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In deze scriptie werden aan de hand van morfom etrie en licht- en 
rasterelektronenmicroscopie de m orfologische variatiepatronen binnen Pseudo-nitzschia 
fraudulenta en P. pungens, twee potentieel toxische diatomeeënsoorten uit de Noordzee 
bestudeerd. Accurate identificatie is immers van p rim a ir belang bij 
m onitoringsprogram  ma's.
De voornaamste doelstelling was echter de gedetailleerde studie van het seksuele 
voortplantingsproces van beide soorten aan de hand van kruisingsexperimenten met 
m onoklonale culturen van verschillende locaties. Studie van auxosporulatie en de 
levenscyclus leveren naast data voor de systematiek ook essentiële gegevens om de 
popu la tieb io log ie  van diatomeeën te begrijpen in relatie to t bloeidynam iek en toxiciteit.

De voornaamste doelstelling was echter de gedetailleerde studie van het seksuele 
voortplantingsproces van beide soorten aan de hand van kruisingsexperimenten met 
m onoklonale culturen van verschillende locaties. Studie van auxosporulatie en de 
levenscyclus leveren naast data voor de systematiek ook essentiële gegevens om de 
popu la tieb io log ie  van diatomeeën te begrijpen in relatie to t b loeidynam iek en toxiciteit. 
De gem iddelde afnamesnelheid in cellengte bedraagt 4 ,3 6  ±  0 ,8 7  p/m /m aand voor P. 
fraudulenta en 5 ,0 6  ±  1,33 p/m /m aand voor P. pungens. Er is een significant effect van 
de apicale cellengte op de afnamesnelheid, grotere cellen nemen nam elijk sneller a f in 
lengte dan kleinere.
Abrupte reductie in celgrootte werd bij beide soorten vastgesteld, zelfs al bij de initiële 
cellen in hun perizonium. De afname in cellengte varieerde van 20%  tot 50%  van de 
apicale cellengte bij één deling. De verschillende stappen van het proces werden 
beschreven.

Het auxosporulatieproces van beide soorten is nagenoeg identiek. Seksuele reproductie 
gebeurt enkel interklonaal. Tijdens de gam etangiogam ie zijn verschillende configuraties 
m ogelijk. De gam etangia zijn niet omgeven doo r een slijmomhulsel. Per gam etangium  
worden 2 morfologisch identieke ongeflagelleerde gameten geproduceerd. Er is sprake 
van fysiologische anisogam ie, nam elijk cis-anisogam ie. De gameten versmelten 2 per 2 
tot een zygote. De zygotes expanderen b ipo la ir tot auxosporen waarin een initiële cel 
gevormd wordt. De chloroplastdynam iek gedurende de vorm ing van de initiële cel is 
zeer gelijkaardig  aan deze gedurende de vegetatieve celdeling. U it de beschikbare 
gegevens kan besloten worden dat het genus Pseudo-nitzschia het type Ia2 patroon van 
seksuele reproductie vertoont. Interspecifieke verschillen situeren zich in het feit o f 
vooral paring tussen individuele cellen o f tussen kolonies plaatsvindt, in de graad van
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vasthechtmg van gameten en auxosporen aan de parentale theca en in de 
uitgesprokenheid van de centrale uitstulping in het transversale perizonium.

Vorm ing van haploïde, trip loïde en tetraploïde auxosporen werd bij beide soorten 
waargenom en. D oor hun isolatie is getracht om hun ontw ikkeling te volgen, m aar ze 
bleken te kwetsbaar. Hetzelfde is geprobeerd op het niveau van de zygotes die een 
resistente organische wand hebben. Zo werd succesvol een verm oedelijk tetraploïde 
kloon bekomen, waarvan de ploïdie cytofotometrisch werd nagegaan. De kloon is 
waarschijn lijk d ip lo ïd , m aar d it kan niet met zekerheid gesteld worden, aangezien de 
resolutie van de gebruikte methode vrij laag bleek te zijn.


