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INLEIDING 

Zoals in de technische bijlage van het contract MS/88/ 100 beschreven staat, 
is de algemene doelstelling van de onderzoeksopdracht het nagaan van de 
parameters die de verspreiding van benthische macroinvertebraten in het Schelde
estuarium bepalen en in het bijzonder het aandeel van verontreiniging hierin. De 
onderzoeksopdracht bestaat uit een kombinatie van (1) populatie-dynamisch 
gericht onderzoek van het macrozoöbenthos, (2) chemische analyse van het 
sediment, poriënwater en organismen en (3) kolonizatie-experimenten en toxiciteits
testen. 

De eerste fase van het onderzoek is gericht op het in het veld bestuderen 
van de populatie-dynamiek van het macrozoöbenthos in relatie tot abiotische 
omgevingsvariabelen (zie ook werkplan technische bijlage van het contract 
MS/88/100). Het realiseren en uitvoeren van deze eerste fase vormde het 
belangrijkste onderdeel in het eerste werkjaar (zie Ysebaert et al. , 1993). Dit werd 
in 1994 verdergezet Vanaf augustus 1994 zijn er echter een aantal wijzigingen 
doorgevoerd in het bemonsteringsschema. De praktische uitvoering hiervan wordt 
besproken in het eerste deel van het hoofdstuk 'Overzicht van de vervulde taken en 
verkregen resultaten' . In het tweede deel van dit hoofdstuk worden enkele 
bekomen resultaten getoond van het lange termijn-onderzoek op het Groot 
Buitenschoor. Een aantal onderzoeksonderdelen die gepland waren voor 1994 
werden niet uitgevoerd en zijn verschoven naar 1995 (zie geplande aktiviteiten 
1995). 

In het hoofdstuk 'Inventarisering van begeleide.nde wetenschappelijke 
aktiviteiten' wordt een beknopt verslag gegeven van de vergaderingen en kontakten 
in het kader van het Programma en wordt een overzicht gegeven van de deelname 
aan colloquia, seminaries en workshops. 

In het hoofdstuk 'Prognoses en doelstellingen volgende fase van het 
onderzoek' wordt een overzicht gegeven van de geplande aktiviteiten in 1995 en de 
te verwachten resultaten. 

Om de multidisciplinaire opzet van deze onderzoeksopdracht te kunnen 
realiseren wordt er samengewerkt met andere instellingen en laboratoria, en dit in 
hoofdzaak met betrekking tot de chemische analyse. In het aanvangsverslag en 
het aktiviteitenverslag 1993 (Ysebaert et al., 1993) werd hiervan reeds melding 
gemaakt. In het hoofdstuk "Herziening van het aanvangsverslag" wordt een 
geaktualiseerde stand van zaken gegeven. 
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1. Vervulde taken 

1.1. Inleiding 

OVERZICHT VAN VERVULDE TAKEN 
EN VERKREGEN RESULTATEN 

In 1994 is het uitgebreid populatie-dynamisch onderzoek in het volledige 
Schelde-estuarium, zoals dat in 1993 gestart werd, voortgezet. Sinds augustus 
1994 zijn hierin wel enkele wijzigingen opgetreden, zowel wat betreft het ekologisch 
onderzoek als het onderzoek naar de bicbeschikbaarheid van zware metalen. 
Hierna volgt een bespreking van dit onderzoek. Zoals in de technische bijlage van 
het kontrakt gespecifiëerd bestaat het veldonderzoek niet alleen uit het bemonste
ren van het macrozoöbenthos, maar wordt tevens uitgebreid onderzoek verricht 
naar zowel de verontreinigingsgraad van het sediment en het poriënwater, als naar 
de gehalten aan microverontreinigingen in organismen. 

Voor dit lange-termijn onderzoek werden acht bemonsteringslokaties 
uitgekozen. Het zijn Paulinaschor, Baalhoek, Platen van Valkenisse, Groot 
Buitenschoor Rechts, Groot Buitenschoor Links, Boereschans en Ballooi. Voor een 
beschrijving van de bemonsteringslokaties wordt verwezen naar het aktiviteiten
verslag 1993 (Ysebaert et al., 1993). Figuur 1 geeft wel een kaart met de verschil
lende bemonsteringslokaties. Voor de gehanteerde methodes wordt eveneens 
naar dit aktiviteitenverslag verwezen. 

