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Inleiding

1. Inleiding
1.1. Probleemstelling
Het natuurreservaat “De Blankaart” (Diksmuide, West-Vlaanderen) is gelegen op de grens van
de Yzerbroeken en wordt beheerd door Natuurreservaten vzw en de Vlaamse Gemeenschap.
Het natuurgebied bestaat voornamelijk uit laaggelegen rietlanden, moeras en
poldergraslanden, en wordt gekenmerkt door een grote waterrijkdom. Sinds de 16° eeuw
hebben uitveningsactiviteiten aanleiding gegeven tot het ontstaan van enkele ondiepe vijvers,
waaronder de “Visvijver” (0.6 ha), de “Kasteelvijver” (0.6 ha) en de “Blankaartvijver”. De
relatief grote “Blankaartvijver” (30 ha) fungeert als verzamelbekken van het lokale
neerslagwater en wordt gevoed door een zestal beken, waarvan de Ronebeek en Steenbeek de
belangrijkste zijn. Water afkomstig van deze beken is hoofdzakelijk afkomstig van de
hogergelegen en door intensieve akkerbouw gekenmerkte zandheuvels. De afwatering van het
gebied naar de Yzer gebeurt via de Houtensluisvaart, de Kerkevaart en de Stenensluisvaart, en
wordt gereguleerd door een pompgemaal.
De vijvers van het Blankaartreservaat vormen een typisch voorbeeld van ondiepe
zoetwatersystemen die, als gevolg van eutrofiëring, van een heldere, door waterplanten
gedomineerde toestand in een stabiele troebele toestand zijn omgeslagen (Scheffer et al.,
1993, Scheffer, 1998, zie ook Decleer et al., 1995). Bij de aanvang van de 20e eeuw was de
Blankaartvijver een heldere, mesotrofe vijver met een overwegend littoraal karakter en lage
gehaltes aan zwevende stoffen in de waterkolom (Denys, 1997). De ondergedoken vegetatie
was goed ontwikkeld en bestond zowel uit ondergedoken als drijvende waterplanten (Massart,
1908; Denys, 1997). Vanaf 1930 is de ecologische kwaliteit van de vijver evenwel
stelselmatig afgenomen als gevolg van de toegenomen aanvoer van nutriënten en pesticiden
(Denys, 1997, Decleer et al., in druk) en een verlaging van de waterpeilen (Decleer, in druk).
Waarschijnlijk als gevolg van een toegenomen perifytongroei, toegenomen gehaltes aan
zwevende stoffen en woekering van drijvende vegetatie en ééncellige algen, is de
ondergedoken vegetatie verdwenen tijdens de periode 1940-1950 (Denys, 1997). De
frekwentie waarmee algenbloei optrad en de troebelheid van de waterkolom namen toe,
terwijl de fytoplanktongemeenschappen steeds meer door cyanobacteriën werden
gedomineerd (Denys, 1997). Dergelijke veranderingen gingen gepaard met belangrijke
verschuivingen in de strucuur van het gehele aquatische voedselweb. Paleolimnologische
studies (Denys, 1997; Verschuren, in druk) hebben aangetoond dat soortenrijke
gemeenschappen van met waterplanten geassocieerde diatomeeën, chironomiden en
watervlooien tijdens de laatste 50 jaar werden vervangen door soorten die typisch zijn voor
eutrofe omstandigheden. Alhoewel geen paleolimnologische gegevens van de Visvijver en
Kasteelvijver voorhanden zijn, mag aangenomen worden dat deze vijvers een vergelijkbare
evolutie hebben doorgemaakt: tot recent waren beide vijvers immers troebel en vegetatieloos.
Met het oog op een ecologisch herstel werd de Blankaartvijver tijdens de periode 1993-1995,
met steun van de Europese Gemeenschap, door het Vlaams Gewest gebaggerd. Teneinde de
aanvoer van slib te voorkomen werden slibvangen geconstrueerd ter hoogte van de
voornaamste aanvoerbeken, de Steenbeek en de Ronebeek. Huishoudelijk afvalwater werd
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opgevangen via de uitbouw van een rioleringsstelsel. In de marge van deze ingrepen werd
uiteenlopend wetenschappelijk onderzoek opgestart met de bedoeling het inzicht in de voor
het gebied belangrijke ecologische processen te vergroten (Peeters et al., 1996; De Smedt et
al., 1997, 1998; Rommens & Van Assche, 1998; Declerck, 2001). Uit dit onderzoek bleek het
succes van de getroffen maatregelen nauwelijks tot een wezenlijke verbetering van de
ecologische kwaliteit van de Blankaartvijver te leiden: tot op heden is de vijver nog steeds
gekenmerkt door troebel water met hoge gehaltes aan nutriënten en zwevende stoffen en het
volledig ontbreken van een submerse waterplantenvegetatie. Dit staat in sterk contrast met het
succes dat geboekt werd in twee van de kleinere vijvers (Kasteel- en Visvijver), waar een
afvissing in het kader van Actief Biologisch Beheer (ABB; Shapiro, 1984; Gulati et al., 1990;
Hosper, 1997; Meijer, 2000; zie ook 1.3) heeft geresulteerd in de volledige wijziging van de
voedselwebstructuur, met een omslag van een troebele naar een heldere, door waterplanten
gedomineerde toestand voor gevolg (Peeters et al., 1996; De Smedt et al., 1997, 1998;
Rommens & Van Assche 1998; Declerck, 2001).

1.2. Doelstelling van het project
De doelstellingen van dit project waren:
(1) de uitvoering van een experimentele voedselwebmanipulatie in een afgesloten deel van de
Blankaartvijver, en (2) een verdere wetenschappelijke opvolging van de Kasteel- en Visvijver.
(1) Het succes van Actief Biologisch Beheer in de Kasteel- en Visvijver toont aan dat
voedselwebmanipulaties, zelfs bij hoge nutriëntengehaltes, kunnen leiden tot een substantiële
verbetering van de ecologische kwaliteit van ondiepe waters. Dergelijke resultaten suggereren
tevens dat een herstel van de Blankaartvijver door toepassing van ABB op grote schaal tot de
mogelijkheden behoort. De Blankaartvijver verschilt evenwel in sterke mate van de
voornoemde vijvers in oppervlakte, waterkwaliteit, golfwerking en oeverstructuur, zodat de
resultaten van het ABB in de kleinere vijvers niet zomaar kunnen geëxtrapoleerd worden naar
de Blankaartvijver. Verder stelt zich het probleem dat een verwijdering van het visbestand in
de Blankaartvijver bemoeilijkt wordt door de grillige oppervlakte en uitgestrekte rietlanden
van de vijver en doordat immigratie van vissen uit
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kunnen in belangrijke mate bijdragen tot een betere kennis van het gedrag en de stabiliteit van
gerestaureerde vijvers bij hoge nutriëntengehaltes.
1.3. Theoretische achtergronden
In onderstaande wordt het belang aangetoond van het fundamenteel verschil tussen heldere,
door waterplanten gedomineerde ondiepe wateren en troebele, vegetatieloze systemen. Hierbij
wordt een theoretisch overzicht gegeven van de voornaamste factoren en processen die
bepalend zijn voor de structuur en dynamiek van deze zoetwatergemeenschappen. Daarna
wordt ingegaan op het belang van ondergedoken vegetatie voor de soortenrijkdom van
aquatische gemeenschappen. Tenslotte wordt aangegeven welke beheersmaatregelen kunnen
getroffen worden teneinde een onderwatervegetatie te bewerkstelligen.

1.3.1. De theorie van de twee alternatieve evenwichten
De theorie van de twee alternatieve evenwichten (Scheffer et al., 1993) is essentieel voor een
goed begrip van de voedselwebstructuur en -dynamiek van ondiepe meren. Deze theorie stelt
dat ondiepe meren of vijvers zich in twee alternatieve toestanden kunnen bevinden. Bij een
gegeven gehalte aan nutriënten (voornamelijk nitraten en fosfaten) kan het water troebel zijn
of helder. Heldere vijvers worden gekenmerkt door een goed ontwikkelde
onderwatervegetatie, een lage fytoplanktonbiomassa, groot zoöplankton, kleine aantallen
zoöplanktivore en benthivore vis en hoge aantallen piscivore vis. De alternatieve troebele
toestand wordt gekenmerkt door een hoge fytoplanktonbiomassa en hoge gehaltes aan
gesuspendeerd materiaal in de waterkolom. In troebele vijvers is de ondergedoken vegetatie
schaars of afwezig, wordt de zoöplanktongemeenschap gedomineerd door kleine taxa en zijn
de abundanties van zowel planktivore als benthivore vissen hoog, terwijl piscivore vissen
schaars zijn. Zowel de heldere als troebele toestand worden gekenmerkt door een zekere graad
van stabiliteit (Scheffer et al., 1993). Deze stabiliteit is sterk afhankelijk van de
beschikbaarheid aan nutriënten (Fig. 1). Bij intermediaire gehaltes aan nutriënten zal een
verhoging van het nutriëntenaanbod leiden tot een verhoogde stabiliteit van het troebel
evenwicht en een verminderde stabiliteit van het heldere evenwicht. In het geval van zeer lage
nutriëntengehaltes (oligotrofe systemen) zal de heldere toestand zeer stabiel zijn, terwijl een
troebele toestand zo goed als onmogelijk is. Een voorbeeld van dergelijke wateren zijn zwak
gebufferde tot zeer zwak gebufferde vennen, die worden gekenmerkt door helder water en een
vegetatie die is aangepast aan een extreme limitatie van nutriënten als nitraten en fosfaten,
maar ook koolstof (Brouwer et al., 1996). Bij zeer hoge nutriëntengehaltes (hypertrofe
systemen) zal de troebele toestand zeer stabiel zijn, terwijl het helder evenwicht niet te
handhaven is.
De stabiliteit van de alternatieve evenwichten is het resultaat van tal van complexe
terugkoppelingsmechanismen tussen de verschillende componenten van het voedselweb (Fig.
2). De relatie tussen de troebelheid van het water en de ondergedoken vegetatie speelt hierbij
een sleutelrol (Jeppesen et al., 1997; Scheffer, 1998). Doorgaans wordt een positief verband
gevonden tussen het gehalte aan nutriënten en de troebelheid, maar deze relatie kan sterk
beïnvloed worden door het al of niet aanwezig zijn van ondergedoken vegetatie. Bij een
gegeven nutriëntenniveau zal de troebelheid doorgaans beduidend lager zijn in de
aanwezigheid van waterplanten dan wanneer waterplanten ontbreken (Fig. 3). Anderzijds
heeft troebelheid een grote impact op de groei van de ondergedoken watervegetatie. De groei
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van waterplanten is sterk afhankelijk van licht en neemt af beneden een kritische
lichtintensiteit. De troebelheid en de diepte van het meer bepalen of de hoeveelheid licht die
de bodem kan bereiken voldoende is om vegetatiegroei toe te laten. Bij een verhoging van de
nutriëntenconcentraties zal de aanwezigheid van waterplanten de heldere toestand stabiliseren.
Bij het bereiken van een kritische troebelheid zal de vegetatie evenwel verdwijnen. Dit
resulteert in een sterke toename van de troebelheid. Dergelijke verhoogde troebelheid
bemoeilijkt vervolgens de hervestiging en groei van waterplanten (Scheffer et al., 1993;
Scheffer, 1998).

Fig. 1. De stabiliteit van de heldere en troebele toestand in functie van het nutriëntenaanbod,
in analogie met een thermodynamisch model, waarbij een knikker steeds streeft naar een
minimale potentiële energie (naar Scheffer et al., 1993).

De vermindering van de respons van turbiditeit op het verhogen van nutriëntenniveau’s in
aanwezigheid van vegetatie wordt door verschillende mechanismen tot stand gebracht (Fig. 2).
Macrofyten verminderen de fytoplanktonproductie rechtstreeks door competitie voor
nutriënten (Van Donk et al., 1993) of door excretie van allelopathische substanties, dit zijn
chemische stoffen die de algengroei inhiberen (Wium-Andersen et al., 1982). Verder
bedekken waterplanten de bodem, waardoor resuspensie van sedimenten door
windgeïnduceerde golven (Van den Berg et al., 1997) of door benthivore vis (Meijer, 2000)
wordt verminderd, hetgeen leidt tot een vermindering van de nutriëntenflux van het sediment
naar de waterkolom. De fysische structuur van macrofyten kan eveneens de waterturbulentie
op een rechtstreekse manier verminderen door de kracht van golfwerking te onderdrukken,
waardoor de sedimentatiesnelheid van algen wordt verhoogd. Macrofyten kunnen de heldere
toestand ook stabiliseren via een versterking van de top-down controle van algen.
Zoöplanktivore vissen, waaronder visjuvenielen, prederen visueel en jagen daarom vooral op
groot zoöplankton (Gliwicz & Pijanowska, 1989). Groot zoöplankton (zoals Daphnia) is veel
efficiënter in het onderdrukken van algengroei dan klein zoöplankton (kleine cladoceren,
copepoden) (Brooks & Dodson, 1965; Declerck et al., 1997), maar is ook veel kwetsbaarder
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voor predatie door planktivore vis. De predatie-efficiëntie van planktivore vis op zoöplankton
neemt evenwel sterk af tussen waterplanten (Winfield, 1987). De aanwezigheid van vegetatie
kan derhalve de top-down controle van fytoplanktongroei bevorderen doordat het een
refugium vormt voor groot zoöplankton (Timms & Moss, 1984, Irvine et al, 1989).
Macrofytenvegetaties zijn ook essentieel voor een succesvolle recrutering van piscivoren
zoals snoek (Esox lusius). Wanneer snoekjuvenielen abundant aanwezig zijn, kunnen ze de
populatiedichtheid van juvenielen van andere vissoorten sterk reduceren, waardoor de
predatiedruk op groot zoöplankton vermindert.

Fig. 2. Terugkoppelingsmechanismen die verantwoordelijk zijn voor het bestaan van
alternatieve evenwichten in ondiepe vijvers. Het kwalitatieve effect van elke route in het
diagram bekomt men door de tekens langs de weg te vermenigvuldigen. Hieruit blijkt dat
zowel de troebele als de door vegetatie gedomineerde heldere toestand zichzelf versterken
(naar Scheffer et al., 1993).

Lichtlimitatie reduceert de groei van macrofyten en is een sleutelmechanisme dat het troebel
evenwicht in ondiepe vijvers stabiliseert. Verschillende algensoorten worden minder in hun
groei beperkt door turbiditeit dan macrofyten omdat ze in de hogere, meer lichtrijke delen van
de waterkolom kunnen groeien. In tegenstelling tot macrofyten, worden de fotosynthetische
pigmenten van algencellen niet omgeven door weefsel, waardoor ze meer licht opvangen
(Scheffer,
1998).
Naast
lichtlimitatie
zijn
er
verschillende
bijkomende
terugkoppelingsmechanismen die bijdragen tot de stabilisatie van het troebele evenwicht. In
afwezigheid van vegetatie bestaat het vijversediment uit een anoxische, vloeibare laag van
detritus dat gevormd wordt door de ontbinding van afgestorven fytoplankton. Dergelijk
sediment is ongunstig voor de kieming en voor het wortelen van macrofyten. Bovendien
wordt dit losse sediment gemakkelijk geresuspendeerd door golfwerking of door vissen,
waardoor het bijdraagt tot de troebelheid van de waterkolom (Gons et al., 1986). Door lage
zuurstofconcentraties wordt de chemische fixatie van fosfaat in het sediment verhinderd en
wordt de flux van deze nutriënten naar de waterkolom bevorderd (Van der Molen & Boers,
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1994), waardoor de algengroei wordt gestimuleerd. Verder bevordert een hoge
watertroebelheid het succes van cyanobacteriën, doordat de competitieve sterkte van
cyanobacteriën ten opzichte van algen toeneemt bij toenemende lichtlimitatie. Cyanobacteriën
kunnen op hun beurt de watertroebelheid bevorderen: doordat ze een negatieve invloed
kunnen hebben op de populaties van groot zoöplankton (De Bernardi & Giussani, 1990;
Gliwicz & Lampert, 1990; Haney et al., 1994; Reinikainen et al., 1994) en doordat ze per
eenheid van fosfor een hogere hoeveelheid licht capteren (Scheffer et al., 1997). De
afwezigheid van vegetatie in troebele vijvers verhindert de top-down controle van
zoöplankton door zoöplanktivore vis, enerzijds wegens een gebrek aan schuilplaatsen voor het
zoöplankton en anderzijds wegens een verminderd succes van piscivoren.

