata domineerde. 

Ofschoon deze sabelliden regelmatig in de begroeiingen voorkwa-

men waren ze steeds in klein aantal vergeleken met de spioniden. 

Wat zijn voeding betreft, staat deze euryoeke soort bekend als 

een typische "Strudler". 

Harmathoë imbricata (LlNnsé) : deze soort komt voor in de Spuikom 

(LELOUP & MILLER, 1940)  doch werd tot nu toe nog niet in de 

haven waargenomen. 
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Volgens ARNDT (1964) is  Harm  Nthoë  een  "Rg,uber" van het  
"Schlingertype". We vonden ze alleen in de maandbegroeiingen van  

1964.  

Nereis succinea (LEUCKART) (Fig. 125 A) : LEFEVERE, LELOUP & VAN 

MEEL (1956) beweren dat deze soort in de haven veel minder  
voorkomt dan Nereis diversicolor.  

In de maandbegroeiingen 1964 vonden we nochtans juist het te-

genovergestelde : Nereis succinea was de dominante species van de  

Polychaeta errantia.  
Merkwaardig is dat ze in 1965 niet weer in de begroeiingen  

aanwezig was.  

Nereis kerguelensis Mc INTOSH (Fig. 125 B) : deze soort die in 1965  
de plaats had ingenomen van Nereis succinea is niet alleen  

nieuw voor de Belgische fauna, maar aile gevonden individuen wijken  

of van het Mc INTOSH beschreven "type". Ze bezitten immers "des  
soies ventrales inférieures en arëtes hétérogomphes" waar het  
"type" er "homogomphe" heeft, en de tromp bezit 2 rijen paragnathen  

op plaats VIII, VII en VIII in plaats van een enkele rij.  
Onze deterrlinaties werden bevestigd door de franse specialist  

F. RULLIER.  

Nereis  diversicolor O.F. MULLI;R : we hebben deze nereide slechts  

enkele malen in 1964 en 1965 epgemerkt in de begroeiingen.  

Alle nereiden zijn typische "omnivoren". Ze kwamen slechts in  

de begroeiingen voor wanneer deze reeds een zekere hoeveelheid  

slijk en detritus had geaccumuleerd.  

Ondanks hun klein aantal kunnen ze door hun grotere afrietingen,  

een belangrijk deel van de biom.assa der polychaeten vormen.  

B. CIKRIPEDIA.  
In overeenstemming met de literatuur vonden we de zeepok-  

ken als één van de meest belangrijke groepen van de begroeiings- 

biocoenose . 3e- 	6- 	r~~o.~t 4.oaorc,~r.vL 
~  

Balanus improvisus  DARWIN, 1854 

Balanus crenatus BRUGUIèRE, 1789. 	eide reeds verrleld voor de  

Belgische kust door LEFEVERE, LELOUP & VAN MEEL, 1956.  
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Ook SCHUTZ (1964) vond deze twee soorten als "Hauptbesiedlern 

der Pfahle in der SchwentinemUndung". 
Beide species hebben een grondig verschillende levenscyclus : 

Balanus crenatus : is een "marien euryhaliene, arctisch-boreale 

soort (SCHUTZ, 1964), die volgens BASSINDALE (1964) 18 maan- 

den leeft en nauplii vrijlaat van half februari tot einde augustus, 

in dalend aantal. Volgens PATEL & CRISP (1960) zou ze 2 maal per 

jaar broeden, terwijl SCHUTZ (1964) zelfs van 3 maal spreekt. 

Balanus improvisus : is een marien euryhaliene subtropisch-boreale 
zeepok (SCHUTZ, 1964). 
SCHUTZ (1963) geeft een volledige en zeer gedetailleerde be- 

schrijving van de levenscyclus van deze soort. We hebben deze 
species uitvoerig besproken bij de oeeologische beschouwingen over 
de Cirripedia in de maandproeven 1964. 

De literatuur over Crustacea Cirripedia, al dan niet in ver-

band met anti-fouling proeven, is bijna onoverzichtelijk geworden. 

Vooral CRISP en BARNES hebben baanbrekend werk verricht door hun 

uitgebreide onderzoekingen over de oecologie van deze groep orga-
nismen. 

Dank zij hen is men te weten gekomen dat de nauplii (bv. bij 

Balanus balanoides) tijdens de winter, in de mantelholte worden ge-

houden, in een soort diapause, tot de adulte zeepokken bij de aan-
vang van de lente-fytoplanktonbloei een specifieke stof gaan secre-

teren : de "hatching substance", die het vrijlaten der larven in-

duceert. Zodoende profiteren de nauplii altijd onmiddellijk van 

een geschikte en overvloedige voedingsbron. 

De zeepokken, die typische "Filtrierer" zijn, vormen door hun 

grote afmetingen een belangzijk deel van de "biomassa" van de aan-
groei. 

C. AMPHIPODA. 

Van de twee gevonden species : Corophium insidiosum CRAW-

FORD en Jassa falcata (MONTAGU) werd de tweede maar sporadisch aan- 
getroffen. 
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De "mediterrane-südlichboreale Corophium" (SCHUTZ, 1964), kwam 

in de maandbegroeiingen 1964 in tanelijk belangrijk aantal in het 

najaar voor. In 1965 werden maar enkele individuen gevonden. 

SPIIIDT (1951) schrijft over de verwante soort Corophium volu- 

tator (PALLAS) : "It is stated in the literature that considerable 

quantitative fluctuations take place in the course o f  the year as 

well as from year to year". Merkwaardig is dat we noch Corophium 

bonelli (MILNE-EDWARDS) noch Corophium volutator (PALLAS) in de be-

groeiingen aangetroffen hebben, die nochtans als dominante Coro-

phiidae voor de haven beschreven werden door LEFEVERE, LELOUP & 
VAN MEEL (1956). 

Volgens THAMDRUP, geciteerd door SMIDT (1951) is Corophium 

zowel "Taster" als "Filtrierer". Jassa falcata wordt door WIESER 
(1959) als "Algenkauer" vermeld. 

D. BIVALVIA. 

De enige waargenomen soort was Mytilus edulis LINNé. 
Zoals we reeds bij de polychaeten vermelden beschreven LEFEVE- 

RE, LELOUP & VAN MEEL (1956) de mosselen samen met  de borstelwormen 

en de nematoden als dominant in de brakwaterbiocoenose van de haven. 

Ook SCHUTZ (1964) beschY;.jft hoe de Mytilus-populatie door 

zijn hoog aantal individuen zijn stempel drukt op de "Pfahlgemein-

schaften, in der Schwentinenünd.ung", en er alle reeds bestaande 
dierlijke begroeiing verdringt. 

De Bivalvia zijn aile "Strudler". Door hun hoge groeisnel- 

heid en hun groot aantal ontwikkelden ze zich in de zomerbegroei- 

ing 1965 tot de belangrijkste biomassa van de aangroei. 

E. GASTROPODA. 

In september en oktober 1964 vonden we herhaaldelijk in 

de begroeiingen de nudibranch Embletonia  pallida (ADLER & HANCOCK). 

Deze soort werd voor het eerst gesigns.leerd in België door COOA+ANS 

& DE CONINCK (1962). Deze marien-meionesohaliene soort voedt zich 

volgens ARNDT  (1964) uitsluitend met hydroidpolypen. 
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F. DECAPODA.  

In juni 1965 hebben we een zeker aantal jonge krabbetjes: 

Carcinus :menas LINNé, op de begroeiingen aangetroffen. 
Dit klopt met de waarnemingen van LEFEVERE, LELOUP & VAN MEEL 

(1956). "Les jeunes stades font partie de l'endobios du recouvre-
ment de moules ". De adulte individuen daarentegen komen hoofdza-
kelijk in het benthos voor. 

Deze carnivoren zijn typische "Kauer". 

G. COELENTERATA. 
De 3 gevonden species : Tubu7e,ria larynx ELLIS & SOLANDER, 

Laomedea longissima (PALLAS) en C ryr.e sarsi LOVEN worden door 
LELOUP (1952) (Faune de Belgique -Coelentérés) vermeld. 

Hij bestempelt de 2 eerstgenoemde als "très communes à, la 
côte belge". 

Op de substraten kon alleen Tubularia larynx enigs2ins tot 
ontwikkeling komen, omdat, dank zij de lange stolonen, de polypen 
steeds boven de slijklaag bleven uitsteken. 

De Cnidaria die feitelijk "Sedimentierer" zijn werden door 

REMANE in de afzonderlijke groep der "Tentakelfanger" geplaatst. 

Volgens ARNDT (1964) zou Laomedea zich vooral met harpacticiden 
voeden terwijl SCHUTZ (1963) v an oordeel is dat ze zowei zo6- ale 
fytoplanktonten vangt. 

H. BRYOZOA. 

We vonden 3 soorten o p  de substraten : Bowerbankia  graci- 
lis LEIDY, Membranipora pilosa (LINTdé) en Far.re1:.a  repens (FIiRRE). 

Alle 3 zijn reeds bekend in Belgi, ofsehoon Farrella repens 

tot nu toe niet in de haven werd aangetroffan. 

Deze "Strudler" zijn zoals de hydr.ozoil, door de slijkaccumu- 

latie, nooit tot volledige ontplooiing kunnen komen op de onderge- 

dompelde substraten. 
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IV.  FYS  IC O-CHEMIE van de AANGROEI.  

A. DROOGGEWICHT  - ASGEWICHT  - ORGANISCHE flTOFFEN.  
Het belang en de noodzaak de aangroei to kenmerken door 

zijn drooggewicht en asgewicht, als betrouwbare, vergelijkbare 

maatstaven vergt geen commentaar. 

Ook de bepaling van het gehalte aan organische stoffen blijkt 

een absolute vereiste. RAYMONT (1963) : "The number of animals  

existing in a unit area of sea bottom may give a very misleading  

indication of its richness owing to the great variation in size of  

animals .... a significant index of richness of the bottom fauna  
is the  dry  organic matter present per unit area of bottom".  

We hebben in de verschillende cyclussen telkens de resultaten  

van deze bepalingen zowel onderling, als in verband met de aanwezi-

ge fauna en de hoeveelheid slijk vergeleken en besproken. We kun-
nen onze bevindingen hieromtrent in 4 punters samenvatten.  

1) de biomasses van de aangroei is funktie van de periode van  

't jaar en van de duur van de immersie.  
organische stoffen  wordt 	+ 2) de verhouding 	drooggewicht 	r~ordt meestal sterk bein- 

vloed dooms de hoeveelheid slijk die vaak de hoofdkomponente van de  

aangroei was.  

3) globaal gezien was de aangroei steeds rijker aan organisch  

materiaal dan om het even Welk ander biotoop, dit door de grate  

biomassa van de macroauna, en het relatief hoog gehalte aan orga-

nisch materiaal van de slijkfraktie.  

4) de maximale aanladingen die we hebben aangetroffen (33 kg/  

m2 ) blijken van dezelfde grootteorde te zijn als deze vermeld in  

de litera.tuur voor lichtschepen (Marine Fouling, 1952).  

Elbe lightship 40 kg/m 2  in 11 maanden,  

New York lightship 23,5 kg/m 2  in 15 maanden,  

New York lightship 21,6 kg/m2  in 16 maanden.  

De cijfers vermeld voor "Test blocks" liggen meestal lager. 

Sand Diego California 25 kg/m 2/jaar, 

Port Reyes California 7,5 kg/m2/jaar,  

Norfolk Virginia 13,2 kg/m2/jaar  
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R. PROTEIIvE.N.  

De eiwitten, die bij de meeste invertebraten het belang-

rijkste deel van de organische stoffen vormen, bleken uiteindelijk 

maar een kleine fraktie van het totale gehalte aan orga.nisch mate- 

riaal van de aangroei te zijn. 

>pijtig genoeg hebben we op het ogenblik der proeven geen af- 

zonderlijke proteinen-bepalingen op de verschillende komponenten 

der begroeiing uitgevoerd, zodat we de resultaten alleen kunnen pro- 

beren te verklaren door de uitleg van TRASK (1934) aan te nemen. 

Volgens deze auteur zouden de sedimenten, dus de slijkfraktie (die 

meestal de hoofdbrok van de aangroei vormt) zeer arm zijn aan pro- 

teineus materiaal. 

C. CHLOROFYLLES.  
Zoals uit het meestal lage gehalte aan chiorofyl b blijkt 

vormen de Chlorophyceae maar een zeer klein deel van de plantaardi.- 

ge biomassa der aangroei. 

Het hoge gehalte aan chlorofyl c daarentegen wijst op de grote 

rijkdom aan kiezelwieren die, volgens d e mikroskopische observatie, 

bijna het totaal der plantenbegroeiing vormen. 

De afwezigheid van groenwieren kan enigszins verklaard worden 

door de grote turbiditeit van het havenwater waardoor de meeste 

lichtstralen slechts tot een geringe diepte kunnen doordringen. 

Volgens HENDEY (1964)  zou chlorofyl c voordl licht gebruiken van 

golflengten die het diepst in het water dringen, hetgeen de domi- 

nantie verklaart van deze groep wieren. We hebben bij de bespre- 

king van de kjezelwieren op het groot belang va n deze groep organis-

men gewezen als voedingsbron voor talrijke invertebraten zowel van 

de micro-, teio- als macrofauna. 

D. VOLUMES en BIOVOLU1vES. 

RENAUD-DEBYSER & SALVAT (1963) : "Pour se rendre compte 

des modalités selon lesquelles s'effectue une chaîne alimentaire 

dans un espace connu, et donner <h chacun des groupes ou espèces 

l'importance qui lui revient, nous pensons que le calcul des biovo-

lumes est une donnée primordiale. En effet, le recensement précis 

de la faune, bien que nécessaire, n'est plus suffisant dans ce 

domaine. 
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Ce n'est plus le nombre d'individus en presence qui est h con-

sidérer puisque ceux-ci sont de taille trop différente, mais c'est 

le biovolume de la matière animale capable de prospérer dans ce mi-
lieu qu'il est intéressant de connaltre. C'est donc le biovolume 
de cette matière animale à la fois consommatrice et denrée consom-

mable qui doit être envisagé ". 

Het was ons spijtig genoeg niet mogelijk deze volumetrische 

bepalingen uit te breiden tot aile afzonderlijke komponenten der 

aangroei, zodat we meestal de begroeiing "in toto" hebben beschouwd 

met, voor de maandproeven, afzonderlijke volume- en gewichtsbepa-

lingen op enkele belangrijke groepen van de macrofauna. 

Om ons echter enigszins een idee te vormen van het belang, als 

biovolume der bakteriën (voor de eiofauna), der copepoden, nemato-
den en oligochaeten (voor de reiofauna), t.o.v. de macrofauna en de 

slijkfraktie, hebben we voor twee typische begroeiingen (augustus- 

november 1964 en februari-juli 1965) gepoogd, op  grove wijze, het 

totaal volume van deze groepen kleinere organismen te bepalen. 
a) Wanneer we, zoals ZOBELL & FELTHAM (1942) 1 mu 3  als gemiddeld vo-

lume van 1 bakterie aannemen, dan zou het biovolume der mikroben 

109mu3  of 1 mm3  per cm3  modder bedragen (1 0/00 ), indien we het 

kiemgetal van 10 9  mikroben per ml slijk en detritus (berekend 

voor de primaire aangroei), in beschouwing nemen. Dit betekent 

dan ongeveer 0,04 cm' bakteriêel protoplasma voor de augustus-
november begroeiing 1964 en 0,07 cm3  voor de februari-juli be-

groeiing 1965. 

b) Wat de copepoden betreft, hebben we zoals RENAUD-DEBYSER & SAL-

VAT (1963) de organismen vereenzelvigd met een bepaald geome-

trisch vast lichaam (cylinder of konas) en aan de hand van hun 

respectievelijke afmetingen, het biovolume berekend. Dit gaf 

een uiteindelijk totaal volume van 0,014 cm 3  copepoden voor 

augustus-november 1964 en 0,010 cm3  voor februari-juli 1965. 

c) Het biovolume der nematoden kan volgens WIESER (1960) berekend 

worden met de  formule L x (B2) 2  x waarbij L de lengte van het 

dier is en Bo de breedte ter hoogte van de oesofagus. Voor de 

juveniele vormen hebben we, zoals WIESER de heift van het volume 

der adulten genomen. 
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ti'JIESER beweert dat het aldus berekende biovolume tamelijk goed  
overeenkomt met dit bekomen met de formule van  ANDRASSY (1956)  
a2b/1,7 waarin a  de maximale breedte is en b de lengte van de  
spoelworm.  

Het totaal biovolume was voor augustus-november 1964.0,110 cm3  
en voor februari-juli 1965  : 0,020 cm3 .  

d) De  oligochaeten kunnen beschouwd worden  ais  cylinders waardoor 
hun volume = ( 2 ) 2L waarin B de brcedte en  L de  lengte is.  Dit  
geeft een totaal volume van 0,06 cm3  voor februari-juli 1965. 

Zetten we aile berekende volumes (van de macro-,  meio en micro- 
fauna en de abiotische frakties) grafisch uit onder de vorm van ku- 
bussen (Fig. 126) dan kan men zich een beter idee vormen van de sa- 
menstelling der aangroei. 
1) Als voornaamste begroeiingskomponent geeft de zand-, slijk- en 

detritusfraktie de aangroei ongetwijfeld een "benthiscl:" karak-  
ter. 

2) Zoals in het mesopsam -ion (RENAUD-DEBYSER, 1963)  en in het ben-  
thos (MARE, 1942 ; VYIESER, 1960) is het aantal individuen van de 
macro -. meio- en microfauna omgekeerd evenredig met zijn res- 
prJctieveli jke bionassa..  

3) De verhouding der biovolu.m.os (of bi.omassa' s ) van macrofaur_a  en  
macrofauna 	 meiofauna 
microfauna is aanzienlijk  graterin de aangroei, dan in het  
benthos. 

nioMassa  meiofauna , De 
verhouding biomassa r~icrof~uria is van dezelfae grootteorde 

als voor het benthos, hetgeen we aan de slijkerige natuur van de 
begroeiing kunnen toeschrijven. 

4) Zoals MARE (1942) het terecht beweert, moet men bij de beschou- 
wing van deze biovolu.:es, om zich een juist idee te vormen van 
het dynamisch karakter van de biocoenose, rekening houden met de 
"rate of reproduction" der verschillende groepen organismen. Zo 
kunnen bv. de bakteriën volgens ZOBELL (1946) door hun snelle 
vermenigvuldiging en hun groot aantal in korte tijd een relatief 
grote hoeveelheid protoplasma produceren, waardoor hun bijdrage 

als voedsel veer "bottom-feeders" terecht aanzienlijk is. De 
meiofauna, die een "turn-over" van enkele weken tot 1 à 2 maan- 
den heeft kan eveneens in relatief korte tijd een belangrijke 
hoeveelheid organisch materiaal opbouwen.  
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De macrofauna ten slotte, bezit wel de grootste biomassa, maar 

zijn reprodu.ktiesnelheid is meests,l klein. 

V.  INVLOED van het MILIEU. 

Als overgangszone tussen de zee en het zoetwater is iedere ha-
ven van nature uit een extreem milieu zowel voor mo.riene  ais voor 
zoetwaterorganismen. 

Om werkelijk in dit biotoop te gedijen moeten de organismen 

dan ook "euryplo.stisch sein, und sehr resistent gegen die vielfnl- 

tigen Unbilden ihres rauhen Umweltklimas (KINrTE, 1964)". 
Zeer kenmerkend voor ieder havenbiotoop is de bewering van 

THIEIVTEMANN (1939) : "Je mehr sich die Lebensbedingungen eines Bio- 

tops von Normalen und für die meisten Organismen Optimalen entfer- 

nen, um so artennrmer wirdt die }3iozbnose, um so charakteristischer 

wird sie ; im um so grosserem Individuenrechtum treten die einzel- 

nen Arten auf". 

KUHL (1963) heeft deze vaststellingen samen met de fysico- 

chemische veranderingen die zich in ieder havengebied voordoen, in 

een zeer duidelijke schets omgezet (Fig. 127). 

Konfronteren we onze eigcn waarnemingen hiermee, dan stellen 

we inderdaad vast dat het aantal gevonden soorten gering is, verge- 

leken met de faunisi.isohe lijsten van euhaliene fytal- en mesopsam-

mon biotopen (NOODT, 1957 ; 4VIESER, 1959 ; DELAMARE-DEBOUTTEVILLE, 

1960). 
De enorme populaties die we, vooral bij de meiofauna, geteld 

hebben, bewijzen dat ook de begroeiing aan dit algemeen schena be- 

antwoordt. Verschillende onderzoekers hebben cijfers opgegeven van 

de rijkdom aan copepoden en nematoden in benthische biotopen die ze 

onderzocht hebben. 

SNIDT (1951) geeft hiervan volgende tabel, waaruit we de ver- 

houding rlematoda  berekenden. Copepoda 
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NEMATODEN/m2  

REES (1940)(tidal 
area in Bristol 10.400.000 Channel)(estua- 

rine muds) 

MOORE (19 31) 	(Lock 
Head, Clyde See 	251.500 

area) 

MARE (1942) 	 116.000 (Plymouth) 

KROGH & SPARCK 
(1936) 	 87.000 

(The Sound) 

ROUGIS (1946) 	 888.000 (Lion Bay) 

PUROSJOKI (1945) 	 58.120 
(Tv.rminne, Finland) 

SMIDT (1951) 	 1.084.000 (Waddenzee) 

We kunnen hieraan nog de resultaten 

PERKINS (1958) 
(Shore at Whit- 	5.220.000 
stable, Kent) 

Verhouding 
COPEPODEN/m2 	Ner_iatoda 

Copepod &  

	

500.000 	 20 

	

69.700 	 3,5 

	

32.000 	 3,6 

	

14.500 	 5,8 

	

136.000 	 6,5 

	

4.840 	 12 

	

837.000 	 1,2 

toevoegen van s 

	

486.000 	 10,7 

WIESER (1960 
(Buzzards Bay USA) 1.860.000 	 9 tot 99 

Volgens WIESER (1960) is het aantal nematoden opgegeven door 
MOORE, MARE, KROGH & SPARCK, en PUROSJOKI veel te klein omdat deze 
auteurs zeven met maaswijdte 100-200 mu gebruikten die nog een be- 
langrijk % spoelwormen doorlaten. 

Door de aanlading stijgt het oorspronkelijk beschikbare opper- 
vlak (40 cm2 ) van de plaatjes tot maximaal 4 maal voor de sterkste 
begroeiingen (200 cm2  ruwweg bepaald). Dit betekent dat we onze 
resultaten moeten vermenigvuldigen met 50 om ze te herleiden tot 
1 m2  oppervlak. 

Voor de augustus-november 1964 aangroei geeft dit 7.000.000 
nematoden/m2  en + 100.000 copepoden/m2  (verhouding 70/1) en voor de 
sterkste juni en juli aanladingen 1965, 3.000.000 nematoden/m2  en 
+ 150.000 copepoden/m2  (verhouding 20/1). 
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Of.schoon deze cijfers schijnbaar beneden enkele maxima blijven 

van bovenstaand tabelletje is de begroeiing globaal gezien nochtans 

rijker dan het "benthos". Immers door de aanwezigheid van een ses- 

siele en hemi-sessiele macrofauna (Cirripedia, Lamellibranchia en 

koker-bewonende polychaeten) is de beschikbare plaats voor de meio- 
fauna, per m2  oppervlak veel geringer in de aangroei dan in het 
benthos. 

Alle auteurs zijn het ermee eens dat : "The immediate mud sur- 
i i i4e face appears to be by far the richest layer for all group 'imlcro-

benthos ; the density of organisms is appreciably less even at a 

depth of 1-2 cm" (RAYMONT, 1963). 

Beschouwen we de resultaten van bovenstaande tabel als betrek-

king hebbende op een diepte van 1 cm, dan zijn de nematodenindices, 

maximaal 500 (PERKINS, 1958) en 1.000 (REES, 1940), terwijl we i n  

de aangroei heel vaak waarden vonden die hierboven lagen, tot 7.000 

toe. Deze rijkdom aan individuen moet ongetwijfeld in verband ge-

steld worden met de grote hoeveelheid beschikbaar voedsel : "Estua-

rine inshore areas are particularly conducive tot the establish-

ment of highly prolific populations of benthic and epibenthic or-

ganisms, particularly where the naturally high productivity of 

shallow waters is enhanced by regenerated nutrients derived from 

organic effluents of industrial or domestic origin" (CRISP, 1960). 

