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Vaak wordt verondersteld dat estuariene epipelische diatomeeën euryhalien te zijn 
(Krammer & Lange-Bertalot, 1986). Morfospecies van estuariene epipelische 
diatomeeën komen vaak voor langsheen een saliniteitsgradiënt gaande van marien tot 
zoetwater. Het is echter ondu ide lijk  o f deze soorten werkelijk euryhalien zijn, dan wel 
bestaan uit verschillende entiteiten die e lkaar langsheen een salin iteitsgradiënt 
opvolgen.

O m  dit te onderzoeken werd de intra- en interspecifieke variatie bij enkele algemene 
estuariene epipelische diatomeeën nagegaan. Stammen behorende tot het traditionele 
(brede) m orfologische soortsconcept van Navicula phyllepta werden geïsoleerd 
langsheen de estuariene saliniteitsgradiënt van de Westerschelde. O o k  stammen van N. 
flanatica en N. gregaria  werden geïsoleerd. Deze stammen werden m orfologisch en 
genetisch (ITS 1 ) onderzocht. In cultuurexperimenten werd bovendien de groei in functie 
van salin iteit bepaald om na te gaan o f deze soort bestaat uit één euryhaliene groep 
verspreid langsheen de Westerschelde, dan wel uit een heterogene groep met 
intraspecifieke variatie in saliniteitsrange en -optim um . Er werden eveneens 
kruisingsexperimenten opgezet. Er wordt dus onderzocht o f eco-, feno-, geno- en 
gam odem en binnen soorten onderscheiden kunnen worden. (Een deme is een 
groepering van individuen waarbij het prefix de basis voor het groeperen aanduidt) We 
gaan de convergentie na tussen de verschillende variatiepatronen. Wegens tijdsgebrek 
werd enkel N. phyllepta uitgebreid onderzocht.

Onze analyses toonden aan dat er (minstens) twee verschillende sympatrische groepen 
van N. phyllepta S.L. aanwezig zijn in de Westerschelde. Deze groepen vertoonden 
congruente verschillen in m orfologische, m oleculaire en ecofysiologische kenmerken. 
Een groep van isolaten bevatte grotere, bredere diatomeeën met een lagere 
striaedensiteit (10-28p/m L; 6-7/Jm B; 17-19 striae in lOp/m), terwijl de andere groep 
van isolaten kleinere en smallere diatomeeën met een hogere striaedensiteit bevatte 
(6,8-1 9,7p/m L; 4 ,5 -5 ,3  ¡Jm B; 21 -22 ,5  striae in 1 Op/m).

Deze opsplitsing in twee groepen vonden we ook terug bij het m olecula ir onderzoek. 
O p  basis van ITS1 sequenties werden fylogenetische verwantschappen bepaald. De 
indeling van de stammen in twee sterk verschillende daden is reeds erg duidelijk. De 
verschillen tussen beide daden  zijn vrij g root (32 nucleotidesubstituties en 9 indels).

O o k  op basis van de saliniteitsexperimenten werden de isolaten van N. phyllepta in 
gelijkaard ige groepen ingedeeld.
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Eén groep van isolaten kon groeien bij 0 ,5  psu en hogere saliniteiten. Deze isolaten 
werden voornam elijk  uit het stroom opwaarts deel van de Westerschelde geïsoleerd en 
behoren tot de m orfologisch kleinere en smallere groep.
Een tweede groep van isolaten kon niet groeien onder 5 psu. Deze isolaten werden 
voornam elijk  uit het stroomafwaarts deel van de Westerschelde geïsoleerd en behoren 
tot de morfologisch grotere en bredere groep.
Een derde groep van isolaten kon overleven bij 2 psu, m aar kon pas groeien (delen) bij 
5 psu. Tot deze groep behoren isolaten van beide m orfologische groepen.

Geen enkele kruising kon geïnitieerd worden. De salin iteit bij deze experimenten werd 
verlaagd to t 5 en 1 0 psu, m aar ook dat leverde geen positieve resultaten op, zodat we 
niet weten o f de verschillende groepen al dan niet reproductief geïsoleerd zijn.

We zien dus een sterke congruentie tussen de groepsafbakeningen gebaseerd op 
m orfologische, fysiologische en m oleculaire kenmerken. De groepsafbakeningen op 
basis van ITS 1 sequenties komen volledig overeen met de groepsafbakeningen op 
basis van m orfo logie  en ook de fysiologische opsplitsing is ongeveer dezelfde.

Congruenties tussen groepen binnen soorten gebaseerd op meer dan twee types 
kenmerken (zoals bij deze studie) zijn schaars. Bij diatomeeën is er slechts één 
voorbeeld waarbij eveneens drie types kenmerken in een gecom bineerd onderzoek 
gebruikt werden: het Sellaphora pupula  soortscomplex. D aar vond men een
gelijkaard ige congruentie tussen gam o-, geno- en fenodemen (Mann, 1999).

Ais besluit kunnen we stellen dat de diversiteit onder diatomeeën bij de traditionele 
m orfo-taxonom ie waarschijn lijk sterk onderschat wordt. Bij het beperkte aantal studies 
met combinaties van m orfologisch, fysiologisch, genetisch en reproductie f onderzoek 
blijken morfospecies vaak te bestaan uit verschillende groepen.

Het beperkt aantal fysiologische en genetische studies over intraspecifieke variatie heeft 
vaak aanle id ing gegeven tot een nauwkeuriger m orfologisch onderzoek. Bij d it laatste 
werden vaak discontinuïteiten in kenmerken gevonden waarvan voorheen de variatie ais 
gewone variabilite it binnen soorten beschouwd werd.