Fig. 3. De relatie tussen turbiditeit en nutriënten, gemedieerd door de aanwezigheid van
ondergedoken vegetatie. In een intermediair bereik van nutriëntengehaltes zijn er twee
evenwichten: een evenwicht met en een evenwicht zonder vegetatie. De peilen tonen de
richting van verandering aan wanneer het systeem zich niet in één van beide alternatieve
toestanden bevindt (naar Scheffer et al., 1993).

1.3.2. De ecologische meerwaarde van ondergedoken watervegetatie
Naast de belangrijke functionele rol van ondergedoken watervegetatie in ondiepe meren en
vijvers, is er doorgaans een sterke associatie tussen de aanwezigheid van waterplanten en de
samenstelling en soortenrijkdom van verschillende groepen van organismen. Zo worden
habitatten met waterplanten veelal gekenmerkt door veel rijkere gemeenschappen aan
invertebraten (insecten, wormen, mijten, molluscen en litoraal zoöplankton), zowel in termen
van biomassa als in aantal soorten (Hargeby et al., 1994). Dit is waarschijnlijk een gevolg van
een hogere structurele diversiteit en van de functie van onderwatervegetatie als schuilplaats
voor predatie door vis. De aanwezigheid van waterplanten kan ook sterk de structuur en
samenstelling van visgemeenschappen bepalen (Lammens et al., 1989). Vegetatieloze wateren
worden veelal gedomineerd door cypriniden als brasem (Abramis abramis), blankvoorn
(Rutilus rutilus) en karper (Cyprinus carpio). In wateren met vegetatie zijn
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visgemeenschappen gewoonlijk meer divers. Dergelijke systemen worden eerder gekenmerkt
door soorten als zeelt (Tinca tinca), baars (Perca fluviatilis) en snoek (Esox lucius).
Ondergedoken vegetatie is tevens van belang voor trekkende eenden, koeten, ralachtigen en
zwanen die zich met waterplanten of de daarmee geassocieerde macro-invertebraten voeden,
en vormen een geschikte foerageerplaats voor visetende vogels, zoals aalscholvers,
reigerachtigen en futen. Op vegetatieloze vijvers zijn daarentegen doorgaans enkel de
dichtheden van piscivore vogels hoog (Scheffer, 1998). Een afname van ondergedoken
vegetatie kan een sterke afname van de aantallen trekvogels tot gevolg hebben (Hanson &
Butler, 1994). Ondergedoken vegetatie is niet enkel van belang voor trekvogels, maar ook
voor broedvogels. De dichtheid aan invertebraten geassocieerd met waterplanten kan immers
bepalend zijn voor het overlevingssucces van kuikens (Scheffer, 1998).

1.3.3. Implicaties voor het beheer: oligotrofiëring en Actief Biologisch Beheer
Het intensief gebruik van meststoffen in de landbouw en de lozing van huishoudelijk
afvalwater heeft de laatste decennia tot een sterk verhoogde toename van nutriënten in de
Vlaamse oppervlaktewateren geleid. Deze toename aan nutriënten heeft tot een afname van de
stabiliteit van de heldere toestand in ondiepe vijvers, plassen en meren geleid. In de meeste
gevallen ging deze nutriëntenverhoging gepaard met een omslag naar een stabiele troebele
toestand, met de verdwijning van ondergedoken vegetatie tot gevolg. De verdwijning van
waterplanten heeft op zijn beurt geleid tot een drastische afname van de soortdiversiteit in
verschillende groepen van aquatische organismen.
Doordat de soortenrijkdom van een zoetwatersysteem doorgaans sterk geassocieerd is met de
aanwezigheid van ondergedoken waterplanten, dient bij het beheer van een vijver of meer dat
gericht is op het herstel van oorspronkelijke natuurwaarden de heldere evenwichtstoestand te
worden nagestreefd. Om een overgang van de troebele naar de heldere toestand te
bewerkstelligen, kunnen verschillende maatregelen worden genomen. Een reductie van de
nutriëntengehaltes is hierbij een zeer voor de hand liggende maatregel. Dergelijke reductie van
nutriënten (oligotrofiëring) kan via verschillende ingrepen worden bewerkstelligd, zoals een
doorgedreven (chemische) waterzuivering, een hydrologische isolatie ten opzichte van
vervuilde oppervlaktewateren en de verwijdering van het nutriëntenrijk en koolstofrijk
bodemslib. Als gevolg van de fundamentele wijziging in voedselwebstructuur die door
eutrofiëring wordt veroorzaakt blijft het succes van oligotrofiëring in de praktijk dikwijls
beperkt (DeMelo et al., 1992; Hosper, 1997) en handhaaft de troebele toestand zich zelfs
wanneer nutriëntengehaltes worden gereduceerd tot een niveau dat lager is dan dat vóór de
eutrofiëring. Een bijkomende ingreep in het voedselweb is daarom veelal noodzakelijk. Actief
Biologisch Beheer (ABB) of biomanipulatie is een techniek die wordt toegepast om de omslag
van troebel naar helder water in geëutrofieerde vijvers te bewerkstelligen, en kan als een
toepassing van de theorie van de alternatieve evenwichten worden beschouwd. Als gevolg van
het belang van het visbestand als structurerende factor in ondiepe zoetwatersystemen houdt
biomanipulatie in de praktijk doorgaans een drastische manipulatie van het visbestand in,
waarbij planktivore en benthivore vissen worden verwijderd, terwijl het bestand aan piscivore
vissen, in het bijzonder snoek, wordt begunstigd. Een afname van de abundantie van
planktivore vissen resulteert immers in een verminderde grootte-selectieve predatiedruk op
zoöplankton, waardoor zich dichte populaties van groot, efficiënt op algen grazend
zoöplankton (Daphnia) kunnen ontwikkelen, met een verheldering van het water als gevolg.
Verder resulteert de verwijdering van benthivore vissen in een verminderde omwoeling van
bodemslib en een verminderde herbivorie. Van essentieel belang voor het succes van
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biomanipulatie is dat zich, kort na de ingreep, vanuit de zaadbank een onderwatervegetatie
ontwikkelt als gevolg van een tijdelijke verheldering van het water. Deze vegetatie kan dan
via verscheidene terugkoppelingsmechanismen (zie 1.3.1) de heldere toestand stabiliseren
(Meijer, 2000).
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2. Materiaal en Methode
2.1. Voedselwebmanipulatie in het afgesloten deel van De Keel
Tijdens het voorjaar van 1999 werd het aquatisch voedselweb in een afgesloten stuk van de
Blankaartvijver (“De Keel”) experimenteel gemanipuleerd via het visbestand. Teneinde
migratie van vissen tussen De Keel en het overige deel van de Blankaart tegen te gaan, werd
De Keel op 12 april afgesloten voor grote vis aan de hand van een afzetnet (Fig. 4). Om
immigratie van vissen vanuit naburige sloten te verhinderen werd De Keel op 12 en 19 april
1999 ter hoogte van respectievelijk de Steenmolenbeek en de Velkelokerbeek eveneens
afgesloten. Van het visbestand van De Keel werd tijdens de lente (16 april-3 juli) naar
schatting 60 % van de biomassa uit de littorale en pelagiale zone verwijderd. Voor details in
verband met de afvissingstechnieken verwijzen we naar 2.2.4.1.1. Met uitzondering van
roofvis als snoek en paling, die na bemonsteringen steeds terug in De Keel werden geplaatst,
werden alle andere gevangen vissoorten (overwegend zoöplanktivoren en benthivoren)
overgeplaatst naar het overige deel van de Blankaartvijver. In een poging het
recruteringssucces van de resterende vispopulaties te reduceren, werden op 23 april 15.000
stuks snoekbroed (lichaamslengte: circa 170 mm) gelijkmatig over de littorale zone van het
afgesloten deel van De Keel verspreid (1,3 individuen per m2 voor de gehele oppervlakte van
De Keel of 12,5 ind/m2 voor de litorale zone). Op 29 juli bleek het afzetnet tussen De Keel en
de Blankaartvijver als gevolg van vandalisme ter hoogte van de oever doorgesneden. De
opening had een diameter van ongeveer 2m en werd onmiddellijk hersteld. Aangezien de
beschadiging nog niet werd vastgesteld op de bemonsteringsdag die een week ervoor had
plaatsgehad (22 juli), kan er van uitgegaan worden dat uitwisseling van vispopulaties tussen
De Keel en de Blankaartvijver maximaal gedurende een week heeft kunnen plaatsvinden.

2.2. Studie en opvolging van de structuur van het voedselweb in de Blankaartvijver, het
afgesloten deel van De Keel, de Vis- en Kasteelvijver
Gedurende de studieperiode (1999-2000) werden De Keel, de Blankaartvijver, de Visvijver en
de Kasteelvijver van het domein ‘De Blankaart’ maandelijks bemonsterd. De meting van
diverse abiotische factoren en de bemonsteringen van de fytoplankton- en
zoöplanktongemeenschappen werden gelijktijdig uitgevoerd op één centraal gelegen station in
de pelagiale zone van elk van de vijvers of vijverdelen. Alhoewel volgens het contract enkel
gedurende het eerste jaar van de studie (1999) een onderzoek naar de fyto- en
zoöplanktongemeenschappen diende te worden uitgevoerd, werden deze gemeenschappen met
het oog op het bekomen van een zo volledig mogelijke tijdsreeks ook gedurende het tweede
jaar (2000) bemonsterd. Van het macrofytenbestand werd de bedekkingsgraad geschat en de
soortensamenstelling bepaald. Het visbestand werd bemonsterd tijdens een aantal
bemonsteringscampagnes (zie 2.2.4).
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Fig. 4. Overzichtskaart met aanduiding van De Blankaartvijver, De Keel en de Visvijver. De
plaats waar De Keel van het overig deel van de Blankaartvijver is gescheiden is aangegegeven
via een rechte lijn.

2.2.1. Abiotische factoren
Diverse abiotische factoren werden bij de bemonsteringen in situ op één station per vijver
bepaald, zoals temperatuur, conductiviteit, zuurstofgehalte en pH. Om een statistische
vergelijking tussen de Blankaartvijver en het gemanipuleerde deel van De Keel mogelijk te
maken werd de Secchi-diepte in beide vijverdelen op drie willekeurige plaatsen gemeten.
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Verder werden in functie van de bepaling van zwevende stoffen en nutriënten watermonsters
genomen op een diepte van 0.5m.
Het gehalte aan zwevende stoffen werd in het laboratorium gravimetrisch bepaald. Orthofosfaat werd bepaald aan de hand van de fosfomolybdaatmethode op een gefilterd (1.2 µm)
deelmonster (meting van absorbantie bij 880 nm; Murphey & Riley 1962). Totaal fosfaat werd
eveneens via de fosfomolybdaatmethode bepaald na een digestiestap met perchloorzuur op
een ongefilterd monster (Gales et al. 1966). Stikstof aanwezig in nitraat en nitriet werd
gemeten met een aangepaste Technicon-autoanalyser (Strickland & Parsons 1972). Nitraat
werd eerst gereduceerd tot nitriet over een koper-cadmium kolom, waarna het met
sulfanilamide onder zure omstandigheden werd omgezet tot een diazo verbinding met
absorptiemaximum bij 550 nm. Totaal stikstof werd bepaald met de macro-Kjeldahl methode:
organisch gebonden stikstof werd hiervoor in aanwezigheid van zwavelzuur en selenium
omgezet tot ammoniumsulfaat. Het gehalte aan stikstof werd vervolgens bepaald na distillatie
van ammoniak via titratie met een zuur (Kjeldahl 1883).

2.2.2. Fytoplankton
Monsters voor chlorofyl a en fytoplankton werden met behulp van een recipiënt genomen op
een diepte van ongeveer 0.5 m. Chlorofyl a-gehaltes werden spectrofotometrisch bepaald
volgens de methode van Talling & Driver (1963). Fytoplanktonstalen werden in het veld
gefixeerd met een mengsel van lugol, gebufferde formaldehyde en natriumthiosulfaat (Sherr &
Sherr 1993). Tellingen van de fytoplanktonstalen gebeurden met behulp van een omgekeerde
microscoop na concentratie van de algcellen in bezinkingscuvetten. Om de herkenning van
cellen in detritusrijke stalen te vergemakkelijken werden de monsters gekleurd met Bengal
Rose B (Utermöhl 1958). Van de dominante fytoplanktontaxa werden 100 tot 200 individuen
geteld; van minder algemene taxa een 25-tal individuen. Het fytoplankton werd
gedetermineerd tot op genusniveau. Kleine (<12 µm), weinig gedifferentieerde taxa en
sommige flagellaten, die enkel na gedetailleerd onderzoek van de levenscyclus correct kunnen
worden geïdentificeerd, werden beschouwd als autotroof pico- en nanoplankton (APN). Deze
werden gekwantificeerd met epifluorescentiemicroscopie na kleuring met DAPI (MacIsaac &
Stockner 1993). Cryptofiete flagellaten werden eveneens met deze methode gekwantificeerd
omdat ze plasmolyse ondergaan bij fixatie. Cryptomonas werd onderverdeeld in grootteklassen met cellen <20 µm, 22-40 µm en >40 µm. Het APN werd onderverdeeld in drie
grootte-klassen, namelijk autotrofen van 1 tot 3 µm, 3-5 µm en 5-12 µm.
Fytoplanktondichtheden werden omgerekend naar biomassa, uitgedrukt in gewicht aan
koolstof (C). Hiertoe werden voor de belangrijkste taxa de celdimensies van een 25 à 50-tal
individuen gemeten. Voor de volumeberekening van minder abundante taxa werden
afmetingen uit de literatuur genomen. Het biovolume van deze biota werd bekomen aan de
hand van formules voor eenvoudige geometrische vormen (Tikkanen & Willén 1992). Een
conversiefactor van 0.22 pg C. µm-3 werd gebruikt om het koolstofgewicht te berekenen
(Reynolds 1984). Voor het interpreteren van de begraasbaarheid werd de biomassa van het
fytoplankton onderverdeeld in 3 grootteklassen naar de Grootste Axiale Lineaire Dimensie
(GALD) van de cellen: < 20 µm, 20-40 µm en > 40 µm.
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2.2.3. Zoöplankton
De zoöplanktongemeenschap werd bemonsterd aan de hand van een Schindler-Patalas
planktonval (volume: 12 L; maaswijdte: 64 µm) ter hoogte van het station waarop gelijktijdig
de monsters voor algen en waterkwaliteit werden genomen. In de Blankaartvijver en De Keel
werden bijkomend zoöplanktonmonsters op twee andere, willekeurig bepaalde stations
genomen met de bedoeling over replicaten te beschikken indien dit nodig zou blijken. Op
ieder van die stations werden vier monsters genomen: twee net onder het oppervlak en twee
op een diepte van ongeveer 1m. Deze monsters werden ter plaatse gemengd tot één
geïntegreerd staal en gefixeerd met formaldehyde (4%), gesatureerd met suiker teneinde
vervorming en eiverlies bij cladoceren te voorkomen. In het laboratorium werd het
zoöplankton geïdentificeerd en geteld. Dit gebeurde op basis van substalen waarbij het
volume zó werd gekozen dat er steeds minimum 100 individuen werden geteld.

2.2.4. Vis
Daar waar de visbemonsteringen in de Vis- en Kasteelvijver vooral tot doel hadden een
inschatting te maken van de biomassa en samenstelling van het visbestand, beoogden de
bemonsteringen in het afgesloten deel van De Keel tevens een zo volledig mogelijke
verwijdering van het visbestand. Omwille van deze reden, en omdat de efficiëntie van
verschillende visbemonsteringstechnieken sterk afhangt van de kenmerken van het te
bemonsteren habitat, zoals de oppervlakte, diepte, het al of niet aanwezig zijn van
waterplanten en obstakels op de vijverbodem, de conductiviteit etc., werd geopteerd om De
Keel en de Blankaartvijver via andere methodes te bemonsteren dan de Vis- en Kasteelvijver.