Het geringe aantal typische "predatoren" van de meeste groepen 

organismen die in de begroeiingsbiocoenose voorkomen speelt echter 

eveneens een primordiale rol. We komen hierop terug bij de bespre-

king van de vcedingsketen. 

De verhouding nematoden-copepoden in onze proeven ligt merke-

lijk hoger dan deze die we uit de resultaten van de andere onder-

zoekers berekenden (zie tabelletje). 

Slechts TIESER (1960) vond een meiofauna die voor 89 tot 99% 

uit spoelwormen bestond. 

Misschien kan deze hogs verhouding enigszins verklaard worden 

door de verschillende levenswijze van deze twee groepen inverte-

braten. De meeste copepoden van de begroeiingsbiocoenose komen al--

leen aan het oppervlak voor (typische epifaunavormen), terwijl de 

nematoden ook "in" de zand-, slijk- en detrituslaag leven (= in-

fauna), en dus over een veel grotere "plaats" beschikken. 
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VI. BIOZONOSEGET ,,ISCH (AX, 1951). 

Zoals AX (1951) en SCHUTZ 	KINNE (1955) voor het "Pfahlbe- 

wuchs", hebben we kunnen vaststellen dat de begroeiings-assnciatie 

op ondergedompelde substraten een "gemengde" communauteit is. 

1. Balanus  en Mytilus, die men overal op ondergedompelde substraten 

aantreft, zijn typische rotsbewoners. 

2. Bij de meiofauna treft men steeds een aantal typische vertegen- 

woordigers aan van de "Phytal" biocoenose. Zo bvb. bi j de Cope- 

poda s Iiarracticus obscurus, Ectinosoma melaniceps, Alteutha in-

terrupta, Amphiascus minutus en Dactylopodia vulgaris (7OODT, 

1957). 

3. Bij de nematoden zijn Anticoma limalis en Enoplus  communie  ken- 

merkende soorten voor het Phytal (GERLACH, 1958). 

4. Ook typische bewoners van slijk en detritus zoals de meeste oli.- 

gochaeten, en  bepaalde nematoden (bvb. de monhysteriden) komen 

voor. Echte mesopsammon-bewoners schijnen te ontbreken. 

5. Last but not least bevat de begroeiingsbiocoenose een zeker aan- 

tal organismen die ale "eurytoop" bekend staan é N itocra typica, 

Nitocra spinipes, Tisbe furcata, Ameira parvula bij de copepoden 

(NOOD`.i, 1957), Paracanthonchus caecus, Allgeniell_a aff. tennis, 

Axonolaimus p.araF:)in;;sus, Ascolaimus elongatus, Tripyloides ma- 

rinus, Neochromadora poeci..J.osoma bij de nematoden (GERLACH, 

1958) en Fabr_icia sa.bella bij de polychaeten. 

Zoals AX (1951.) het terecht beweerd heeft voor de "paalbegroei- 

ing" moet ook de aangroei op onze substraten veeleer als een "bio- 

coenotisches Gemisch" bestempel_d warden, dan als een typische as- 

sociatie die tegenover andere biocoenosen (zoals het benthaal of 

het phytaal) kan gesteld warden. 

VII. VOEDINGSKETENS. 

Als laatste punt van deze verhandeling hebben we gepoogd, aan 

de hand van de verzamelde gegevens over de voedingswijze en de aard 

van het voedsel, de interrelaties en de verhouding tot het plankton 

bij de verschillen_de groepen organismen van de aangroei in een 

"trofische keten" uit to drukken (Fig. 128). De voile lijnen dui- 
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den het voedsel aan dat normaal gebruikt wordt ; de stippellijnen 

wijzen op voedsel dat slechts "bij gelegenheid" ingenomen wordt. 

De macrofauna : verschillende groepen hiervan zijn volledig afge-

stemd op het voedsel van het omringend pelagisch milieu. En- 

kele andere vinden het gedeeltelijk in het water, gedeeltelijk 

in de begroeiing zelf. Slechts twee groepen omnivoren (die af 

en toe in de aangroei voorkomen) kunnen een predatorische ak- 

tiviteit uitoefenen op de macro-, meio- en microfauna. 

De meiofauna : de harpacticiden en de oligochaeten halen al hun 
voedsel uit de zand- en slijkfraktie (die zeer rijk is aan de- 
tritus, bakteriën en diatomeën). Hetzelfde geldt voor de 

nematoden waarbij al dan niet een voorkeur voor een of ander 
komponent van deze slijkfraktie kan optreden. De nematoden 

met sterk bewapende mondholte kunnen op andere spoelwormen j 
jagen. 

De microfauna : 

a) Bij de ciliaten vinden we zeer gevarieerde voedingswijzen : 

1. De sessiele microfagen (Zoothamnion-Vorticella) halen hun 

voedsel uit het zeewater. 
2. De vrljlevende daarentegen (Euplotes) vinden het nodige in 

de slijk- en detritusfraktie der begroeiing. 

3. De sessiele vegetivoren leven van planktonische kiezel- 
wieren en c i.;.lorophyceën. 

4. De vrijlevende vreten die.tomeën die ze in de aangroei 

vinden. 

5. De vrijlevende carnivoren jagen op de Protozoa die in de 

begroeiing voorkomen. 

6. De sessiele vangen voor een groot deel ook planktonische 

eencelligen. 

b) Bij de bakteriën zijn zowel autotrofen als heterotrofen aan- 

wezig. 

De microflora : de kiezelwieren zijn autotroof (op uitzondering 

van de apochlorotische vormen die we sors aantroffen). 
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De konklusie die zich bij de beschouwing van Fig. 128 o —

dringt is dat de grootste fraktie van de macro-, meio- en micro-

fauna van één en dezelfde voedingsbron leven, namelijk diatomeën, 
bakteriën of detritus die ze ofwel in de begroeiing, zelf vinden, 

ofwel in het omringend water. 

We kunnen dus niet zoals in andere middens (plankton en ben-

thos) die microfauna en -flora, meiofauna en macrofauna respec-

tievelijk als een mooie opeenvolging van trofische niveau's : 

"primary producers, primary consumers en secundary consumers" 

(REID, 1961) beschouwen, maar we moeten veeleer de volledige bio-

coenose zien als hoofzakelijk georganiseerd "in parallel", met 

slechts een gering aantal  "linkages". 
Ook DELAMARE-DEBOUTTEVILLE (1960) vond bij "les animaux de la 

tisakk 
faune interstitielle et des\souterraines" een analoog verschijnsel. 

Ofschoon de aangroei op ondergedompelde substraten in havens 

door zijn "gemengde natuur "(Biocoenose-gemisch) niet volledig af- 

zonderlijk mag gesteld worden t.o.v. het benthaal of het phytaal, 

bekleedt hij toch, door zijn grote "biomassa" per volume-eenheid 

begroeiing, door zijn klein aantal soorten, doch groot aantal 

individuen en door de organisatie in parallele voedingsketens een 

speciale plants in het marien ecosysteem. 
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SAMNVAT T IN G . 

In 1963, 1964 en 1965 werden een reeks proeven ondernomen in 

de haven van Oostende, am het ontstaan en de evolutie van de aan-

groei op ondergedompelde substraten van verschillende natuur to 

bestuderen. 

De primaire film werd onderzocht op draagglaasjes die, op 

verschillende tijdstippen van het jaar, van 1 tot 4 dagen in het 

water werden gehangen. Deze film bleek bijna uitsluitend van bak-

teriële aard. Een methode werd uitgewerkt om de mikroben zoveel 

mogelijk van het substraat los te krijgen. Verschillende voedings-

bodems, evenals 2 manieren van uitplaten werden vergeleken ten 

einde zoveel mogelijk bakteriën van de proefsubstraten in kultuur 

te brengen. 

De primaire aangroei werd nagegaan op draagglaasjes en plaat- 

jes in hout, metaal en metaal bedekt met een anti-fouling verf 

(aile van dezelfde afmetingen als de draagglaasjes) die in het 

begin van iedere maand, voor 15-dagen in het water werden gehan- 

gen, dit gedurende e on  ganse jae.rcyclus ( juli 1964 - juni 1965). 

Het aantal bakteriën, de natuur en de hoeveelheid van de aan- 

wezige invertebraten werden telkens bepaald. Ook de fysicn- 

chemische samensteilir_g van de aangroei (drooggewicht, asgewicht, 

organische stoffen, proteinen en chlorofyl) werd onderzocht. 

We verkregen aldus talrijke gegevens over de settlingsperiode 

der voornaams -ce fouling-organismen, en de kwalitatieve en kwan- 

titatieve samenstelling der begroeiingsbiocoenose. 

De primaire aangroei was het grootst (volume en gewicht) 

tijdens de zomermaanden en miniem in de winter. 

l;Tat de substraatspecificiteit betreft, bleek hout steeds het 

grootste aantal invertebraten te bezitten, zowel sessiele als 

urijlevende. 

De secundaire begroeiing werd op dezelfde 4 substraten nage- 

gaan gedurende de tweede helft van 1964. Laders met plaatjes wer- 

den ingehangen voor ber7roeiingsperioden gaande van 1 tot 6 maanden. 
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De proeven moesten echter na maanden reeds worden onderbroken daar 

aile apparatuur door een grote slijkmassa was bedekt (massale 

settling en ontwikkeling van kokerbewonende polychaeten). 

Het onderzoek werd echter onmiddellijk voortgezet met nieuwe 

kaders en plaatjes, voor een 1, 2, 3 en 4 maanden begroeiing. 

De fysico-chemische, kwalitatieve en kwantitatieve bepalingen 

waren dezelfde als voor de primaire aangroei. 

Ofschoon de zeepokken zich ontwikkelden tot de belangrijkste 

biormassa van de aangroei, lagen de polychaeten door de accumulatie 

van slijk die ze veroorzaakten, aan de basis van 	1) het grote 

volume en gewicht van de aanladingen ; 	2) het ontstaan van een 

zeer rijke micro- en meiofauna. 

Hout droeg opnieuw telkens de rijkste begroeiing. 

De secundaire aangroei werd ten slotte in 1965 "in extenso" 

onderzocht op één substraat ; hout, in een reeks begroeiingsproe- 
ven die zich overlapten in de tijd. 

Ofschoon gepîand om alle begroeiingen van 1 tot en met 12 

maanden weer te geven, moest de cyclus na 8 maanden worden onder- 

broken door moeiliikheden met het vlot, doch werd vervolgens voort- 

gezet voor 4  maanden op nieuw materiaal. 

De aangroei werd kwalitc.tie.f, kwantitatief en fysico-chemisch 

onderzocht. 

De aanlading wordt pas belangrijk in mei door de settling van 

zeepokken en polychaeten. Van juni naar augustus wordt de aan- 

groei geleidelijk volledig gedomineerd door de sterke ontwikkeling 

van jonge mosseltjes, die de rest van de aangroei versmachten of 

verdringen. Dit had vaak het afvallen, geheel of gedeeltelijk, 

van de begroeiing voor gevoîg. 

Van september naar december ten slotte is de aanlading gering, 

van slijkerige natuur, doch zeer rijk aan vertegenwoordigers van 

de micro- en meiof auna . 

De secundaire begroeiingen die werden onderzocht in 1964 en 

1965 omvatten i -r. totaal (Fig. 129) : 13 1-maandbegroeiingen, 11 

2-maandbegroeiingen, 8 3-maandbegroeiingen, 6 4-maandbegroeiingen, 
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3 5-maandbegroeiingen, 2 6-maandbegroeiingen en 2 7-maandbegroei- 

ingen. 

De floristische en faunistische lijst der organismen die in 

de aangroei werden gevonden bestaat uit : 6 soorten groenwieren, 

96 soorten kiezelwieren, 3 soorten rhizopoden, 7 soorten flagel- 
laten, 55 soorten ciliaten, 3 soorten hydrozoën, 3 soorten bryo- 

zoën, 3 soorten Rotatoria, 1 plathelminth, 6 soorten polychaeten, 
1 oligochaet, 27 soorten nematoden, 1  lamellibranchiaat, 1 gastro-

pood, 18 soorten copepoden, 2 soorten zeepokken, 2 soorten amphi- 

poden en 1 decapood. 

Talrijke species hiervan zijn nieuw voor de Belgisehe fauna. 

De maximale begroeiingen per oppervlakte-eenheid blijken van 

dezelfde grootte-orde te zijn als deze vermeld in de literatuur. 

De aangroei is door de grote biomassa der macro_fauna veel 

rijker aan organisch materiaal dan gelijk welk ander biotoop. 

VolUmetrisch is de "abiotische fraktie" (slijk en  detritus) 

meestal de belangrijkste komponent van de ae,nlading, met als ge- 

volg de ontwikkeling van een rijke micro- en meiofauna. 

De begroeiing b;;antwoordt goed aan het algemeen schema van 

KUHi, (1963) voor aile havens, namelijk een gering aantal soorten, 

doch een groot aantal individuen. 

De begroeiingsa^4,ociatie is van gemengde natuur (Biozid'bsege- 

misch) en omvat naast rotsbewoners, typische benthale en phytale, 

evenals eurytope soorten. 

De aangrceibiocoenose blijkt ten slotte, op gebied van voe- 

ding, georganiseerd te zijn in parallelP ketens ; de micro-, meio- 

en macrofauna leven meestal van één en dezelfde voedingsbron, na- 

melijk bakteriën, detritus en kiezelwieren die ze in de aangroei 

zelf vinden of uit het omringend pelagisch milieu haler_. De be- 

groeiing bekleedt hierdoor toch, ondanks haar gemengde natuur, een 

afzonderlijke plaats in het marien ecosysteem. 
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Fig. 7 	Kader met draagglaasjes 
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Fig. 13 Kader met plaatjes in glas, hout, metaal 
en metaal bedekt met anti-fouling verf. 
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Fig. 16 	Zoothamnion  commune  KAAL 

A. Vasthechting aan het substraat 
D. Kolonie•vorming 
C. Zooiëden 
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Fig. 17 Leucothri.x MUCOJ OERSTED 
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C, Massale tri ehomen-ontwikkeling 



Fig. 18 	Gallionella ferraginea  EHRENBERG 



Fig. 19 	Corynophrya lynmbyei  (EBRENBERG) 
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Fig. 23 	Primaire begroeiing 1-15 mei 1965 
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Fig. 24 	Balanus improvj sus (DARWIN) 
Lietamorfose van cypris-larve tot kleine zeepok 

A. Cypris-larve 
B. Afplatten van de basis 
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Afwerpen van de cypris-schaal . 
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Fig. 25 Primaire begroeiin 1-15 september 3964 
Balanus-settling 

A. Op glas 
B. Op hout 
C. Op metaal 
D. Op anti-fouling 
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Fig. 49 Kader met plaatjes in glas, hout, metaal 
en metaal + anti-fouling, ingehangen op 1 juni 1964 

Fig. 50 Zelfde kader bij het uithalen, 2 maanden later 
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Fig. 53 	Secundaire begroeiing na 1 maand immersie 

(juni 1964) 



Fig. 54 Nieuwe kader voor maandproeven 1964 

Fig. 55 Augustus 1964 1-maand begroeiing 

Fig. 56 Augustus-oktober 1964 3-maanden begroeiing 



Fig. 57 Secundaire begroeiing op glas en hout na 2 maanden 
immersie (augustus-september 1964) t.o.v. contr8le-
plaatjes 



cn 

Fig. 58 Secundaire begroeiing na 3 maanden immersie 
(augustus-oktober 1964) t.o.v. controleplaatjes 

A en B : Op glas en hout 
C en D : Op metaal en metaal + anti-fouling 
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Fig. 60 Secundaire begroeiing na 2 maanden immersie 
(juni-juli 1964) 
Basale aangroei opgenomen doorheen glas 

A. Balanus-improvisus  DARWIN 
B. Polydora ciliata  (JOHNSTON) 
C. Eizakjes van Polydora 
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Fig, 62 Secundaire begroeiing na 1 maand immersie 
(augustus 1964) 

Jonge Balanus  improvisus  DARWIN 

A : Op glas 
B : Op hout 
C : Op metaal 
D : Op anti-fouling 
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Fig. 63 Secundaire begroeiing na 2 maanden immersie 
(augustus-september 1964) 
Balanus improvisus DARWIN 

A : Patella-type op anti-fouling 
B : Basis, zichtbaar doorheen glas 
C : Settling en ontwikkeling op glas, hout, metaal 

en metaal bedekt met anti-fouling. 
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Fig. 76 

A  :  Geraamte met kadertjes 
B : Kadertje met plaatjes 
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Fig. 79 Secundaire begroeiingen 1965 

A : 1,2,3 en 4 maanden-aangroei (aanvang begin 
januari 1965) 

B : Januari-4 maanden begroeiing t.o.v. contr8le-
plaatje 



c 

Fig. 80 Secundaire begroeiing 1965 

A en B:Uitzicht van de aangroei in mei t.o.v. contr8le-
plaatje 

C : Balanus-settling 



Fig. 81 Secundaire begroeiing 1965 

Uitzicht van de aangroei in juni t.o.v. contr8le-
plaatje 



Fig. 82 A : Polydora ciliata  (JOHNSTON) 

B : Balanus crenatus  BRUGUIERE 



B 

Fig. 83 
	

A : Polydora-kokers uitstekend boven het slijk 

B : Accumulatie van mosseltjes op de sluitstuk-
ken van Balanus  



Fig. 84 	Secundaire begroeiing 1965 

Juni-1 maand aangroei bijna uitsluitend 
bestaande uit Zoothamnion-kolonies 
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Secundaire begroeiingen 1965 

Fig. 85 Februari-juli aangroei 
Fig. 86 Juni-juli aangroei 
Fig. 87 Februari-augustus aangroei 

t.o.v. contrSleplaatjes 



Fig. 88 Secundaire begroeiing 1965 

September-1 maand aangroei t.o.v. controle-
plaatje 



• 

Fig. 89 
	

Secundaire begroeiing 1965 

Uitzicht van de aangroei in oktober t.o.v. 
controleplaatje 



Fig. 90 	Secundaire begroeiing 1965 

November-1 maand aangroei 
t.o.v. contr8leplaatje 
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Opnamen doorheen glas (vergroting 3 x ) 
Fig. 94 Balanus crenatus BRUGUIERE in de mei-begroeiing 
Fig. 95 Idem juni-begroeiing 

Fig. 96 Balanus improvisus DARWIN in de juni-juli aangroei 
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Fig. 105 
	

Settling van Folliculiniden 

A : Op het substraat (opgenomen doorheen glas) 

B : Op Polydora-kokers 
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Fig. 106 	Zoothamnion commune KAKI 

De voedselvakuolen zitten volgepropt met 
gonidia van Leucothrix mucor OERSTED 
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c 
Fig. 112 Micro-organismen loodrecht vastgehecht op 

Zoothamnion-stammen 

A : Onbekend micro-organisme 
B : Bakteribntrichomen 
C : Dwarse doorsnede door Zoothamnion-stam  



B 

A 

D 
	

c 
Fig. 113 Mesoeke symphorionten 

A : Acineta harpacticicola  PRECHT 
B : Nitocra typica  met Acineta harpacticicola 
C : Cothurnia nitocrae  PRECHT 
D : Nitocra typica  met Cothurnia nitocrae  



Fig. 114 	Stenoeke symphorionten 

Al van Nitocra typica  met 

A : Lecanophrya drosera  KAM, 
B : Collincrlirya  dimorpha  KAM, 



A 

B 
	

c 
Fig. 115 	Vrijlevende ciliaten 

A : Litonotus duplostriatus (HAUFAS) 
B : Dysteria sp. 
C : Diophrys scutum DUJARDIN 



c 
Fig. 116 Vrijlevende ciliaten 

A : slotes elegans KAHI (dorsale zijde) 
B : Euplotes charon (MUILER)(dorsale zijde) 
C : Euplotes vannus (MULLER)(ventrale zijde) 



 

1 00 II 

A B 

 

Fig. 117 Loptocaris minute  J T.SCOTT 

A : Furca 
B : P 56 



100/1 

Fig. 118 	Tisbe  gracilis  (T.SCOTT) 
A : P 1 
B : P 5 ? 
C : P 5 a 
D : P 6 3 
E : Furca 



B 

•  

100 11  

Fig. 119 Dantylopodia  W1 ;aris  (SARS) 

A : P 1 
Lipcp 

C : Enp P 2 
D : P 5 (-3` 
E : P 5 



A 

Fig, 120 	Schizopera comnacta LINT 

A : P 1 ? 
B : P 5 $ 
C : P 5 e  __ (teratoln:Ae : proximaal deel van 

basipodiet links met 3,rechts met 
2 stekels) 

D : Furca 



A 

	 J 
100 )1  

Fig. 121 Amphiascus minutus (CLAUS) 

A : P 1 (1 
B : Enp P 2 cl,  
C : P 5 a 
D : P 5? 



 

100p. 

 

Fig. 122 Ameira parvul (CLAUS) 

A : P 1 
B : P 5 ? 



A 

  

Wip 

Fig. 123 

Oncholaimus ,-.ampylocercoides  DE r;O:iINCK en SCHUUREANS- 
STEKHOVEN 

A : Kop 
B : Spiculum en staart 

Metaparoncholaimu2_22.22zlocercus (DE MAN) 

C : Spicula en staart 



Fig. 124 Monhystera disiuncta BASTIAN 

A : Kopulatie-houding 
B : Detail der genitale streek bij de kopulatie 



A - 1 

B - 1 

A -2 

B -2 

Fig. 125 Uitgestulpte tromp en paragnathen bij 

A : Nereis  succinea  LEUCKART 

1 : Dorsale zijde 
2 : Ventrale zijde 

B : Nereis kerguelensis  Mc INTOSH 

1 : Dorsale zijde 
2 : Ventrale zijde 
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Abb. 12: Sdbeinatische Darstellung zur ErMuterung des 
Hafenbewuchs-Bildes an verschiedenen Punkten einer 

Fluf3iniindung oder Lagune (A.—E) 
Von oben noch unten: Einteilung in haline Zonen, Verlauf des Salz-
gehaltes, der Wassertrbung, Vertelling des Detritus, der marinen und 
Iimnischen Plankter noch Arten- und Individuen Zahl, Maximum-Gebiet 
des abgestorbenen Planktons (Verarmungszone), Angabe der Wasser-
farbe, der Typen des „Hafen"-Bewuchses — artenreicher (individuenarm) 

und individuenreicher (artenarm) Bewuchs 	und der Bewuchsstarke 

( uit KUHL , 1963 ) 
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LIJST DER TABELLEN. 

FYSICO-CHEMISCH ONDERZOEK VAN HET MILIEU. 

Tabel 1.- Temperatuur van het zeewater. 

Tabel 2.- pH - Chloriden - Opgeloste zuurstof van het zee-
water in 1964. 

Tabel 3. - pH - Chloriden - Opgeloste zuurstof van het zee-
water in 1965. 

DE PRIMAIRE FILM. 

Tabel 4.- Kwantitatief mikroskopisch onderzoek van de bakte-
riën op draagglaasjes na 1 tot 4 dagen onderdompe-
ling. 

Tabel 	5. - Centrifugeren der glaasjes. 
Tabel 6.- Turbulentievorming rond een glaasje met behulp 

van een magneetroerder. 

Tabel 	7.- Afborstelen der glaasjes. 

Tabel 	8.-- Afspuiten der glaasjes. 

Tabel 	9. - Afzuigen der glaasjes. 

Tabel 10.- "Waterpressure-and-suction rinsing method". 

BAKTFRIOLOGISOH ONDERZOEK  - VOEDINGSBODEMS EN UITPLATING. 
T›Jel 11.- Rekenkundig gemiddelde - Gemiddelde deviatie en 

gemiddelde deviatie in % van het aantal kolonies. 
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Aantal kolonies x 102. 
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kolonies x 10 3. 

DE PRIMAIRE AANGROEI - 15-DAGEN•CYCLU7). 
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TEMPERATUUR VAN HET ZEEWATER 
Tabel -1- 

1964 1965 
PERIODE 

Gem. Min. Max. Gem. Min. Max. 