1.2. Bemonsteringsschema 

Tabel 1 geeft het bemonsteringsschema weer zoals dat werd opgesteld voor 
de verschillende onderdelen en zoals het staat weergegeven in het aktiviteiten
verslag 1993 (Ysebaert et al., 1993). Dit schema vormde de leidraad voor de 
bemonsteringen die in 1993 en 1 994 werden uitgevoerd op de acht uitgekozen 
bemonsteringslokaties. In grote lijnen is dit schema voor de meeste onderdelen 
konsekwent gevolgd. Sommige onderdelen zijn slechts onvolledig kunnen ingevuld 
worden, en dit omwille van verschillende omstandigheden. Per onderdeel volgt nu 
een korte bespreking. De tabellen hebben betrekking op de periode september 
1993 - september 1994, en sluiten in de meeste gevallen aan op de tabellen zoals 
ze in het aktiviteitenverslag 1993 (Ysebaert et al., 1993) staan vermeld. 
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Tabel 1. Bemonsteringsschema. 

Bemonsteringsonderdeel Bemonsteringsfrekwentie 

Benthos 
macrobenthos maandelijks (GBL 3x maand) 
Oligochaeta maandelijks (GBA & GBL 3x maand) 
vertikale verspreiding driemaandelijks 

Sediment granulometrie maandelijks (GBA & GBL 3x maand) 
Sediment dynamiek maandelijks 

Chemische analyse zware metalen ea. 
sediment maandelijks 
poriënwater driemaandelijks 
organismen maand el ij ks-d riemaandel ij kso 

Chemische analyse PCBs PAKs OCPs 
sediment driemaandelijks 
organismen driemaandelijks 

.. 
o afhankeliJk van de soort 

1.3. Benthos 

Het benthos werd verder maandelijks bemonsterd op alle 
bemonsteringslokaties tot mei 1994 (Tabel 2). Hierdoor beschikken we over een 
jaarcyclus voor alle bemonsteringslokaties. In december 1993 en maart 1994 is 
tevens een bemonstering uitgevoerd t.b.v. de vertikale verspreiding van 
macrozoöbenthos en Oligochaeta. 

Na mei 1994 is beslist om de bemonstering strekwentie op een aantal 
bemonsteringslokaties te reduceren. Sinds augustus 1994 is dan gestart met een 
nieuw schema waarbij nog vier lokaties maandelijks bemonsterd worden (Groot 
Buitenschoor L en R, Valkenisse, en Ballooi) (Tabel 3). De overige drie lokaties 
(Paulinaschor, Baalhoek en Boereschans) worden 4x per jaar bemonsterd, te 
beginnen met augustus 1994 - november 1994 - februari 1994 - mei 1994 -
augustus 1995. 
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Tabel 2. Bemonsteringsfrekwentie van het macrobenthos 

in de periode september 1993 - juni 1994. 
+ = maandelijkse bemonstering macrobenthos + Oligochaeta 

+ + = bemonstering vertikale verspreiding macrobenthos 

LOKATIE okt nov dec jan feb ma a 

1993 1993 1993 1994 1994 1994 

Paulinaschor + + ++ + + ++ 

Baalhoek + + ++ + + ++ 

Valkenisse + + ++ + + ++ 

Buitenschoor L + + ++ + + ++ 

Buitenschoor A + + ++ + + ++ 

Boerasehans + + ++ + + ++ 

Ballooi + + ++ + + ++ 

Tabel 3. Bemonsteringsfrekwentie van het macrobenthos 
in de periode mei 1994 - september 1994. 