2.2.4.1. Visbemonsteringen in De Keel en Blankaartvijver
Tijdens het voorjaar van 1999 werd de verwijdering van het visbestand in het afgesloten deel
van De Keel gecombineerd met de vangst-hervangstmethode, teneinde de impact van de
genomen maatregelen op het visbestand te kunnen inschatten. Tijdens het verdere verloop van
het onderzoeksproject werd het visbestand van de Blankaartvijver en van De Keel opgevolgd
via electrische steekproefbemonseringen (zomer 1999) en met behulp van meermazige
kieuwnetten (najaar 2000).
2.2.4.1.1. Bemonstering en verwijdering van het visbestand tijdens voorjaar 1999
Teneinde schattingen te kunnen maken van de initiële dichtheid en biomassa van
vispopulaties in het afgesloten deel van De Keel, alsook van de percentages die via de
bevissingen konden worden verwijderd, werden de afvissingen gecombineerd met de
‘merk-hervangst’-methode. Deze methode werd apart aangewend voor de littorale en
pelagiale visgemeenschappen van De Keel. In functie van de bemonsterig van de
littorale zone werden op 16 april een honderdtal vissen (Bijlage 1), behorend tot
verschillende soorten, electrisch in de littorale zone gevangen, voorzien van een
enkelvoudig inktmerk ter hoogte van de staartbasis, en vervolgens verspreid terug
uitgezet langs het littoraal van het afgesloten deel van De Keel. Merkdieren voor de
pelagiale zone werden gevangen via dubbele schietfuiken. Een totaal van 177 gezond
ogende dieren, geoogst op 27 april, werden voorzien van een dubbel inktmerk op de
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staartbasis en terug verspreid over de pelagiale zone van het afgesloten deel van De
Keel uitgezet (Bijlage 1).
Doordat de efficiëntie van afvistechnieken sterk afhankelijk is van de aard van het
habitat werd het visbestand in het afgesloten deel van De Keel via twee verschillende
technieken verwijderd. De gehele littorale zone werd op 19 en 20 april aan de hand
van afzetnetten in 14 langwerpige, smalle stukken onderverdeeld en afgespannen. In
deze stukken werd electrisch gevist tot nagenoeg geen vissen meer konden worden
gevangen. Het visbestand van de pelagiale zone werd vanaf 16 april bemonsterd aan
de hand van 15 grote, dubbele schietfuiken (lengte per fuik: 7,7 m, lengte
verbindingsnet: 11 m; diameter fuikmond: 0.9 m; maaswijdte: 8 mm). De fuiken
werden verspreid over het pelagiaal deel van De Keel opgesteld en ongeveer wekelijks
leeggehaald gedurende een periode van 48 dagen (16 april-3juni). Gevangen vissen
werden steeds geïdentificeerd, gecontroleerd op de aanwezigheid van een merkteken,
individueel gemeten en gewogen. Met uitzondering van snoek en paling werden alle
vissen, inclusief de gemerkte individuen, vervolgens aan de andere zijde van het
afzetnet in de Blankaartvijver losgelaten.
De dichtheden van de initiële populaties werden voor de littorale en pelagiale zone
apart geschat. Deze schatting gebeurde aan de hand van het aantal teruggevangen
gemerkte dieren volgens de formule:
N=

N*
n+N*
n*

met
N
N*
n
n*

:
:
:
:

geschatte totale populatiegrootte
aantal gemerkte vissen
aantal niet-gemerkte vissen gevangen bij terugvangst
aantal gemerkte vissen gevangen bij terugvangst.

De biomassa van de verschillende vispopulaties werd berekend door de geschatte
populatiedichtheid (N) te vermenigvuldigen met het gemiddelde individueel gewicht
van de gevangen dieren.

2.2.4.1.2. Electrische steekproefbemonsteringen
De litorale zone van het afgesloten deel van De Keel alsook van het naburig deel van
de Blankaartvijver werden steekproefgewijs bemonsterd op 22 en 29 juli 1999. Vissen
werden hierbij verrast door het plots aanschakelen van een lokaal electrisch veld.
Gedurende enkele minuten konden de verdoofde vissen die zich op die plaats
bevonden aan de hand van een schepnet worden geoogst. Op 22 juli 1999 werden op
die manier 19 locaties binnen en 20 locaties buiten het afgesloten deel van De Keel
bemonsterd. Op 29 juli werden binnen en buiten De Keel respectievelijk 17 en 22
punten bemonsterd. De gevangen vissen werden geïdentificeerd en geteld. Onderjaarse
visjuvenielen werden beschouwd als één functionele groep. Via Mann-Whitney -tests
werd per bemonsteringsdag voor de verschillende soorten getest op verschillen in
populatiedichtheid binnen en buiten De Keel. Electrische puntbemonsteringen werden
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enkel in de littorale zone uitgevoerd omdat deze methode niet toepasbaar is in de
pelagiale zone.

2.2.4.1.3. Kieuwnetbemonsteringen
Tijdens het najaar van 2000 (21 september) werd het visbestand zowel binnen als
buiten De Keel bemonsterd via meermazige kieuwnetten. Deze kieuwnetten
(enkeldradige nylon) hebben elk een totale lengte van 42m en zijn samengesteld uit 14
stukken net van 1.5m hoog, 3 meter lang, elk verschillend in maaswijdte (Tabel 1). In
De Keel werden zowel in de littorale als in de pelagiale zone twee kieuwnetten
geplaatst; buiten De Keel werden in de pelagiale en littorale zone respectievelijk één
en twee kieuwnetten gezet (Fig. 1). De netten werden steeds parallel aan de oever
geplaatst. De daaropvolgende dag werden de netten geoogst en werden de gevangen
vissen geïdentificeerd, geteld, gemeten en gewogen.

Tabel 1. Maaswijdtes en filamentdiameters van de gebruikte meermazige kieuwnetten.
Maaswijdte (mm)
6.25
8
10
12.5
15
20
25
30
32
38
45
50
60
70

Filamentdiameter (mm)
0.12
0.12
0.12
0.12
0.14
0.14
0.14
0.14
0.20
0.20
0.20
0.20
0.25
0.25

2.2.4.2. Visbemonsteringen in de Vis- en Kasteelvijver
2.2.4.2.1. Elektrische visbemonsteringen
Tijdens de herfst van 1999 werden, in samenwerking met het Instituur voor Bosbouw en
Wildbeheer (IBW) de Visvijver en Kasteelvijver systematisch electrisch afgevist, op dezelfde
manier als in Peeters et al. (1996), De Smedt et al. (1997) en De Smedt et al. (1998). Netten
werden hiertoe parallel met elkaar over de volledige breedte van de vijvers geplaatst, zodat
lanen van ongeveer 3m breed werden gevormd. Dergelijke lanen werden systematisch
electrisch bevist. Wanneer in een laan geen vissen meer werden gevangen, werd overgegaan
tot de bevissing van een naburige laan. Lanen werden verschoven tot de volledige vijver was
behandeld. Bij het verleggen van lanen werd ervoor gezorgd dat geen uitwisseling van vissen
plaatsvond tussen reeds beviste en nog niet beviste vijverdelen. De electrische bemonstering
werd gecombineerd met de merk-hervangstmethode. Hiertoe werden kort voor de electrische
bemonsteringen beide vijvers bemonsterd met behulp van grote dubbele schietfuiken. De
gevangen vissen werden geïdentificeerd, gemeten, met inkt ter hoogte van de staartbasis
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gemerkt en terug in de vijvers geplaatst (Bijlage 2). In de Visvijver bleek het aantal geoogste
individuen té laag om een zinvolle merk-hervangstcampagne toe te laten. Hieraan had in
principe verholpen kunnen worden door gemerkte vissen uit de Kasteelvijver of
Blankaartvijver te introduceren. In het kader van het bestelbeheer van de Visvijver werd
dergelijke werkwijze evenwel niet opportuun geacht. In samenspraak met de leidend
ambtenaar (I.N.) werd daarom besloten om van bijkomende introducties af te zien.
Teneinde een reconstructie te kunnen maken van de groottestructuur van de meest abundante
vispopulaties (baars, blankvoorn, rietvoorn en kolblei) werd bij de electrische bemonstering
van de Kasteelvijver een onderscheid gemaakt tussen drie grootteklassen: (1) individuen met
een standaard lichaamslengte kleiner dan 10cm, (2) individuen met een lichaamslengte groter
dan 10 cm en kleiner dan 14 cm, en (3) individuen met een lichaamslengte groter dan 14cm.

2.2.4.2.2.Kieuwnetbemonsteringen
Tijdens de herfst van het jaar 2000 werden de Visvijver en Kasteelvijver op dezelfde wijze
bemonsterd als het afgesloten deel van De Keel en de Blankaartvijver: beide vijvers werden
bemonsterd aan de hand van meermazige kieuwnetten (hoogte: 0.75m; zie 2.2.4.1.3.). In elke
vijver werden op 21 september twee kieuwnetten parallel aan de oever geplaatst: één net in de
littorale en één net in de pelagiale zone. De daaropvolgende dag werden de netten geoogst en
werden de gevangen vissen geïdentificeerd, geteld, gemeten en gewogen.

2.2.5. Macrofyten
De bedekkingsgraad van ondergedoken en drijvende waterplanten werd ingeschat aan de hand
van een transectmethode. In de 4 bestudeerde systemen werden 10 transecten uitgezet. Met
behulp van een hark werd op regelmatige afstanden op de aanwezigheid van ondergedoken
macrofyten gecontroleerd. Daarbij werden steeds de diepte en de aard van het bodemsubstraat
genoteerd. Deze systematische vegetatieopname werd in de eerste helft van augustus
uitgevoerd. In het voorjaar en de winter werd een bijkomend vegetatie-onderzoek uitgevoerd.
De afstand tussen de punten op het transect bedroegen in de Vis- en Kasteelvijver 1 m, in de
Blankaartvijver en het afgesloten deel van De Keel ongeveer 5 m. De transecten op de
Blankaart- Vis- en Kasteelvijver zijn dezelfde als die die in het kader van eerdere
onderzoeksprojecten werden opgemeten. De transectresultaten werden als basis gebruikt voor
schattingen van de totale procentuele bedekkinsgraad van de vijvers.

2.3. Statistische analyses
Via gepaarde Wilcoxon-vergelijkingen werd voor verscheidene parameters getest voor
verschillen tussen De Keel en de Blankaartvijver. Dergelijke non-parametrische tests werden
uitgevoerd voor diverse abiotische factoren (Secchi-diepte, temperatuur, pH, conductiviteit,
zuurstofgehalte, nutrientengehaltes, gehalte aan zwevende stoffen), alsook voor schattingen
van de totale zoöplankton- en fytoplanktonbiomassaes, alsook voor de biomassa’s van de
belangrijkste zoöplankton- en fytoplanktongroepen.
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De vangstresultaten van de electrische steekproefbemonsteringen werden tussen De Keel en
de Blankaartvijver vergeleken via Mann-Whitney tests, een non-parametrische tegenhanger
van de T-test. Deze test werd voor iedere soort apart uitgevoerd, alsook voor het totaal aan
potentieel zoöplanktivore vissen (zowel inclusief als exlusief onderjaarse vis).
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3. Resultaten
3.1. Resultaat van de afvissing op het visbestand van De Keel.

Littorale zone
Het visbestand in de littorale zone van De Keel bleek vóór de afvissing in het voorjaar van
1999 numeriek vooral gedomineerd door paling (40%) en blankvoorn (29%), en in mindere
mate door rietvoorn, baars en karper (Fig. 5). De totaal geschatte biomassa van de
oorspronkelijke littorale visgemeenschap in het afgesloten stuk van De Keel wordt geschat op
650 kg. Uitgaande van een oppervlakte van 0,12 ha komt dit neer op ongeveer 5400 kg per ha.
De biomassa van deze gemeenschap werd gedomineerd door benthische vissen (karper: 62%;
giebel: 12%), terwijl het aandeel van paling ongeveer 20% bedroeg (Fig. 6). De biomassa van
planktivore soorten, zoals riet- en blankvoorn, en piscivoren, zoals baars en snoek, was
relatief laag.
Alle snoek en paling die bij de afvissing werden gevangen werden in het afgesloten deel van
De Keel teruggezet. Alle andere gevangen vissen werden systematisch in het overige deel van
de Blankaartvijver uitgezet. Wanneer snoek en paling buiten beschouwing gelaten worden,
dan wijzen de schattingen via vangst-hervangst erop dat in totaal 306 kg, of 60%, van de
oorspronkelijke visbiomassa werd verwijderd, zodat nog 204 kg overbleef (Fig. 6). De
afvissing liet vooral toe van een hoog biomassa-percentage aan karper (77%) en blankvoorn
(57%) te verwijderen. De afvissingen leidden tot verschuivingen in de soortensamenstelling
van de littorale visgemeenschap. Via de verwijdering van andere vissoorten werd het
procentueel biomassa-aandeel van paling en snoek verhoogd met respectievelijk 18 en 0,86 %
tot resp. 38 en 1,8 %, terwijl het aandeel van karper met 28 % werd verlaagd tot 33 %. Het
aandeel van de overige soorten bleef ongeveer onveranderd (6,8% versus 6,2%).

Pelagiale zone
In numerieke termen was de samenstelling van het visbestand in de pelagiale zone van het
afgesloten deel van De Keel vóór de afvissing goed vergelijkbaar met die van de littorale zone
(Fig. 7): de pelagiale visgemeenschap werd gedomineerd door paling (26%), blankvoorn
(26%), baars (18%), en in mindere mate door rietvoorn (10%) en kolblei (7%). De totaal
geschatte biomassa van de oorspronkelijke pelagiale visgemeenschap was evenwel veel lager
dan die van de littorale zone en werd geschat op 548 kg. Uitgaande van een oppervlakte van
ongeveer 1,16 ha komt dit neer op 472 kg per ha. Zoals in de littorale zone werd de
visbiomassa gedomineerd door grote bodemwoelende vissen (56 %) en paling (23%), terwijl
het aandeel van andere vissoorten heel beperkt was (Fig. 8). In tegenstelling tot de littorale
zone, waar karper de meest dominante soort was, bestond de biomassa aan bodemwoelende
vissen in de pelagiale zone voornamelijk uit giebel (45%).
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Fig. 5. Populatiegrootte en –aandeel van de belangrijkste vissoorten in de littorale zone van het afgesloten deel
van de Keel, vóór en na de experimentele voedselwebmanipulatie. Afvissing gebeurde via systematisch
electrisch vissen in afgesloten zones. Populatiedichtheden werden geschat via de merk-hervangstmethode. De
taartdiagrammen geven de numerieke soortensamenstelling van de volledige littorale visgemeenschap vóór en
na manipulatie weer. De staafdiagram toont het aantalsverloop van de littorale visgemeenschap, exclusief
piscivoren als paling en snoek. Overige soorten: giebel, karper, bittervoorn, pos en snoek.
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Fig. 6. Populatiebiomassa van de belangrijkste vissoorten in de littorale zone van het afgesloten deel van de
Keel, vóór en na de experimentele voedselwebmanipulatie. Afvissing gebeurde via systematisch electrisch
vissen in afgesloten zones. Populatiebiomassa’s werden geschat via de merk-hervangstmethode. De
taartdiagrammen geven de biomassa-samenstelling van de volledige littorale visgemeenschap vóór en na
manipulatie weer. De staafdiagram toont het biomassaverloop van de littorale visgemeenschap, exclusief
piscivoren als paling en snoek Overige soorten: giebel, karper, bittervoorn, pos, snoek, riviergrondel en zeelt.
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Fig. 7. Populatiegrootte van de belangrijkste vissoorten in de pelagiale zone van het afgesloten deel van de
Keel, vóór en na de experimentele voedselwebmanipulatie. Afvissing gebeurde via herhaald oogsten van 15
dubbele schietfuiken. Populatiedichtheden werden geschat via de merk-hervangstmethode. De taartdiagrammen
geven de numerieke soortensamenstelling van de volledige pelagiale visgemeenschap vóór en na manipulatie
weer. De staafdiagram toont het aantalsverloop van de pelagiale visgemeenschap, exclusief piscivoren als
paling en snoek. Overige soorten: giebel, karper, bittervoorn, pos en snoek.
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Fig. 8. Populatiebiomassa van de belangrijkste vissoorten in de pelagiale zone van het afgesloten deel van de
Keel, vóór en na de experimentele voedselwebmanipulatie. Afvissing gebeurde via herhaald oogsten van 15
dubbele schietfuiken. Populatiebiomassa’s werden geschat via de merk-hervangstmethode. De taartdiagrammen
geven de biomassa-samenstelling van de volledige pelagiale visgemeenschap vóór en na manipulatie weer. De
staafdiagram toont het biomassaverloop van de pelagiale visgemeenschap, exclusief piscivoren als paling en
snoek. Overige soorten: giebel, karper, bittervoorn, pos, snoek, riviergrondel en zeelt.
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Paling en snoek buiten beschouwing gelaten liet de afvissing toe in totaal 242 kg, of 59%, van
de oorspronkelijke pelagiale visbiomassa te verwijderen (Fig. 8). De biomassa van de
gemeenschap na afvissing bedroeg naar schatting 305kg. Van de populaties van kolblei,
rietvoorn en blankvoorn werd respectievelijk 88, 78 en 57% van de biomassa verwijderd. De
pelagiale visgemeenschap na afvissing werd gedomineerd door paling (41%) en giebel (33%),
terwijl het aandeel van soorten als karper, blankvoorn en baars onder de 8% bleef.