JANUARI 4,3 4,0 5,0 3,8 2,1 5,4 

FEBRUARI 4,2 3,2 5,1 3,3 2,2 3,7 

MAART 4,4 3,0 6,2 4,1 2,8 7,0 

APRIL 5,8 4,4 7,2 7,9 6,6 8,7 

MEI 12,3 7,1 15,2 11,3 9,0 14,0 

JUNI 15,1 14,5 16,2 15,2 14,2 16,2 

JULI 17,2 14,9 20,5 16,4 15,5 17,4 

AUGUSTUS 19,0 17,8 20,0 17,3 15,8 18,3 

SEPTEMBER 17,7 15,6 20,1 15,0 13,8 16,6 

OKTOBER 12,0 8,0 15,6 13,7 11,6 15,5 

NOVEMBER 8,2 6,6 10,0 7,4 4,2 11,3 

DECEMBER 6,1 2,2 9,0 5,9 4,5 6,8 



Tabel -2- 
pH - CHLORIDEN (Chloriniteit) - OPGELOSTE ZUURSTOF (% verzadiging) 

VAN HET ZEEWATER IN 1964 

PERIODE 
	

DATUM 	pH 	Cl (g/1) 	02 (% verzadiging) 

JANUARI 

FEBRUARI 

MAART 

APRIL 

MEI 

JUNI 

JULI 

AUGUSTUS 

SEPTEMBER 

OKTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

	

30 	7,5 	9,36 
	

52 

	

13 	7,6 	11,51 
	

69 

	

27 	7,5 	10,23 
	

55 

	

12 	7,4 	12,72 	 71 

	

26 	7,3 	3,30 	 49 

	

9 	7,6 	12,34 	 56 

	

23 	7,5 	13,42 	 28 

	

8 	7,6 	17,01 	 51 

	

21 	7,6 	15,51 	 48 

	

4 	7,5 	14,14 	 22 

	

18 	7,7 	16,90 	 51 

	

2 	7,6 	14,34 
	

48 

	

16 	7,6 	16,34 
	

56 

	

6 	7,4 	16,21 
	

33 

	

20 	7,4 	13,80 
	

36 

	

3 	7,8 	14,33 
	

68 

	

17 	7,8 	17,01 
	

69 

	

8 	7,3 	14,11 	 44 

	

22 	7,9 	12,7 	 14 

	

4 	7,2 	14,34 	 75 

	

19 	7,2 	2,5 	 29 

	

10 	7,3 	9,62 	 69 

	

22 	7,4 	9,54 	 59 



Tabel -3- 

pH - CHLORIDEN (Chloriniteit) - OPGELOSTE ZUURSTOF (% verzadiging) 
VAN HET ZEEWATER IN 1965 

PERIODE DATUM pH Cl 	(g/1) 02 (% verzadiging) 

ANUARI 

FEBRUARI 

MAART 

APRIL 

MEI 

JUNI 

JULI 

AUGUSTUS 

SEPTEMBER 

OKTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

4 
18 

1 
15 

1 
15 
29 

12 
26 

10 
24 

5 
19 

5 
19 

2 
16 
30 

13 
27 

11 
25 

8 
22 

13 

7,3 
7,7 

7,5 
7,8 

7,9 
7,1 
7,4 

7,4 
7,5 

7,7 
7,5 

7,4 
7,6 

7,6 
7,6 

7,6 
7,5 
7,2 

7,0 
7,5 

7,2 
7,1 

7,4 
7,4 

7,2 

1,40 
3,40 

4,65 
6,50 

5,90 
9,65 
7,50 

13,55 
12,70 

15,25 
16,35 

13,50 
13,55 

15,65 
11,50 

17,00 
16,95 
13,35 

7,35 
15,50 

13,80 
14,80 

15,00 
15,30 

3,90 

39 
38 

36 
43 

20 
15 
18 

29 
21 

10 
23 

58 
7 

11 
23 

2 
20 
22 

17 
12 

8 
28 

20 
47 

17 



KWANTITATIEF MIKROSKOPISCH ONDERZOEK VAN DE BAKTERIEN OP 

DRAAGGLAASJES NA 1 tot 4 DAGEN ONDERDOMPELING. 

AANTAL DAGEN IMMERSIE 

AANVANG DER IMMERSIE 1 2 3 4 

18 éeptember 1963 52-62.000 133-147.000 

19 november 1963 30-45.000 

20 november 1963 18--34.000 

2 december 1963 93-102.000 51-86.000 

20 januari 1964 39-45.000 

6 maart 1964 187- 312.000 

15 mei 1964 

       

4.680-13.774.00n 

       

         

         



Tabel -5- 

CENTRIFUGEREN DER GLAASJES 

PERIODE 
Aantal 	 Aantal 
uren 	Glaasjes "A" 	overblijvende 

immersie 	 bakteriën 

Aantal 
kolonies 

	

18-19 SEPT. 1963 	24 	52- 62.000 	60.000 	350 

	

18-20 SEPT. 1963 	48 	133-147.000 	140.000 	650 

Tabel -6-   

TURBULENTIEVORMING ROND EEN GLAASJE MET BEHULP VAN EEN MAGNEETROERDER 

PERIODE 
Aantal 
uren 

immersie 
Glaasjes "A" 

Aantal 
overblijvende 
bakteriën 

Aantal 
kolonies 

19-20 NOV. 1963 24 30- 45.000 38.000 150 
20-21 NOV. 1963 24 18- 34.000 20.000 150 
2- 4 DEC. 1963 48 93-102.000 115.000 360 
2- 5 DEC. 1963 72 51- 86.000 25.000 1.425 

20-23 JAN. 1964 72 39- 45.000 41.000 410 



AFBORSTELEN DER GLAASJES 	 Tabel _7_  

PERIODE 
Aantal 	 Aantal 
uren 	Glaasjes "A" 	overblijvende 

immersie 	 bakteriën 

Aantal 
kolonies 

losgekomen 

	

losgekomen 	bakteriën 

	

bakteriën 	dat in 
kultuur 
gaat 

2- 4 DEC. 1963 	48 	93-102.000 	15.000 	1.450 	84-86% 	1,6-1,8% 
2- 5 DEC. 1963 	72 	51- 86.000 	16.500 	2.500 	68-81% 	3,5-7,2% 

AFSKITEN DER GLAASJES 
	 Tabel -8-  

PERIODE 
Aantal 	 Aantal 
uren 	Glaasjes "A" 	overblijvende 

immersie 	 bakteriën 

Aantal 
kolonies losgekomen 

bakteriën 

losgekomen 
bakteriën 
dat in 

kultuur 
gaat 

19-20 NOV. 
20-21 NOV. 
2- 4 DEC. 
2- 5 DEC. 

1963 
1963 
1963 
1963 

24 
24 
48 
72 

30- 45.000 
18- 34.000 
93-102.000 
51- 86.000 

9.000 
4.800 
6.600 
8.400 

70 
290 

2.020 
1.860 

70-80% 
74-86% 
92-93% 
84-91% 

0,1-0,3% 
0,9-2,1g 
2,1-2,3% 
2,3-4,31 



Tabel - 9 - AFZUIGEN DER GLAASJES 

PERIODE Aantal 
kolonies losgekomen 

bakteriën 

losgekomen 
bakteriën 
dat in 
kultuur 
gaat 

Aantal 
overblijvende 
bakteriën 

Aantal 
uren 	Glaasjes "A" 

immersie 

1.820 
2.340 

27.000 
6.000 

2- 4 DEC. 1963 
2- 5 DEC. 1963 

48 	93-102.000 
72 	51- 86.000 

	

71-74% 	2,4-2,7% 

	

89-94% 	2,9-5,2% 

Tabel -10- "WATERPRESSURE - AND - SUCTION RINSING METHOD" 

Pe- 
ri- 
ode 

Toe- 
stel Periode Aantal 

kolonies 

Aantal 
overblijv. 
bakteriën 

Glaasjes "A" 
losgekomen 

losgekomen 	bakteriën dat in bakteriën kultuur 
gaat 

A 
B 

20/23-1-64 
6/10-111-64 

72 
96 

	

39- 	45.000 

	

187- 	312.000 
4.500 

48.250 
2.200 
2.800 

89-90% 
75-85% 

5,4_ 6 
1 	- 2

,3%  
% 

C 6/10-111-64 96 187- 	312.000 49.500 10.325 74-84% 3,9- 7,5% 
D 6/10-111-64 96 187- 	312.000 10.250 12.800 95-97% 4,2- 7,2% 
E 6/10-111-64 36 187- 	312.000 30.375 966 84-90% 1% 
F 15/19-V-64 96 4.680.000-13.774.000 1.092.000 611.000 77-94% 4,8-17 % 
G 15/19-V-64 96 4.680.000-13.774.000 561.000 1.261.000 89-96% 9,5-40 < 
H 15/19-V-64 96 4.680.000-13.774.000 670.000 775.000 86-96% 6 	-19 < 
I 15/19-V-64 96 4.680.000-13.774.000 390.000 1.544.000 92-97% 11,5-36 < 



Tabel -11- 

REKENKUNDIG GEMIDDELDE - GEMIDDELDE DEVIATIE EN GEMIDDELDE DEVIATIE 
IN % VAN HET AANTAL KOLONIES 

PROEF VAN 7 FEBRUARI 1964 - "GIETPLATEN" - AANTAL KOLONIES x10 2 

AANTAL DAGEN INKUBATIE 

2 	4 	6 	9 	12 	16 

B Gemiddelde 	53 	84 	104 	121 	124 	132 
0 
D 1 	Gem. deviatie 	7,5 	16 	21 	15 	17 	23 
E 
M 	 % 	 14,1 	19 	20,1 	12,3 	13,7 	17,4 

B Gemiddelde 	65 	108 	119 	128 	133 	133 
0 
D 2 	Gem. deviatie 	11 	15 	22 	25 	25 	25 
E — 
M 	 % 	 16,9 	13,8 	18,4 	19,5 	18,7 	18,7 

B Gemiddelde 	60 	136 	170 	183 	183 	183 
0 
D 3 	Gem. deviatie 	8 	15 	23 	27 	27 	27 
E 
M 	 % 	 13,3 	11,0 	13,5 	14,7 	14,7 	14,7 

B Gemiddelde 	11 	15 	16 	16 	16 	16 
0 
D 2 	Gem. deviatie 	3,5 	3 	3 	2,5 	2,5 	2,5 
E 
M 	 % 	 31,8 	20 	18,7 	15,6 	15,6 	15,6 



Tabel -12- 

PROEF VAN 7 FEBRUARI 1964 - " OPPERVLAKTE-UITPLATING" -

AANTAL KOLONIES x10 2 

AANTAL DAGEN INKUBATIE 

2 4 6 9 12 16 

B Gemiddelde 56 71 90 94 94 94 
0 
D1 E  _ 

M 

Gem. deviatie 

d 
/° 

9 

16 

19 

26,7 

11 

12,2 

12 

12,7 

12 

12,7 

12 

12,7 

B Gemiddelde 64 88 94 102 102 102 
0 
D 2 Gem. deviatie 6 9 4 5 5 5 
E 
M % 9,3 10,2 4,2 4,9 4,9 4,9 

B Gemiddelde 74 80 85 88 88 88 
0 
D 3 Gem. deviatie 13 10 11 10 10 10 
E 
M % 17,5 12,5 12,9 11,3 11,3 11,3 

B Gemiddelde 30 35 40 40 40 40 
0 
D 2 Gem. deviatie 20 22 19 20 20 20 
E 
M % 66,6 62,8 47,5 50 50 50 



Tabel -13- 

PROEF VAN 25 FEBRUARI 1964 "GIETPLATEN" AANTAL KOLONIES x103  

AANTAL DAGEN INKUBATIE 

2 	4 	6 	9 

B Gemiddelde 98 239 307 317 
0 
D 3 Gem. deviatie 8,5 17,5 28 31 
E 
M % 8,6 7,3 9,1 9,7 

B Gemiddelde 122 285 352 370 
0 
D 4 Gem. deviatie 10,5 25,5 15 12 
E 
M % 8,6 8,9 4,2 3,2 

Tabel -14- 

PROEF VAN 5 MAART 1964 "GIETPLATEN" AANTAL KOLONIES x10 3 

AANTAL DAGEN INKUBATIE 

2 	4 	6 	9 

B Gemiddelde 61 231 290 316 
0 
D 3 Gem. deviatie 5 18 33 33 
E 
M f 8,1 7,7 11,3 10,4 

B Gemiddelde 63 250 313 360 
0 
D 4 Gem. deviatie 5,5 26 40 39 
E 
M % 8,7 10,4 12,7 10,8 



Tabel -15- 

KIEMGETAL (in 10 8  bakteriën) 

PERIODE 	 GLAS 	HOUT 	METAAL 	ANTI-FOULING 

1-15 JULI 1964 

1-15 AUGUSTUS 1964 

MEC 

1-15 SEPTEMBER 1964 3,50 4,95 5,20 1,75 

1-15 OKTOBER 1964 6,12 8,10 10,35 6,75 

1-15 NOVEMBER 1964 6,70 5,50 

1-15 DECEMBER 1964 3,40 8,80 6,75 4,55 

1-15 JANUARI 1965 1,30 8,90 4,25 4,95 

1-15 PEBRTJARI 1965 2,20 4,95 3,15 1,05 

1-15 MAART 1965 4,85 11,75 8,35 7,00 

1-15 APRIL 1965 6,00 10,25 6,65 6,25 

1-15 MEI 1965 1,40 1,50 2,85 1,85 

1-15 JUNI 1965 11,10 9,70 16,30 8,95 



Tabel -16- 
AANTAL POLYCHAETA 

PERIODE GLAS HOUT METAAL ANT I -FOUL ING 

1-15 JULI 1964 150 203 145 152 

1-15 AUGUSTUS 1964 56 86 52 28 

1-15 SEPTEMBER 1964 88 320 142 166 

1-15 OKTOBER 1964 - 2 8 2 

1-15 NOVEMBER 1964 	 - 	- 

1-15 DECEMBER 1964 	 - 
	

- 

1-15 JANUARI 1965 	 - 	 - 

1-15 FEBRUARI 1965 	 - 	- 

1-15 MAART 1965 	 - 	- 

1-15 APRIL 1965 	 - 	- 

1-15 DEI 1965 - 	8 2 

1-15 JUNI 1965 8 4 



Tabel -17-   
AANTAL BALANUS 

PERIODE GLAS HOUT TETAAL ANT I -FOULING 

1-15 JULI 1964 30 120 50 30 

1-15 AUGUSTUS 1964 10 240 38 30 

1-15 SEPTEMBER 1964 120 600 40 

1-15 OKTOBER  1964 20 22 15 20 

1-15 NOVEMBER 1961 - - - - 

1-15 DECEMBER 1964 	 - 	- 	 - 	 - 

1-15 JANUARI 1965 

1-15 FEBRUARI 1965 

1-15 MAART 1965 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1-15 APRIL 1965 - 26 2 8 

1-15 MEI 1965 140 810 500 800 

1-15  JUNI  1965 - 20 10 10 



Tabel  -18- 
AANTAL MYT TUIS 

PERIODE 	 GLAS 	HOUT 	METAAL 	AFT I-FOTTLING 

1-15  JULI 1964 344 448 598 328 

1-15 AUGUSTUS 1964 14 12 4 6 

1-15 SEPTEMBER 1964 46 74 78 20 

1-15 OKTOBER 1964 - - - - 

1-15 NOVEMBER 1964 	 - 	 - 	 - 	 - 

1-15  DECEMBER 1964 	 - 	- 	- 	 - 

1-15 JANUARI 1965 	 - 	- 	- 	 - 

1-15 FEBRUARI 1965 - - - - 

1-15 MAART 1965 - - - - 

1-15 P.,PRIL 1965 - - - - 

1-15 MEI 1965 6 80 6 8 

1-15  JUNI  1965 28 30 14 16 



COPEPODA - Kwalitatief onderzoek 

JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAART APR. MEI JUNI 
Longipedia minor 

Ectinosoma melaniceps 

Microarthridion littorale 	 

Harpacticus obscurus 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

- 

- 

+ 

- 

- 

- 

_ 
- 
- 

_ 
- 
- 

_ 
_ 
- 

_ 
_ 
_ 

_ 
_ 
_ 

+ 

- 
_ 

- 

+ 
_ 

Tisbe furcata - + + + + - - - - + + + 
Tisbe gracilis - + - + - - - _ _ _ _ _ 
Alteutha interrupta - - + - - - _ _ _ - + _ 
Dactylopodia vulgaris - + - - - - - - _ _ + _ 
Schizopera compacta - + 1 + - - - - _ - + _ 
Amphiascus minutus + - + - - - - _ _ _ - + 
Ameira parvula - _ + - _ _ _ _ _ _ _ 
Nitocra typica + + + + + + - - - - + + 
Mesochra pygmaea + + - + - - - - _ _ _ + 
Pseudonychocamptus koreni 	 + + + - - - - - - - + + 
Pseudonychocamptus proximus - - - - - - - - - + _ _ 
TOTAL AANTAL SOORTEN 4 8 9 6 2 1 0 0 0 2 7 7 

-
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Tabel -20- 
AANTAL COPEPODA 

PERIODE GLAS HOUT METAAL ANTI-FOULING 

1-15 JULI 1964 38 146 44 100 

1-15 AUGUSTUS 1964 40 96 50 30 

1-15 SEPTEMBER 1964 34 132 84 42 

1-15 OKTOBER 1964 30 254 64 54 

1-15 NOVEMBER 1964 2 6 

1-15 DECEMBER 1964 	 - 	4 	- 	 - 

1-15 JANUARI 1965 	 - 	- 	- 	 - 

1-15 FEBRUARI 1965 	 - 	- 	- 	 - 

1-15 MAART 1965 - - - - 

1-15 APRIL 1965 2 2 - 2 

1-15 MEI 1965 124 384 160 152 

1-15 JUNI 1965 204 696 380 390 



COPEPODA - Kwantitatief onderzoek 

GLAS 

JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAART APR. MEI JUNI 

Longipedia minor 

Ectinosoma melaniceps 

Microarthridion littore. le 

- 

- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 	- 	- 
- 	- 	- 

_ 
_ 	_ 	_ 4 _ 	8 

Harpacticus obscurus - - 6 2 - 	- 	- - 	- 	- _ 	_ 
Tisbe furcata - 14 14 	12 2 	- 	- - 	- 	-   72 1 54 
Tisbe gracilis - - - - - 	- 	_ _ 	_ 	_ _ 	_ 
Alteutha interrupta - - - - - 	- 	_ _ 	_ 	_ _ 	_ 
Dactylopodia vulgaris - 2 - - - 	- 	 - - 	- 	- _ 	_ 
Schizepera compacta 

Amphiascus minutus - - - - - 	- 	- - 	- 	- - 	4  
Ameira parvula - - - - - 	- 	- - 	- 	_ _ 	_ 
Nitocra typica  	38  	 22 14 14 - 	- 	- - 	- 	- 48 	36 
Mesoctra pygmaea - 2 - 2 - 	- 	- - 	- 	- - 	2 
Pseudcnychocamptus koreni - - - - - 	- 	- - 	- 	- _ 	_ 
Pseudcnychocamptus proximus - - - - - 	- 	- - 	- 	2 
TOTAAI 38 40 34 30 2 	- 	- - 	- 	2 124 204 
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COPEPODA - Kwantitatief onderzoek 

HOUT 

JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAART APR. MEI JUNI 

Longipedia minor 

Ectinosoma melaniceps 

Microarthridion littorale 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

6 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 	- 	- 
- 	- 	- 

- 	- 	- 

- 	- 
- 	- 
- 	 - 

- 	 - 

- 	_ 

- 	_ 

Harpacticus obscurus - - - 2 - - 	- 	- - 	- - 	- 

Tisbe furcata - 12 1-0 214 - - 	- 	- - 	2 328 520 
Tisbe gracilis - 2 - 8 - - 	 - 	 - - 	 - - 	 - 

Altautha interrupta - - 4 - - - 	- 	- - 	 - 4 	- 
Dactylopodia vulgaris - - - - - 	- 	 - - 	- 6 	 - 

Schizorera compacta - 2 - 4 - - 	- 	- - 	- 4 	- 
Amphiascus minutus 3 - 6 - - - 	- 	- - 	- - 	16 
Ameira parvula - - 2 - - - 	 - 	- - 	- - 	- 

Nitocra typica 140 66 70 26 6 4 	- 	- - 	- 38 158 

Mesochra pygmaea 3 10 - - - - 	 - 	 - - 	- - 	2 

Pseudonychocamptus koreni - 2 4 - - - 	 - 	 - - 	 - 4 	 - 

Pseudonychocamptus proximus - - - - - - 	 - 	 - - 	- - 	 - 

TOTAAL 146 96 132 254 6 4 	 - 	 - - 	2 384 696 
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COPEPODA - Kwantitatief onderzoek 

METAAL 

JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAART APR. MEI JUNI 

Longipedia minor 
Ectinosoma melaniceps 
Microerthridion littorale 	 
Harpacticus obscurus 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

4 
- 
- 
- 

- 	- 	- 	- 
- 	- 	- 	- 
- 	- 	- 	- 
- 	- 	- 	- 

- 	- 	- 	- 	- 
- 	_ 	_ 	_ 	_ 
- 	_ 	_ 	_ 	_ 
- 	_ 	_ 	_ 	_ 

Tisbe furcata - 22  40 58 	- 	- 	- - 	- 	- 	146 238  
Tisbe gracilis - - - 2 	- 	- 	- - 	- 	- 	_ 	_ 
Alteutha inerrupta - - - - 	- 	- 	- - 	_ 	_ 	_ 	_ 
Dactylopodia vulgaris - - - - 	- 	- 	- - 	_ 	_ 	_ 	_ 
Schizopera compacta - - 2 - 	- 	- 	- - 	- 	- 	- 	_ 
Amphiascus minutus - - - - 	- 	- 	- - 	- 	- 	- 	16 
Ameira parvula - - - - 	- 	- 	_ _ 	__ 	_ 	- 	- 
Nitocra typica  	42 26 38 4 	- 	- 	- - 	- 	- 	12 108 
Mesochra pygmaea - 2 - - 	- 	- 	- - 	- 	- 	- 	12 
Pseudonychocamptus koreni 	 2 - - - 	- 	- 	- - 	- 	- 	2 	6  
Pseudonychocamptus proximus - - - - 	- 	- 	- - 	- 	- 	_ 	_ 
TOTALL 44 50 84 64 	 - 	- 	- - 	

- 	- 	160 380 
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COPEPODA - Kwantitatief onderzoek 

ANTI-FOULING 

JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEC. 	JAN. FEB. MAART APR. MEI JUNI 

Longipedia minor 
Ectirosoma melanioeps 

- 
- 

2 
- 

2 
- 

- 	- 	- 	- 
- 	- 	- 	- 

- 
- 

- 	_ 
_ 	_ 

_ 	_ 
_ 	_ 

Microarthridion littorale - - - 	- 	- 	- - - 	- - 	4 
Harpacticus obscurus - - - - 	- 	- 	__ - _ 	_ _ 	_ 
Tisbe furcata - 2 14 42 	- 	- 	- - - 	2 132 262  

Tisbe gracilis - 4 - - 	 - 	 - 	 - - 
__ 	

- - 	 - 
Altaytha interrupta - - - - 	- 	- 	- _ - 	_ - 	- 
Dactylopodia vulgaris - - - - 	- 	- 	- - - 	- _ 	_ 
Schizopera compacta - - 4 - 	 - 	 - 	 - - - 	 - - 	 - 
Amphiascils minutus - - - - 	- 	- 	- - - 	__ - 	4 
Ameira parvula - - - - 	- 	- 	- - - 	- - 	 - 

Nitocra typica  	98 22 22 12 	- 	- 	- - - 	- 20 110 
Mesochra pygmaea 2 - - - 	- 	- 	- - - 	- - 	8 
Pseudonychocamptus koreni - - - - 	- 	 - 	- - - 	- - 	- 
Pseudonychocamptus proximus - - - - 	- 	 - 	- - - 	- - 	- 
TOTAAL 100 30 42 54 	- 	 - 	 - 

■
• - 
	2 152 390 
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COPEPODA - DOMINANTIE   