+ = maandelijkse bemonstering macrobenthos + Oligochaeta 

LOKATIE mei jun jul aug sep okt nov 

1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 

Paulinaschor + + + 

Baalhoek + + 

Valkenisse + + + + + 

Buitenschoor L + + + + + 

Buitenschoor R + + + + + 

Boerasehans + + 

Ballooi + + + + + 

apr 
1994 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Zoals in het aktiviteitenverslag 1993 (Ysebaert et al., 1993) reeds vermeld 

werd op het Groot Buitenschoor aanvullende bemonsteringen uitgevoerd. Zowel 

voor GBL als GBR was sinds maart 1993 de bemonsteringsfrekwentie 10 dagen. 

Einde maart 1994 is hiermee gestopt waardoor we voor een volledige jaarcyclus 

over een 10-daagse bemonstering beschikken (Tabel 4). 
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Tabel 4. Bemonsteringsfrekwentie op het Groot Buitenschoor 
* = bemonsterd - = niet bemonsterd 

sep okt nov dec jan feb ma a 
'93 '93 '93 '93 '94 '94 '94 

GBL *** *** *** *** *** *** *** 

GBR *** *** *** *** *** *** *** 

1.4. Sedimentkarakteristieken en sedimentdynamiek 

Bij elke bemonstering van het benthos werd eveneens sediment verzameld 
voor de bepaling van de granulometrie. Hiervoor werden vijf monsters genomen 
tot op een diepte van 10 cm, met een steekbuis met diam. 2 cm. 

Voor het analyseren van deze monsters kan het Instituut voor Natuurbehoud 
gebruik maken van de meetapparatuur van het Waterbouwkundig Laboratorium te 
Borgerhout. De sedimentmonsters worden geanalyseerd op basis van de laserdif
fraktie techniek ("COULTER LS 100 Partiele Size Analyser'') . Bepaald wordt zijn 
korrelgrootteverdelingen, mediane korrelgrootte, slibfraktie, zandfraktie, enz. 

Maandelijks werd tevens in de mate van het mogelijke de sedimentdynamiek 
bepaald d.m.v. hoogtemetingen. Voor Ballooi beschikken we over geen gegevens 
omwille van het verdwijnen van het opnameplot 

1.5. Chemische analyse 

Zoals eerder reeds gemeld worden de chemische analyses niet door het 
Instituut voor Natuurbehoud zelf uitgevoerd, maar gebeuren de analyses in andere 
laboratoria onder de vorm van een samenwerkingsverband. 

Wat de zware metalen betreft, zijn maandelijkse monsters verzameld van 
poriënwater, sediment, en een aantal macrozoöbenthossoorten (zie ook Ysebaert 
et al., 1993). In juni 1994 is met het maandelijks verzamelen gestopt en sinds 
augustus 1 994 is met een nieuw schema gestart waarbij 4x per jaar bemonsterd 
wordt, te beginnen met augustus 1994 - november 1994 - februari 1994 - mei 
1994 - augustus 1995. Dit zal enkel gebeuren op de lokaties Platen van 
Valkenisse, Groot Buitenschoor Rechts en Groot Buitenschoor Links. Eén à 
tweemaal per jaar zullen ook de andere lokaties bemonsterd worden. Als 
belangrijke aanvulling op de studie naar de bicbeschikbaarheid van zware metalen 
zal vanaf augustus 1994 ook het AVS (acic volatile sulfide) bepaald worden. 
Tevens zal vanaf dan ook getracht worden om zware metalen te bepalen in 
individuele organismen d.m.v. LASER-ICP-MS. Voor meer details aangaande de 
gebruikte methodes en analysetechnieken wordt verwezen naar Srinetr (1994). 

Het onderzoek naar het voorkomen en de verspreiding van organische 
microverontreinigingen gebeurt minder frekwent omwille van de hoge analyse
kosten (zie verder). Tevens zijn voor deze analyses relatief veel materiaal noodza
kelijk, wat bij kleine organismen, die vaak in lage dichtheden voorkomen, een 
probleem kan vormen. De eerste bemonsteringen t.b.v. dit onderdeel zijn uitge-
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voerd in juni/juli 1993 en zijn herhaald in september 1993 en december 1993. In 
1994 zijn voorlopig nog geen uitgebreide bemonsteringen t.b.v. organische 
microverontreinigingen uitgevoerd. Wel kan gesteld worden dat de methodes om 
de organische microverontreinigingen in de organismen te bepalen nu op punt 
staat. Een nieuw bemonsteringsschema t.b .v. de organische microverontreinigin
gen zal opgesteld worden. 
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2. Bekomen resultaten 