3.2. De opvolging van De Keel
voedselwebmanipulatie in De Keel

en

de

Blankaartvijver,

volgend

op

de

3.2.1. Abiotische factoren en chlorofyl a
Voor géén van de onderzochte abiotische variabelen werd een significant verschil gevonden
tussen het gemanipuleerd deel van De Keel en de Blankaartvijver (Tabel 2). In geen van beide
vijverdelen was de bodem ooit zichtbaar; de troebelheid van het water bleef erg hoog, met
Secchi-dieptes variërend tussen ongeveer 0.6 m in het voorjaar en 0.3 tot 0.1 m in het najaar
(Fig. 9). Deze hoge troebelheid werd onder meer veroorzaakt door een hoog gehalte aan
zwevende stoffen (19 tot 192 mg/l; Bijlage 3). De gemiddelde chlorofyl a-gehaltes
overschreden in beide vijverdelen 100 µg/l (Fig. 10). Verder werden in beide vijverdelen een
hoge geleidbaarheid -2.16436(o)-0.295585(r)2(l)(d)s
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Fig. 9. Verloop van de Secchi-diepte in het afgesloten deel van de Keel en in de
Blankaartvijver tijdens 1999 en 2000. De staafdiagrammen geven het jaargemiddelde met het
dubbele van de standaardfout weer.

3.2.2. Fytoplankton
Tijdens 1999 was de algengemeenschap van het gemanipuleerde deel van De Keel zowel voor
wat de totale biomassa als taxonomische soortensamenstelling betreft sterk vergelijkbaar met
die van de Blankaartvijver (Fig. 11). Voor géén van de taxa werden significante verschillen
vastgesteld in koolstofbiomassa (Wilcoxon paargewijze vergelijking). De totale
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koolstofbiomassa van het fytoplankon was in beide vijverdelen erg hoog en varieerde tussen
550 en 9000 µg C/l. Maxima in de algbiomassa werden bereikt tijdens het voorjaar (maartapril) en de zomerperiode (juli-augustus). Het najaar (september) werd gekenmerkt door een
sterke afname tot lage niveaus die gedurende de winter bleven gehandhaafd (Fig. 11).
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Fig. 10. Verloop van het gehalte aan chlorofiel a in het afgesloten deel van de Keel en in de
Blankaartvijver tijdens 1999 en 2000. De staafdiagrammen geven het jaargemiddelde met het
dubbele van de standaardfout weer.
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Beide fytoplanktongemeenschappen werden tijdens het voorjaar gedomineerd door de
centricate diatomee Stephanodiscus (Fig. 11). Vanaf april werden groenwieren, voornamelijk
vertegenwoordigd door Scenedesmus, Oocystis, Pediastrum en Chlamydomonas veruit het
meest dominante taxon. Tijdens de zomer bereikte ook de flagellaat Cryptomonas een
populatiemaximum. Tijdens de late zomer (augustus) ging een sterke toename van de
biomassa van het filamenteuze blauwwier Planktothrix agardhii gepaard met een afname aan
groenwieren.
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Fig. 11. Verloop van de koolstofbiomassa van de belangrijkste taxonomische alggroepen in de pelagiale zone
van het afgesloten deel van de Keel en in de pelagiale zone van de Blankaartvijver tijdens 1999.

Het fytoplankton bestond overwegend uit goed begraasbare soorten. Tijdens het voorjaar
domineerden individuen kleiner dan 20 µm (Stephanodiscus) (Fig. 12). Gedurende de zomer
werden zowel kleine (GALD<20µm; Oocystis, Cryptomonas) als middelgrote (GALD 2040µm; Scenedesmus, Pediastrum, Cryptomonas) taxa dominant. Een sterk toename in het
aandeel van grote algen (GALD> 40 µm) werd vooral tijdens de late zomer waargenomen
(augustus en september), wanneer achtereenvolgens Staurastrum en Planktothrix agardhii een
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aanzienlijke biomassa bereikten. Het najaar (october, november) werd vooral door kleine
(Stephanodiscus) en middelgrote (Cryptomonas) taxa gedomineerd (Fig. 12).
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Fig. 12. Verloop van de koolstofbiomassa van de belangrijkste grootteklassen van algen in het afgesloten deel
van de Keel en in de Blankaartvijver tijdens 1999. GALD<20µm: algen met een Grootste Axiale Lineaire
Dimensie (GALD) kleiner dan 20 µm; GALD 20-40µm: algen met een GALD tussen 20 en 40 µm; GALD
>40µm: algen met een GALD groter dan 40 µm.

3.2.3. Zoöplankton
De taxonomische samenstelling en de temporele dynamiek van de zoöplanktonbiomassa bleek
tijdens 1999 in het gemanipuleerde deel van De Keel sterk vergelijkbaar met die van de
Blankaartvijver (Fig. 13). De totale geschatte zoöplanktonbiomassa was relatief erg hoog en
bereikte maxima van respectievelijk 4 en 5.7 mg/l in de Blankaartvijver en De Keel. Voor alle
belangrijke taxa werd een sterke toename van de biomassa vastgesteld tijdens het voorjaar
(april-mei), en een sterke afname in het najaar (september-oktober).
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De biomassa van beide zoöplanktongemeenschappen (Fig. 13) werd gedomineerd door
cyclopoïde copepoden (overwegend Acanthocyclops robustus) en kleine cladoceren (Bosmina
longirostris). Het biomassa-aandeel van Daphnia-soorten was relatief beperkt (gemiddeld
ongeveer 14%). De Daphnia-gemeenschap bestond uit kleine tot middelgrote soorten,
voornamelijk soorten behorend tot het soortencomplex van D. galeata en D. cucullata. De
kleine soort D. parvula had een klein aandeel in de totale biomassa van de Daphniagemeenschap (15%). Op een occasionele waarneming van D. pulex na werden géén grote
Daphnia-soorten waargenomen. Littorale cladoceren, zoals Alona, Chydorus, Iliocryptus en
Simocephalus werden sporadisch in de stalen van de pelagiale zone aangetroffen. Er werden
tussen De Keel en de Blankaartvijver geen consistente verschillen gevonden in de geschatte
dichtheden of -biomassa’s, noch voor de totale zoöplanktongemeenschap, noch voor de
belangrijkste taxonomische groepen (Fig. 14; Wilcoxon paargewijze vergelijking).
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Fig. 14. Verloop van de populatiedichtheid van de belangrijkste taxonomische
zoöplanktongroepen in het afgesloten deel van de Keel en in de Blankaartvijver tijdens 1999.
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3.2.4. Vis
3.2.4.1. Electrische steekproefbemonsteringen
Op beide bemonsteringsdagen was het gemiddeld aantal in het littoraal gevangen vissen per
steekproef meer dan tweemaal zo hoog in de Blankaartvijver dan in het afgesloten deel van De
Keel. De steekproefvangsten werden in beide vijverdelen numeriek gedomineerd door
juveniele vissen en baars (Fig. 15). In het afgesloten deel van De Keel was paling
subdominant. In het overige deel van de Blankaartvijver waren blankvoorn en kolblei
subdominant. Tabel 3 vat de resultaten van de Mann-Whitney-analyses samen. Op beide
bemonsteringsdagen werd significant meer baars en kolblei gevangen in de Blankaartvijver
dan in De Keel. Op 29 juli waren ook de aantallen blankvoorn en pos buiten De Keel
significant hoger dan binnen De Keel. Hoewel onderjaarse visjuvenielen een belangrijk
numeriek aandeel hadden in de vangsten konden op geen van de bemonsteringsdagen
éénduidige verschillen tussen beide vijverdelen worden aangetoond. Globaal waren de
gevangen aantallen aan potentiëel zoöplanktivore vissen (riet- en blankvoorn, kolblei, baars,
pos en onderjaarse vis) beduidend hoger buiten De Keel dan binnen De Keel op beide
bemonsteringsdagen. In totaal werden via de electrische steekproefbemonsteringen binnen en
buiten het afgesloten deel van De Keel zeven, respectievelijk acht, onderjaarse snoeken
gevangen (<25cm).

Tabel 3. Resultaten van Mann-Whitney analyses, waarbij voor de onderscheiden soorten
wordt getest voor verschillen in populatiedichtheid tussen de littorale zone van het
gemanipuleerde deel van de Keel en van het overige deel van de Blankaartvijver. 0+juvenielen: onderjaarse visjuvenielen; SOMPLGR: totaal aantal potentiëel zoöplanktivore
vissen, exclusief visjuvenielen (riet- en blankvoorn, kolblei, baars, pos); SOMPL: totaal aantal
potentiëel zoöplanktivore vissen, met inbegrip van visjuvenielen. *: P<0.05; **: P<0.01; ***:
P<0.001.
22 juli
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Fig. 16. Kieuwnetvangsten in de Blankaartvijver, de Keel en de Kasteelvijver tijdens het najaar van 2000.
Bovenste grafiek: gemiddeld totaal aantal gevangen individuen per kieuwnet. Onderste grafiek:
soortensamenstelling van de vangst. VEI: vangst per eenheid van inspanning; overige soorten: pos, grondel en
snoek. Foutenvlaggen geven het dubbele van de standaardfout weer.

kolblei en brasem en werden gekenmerkt door een hoog numeriek aandeel van blankvoorn en
bittervoorn (Fig. 16, Bijlagen 4.1-4.4). Soorten als rietvoorn, baars, giebel, karper, paling, pos,
rietvoorn, riviergrondel en snoek werden in relatief lage aantallen gevangen.
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Fig. 17. Kieuwnetvangsten in de Blankaartvijver, de Keel en de Kasteelvijver tijdens het najaar van 2000.
Bovenste grafiek: gemiddeld totaal gewicht van de vangst per kieuwnet. Onderste grafiek: soortensamenstelling
van de vangst, uitgedrukt als percentage van het totale gewicht. VEI: vangst per eenheid van inspanning; overige
soorten: pos, grondel en snoek. Foutenvlaggen geven het dubbele van de standaardfout weer.

Voor De Keel bleek de samenstelling van de kieuwnetvangsten (2000) sterk te verschillen van
de schattingen gemaakt voor 1999. Ten opzichte van 1999 werd een relatief zeer laag
numeriek aandeel van baars en paling vastgesteld, terwijl het numeriek aandeel van
kolblei/brasem in de pelagiale zone en bittervoorn in de littorale zone hoger was (Fig. 16 en
Fig. 22). Een overeenkomst tussen de vangsten van beide jaren was een numerieke
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(sub)dominantie van blankvoorn. Het feit dat in 2000 geen paling werd gevangen is zonder
twijfel te wijten aan een bijzonder lage vangstefficiëntie van kieuwnetten voor paling. Tevens
werd met betrekking tot de biomassa-samenstelling een belangrijk verschil gevonden tussen
de schattingen gemaakt voor 1999 en de vangsten van 2000. De biomassa van de
kieuwnetvangsten werd gedomineerd door blankvoorn en brasem/kolblei, terwijl de
schattingen gemaakt voor 1999 een dominantie van karper in de littorale zone en van giebel in
de pelagiale zone suggereerden (Fig. 17 en Fig. 23).

3.2.5. Ondergedoken waterplanten
De pelagiale zone van het gemanipuleerde deel van De Keel alsook van het overige deel van
de Blankaartvijver bleef tijdens de studieperiode vrij van waterplanten. In beschutte zones van
de oever kwamen in beide vijverdelen slechts zeer sporadisch enkele drijvende soorten tot
ontwikkeling. In de oever van De Keel werden sterrenkroos (Callitriche sp.), klein kroos
(Lemna minor) en veelwortelig kroos (Spirodela polyrhiza) aangetroffen. In de oeverzone van
de Blankaartvijver werden enkel L. minor en S. polyrhiza waargenomen.

3.3. De opvolging van de Visvijver en Kasteelvijver

3.3.1. Abiotische factoren
De waterhelderheid in de Vis- en Kasteelvijver was doorgaans veel hoger dan in de
Blankaartvijver en De Keel: de bodem was zichtbaar in respectievelijk 71 en 79 % van de
gevallen. Een verhoging van de troebelheid werd vooral vastgesteld tijdens de winterperiodes.
In tegenstelling tot de voorgaande jaren (1995-1998), werd tijdens de winters van 1998-1999
en 1999-2000 immers een overstroming van de Visvijver en Kasteelvijver door
Blankaartwater vastgesteld (G. Vandenbroucke, persoonlijke communicatie). Het gehalte aan
zwevende stoffen was in vergelijking met de Blankaartvijver steeds bijzonder laag en
varieerde in de Visvijver tussen 1 en 8 mg/l, en in de Kasteelvijver tussen 0 en 23 mg/l.
Niettemin bleek de geleidbaarheid en het gehalte aan opgelost fosfaat in beide vijvers van
eenzelfde grootteorde als in de Blankaartvijver. De geleidbaarheid schommelde rond 500
µS/cm-1. Met een gemiddelde van 0.6 mg/l PO4-P was er een tendens naar een hoger
fosfaatgehalte in de Kasteelvijver dan in de Visvijver (0.4 mg/l PO4-P). Hoewel in de Vis- en
Kasteelvijver hoge nitraatgemiddelden werden vastgesteld (respectievelijk 1.2 en 1.7 mg/l
NO3-N), bleken deze waarden ver onder die van de Blankaartvijver zelf te liggen.
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Tabel 4. Overzicht van de gemiddelde, minimale en maximale waarden van limnologische
variabelen in de Vis- en Kasteelvijver tijdens de periode 1999-2000. Gem.: gemiddelde
waarden; 2xSt.Err. = dubbele van de standaardfout op het gemiddelde; Min.: minimale waarde
geobserveerd voor de studieperiode; Max.: maximale waarde geobserveerd voor de
studieperiode; T: temperatuur; O2: zuurstofgehalte; Cond: geleidbaarheid; SD: Secchi-diepte;
Zw. St.: gehalte aan zwevende stoffen; b: Secchi-schijf zichtbaar tot op de bodem.