PERIODE GLAS 

AANTAL 	% 

HOUT 

AANTAL 	% 

. 	METAAL 

AANTAL 	% 

ANTI-FOULING 

AANTAL 	% 

1-15 Nitocra typica 38  100 140 96 42 95,5 98 98 

JULI Tisbe furcata - - - - - _ _ _ 

1964 Sp. diversae - - 6 4 2 4,4 2 2 

TOTAAL 38 100 146 100 44 100 100 100 

1-15 Nitocra typica 22  55 66 69 26 52 22 73,5 

AUGUSTUS Tisbe furcata 14  35 12 12,5 22 44 2 6,5 

1964 Sp. diversae 4  10 18 18,5 2 4 6 20 

TOTAAL 40 100 96 100 50 100 30 100 

1-15 Nitocra typica 14  41 70 53 38 45 22 52,5 

SEPTEMBER Tisbe furcata 14  41 	 40  30,5 40 48 14 33,5 

1964 Sp. diversae 6  18 	 22 16,5 6 7 6 14 

TOTAAL 34 100 132 100 84 100 42 100 

1-15 Nitocra typica 14  46 1 5 26 10 4 6 12 22 

OKTOBER Tisbe furcata 12  40  214 84 58 91 42 78 

1964 Sp. diversae 4  13,5 14 6 2 3 - 

TOTAAL 30 100 254 100 64 100 54 100 

1-15 Nitocra typica 48  39 38 10 12 7,5 20 13 

MEI Tisbe furcata 72  58 328 85 1 5 146 91 132 87 

1965 Sp. diversae 4  3 18 41 5 2 1,5 - 

TOTAAL 124 100 384 100 160 100 152 100 

1-15 Nitocra typica 36  17,5 158 22 1 5 108 28,5 110 28 

JUNI Tisbe furcata 154  75 1 5 520 75 238 62,5 262 67 

1965 Sp. diversae 14  7 18 2,5 34 9 18 5 

TOTAAL 204 100 696 100 380 100 390 100 
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NEMATODA - Kwalitatief onderzoek 

JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAART APR. MEI JUNI 

Metaparencholaimus campylo- 
cercus 

  

+ + 	+ 	 + 

+ + 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	 4 	+ 	+ 

+ + 	+ 	+ 	 + 

+ 	 + 

 

         

Monhystera disjuncta 

       

         

Monhystera parva 

       

 

Theristus acer 

       

ChromaCorita obtusidens 

Chromadora nudicapitata 

Paracanthonchus caecus 

Rhabditis marina 

Enoplus sp. (juveniel) 

Dolicholaimus marioni 

Micrclairus marinus 

AANTAL SOORTEN 4 	8 10 	2 	1 	1 	1 	0 	0 	1 	2 	5 a 

CD 
H 

cs, 



Tabel -27- 
AANTAL NEMAT ODA 

PERIODE GLAS HOUT METAAL ANT I-FOUI ING 

1-15 JULI 1964 162 164 92 148 

1-15 AUGUSTUS 1964 128 86 50 26 

1-15 SEPTEMBER 1964 112 190 122 100 

1-15 OKTOBER. 1964 26 28 18 2 

1-15 YOVEMBER 1964 - 10 - - 

1-15 DECEMBER 1964 18 16 - 12 

1-15 JANUARI 1965 12 18 - 8 

1-15 FEBRUARI 196 5 - - - - 

1-15 MAART 1965 - - - - 

1-15 APRIL 1965 2 8 - 6 

1-15 MEI 1965 20 90 4 30 

1-15 JUNI 1965 12 22 40 42 



Tabel-28-  

NEMAT ODA 

PROCENTUELE VERHOUDING JUVENIELE / ADTJI,TE 

GLAS HOUT METAAL ANTI- 
POULING 

1-15 

JULI 

TOTAAL 

Aantal adulte 

% adulte 

Aantal juveniele 

% juveniele 

162 

158 

97,5 

4 

2,5 

164 

142 

86,5 

22 

13,5 

92 

59 

64 

33 

36 

148 

122 

82,5 

26 

17,5 

TOTAAL 128 86 50 26 

Aantal adulte 78 61 37 25 

1-15 % adulte 61 71 74 96 

AUGUSTUS Aantal juveniele 50 25 13 1 

% juveniele 39 2) 26 4 

TOTAAL 112 190 122 100 

Aantal adulte 84 149 101 54 

1-15 % adulte 75 78,5 83 54 

SEPTEMBER Aantal juveniele 28 41 21 46 

% juveniele 25 21,5 17 46 



NEMATODA - Kwantitatief onderzoek 

GLAS 

JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAART APR. MEI JUNI 

Metaparoncholaimus campylo- 
cercus 

	

13 	5 	4 

	

134 	6 	37 

	

11 	61 	39 	11 

   

2 

Monhystera disjuncta 

 

10 	3 	

- 	

2 	10 	5 

       

Monhystera parva 

 

- 	 - 	 - 4 

Theristus acer 

Chromadorita obtusidens 

Chromadora nudicapitata 	 6 	4 

Paracanthonchus caecus 

Rhabditis marina «WO 

Microlaimus marines 

Juveniele vormen 	 4 50 28 	 8 	9 	

- 

10 1 

TOTAAL 	 162 128 112 	26 	18 12 	

- 	

2 	20 12 
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NEMATODA - Kwantitatief onderzoek 

HOUT 

JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAART APR. MrI JUNI 

Metaparoncholaimus campylo- 
cercus 30 5 14 - 	 - 	 - - 4 

Monhystera disjuncta 110 3 13 6 5 9 4 4 43 6 

Monhystera parva 48 75 19 
- 4 

Theristus acer 2 

Chrornadorita obtusidens 2 26 - - - - 	- 2 

Chromadora nudicapitata 5 5 - - - - 2 

Paracanthonchus caecus 3 _ 

Rhabditis marina 

Micrclaimus marinus 13 

Juveniele vormen 22 25 41 3 5 7 14 4 45 4 

TOTAJL 164 86 190 28 10 16 18 8 90 22 
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NEMATODA - Kwantitatief onderzoek 

METAAL 

JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB.  MAART APR. MEI JUNI 

Metaparoncholaimus campylo- 
cercus 12 3 9 

Monhystera  disjuncta 47 13 6 	- 	- - 	- 	- 	4 	19 

Monhystera parva 22 77 8 	- 	- 	- - 	 - 	12 

Theristus acer 2 - 	- 	- 	- - 	 5 

Chromadorita obtusidens 2 _ 	_ 

Chromadora nudicapitata 2 2 

Paracanthonchus caecus MW. WRIK 

Rhabditis marina 2 - 	- 

Microlaimus marinus 2 

Juveniele vormen 33 13 21 4 - 	- 	4 

TOTAAL 92 50 122 18 	- 	- 	- 4 	40 
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NEMATODA - Kwantitatief onderzoek 

ANTI-FOULING 

JULI AUG, SEP. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAART APR. MEI JUNI 

Metaparoncholaimus campylo- 
cercus 18 3 10 - - 	- - 	- 2 

Monhystera disjuncta 88 1 2 2 6 4 15 	2n 

Monhystera parva 13 14 36 - - 	- - 	- - 	15 

Theristus acer 

Chromadorita obtusidens 3 1 4 

Chromadora nudicapitata 1 2 

Paracanthonchus caecus 

Rhabditis marina 5 

Microlaimus marinus 

Juveniele vormen 26 1 46 6 4 4 15 	5 

TOTAAI 148 26 100 2 12 8 6 30 	42 
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Tabel -33- 

PROCENTUELE INDELING DER NEMATODEN VOLGENS HUN VOEDINGSTYPE 
(NAAR WIESER 1953) 

PERIODE TYPE 	  
GLAS HOUT METAAL ANTI- 

FOULING 
AAN -  AA.N- AAN- 

lA 

TAL TAL TAL TAL 

1-15 1B 145 92 110 77,5 47 80 101 83 

JULI 2A 2 1,5 3 2,5 

1964 2B 13 8 30 21 12 20 18 14,5 

TOTAAL 158 100 142 100 59 100 122 100 

lA - - - - 2 6 5 20 

1-15 1B 67 86 51 84 26 70 15 60 

AUGUSTUS 2A 6 7,5 5 8 6 16 2 8 

1964 AB 5 6,5 - 8 3 8 3 12 

TOTAAL 78 100 51 100 37 100 25 100 

lA - - - - - - - 

1-15 1B 76 90 86 59 90 89 38 70,5 

SEPTEMBER 2A 4 5 47 31,5 2 2 6 11 

1964 2B 4 5 14 9,5 9 9 10 18,5 

TOTAAL 84 100 149 100 101 100 54 100 



CILIATEN — Kwalitatief onderzoek  
Periode van immersie 	Juli Au. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart April Mei Juni 
7oorTen 

Placus socialis 	x 	x 	x 	 x 
EITon3Tus auplosTriaTus 	x 	x 	x 	x 	 x 	x 	x 
Rgiiii3HEig-rusiaens 	x 	x 	x 	 x 	x 
DysTeria sE. 	 x 	x 	x 	x 	x 	x 	x 	x 	x 	x 	x 	x 
rygTgE.I .5.- ugina 	 x 	 x 
Tri53fiiIia suIcaTa 	 x 	x 	x 	x 	x 	 x 	x 
T .557EIIToiaes recTa 	 x 	x 	x 	x  
THERITIa saalina x 	 x 	 x 

a rarTmnuna  enIzI 	 x 	 x  
MI3aonella sp. 	 x 	 x  
Uronema marinum 	 x 	x 	x 	 x 	x 	 x 	 x  
AcineTa TuEerosa 	 x 	x 	x 	x 	 x 	x 	x  
7orynophrya  IyncEyei 	 x 	x  
najIosToma  rueosum 	x 	x 	x  
PETTIculina sr. 	x 	x 	x 	x 	x  
gTSCEEIIIIIiiffl minimum 	x 	x 	x 	 x 	 x 	x  
rupIoTes  moeEiugi 	 x 	x 	x 	x 	x 	x 	x 	r. 	x 	x  
METoTes  vannus 	 x 	x 	x 	x 	 x 	x  
ruEloTes eIepais 	 x 	 x 	 x 	x  
MipI3Tgg-T5IsuIcaTus  	 x 	 x  
ntirigT;7.3CEg-áálTans 	 x 	 x 	-, 	 x  
noii5gTICTS.-dIaaemaTa 	x 	x 	x 	x 	x 	x 	x 	x 	x 	x 	x 	x  
75I5gTICE8-miInei 	 x 	x 	x 	x 	 x  
gfIEH3TFIElia  marina 	 x 	x 	 x  
.Igggisca  sp. 	 x 	x 	x 	 x 	 x 	x 	 x 	 x  
76oTSERIon commune 	x 	x 	x 	x 	x 	x 	x 	x 	x 	x 	x 	x  
WiFTIEgIlrEgEilli?era 	x 	x 	x  
73 .i.T13gIla  marina 	x 	x 	x 	 x 	 x 	x 	x 	x  
WiFTI3EIIa perIaTa 	 x 	 x 	x 	x  
C3THFRIg-ffidliTima 	 x 	x 	 x 	x 	x 

Aantal soorten 	 16 	19 	18 	9 	11 	8 	13 	8 	6 	14 	18 	24 
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DROOGGEWICHT 	— ASGEWICHT 	— ORGANISCHE STOFFEN (mg). 

Tabel —35— 

PERIODE GLAS HOUT METAAL ANTI- 
FOULING 

Droog 162 250 448 124 
1-15 JULI 1964 As 95 160 353 80 

Org. 	st. 67 90 95 44 

Drooj 168 299 442 129 
1-15 AUG. 1964 As 115 207 353 99 

Org. 	st. 53 92 89 30 

Droog 103 185 605 176 
1-15 SEPT. 1964 As 81 141 524 139 

Org. 	st. 22 44 81 37 

Droog 50 193 521 86 
1-15 OKT. 1964 As 30 121 426 49 

Org. 	st. 20 72 95 37 

Droog 30 44 310 28 
1-15 NOV. 1964 As 25 33 255 19 

Org. 	st. 5 11 55 9 

Droog 48 70 269 40 
1-15 DEC. 1964 As 40 57 238 30 

Org, 	st. 8 13 31 10 

Droog 35 117 316 26 
1-15 J.N. 1965 As 30 103 258 21 

Org. 	st. 5 14 58 5 

Droog 10 24 336 10 
1-15 FEBR. 1965 As 5 19 280 9 

Org. 	st. 5 5 56 1 

Droog 17 74 305 21 
1-15 MAART 1965 As 5 64 247 7 

Org. 	st. 12 10 58 14 

Droog 63 27 379 30 
1-15 APRIL 1965 As 44 22 315 20 

Org. 	st. 19 5 64 10 

Droog 77 176 489 112 
1-15 MEI 1965 As 57 133 419 84 

Org. 	st. 20 43 70 28 

Droog 243 277 522 188 
1-15 JUNI 1965 As 165 196 421 120 

Org. 	st. 78 81 101 68 



Tabel  -36-

PROCENTUELE VERHOUDING ORGANISCHE STOFFEN / DROOGGIMICHT 

Periode GLAS HOUT METAAL ANTI-FOULING 

1-15 JULI 1964 41,3 36,0 21,2 35,4 

1•15 AUGUSTUS 1964 -f, 1,5 30,7 20,1 23,2 

.•-1.5 SEPTEMBER 1964 21, i 23,7 13,3 21,0 

1.-15 OKTOBER 1964 40,0 37,3 18,2 43,0 

1-15 NOVEMBER 1964 16,6 25,0 17,7 32,1 

1-15 DECr1BER 1964 16,6 18,5 11,5 25,0 

1-15 JANUARI 1965 14,2 11,9 18,3 19,2 

1-15 FEBRUARI 1965 50,0 2C,8 16,6 10,0 

1-15 MAART 1965 70,5 -_')3 19,0 66,6 

1-15 APRIL 1965 30,1 1C,5 16,8 33,3 

1-15 MEI 1965 25,9 24, 1, 14,3 25,0 

1-15 JUNI 1965 32,0 292 19,3 36,1 



Tabel -37- 
VOLUT: (ml ) 

PERIODE GLAS HOUT METAAL ANTI-POULING 

1-15 JULI 1964 [:.;("\ 

_ 0,75 0,70 0,30 

1-15 AUGUSTUS 	064 0,35 0,75 0,60 0,30 

1-15 SEPTEMBER 1.964 0,20 0,35 1,00 0,30 

1-15 OKTOBER 196L. 0,10 0,30 0,90 0,30 

1-15 NOVEMBER 1964 0,05 0,05 0,65 0,05 

1-15 DECEMBER 1964 0,05 0,10 0,90 0,05 

1-15 JANUARI 1965 0,05 0,30 0,80 0,05 

1-15 FEBRUARI 1965 0,05 0,05 0,70 0,05 

1-15 MAART 1965 0,05 0,10 0,85 0,05 

1-15 APRIL 1965 0,10 0,05 0.80 0,05 

1-15 MEI 1965 0,10 0,30 0,90 0,40 

1-15 JUNI 1965 0,70 0,70 0,90 0,55 



Tabel -38- 
EIWITTEN (mg) 

PERIODE GLAS HOUT METAAL ANTI-FOULING 

1-15 JULI 1964 

1-15 AUGUSTUS 1 -164 12,9 

22,5 

- 1.5 1 0 

16,5 

16,5 

13,9 

7,5 

1-15 SEPTEMBER 1954 3,3 5,4 5,1 4,4 

1-15 OKTOBER 196!: 4,7 8,8 4,8 8,3 

1-15 NOVEMBER 19 4 1,5 2,1 2,5 1,5 

1-15 DECEMBER 1964 0,3 0,7 0,7 0,2 

1-15 JANUARI 1965 1,0 1,9 0,7 0,7 

1-15 FEBRUARI 1965 - - - - 

1-15 MAART 1.65 - - 

1-15 APRIL 1965 - - - - 

1-15 MEI 1965 11,0 15,0 6,5 11,0 

1-15 JUNI 1955 19,6 17,0 22,0 25,0 



CHLOROi?YL a, b, c EN TOTAAL CHLOROFYL (mikrogram). 

Tabel -39- 

PERIODE TYPE GLAS HOUT METAAL ANTI- 
FOULING 

Chlor. a 10,9 26,2 16,7 7,4 
1-15 JULI 1964 Chlor 1 ?9,9 40,3 26,4 23,2 

Chlor c 5,7 3,6 8,9 6,1 

TOTAAL 46,5 70,1 52 36,7 

Chlor a 14,7 32,9 22,5 20 

1-15 AUG. 1964 Chlor b 0 1,6 6,6 8,5 

'- hlor c 18,7 23,9 7,6 8,6 

TOTAAL 33,4 58,4 36,7 36,1 

Chlor a 4,4 11,3 15,4 18,6 

1-15 SEPT. 1964 Chlor b 0,7 0,9 0,5 5,5 
Chlor c 3,9 8,0 9,0 11,7 

TOTAAL 9,0 20,2 24,9 35,8 

Chlor a 4,9 13,2 7,1 5,7 
1-15 OKT. 1964 Chlor b 1,2 2,8 1,2 2,1 

Chlor e 6,2 14,9 6,6 8,0 

TOTAAL 12,3 30,9 14,9 15,8 

Chlor c 2,3 3,2 2,9 1,6 

1-15 NOV. 1964 Chlor b 1,9 2,2 2,3 1,8 
Chlor c 7,0 9,1 10,3 6,5 

TOTAAL 11,2 14,5 15,5 9,9 

Chlor a 2,4 3,6 3,4 1,8 

1-15 DEC. 1964 Chlor b 1,1 1,1 2,8 0,9 
Chlor C 4,3 5,0 10,5 3,5 

TOTAAL 7,8 9,7 16,7 6,2 



(vervolg) Tabel -39- 

PERIODE TYPE GLAS HOUT METAAL ANTI- 
FOULING 

Chlor a 1,6 2,8 1,6 1,3 

1-15 JAN. 1965 Chlo -, 	"r.: 1,0 0,8 0,9 0,9 

Chlol 	.; 3 , 6 3,4 3,5 3,8 

TOTAAL 7,0 6,0 6,0 

Chior a 0,4 0,8 2,4 0,4 

1-15 FEBR. 1965 ,Jhlor b 0,2 0,1 2,3 0,3 

Ohlor c 0,7 0,2 8,3 1,3 

TOTAAL 1,3 1,1 13 2,0 

Chior a 0,1 0,7 1,7 0,5 

1-15 MAART 1965 Chlor b 04 1,0 2,7 0,8 

Chior c 1,4 2,9 8,7 2,6 

TOTAAL 1,9 4,6 13,1 3,9 

Chior a 0,9 0,8 2,5 0,9 

1-15 APRIL 1965 Chior b 1,5 1,1 3,5 1,2 

Chior c 4,5 3,1 10,9 3,5 

TOTAAL 6,9 5,0 16,9 5,6 

Chlor a 8,6 13,1 5,5 7,5 
1-15 MEI 1965 Chior ".-) 1,1 0,7 0,4 2,3 

Chior c 7,2 9,0 4,4 9,5 

TOTAAL 16,9 22,8 10,3 19,3 

Chior a 16,4 22,3 17,9 14,4 

1-15 JUNI 1965 Chior b 0,8 1,4 0,4 1,4 

Chlor c 9,1 12,6 8,9 10,0 

TOTAAL 26,3 36,3 27,2 25,8 



AANTAL COPEPODA 

Tabel -40- 

PERIODE 
AANTAL 
MAANDEN 
IMMERSIE 

GLAS HOUT METAAL ANTI- 
FOULING 

:•11 I 

AUGUSTUS 

AUGUSTUS- 
SEPTEMBER 

,LUGUSTUS- 
OKTOBER 

AUGUSTUS- 
NOVEMBER 

1 

2 

1 

2 

3 

4 

i54 

304 

159 

250 

1.380 

342 

170 w 

400 

464 

1.200 

2.020 

12 

106 

263 

1.020 

1.520 

112 

122 

140 

190 

500 

K : Voor een volume begroeiing = 10 ml. 

AANTAL NEMATODA 

Tabel -41- 

PERIODE 
AANTAL 
MAANDEN 
IMMERSIE 

GLAS HOUT METAAL ANTI- 
FOULING 

JUNI 

JUNI-JULI 

AUGUSTUS 

AUGUSTUS- 
SEPTEMBER 

AUGUSTUS- 
OKTOBER 

1 

2 

1 

2 

3 

44 

2.152 

1.320 

9.900 

175 

2.790 g5. 

4.325 

1.920 

33.900 

28 

1.168 

1.370 

29.300 

152 

832 

1.980 

9.600 

AUGUSTUS- 
NOVEMBER 4 	133.300 	138.950 	97.600 	106.700 

: Voor een volume begroeiing = 10 ml. 



AANTAL POLYCHAETA 

Tabel -42- 

PERIODE 
AANTAL 
MAANDEN 
IMMERSIE 

GLAS HOUT METAAL ANTI- 
FOUIING 

J;;SI-JUII 

AUGUSTUS 

AUGUSTUS- 
SEPTEMBER 

AUGUSTUS- 
OKTOBER 

AUGUSTUS- 
NOVEMBER 

1 

2 

1 

2 

3 

4 

80 

312 

80 

425 

256 

275 

1.100 x 

280 

314 

700 

565 

44 

114 

153 

528 

348 

292 

128 

220 

275 

357 

: Voor een volume begroeiing = 10 ml. 

AANTAL MYTILUS 

Tabel -43- 

PERIODE 
AANTAL 
MAANDEN 
IMMERSIE 

GLAS HOUT METAAL ANTI- 
FOUIING 

JUNI 

JUNI-JULI 

1 

2 

34», 655 

190 x 

88 604 

AUGUSTUS 

AUGUSTUS- 
SEPTEMBER 

AUGUSTUS- 
OKTOBER 

AUGUSTUS- 
NOVEMBER 

1 

2 

3 

4 

64 

23 

21 

2 

140 

160 

132 

22 

110 

150 

45 

24 

= 

74 

103 

45 

0 

: Voor een volume begroeiing = 10 ml 



JUNI-JULI 
	

2 	 5 x 
="""' 

AUGUSTUS 

AUGUSTUS- 
SEPTEMBER 

AUGUSTUS- 
OKTOBER 

AUGUSTUS- 
NOVEMBER 

1 	 16 	25 	12 	24 

2 	 10 	14 	58 	78 

3 	 77 	98 	328 	75 

4 	 82 	134 	189 	94 

Tabel -44- 

AANTAL BALANUS 

PERIODE 
AANTAL 	 ANTI- MAATJDEN 	 HOUT 	METAAL 	FOULING IMMERSIE 

TNI 1 	 30 	40 	10 	4 

        

J'JNI-JULI 

   

2 	200-300 

1 	 260 	500 	400 	34 

2 	 70 	140 	94 	11 

3 	 75 	160 	90 	11 

     

AUGUSTUS 

   

AUGUSTUS- 
SEPTEMBER 

 

ki.IGUSTUS- 
OKTOBER 

 

AUGUSTUS- 
NOVEMBER 4 	 75 	150 	75 	20 

Tabel -45- 
AANTAL AMPHIPODA 

PERIODE 
AANTAL 
MAANDEN 	GLAS 	HOUT 	InTAAL 
IMVERIE 

ANTI- 
POULING 

.11■■•■•■ 	  

  

       

JUNI 

      

€ : Voor een volume begroeiing = 10 ml. 



Tabel -46-

KWANTITATIEVE SAMENSTELLING VAN DE POLYCHAETEN-FAUNA 

PERIODE 
AANTAL 
MAANDEN 

IMMERS IE 
SPECIE GLAS HOUT METAAL ANTI- 

FOULING 

Polydora ciliu 68 255 36 278 

1 Tlabricia sabel 4 10 4 4 

succinea 10 4 10 

Pllydora ciliata 1000 

JUNI-JULI 2 x r'abricia sabella 55 

Nereis succinea 45 

Polydora ciliat, 292 255 100 114 

AUGUSTUS 1 Fabricia sabella 10 15 10 10 

Nereis succinea 10 10 4 4 

Polydora ciliata 66 270 125 169 

AUGUSTUS- Fabricia sabella 1 3 - 1 
2 

SEPTEMBER Nereis succinea 8 34 24 40 

Harmathoe imbricata 5 7 4 10 

Polydora cil -:.,;a 400 6 -.)6 470 268 

AUGUSTUS- Fabricia sabella 1 1 
3 

OKTOBER Nereis succinea 21 58 51(1) 5 

Harmathoe imbricata 3 5 6 2 

Polydora ciliata 250 559 345 355 
AUGUSTUS- 

4 Fabricia sabella 1 
NOVEMBER 

Nereis succinea 6 6 3 2 

: voor een volume begroeiing = 10 ml. 
(1) : Egn Nereis diversicolor werd eveneens ge-

vonden. 