2.1. Inleiding 

Aangezien we voor het Groot Buitenschoor reeds over een lange tijdreeks 
aangaande het macrozoöbenthos beschikken leek het ons aangewezen om eerst in 
detail naar deze lokatie te kijken. Sinds augustus 1990 beschikken we immers over 
maandelijkse gegevens aangaande het macrozoöbenthos op deze lokatie. 

Voor een beschrijving van de bemonsteringslokatie, de gehanteerde 
bemonsterings- en analysemethoden wordt verwezen naar het aktiviteitenverslag 
1993 (Ysebaert et al., 1993). Voor meer details wordt verwezen naar Ysebaert & 
Meire (1991), Samanya (1991), Ysebaert et al. (1992) en Van Damme (1993). 

De hier gepresenteerde resultaten behandelen dus de periode augustus 
1990- maart 1994. Maandelijkse gegevens zijn beschikbaar, behalve voor septem
ber 1990. In de periode juli 1992 - maart 1993 beschikken we tevens over een 
meer frekwent schema (zie aktiviteitenverslag 1993). Tussen maart 1993 en maart 
1994 beschikken we tevens over gegevens betreffende de 500 1-1-m fraktie. De 
andere resultaten hebben steeds betrekking op de 1 mm fraktie. 

In een latere fase zullen deze resultaten uiteraard verder geanalyseerd 
worden en in relatie gebracht worden met de abiotische omgevingsvariabelen. 
Tevens zal dan een uitgebreide vergelijking met de literatuur gebeuren. 

2.2. Globale trend macrobenthos 

In totaal zijn in de periode augustus 1990 - maart 1994 15 macrozoöbenthos 
soorten (taxa) waargenomen (Tabel 5). Hiervan zijn een groot deel die slechts 
sporadisch worden waargenomen. Hierbij behoren de mobiele Crustacea-soorten 
Bathiporeia pilosa (Amphipoda) , Eurydice pulchra (lsopoda) en Crangon crangon 
(Decapoda), waarvan steeds slechts 1 exemplaar in het monster werd waar
genomen. Corophium arenarium, een nauwverwante soort van Corophium 
volutator, werd slechts tweemaal waargenomen in zeer lage dichtheden. Er kan 
dan ook gesteld worden dat slechts 1 Crustacea-soort typisch is voor deze lokatie, 
namelijk Corophium volutator. Wat betreft de Mollusca, zijn slechts twee soorten 
algemeen voorkomend: de bivalve Macoma balthica en de gastropode Hydrobia 
ulvae. De bivalve Serabicu/aria plana werd slechts éénmaal waargenomen. De vijf 
waargenomen Polychaeta-soorten worden frekwent waargenomen, net als 
Oligochaeta. Nemertini worden slechts zelden waargenomen. In het algemeen kan 
dan ook gesteld worden dat slechts 9 macrozoöbenthos-soorten als typisch voor 
deze lokatie kunnen beschouwd worden. 

Figuur 2 toont het verloop van de totale densiteit voor de periode augustus 
1990 - maart 1994. Een duidelijk van jaar tot jaar weerkerend seizoenaal patroon 
wordt vastgesteld met lage dichtheden in de winter en het vroege voorjaar, en met 
een snelle toename van de dichtheden in juni. Pieken worden waargenomen in de 
periode juli-september, waarna de densiteiten sterk afnemen. De densiteiten liggen 
van jaar tot jaar in dezelfde grootteorde. 
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Tabel 5. Aantal waargenomen soorten op het Groot Buitenschoor Station Links in 
de verschillende bemonsteringsjaren (1990: aug-dec; 1991 ,1992 en 1993: jan-dec; 
1994: jan-maa). 
1 : 1 x waargenomen 
2: 2x waargenomen 
+ : regelmatig waargenomen 