T (°C)
O2 (mg/l)
pH
Cond (µS/cm)
SD (m)
Zw. St (mg/l)
PO4-P (mg/l)
NO3-N (mg/l)

Visvijver
Gem. 2xSt.Err.
13
3
10
1
8.5
0.3
512
35
4
0.4
1.2

1
0.1
1.0

Min.
1
5
7.0
218
37
1
0.0
0.0

Max.
24
16
10.0
591
b
8
1.1
7.1

Gem.
12
9
7.8
572
7
0.6
1.7

Kasteelvijver
2xSt.Err.
3
1
0.2
30
3
0.2
1.7

Min.
1
5
7.0
434
46
0
0.0
0.0

Max.
24
14
8.9
680
b
23
1.6
14.1

3.3.2. Fytoplanktongemeenschappen
3.3.2.1. Visvijver
Tijdens de periode vóór juli 1999 bleef de totale biomassa van het fytoplankton in de
Visvijver lager dan 250 µg C/l (Fig. 18). Tijdens deze periode werd de biomassa van de
fytoplanktongemeenschap vooral gedomineerd door Cryptophyta (Cryptomonas) en
Chrysophyta (Mallomonas), met uitzondering van april en mei, waarin autotroof pico-en
nanoplankton (APN) de dominante groep vormden. In juni werd een sterke toename van de
fytoplanktonbiomassa waargenomen tot een eerste piekbiomassa van 1000 µg C/l. Tijdens
deze piekbiomassa werden voornamelijkcentricate diatomeeën (Bacillariophyta) en het
groenwier Kirchneriella (Chlorophyta) aangetroffen. Vanaf augustus vond een sterke toename
van Cryptophyta plaats, voornamelijk Cryptomonas, wat tijdens de eerste helft van september
resulteerde in een tweede piekbiomassa. In het najaar werd een graduele afname van de
fytoplanktonbiomassa waargenomen, met een tijdelijke toename van de filamenteuze
cyanobacterie Anabaena.
Temporele veranderingen in de taxonomische samenstelling van de algengemeenschap in de
Visvijver gingen tevens gepaard met verschuivingen in de groottedistributie. Tot en met juli
werd de fytoplanktongemeenschap voornamelijk overheerst door algen met een GALD kleiner
dan 20 µm (APN, centricate diatomeeën, Kirchneriella) (Fig. 19). Vanaf augustus werd door
de opkomst van de flagellaat Cryptomonas het biomassa-aandeel van de grootteklasse 20-40
µm het belangrijkst. Tijdens de herfst nam, door de toename van Anabaena, het biomassaaandeel van algen met een GALD groter dan 40 µm tijdelijk toe tot 27%.

34

Resultaten

B io m a s s a ( µg C .l - 1 )
1200

Chlo ro phyta

Crypto phyta

B acillario phyta

Cyano bacteria

Xantho phyta

Chryso phyta

Dino phyta

A PN

Eugleno phyta

1000
800
600
400
200
0
J-99

F-99

M -99

A -99

M -99

J-99

J-99

A -99

S-99

O-99

N-99

D-99

Fig. 18. Verloop van de koolstofbiomassa van de belangrijkste taxonomische alggroepen in de pelagiale zone
van de Visvijver tijdens 1999.
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Fig. 19. Verloop van de koolstofbiomassa van de belangrijkste grootteklassen van algen in de Visvijver tijdens
1999. GALD<20µm: algen met een Grootste Axiale Lineaire Dimensie (GALD) kleiner dan 20 µm; GALD 2040µm: algen met een GALD tussen 20 en 40 µm; GALD >40µm: algen met een GALD groter dan 40 µm.

3.3.2.2. Kasteelvijver
De totale biomassa van de fytoplanktongemeenschap in de Kasteelvijver vertoonde in de late
zomer en het najaar van 1999 sterke fluctuaties (100 tot 1200 µgC/l). De
fytoplanktongemeenschap bestond hoofdzakelijk uit Cryptophyta (Cryptomonas). Gedurende
de late zomer (augustus-september) werd ook een belangrijk aandeel van de euglenofiet
Phacus en het autotroof pico- en nanoplankton vastgesteld. Tijdens december bereikten
kolonies van het groenwier Synura een biomassa van 800 µg C/l.
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3.3.3. Zoöplankton

3.3.3.1. Visvijver
De zoöplanktonbiomassa in de Visvijver was tot midden juni 1999, met een gemiddelde van
ongeveer 120 µg/l, bijzonder laag en werd gedomineerd door cyclopoïde copepoden,
calanoïde copepoden en soorten van het Daphnia galeata x cucullata-complex (Fig. 20). In
het voorjaar werden kortstondig (tweede helft april en tweede helft van juni) relatief hoge
biomassa’s van D. magna waargenomen op ogenblikken waarop de biomassa van de overige
zoöplanktontaxa relatief zeer laag waren. Vanaf midden juni werd een sterke relatieve en
absolute toename van cyclopoïde copepoden vastgesteld, hetgeen resulteerde in een biomassapiek van ongeveer 2500 µg/l rond midden juli. Daphnia en calanoïde copepoden verdwenen
uit de zoöplanktongemeenschap, terwijl een toename van het biomassa-aandeel van
Ceriodaphnia werd waargenomen (Fig. 20). Gedurende het najaar van 1999 werd een sterke
afname van de zoöplanktonbiomassa vastgesteld, gepaard gaand met het terug verschijnen van
calanoïde copepoden en soorten van het Daphnia galeata x cucullata-complex. Het biomassaaandeel van Bosmina en typisch littorale soorten, als Chydorus sphaericus, Pleuroxus sp. en
Alona rectangula, werden sporadisch in zeer lage aantallen in de monsters aangetroffen.
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Fig. 20. Biomassa-verloop (drooggewicht) van de belangrijkste zoöplanktongroepen in de
Visvijver tijdens 1999. Cyclop. copep.: cyclopoïde copepoden; Cal. copep.: calanoïde
copepoden; Tot D gxc comp: totaal van alles taxa behorend tot het soortencomplex van D.
galeata en D. cucullata; Rest: Chydorus, Alona, Pleuroxus en D. magna.
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3.3.3.2. Kasteelvijver
De geschatte zoöplanktonbiomassa in de Kasteelvijver was beduidend lager dan in de
Blankaart- en Visvijver en bedroeg gemiddeld op jaarbasis slechts 130µg/l (Fig. 21). De
zoöplanktongemeenschap werd gedurende het gehele jaar gedomineerd door cyclopoïde
copepoden. Tot midden juni waren cyclopoïden de enige taxonomische groep met een
waarneembare biomassa. Vanaf midden juni werden sporadisch genera aangetroffen als
Ceriodaphnia, Chydorus, Simocephalus en Eurycercus, maar het biomassa-aandeel van deze
groepen bleef steeds zeer beperkt in de pelagiale zone van de vijver. Vanaf september werd
een toename in de biomassa van Bosmina vastgesteld. Taxa van het Daphnia galeata x
cucullata-complex en grote cladoceren als D. magna, bleven, op een aantal occasionele
individuen in het voorjaar, beneden de detectiegrens.
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Fig. 21. Biomassa-verloop (drooggewicht) van de belangrijkste zoöplanktongroepen in de
Kasteelvijver tijdens 1999. Overige soorten: Chydorus, Eurycercus, Simocephalus,
Ceriodaphnia, D. magna en D. galeata.

3.3.4. Visbestand
3.3.4.1. Visvijver
3.3.4.1.1. Electrische bemonsteringen
Van de Visvijver kon naar schatting één derde van de oppervlakte sytematisch electrisch
worden afgevist. In totaal werden 168 juveniele baarzen en 32 juveniele blankvoorns
gevangen. Van deze dieren bleek slechts één juveniele baars gemerkt. Hoewel op basis van
deze gegevens geen zinvolle extrapolaties naar het volledige visbestand kunnen worden
gemaakt, geven de bijzonder lage vangsten van zowel de schietfuik- als elektrische
bemonsteringen toch enkele indicaties met betrekking tot de samenstelling en structuur van
het visbestand in de Visvijver. In tegenstelling tot vroegere studies, waarbij op eenzelfde
manier werd bemonsterd (Peeters et al., 1996; Desmedt et al., 1997, 1998), werd een zeer laag
aantal soorten aangetroffen en bleken alle gevangen individuen juvenielen. Op het ogenblik
van de bemonstering (1999) werd het visbestand in de Visvijver dus gekenmerkt door een zeer
lage visbiomassa, gedomineerd door onderjaarse vis, voornamelijk baars en in mindere mate
blankvoorn.
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3.3.4.1.2. Kieuwnetbemonsteringen
Tijdens het najaar van 2000 werd, op één tiendoornige stekelbaars na, geen vis gevangen aan
de hand van meermazige kieuwnetten. Deze lage vangst is in overeenstemming met de
resultaten van 1999 en indiceert een zeer lage biomassa en populatiedichtheid van het
visbestand in de Visvijver.

3.3.4.2. Kasteelvijver
3.3.4.2.1. Electrische bemonsteringen
Aan de hand van de merk-hervangstmethode werd het totaal aantal vis-individuen in de
Kasteelvijver tijdens het najaar van 1999 geschat op ongeveer 10592 exemplaren. Wordt
uitgegaan van een vijveroppervlakte van 0.6 ha, dan komt dit neer op een populatiedichtheid
van 18262 individuen per ha. Het visbestand in de Kasteelvijver werd numeriek vooral
gedomineerd door rietvoorn (40%), baars (29%) en blankvoorn (24%) (Fig. 22). Het aandeel
van andere soorten, zoals snoek, paling en kolblei was relatief zeer laag. Hoewel de geschatte
visdichtheid in de Kasteelvijver die voor de littorale zone in De Keel benaderde (Fig. 22),
bleek de totale visbiomassa beduidend lager en van een grootteorde van die in de pelagiale
zone van De Keel (Fig. 23): de totaal geschatte visbiomassa van de Kasteelvijver bedroeg
immers 200 kg of 345 kg per ha. In tegenstelling tot het visbestand in De Keel werd de
visbiomassa in de Kasteelvijver vooral gedomineerd door planktivoren, zoals blankvoorn
(39%), baars (23%) en rietvoorn (14%). Het biomassa-aandeel van grote, bodemwoelende
vissen was laag (<5%). Het biomassa-aandeel van snoek daarentegen bedroeg 16%. De
verhouding van de biomassa aan snoek ten opzichte van de biomassa aan planktivore en
benthivore vissen was gelijk aan 0.19.
Er werden grote verschillen vastgesteld met betrekking tot de populatiestructuur van de meest
abundante vissoorten. De rietvoornpopulatie werd voor 97% gedomineerd door de
grootteklasse kleiner dan 10cm. De populatie van baars werd tevens gedomineerd door kleine
individuen, hoewel 32% van de populatie uit individuen groter dan 10cm bestond. De
populaties van blankvoorn en kolblei werden numeriek gedomineerd door dieren met een
lichaamslengte tussen 10 en 14cm. De snoekpopulatie werd gedomineerd door de kleinste
grootteklassen: 54 % van de gevangen dieren had een lichaamslengte tussen 10 en 20 cm. Het
aandeel van de overige grootteklassen nam systematisch af met toenemende lichaamslengte
(Fig. 24).
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Fig. 22. Geschatte dichtheid en soortensamenstelling van het visbestand in de Kasteelvijver
op basis van electrische bemonsteringen die tijdens het najaar van 1999 in combinatie met de
vangst-hervangst methode werden uitgevoerd. Bovenste grafiek: geschatte totale dichtheid
van het visbestand per hectare. Onderste grafiek: procentuele soortensamenstelling. Ter
vergelijking zijn de schattingen weergegeven die voor de littorale en pelagiale zone van de
Keel zijn gemaakt tijdens het voorjaar van 1999. KAST: Kasteelvijver; LIT: littorale zone van
de Keel; Pel: pelagiale zone van de Keel.
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Fig. 23. Geschatte biomassa en soortensamenstelling van het visbestand in de Kasteelvijver
op basis van electrische bemonsteringen die tijdens het najaar van 1999 in combinatie met de
vangst-hervangst methode werden uitgevoerd. Bovenste grafiek: geschatte totale biomassa
van het visbestand per hectare. Onderste grafiek: procentuele soortensamenstelling. Ter
vergelijking zijn de schattingen weergegeven die voor de littorale en pelagiale zone van de
Keel zijn gemaakt tijdens het voorjaar van 1999. KAST: Kasteelvijver; LIT: littorale zone van
de Keel; Pel: pelagiale zone van de Keel.
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Tabel 5. Numeriek en biomassa-aandeel van verschillende grootteklassen in de vangsten van
rietvoorn, blankvoorn, baars en kolblei; electrische bemonsteringscampagne in de
Kasteelvijver tijdens het najaar van 1999.
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Fig. 24. Groottedistributie van snoek gevangen tijdens de electrische bemonsteringscampagne
in de Kasteelvijver tijdens het najaar van 1999.
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3.3.4.2.2. Kieuwnetbemonsteringen
De kieuwnetvangsten in de Kasteelvijver waren tijdens het najaar van 2000 bijzonder laag
(Fig. 16 en Fig. 17). Hierdoor dienen extrapolaties naar het visbestand met de nodige
voorzichtigheid te gebeuren. Niettemin blijkt er een goede overeenkomst tussen de
samenstelling van de vangsten in de littorale en pelagiale zone en met de schattingen die op
basis van de electrische bemonstering werden gemaakt in het najaar van 1999 (Fig. 23). Het
visbestand van de Kasteelvijver blijkt immers in beide jaren gedomineerd door blankvoorn,
baars en rietvoorn. Een belangrijk verschil tussen beide jaren is een hoger aandeel van kleine
individuen van kolblei/brasem (Bijlagen 4.5 en 4.6) en de afwezigheid van snoek in de
vangsten van 2000. De afwezigheid van snoek in de kieuwnetvangsten is waarschijnlijk
vooral te wijten aan een lage vangstefficiëntie van kieuwnetten voor deze soort: snoek is
immers een weinig mobiele soort waardoor de soort doorgaans ondervertegenwoordigd is in
kieuwnetvangsten.

3.3.5. Macrofyten
3.3.5.1. Visvijver
In de Visvijver werden tijdens de periode 1999-2000 twaalf soorten macrofyten vastgesteld
(Tabel 6). Tijdens de onderzoeksperiode werd voor de totale bedekkingsgraad van macrofyten
een toename van 25 naar 47% vastgesteld. De bedekkingsgraad van drijvende vegetatie
bedroeg bij benadering 7% en bleef onveranderlijk tussen jaren, terwijl voor de
bedekkingsgraad van ondergedoken watervegetatie een sterke toename werd vastgesteld van
18 naar 40%. Deze sterke toename ging gepaard met een sterke wijziging in
soortensamenstelling. Kranswieren (Chara globularis), die tijdens 1999 aspectbepalend
waren, bleken in 2000 geen vegetaties te ontwikkelen. Sterrekroos (Callitriche truncata), dat
in 1999 nauwelijks een aandeel had in de vegetatie, ging in 2000 domineren (Callitriche
truncata). In tegenstelling tot de Kasteelvijver bleef het aandeel van filamenteuze
blauwwieren tijdens de zomer beperkt.