COPEPODA - Kwalitatief onderzoek 

    

■••■■■•■••-... ••••■•••••■.-  ••••••■••■••■•••••••■• 

JUNI JUNI-
JULI AUGUSTUS GUSTUS- AUGUSTUS 

SEPTER -OKTOBER NOVEMBER 

1 	2 
maand maanden 1 maand 2 maanden 3  

maanden  4  maanden 

Longipedia minor  

Ectinosoma melaniceps  

Leptocaris minutus 

Euterpina acutifrons  

Microarthridion littorale 

Harpacticus obscurus 

Tisbe furcata 	 + 	 + 
Tisbe gracilis 	 -i- 	- 	 + 
Alteutha interrupta 	 - 	- 	 + 

Schizopera compacta 	 - 	- 	 + 
Amphiascus minutus 	+ 	+ 	 - 	 + 	 + 	 +  
Ameira parvula 	 - 	- 	 - 	 + 	 + 	 - 

Nitocra typica 	 + 	+ 	 + 	 + 	 + 	 + 
Nitccra spinipes 

Mesochra  pygmaea 

Pseudonychocamptus koreni  

TOTAAL AANTAL SOORTEN 	 5 	5 	 9 	 14 	12 	 6 
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JUNI JUT-
JULI AUGUSTUS AUGUSTUS- AUGUSTUS AUGUSTUS- 

SEPTEMBER -OKTOBER NOVEMBER 

1 	2 
maan'. maanden 

3  maanden 4 maanden 1 maand 2 maanden 

COPEPODA - Kwantitatief onderzoek 

GLAS 

Longipedia minor  
Ectinosoma melaniceps  
Leptocaris minutus   	

N 

4  
MW. 

1 

1 
•••Il 

Euterpina acutifrons ••■• 
1-4 

Microarthridion littorale  CD 1 ME. .wo 

Harpacticus obscurus  4  1 
- 

Tisbe furcata   	 - -  76  1,' 
Tisbe gracilis  - o 8  3  i',' 
Alteutha interrupta  - 28  - 

Schizopera compacta  - a 24  2 2 Mlm 

Amphiascus minutus  4 
- 

-  3 3 
Ameira parvula  4 1 «MI» 

Nitocra typica  148 232  43 213 1.380 
Nitocra spinipes   	 1 1 

Mesochra  pygmaea  21 
Pseudonychocamptus koreni  2 4  3 1 ■111,  

TOTAAL 154 304 159 250 1.380 
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-:CJIEPODA - Kwantitatief onderzoek 

HOUT 

" SEPTEMBER JUNI .  t;jIJI AUGUSTUS -CiCTOBbR 
:,-("MUSTUS-
NOVEMBER 

ma 
2 

.naanden 1 	maand 2 maanden 3 
maanden 4 maanden 

Loneipedia minor  

Ectinosoma  melaniceEs  

IeEtocaris minutus  20 

EuterEina acutifrons  1 

Microarthridion littorale  

HarEacticus obscuru.s 	 25 

Tisbe furcata   	 2  

Tisbe eracilis  7 
Alteutha interrupta  1 •■1. 

SchizoEera compacta  6 5 
Amphiascus minutus  12 17 44 
Ameira parvula  3 
Nitocra typica  330 148  352 373 1.075 1.940 
Nitocra sEinipes 1 
Mesochra  pyemaea  2 

Pseudonychocamptus koreni 42 4 60 
TOTAAL 342 170 400 464 1.200 2.020 

cue ) 

Voor een volume slijk = 10 ml. 
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COPEPODA - Kwantitatief onderzoek 

METAAL 

A J 
SEPTLMBEL 

JUNI JUD.I-
J6LI AUGUSTUS 7 	2.77MTS IIIJS- 

NUErJBER 

1 
maa 

2 
maanden 1 	maand 2 maanden 3 

maanden 4 maanden 

Longipedia minor  

Ectinosoma melaniceps  

Leptocaris minutus  

Euterpina acutifrons 

ME. 

- 1-, - 

22 

- 
20 

..  

Microarthridion littorale  0  - 1 _ - 
Harpacticus obscurus  	 10  1 - 
Tisbe furcata  - = 10  10  
Tisbe gracilis  - 

o  -  6 ,_,.., - 
Alteutha interrupta  - 8  3 - - 
Schizopera compacta  - I-3 4  3 - - 
Amphiascus minutus  - = -  30 - 10 
Ameira Earvula  - - - - _ 
Nitocra typica  12 52  145 960 1.500 
Nitocra spinipes  - -  43 - - 
Mesochra  pygmaea  -  10  - - - 
Pseudonychocamptus koreni  - 12  1 - - 
TOTAAL 12 106 263 1.020 1.520 
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COPEPODA - Kwantitatief onderzoek 

ANTI-POULING 

JUNI JUNI-
JULI AUGUSTUS AUGUSTUS- 

SEPTEMBER 
AUGUSTUS 
-OKTOBEI-t 

AUGUSTUS-
NOVEMBER 

1 
maand 

2 
maanden 1 maand 2 maanden 3 

maanden 4 maanden 

Loneiredia minor  
Lctinosoma melaricep  

Leptocaris minutus  

Euter2ina acutifrons 

••■•11•••••••• ■•••••■•■ 

Microarthridion littorale  - H. - 1 - - 

Harracticus obscurus - (7) 
- - 20 - 

Tisbe furcata  - 4  5 20 - 

Tisbe Eracilis 4 - 2 - 10 

Alteutha interrupta  - o - _ - - 
Schizopera compacta  - 10 23 10 - 

i-3 
Amphiascus minutus  - -4- - 6 - - 

Ameira rarvula  2 

Nitocra ty2ica 96 80  97 140 46C 
Nitoera spinires  -  - - - - 
1Iesochra  2ygmaea  4 20 - - - 

Pseudonychocamptu9 koreni 	 8 8  4 - 30 
TOTAAL 112 122 140 190 500 
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COPEPODA - DOMINANTIE 
GLAS 

JUNI JUNI-
JULI AUGUSTUS AUGUSTUS- 

SEPTEMBER 
AUGUSTUS 
-OKTOBER 

AUGUSTUS-
NOVEMBER 

1 
maand 

2 
maanden 1 	maand 2 maanden 3 

maarden 4 maanden 

ntocra typica Aantal  14.8 

96 

23 2 	 

76 
43 
27 

213 

85 

1,380  

100 

Tisbe furcata Aantal  76 

48 

14 

6 

Tisbe gracilis Aantal  8  

3 
3 
2 

12 

5 

Pseudonychocamptus koreni Aantal 2 
CD 

4  3 	 
2 

1 

Mesochra pyilmaea Aantal  
ot0 

z 21  

13 

Amphiascus riinutus Aantal  
e 0 2 

1-3 
3 	 
2 

3 	 

Schizopera compacta Aantal 24  

8 

2 

Species diversae Aantal  36  

12 

8 

5 

5 

2 

TOTAAL 154 304 159 250 1.380 
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COPEPODA - DOMINANTIE 

HOUT 

JULI JUNI-
JULI AUGUSTUS AUGUSTUS- AUGUSTUS AUGUSTUS- 

SEPTEMBER -OKTOBi 	NOVEMBER 

1 	2  1 maand 2 maanden 	 4 maanden maand maanden 	 maanden 
Aantal   	330 	 148 352 373 1.075 1,940 

96 83 88 80 89 96 

Aantal   - 2 - 26 75 	 - 
% 6 6 

Aantal  - - - 7 	 25  - 
% 2 2 

Aantal  - -  42 4 - 60 

% 10 3 

Nitocra topica 

Tisbe furcata 

Tisbe gracilis 

Pseudonychocamptus koreni 

Species diversae 

Aantal 	 - 	2 	 - 	 - 	 - 	 - 

Aantal 	12 	17 	 - 	44 	 - 	 - 

Aantal 	 - 	 - 	6 	 5 	 - 	 - 
c,  P 

Aantal 	 1 	 5 	25 	 20 

2 

Voc:: een volume slijk = 10 ml. 

Mesochra pyglimea 

Amphiascus minutus 

Schizopera compacta 

-
-
—

 i
eg

BJ
,  

   

TOTAAL 

 

342 	170 	400 	 464 	1.200 	2.020 



COPEPODA - DOMINANTIE 

METAAL 

JULI JUNI-
JULI AUGUSTUS AUGUSTUS- 

SEPTEMBER 
AUGUSTUS 
-OKTOBER 

AUGUSTUS-
NOVEMBER 

1 
maand 

2 
maanden 1 maand 2 maanden 3 

maanden .  

4 maanden 

Nitocra typica Aantal  12 

100 
52  

49 

145  

55 

960 

94 

1,00 

99 

Tisbe furcata Aantal   

P2  
N 

10  

9 

8 

3 

20 

2 
10 

Tisbe gracilis Aantal  H. 6 
2 

20 

2 

Pseudonychocamptus koreni Aantal   - ,. 

0 

12  

11 
1  

Mesochra pygmaea Aantal  
ei 

- c4 
1-2 

10 	 

9 

Amphiascus minutus Aantal   - 30 	 

1 1 
10  

Schizopera compacta Aantal  4  

4 
3 

Species diversae Aantal 18  

1 7 

70 
27 

20 

2 

TOTAAL 12 106 263 1.020 1.520 

—
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COPEPODA - DOMINANTIE 
ANTI-FOULING 

JUNI JUNI-
JULI AUGUSTUS AUGTMUS- 

SEPTEMBER 
AUGUSTUS 
-OV TOBER 

AUGUSTUS-
YOVEMBE7), 

1 
maand 

2 
maanden 1 	maand 2 maanden 3 

maanden 4 maanden 

Nitocra typica Aantal  96 
86 

N 

(1) 

0 

1-3 

80  

65 
97 
6 9 

140 

74 

460 
92 

Tisbe furcata Aantal  4  

3 
5 
3 

20 

10 

Tisbe gracilis Aantal  4 

3 
2 10 

2 

Pseudonychocamptus koreni AanIal  
04 

8 

7 

8  

6 
4 	 

3 
30 
6 

Mesochra pygmaea Aantal  4 

3 

20  

16 

Amphiascus minutus Aantal  
qfo 

6 

4 

Schizopera compacter Aantal  10  
8 

2 3 

16 

1 0 

5 

Species diversae Aantal  3 
2 

20 

10 

TOTAAL 112 122 140 190 500 

-
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NEMATODA - Kwalitatief onderzoek 

JUNI JUNI-JULI AUGUSTUS AUGUSTUS- 
SEPTEMBER 

AUGUSTUS- 
OKTOBER 

AUGUSTUS-
NOVEMBER 

1 maand 2 maanden 1  maand 2 maanden 3  maanden 4  maanden 

Anticoma limalis - - - - + + 
Enoplus sp. 	juv. - - - + + + 
Anoplostoma viviparum - - - + + - 
Oncholaimus brachycercus + - - - + - 
Oncholaimus campylocercoides - - + - - - 
Metaparoncholaimus campylocercus + + + + + + 
Adoncholaimus thalassophygas - - - + - - 
Dolicholaimus marioni - - - - + - 
Paracanthonchus caecus + - - + + + 
Microlaimus marinus + - - - - - 
Chromedorita obtusidens + - + + + - 
Chromedora macrolaima - - - + - - 
Chromedora nudicapitata + - - + + + 
Neochromadora poecilosoma + - - + + - 
Heterochromadora germanica - - - + - - 
Prochromadorella paramucrodonta - - - - + + 
Chromr.dorinae  sp.  div. + - + + + - 
Sabatiera tenuicaudata - - - + - - 
Axonolaimus paraspinosus - - - - - + 
Tripyloides marinus - - - - + - 
Monhystera disjuncta + + - + + + 
Monhystera parva + + + + + + 
Theristus acer + + + + + + 
Rhabditis mdrina + - - - + - 

TOTAAL AANTAL SOORTEN 12 4 6 15 17 10 
•••■••■••.111■■■•11.1.111! 	 

(g) 

(4)  : voor een volume slijk  =  10 ml. 
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NEMATODENINDEX 

Tabel - 57- 

PERIODE Volume 
Slijk (mi) 

Aantal 
Nematoden Index 

Glas 0,83 44 53 

JUNI 1964 Hout 1,35 175 129 

1 maand Metaal 1,35 28 20 

Anti-fouling 0,60 152 253 

JUNI-JULI 
1964 Algemeen 10 2.790 279 

2 maanden 

Glas 1,70 2.152 1.266 
AUGUSTUS 

Hout 2,25 4.325 1.922 
1964 

Metaal 0,95 1.168 1.229 
1 maand 

Anti-fouling 1,40 832 5n4 

AUGUSTUS- Glas 13,10 1.320 100 

SEPTEMBER Hout 15,95 1.920 120 

1964 Metaal 13,15 1.370 104 

2 maanden Anti-fouling 9,70 1.980 204 

AUGUSTUS- Glas 24,85 9.910 398 

OKTOBER Hout 25,75 33.900 1.316 

1964 Metaal 16,20 29.330 1.810 

3 maanden Anti-fouling 21,05 9.620 457 

AUGUSTUS- Glas 40,0 133.320 3.333 

NOVEMBER Hout 37,95 138.960 3.661 

1964 Metaal 41,10 97.580 2.374 

4 maanden Anti-fouling 37,35 106.720 2.857 



TOTAAL 28 1,168 1.370 
Aane.I-aJule 17 - 5  I.M8 
% aduIe 43 59,5  
.lanaT juveniele 	1 773  	 n7 
g 'uvenieIe 77 U97 M5 

METAAL 

NEMATODA 
PROCENTUELE VERHOUDING JUVENIELE / ADULTE 

JUNI- 
JULI JULI AUGUSTUS 

1 maand 

AUGUSTUS- 	AUGUSTUS 	AUGUSTUS- 
SEPTEMBER 	-OKTOBER 	NOVEMBER 

1 	2 
maand 	maanden 2 maanden  maanden 	4 maanden 

TOTAAL 	44 	 2.152 	1.320 	9.910 	133.320 
3:anaT aauIe 	35 	 7.-M 	1.577 	9.141 	1177b95--  

GLAS 	rE.571Ie 	7g 	 7715 	7g 	 95,7 	9415 
Ig.iial juveniele 	7 	 -ZW 	713 	9b1 	75.b35  - 
7, 3uveniele 	 37 	 77,5 	77 	 9,5 	TS 
TOTAAL 	 175 	2.790 	4.325 	1.920 	33.900 	158.060 
.lantg.I aauIe 	95 	7.bóó 	7.419 	T.2j 5 	77.J99 	79777--  

HOUT 	70gaiiTe 	 54 	 7115 	71 	 7515 	rrr 	79J 
TER7I  juveniele 	95 	 795 	77 	 . 	7.77  

3uveniele   	4b 	75,5 	71 	2Z,5 	It5 	 7175 

7317 

	

29.334 	97.530 

	

J.bcJ 	9b.b17--  

7.M5- 	73--  

	

':)5 	 1 
TOTAAL 	 152 	 832 	1.980 	9,620 	106.720 

ANTI- 	TianTaI-aauIe 	93 	 77 	1.553 	M7ó 	17717--  
7 adulte 	&I 	 7,7 	715 	gZ 	 717 

FOULING 	:g.rig,I -juvenieIe 	79 	(g) 	197,5 	UI 	3.M 	I.5Zb  - 

% :juveniele 	 39 	 21  7 	7177 	3g 	 I 7 

: voor een volume slijk = 10 ml. 
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NEMATODA -  Kwantitatief onderzoek 

GLAS 

JUNI JUNI-JULI AUGUSTUS AUGUSTUS- AUGUSTUS- AUGUSTUS- 
 OKTOBER 

AUGUSTUS- 
NOVEMBER 

1 maand 2 maanden 1 maand 2 maanden 3 maanden 4 maanden 

Anticoma limalis - - - - J 
Enoplus sp. 	juv. - - 17 38 - 
Anoplostoma viviparum - - - - - 
Oncholaimus brachycercus - - - - 
Oncholaimus campylocercoides - 4 - - - 

Metaparoncholaimus campylocerclls J N 
67 110 113 64 

Adoncholaimus thalassophygas - 1-.. - J - - 
Dolicholaimus marioni - (1) - - J - 
Paracanthonchus caecus J - J 25 - 
Microlaimus marinus - = - - - ... 
Chromadorita obtusidens 10 4 - 25 - 
Chromadora macrolaima - - - - - 
Chromadora nudicapitata - o - q6 759 64 
Neochromadora poecilosoma - - 88 - - 
Heterochromadora germanica - 1-3 - - ... - 
Prochromadorella paramucrodonta - 4 - - - - 
Chromadoring.e sp. div. 6 2 4 3 2 
Sabatiera tenuicaudata - - - __ _ 
Axonolaimus paraspinosus - - - - _ 
Tripyloides marinus - - - 13 - 
Monhystera disjuncta 4 - - 3.564 93.251 
Monhystera parva 6 1.575 696 3.588 19.304 
Theristus ac3r 4 12 16 113 J 
Rhabditis marina - - - 708 
Aantal juveniele 14 488 293 961 20.635 

TOTAAL 44 2.152 1.320 9.910 133.320 
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NEMATODA - Kwantitatief onderzoek 

HOUT 

JUNI JUNI-JULI AUGUSTUS AUGUSTUS- 
SEPTEMBER 

AUGUSTUS- 
OKTOBER 

AUGUSTUS-
NOVEMBER 

1  maand 2 maanden 1 maand 2 maanden 3 maanden 4  maanden 

Anticoma limalis - - - - - - 
Enoplus sp. 	juv. - - - 9 62 63 
Anoplostoma viviparum _ _ - - - - 
Oncholaimus brachycercus - - - - - - 
Oncholaimus campylocercoides - - - - - _ 
Metaparoncholaimus campylocercus 14 114 104 165 178 253 
Adoncholaimus thalassophygas - - - - - _ 
Dolicholaimus  marioni - - - - J _ 
Paracanthonchus caecus - - - 76 - 63 
Microlaimus  marinus J - - - - _ 
Chromadorita  obtusidens - - - - 2.626 - 
Chromadora macrolaima - - - 9 _ 
Chromadora nudicapitata 7 - - 215 1.312 11.247 
Neochromadora poecilosoma - - - - 57 - 
Heterochromadora germanica - - - q - _ 
Prochrcmadorella  paramucrodonta - - - - - _ 
Chromadorinae sp. div. - - 417 12 - 3 
Sabatiera  tenuicaudata - - - - - - 
Axonolaimus paraspinosus - - - - - 
Tripyloides marinus - - - - J - 
Monhystera  disjuncta 67 J - 151 5.714 85.556 
Monhystera parva - 1.838 2.898 721 16.104 11.184 
Theristus acer - 48 - 86 1.435 5 48 
Rhabditis marina 7 - - - - _ 
Aantal juveniele 80 790 906 467 6.429 30.043 

TOTAAL 175 2.790 4.325 1.920 33.900 138.960 

(*) 
(4) : voor een volume slijk  =  10 ml. 
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NEMATODA - Kwantitatief onderzoek 

METAAL 

JUNI JUNI-JULI AUGUSTUS- AUGUSTUS-
AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER 

AUGUSTUS-
NOVEMBER 

1 maand 2 maanden 	1 maand 2 maanden 3 maanden 4 maanden 

Anticoma limalis 
Enoplus sp. juv. 
Anoplostoma viviparum 
Oncholaimus brachycercus 
Oncholaimus campylocercoides 
Metaparoncholaimus campylocercus 
Adoncholaimus thalassophygas 
Dolicholaimus marioni 
Paracantlionchus caecus 
Microlaimus marinus 

J 13 115 

55 

1 
12 
36 

222 182 

70 

Chromadorita obtusidens 5 
Chromadora macrolaima 
Chromadora nudicapitata 0 - 208 1.587 
Neochromadora poecilosoma C-71 - - 72 VWO 

Heterochromadora germanica H - - - 

Prochromadorella paramucrodonta - - 36 140 
Chromadorinae sp. div. 1 2 5 
Sabatiera tenuicaudata 
Axonolaimus paraspinosus 70 
Tripyloides marinus 
Monhystera disjuncta 12 66 3.222 83.260 
Monhystera parva 681 547 Q.353 46 
Theristus acer J 147 12.849 
Rhabditis marina 
Aantal juveniele 16 473 362 14.640 963 

TOTAAL 28 1.168 1.370 29.334 07.580 
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NEMATODA - Kwantitatief onderzoek 

ANTI-FOULING 

JUNI-JULI AUGUSTUS AUGUSTUS- AUGUSTUS- 
SEPTEMBER 

AUGUSTUS- 
 OKTOBER 

AUGUSTUS-
NOVEMBER 

1 maand 2 maanden 1 maand 2 maanden 3 maanden 4 maanden 

Anticoma limalis - - - - _ 
Enoplus sp. 	juv. - - 5 - _ 
Anoplostoma viviparum - - - _ _ 
Oneholaimus brachycercus 4 - - - - 
Oncholaimus campylocercoides - - - _ _ 
Metaparoncholaimus campylocercus 4 N 60 82 18 41 
Adoncholaimus thalassophygas - N. - - _ _ 
Dolicholaimus marioni - 

(1) - - - _ 
Paracanthonchus caecus - - 5 9 _ 
Microlaimus marinus - - - _ _ 
Chromadorita obtusidens - ' - 101 - - 
Chromadora macrolaima - x - - _ _ 
Chromadora nudicapitata 5 o - 27 - 4.933 
Neochromadora poecilosoma 5 _ _ _ _ 
Heterochromadora germanica - - - - - 
Prochromadorella paramucrodonta - 1-3 - - - - 
Chromadorinae sp. div. - = 3 - 3 _ 
Sabatiera tenuicaudata - - 11 - - 
Axonolaimus paraspinosus - - - - - 
Tripyloides marinus - - - - - 
Monhystera disjuncta 61 - - 1.889 95.144 
Monhystera parva 9 589 1.323 4.233 4.974 
Theristus acer - - 18 82 
Rhabditis marina 5 - - - - 
Aantal juveniele 59 180 426 3.450 1.546 

TOTAAL 152 832 1.980 9.620 106.720 

-2
9

—  
T

aw
eI

  



NEMATODA - DOMINANTIE 

GLAS 

JUNI JUNI- 
JULI AUGUSTUS AUGUSTUS- 

SEPTEMBER 
AUGUSTUS- 
OKTOBER 

AUGUSTUS-
NOVEMBER 

1 
maand 

2 
maanden 

1 
maand 

2 
maanden 

3 
maanden 

4 
maanden 

Monhystera parva 
Aartal 6 

20 

1.575 

94 

696 

67 

3.588 

40 

19.304 

17 

Monhystera 
disjuncta 

Aantal 4 

13 N 

.... 
x 

1-3 

3.564 

40 

93.251 

82 

Metaparoncholaimus 
campylocercus 

Aantal 

<?1,, - 

67 

4 

110 

10 

113 

1 

64 

- 

Theristus acer 
Aantal 4 

13 

12 

- 

16 

1 

113 

1 

- 

Chromadora 
nudicapitata 

Aantal - 

- 

- 

- 

96 

9 

759 

8 

61. 