1990 1991 1992 1993 1994 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bathiporeia pilosa 2 
Corophium arenarium 1 
Corophium valutator + + + + + 
Crangon crangon 1 1 2 
Eurydice pulchra 1 

Macoma balthica + + + + + 
Serabicu/aria plana 1 
Hydrobia ulvae + + + + + 

Heteromastus filiformis + + + + 
Manayunkia aestuarina + 
Nereis diversicolor + + + + + 
Polydora spec. + + + + 
Pygospio elegans + + + + + 

Oligochaeta + + + + + 
(Tubifex costatus) 

Nemertini 2 1 1 

De biomassa vertoont eenzelfde patroon als de densiteit met hogere 
waarden in de zomer en lagere waarden in de winter (Figuur 3). De verschillen zijn 
echter minder groot dan bij de densiteiten. Vooral in 1992 worden hoge biomas
sawaarden bereikt. Voor 1993 en 1994 zijn nog niet alle gegevens beschikbaar. 

Figuur 4 geeft het aandeel van de verschillende waargenomen soorten in de 
totale densiteit. Opvallend is het klein aantal soorten dat bijdraagt tot de totale 
densiteit. In de meeste maanden maken twee soorten > 75 % van de totale 
densiteit uit: Corophium valutator en Nereis diversicolor. Globaal kan gesteld 
worden dat in de zomerperiode Corophium valutator dominant is, en in de winter
periode Nereis diversicolor. M.a.w., de hoge dichtheden in de zomermaanden zijn 
volledig toe te schrijven aan de toename van Corophium valutator in deze maan
den. In het voorjaar vormen Oligochaeta eveneens een belangrijke bijdrage tot de 
totale densiteit. Enkel in juni en juli 1991 wordt een dominantie waargenomen van 
Pygospio elegans. De overige soorten hebben slechts een beperkte bijdrage tot de 
totale densiteit. 
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Figuur 5 geeft het aandeel van de verschillende waargenomen soorten in de 
totale biomassa. In tegenstelling tot de densiteit, wordt de biomassa in alle 
maanden in hoofdzaak gedomineerd door Nereis diversicolor. Enkel in de zomer
maanden zien we daar ook Corophium valutator en Macoma balthica bijkomen. 

2.3. Populatie-dynamiek Corophium valutator 

2.3. 1. Metingen en ontwikkelingsstadia 

Van elk individu werd de lengte van het eerste pedunculaire segment van de 
antenne gemeten. Deze maat korreleert signifikant met de totale lichaamslengte 
(rostrum-telson), zoals blijkt uit Figuur 6. (r= 0.97 voor wijfjes (n=139, p <0.001) en 
0.96 voor mannetjes (n = 50, p < 0.001). Deze korrelatie is gebaseerd op metingen 
van 1 5 juli 1993. Dit zal in een latere fase nog aangevuld worden met metingen uit 
de andere maanden. Op basis hiervan zullen dan lichaamslengte-lengte 1 o ped. 
seg. regressies gemaakt worden. 

Van alle individuen werd tevens het geslacht bepaald en het ontwik
kelingsstadium en de aanwezigheid van eieren of larven bij wijfjes werd bepaald. 
d'd' werden geïdentificeerd door de aanwezigheid van een paar genitale processen 
op de ventrale zijde van peraeon Vil. Immature ~ ~ werden geïdentificeerd als in
dividuen met oostegiten zonder borstels, volwassen ~ ~ als individuen met oos
tegiten met duidelijke borstels. Het aantal ~ ~ met eieren of larven in de broedzak 
werden tevens bepaald. Een aantal ~ ~, met onvolledig volgreiede borstels, konden 
niet met zekerheid in een bepaalde klasse geplaatst worden. 

Voor de periode maart 1993 - maart 1994 beschikken we tevens over 
dichtheidsbepalingen van de 500 IJ.m fraktie. Deze individuen werden enkel 
gemeten, maar hiervan werd het geslacht niet bepaald. 