3.3.5.2. Kasteelvijver
Tijdens 1999 en 2000 werden op de Kasteelvijver 17 soorten macrofyten waargenomen
(draadwieren niet meegerekend; Tabel 6). De totale bedekking met macrofyten (dus exclusief
draadwieren) bleek tijdens de augustusmaanden van de periode 1999-2000 nauwelijks te
verschillen en varieerde tussen 17 en 20%. Het grootste deel van het macrofytenbestand
bestond uit één overblijvende, drijvende soort, namelijk waterlelie (Nymphaea alba).
Ondergedoken waterplanten, waaronder vooral sterrekroossoorten (Callitriche sp.),
domineerden de Kasteelvijver vooral in de lenteperiode. In de zomer bedekten ze evenwel
slechts 3,5 tot 4% van de vijveroppervlakte en werden gedeeltelijk vervangen door
filamenteuze
wieren,
waaronder
Rhizocloniumen
Vaucheria-soorten.
Het
bedekkingspercentage van deze nitrofielen varieerde sterk van jaar tot jaar (15% in 1999; 30%
in 2000), en was mogelijks geassocieerd met de influx van nitraatrijk Blankaartwater. Tijdens
de winters bleek de bedekking met macrofyten zeer laag.
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Tabel 6. Lijst van vegetatie-elementen, waargenomen in de Kasteel- en Visvijver tijdens de
periode 1999-2000.
Visvijver
Gekroesd fonteinkruid
Klein fonteinkruid
Schedefonteinkruid
Puntig fonteinkruid
Zannichellia
Gedoornd hoornblad
Ongedoornd hoornblad
Gele plomp
Witte waterlelie
Sterrekroos
Gewoon sterrekroos
Doorschijnend sterrekroos
Gevleugeld sterrekroos
Moerasvergeet-mij-nietje
Draadwieren s.l.
Draadwieren
Kranswier
Nitella
Middelste waterranonkel
Watervorkje
Klein kroos
Puntkroos

Potamogeton crispus
Potamogeton berchtoldii
Potamogeton pectinatus
Pogamogeton friesii
Zannichellia palustris (subsp. pedicellata)
Ceratophyllum demersum
Ceratophyllum submersum
Nuphar luteum
Nymphaea alba
Callitriche sp.
Callitriche platycarpa
Callitriche truncata (subsp. occidentalis)
Callitriche stagnalis
Myosotis scorpioïdes
Rhizoclonium sp.
Chara globularis
subsp. globularis
Nitella flexilis
Ranunculus aquatilis
Riccia fluitans
Lemna minor
Lemna trisulca

x
x

Kasteelvijver
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
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Abstract¶
¶
This chapter presents an outline of
the present work and provides
background information on the
study system, the shallow
hypertrophic Lake Blankaart, and
the model organism, Daphnia. It
also provides a short conceptual
introduction to the functioning and
structure of shallow standing waters.
First, we discuss the role of nutrients
and trophic cascade interactions as
crucial factors that determine the
structure of pelagic lake
communities. In shallow lakes,
however, the function and structure
of communities in the water column
is strongly influenced by interactions
with the sediment and the littoral
zone. The shallowness of the water
body indeed may result in
macrophytes associated with the
littoral zone occupying a
considerable part of the lake. The
complex food web interactions in
shallow lakes are discussed in the
framework of the Theory of
Alternative Equilibria (Scheffer et
al., 1993; Scheffer, 1998). In this
context, we describe the
characteristics of hypertrophic Lake
Blankaart, the study system from
which most of the results presented
in this thesis were obtained. In a
next section, we discuss the
importance of Daphnia as a key
herbivore structuring the food web
in lakes, and provide some
background information on
ecological and population genetic
characteristics of this organism.
Finally, the objectives of our work
are formulated and an outline of our
approach is given.¶
¶
Shallow lake ecology: an overview¶
¶
... [1]
Verwijderd: ¶
Verwijderd: ¶
The trophic cascade has been
supported by the results of
numerous experimental studies
(Elser & Carpenter, 1988;
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one of the basic mechanisms that
... [2]
Met opmaak
Met opmaak
Verwijderd: ¶
Verwijderd: ¶
Met opmaak

58

Verwijderd: Introduction and
outline
Met opmaak

Biologisch Beheer van Kasteel- en Visvijver. Studieopdracht van AMINAL
(Afdeling Natuur) & Ecologisch Impulsgebied Ijzervallei.
De Smedt, P., S. Declerck, W. Vyverman, E. Decaestecker, L. De Meester & F.
Ollevier 1998. Hydrobiologisch onderzoek in het erkend natuurreservaat ‘De
Blankaart’. Studieopdracht van AMINAL (Afdeling Natuur) & ‘Ecologisch
Impulsgebied Ijzervallei’.
Gales, M.E., E.C. Julian & R.C. Kroner 1966. Method for quantitative determination
of total phosphorus in water. Journal of American Water Works Association
58: 1163.
Gliwicz, Z.M. & J. Pijanowska 1989. The role of predation in zooplankton succession.
In Sommer, U. (Ed.). Plankton ecology: succession in plankton communities.
Springer Verlag.
Gliwicz, Z.M. & W. Lampert 1990. Food thresholds in Daphnia species in the absence
and presence of blue-green filaments. Ecology 71: 691-702.
Gons, H.L., R. van Keulen & R. Veeningen 1986. Effects of wind on a shallow lake
ecosystem. Redistribution of particles in the Loosdrecht lakes. Hydrobiological
Bulletin 20: 109-120.
Gulati, R.D., E.H.R.R. Lammens, M.-L. Meijer & E. Van Donk (Eds.) 1990.
Biomanipulation - Tool for water management. Hydrobiologia 200/201.
Haney, J.F., D.J. Forsyth & M.R. James 1994. Inhibition of zooplankton filtering
rates by dissolved inhibitors produced by naturally occurring cyanobacteria.
Archiv für Hydrobiologie 132: 1-13.
Hanson, M.A. & M.G. Butler 1994. Responses to food web manipulation in a
shallow waterfowl lake. Hydrobiologia 280: 457-456.
Hargeby, A., G. Andersson, I. Blindow & S. Johansson 1994. Trophic web structure
in a shallow eutrophic lake during a dominance shift from fytoplankton to
submerged macrophytes. Hydrobiologia 280: 83-90.
Hosper, H. 1997. Clearing Lakes. PhD-thesis.
Irvine, K., B. Moss & H. Balls 1989. The loss of submerged plants with
eutrophication II. Relationships between fish and zooplankton in a set of
experimental ponds, and conclusions. Freshwater Biology 22: 89-107.
Jeppesen, E., M. Søndergaard & K. Christoffersen (Eds.) 1997. The structuring role
of submerged macrophytes in lakes. Ecological Studies. Springer Verlag.
Kjehldahl, J. 1883. A new method for the determination of nitrogen in organic
matter. Z.Anal.Chem. 22: 366
Lammens, E.H.R.R. 1989. Causes and consequences of the success of bream in
Dutch eutrophic lakes. Hydrobiological Bulletin 23: 11-18.
Lammens, E.H.R.R., R.D. Gulati, M.-L. Meijer & E. Van Donk 1990. The first
biomanipulation conference: a synthesis. Hydrobiologia 200/201: 619-627.
MacIsaac, E.A. & J.G. Stockner 1993. Enumeration of phototrophic picoplankton by
autofluorescence. In Kemp, P.F., B.F. Sherr, E.B. Sherr & J.J. Cole
(Eds.).Handbook of methods in aquatic microbial ecology. CRC Press, Boca
Raton: 187-197.
Massart, J. 1908. Essai de géographie botanique des districts littoraux et alluviaux de la
Belgique. Extrait du Recueil de l’Institut Léo Errera 7: 167-584.

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

Met opmaak

59

Verwijderd: Chapter I
Met opmaak

Meijer, M.-L. 2000. Biomanipulation in the Netherlands: 15 years of experience.
PhD-thesis.
Murphey, J. & J.Riley 1962. A modified single solution method for the determination
of phosphate in natural waters. Anal.Chem. Acta 27:31.
Peeters, B., L. De Meester, B. Denayer, P. De Smedt, K. Nuydens & F. Ollevier
1996. Inventarisatie van het visbestand van de Blankaartvijver en omliggende
waterlopen met afvissing van de Kasteel- en Visvijver. Beschrijving van de
visstand en voorstellen inzake actief biologisch beheer. Studieopdracht van
AMINAL (Afdeling Natuur) & Ecologisch Impulsgebied Ijzervallei.
Reinikainen, M., M. Ketola & M. Walls 1994. Effects of the concentrations of toxic
Microcystis aeruginosa and an alternative food on the survival of Daphnia
pulex. Limnology and Oceanography 39: 424-432.
Reynolds, C.S. 1984. Freshwater phytoplankton. Cambridge University Press,
Cambridge.
Rommens, W. & J. Van Assche 1998. Ecologisch onderzoek in het erkend
natuurreservaat ‘De Blankaart’. Studie van de macrofyten en zaadbank in het
vijvercomplex van de Blankaart en de nabije omgeving van het
Blankaartgebied. Uitvoering onderdeel van het operationeel programma
‘Ecologisch Impulsgebied Ijzervallei. Studieopdracht van AMINAL (Afdeling
Natuur) & Ecologisch Impulsgebied Ijzervallei.
Scheffer, M. 1998. Ecology of shallow lakes. Chapman & Hall.
Scheffer, M., S.H. Hosper, M.-L. Meijer, B. Moss & E. Jeppesen 1993. Alternative
equilibria in shallow lakes. Trends in Ecology and Evolution 8: 275-279.
Scheffer, M., S. Rinaldi, A. Gragnani, L.R. Mur & E.H. van Nes 1997. On the
dominance of filamentous cyanobacteria in shallow, turbid lakes. Ecology 78:
272-282.
Schriver, P., J. Bogestrand, E. Jeppesen & M. Søndergaard 1995. Impact of submerged
macrophytes on the interactions between fish, zooplankton and phytoplankton:
large scale enclosure experiments in a shallow lake. Freshwater Biology 33:
255-270.
Shapiro, J & D.I. Wright 1984. Lake restoration by biomanipulation: Round Lake,
Minnesota, the first two years. Freshwater Biology 14: 371-383.
Sherr, E.B. & B.F. Sherr 1993. Preservation and storage of samples for enumeration
of heterotrophic protists. In Kemp, P.F., B.F. Sherr, E.B. Sherr & J.J. Cole
(Eds.).Handbook of methods in aquatic microbial ecology. CRC Press, Boca
Raton: 207-212.
Strickland, J.D.H. & T.R. Parsons 1972. A practical hand book of sea water analysis.
2nd ed. Bull. No. 167. Fisheries research Board Canada, Ottawa, Ontario.
Tikkanen, T. & T. Willén 1992. Växtplanktonflora. Naturvardsverket, Solna.
Timms, R.M. & B. Moss 1984. Prevention of growth of potentially dense
phytoplankton populations by zooplankton grazing in presence of
zooplanktivorous fish in a shallow wetland ecosystem. Limnology and
oceanography 29: 472-286.
Uthermöhl, H. 1958. Zur Vervolkommung der quantitativen Phytoplankton-Methodik.
Mitteilungen Internationale Vereinigung für Limnologie 9: 38 pp.

60

Verwijderd: Introduction and
outline
Met opmaak

Van den Berg, M.S., H. Coops, M-L. Meijer, M. Scheffer & J. Simons 1997. Clear
water associated with a dense Chara vegetation in the shallow and turbid lake
Veluwemeer, The Netherlands. In Jeppesen, E., M. Søndergaard & K.
Christoffersen (Eds.). The structuring role of submerged macrophytes in
lakes. Ecological Studies, Springer Verlag.
Van der Molen, D.T. & P.C.M. Boers 1994. Influence of internal loading on
phosphorus concentration in shallow lakes before and after reduction of the
external loading. Hydrobiologia 275/276: 379-389.
Van Donk, E., R.D. Gulati, A. Iedema & J.T. Meulemans 1993. Macrophyte-related
shifts in nitrogen and phosphorus contents of the different trophic levels in a
biomanipulated shallow lake. Hydrobiologia 251: 19-26.
Verschuren, D. in press. Faunaverarming in Cladocera en Chrionomidae en
degradatie van hun lacustrien biotoop in de Blankaart. In Decleer, K. (Ed.).
Het natuurreservaat ‘De Blankaart’ (Woumen, West-Vlaanderen), een
ekologische inventarisatie. Studiedokumenten Instituut voor Natuurbehoud.
Winfield, I.J. 1987. The influence of simulated aquatic macrophytes on the zooplankton
consumption rate of juvenile roach Rutilus rutilus, rudd Scardinius
erythrophthalmus and perch Perca fluviatilis. Journal of Fish Biology 29: 3748.
Wium-Andersen, S., U. Anthoni, C. Christophersen & G. Houen 1982. Allelopathic effects
on phytoplankton by substances isolated from aquatic macrophytes (C
harales).
Oikos 39: 187-190.

Met opmaak
Verwijderd: ¶
Met opmaak

Met opmaak

61

Pagina 58: [1] Verwijderd

F. OLLEVIER

23-5-2001 14:45:00

General introduction and outline of the thesis

Abstract

This chapter presents an outline of the present work and provides
background information on the study system, the shallow
hypertrophic Lake Blankaart, and the model organism,
Daphnia. It also provides a short conceptual introduction to
the functioning and structure of shallow standing waters. First,
we discuss the role of nutrients and trophic cascade
interactions as crucial factors that determine the structure of
pelagic lake communities. In shallow lakes, however, the
function and structure of communities in the water column is
strongly influenced by interactions with the sediment and the
littoral zone. The shallowness of the water body indeed may
result in macrophytes associated with the littoral zone
occupying a considerable part of the lake. The complex food
web interactions in shallow lakes are discussed in the
framework of the Theory of Alternative Equilibria (Scheffer et
al., 1993; Scheffer, 1998). In this context, we describe the
characteristics of hypertrophic Lake Blankaart, the study
system from which most of the results presented in this thesis
were obtained. In a next section, we discuss the importance of
Daphnia as a key herbivore structuring the food web in lakes,
and provide some background information on ecological and

population genetic characteristics of this organism. Finally,
the objectives of our work are formulated and an outline of our
approach is given.

Shallow lake ecology: an overview

The role of nutrients and the trophic cascade hypothesis
The properties and dynamics of freshwater communities are
largely determined by the availability of nutrients. The
importance of nutrients, such as phosphorus and nitrogen,
has since long been recognised by limnologists and aquatic
ecologists (Lindeman, 1942; Wetzel, 1983; Goldman &
Horne, 1994; Lampert & Sommer, 1997; Moss, 1998 xxx cfr
vier bekende handboeken limnologie/aquatische ecologie).
Together with light, nutrients are essential for primary
production of phytoplankton, periphyton and macrophytes.
As such, nutrients determine the potential flux of carbon and
energy that can be transmitted to higher trophic levels
(heterotrophic

nannoplankton,

zooplankton,

macro-

invertebrates and fish). Several multi-lake studies covering a
wide range of nutrient levelshave revealed a positive
correlation

between

phosphorus

concentration

and

phytoplankton biomass ? production xxx check ! / evt uit
handboeken? (Fig. ...). (Vollenweider, 1968; Carpenter et al.,
1985 ?? (ik denk dat dit goede ref is omdat zij daar ook van

vertrekken); Hosper, 1997; Jeppesen et al., 2000 - cfr studie
Freshwat Biol 2000). Nevertheless, residual variance in such
relationships remains high. In the intermediate to high
phosphorus

range,

phosphorus

availability

tends

to

determine the maximal potential phytoplankton biomass, but
the actual phytoplankton biomass is often much lower
(Carpenter et al., 1985) .

Part of the variation in the relation between algal biomass and
production in relation to nutrient availability can be explained by
trophic interactions, as outlined by the ‘trophic cascade
hypothesis’ formulated by Carpenter et al. (1985). The basic idea
is that, whereas the potential biomass of organisms at a given
trophic level is determined by nutrient (food) availability, the
realized biomass and dynamics of organisms at each trophic
level is regulated by the adjacent, higher trophic level via topdown control. As a result, changes at a high trophic level may
cascade down to the lowest trophic level of the food web
(xxxFig. in Scheffer bldz123). In aquatic food webs,
planktivorous fish can become very abundant when piscivorous
fish are scarce. Planktivorous fishes are generally positively size
selective

predators

(REFS;

Lazarro,

1987;

Gliwicz

&

Pijanowska, 1989) and an increased predation by planktivorous
fish will result in a shift in the size structure of the zooplankton
community

towards

small

zooplankton

species.