- 

Chromadorita 
obtusidens 

Aantal 10 

33 

4 

- 

- 

- 

25 

- 

- 

- 

Species diversae 
Aantal 6 

20 

6 

- 

109 

10 

787 

8 

2 

- 

TOTAAL 30 1.664 1.027 8.949 112.685 
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NEMATODA - DOMINANTIE 

HOUT 

JUNI JUNI-JULI AUGUSTUS AUGUSTUS- 
SEPTEMBER 

AUGUSTUS- 
OKTOBER 

AUGUSTUS-
NOVEMBER 

1 maand 2 maanden 1 maand 2 maanden 3 maanden 4 maanden 

Monhystera parva 
Aantal 

5 

1.838 

92 

2.898 

84 

721 

49 

16.104 

58 

11.184 

10 

Aantal 67 151 5.714 85.556 
Monhystera disjuncta 

7 0 10 20 78 

Metaparoncholaimus 
campylocercus 

Aantal 14 

14 

114 

5 

104 

3 

165 178 

Aantal 48 86 1.435 5 48 
Theristus acer 

2 6 5 

Chromadora 
nudicapitata 

Aantal 7 

7 

215 

14 

1.312 

4 

11.247 

10 

Chromadorita 
obtusidens 

Aantal 2.626 

9 

Aantal 7 417 115 119 129 
Species diversae 

7 12 8 

TOTAAL 95 2.000 3.419 1.453 27.488 108.917 

(4E) 

(*) : voor een volume bec;.roeiing = 10 ml. -
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g
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NEMATODA - DOMINANTIE 

=TAAI 

JUNI JUNI-JULI AUGUSTUS AUGUSTUS- 
SEPTEMBER 

AUGUSTUS- 
OKTOBER 

AUMISTUS-
NOVEMBER 

1 maand 2 maanden 1 maand 2 maanden 3 maanden 4 maanden 

Monhystera parva 
Aantal 681 

98 

547 

54 

9 .3 5 3 

63 

46 

Monhystera disjuncta 
Aantal 12 

100 

66 

6 

3.222 

22 

A3.260 

F36 

Metaparoncholaimus 
campylocercus 

Aantal 

e 

N 

0 

13 

2 

115 

11 

222 

1 

182 

Theristus acer 
Aantal 

c/43 

147 

1 

12.849 

13 

Chromadora 
nudicapitata 

Aantal 

% 

- 

- 

c 

y 
= 

- 

- 

208 

20 

1.587 

11 

Chromadorita 
obtusidens 

Aantal 

Species diversae 
Aantal 1 67 

6 

163 280 

TOTAAL 12 695 1.008 14.694 96.617 
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NEMATODA - DOMINANTIE 

ANTI-POULING 

JUNI JUNI-JULI AUGUSTUS AUGUSTUS- 
SEPTEMBER 

AUGUSTUS- 
OKTOBER 

AUGUSTUS-
NOVEMBER 

1 maand 2 maanden 1 maand 2 maanden 3 maanden 4 maarden 

Aantal 9 589 1.323 4.233 4.974 
Monhystera parva 

10 90 85 68 4 

Aantal 61 1.889 95.144 
Monhystera disjuncta 

o 6 7 3C 90 

Metaparoncholaimus 
campylocercus 

Aantal 4 

4 

N  

1-• 
0 

60 

9 

82 

5 

18 

- 

41 

- 

Aantal 18 82 
Theristus acer 

- .-: - - _ - 

Chromadora 
nudicapitata 

Aantal 5 

5 

o - 27 

1 

- 4.933 

4 

Chromadorita 
obtusidens 

Aantal 101 

6 

Aantal 14 3 20 12 
Species diversae 

15 1 

TOTAAL 93 652 1.53 6.170 105.174 
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lA 	 - 	- 
1B 	 712 	69 	 958 	66 SEPTEMBER 	2A 	 188 18,5 	321 22 1964  

2 maanden 	2B 	 127 	121 5 	174 12 
Tolaal 	 IrM 	1.773 Ió0 

AUGUSTUS- 

lA 	 708 	8 	 gE 	- 
1B 	 7.278 	81,5 	23.253 	84,5 
2A 	 812 	9 	3.995 	14,5 
2B 	151 	l 2 5 	240 	1 	 

AUGUSTUS- 
OKTOBER 
1964 

3 maanden Totaal 	(".779 -TM 	777gg  ran 
lA - - - 
1B 112.555 99,5 97.288 69 
2A 66 x 11.313 10,5 
2B 64 x 316 x 
TETgg.1 ----II27ge5--17 	Ibg.917 1M 

AUGUSTUS-
NOVEMBER 
1964 

4 maanden 

PROCENTUELE INDELING DER NEMATODEN VOLGENS HUN VOEDINGSTYPE  (-naar WIESER,  1953)  

PERIODE TYPE 
GLAS HOUT METAAL ANTI- 

POULING 
Aantal Aantal Aantal Aantal 

JUNI 
1964 

1 maand 

1A 
1B 
2A 
2B 	 
ToTaaI 

- 	- 
14 	46,5 
16 	53,5 

75 1M 	 

7 
67 
7 

14 
95 

7,5 
70,5 
7,5 

14,5
TW 

- 
12 
- 

- I 

- 
100 

- 
- 

I75 

	

5 	5,5 

	

70 	75 

	

10 	11 

	

8 	85 
7-775

1 
 - 

JUNI-
JULI 
1964 

2 maanden 

1A 
1B 
2A 
2B 
ToaaI 

- 
1.886 

114 
77575 

- 
94,5 

55 
I75

1 	
 

() 

AUGUSTUS 
1964 

1 maand 

1B 
2A 
2B 	 
ToTaal 

lA - - 

	

1.587 	95,5 

	

6 	0,5 

	

71 	4 	 
I.gg7 -Tm 

- 
2.898 

417 
104 

7.m 

- 
85 
12 
3 	 

175 

- 
681 

1 
13 

g95 

- 
98 
K 
2 

1W 

- 

	

589 	90, 

	

3 	0,5 

	

60 	9 
g77-775-~ 

( .4.) = voor een volume slijk = 10 ml. 	 K = kleiner dan 0,5% 

618 
270 
120 

I.7g 

61,5 
26,5 
12  

1 * 
12.734 86,6 
1.700 11,5 

259 2 	 
7.g97 175 

- - 
96.225 0 9,5 

210 x 
182 * 	 

9g.g17 '7 

1.334 86 
133 8,5 
87 5,5 

- - 
6.140 99,5 

12 x 
18 m s , T7--175--  

- - 
100.200 95 

4.933 4, 5  
41 ;E 

11577177--IM--  
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Tabel -68-  

CILIATA - PERIODE VAN VOORKOMEN 

J. 	J. 	A. 	S. 	0. 	N. 

Placus socialis 

Trachelocerca phoenicopterus 	 x 	 X 	x 	x 

Metacystis elongata 	 x 	x 
Litonotus duplostriatus 	 x 	x 	x 	x 	x 	x 
Hemiophrys fusidens (?) 	 x 	x 
Chilodonella sp. 
Trochilioides recta 	 x 	x 
Trochilia salina 	 x 	x 
Trochilia sulcata 	 x 	x 
Dysteria pusilla 
Dysteria sp. 	 x 	x 	x 	x 	x 	x 
Uronema marinum 	 x 	x 	x 	x 	x 	x 
Cohni lembus longivelatus 
Cyclidium sp. 	 x 	 x 	x 	x 

rietopus contortus 
Condylostoma rugosum 	 x 	x 	x 	x 	x 	x 
Folliculina sp. 	 x 	x 	x 	x 	x 	x 

Stichotricha marina 	 x 	x 	x 	x 	x 
Holosticha diademata 	 x 	 x 	x 	x 	x 
Keronopsis rubra 	 x 	x 
Keronopsis rubra v. flava 	 x 	x 
Actinotricha saltans 	 x 	 x 	x 
Euplotes moebiusi 	 I 	x 	x 	x 	x 	x 
Euplotes vannus 	 x 	x 	x 	x 	x 	x 
Euplotes elegans 	 x 	x 
Euplotes gracilis 	 x 	x 
Aspidisca sp. 	 x 	x 	x 	x 	x 	x 

Vorticella nebulifera 	 x 	x 	x 	x 	x 	x 
Vorticella marina 	 x 	x 	x 	x 	x 	x 
Vorticella perlata 
Zoothamnion commune 	 x 	x 	x 	x 	x 	x 
Carchesium sp. 	 x 	x 
Cothurnia maritima 	 x 	x 

Acineta tuberosa 	 x 	x 	x 	x 	x 
Corynophrya lyngbyei 	 x 	x 	x 

TOTAAL AANTAL SOORTEN 	 17 21 	20 20 29 



PROCENTUELE VERHOUDING ORGANISCHE STOFFEN / DROOGGEWICHT 

Tabel -70- 

PERIODE 
AANTAL 
MAANDEN 
IMMERSIE 

GLAS HOUT METAAL ANTI- 
FOULING 

JUNI 1 49,3 40,0 23,3 35,6 

JUNI-JULI 2 14,3 

AUGUSTUS 1 27,5 28,1 25,8 28,9 

AUGUSTUS-SEPTEMBER 2 20,0 17,7 19,7 21,0 

AUGUSTUS-OKTOBER 3 25 6 18,0 23,8 29,7 

AUGUSTUS-NOVEMBER 4 22,1 25,0 22,0 21,6 

: Bepaling gedaan op een volume = 10 ml, 



TOTAAL VOLUME (in ml) 

Tabel -71- 

PERIODE 
AANTAL 
MAANDEN 
IMMERSIE 

GLAS HOUT 	METAAL ANTI- 
FOULING 

JUNI 1 0,90 1,60 	1,40 0,85 

JUNI-JULI 2 onbepaald 

AUGUSTUS 1 2,20 3,00 	1,40 1,80 

AUGUSTUS-SEPTEMBER 2 17,00 25,00 	19,00 10,00 

AUGUSTUS-OKTOBER 3 31,00 37,00 	26,00 22,00 

AUGUSTUS-NOVEMBER 4 47,50 52,50 	50,90 40,20 

2abel -72- 

VOLUME DER ZEEPOKKEN (in ml) 

PERIODE 
AANTAL 
MAANDEN 
IMMERSIE 

GLAS HOUT 	METAAL ANTI- 
FOULING 

JUNI 1 

JUNI-JULI 2 

AUGUSTUS 1 0,25 0,50 	0,35 0,30 

AUGUSTUS-SEPTEMBER 2 3,80 8,60 	5,60 0,50 

AUGUSTUS-OKTOBER 3 5,60 10,20 	9,00 0,50 

AUGUSTUS-NOVEMBER 4 8,60 12,20 	8,50 1,90 



Tabel -73- 

VOLUME DER POLYCHAETEN (in ml) 

PERIODE 
AANTAL 
MAANDEN 
IMMEPSIE 

GLAS HOUT METAAL ANTI- 
FOULING 

JUNI 1 0,07 0,25 0,04 0,25 

JUNI-JULI 2 1,45 w 

AUGUSTUS 1 0,25 0,25 0,10 0,10 

AUGUSTUS-SEPTEMBER 2 0,10 0,45 0,25 0,30 

AUGUSTUS-OKTOBER 3 0,55 1,05 0,80 0,45 

AUGUSTUS-NOVEMBER 4 0,80 1,85 1,10 0,90 

: Voor een volume begroeiing = 10 ml. 



JUNI 

JUNI-JULI 

1 
	

0,58 	0,85 	0,86 	0,20 

2 	 7,25 x 

Tabel -74- 

VOLUME DER "ZEEF + GROF NET" FRAKTIE 

PERIODE 
AANTAL 
MAANDEN 	GLAS 	HOUT 	METAAL 
IMPERSIE 

ANTI- 
FOULING 

AUGUSTUS 

AUGUSTUS-SEPTEMBER 	2 

AUGUSTUS-OKTOBER 	3 

AUGUSTUS-NOVEMBER 	4 

	

0,80 	0,65 	0,25 	0,70 

	

11,60 	12,75 	10,20 	6,05 

	

21,15 	16,35 	8,10 	17,80 

	

21,70 	19,65 	21,3 	17,4 

: Voor een volume begroeiin, = 10 ml. 

Tabel -75- 

VOLUME DER "FIJN NET + RESIDU" FRAKTIE 

AANTAL 
PERIODE 	 MAANDEN 	GLAS 	HOUT 	METAAL 	ANTI- 

	

IMMERSIE 	 FOULING 

JUNI 	 1 	0,25 	0,50 	0,50 	0,40 

JUNI-JULI 	 2 	 2,75 € 

AUGUSTUS 	 1 	0,90 	1,60 	0,70 	0,70 

AUGUSTUS-SEPTEMBER 	2 	1,50 	3,20 	2,95 	3,15 

AUGUSTUS-OKTOBER 	3 	3,70 	9,40 	8,10 	3,25 

AUGUSTUS-NOVEMBER 	4 	18,40 	18,50 	20,00 	20,00 

H : Voor een volume begroeiing = 10 ml. 



CHLOROFYL a, b, c EN TOTAAL CHLOROFYL (mikrogram). 

Tabel -76- 

PERIODE 
AANTAL 
MAANDEN 
IMMERSIE 

TYPE GLAS HOUT FOU 
ANTI- METAAL LING 

Chior a 85,2 52,6 12,2 25,7 

JUNI 1 Chlor b 19,3 36,5 7,9 17,7 

Chlor c 22,7 83,7 3,1 10,0 

TOTAAL 127,2 172,8 23,2 53,4 

JUNI Chlor a 

2 Chlor b Werd niet bepaald 

JULI Chlor c 

Chlor a 74,7 83,3 42,8 51,9 

AUGUSTUS 1 Chlor b 14,5 14,2 2,2 15,6 

Chlor c 71, 3 82,9 33,3 55,0 

TOTAAL 166,5 _30.4 78,3 120,5 

AUGUSTUS Chlor a 595,0 608,4 530,7 420,1 

2 Chior b 114,9 185,9 41,8 39,4 

SEPTEMBER Chlor c 615,0 841,3 417,3 332,0 

TOTAAL 1.324 ,9 1.635,6 989,8 791,5 

AUGUSTUS Chlor a 984,6 1.157,3 728,3 670 ,4 

3 Chlor b 14,7 0 0 26,1 

OKTOBER Chlor c 640,0 7 0 5,7 362,5 402,7 

TOTAAL 1.639,3 1.863,0 1.090,8 1.099,2 

AUGUSTUS Chlor a 627,8 506,6 639,3 508,4 

4 Chlor b 89,7 91,0 105,3 75,0 
NOVEMBER Chior c 666,8 608,6 789,2 518,2 

TOTAAL 1.384,3 1.206,2 1.533,8 1.101,6 
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Aanv.imm. 	 Einde der  immersie 
JAN. FEB.. 	MAART 	APRIL -MEI JUNI JULI AUG. 	SEP. OKT. NOV. 	DEC 

Polydora 	- - 	- 	10 233 930 
Januari Fabricia 	- - 	- 	20 64 195 gE 

TTereis 	- - 	- 	- 22 17 _ ToTaaI 	 - - 	 - 	37' 319 1.1Z7 
Polydora - 	- 	33 270 765 1.612 490 

Februari Fabricia - 	- 	33 40 80 - - 
Nereis - 	- 	- 90 66 58 - 	  

ToTaal _ 
	 - 
	bb-  7óó 911 1.77ó M - 

Polydora __ 	- 424 562 
Maart Fabricia - 	- 90 60 x 

Nereis - 	50 70 50 
Totaal - 
	75-  7g 777 - 

Polydora - 30 1.030 
April Fabricia - 22 130 x 

Nereis 40 75 29 
ToTaaI 75-  377 1.199 
Polydora 87 655 

 

Mei Fabricia - 105 x 
Nereis 7 37 
ToTaal 7  - ---77 
Polydora 37 370 

Juni Fabricia 9 35 
Nereis - 4 
Totaal 4g 409 
Polydora 167 

Juli Fabricia 10 
Nereis  10  
TótaaI 197 
Polydora - 10 - 	- 

September Fabricia - - - 	- 
Nereis - - - 	- 
ToTaal _ IZ5 - 	 - 
Polydora 10 10 	- 

Oktober Fabricia 5 - 	- 
Nereis - - 	-   
ToTaaI 17 r5 	_. 
Polydora - 	- 

November Fabricia - 	- 
Nereis - 	- 
ToTaaI - 	 - 
Polydora - 

December Fabricia - 
Nereis - 
Toaal -  



Tabel  -78-  

AANTAL BII.LANTTS 

Aanvang 
der 
	 Einde der immersie 

immersie 

JAN. FEB. MAART APRIL MEI JUNI JULI AUG. SEP. OKT. NOV. D"C. 

JANUARI 

FEBRUARI 

MAART 

APRIL 

MEI • 

JUNI 

JULI 

SEPTEMBER 

OKTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

20 	600 780 235 	gE 

 

- 20 	600 490 135 	60 60 

 

- 200 357 180 

   

640 800 250 

   

 

688 275 

   

  

62 350 

 

   

260 

 

      

     

260 125 200 	30 

     

20 	20 

      

      

: werd niet bepaald. 



Tabel -79- 

MYTILUS EDULIS - AANTAL - AFMETINGEN - VOLUME 

Periode Aantal 
maanden 

Aantal 
Mytilus Minimum 

Afmetingen (L) 

Gemiddeld Maximum 

Volume 
(m11 

JAN.-KEI 5 1.580 560 630 1.520 

JAN.-JUNI 6 4.935 400 2.100 6.080 2,90 

FEB.-MEI 4 1.875 430 650 970 - 

FEB.-JUNI 5 4.923 270 2.300 7.200 4,05 

FEB.-JULI 6 2.877 540 5.500 19000 19,20 

FEB.-AUG. 7 532 1.140 11.000 20.000 46,60 

MAART-MEI 3 2.444 330 76 0 1.140 

MAART-JUNI 4 4.033 250 1.800 6.840 4,30 

APRIL-MEI 2 2.945 480 -40 1.280 

APRIL-JUNI 3 4.540 250 2.000 5.500 4,80 

MEI 1 1.760 480 640 1.060 - 

MEI-JUNI 2 3.458 260 2.200 7.090 4,05 

JUNI 1 72 250 270 2.020 

JUTTI-JULI 2 111 480 520 3.040 

JULI 1 80 320 480 640 



AANTAL COPEPODA 

Aanvang der 
immersie Einde der immersie 

DEC. JAN. FEB. MART APRIL MEI JUNI JULI AUG. SEP. OKT. NOV. 

JANUARI 10 20 90 650 2.200 1.835 gE 

FEBRUARI 10 140 2.000 2.740 1.140 1.450 823 

MAART 170 525 2.095 1.760 

APRIL 140 1.310 1.700 

MEI 790 1.810 

JUNI 483 2.075 

JULI 640 

SEPTEMEER 890 1.650 1.070 535 

OKTOBEH 605 725 670 

NOVEMBER 10 74 

DECEMBER 4 

m : werd niet bepaald. 



COPEPODA - KWALITATIEF ONDERZOEK 

JAN. FEB. MAART APRIL MEI JUNI JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEC. 

Longipedia minor 

Ectinosoma melaniceps 

Microarthridion littorale 

Harpacticus obscurus 

Tisbe furcata 

Alteutha interrupta 

Amphiascus minutus + + + + + 

Nitocra typica + + + + + + + + + + + + 

Mesochra py7maea + + + + + + 

Pseudenychocamptus koreni + + + + + + + + + + 

TOTAAL A_OTTAL SOORTEN 1 1 5 5 6 7 5 3 3 4 4 



• 40 • 40 

-  20 - 	20 - 	860  - 	860  10 10 
5  5ó 	 5 	5ó 1775 	 1775 - 	 Ióó- -  Ióó- 
-  17 - 	17 I7  --1ó77 I7 --1ó77 

535 535 
 	 40 40 555 	 555 10 10 

17 	 
b65 
17 
b65 

25- 
7 

25- 

7 
10 
69 

4 

10 
69 

4 

JULI 	 Juli JULI 	 Juli 

OKTOBER OKTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 

Okt. 
.ov.  

Dec. 
Nov. 

Okt. 
.ov. 

Dec. 
Nov. 

-4 	a3 g 	f-i 0 	.4 d 	e 

al ›. 	a) F1 

Jan. 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	10 	 - 
PeE. 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	..2 	 - 

JANUARI 	 - Maa. 	- 	- 	- 	- 	 - 	- 	9ó 	
- 

	

__Apr. 	- 	- 	- 	- 	- 	5ó 	- 	 575 	5ó- 
Mei 	- 	- 	- 	- b73 	- 	73 -177----g7"--T17-  
Juni 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	-  _._ 	 I3  --17 - -77ó - 
Feb . 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	10 	 - 
Maa. 	- 	- 	- 	-F5 	- 	- 175 	 - 

	

__ .12r. 	- 	- 	- 	- 10b 	- 	-Igin 	75 - 
FEBRUARI 	--7e1 	- 	- 	- 	- 89b 	- 	5(7-  Ibó----73--- 3-  

juni 	- 	- 	- 	- 	- 	- M 99Z 	1277- 
Juli 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- I5ó 

MEI 

JUNI 

- 	- 	- 
- 	- 	_ 

Nov. 	- 	- 	- 
Dec. 

- - 	- 
- - 	_ 

Nov. 	- 	- 	- 
Dec. 

SEPTEMBER SEPTEMBER 

Sep. 
--ókT. 

Sep. 
--ókT. 

COPEPODA - KWANTITATIEF ONDERZOEK COPEPODA  -  KWANTITATIEF ONDERZOEK 
Tabel -82- Tabel -82- 

SOORTEN SOORTEN 

Aanvang 	Einde 	bs; 	'H  ai 	5-1 	P-1 c 	o o 	a) 0 	,. 	ei 	o Pi 	o 102 	- 1:24 

der 	 der 	0 	0 co 	•rl 	cd 	-1-4 0 	r- g 	Fl 	1-1 +2 	a) P4 	0) d 
immersie 	irnmersie 	la 	Pti --2. x 	EH q-1 	<1..-1 	P-1 0 

g 	-P (--1 	0 
	cd 
	u) 	-.! 	-P 	P4 	+-1 >-, 

Maa. 	- 	20 	- 	- 	40 	- 	- 	90 	10 	10 

MAART 	 .T.2r. 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	57 	75 
--Rei 	- 	- 	- 	- 	817 	5b . 	1131 	5ó 	5ó 

junI 	- 	- 	- 	- 	2b 	_ 	M--1 -575--Ió --- 2?5-  
A2r. 	_ 	- 	- 	40 	- 	- 	100 - 

APRIL 	 Mei. 	- 	- 	2ó 	- 	b 17 	- 	b75 	- 	5"--  
Juni 	-- - 	- 	- 	- 	- 	755 	IZS 	- 	75-  
Mei 	- 	- 	- 	- 	230 	- 	40 	467- 	20 	40 
Juni 	25 	- 	- 	5 	- 	173 	195 	- 	75-  

- - 

	

Juni 	 - 	12 	375 	50 ----47-  - - 	- 	- 
- - 55 	- 	75 	187 	755.-----575-  



FeE. 	7ó 100 
Maa. 	100 
2r. 	550 e5 

Mei 	13.67 g7 
-UI-EI775 gl 

g273  7iie  17 	 75 	g7 	3 
- - 24ó 13-  lóó 5 

JANUARI 

33 1 
- 

COPEPODA - DOMINANTIE 
	

Tabel -83-   

SOORTEN 

al 
0 

P 
cd 
F-t 

c 
4-2  

9-4 
g 

d 1  0 
4-2 	 C 
al 	 ree 
O 0 

›
,W 

F4 	 .- 

g 02 

N
CH 	 C 

rd -P 
P 	 PL4 

CO 	 W E 
-H 	 d Cd 
E--, 	 P-1 o 

d 

-P 

g 

m 
cd 

sa4 
E 

Aanvang 	Einde Aan- 
der 	der tal immersie 	imm. 