2.3.2. Densiteit en biomassa 

De densiteit van Corophium valutator vertoont een duidelijk seizoenaal 
patroon, met zeer lage waarden in de winter, een toename in de maanden juli 
(1991) of juni (1992 en 1993), een duidelijke piek in de zomerperiode, waarna de 
aantallen naar de winter toe sterk afnemen (Figuur 7). De duur van de piek is 
verschillend van jaar tot jaar. In 1991 is het slechts een zeer korte piek (aug-sep), 
in 1992 een relatief lange piek Uul-nov), in 1993 worden hoge waarden gevonden in 
de periode jul-sep, waarna de aantallen veel geleidelijker afnemen in vergelijking tot 
de andere jaren. De biomassa vertoont een gelijkaardig verloop, met pieken in de 
periode juli (1992 en 1993) -augustus (1991) (Figuur 8). 

Belangrijk is tevens op te merken dat in de winter 1991 de populatie volledig 
verdween, in 1992 was er een zeer kleine overleving, in 1993 is die overleving 
relatief groter. 

2.3.3. Populatiestruktuur 

In het algemeen blijft de verhouding d'd'/~~ hetzelfde gedurende de onder
zoeksperiode, met een iets groter aandeel aan ~ ~ (Figuur 9). Figuur 10 geeft 
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tevens de opsplitsing naar ontwikkelingsstadia. Opvallend is het groot aantal 
juveniele ~ ~ en het slechts beperkt voorkomen van mature en vooral van ~ ~ met 
eieren in de broedzak. 

Figuren 11-13 geven de waargenomen lengtefrekwentiedistributie histogram
men van Corophium valutator voor de verschillende jaren. Globaal kan gesteld 
worden dat zowel een zomerpopulatie als een overwinterende generatie voorkomt. 
Niet alle jaren wordt echter een duidelijke wintergeneratie waargenomen. Hierna 
volgt een korte beschrijving per jaar. 

In de winter 1990/1991 wordt nauwelijks overleving van Corophium valutator 
vastgesteld (Figuur 11 ). In maart en mei 1991 wordt zelfs helemaal geen overleving 
waargenomen. In juni 1991 wordt een eerste toename vastgesteld (723 indj m2 ), 

die zich verder doorzet in juli (3710 ind/ m2 ) . Slechts weinige mature ~ ~ . en geen 
~ ~ met eieren in de broedzak, worden in deze periode waargenomen. Dit wijst 
erop dat de waargenomen individuen vermoedelijk van elders komen (als over
levende wintergeneratie) en via de waterkolom de lokatie gekoloniseerd hebben. In 
augustus wordt een piek bereikt met ± 14000 ind/ m2 . Hierbij zitten relatief veel 
mature ~ ~, en wordt ook de piek bereikt van de ~ ~ met eieren in de broedzak. 
Vermoedelijk zijn hier nog veel individuen bij die via de waterkolom de lokatie 
gekoloniseerd hebben. In september 1991 zorgen deze eierdragende ~ ~ voor een 
toename van kleine individuen, met een totale densiteit van 14200 ind j m2 . Een 
groot deel van de grotere individuen zijn hier reeds verdwenen. Vanaf oktober 
neemt de densiteit af en verdwijnen de grotere individuen. ~ ~ met eieren in de 
broedzak worden niet meer waargenomen. Enkel de generatie afkomstig uit de 
zomergeneratie blijft nog over en een beperkte groei treedt op in deze periode. 
Nochtans blijven in december hoofdzakelijk kleinere (immature) individuen over (65 
% < 0.650 mm 1 o ped. segment). Samenvattend wordt 1991 gekenmerkt door 
een ontbrekende overwinterende generatie op GBL, waarna een toename van de 
densiteit in de periode juni-augustus door vermoedelijk van elders immigrerende 
individuen waargenomen. Deze individuen produceren de zomercohorte en 
verdwijnen vermoedelijk in oktober. In de zomercohorte treedt een beperkte groei 
op terwijl de densiteiten afnemen. 

