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Hett onderwerp van dit proefschrift zijn de gemeenschappen van eencellige 
algenn (consortia van microalgen) die het sediment in uiterwaardpiassen koloniseren, 
bijvoorbeeldd diatomeeën en cyanobacteriên. Deze op substraat groeiende of 
vastzittendee algen worden bentisch genoemd. Een gemeenschap van microbentische 
algensoortenn die een ruimtelijke structuur vormen met anorganische deeltjes, slijm 
enn bacteriën, wordt een biofilm genoemd. Het onderzoek richt zich op de processen 
diee de soortsamenstelling van deze bentische algengemeenschappen bepalen. Een 
diversee gemeenschap (veel verschillende soorten) wordt als gewenst ervaren bij 
waterbeheerderss en recreanten en bijvoorbeeld giftige soorten zijn ongewenst. Om 
inzichtt te krijgen in de processen die de soortsamenstelling van deze 
gemeenschappenn bepalen is kennis nodig. In het bijzonder kennis over de respons 
vann individuele soorten op afzonderlijke milieu factoren zoals licht, voedingsstoffen 
(nutriënten)) en mechanische stress, maar ook moet de ontwikkeling en handhaving 
vann hele gemeenschappen op de nogal variabele sediment-water grenslaag 
geanalyseerdd worden. 
Dee doelstellingen van deze studie waren: 

1.. het beschrijven van selectieve effecten van milieufactoren op consortia van 
bentischee algensoorten in periodiek verstoorde sedimenten, 

2.. het analyseren van soortselectie in synthetische consortia samengesteld uit 
isolatenn van bentische algen, en 

3.. het onderzoeken van het gezamenlijke effect van periodieke habitat-
verstoringg en interacties tussen verschillende soorten op de soort-
samenstelling. . 

Omm de verspreiding van microbentische algensoorten in relatie met milieu-
factorenn te bestuderen werden lokale gradiënten van lichtintensiteit, overstromings-
cycluss en seizoen geselecteerd in uiterwaardpiassen van de rivier de Waal, een tak 
vann de Rijn (hoofdstuk 2). De diversiteit van soorten in de gemeenschappen van 
natuurlijkee biofilms van verschillende locaties in deze uiterwaardpiassen was zeer 
hoog,, maar verrassend uniform. De trends in de verspreiding van enkele soorten 
kondenn worden geassocieerd met de verstoring van gemeenschappen door de 
overstromingg van de uiterwaarden en de daarop volgende isolatie van plasjes. De 
gemeenschappenn werden tijdens overstroming teruggezet naar een uniforme 
soortsamenstellingg en daarmee wordt locatie-speciefieke differentiatie van de 
soortsamenstellingg voorkomen (hoofdstuk 2). 

Parallell  aan deze veldstudie werden isolaten van bentische microalgen 
afkomstigg uit de uiterwaardpiassen gekweekt in versimpelde synthetische een- en 
meersoortigee biofilms (hoofdstuk 3-5). De algen werden gekweekt op een laag van 
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glasparelss die diende als kunstmatig sediment. Deze kweekproeven werden gebruikt 
omm de persistentie van soorten te bestuderen onder veranderende milieufactoren. 
Eenn fluorimeter (PHYTO-PAM) die onderscheid kan maken tussen taxonomisch 
verschillendee algen groepen werd gebruikt om de dichtheid en fysiologische toestand 
vann soorten te meten. 

Inn hoofdstuk 3 wordt beschreven wat de rol is van temperatuur en licht-
intensiteitt voor het succes van twee individuele algensoorten. Ook wordt het effect 
vann verschillende temperatuur en licht niveaus op de interacties tussen deze twee 
soortenn bestudeerd. Als model algen werden de diatomee Nitzschia perminuta en de 
cyanobacteriee Leptolyngbya fbveolarum gebruikt. In monocultures (kweken van één 
soort)) werd een brede range van optimale groeicondities gevonden voor beide 
soorten,, maar in mengsels van beide soorten bleek de diatomee een "koel seizoens-
soort""  en de cyanobacterie een "zomer- of herfstsoort" te zijn. Resultaten suggereer-
denn dat er sprake was van interferentie competitie: de cyanobacterie remde de groei 
vann de diatomee onder gunstige groeicondities, maar niet onder minder gunstige 
condities. . 

Inn hoofdstuk 4 en 5 wordt gerapporteerd over de rol van nutriënten bij het 
bepalenn van de soortsamenstelling in synthetische meersoortige biofilms. Het 
simpelee twee-soorten systeem gebruikt in hoofdstuk 3 werd uitgebreid naar synthe-
tischetische biofilms die maximaal 4 diatomeeën (Nitzschia perminuta, Achnanthes lanceolata, 
NaviculaNavicula trivialis en Melosira varians) en twee cyanobacteriën (Leptolyngbya foveolarum 
enn Cyïindrospermum stagnate) bevatten. Mengsels bestonden óf uit alle soorten óf uit 
alleenn de diatomeeën. 