	

Jan 	10 100 

	

Aan-  cf  Aan- 	Aan- g Aan- f, Aan- 
tal 	tal 	tal  ' ° 	tal  ' 	tal 

 

Feb. 	10 100 	- 	- 	- 
- 1 	 In 73 	ió 	7 	- 
A2r. 1810 	17 5 90 5 

FEBRUARI 

MAART 

APRIL 

ME I 

JUNI 

JULI 

SEPTEMBER 

OKTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBEh 

- - 	- 	- - - 	- 
up-. 	773 	- 	 -  	W5 1ó 	- 	- 	25 	2 	- 	 - 

Maart 	90 53 	40 23 	10 	g---I06 	- 	- 	20 12 

	

- 	 -   

	

-Mei—TM-77-917-37 5ó 7 5ó 7 5ó 	  

-711E-7530-75---77--1---77-7--757----m 7 
Apr. 	100 	72 

-m----m7--7 
40 

650 
28 
5ó 

 	- 
50 

- 

7 
-  

-juni--5.440 8.9 - - 40 7 - 

Mei 	460 	58 230 	29 40  	 5 20 
7171/7.37775--g7 7 3 75 7 - 
Juni 	37578 - - 46 9 50 

Juli 640 100 - - - - 

	

Sep. 	860 	97 	20 

	

--0k_t 	n75 	89 	50 
-73 .-ir. --1037--77---17 -  

2 
3 
'I 

10 
100 	 

- 

1 

- 
Dec. 	333-I00 	- - - 
Okt.  555 	92 	40 7 10 1 
gov.  700 	gb  - - 75 7 

-Dec. gb5 	79 - - 5 1 
Nov.  10  100  -  - 

-D g9 	93 - - - 
Dec. 4 100 - - - 

-771eI---17ó--bó--ggó-~37---75----- 	3 	50 7 
-7 .11/7157-177 97 	- - 	177 II--- - 	- 7ó-  7 
-71-1II--1450-I00 

- 77-17-77-1 
2 	40 	5 	- 	 - 

-  175 7  77---1  
10 	12 	2 

-7iiii--170--75---70---2---70---7--100 5 77 1 
^-1 

- 	- 	- 	 - 	7') 	1 
- - 	17 	T 

7 



-
17

8—
  
i

aq
u
j,

  

AANTAL TEMATOTDA 

Aanvang 
der 

immersie 
Einde der immersie 

JAN. FEB. MAART APRIL ITEI JUNI JULI AUG. SEP. OKT. NOV. -n"C. 

JANUARI 120 1.300 3.375 1.100 908 29.31 

FEBRUARI 155 2.175 4.700 775 42.510 49.360 64.560 

MAART 425 550 1.454 49.5 70 

APRIL 2.600 540 60.870 

MEI 616 15.235 K 

JUNI 544 29.240 

JULI 6.3C5 

SEPTEMBER 3.650 9.675 17.330 4.260 

OKTOBER 790 10.050 31.130 

NOVET-UR 10 262 

DECEMBER 95 

K : werd niet bepaald 

1 



Tabel -85-   
NEMATODA - KWALITATIEF ONDERZORY,' 

J. F. M. P. 	J. J. A. c. 0. N. -n. 

Pinoplus sp. juveniel 	 - - - - 

Oncholaimus brachycercus 	 - 	+ + + 

Oncholaimus campylocercoides 	- - - - - +  

Metaparoncholaimus campylocercus 	 + + + + + + 

Paracanthonchus caecus 	 - - - - 	+ + 

Chromadorita obtusidens 	 - + + + + + 

Chromadora nudicapitata 	 - - 

Neochromadora poecilosoma 	- 

Heterochromadora germanica 	- - - 	+ + 

Allgeniella aff. tenuis 

Chromadoridae sp. div. 

- 	- 

- 

- 	- 	- 	- 

Sabatiera tenuicaudata - 	- 	- 	- 

Ascolaimus elongatus - - 	- 

Monhystera disjuncte + 	+ 	+ 	+ + 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ + + 

Monhystera parva - 	- + 	+ 	+ 	+ 	+ 

Monhystera microphthalma _ 	_ + 	- 

Monhystera sp. + 	- 

Theristus acer + 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 

Rhabditis marina - 	- 	- + 	+ 

TOTAAL AANTAL SOORTEN 1 	1 	1 	2 9 	14 8 	6 	5 	3 1 2 



NEMATODENINDEX 
Tabel -86- 

Aanvang 
der 

immersie 

Einde 
der 

immersie 
Volume 

slijk (ml) 
Aantal 

"ematoden Index 

JANUARI 

Januari
PeEruari 

	

Maar  	
72riI 

	

--Mei  	
Juni 

	

---02 7 	 

	

:7 	 
b;g 
b,9  

	

7,3 	
75,g 

	

120 	171 
1.75ó-------7775ó 

	

3.377 	7.g77 

	

I.16ó 	1.373 

	

gbg 	375 
23:313 3$ 

FEBRUARI 

Februari  
Maart  
April 
Rei  	
7uni 	 
juli  	 
Augustus 

0,4 
ólg 	 
III 	 
714 	 

74,25 
gt7,1 

	

155 	387 

	

7.175 	7.77 

	

.77 	.777 

	

777 	373 

	

47.51r5 	1.773 
47:37---------714 

	

b.5br5 	1.4g7 

MAART 

Maart 	 
April  
de i  
juni 

014 	 

3;7 	
-754 

425 
575 

1.74 
7.57b 

1.062 

--44 5 
I.g47 

APRIL 
April 

7uni 

	

I M  	
11 5 	 
30  

34 

2.600  
74r5 

gM7r5 

1.733 
Igó 

1.775 

MEI Mei 	 
711E1 

1,6 	 
Ig,"1 

616 
1.77 

385 

JUNI Juni 	 
7u11 

0,7 
72,25 

544 777 
1.514 

JULI Juli 19 6.305 332 

SEPTEMBER 
September 

-752EoEér 
7ovemEer 	 
recemEer 

3,1 
3,7 	 
313 	 
1,3 

3.650 
7.e75 
17.37 
4.27 

1.177 
7.b7  

3.777 

OKTOBER 
Oktober  
nvemEer  
December 

1,6 
5,7 
4 

790 
J5ó 
31.77 

493 
2.71g  
7.782 

NOVEMBER November 
receME;er 

014 	 
ó,7"5 

10 
767 

25 
.1. 0 

DECEMBER December 0,3 95 316 



MAART 
Maart 	 425 	170 	40 	255 	60  
	 55 	517   37 

- -Mei  	 1.757 	772 	' 7 ,7 	91.7 	g7-7-   Juni 	79.577 	71:417 	43,1 	77.77 	5,9_ 

APRIL 
April 	2.600 	1.26n 	48,4 	1.340 	51,6 
mgi 	577 	31ei 	5/L4 	 
Juni 	gó.g77 	17.327 	27,2 	47.577 	797g- 

MEI Mei  	616 	260 	42,2 	356 - 5718 
Juni 	17.775 	9.5g 	37,7 	9.771----73,3-  

JUNI 

JULI 

Juni 	544 	416 	7614 	128 	2316 
Juli 	.797277----97237----31,5----277717----77,5-  

Juli 	 6.305 	2.737 	43,4 	3.568 	56,6 

SEPTEMBER 

September 	3.650 	1.607 	44 	2.043 	56  
oktober 	 9.b75 	7.777 	77,9 	5.327 	75,1 
7ovemBer 	17.337 	8.977 	7117 	7.367 	79,3 
Ncember 	7.277 	27737 	57,7 
Oktober 
rovemEer  
7ecember 

November  
necemEer 

December 

	

790 	267 	33,7 523 	66,3 

	

17.757 	37773 	7g 	7.727 	77 

	

31 . 1n 	9.53 

	

10 	10 	100 

	

777 	97 	3793 	172 o5 7  7 -  

95 	31 	32,6 	64 	67,4 

OKTOBER 

NOVEMBER 

DEC.-  LIBER 

Tabel -87- 
NEMATODA - PROCENTUELE VERHOUDING JUVENIELE / ADULTE 

Aanvang 	Einde 
der 	 der 

immersie 	immersie 
Totaal Aantal 

adulte adulte 
Aantal 
juve- 	juve- 
niele 	niele 

JANUARI 

Januari 	1.20 	106 	88,3 	14 	11,7 
Februari 	I.nó 	75____3597 	77---777- 
Maart 	3.373 	2.725 	77,7 	

75ó____2213_ 
_-April 	I.177 	777__--3717 	797----73,3-  
--Mei 	 977 	3217 	7I57777-  

juni 	29.315 	$.7
93 	

79,7 	7777
---  

	

7 	7,3 
Februari 	155 	122 	78,7 	33 	2113 
Maart 	7.175 	1.I75 	7, 7 	995 	- 75,7-  
April 	7:777 	27279 	7717 	2.451 -7-2- 

FEBRUARI 	Mei 	 775 	797 	77,7 	777 	350 
juni 	77.517---177777----7177----277737---7g,7-  

- -Mi 	79.377---197791----3917----797779----77I7-  
Augustus 	77.577---217727----33,7----727977----77,7-  



Tabel -88- 

NEMATODA - KWANTITATIEF ONDERZOEK (1) 

Aanvang der immersie 	 JANUARI 

Einde der immersie 	 J. 	F. 	M. 	A. 	M. 	J. 

Enoplus sp. juveniel 

Oncholaimus brachycercus 

Oncholaimus campylocer- 
coides 

4.• 

Metaparoncholaimus cam- 
pylocercus 63 	146 

Paracanthonchus caecus 

Chromadorita obtusidens 	 23 

Chronadora nudicapitata 

Neochromadora poecilosoma 
1.• 	  

Heterochromadora germanica 

Allgeniella aff. tenuis 

Chromadoridae sp. div. 

Sabatiera tenuicaudata 

Ascolaimus elongatus 

Monhystera disjuncta 106 458 2625 404 230 7506 

Monhystera parva 966 

Monhystera microphthalma 

Monhystera sp. 

Theristus acer 68 

Rhabditis marina 

Aantal juveniele 14 842 750 696 615 20606 

TOTAAL 120 1300 3375 1100 908 29315 



Tabel -88- 

NEMATODA - KWANTITATIEF ONDERZOEK (2) 

Aanvang der immersie 
	

FEBRUARI 

Einde der immersie 	 F. 	M. 	A. 	M. 	J. 	J. 	A. 

Enoplus sp. juveniel 

Oncholaimus brachycercus 

Oncholaimus campylocer- 
coides 

Metaparoncholaimus cam- 
pylocercus 81 35 270 198 

Paracanthonchus caecus 52 

Chromadorita obtusidens 155 26 

Chromadora nudicapitata 868 

TTeochromadora poecilosoma 10 

Heterochromadora germanica 5 

Allgeniella aff. tennis 

Chromadoridae sp. div. 107 

Sabatiera tenuicaudata 35 

Ascolaimus elongatus 26 

Monhystera disjuncta 122 1180 2142 372 12371 1651 10728 

Monhystera parva 69 17045 10625 

Monhystera microphthalma 14 

Monhystera sp. 

Theristus acer 30 70 518 17 
To• 

Rhabditis marina 14 

Aantal juveniele 33 995 2451 277 2 9034 29669 42940 

TOTAAL 155 2175 4700 775 42510 49360 64560 



Tabel -88- 

NEMATODA - KWANTITATIEF ONDERZOEK (3) 

Aanvang der immersie 	 MAART 	 APRIL 

Einde der immersie 	 M. 	A. 	M. 	J. 	A. 	M. 	J. 

Enoplus sp. juveniel 

Oncholaimus brachycercus 

Oncholaimus campylocer- 
coides 

Metaparoncholaimus cam- 
pylocercus 46 364 78 105 

Paracanthonchus caecus 24 

Chromadorita obtusidens 11 22 

Chromadora nudicapitata 19 

Neochromadora poecilosoma 

Heterochromadora germanica 700 

Allgeniella aff. tenuis 

Chromadoridae sp. div. 

Sabatiera tenuicaudata 

Ascolaimus elongatus 

Monhystera disjuncta 170 512 386 18228 1260 146 7179 

Monhystera parva 1324 36 4283 

Monhystera microphthalma 

Monhystera sp. 21 

Theristus acer 24 1470 28 19 

Rhabditis marina 75 

Aantal juveniele 255 38 912 28160 1340 230 48544 

TOTAAL 425 550 1454 49570 2600 540 60870 



Tabel  -88- 

NEMATODA - KWANTITATIEF ONDERZOEK (4) 

Aanvang der immersie 

Einde der immersie W . 

MEI 

J. 

JUNI 

J. J. 

JULI 

J. 

Enoplus sp. juveniel 

Oncholaimus brachycercus 

Oncholaimus campylocer- 
coides 

Metaparoncholaimus cam- 
pylocercus 

Paracanthonchus caecus 

Chromadorita obtusidens 

Chromadora nudicapitata 

6 

15 

6 

29 

29 

204 19 

11 

33 

12 

116 

12 

Yeophromadora poecilosoma 

Heterochromadora germanica 

Allgeniella aff. tenuis 

Chromadoridae sp. div. 

Sabatiera tenuicaudata 

Ascolaimus elongatus 

Monhystera disjuncta 227 5245 26.8 4920 2061 

Monhystera parva 126 4200 512 

Monhystera microphthalma 

Monhystera sp. 

Theristus acer 6 87 3 66 24 

Rhabditis marina 

Aantal juveniele 356 9641 128 20010 3568 

TOTAAL 616 15235 544 29240 6305 



Tabel -88-   

NEMATODA - KWANTITATIEF ONDERZOEK (5) 

Aanvang der immersie 	 SEPTEMBER 

Einde der immersie 
	

S. 	0. 	N. 	D. 

Enoplus sp. juveniel 

Oncholaimus brachycercus 

Oncholaimus campylocer- 
coides 

Metaparoncholaimus cam- 
pylocercus 54 

Paracanthonchus caecus 

Chromadorita obtusidens 

Chromadora nudicapitata 

Neochromadora poecilosoma 

Heterochromadora germanica 

Allgeniella aff. tenuis 

Chromadoridae sp. div. 

Sabatiera tenuicaudata 

Ascolaimus elongatus 

Monhystera disjuncta 1292 4320 8966 2236 

Monhystera parva 250 

Monhystera microphthalma 

Monhystera sp. 

Theristus acer 11 28 

Rhabditis marina 

Aantal juveniele 2043 5327 8364 2024 

TOTAAL 3650 9675 17330 4260 



Tabel -88- 

NEMATODA - KWANTITATIEF ONDERZOEK (6) 

Aanvang der immersie 	 OKTOBER 	 NOVEMBER 	DEC. 

Einde der immersie 	 0. 	N. 	D. 	N. 	D. 	D. 

Enoplus sp. juveniel 

  

   

Oncholaimus brachycercus 

Oncholaimus campylocer- 
coides 

Metaparoncholaimus cam- 
pylocercus 5 

Paracanthonchus caecus 

Chromadorita obtusidens 

Chromadora nudicapitata 

  

Neochromadora poecilosoma 

  

Heterochromadora germanica 

Allgeniella aff. tenuis 

Chromadoridae sp. div. 

5 

Sabatiera tenuicaudata 

Ascolaimus elongatus 

Monhystera disjuncta 262 3623 9530 10 78 26 

Monhystera parva 

Monhystera microphthalma 

Monhystera sp. 

Theristus acer 

Rhabditis marina 12 

Aantal juveniele 523 6427 21600 172 64 

TOTAAL 790 10050 31130 10 262 95 
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17-719 
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27ó 	1,3 m 7J 155 ó,7 52 

17 - 	 7b77I-----7b---1 

JAN.
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	 77-70ó 
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Jan. 	106 
Feb. 	,T58 

106  100 
  58 lóó 
7.b75 -175 
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_ 

38b 71,7 	7b- 	 77 72.4 	 11-7 	r, 5 
77-757 

317 I7 
rsnm RF 1 	 1 	T.a7n g_m 



NEMATODA - DOMINANTIE 

-6
8

—
 t

ec
ve

I  

Okt. 
OKT. Nov. 

Dec. 
Nov.  
Dec. 

DEC. Dec. 

	267 

	

7.g77  	
9.575 

- 	- 	262 	98/1 
3.b73-175 

- 	- 	9.575-1óó 
 	- 

5 118 
- 

10 	—  — 	10 100 
75 	— — 	7£ 8bj 15 
31 	- - 	2. 84 5 

NOV. 



Mei 	 no 

JUNI 	 'Juli 	 9.27 	- 	- 	7-77 	71  7 

__September September 	 - 	- 

SEPTEMBER 	 7.372 	 7.79 	Ibó 

7uni 	13.77 	-17 	bil 	17.557 	9711 	--M 	 37 	7 ,7 
71211 	19.b91 	- 	- 	M.2n 	97,5 	757 	I'ó 	27 IJ 
Augus tus 	71.b2b 	- 	- 	71737 	9n, 	2 	,I 	I92,---n,?7 

A£ril 	 512 	- 	- 	 - 	- 
-- 	

712 	17 
7e1 	 5Z2 	75 	130 	71b 	77J 	11 	21b 	7 

Maart 	 170 	- 	- 	170__100 	- 	- 	- 	- 

- - 	2 177 	7,1 	7 	bLI 	77---7,7-  
April 	 1.260 	- 	- 	1.2-7- 	100 	- 	- 	- 	- 
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5 16,1 5 16,1 

5 5 1,8 1,8 1,8 1,8 

7.b75 TM
Ibb 	- - 

--Juni 	 g.7ó9 	- 	- 	$.57b 78 b 	73 b 7 	177--77 
b3--2177-  b3--2177-  

PROCENTUELE INDELING DER NEMATODA VOLGENS HUN VOEDINGSTYPE  naar WIESER 19531  



AANTAL OLIGOCHAETA 

Aanvang 
der 

immersie 
Einde der immersie 

JAN. FEB. 	MAART APRIL TTEI JUNI JULI AUG. SEP. OKT. 	NOV. DEC. 

JANUARI 10 70 121 1.460 

FEBRUARI 66 235 460 1.000 40 

MAART 756 850 

APRIL 4 0 1 90 720 

MEI 40 335 

JUNI 6 20 

JULI 3 0 

SEFTEMBE7 70 130 	66 180 

OKTOBER S 	60 150 

NOVEMBER 24 

DECEMBER 2 

werd niet bepaald 
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CILIATA - PERIODE VAN VnOROMEN 
Tabel -92- 

J. F. M. A. M. J. J. S. 0. N. D. 

Placus socialis 
Trachelocerca phoenicopterus 

+ + 
+ 

+ 
+ 

+ 

Metacystis elongata + 
Litonotus duplostriatus + + + + + + + + + + + 
Litonotus sp. + + + 
Hemiophrys fusidens (?) + + + + + + 
Acineria incurvata + + + 
Chilodonella sp. + + + + + + 
Hartmanulla entzi + + + 
Trochilioides recta + 
Trochilia salina + + + 
Trochilia sulcata + + + + + 
Dysteria pusilla + + + + + + + + 
Dysteria sp. + + + + + + + + + + + 
Plagiopyla marina + 
TTronema marinum + + + + + + + 
Cyclidium sp. + + 

Peritromus faurei + + 
Metopus contortus + + 
Condylostoma rugosum + + + + 
Folliculina spp. + + + 
Ampullofolliculina lageniformis + + + 

Strobilidium minimum + + + 

Stichotricha marina + + + + + 
Holosticha diademata + + + + + + + + + + + 
Holosticha milnei + + + + + + 
Keronopsis rubra + + + 
Actinotricha saltans + + + 
Euplotes moebiusi + + + + + + + + + + + 
Euplotes vannus + + + + + 
Euplotes elegans + + + + + + 
Euplotes gracilis + + + 
Euplotes trisulcatus + + + 
Diophrys irmgard + 
Diophrys scutum + 
Aspidisca spp. + + + + + 

Vorticella nebulifera + + + + 
Vorticella marina + + + + + 
Vorticella perlata + + + + 
Zoothamnion commune + + + + + + + + + + + 
Cothurnia maritima + + + 

Acineta tuberosa + + + + + 
Corynophrya lyngbyei + + + 

TOTAAL AANTAL SOORTEN 9 13 20 25 23 24 28 15 14 11 10 



Aanvang 
der 

immersie 

Januari 

Februari 

Maart 

April 

rlei 

Juni 

Juli 

DROOGGEWICHT - ASGEWICHT - ORGANISCHE STOFFEN: (gr) 

Einde der immersie 

JAN. 	FEBR. MAART APRIL MEI 	JUNI 	JULI 	SEPT. 	OKT. 	VOV. 	7)EC. 
Droog 
As 
Org.st.  
n roog 

0,270 	0,177 
0,201 	0,142 
01069 	01035 

ó93 'M 

0,288 
0,235 
01053 
J57 

0,348 
0,253 
01095 
ó939 'g 

3,393 	26,082 	8,172 
2,913 	21,335 	6,501 
01480 	41747 	11671 	  
Z,571 	71 1 8b 	139M 

As 0,303 0,553 0,261 3,838 	17,938 	34,825 
Org.st.  01075 01102 0,125 01683 	31926 	9,061 	  
Droog n l in ,375 5,151 	7,43 	77,7$b 
As 0,102 0,235 3,927 	21,721 	18,875 
0rgost.  0,017 01090 1,224 	41759 	6,911 
rroog ó ,39 J,óI7--71,M--I3J5$  
As 0,282 3,408 	24,092 	9,424 
Org.st.  0,112 0,604 	5,404 	4,034 	  

-droog 7,1b -13,77 	7,197 
As 2,149 	11,330 	5,713 
Org.st.  0,367 	2,306 	1,479 	  
nroog b,195 	g,137 
As 0,115 	5,667 
Org.st.  0,080 	2,468 	  
nroog b, 5U 
As 4,066 
Org.st. 1,93 8  

1,7b7 TjV---17n7-- 775  
0,714 0,815 0,803 0,54q 
0,553 0,681 0,414 0 ,2 71 

,mT--T777--T7m 
0,400 0,743 1,032 
n,201 0,354 0,5q3 

0,106 0,254 
0,040 01115 

0,55 
0,171 
02_084 

nroog 
September As 

Org.st. 
Droog 

Oktober 	As 
Or.st.  
rroog 

November 	As 
Org.st.  
nroog 

December 	As 
Org.st. 

-6
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T
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PROCENTUELE VERHOUDING ORGANISCHE STOFFEN / DROOGGEWICHT 

Aanvang 
der 

immersie 
Einde der immersie 

JAN. FEB. MAART APRIL MEI JUNI JTTLI SEP. OKT. NOV. DEC. 

JANUARI 25,5 19,7 18,4 27,2 14,1 18,2 20,4 

FEBRUARI 19,8 15,5 32,3 15,1 17,9 20,6 

MAART 14,2 27,6 23,7 17,9 26,8 

28,4 15,0 18,3 29,9 

MEI 14,5 16,9 20,5 

JUNI 40,8 30,3 

JULI 32,2 

SEPTEMBER 43,6 45,5 34,0 33,0 

OKTOBER 33 9 4 32,2 36,4 

NOVEMBER. 27,3 31,1 

DECEMBER 32,9 
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TOTAAL VOLUME DER BEGROEIING 

Aanvang der 
immersie Einde der immersie 

JAN. FEB. MAART APRIL MEI JUNI JULI Allq. SEP. OKT. NOV. DEC. 

JANUARI 0,70 0,50 0,60 0,80 6,20 45,30 15,00 

FEBRUARI 0,40 0,80 1,10 9,10 35,50 92,60 94,30 

MAART 0,40 0,80 10,90 47,00 53,00 

APRIL 1,50 7,70 53,30 33,00 

MEI 2,90 29,90 17,00 

JUNI 0,70 23,00 

JULI 19,0 0 

SEPTEMBER 3,10 3,70 3,30 1,30 

OKTOBER 1,60 3,70 4,00 

NOVEMB7R 0,40 0,50 

DECEMBER 0,60 
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November NOVEMBET? 	0140 
-6 27  
030 	0 30 

necemEer 
DECEMBER December 

Tabel -96- 
VOLUMETRISCHE SAMENSTELLING VAN DE AANGROEI 

Aanvang 	Einde Componenten  der 	der Pdly- 	Zeer + 	PI7R-a7--  immersie immersie Balanus Mytilus 	chaeta Grof net + Residu  
Januari 	- 	- 	- 	- 	 0,70 
PeEruari 	- 	- 	- 	-  
Maar 	N 	 - 	 - 	 -  

JANUARI 	I2ril 	- 	- 	 1

▪  

7---  

	

Mei 	 ,9Z5 	ól13 	 1,7 	
juni 	1113 	5,7 	ó,7G 	27,7 	gió

• 

n---  
werd 	niet 	onaerzocE. 