Small

zooplankton species are less efficient in grazing down
phytoplankton than large ones (Hall et al., 1975/1976??;
DeMott, 1989; Gliwicz, 1990). An increase in the number of
zooplanktivorous fishes can therefore result in an increased
phytoplankton biomass (Carpenter et al., 1985; Carpenter &
Kitchell, 1993; xxxSTEVEN, je kan merken dat mijn refs vaak
wat ouder zijn; de recente issues van freshwat biol, l&o, ecology,
TREE etc eens napluizen voor een update van refs). An increase
in the abundance of piscivores, on the other hand, will result in a
lower abundance of zooplanktivores, a higher abundance of
large zooplankton species and a lower phytoplankton biomass.
Within limits set by nutrient availability, the dynamics, species
composition and biomass of the phytoplankton are therefore
determined by food web structure and functioning.
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The trophic cascade has been supported by the results of
numerous experimental studies (Elser & Carpenter, 1988;
Carpenter & Kitchell, 1993; Brett & Goldman 1996, 1997)
and forms one of the basic mechanisms that determine the
success of biomanipulation, a technique designed to restore
turbid, eutrophied lakes by manipulations of the food web
structure (Shapiro 1984; Gulati 1990; Meijer 2000). The
applicability

of

the

hypothesis

is,

however,

entirely

determined by the strength of the top-down interaction

between each pair of adjacent trophic levels. In practice,
manipulations of high trophic levels often prove not to fully
cascade down the food web (McQueen, et al., 1989; DeMelo
et al., 1992; Leibold et al., 1997). Several factors may indeed
weaken the link between trophic levels. Phosphorus
deficiency in phytoplankton, for example, may hamper the
development of efficient herbivores, as Daphnia have been
shown to be characterized by high P:C ratio’s (Sterner,
1996??; Hessen, xxxx; MacKay & Elser, 1998). The impact
of predation on a lower trophic level may also be reduced by
shifts in the composition of the prey community towards less
vulnerable taxa. Predation by piscivores may result in a shift
to larger bodied prey species that are less vulnerable to the
gape-limited predators (Hambright, 1994). It is welldocumented that predation by positively size selective
planktivorous fish causes a shift towards smaller and less
conspicuous zooplankton species (Hrbacek et al. 1961xxxx;
Brooks & Dodson, 1965; Kerfoot & Sih, 1987), while grazing
by small zooplankton may favour the growth of large, nonedible phytoplankton species (Dawidowicz, 1990; xxother
refs). Finally, uncoupling of trophic levels can also be caused
by adaptive anti-predator responses of prey speciesthat are
induced by chemical of physical cues released by the
predator (Tollrian & Dodson, 1998). Planktivorous fish can
reduce the negative impact of piscivores by seeking for

refuge in vegetation (REF) or by attaining a higher body
(Brönmark & Petterson, 1994). Zooplankton can reduce
predation via changes in behaviour (diel vertical migration,
swarming, seeking refuge in vegetation), morphology or life
history (reviews by Havel, 1987; Larsson & Dodson, 1993;
Tollrian & Harvell, 1998). Algae can respond to the presence
of herbivores by forming colonies that are difficult to ingest,
by structual changes in the cell wall and by behavioural
changes (Hessen & Van Donk, 1993; Lampert et al., 1994;
xxxxx ref behavioral shift Proc roy soc london; Lürling,
1999; Van Donk et al., 1999).

Although predator driven shifts in prey community composition
and anti-predator defence strategies may weakentop-down
interactions between trophic levels and as such dampen
cascading trophic interactions that go down the food web,
top-down effects of piscivores on planktivores and of
planktivores on zooplankton are generally strong (DeMelo,
1992; Brett & Goldman, 1997). Most often, the uncoupling of
cascading interactions takes place at the zooplanktonphytoplankton interface (McQueen et al., 1989). Based on a
literature survey, DeMelo et al. (1992) concluded that
interactions between piscivores and planktivores and
between planktivores and zooplankton were in accordance
with the trophic cascade hypothesis in respectively 100% and

72% of the cases, while top-down

control of the

phytoplankton by the zooplankton was only unequivocally
demonstrated in 20% of the studies. xxcheck ook metaanalysis Brett & Goldman xxxScience. . Although a
reduction of phytoplankton biomass under increased grazing
pressure by zooplankton has been demonstrated in many
studies (xxxRef …), several authors have also reported an
increase

in

zooplankton

phytoplankton
biomass

biomass

(Bergquist

&

with

increasing

Carpenter,

1986;

Dawidowicz, 1990). Grazing implies the physical elimination
of algal cells, but it may also stimulate phytoplankton growth
by enhancing nutrient recycling rates (Ref, Sterner? xxxook
Vanni et al., 1997 ook treatment zooplankton enkel). The net
result will depend on taxon specific characteristics of the
algae (cell size, nutrient uptake rate, growth rate) and the
abiotic environment (e.g. degree of nutrient limitation). An
importantdetermining factor is the taxonomic composition
and

size

structure

of

the

zooplankton

community.

Cladoceran species are generally less selective grazers than
copepods or rotifers, but are more efficient in grazing down
the algae when the overall food quality is good (RefDeMott
verschillende papers, Gilbert? Wickham ook). Within the
cladocerans, large species are often claimed to be more
efficient grazers on phytoplankton than small ones because
of a broader food particle size range and higher filtration

rates (see also Chapter III). Finally, small zooplankton may
stimulate phytoplankton growth to a greater extent than
large zooplankton because of a higher mass-specific
excretion rate (is dat zo??; of is dat enkel zo voor P??;
Sterner?; zie ook Vanni et al., 1997 zooplankton treatment).

Grazing by zooplankton may result in shifts in the phytoplankton
community composition. A-selective grazing may favour
small, fast growing algae (Refxxx; evt Lampert 1987??; ook
Sommer et al. ?? 1989 PEG model). Selective grazing, on the
other hand, can result in an increase in total phytoplankton
biomass when nutrients from small, edible algae are
transferred to large, inedible algae (Dawidowicz, 1990).
Grazing may also lead to changed nutrient ratios, inducing a
shift in the relative growth rates of different phytoplankton
taxa (Si,P, N; Sommer…xxx; Elser et al. 1999??lxo inductie
cyanobacterien

door

niet

daphnia;).

Zooplankton

communities can, in turn, be affected by characteristics of
the phytoplankton community. Cyanobacteria, for instance,
can

prevent

top-down

control

of

phytoplankton

by

zooplankton in several ways. Some taxa are toxic and have
deleterious effects on zooplankton (Lampert xxxx; xxxrefs),
while large filamentous cyanobacteria can interfere with the
filtering apparatus of zooplankton (Gliwicz, 1977, 1980).
Especially large zooplankton taxa are vulnerable to this

interference, since the large filaments can not enter the
filtering chamber of small species (Gliwicz, 1980; Ref). Topdown control can also be prevented by the poor quality of
phytoplankton as food source for zooplankton. Several
authors have demonstrated an assocation of P- deficiency in
algae with a reduced growth and reproduction in large
zooplankton (Daphnia; xxx ref in Mc Kay & Elser, 1998) and
it has been suggested that such food-limitation can weaken
cascading

trophic

interactions

by

preventing

large

zooplankton populations to build up and graze down the
phytoplankton (Hessen, 1992; Sterner & Hessen, 1994; Mc
Kay & Elser, 1998).

ik

zou

dit

weglaten:

Ev.

nog

beschouwing

over

onvoorspelbaarheid top-down interacties. Hier essentie van
belang groot zoöplankton aanbrengen: DAPHNIA ! Size
structure of the zooplankton community strongly increases
the probability of a top-down control of phytoplankton.
Niettemin: hoe groter zoöpl, hoe meer kans op top-down
controle, doordat de kans groter is dat grote algen
onderdrukt worden: ondermeer ook doordat ze groot
phytoplankton dat in beginfase groei is nog kunnen
onderdrukken (Declerck et al., 1997 !).

Several authors have questioned whether the trophic cascade
hypothesis is the only valid explanation for the positive
relationship between zooplanktivores and phytoplankton
(Vanni & Findlay, 1990; De Melo et al., 1992). Indeed, fish
may directly affect phytoplankton productivity by altering
nutrient recycling rates (Vanni & Findlay, 1990; Vanni et al.,
1997; Vanni & Layne, 1997). Excretion products of fish may
be an important source of phosphorus that becomes directly
available for phytoplankton growth. In addition, the effect of
size selective fish predation on the size structure of the
zooplankton community may lead to increased

excretion

rates of the zooplankton community As small zooplankters
have higher mass-specific nutrient excretion rates than large
zooplankters (Bartell, 1981; Carpenter & Kitchell, 1984), a
shift from large to small zooplankton may indeed result in an
increased nutrient availability for algae(Vanni et al., 1997).
Moreover, a shift in taxon composition from Daphnia to
other zooplankton taxa increases the relative contribution of
phosphorus to the excreted nutrients (Elser et al., 1999?
l&o).

Although additional mechanisms such as nutrient recycling are
probably involved, the trophic cascade hypothesis has
substantially contributed to our understanding of food web
structure and dynamics in pelagic systems. No doubt, the

hypothesis explains a substantial part of the variation that is
found in the relationship between phytoplankton biomass
and nutrient availability in deep lakes. The situation is,
however, more complex in shallow lakes, because of a more
intensive coupling of water column processes with other
components of the ecosystem, such as vegetation, the
sediment and benthic organisms.

The Theory of Alternative Equilibria in shallow lakes
Shallow lakes are defined as lakes with an average depth less than
3 m and a maximum depth less than 5 m (Scheffer, 1998
???check

definitie).

The

idea

of

cascading

trophic

interactions and the importance of food web structure in
regulating the dynamics and productivity of lakes were,
specifically for shallow lakes, substantially extended by the
Theory of the Alternative Equilibria developed by Scheffer et
al. (1993). This theory states that shallow lakes can exist in
two different, alternative equilibria within a broad range of
nutrient levels. At a given nutrient level, a lake can be turbid
or it can be clear. In the clearwater equilibrium, lakes are
typically characterised by a well-developed vegetation of
submerged macrophytes, low phytoplankton biomass, large
bodied zooplankton, low stocks of zooplanktivorous and
benthivorous fish, and a high abundance of piscivores. In the
alternative equilibrium, lakes are turbid because of high

concentrations of phytoplankton and suspended matter in
the water column. In turbid lakes, submerged vegetation is
scarce, the zooplankton community is dominated by small
bodied taxa and planktivorous and benthivorous fishes are
abundant, in contrast to piscivorous fishes.

According to the Theory of Alternative Equilibria, both the clear
and the turbid equilibrium are stabilized by positive
feedback loops (Scheffer et al., 1993). The stability of the
equilibrium states is intrinsically related to nutrient
availability and is well illustrated by the marble-in-cup
model (Fig. xxx ...). In a broad range of intermediate nutrient
levels, both states can occur, with an increase in nutrient
availability leading to an increased stability of the turbid
equilibrium and a decreased stability of the clearwater
equilibrium.

In

oligotrophic

lakes,

the

clearwater

equilibrium is very stable and the turbid equilibrium is
virtually

impossible.

Conversely,

under

hypertrophic

conditions, there will be a very stable turbid equilibrium and
the clearwater equilibrium will be very difficult to maintain.

The stability of both alternative equilibria is the result of complex
feedback mechanisms between different components of the
food web. In this, the relationship between turbidity and
submerged vegetation is crucial. In general, a strong

relationship can be found between nutrient levels and
turbidity (Fig. xxxx….), but the relationship is strongly
mediated by vegetation: for a given nutrient level, turbidity
will be lower in the presence than in the absence of
vegetation . Turbidity will in turn influence the growth of
submerged vegetation, as growth of vegetation is dependent
of light. The presence of vegetation stabilizes the clearwater
equilibrium, even when nutrient levels increase. At a critical
turbidity, or as a result of a perturbation, vegetation may
disappear. Turbidity will then increase substantially. This
turbidity will then in turn stabilize the turbid equilibrium by
preventing the re-establishment of submerged vegetation
(Scheffer et al., 1993; Scheffer, 1998).

The uncoupling of nutrient increase and an increase in
phytoplankton biomass in the presence of submerged
vegetation is accomplished by many different mechanisms
(Fig xxxx). First, macrophytes reduce phytoplankton
production

through

competition,

either

directly

by

competition for nutrients or by the excretion of allelopathic
substances, i.e. chemical compounds that have adverse effects
on algal cell growth (Wium-Andersen et al., 1982; Rommens
et al., unpublished manuscript). Second, macrophytes cover
the lake bottom, thereby reducing resuspension of sediments
caused by wave action or by benthivorous fish. This

decreases the flux of nutrients from the sediments into the
water column (internal eutrophication). The physical
structure of macrophytes may also reduce water turbulence
in a direct way by suppressing the strength of wave action.
This reduced turbulence increases sedimentation rates of
algae. Third, a very important way in which macrophytes
stabilize the clearwater equilibrium is by promoting the topdown control of phytoplankton (cf. trophic cascade
hypothesis). Large cladocera are assumed to be the most
efficient grazers of phytoplankton and are able to
substantially reduce phytoplankton biomass, even at high
nutrient levels (see Chapter III). Large cladocerans are,
however, vulnerable to predation by visually hunting,
planktivorous fish. The foraging efficiency of planktivorous
fish can be substantially reduced in vegetation (Winfield,
1987).

Vegetation

thus

allows

co-existence

of

large

cladocerans with planktivorous fish by providing refuge
(Timms & Moss, 1984; Schriver et al., 1995; Moss et al.,
1998). Furthermore, macrophytes may indirectly favour
populations of large zooplankton by enhancing the top-down
control of planktivores by piscivores. A well-developed
macrophyte vegetation is essential for the successful
recruitment, hiding and foraging of piscivores such as pike
(Esox lusius; Grimm, 1990). When abundant, pike juveniles
can exert a strong predation impact on fish juveniles, thus

preventing the build-up of large populations of benthivorous
and zooplanktivorous fish stocks and thereby reducing
zooplanktivory.

A key mechanism stabilizing the turbid equilibrium in shallow
lakes is the limitation of submerged vegetation by light. In
general, algal species are less reduced in their growth by a
high turbidity than macrophytes because of their ability to
reside in the well-lit upper region of the water column. In
contrast to macrophytes, the photosynthetic pigments of
algal cells are not surrounded by light extinguishing plant
tissue, which results in a higher light capture efficiency
(Scheffer, 1998). In addition to light limitation of plants,
several additional feedback mechanisms may contribute to
the stabilization of the turbid equilibrium. In the absence of
vegetation, lake sediments consist of an anoxic, fluid layer of
debris that is formed by the decomposition of sedimented
phytoplankton. Such sediments are unfavourable for the
germination and rooting of macrophytes xx and are easily
resuspended by wave action or fish (Gons et al., 1986;
Beukelaar et al., 1994). As a result of the decomposition of
organic material, low oxygen concentrations in the sediments
reduce chemical fixation of phosphorus and facilitate the flux
of this nutrient to the water column, stimulating algal
production. Turbidity also favours cyanobacteria, as the

competitive abilities of blue-greens increase under conditions
of light limitation (Scheffer et al., 1997). Cyanobacteria in
turn favour turbidity as they hamper populations of large
zooplankton

through

mechanical

interference

by

the

formation of filamentous colonies or through the production
of toxins (Gliwicz & Lampert, 1990), and because they cause
a higher turbidity per unit of phosphorus than ??!! algae
(Scheffer et al., 1997). Finally, the absence of vegetation in
turbid lakes enables a more efficient top-down control of
zooplankton by zooplanktivorous fish, because of a lack of
refuges for the zooplankton and because of a reduced topdown control of planktivores by piscivores. The resulting low
grazing pressure by zooplankton subsequently leads to a
high phytoplankton biomass at high nutrient levels (Ref).

Hier nog kort stukje over biomanipulatie
door feedback loops heeft reductie nutrient input in shallow lakes
niet zelfde effect als in diepe meren (refs succesvolle
restoratie diepe meren: Lake Washington, Lake Constance) ook af te leiden uit het knikkermodel
op basis van studie feedback loops (Fig xxx) kom je tot de
conclusie dat je via ingreep in voedselweb in theorie een
omslag kan bekomen naar de heldere toestand, en dat die
dan meteen ook gestabiliseerd is, althans vanaf het moment
dat er zich vegetatie ontwikkelt

ingrijpen op niveau phytoplankton of zooplankton is onbegonnen
werk
maar ingrijpen op niveau van de vissen is wel doenbaar
succesvol toegepast in talrijke meren
key references: Shapiro & Wright; gulati book, jeppesen boek,
jeppesen PhD, Hosper en Meijer PhD
problemen / randvoorwaarden

Study area

Nog te schrijven
In aansluiting met vorige hoofdstuk duidelijk maken dat het gaat
om een meer in de troebele toestand

Daphnia
From the previous, it is clear that the zooplankton forms an
essential component in the food web of shallow lakes. In the
plankton communities of temperate ponds and lakes,
Daphnia species are considered to play a key role. Daphnia
are efficient filter feeders with a broad food particle size
range (Lampert, 1987a). Many studies have shown that high
densities of Daphnia can have a major impact on the

biomass,

composition

and

functioning

of

pelagic

phytoplankton communities and microbial food webs
(Lampert, 1987b; Jürgens, 1994; Jeppesen at al., 1996, 2000;
Pace et al., 1998). Grazing by Daphnia can affect the seasonal
succession of phytoplankton communities (Sommer et al.
1986; Lampert, 1987b) and is responsible for predictable
clear water phases in many lakes (Lampert et al., 1986;
Lampert, 1987b). In addition, the high need of phosphorus of
Daphnia may alter the phytoplankton species composition
also indirectly through a high N:P ratio in the excretion
products (Elser xxxxL&O). Due to their ability to graze
down algae, Daphnia may play a central role in the trophic
cascade of lakes (Carpenter & Kitchell, 1993). As a result,
the taxon is believed to play a key role(xxxis dit een engelse
uitdrukking??;

evt

“key

role”)

in

the

success

of

‘biomanipulation‘ (Shapiro &Wright??, 1984, Gulati, 1990;
Hosper, 2000; Meijer, 2000). In addition to the impact on
phytoplankton and microbial communities, Daphnia also
strongly reduces the performance of small zooplankton taxa
by competition for food (exploitative competition; Goulden et
al., 1982, Gliwicz, 1990; Leibold et al., 2000) or by
interference competition (Gilbert & Stemberger, 1985;
Conde-Porcuna, 1998).