Inn fosfaat verzadigde mengsels (hoofdstuk 4) was het een enkele soort die de 
gemeenschapp domineerde: N. perminuta in het diatomeeën mengsel en L. foveolarum 
inn het mengsel met alle soorten: terwijl in fosfaat arme gemeenschappen verschil-
lendee soorten wat langer standhielden. Verondersteld werd dat het vermogen van 
dezee soorten om biofilm consortia te overwoekeren werd vergemakkelijkt door hun 
filamenteuzefilamenteuze (draadvormige) groeivorm, mobiliteit of uitscheiding van remmers, 
terwijll  het standhouden van verschillende soorten verklaard werd door minder 
intensee interactie tussen soorten in biofilms met een lage algendichtheid. 

Waarnemingenn in hoofdstuk 5 laten zien dat gemeenschappen die groeiden bij 
lagee stikstof condities gedomineerd werden door de diatomeeënsoort N. perminuta, 
terwijll  de cyanobacterie L. foveolarum juist bij hogere stikstofcondities domineerde. 
Ditt ondanks het groeivermogen wat de stikstof fixerende cyanobacterie C. stagnate in 
monoculturess het zien bij afwezigheid van stikstof in het medium. Deze waar-
nemingenn geven aan dat de soortspecifieke verschillen om stikstof te benutten 
werdenn overheerst door de interactie tussen soorten. 

Inn hoofdstuk 6 wordt verslag gedaan van het effect van herbivore copepoden 
(algen-etendee roeipootkreeftjes) op de samenstelling en structuur van biofilm 

143 3 



Samenvatting Samenvatting 

gemeenschappen.. De algen werden bestudeerd in synthetische een- en meersoortige 
consortiaa van microbentische algen gekweekt op glazen schijfjes. Hoewel gevonden 
werdd dat de copepoden over het algemeen een lage graasdruk uitoefenden, vermin-
derdee de dichtheid van N. perminuta biofilms door graas van de copepode Attheyella 
trispinosa. trispinosa. 

Dee biomassa van L. foveolarum biofilms werd óf niet beïnvloed óf zelfs licht 
gestimuleerdd door graas van copepoden, terwijl de cyanobacterie toch wel werd op-
genomenn en gedeeltelijk verteerd door de copepoden. De ruimtelijke structuur van 
biofilmss waarin de cyanobacterie voorkomt werd veranderd door begrazing van 
filamentenn door de copepoden. De coëxisterende diatomeeënsoort A. lanceolate Het 
eenn veranderde groeistrategie zien waarbij deze overging van vasthechtende naar 
drijvendee cellen. 

Inn hoofdstuk 7 werdt een model gebruikt aan de hand waarvan de dynamiek 
vann interacties tussen soorten werdt geanalyseerd en bediscussieerd. In dit model 
werdenn biofilm gemeenschappen benaderd als verticaal gestructureerde systemen. 
Hett model simuleerde de progressie van biofilm dikte en verticale verspreiding van 
soortenn in de tijd, waarbij selectieve condities, interacties tussen soorten en tijds-
schaall  allemaal een gedefinieerde rol speelden. Het succes van soorten in biofilms 
werdd beschreven door gebruik te maken van drie cases waarin de ontwikkeling van 
soortenn in mengpopulaties werd gesimuleerd. 

Tenn eerste werd aangetoond dat zelfs een zwakke directe interactie tussen 
soortenn een sturende rol kan spelen voor algensoorten die concurreren in biofilms. 
Tenn tweede werd aangetoond dat successieve veranderingen van soorten met 
verschillendee groei- en verlieskarakteristieken relatief traag kunnen verlopen in 
vergelijkingg met de lengte van het groeiseizoen. Tenslotte werd aangetoond dat korte 
verstoringsgebeurtenissenn (< 10 dagen) de ontwikkeling van de soortsamenstelling 
opp lange termijn (ca. 100 dagen) duidelijk beïnvloedden in tegenstelling tot onver-
stoordee gemeenschappen, maar het type verstoring ("overstroming" of "storm") 
bepaaldee welke soorten op de lange termijn de gemeenschappen domineerden. Deze 
simulatiess leverden zowel verklaringen op voor relatieve stabiliteit op de lange 
termijnn zoals waargenomen in het veld als voor de verschuivingen in soort-
samenstellingg veroorzaakt door interacties zoals waargenomen in synthetische 
meersoortigee consortia. 
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