Februari 	- 	- 	- 	- 	 0/40 
Plaar 	m 	- 	- 	-  
Eril 	m 	- 	-  

FEBRUARI Mei 	b17ó 	H 	glIg 	 Ilb7 	óib

▪  

ó---  
Juni 	,.7?5 	 ,ó7 	ól7Ó 	'&125 	 .2.75---  
juli 	317ó 	19175 	1150 	7110 	Zólóó---  
Augustus 	2 ,7ó 	7,7 	D,b0  
Maart 	- 	- 	- 	- 	0 /40 
April 	m 	- 	w 	- 	 b1M5---  

MAART 	Mei 	 7,bó 	m  	712ó 	 2170 	 ó,7ó---  
Juni 	1277 	7,75 	ó,75 	20,10  
71111. 	 werd 	ne 	onaerzocEr 
April 	3E 	- 	w 	- 1,50  
Mei 	 ,70 	gE   51.17 	ion 	 ól95 APRIL Juni 	13/7 	I.gó 	3 1_75 	7Z 175 	1Ó,75---  
7121I 	 wera nie 	onaerzocE 
Mei 

MEI 	Juni 
7'117_1' 
Juni JUNI 71111  

JULI 	Juli 

Se tember 

recemEer 	H 	- 	- 	0,O 	ó -7---  
Oktober 	m 	- 	 N 	 0:70----Tóci 

	

OKTOBER 	rovember 	w 	- 	x 	2,0 	
December 	- 	- 	- 	2,20  

oEer  SEPTEMBER november 

1,30 	H   	K 	 1,10 	0,50 
.7. W  
werd 

.2.7  	(577 	12175 	U57--  
niet 	onaerzocET 

H 	 N  K   0,55 	 0,15  
x 	w 'ó 7 	17 715  

0 15 	13 85 	 5 00 

- - 	 1,70 	1 40 
_ 
- - 	117ó 	7 2 Ió---  

H : Volume miniem, kon niet met zekerheid bepaald worden. 



EIWITTEN (mg) 

Aanvang der 
immersie Einde der immersie 

DEC. JAN. FEB. MAART APRIL 	MEI JUNI JULI SEPT. OKT. NOV. 

JANUARI 9,5 2,7 6,4 16,6 	77,8 1.586,6 277,8 

FEBRUARI 7,7 12,2 24,0 119,4 1.296,0 2.358,1 

MAART 5,9 33,0 131,6 1.629,2 1.395,7 

APRIL 44,0 194,1 1.822,8 837,7 

MEI 89,9 1.104,4 303,9 

JUNI 38,7 602,1 

JULI 5799 6  

SEPTEMBER 7,0 80,2 73,0 9,2 

OKTOBER 46,2 111,0 37,5 

NOVEMBER 11,1 9,2 

DECEMBER 1,2 
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PROCENTUELE VERHOUDING EIWITTEN / ORGANISCHE STOFFEN 

Aanvang 
der 

immersie 
Einde der immersie 

JAN. FEB. MAART APRIL MEI JUNI JULI SEP. OKT. NOV. DEC. 

JANUARI 13,7 7,7 12,0 17,4 16,2 33,4 16,6 

FEBRUARI 10,2 11,9 19,2 17,4 33,0 26,0 

MAART 34,7 36,6 10,7 34,2 20,1 

APRIL 39,2 32,1 33,7 20,7 

MEI 24,4 47,8 20,5 

JUNI 48,3 24,3 

JULI 29,9 

SEPTEMBER 13,5 11,7 17,6 3,6 

OKTOBER 22,9 31,3 6,3 

70VEMBER 27,7 8,0 

DECEMBER 18 
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Aanv.imm. 	 Einde immersie 
JAN. FEB. MAART APRIL MEI 	MI 	JULI SEP. 07T. NOV. 	DEC  .. 

Januari 
Chlor. a 
Chior. b 
Chior. c  
Toltenor. 

7 
3 
7 

17 

7 
8 
7 

77 

10 
7 

 	18 
35 

11 
15 
32 
5g 

	

70 	1.063 	416 

	

8 	68 	20 

	

68 	105 	233 
TW--1777g----ggg _ 

Februari 
Chlor. a 
Chior. b 
Chior. c  

--M.cEIor. 

8 
1 
7 

Ig 

10 
13 

 	32 
57 

15 
21 
46 
g7 

	

79 	1.056 	3.794 

	

9 	51 	215 

	

84 	93 	1.651 

	

-172 	17M 	5.g75 

Maart 
Chlor. a 
Chior. b 
Chlor. c  

--T3T.clilor. 

5 
6 

15 
7g 

4 
6 

31 

	

76 	1.557 	2.003 

	

1 	108 	39 

	

69 	119 	891 

	

-n& 	I.7g 	7.933 

April 
Chlor. a 
Chior. b 
Chior. c  
Totcfilor. 

12 
17 
36 
g5 

114 	1.583 	90 
10 	127 	50 

105 	152 	521 
77 	1.gg7 	1.511 ____ 

Mei 
Chlor. a 
Chlor. b 
Chlor. c  
TorcEior. 

721.727---237— 

	

0 	24 	15 

	

51 	48 	182 

	

173 	1.ó7 	M' 

Juni 
Chlor. a 
Chior. b 
Chlor. c  
To.cfiTor. 

	

20 	651 

	

0 	40 

	

17 	337 
37 Lam 

Juli 
Chlor. a 
Chior. b 
Chlor. c  
To.efiIor. 

453 
36 

235 
72Z 

September 
Chior. a 
Chior. b 
Chlor. c  
To.cElor. 

47 
4 

28 
PM 

44 
5 

31 

-7 

87-134-75-  

13 

	

12 	3 

	

56 	14 

	

64 	17 

	

8 	6 

	

55 	22 
-177---75-  

Oktober 
Chlor. a 
Chior. b 
Chior. c  

--?M.cEior. 

18 
3 

18 
31 

November 
Chler. a 
Chior. b 
Chior. c  

--T3-77EEIor. 

5 	10 
1 	2 
6 	10 
12-77- 

December 
Chlor. a 
Chlor. b 
Chior. c  

--T3T77E1nr, 

11 
2 
9 

22- 

1
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[0
1

H
0 



Afmetingen en verhoudin en van DE MAN bi 
Tabel -100- 

e nematoden. 

Lengte 
(At ) 

c 
Ligging 
vulva 
(%) 

Anticoma limalis 

Anoplostoma viviparum 

Oncholaimus brachycercus 

Oncholaimus campylocercoides 

M 	 campylocercus 

Paracanthonchus caecus 

Microlaimus marinus 

Chromadorita obtusidens 

Allgeniella aff. tenuis 

Prochromadorella paramucrodonta 

Heterochromadora germanica 

Neochromadora poecilosoma 

Chromadora nudicapitata 

Chromadora macrolaima 

Sabatieria tenuicaudata 

Axonolaimus paraspinosus 

Tripyloides marinus 

Monhystera disjuncta 

Monhystera parva 

Monhystera microphthalma 

Theristus acer 

Rhabditis marina 

9 

9 

d 
9 

d 
9 

d 

d 
9 

9 

d 
9 

d 

d 

9 

d 
9 

d 
9 

9 

y 

9 

9 

d 

9 

d 
9 

9 

d 
9 

d 
9 

2100 

1120 

3800 
3600 

2200 
2260 

3530 
 3920 

940 
1450 

560 

1025 
1200 

1350 

1440 

96C 

1015 
1040 

810 
920 

605 

2400 

1480 

1710 

560 
580 

740 
770 

860 

15 
1655 

1140 
930 

11,6  

8,2  

8,5  

10  

9,1  

33 

32 

69 
55,5 

45 
41 

66,6 
55,1 

27,6 
24 

26,5 

31 
29.1 

25 

41,1 

26 

30,7 
25,3 

25,3 
22,4 

24 

29 

31 

32 

26,6 
29 

35,3 
27,6 

53 

30,1 
33,8 

28 
27 

5,1 

6 

8,7 
9,3 

6,3 
7 

8,8 
9,5 

6,6 
7,2 

6,8 

7 
7,8 

8,9 

8,3 

7,6 

8,1 
7,8 

6,8 
6,9 

7,5 

8,8 

7,3 

8,1 

6,0 
6,5 

6,6 
6,4 

7,6 

5,9 
6,3 

4,6 
3,7 

7,6 

10,5 

46 
63,2 

32 
34 

52,7 
41,2 

12,6 

8,3 

7,2 

7,5 

9,3 

7,9 

6,5 

9,5 

6,4 

13,8 

9,7 

13,6 

8,1 

7,8 
7,2 

3,5 

8,9 
7,8 

15,5 
11,3 

47 

48 

65 

65,7 

50 

47,3 

45,6 

45,5 

45,4 

45,9 

47 

45 

52,5 

52 

85,1 

59,8 

47 

64,4 

57,5 



FAUNISTISCHE EN FLORISTISCHE LIJST DER SOORTEN 

DIE IN DE BEGROEIING VOORKOMEN 

SCHIZOMYCETES 

Leucothrix mucor OERSTED, 1844 

Beggiatoa sp. 

Gallionella ferruginea EHRENBERG, 1836 

Microscilla marina PRINGSHEIM, 1951 

CHIOROPHYCEAE 

Ankistrodesmus falcatus (CORDA, 1848) 

Enteromorpha intestinalis LINK var. compressa 

Pediastrum duplex MEYEN, 1829 

Scenedesmus acuminatus (LAGERHEIM, 1902) 

Scenedesmus opoliensis RICHTER, 1896 

Scenedesmus quadricauda (TURPIN, 1835) 

BACILLARIOPHYCEAE 

Achnanthes brevipes AGARDH 

Achnanthes Hauckiana GRUNOW 

Actinocyclus ootonarius EHRENBERG var. octonarius 

Actinocyclus octonarius (SMITH) HENDEY var Palfsii 

Actinoptychus senarius (SHADBOLT) RALFS 

Actinoptychus splendens (EHRENBERG) EHRENBERG 

Amphora sp. 

Anomoeoneis sculpta (EHRENBERG) CLEVE 

Asterionella japonica CLEVE en MOLLER 

Aulacodiscus argus (EHRENBERG) SCHMIDT 

Baccilaria paxillifer (MULLER) HENDEY 
Biddulphia alternans (BAILEY) VAN HEURCK 

Biddulphia aurita (LYNGBYE) DE BREBISSON 

I. 



Biddulphia granulata ROPER 

Biddulphia regia (SCHULZE) OSTENFELD 

Biddulphia rhombus (EHRENBERG) SMITH 

Biddulphia sinensis GREVILLE 

Campylosira cymbelliformis (SCHMIDT) GRUNOW 

Cerataulus Smithii RALFS 

Cocconeis clandestina SCHMIDT 

Cocconeis disculus (SCHUMANN) CLEVE 

Cocconeis scutellum EHRENBERG 

Cocconeis sp. 

Coscinodiscus cinctus KUTZING 

Coscinodiscus eccentricus EHRENBERG 

Coscinodiscus lineatus EHRENBERG 

Coscinodiscus nitidus GREGORY 

Coscinodiscus oculis—iridis EHRENBERG 

Coscinodiscus radiatus EHRENBERG 

Cyclotella striata (KUTZING) GRUNOW 

Cymatopleura elliptica (DE BREBISSON) SMITH 

Cymatosira belgica GRUNOW 

Cymbella cistula (HEMPRICH) GRUNOW 
Cymbella sp. 

Diatoma vul gare BORY 

Diploneis bombus (EHRENBERG) CLEVE 
Diploneis crabro EHRENBERG 

Diploneis didyma (EHRENBERG) CLEVE 

Diploneis Smithii (DE BREBISSON) CLEVE 

Diploneis splendida (GREGORY) CLEVE 

Fragilaria pinnata EHRENBERG 

Gomphonema constrictum EHRENBERG 

Grammatophora hamulifera KUTZING 

Grammatophora oceanica EHRENBERG var. oceanica 

Grammatophora serpentina (RALFS) EHRENBERG 

Melosira arenaria MOORE 

Melosíra islandica MULLER. 

Melosira Juergensi AGARDH 

Melosira moniliformis (MULLER) AGARDH 

Melosira nummuloides (DILLWYN) AGARDH 

Melosira westii SMITH 



Navicula anglica RALFS 

Navicula cuspidata KUTZING 
Navicula distans (SMITH) SCHMIDT 

Navicula forcipata GREVILLE var. forcipata 

Navicula monilifera CLEVE var. heterosticha 

Navicula peregrina (EHRENBERG) KUTZING 

Navicula rhynchocephala KUTZING 

Navicula salinarum GRUNOW 

Navicula spectabilis GREGORY 

Navicula viridula (KUTZING) KUTZING 

Navicula sp. 

Nitzschia apiculata (GREGORY) GRUNOW 

Nitzschia constricta (KUTZING) RALFS 
Nitzschia lanceolata SMITH 

Nitzschia navicularis (DE BREBISSON) GRUNOW 

Nitzschia punctata (SMITH) GRTJNOW var. 7)unctata 

Nitzschia sigma SMITH 

Nitzschia sp. 

Paralia sulcata (EHRENBERG) CLEVE 

Plagiogramma leve (GREGORY) RALFS 

Plagiogramma staurophorum (GREGORY) HEIBERG 

Plagiograwa Van Heurckii GRUNOW 

Pleurosigma angulatum (QUEK) SMITH 

Pleurosigma naviculaceum DE BREBISSON 

Pinnularia sp. 

Podosira stelliger (BAILEY) MANN 

Raphoneis amphiceros EHRENBERG 

Raphoneis belgica GRUNOW 

Raphoneis surirella (EHRENBERG) GRTJNOW 
Rhabdonema sp. 

Rhizosolenia setigera BRIGHTWELL 

Rhizosolenia shrubsolei CLEVE 

Rhizosolenia styliformis BRIGHTWELL 

Rhoicosphenia curvata (KUTZING) GRUNOW 

Skeletonema costatum (GREVILLE) CLEVE 

Stauroneis parvula GRUNOW 

Stauroneis phoenicenteron EHRENBERG 



IV. Surirella biseriata DE BREBISSON 

Surirella ovata KUTZING 

Synedra tabulata (AG.ARDH) KUTZING 

Synedra ulna (NITZSCH) EHRENBERG var. aequalis 

Tabellaria fenestra (LYNGBYE) KUTZING 

Thalassionema nitzschioides HUSTEDT 

Thalasiosira decipiens (GRUNOW) JORGENSEN 

Triceratium favus EHRENBERG 

RHIZOPODA 

Amoeba sp. 
Pelommyxa sp. 

Thecamoeba sp. 

FLAGELLATA 

Euglena sp. 

Phacus sp. 

Bodo spp. 

Monas sp. 

Pteridomonas sp. 

Salpingoeca urceolata KENT 

Distephanus speculum EHRENBERG 

CILIATA 

I. HOLOTRICHA 

grap gmo s TOVIT IDA 
Fam. Enchelyidae 

Placus socialis FABRE-DOMERGUE, 1899 
Fam. Trachelocercidae 

Trachelocerca phoenicopterus COHN, 1866 



V. Fam. Lmphileptidae 

Acineria incurvata DUJARDIN, 1841 

Hemiophrys fusidens (?) KAHL, 1926 

Litonotus duplostriatus (MAUPAS, 1883) 

Litonotus sp. 
Fam. Metacystidae 

Metacystis elongata KAHL, 1928 

Fam. Dysteriidae 

Dysteria pusilla (CLAPAREDE-IACHMAYU, 1858) 

Dysteria sp. 

Hartmanulla entzi KARL, 1931 

Trochilia salina ENTZ, 1879 

Trochilia sulcata (CLAPAREDE-LACHMANN, 1858) 

Trochilioides recta KAHL, 1928 

Fam. Chlamydodontidae 

Chilodonella sp. 

Ordo TRICHOSTOMATIDA 
Fam. Plagiopylidae 

Plagiopyla marina GOURRET en ROESER, 1886 

Ordo SUCTORIDA 

Fam. Acinetidae 

Acineta tu,,rosa EHRENBERG, 1833 

Acineta tisbei 

Acineta harpacticicola PRECHT, 1935 

Fam. Podophryidae 
Lecanophrya drosera KAHL, 1933 

Fam. Ophryodendridae 

Collinophrya dimorpha KAHL, 1933 
Ophryodendron trinacrium GRUBER, 1884 

Fam. Discophryidae 

Corynophrya lyngbyei (EHRENBERG, 1838) 

Ordo HYMENOSTOMATIDA 
Fam. Cohnilembidae 

Uronema marinum DUJARDIN, 1841 

Cuhnilembus longivelatus KAHL, 1931 

Fam. Pleuronematidae 

Cyclidium sp. 



VI. Ordo THIGMOTRICHIDA  

Fam. Hypocomidae 
Hypocoma parasitica GRUBER, 1884 

Ordo PERITRICHIDA 
Fam. Vorticellidae 

Carchesium sp. 

Vorticella nebulifera MULLER, 1786 

Vorticella marina GREEFF, 1870 

Vorticella perlata KAHL, 1933 
Zoothamnion commune KAM), 1933 

Fam. Vaginicolidae 

Cothurnia maritima EHRENBERG, 1838 

Cothurnia nitocrae PRECHT, 1935 

Cothurnia harpactici KAHL, 1933 

Fam. Epistylidae 

Epistylis nitocrae PRECHT, 1935 

II. SPIROTRInHA 

Ordo IIETEROTRICHIDA 
Fam. Gyrocorythidae 

Metopus contortus QUENNERSTEDT, 1867 

Fam. Peritromidae 

Peritromus faurei KAHL, 1932 
Fam. Folliculinidae 

Folliculiila spp. 

Ampullofolliculina lageniformis HADZI, 1951 

Fam. Condylostomidae 

Conclylostoma rugosum KAHL, 1932 

Ordo OLIGOTRICHIDA 
Fam. Strobilidiidae 

Strobilidium minimum (GRUBER, 1884) 

Ordo HYPOTRICHIDA 
Fam. Aspidiscidae 

Aspidisca spp. 

Fam. Euplotidae 
Euplotes moebiusi K.JIL I  1932 

Euplotes vannus (MILLER, 1786) 



VII. Euplotes elegans KAHL, 1932 

Euplotes gracilis KAHL, 1932 

Euplotes trisulcatus KARL, 1932 
Diophrys irmgard MANSFELD, 1923 

Diophrys scutum DUJARDIN, 1842 

Fam. Oxytrichidae 

Actinotricha saltans COHN, 1866 

Holosticha diademata (REES, 1884) 

Holosticha milnei KARL, 1932 

Keronopsis rubra (EHRENBERG, 1838) 

Keronopsis rubra (EHRENBERG, 1838) var. flava 

Stichotricha marina STEIN, 1876 

COELENTERATA 

HYDROZOA  

Fam. Camanulariidae 
Laomedea longissima (PALLAS, 1766) 

Fam. Tubulariidae 
Tubularia larynx ELLIS en SOL!LNDER, 1786 

Fam. Coryridae 
Coryne sarsi LOVEN, 1835 

BRYOZOA 

Fam. Membraniporidae 
Membranipora pilosa (LINKE, 1767) 

Fam. Vesiculariidae 
Bowe•bankia gracilis LEIDY, 1855 

Fam. Valkeriidae 

Farrella repens (FABRE, 1837) 

ROTATORIA 

Fam. Proalidae 
Proales reinhardti (EHRENBERG, 1834) 



VIII. Fam. Dicranophoridae 
Encentrum marinum (DUJARDIN, 1841) 

Fam. Brachionidae 

Colurella colurus (EHRENBERG, 1830) 

TURBELLARIA 

Fam. Plagiostomidae 
Plagiostomum vittatum (LEUCK, 1769) 

POLYCHAETA 

I. ERRANTIA  

Fam. Nereldae 
Nereis diversicolor 0.F. MULLER, 1776 
Nereis succinea (LEUCKART, 1847) 

Nereis kerguelensis Mc INTOSH, 1885 
Fam. Aphroditidae 

HarmathoV imbricata (LINNE, 1766) 

II. SEDENTARIA 

Fam. Sabellidae 
Patricia sabella (EHRENBERG, 1837) 

Fam. Spionidae 
Polydora ciliata (JOHNSTON, 1838) 

OLIGOCHAETA 

Fam. Naididae 
Paranais littoralis 0.F. MULLER, 1788 
Naididae gen. et  sp. diversae 



NEMAT ODA 
	 IX. 

Ordo ENOPLOIDEA 
Fam. Leptosomatidae 

Anticoma limalis BASTIAN, 1865 

Fam. Enoplidae 

Enoplus sp. (juveniele vormen) 

Fam. Oncholaimidae 

Anoplostoma viviparum (BASTIAN, 1865) 

Oncholaimus brachycercus DE MAN, 1889 
Oncholaimus campylocercoides DE CONINCK en SCHUURMANS 

STEKHOVEN, 1933 
Metaparoncholaimus campylocercus (DE MAN, 1878) 

Adoncholaimus thalassophygas (DE MAN, 1876) 

Fam. Ironidae .  
Dolicholaimus marioni DE MAN, 1888 

Ordo CHROMADOROIDEA  

Fam. Cyatholaimidae 

Paracanthonchus caecus (BASTIAff, 1865) 

Fam. Microlairnidae 

Microlaimus marinus (SCHUW, 1932) 

Fam. Chromadoridae 

Chromgderita obtusidens SCHUURMANS STEKHOVEN en ADAM, 1931 

Chromadora macrolaima (DE MAN, 1889) 

Chromadora nudicapitata BASTIAN, 1865 

Neochromadora poecilosoma (DE MAN, 1893) 

Heterochromadora germanica (BUTSCHLI, 1874) 

Proehromadorella paramucrodonta (ALLGEN, 1929) 

Allgeniella aff. tenuis (SCHNEIDER, 1906) 

Chromadoridae gen. et  sp.div. 

Fam. Comesomatidae 

Sabatiera tenuicaudata SCHUURMANS STEKHOVEN 1942, nec 
BASTIAN, 1865 

OrdoAXONOLAIMOIDEA 

Axonolaimus paraspinosus SCHUURMANS STEKHOVEN en ADAM, 
1931 

Ascolaimus elongatus (BUTSCHLI, 1874) 

Fam. Tripyloididae 
Tripyloides marinus (BUTSCHLI, 1874) 



X . 

Ordo MONHYSTEROIDEA 

Fam. Monhysteridae 

Monhystera disjuncta BASTIAN, 1865 

Monhystera parva (BASTIAN, 1865) 

Monhystera microphthalma DE MAN, 1884 

Theristus acer BASTIAN, 1865 

Ordo ANGUILLUIOIDEA  
Fam. Rhabiticl'.ae 

Rhabditis marina BASTIAN, 1865 

MOLLUSCA 

BIVALVIA  

Fam. Mytilidae 
Mytilus edulis LINNE, 1758 

GASTROPODA  

Fam. Tergipediidae 

Embletonia pallida (AKER en HANCOCK, 1855) 

CRUSTACEA 

COPEPODA 

Fam. Longipediidae 

Longipedia minor T. en A. SCOTT, 1893 

Fam. Ectinosomidae 

Ectinosoma melaniceps BOECK, 1864 

Fam. d'Arcythompsonidae 

Leptocaris minutus T. SCOTT, 1899 

Fam. Tachidiidae 

Euterpina acutifrons (DANA, 1848) 

Microarthridion littorale (POPPE, 1881) 

Fam. Harpacticidae 

Harpacticus obscurus T. SCOTT, 1895 



Fam. Tisbidae 
	 XI . 

Tisbe furcata (BAIRD, 1837) 

Tisbe gracilis (T. SCOTT, 1895) 

Fam. Peltidiidae 

Alteutha interrupta (GOODSIR, 1845) 

Fam. Thalestridae 

Dactylopodia vulgaris (SARS, 1905) 

Fam. Diosaccidae 

Sohizopera compacta LINT, 1922 

Amphiascus minutus (CLAUS, 1863) 

Fam. Ameiridae 

Ameira parvula (CLAUS, 1866) 

Nitocra typica BOECK, 1864 

Nitocra spinipes.BOECK, 1864 

Fam. Canthocamptidae 

Nesochra pygmaea (CLAUS, 1863) 

Pam. Laophontidae 

Pseudonychocamptus koreni (BOECK, 1872) 

Fseudonychocamptus proximus (SARS, 1908) 

CIRRIPEDIA  

Fam. Balanidae 

Balanus crenatus BRUGUIERE, 1789 

Balanus improvisus DARWIN, 1854 

AMPHIPODA 

Fam. Corophidae 

Corophium insidiosum CRAWFORD, ].937 

Fam. Jassidae 

Jassa falcata (MONTAGU, 1808) 

DECAPODA  

Fam. Portunidae 

Carcinus maenas LINNE, 1758 
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