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SAMENVATTING G 

Doorr hun wijde verspreiding en grote soortendiversiteit worden diatomeeën of 

kiezelalgenn op grote schaal gebruikt om de waterkwaliteit in rivieren en meren te 

kwantificeren.. Deze waterkwaliteit kan mede aangetast zijn door de veel 

voorkomendee verontreiniging met metalen. In dit proefschrift wordt de hypothese 

getestt dat metaalverontreiniging leidt tot verschuiving van de relatieve dichtheid van 

diatomeeënsoorten,, doordat gevoelige soorten en klonen worden vervangen door 

meerr tolerante vormen. Echter niet alleen metalen, maar ook andere factoren, zoals 

nutriënten,, beïnvloeden de successie van algen in benthische levensgemeenschappen. 

Dientengevolgee zal de dichtheid en de soortensamenstelling van diatomeeënconsortia 

bepaaldd worden door de interactie tussen metalen en nutriënten. De groeivorm van de 

verschillendee algensoorten, de karakteristieken en architectuur van de biofilm als 

mogelijkee cruciale ecologische factoren die de reactie van individuele soorten op 

omgevingsvariabelenn modificeren worden hier onderzocht. 

Inn deze studie zijn de karakteristieken van microfytobenthische biofilms van rivieren 

zowell  in het veld (in situ) als in het laboratorium onderzocht. Factoren die in 

onderlingee interactie de fysionomie van microfytobenthische biofilms in het veld 

bepalenn zijn geïdentificeerd. De ecologische rol van soorten en de structurele 

karakteristiekenn van biofilms die de reactie op externe factoren bepalen zijn 

experimenteell  onderzocht. 

Dezee studie begon met een evaluatie en karakterisatie van de biotische en abiotische 

componentenn en de fysiologie van microfytische biofilms in de rivier de Dommel 

(hoofdstukk II). De Dommel is al meer dan een eeuw belast met verhoogde zink- en 

cadmiumconcentratiess afkomstig van een voormalige zinkfabriek. Gekoloniseerde 

glasschijfjess en monsters van natuurlijke consortia op grof zand zijn gebruikt om te 

testenn of langdurige blootstelling aan metalen in het veld had geleid tot zinktolerantie 

vann de daar voorkomende algenlevensgemeenschappen. Tolerantie werd 
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gekarakteriseerdd door het meten van de remming van 14C-opname door microalgen 

enn van 3H-thymidine opname door bacteriën. Hieruit kwam naar voren dat consortia 

vann bacteriën afkomstig van de extreem metaalverontreinigde locatie resistenter 

warenn tegen zink dan populaties afkomstig van de minder verontreinigde locatie 

stroomopwaarts.. De algen van de extreem metaalverontreinigde locatie waren een 

factorr 10 minder gevoelig dan de bacteriën en werden door de hoogste testconcentratie 

zinkk slechts licht geremd. De dikte van de biofilm en de neerslag van metalen werden 

aangemerktt als de verantwoordelijke factoren voor de lage gevoeligheid van de 

algenlevensgemeenschappenn voor zink. 

Inn hoofdstuk III is de diatomeeënsoortensamenstelling gerelateerd aan de 

waterkwaliteitt door rekken met gekoloniseerde glasschijfjes van een 

metaalverontreinigdee rivier over te brengen naar een referentie rivier en vice versa, 

zowell  in lente, herfst als winter. Na een blootstelling van 14 tot 18 dagen kwamen het 

drooggewichtt en de metaalconcentraties in de verplaatste biofilms overeen met die i n 

dee lokale biofilms. Bray-Curtis similariteitswaarden tussen de verschillende 

levensgemeenschappenn gaven aan dat de consortia van diatomeeën van de referentie 

locatiee zich meer compleet aanpassen aan de metaalverontreinigde condities dan 

omgekeerd.. Dit kan gezien worden als een eerste indicatie voor selectiedruk door 

metalenn op de algenlevensgemeenschappen in de verontreinigde rivieren. De 

verspreidingg van soorten en de veranderingen in het voorkomen van taxa gaven 

echterr ook aan dat blootstelling aan metalen niet de enige selectiefactor was en dat 

anderee ecologische variabelen ook de samenstelling van microfytobenthische 

levensgemeenschappenn beïnvloeden. 

Inn hoofdstuk IV is de rol van verhoogde fosfaat- en metaalconcentraties in de successie 

vann diatomeeën onderzocht en is de interactie tussen deze twee factoren geanalyseerd. 

Biofilmss afkomstig van de referentie rivier werden in het laboratorium blootgesteld 

aann zink-, cadmium- en fosfaatconcentraties zoals gemeten in de verontreinigde rivier 

inn hetzelfde stroomgebied. Zink bleek een sterke remming van de groei van de algen 

inn de biofilm te veroorzaken, maar toevoeging van fosfaat kon dit negatieve effect 

volledigg compenseren. Fosfaattoevoeging kon echter niet de effecten van 
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gecombineerdee zink en cadmium toevoeging compenseren. De successie van 

diatomeeënn in deze experimenten kwam over het algemeen goed overeen met de 

waargenomenn verschillen tussen de levensgemeenschappen van de referentie en de 

verontreinigdee locatie. Een simpele interactie tussen de drie belangrijkste factoren (Zn, 

Cdd en P) bleek echter onvoldoende om de rol van de verschillende diatomeeënsoorten 

inn detail te kunnen verklaren. De combinaties van de drie factoren beïnvloedden de 

uitslagg van diatomeeënindices op een manier die in tegenspraak was met de basale 

aannamee van deze indices (TDI en %PTV). De belangrijkste oorzaak van de complexe, 

niet-lineairee reactie van de biofilms op de relatief simpele factorcombinaties werd 

gevondenn in de groeivorm van de diatomeeënsoorten en hun veranderende 

dichtheidd tijdens de diverse stadia van de ontwikkeling van biofilms. 