Hier eventueel kort stukje over de factoren die de dynamiek van
Daphnia-populaties bepalen. xxx als daar nog tijd voor is

In Western-Europe, the genus Daphnia is represented by several
species (see Alonso xxxxREF; Flössner, 2000) . Despite
strong similarities in overall morphology, life history
strategy, physiology and food collection mode (see reviews in
Peters & de Bernardi, 1987), there are important ecological
differences between Daphnia species. A substantial part of
these differences in ecology seems to be associated with body
size. Body size varies widely in the taxon, with small species,
such as D. cucullata, being characterized by an average body
size of approximately 1 mm, whereas large species such as D.
pulex or D. magna can reach a length of up to 8 mm. A large
body size is associated with several important advantages.
According to the Size Efficiency Hypothesis, large-bodied
species are better competitors for food than small-bodied
species because of a higher filtration rate, a higher metabolic
efficiency due to a lower respiration rate per unit of body
weight and because of their ability to forage on a broader
food particle size range ((Brooks & Dodson, 1965; Hall et al.,
1976; Gliwicz, 1990). Due to a lower metabolic energy
demand during the embryonic development, neonates of
large species can profit from a relatively higher amount of
post-embryonic yolk than smaller species, which makes them

less vulnerable to starvation (Goulden et al., 1987
xxx1978???; Tessier & Golden xxx?1982). A large body size
also allows a higher number of eggs, increasing the
population growth rate capacity (Goulden et al, 1978).
Finally, large-bodied species are less vulnerable to predation
by negatively size selective predators (Dodson, 1974;
Pastorok, 1981; Gliwicz & Pijanowska, 1989; Gliwicz &
Umana, 1994).

Notwithstanding the above-mentioned advantages, a large body
also has important drawbacks. Most importantly, a large
body size increases the vulnerability to predators that select
for conspicuous prey, such as fish or Notonecta (xxx Ref voor
Notonecta, check Tollrian, Brooks & Dodson, 1965; Zaret,
1980; Kerfoot & Sih, 1987; Spaak & Hoekstra, 1997; see
chapters IV and V of this thesis). In addition, it has been
reported that larval stages (???copepodids??) of copepods
can enter the brood pouch to forage on eggs of large, but not
of small daphnids (Gliwicz & Lampert, 1994). Finally, large
daphnids

may

suffer

more

from

interference

from

filamentous cyanobacteria than small species (Gliwicz &
Lampert, 1990), because filaments may not enter the
filtration chamber of small species. Furthermore, asbody size
in Daphnia is correlated with the upper limit of the size
range of ingestible food particles (Burns, 1968; Lampert,

1987b), large species may be negatively affected by large,
toxic cyanobacteria.

Although the importance body size has been emphasized in many
studies, the differential success of different Daphnia species
may also crucially depend on other, less conspicuous traits,
such as differences in the temperature optimum , and the
sensitivity to low food quality, toxic compounds or
allelopathic substances (Burns, 2000). Tessier et al. (2000)
demonstrated a trade-off between the ability to exploit rich
resource conditions versus the ability to exploit poor
resource conditions in Daphnia.
From the above, it is clear that changing environmental
conditions may lead to a rapid change in the relative
importance of species within the genus Daphnia. An increase
in predation exerted by positively size selective planktivores
may lead to reduced population densities of large Daphnia
species, and, partly due to a release from competition from
the larger species, an increasein population densities ofsmall
Daphnia species. Such species shifts may strongly affect the
functional role of Daphnia in the food web. A shift to small
species, for example, may decrease the ability of the Daphnia
community to graze down phytoplankton (see Chapter II),
may

stimulate

the

growth

of

large,

inedible

algae

(Dawidowicz, 1990) and may release rotifers from both

exploitative and interference competition (Condé-Porcuna,
1998).

At the intraspecific level, Daphnia populations can show rapid
responses to changing environmental conditions by adaptive
phenotypic plasticity as well as by micro-evolutionary shifts
in ecologically relevant traits. Phenotypic responses for
behavioural, morphological or life history traits have been
observed in response to reduced food levels (Tessier &
Consolatti, 1991; Gliwicz & Guisande, 1992; Glazier &
Calow, 1992; Lampert, 1994; Boersma, 1995), infochemicals
released by predators (reviews by Havel, 1987; Larsson &
Dodson, 1993; Tollrian, 1998) and allelopathic substances
(Cleuvers et al., 1997). Furthermore, Daphnia populations
often contain a high genetic variability for ecologically
relevant traits (reviews in Carvalho, 1994; De Meester,
1996a) and may show rapid micro-evolutionary responses to
changed selection conditions (Hairston et al., 1999; Cousyn et
al., unpublished manuscript). Most Daphnia species are
characterized by a cyclic parthenogenetic reproduction
(Hebert, 1987). Under favourable environmental conditions,
Daphnia reproduce by amictic parthenogenesis. When
conditions

turn

bad,

the

animals

switch

from

parthenogenetic to sexual reproduction. Females start to
produce males and haploid eggs. The fertilized sexual eggs

are resting eggs and are deposited in a protective envelope
called

an

ephippium

(Stross,

1987).

During

the

parthenogenetic phase, reproduction is entirely mitotic and
the population can be regarded as an assemblage of groups
of

genetically

identical

animals

(clones).

In

clonal

populations, natural selection is very efficient, as it acts on
the genome as a whole rather than on the additive genetic
component only (Lynch & Gabriel, 1983). This, together with
the high generation turnover rate in Daphnia populations,
allows for rapid genetic adaptation to local environmental
conditions (Spitze, 1991; De Meester, 1996a, 1996b).

Both the high phenotypic plasticity of traits in Daphnia and their
potential for a rapid genetical responseto changes in
environmental conditions determine the ability of Daphnia
populations to persist in habitats prone to change. Therefore,
the study of the interaction of Daphnia populations with their
environment is expected to be most fruitful when it is
combined with a quantification of phenotypic plasticity as
well as intra-population genetic variability in ecological
relevant traits.

Objectives and outline of this thesis

In this chapter, we introduced some basic concepts of shallow lake
ecology.

An

overview

of

the

important

functional

relationships between the different pelagic food web
components was given and explained within the framework
of the ‘Theory of two Alternative Equilibria’. From this
overview, the importance of the plankton community in the
functioning of shallow lakes is obvious. As Daphnia plays a
key role in plankton communities, a profound knowledge of
the ecology of natural Daphnia populations may significantly
contribute to a better understanding and management of
food webs in shallow lakes.
This thesis consists of two major sections: an ecological section
(Chapters II to V) and an ecological-genetic section
(Chapters VI and VII). In the ecological section, we aimed to
identify the factors that determine the dynamics and coexistence

of

Daphnia

populations

in

the

shallow,

hypertrophic Lake Blankaart. Furthermore, we investigated
the importance of body size in the ability of zooplankton to
graze down phytoplankton. In the ecological-genetic section,
we investigated to what extent Daphnia populations
inhabiting shallow waters are locally adapted to the
ecological characteristics of their habitat.
The subsequent chapters in this thesis are presented in a ready-topublish format and form separate entities. As a result, there

may be some overlap in the content of the sections on
materials and methods.

Ecological section
In the Daphnia community of Lake Blankaart, populations
densities of the large bodied D. magna are most often below
the detection limit, while smaller species, such as D. galeata,
D. galeata x cucullata and D. parvula, can be relatively
abundant. Daphnia populations have strongly overlapping
generations and do not show a clearcut age structure. As a
result, monitoring of their populations by regular sampling
does not allow a reliable assessment of essential population
characteristics, such as the intrinsic rate of population
increase, somatic growth rate, mortality due to predation or
non-predatory mortality. The lack of reliable data on these
traits hampers a profound mechanistic analysis of the
dynamics of Daphnia populations. In Chapter II, we present
the results of an in situ life table experiment that allows to
explain the differences in success of D. magna and D. galeata
in Lake Blankaart. Furthermore, the data obtained by the in
situ culturing are critically evaluated against data obtained
from the field population.
The results of Chapter II indirectly suggest that fish predation has
an important impact on the size structure of the zooplankton
community

in

Lake

Blankaart

by

preventing

the

development of populations of large cladocerans. It is wellknown that the size structure of the zooplankton community
may determine the interaction between zooplankton and
phytoplankton. The Size Efficiency Hypothesis (SEH) has
originally been formulated to account for the competitive
superiority of large to small zooplankton. Although this
hypothesis refers to competition under food limiting
conditions, large zooplankton has often been assumed to be
better in suppressing phytoplankton growth than small
zooplankton. In Chapter III, we present the results of an
enclosure experiment testing the importance of size structure
on the ability of zooplankton communities to graze down the
phytoplankton of Lake Blankaart.
Whereas Chapter III deals with fishless enclosures, we tested the
effect of different levels of fish predation in Chapter IV,
focusing on the relative success of Daphnia taxa in mediumsized in situ enclosures. The experiment provides a partial
test for the hypothesis that the co-existence of the relatively
small hybrid taxon D. galeata x cucullata with its parental
species is mediated by fish predation (temporal hybrid
superiority hypothesis; Spaak, 1995). In analysing the data,
we observed that “Standard Egg Production” estimates
(Hebert 1977) mix up effects of changes in mean adult body
length and changes in the body length-fecundity relationship

on the fecundity of Daphnia. We developed an alternative
method that allows to disentangle both effects.
The results of Chapter IV show that, although fish predation
negatively affects populations of large and medium-sized
Daphnia taxa, it may stimulate the population growth of
small Daphnia taxa. This suggests that population growth of
small Daphnia taxa in Lake Blankaart may be controlled by
other factors than fish predation. Chapter V provides an
analysis of the population dynamics of the resident Daphnia
populations in Lake Blankaart during a period of four years
(1994-1997). The central aim of this field study was to
identify the factors that potentially control the population
dynamics of small to medium-sized Daphnia.

Ecological-genetic section
The success of a Daphnia population largely depends on the
capacity of the population to adapt genetically to local,
habitat specific selection conditions. Despite the dispersal
capacity of Daphnia, such adaptation may in principle lead
to genetic differentiation between neighbouring Daphnia
populations. Lake Blankaart and Fish Pond are only
separated by a land strip of about 5 m. Nevertheless,
following biomanipulation of Fish Pond in 1995, the different
food web structure of the two ponds resulted in the selection
conditions for the Daphnia populations to be very different in

the two ponds. Chapter VI deals with the question whether
local genetic adaptation can occur in two ponds that are so
close to each other both in geography (< 5 m distance
between the nearest shores) and in terms of being regularly
connected through flooding events. More specifically, we
investigated whether there are genetic differences in life
history traits between clones from the D. galeata populations
of Lake Blankaart and Fish Pond that may reflect
adaptations to local selection conditions.
Phenotypic plasticity of traits is an important mechanism that
may allow an organism to maintain its fitness under
changing environmental conditions. The ability to respond to
a changing predation risk may actually be a prerequisite for
genotypes to persist in seasonally changing environments
such as lakes and ponds. The ability to adjust the phenotype
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Lake Tjeukemeer, Chaoborus is absent and fish are the
predominant predators. In Chapter VII, we compare the
ability of clones isolated from these three water bodies to
respond to the presence of predator-specific chemicals
(kairomones) from fish and Chaoborus larvae.
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Bijlagen
Bijlage 1. Resultaten van de vangst-terugvangst campagne, die tijdens het voorjaar van 1999 in
het littorale en pelagiale deel van het afgesloten deel van de Keel werd uitgevoerd. Voor meer
uitleg over de werkwijze: zie tekst 2.2.4.1.1. N*: aantal uitgezette, gemerkte individuen; n*:
aantal bij de terugvangst gevangen gemerkte individuen; n: aantal bij de terugvangst nietgemerkte individuen; %: terugvangstpercentage. Paling werd in de pelagiale zone steeds
teruggeplaatst.
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7
1
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Bijlage 2. Resultaten van de vangst-terugvangst campagne, die tijdens het najaar van 1999 in de
Kasteelvijver werd uitgevoerd. Voor meer uitleg over de werkwijze: zie tekst 2.2.4.2.1. N*:
aantal uitgezette, gemerkte individuen; n*: aantal bij de terugvangst gevangen gemerkte
individuen; n: aantal bij de terugvangst niet-gemerkte individuen; %: terugvangstpercentage;
x<10: individuen met een standaard lichaamslengte kleiner dan 10 cm; 10<x<14: individuen met
een standaard lichaamslengte tussen 10 en 14 cm; x>14: individuen met een standaard
lichaamslengte groter dan 14 cm.
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Bijlage 3. Verloop van het gehalte aan zwevende stoffen in het afgesloten deel van De Keel en in
de Blankaartvijver tijdens 1999 en 2000. De staafdiagrammen geven het jaargemiddelde met het
dubbele van de standaardfout weer.
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Bijlage 4.1. Kieuwnetvangsten in de Blankaartvijver tijdens het najaar van 2000. Voor de
verschillende maaswijdtes wordt voor de belangrijkste soorten het gemiddeld aantal individuen
weergegeven dat per kieuwnet werd gevangen. Bovenste grafiek: pelagiale zone; onderste
grafiek: littorale zone. VEI: vangst per eenheid van inspanning; Overige soorten: pos, grondel en
snoek. Foutenvlaggen geven het dubbele van de standaardfout weer.
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Bijlage 4.3. Kieuwnetvangsten in het gemanipuleerde deel van de Keel tijdens het najaar van
2000. Voor de verschillende maaswijdtes wordt voor de belangrijkste soorten het gemiddeld
aantal individuen weergegeven dat per kieuwnet werd gevangen. Bovenste grafiek: pelagiale
zone; onderste grafiek: littorale zone. VEI: vangst per eenheid van inspanning; Overige soorten:
pos, grondel en snoek. Foutenvlaggen geven het dubbele van de standaardfout weer.
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Bijlage 4.4. Kieuwnetvangsten in het gemanipuleerde deel van de Keel tijdens het najaar van
2000. Voor de verschillende maaswijdtes wordt voor de belangrijkste soorten het gemiddeld
gewicht van de vangst per kieuwnet weergegeven. Bovenste grafiek: pelagiale zone; onderste
grafiek: littorale zone. VEI: vangst per eenheid van inspanning; Overige soorten: pos, grondel en
snoek. Foutenvlaggen geven het dubbele van de standaardfout weer.
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Bijlage 4.5. Kieuwnetvangsten in de Kasteelvijver tijdens het najaar van 2000. Voor de
verschillende maaswijdtes wordt voor de belangrijkste soorten het gemiddeld aantal individuen
weergegeven dat per kieuwnet werd gevangen. Bovenste grafiek: pelagiale zone; onderste
grafiek: littorale zone. VEI: vangst per eenheid van inspanning. Foutenvlaggen geven het dubbele
van de standaardfout weer.
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Bijlage 4.6. Kieuwnetvangsten in de Kasteelvijver tijdens het najaar van 2000. Voor de
verschillende maaswijdtes wordt voor de belangrijkste soorten het gemiddeld gewicht van de
vangst per kieuwnet weergegeven. Bovenste grafiek: pelagiale zone; onderste grafiek: littorale
zone. VEI: vangst per eenheid van inspanning; Foutenvlaggen geven het dubbele van de
standaardfout weer.