Inn hoofdstuk V werd de hypothese gesteld dat de structuur van ver ontwikkelde 

biofilmss een barrière vormt tegen de negatieve effecten van metalen op 

microfytobenthos.. Om deze hypothese te valideren werden glasschijfjes gedurende 

tweee en zes weken gekoloniseerd op zowel de referentie als de metaalverontreinigde 

locatie.. Deze '"jonge" en "oude" biofilms werden vervolgens gedurende twee weken 

inn het laboratorium blootgesteld aan zink- en cadmiumconcentraties die de 

verontreinigdee rivier nabootsten. Resultaten betreffende de 

diatomeeënsoortsamenstelling,, chlorofyl a, koolhydraten, metaalconcentraties in de 

biofilmss en parameters zoals de minimale chlorofyl fluorescentie (F0) en de 

fotonopbrengstt (<|)p), verkrijgen met behulp van de "Pulse Amplitude Modulated" 

(PAM)) fluorometer, lieten zien dat biofilms in een vroeg kolonisatiestadium 

kwetsbaarderr zijn voor metalen dan verder ontwikkelde biofilms. 

Inn hoofdstuk VI werd onderzocht of het voorkomen van de diatomeeënsoort 

GomphonemaGomphonema parvulum op zowel schone als metaal vervuilde plekken in de 

rivierenn verklaard kon worden door een hogere tolerantie voor zink van de kloon uit 

dee vervuilde locatie. Individuele cellen van deze diatomeeënsoort werden geïsoleerd 

uitt de referentie en uit de vervuilde rivier en werden gekweekt in het laboratorium 

alss één-soortige biofilms om de benthische groewijze van deze soort te handhaven. 

Acutee (5h) toxiciteitsexperimenten met zink en koper werden uitgevoerd met de 
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verschillendee klonen, met behulp van de PAM fluorometer. De zinkconcentraties die 

eenn 50% afname (EC )̂ veroorzaakten van de <f>p van de kloon afkomstig van de 

vervuildee rivier waren aanzienlijk hoger dan de EC ,̂ voor de kloon uit de referentie 

rivier.. De genetische aard van de zinkaanpassing in G. parvulum van de vervuilde 

plekk werd bevestigd door het herhaald waarnemen van deze verschillen twee jaar na 

hett isoleren van de klonen. De verhoogde zinktolerantie van G. parvulum werd ook 

bevestigdd in intacte biofilms van de vervuilde rivier na blootstelling aan zink in het 

laboratorium. . 

Inn de afsluitende discussie van dit proefschrift (hoofdstuk VII ) werden drie vragen 

gesteld: : 

StuurtStuurt metaalvervuiling de successie van algen naar tolerantere vormen? 

Dezee vraag kon positief beantwoord worden in overeenstemming met de algemene 

ecologischee theorie over natuurlijke selectie. Binnen de soort G. parvulum werd 

aanpassingg aan hoge zinkconcentraties gevonden. Een indirect effect van toxische 

metaalconcentratiess werd echter ook gevonden, wat leidde tot een vertraging van de 

ontwikkelingg van biofilms, waarmee ook de successie van soorten werd beïnvloed. 

Tenslottee werd geconcludeerd dat de complexe architectuur en soortsamenstelling in 

verr ontwikkelde biofilms het gebruik van bestaande fysiologische methoden voor het 

metenn van door vervuiling geïnduceerde tolerantie in microbentische 

gemeenschappenn (Pollution Induced Community Tolerance, PICT) slecht toepasbaar 

maakt. . 

HoeHoe beïnvloeden nutriënten de metaal-gestuurde successie in biofilms? 

Dee bestendigheid van biofilms tegen veranderingen door blootstelling aan externe 

stressfactorenn houdt nauw verband met de graad van ontwikkeling en successie, en 

duss van de ruimtelijke organisatie van biofilms. Zowel nutriënten als metalen 

beïnvloedenn de verticale micro-verdeling van diatomeeënsoorten in biofilms. De 

bevorderingg van successie en algendichtheid door nutriënten werkt de groeiremming 

doorr metalen van de algen in biofilms tegen. De successie voortvloeiend uit dit soort 

metaal-nutriëntt interacties wordt mede beïnvloed door de competitie tussen 
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diatomeeënsoorten,, zoals bepaald door hun groeivorm en andere autoecologische 

eigenschappen. . 

MoetMoet het gebruik van diatomeeënsoorten voor de evaluatie van waterkwaliteit 

ondersteundondersteund worden door experimenten? 

Hett gebruik van diatomeeënsoorten voor het vaststellen van waterkwaliteit is bijna 

geheell  gebaseerd op empirisch onderzoek en tevens op de aangenomen gevoeligheden 

vann soorten voor stressfactoren. De grote hoeveelheid van factoren die successie van 

diatomeeënn kunnen sturen, waarvan sommige in dit proefschrift onderzocht zijn, 

vraagtt om een kritische evaluatie van het gebruik van diatomeeënconsortia en h un 

soortensamenstellingg voor ecologische monitoring. De waarde van indicatorsoorten, 

zoalss tot nu toe in gebruik, wordt hier in twijfel getrokken, want er bestaat een groot 

risicoo dat co-variërende factoren kunnen leiden tot verkeerde interpretaties. 

Experimenteell  onderzoek aan diatomeeën is daarom essentieel ter ondersteuning van 

veldwaarnemingenn aan de verspreiding van soorten. 