In de eerste twee maanden van 1992 is er een kleine overleving van vnl. 
kleine individuen (Figuur 12). In maart-april neemt de densiteit toe en treedt er 
groei op bij de wintergeneratie (cohorte 1). Tevens komen vanaf maart de eerste 
~ ~ met eieren in de broedzak voor (Tabel 6). Deze zorgen voor een nieuwe 
cohorte (de reproducerende zomercohorte 2) die in mei zichtbaar wordt. De 
densiteit is toegenomen tot 1132 ind/ m2 . In mei worden echter geen ~ ~ met 
eieren in de broedzak waargenomen. Slechts een paar grote individuen van de 
wintergeneratie zijn nog aanwezig in de populatie. In juni is de nieuwe cohorte 
gegroeid en komen relatief veel mature en ~ ~ met eieren in de broedzak voor 
(Tabel 6). In de maanden juni-juli-augustus zullen de ~ ~ met eieren in de broedzak 
van deze cohorte zorgen voor een nieuwe cohorte (de nieuwe overwinterende 
cohorte 3). De densiteit neemt in juni toe tot 9750 ind/m2 en piekt in de maanden 
juli-augustus met een max. van 20300 ind/ m2 . Op 10 september is de densiteit 
reeds afgenomen tot 14900 ind/m2 maar komen relatief veel ~ ~ met eieren in de 
broedzak voor (Tabel 6) . Het is niet zeker of deze ~ ~ afkomstig zijn uit cohorte 2 
dan wel al individuen uit cohorte 3. Deze ~ ~ zijn wel verantwoordelijk voor een 
konstant hoge densiteit van gemiddeld 14000 ind/m2 tot in november. Dit in ver-
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gelijking tot 1991 waarin dezelfde periode reeds lage densiteiten worden waar
genomen. De densiteiten nemen eind november verder af maar blijven in vergelij
king met 1991 toch nog hoog met in december nog ± 4000 indj m2 . In deze 
periode wordt geen duidelijke groei vastgesteld en eind december komen in hoofd
zaak kleinere individuen (immaturen) voor (81 % < 0.650 mm 1 o ped. segment). 
Samenvattend kan gesteld worden dat in 1992 drie duidelijke cohortes aanwezig 
waren in de populatie: een cohorte die de winter 91 / 92 overleefde en in mei voor 
een zomercohorte zorgen die op zijn beurt reproduceert in de maanden juni-juli
augustus en zorgt voor een 3° cohorte die de volgende wintergeneratie uitmaakt. 

In januari 1993 is de densiteit verder gedaald tot ± 900 indj m2 (Figuur 13). 
Deze blijft ± konstant tot in april 1993. In deze maanden treedt er wel een 
duidelijke groei op binnen deze overwinterende cohorte (cohorte 1 ). In april 
worden ook de eerste sierdragende ~ ~ waargenomen. In mei is de densiteit 
verder toegenomen tot 3300 indj m2 . De overwinterende cohorte is verder 
gegroeid en heeft ook geleid tot het voorkomen van een nieuwe cohorte (cohorte 
2). Een bimodaal patroon kan worden onderscheiden. Deze nieuwe generatie is 
ook duidelijk zichtbaar in de 500 1-Lm fraktie (Figuur 13 en 14). In juni is de densiteit 
verder toegenomen tot 12150 ind j m2 . De overwinterende cohorte is nagenoeg 
verdwenen en de nieuwe cohorte 2 is duidelijk gegroeid met een piek aan ~ ~ met 
eieren in de broedzak (Tabel 6). In de 500 1-Lm fraktie zien we tevens een duidelijke 
toename van de dichtheid (Figuur 13 en 14), welke zichtbaar wordt in de 1 mm 
traktie in juli. In juli verschijnt dan een nieuwe cohorte (cohorte 3), afkomstig van 
de eierdragende ~ ~ van cohorte 2. In de maanden juli-augustus-september zorgen 
deze voor hoge densiteiten met max. tot 23000 indj m2 . Dit weerspiegelt zich ook 
in de 500 1-Lm fraktie (Figuur 13 en 14). In oktober- november dalen de densiteiten 
tot ± 10000 indjm2 en verdwijnen de ~ ~ met eieren in de broedzak. In december 
1993 en de periode januaria-maart 1994 nemen de densiteiten verder af (van ± 
4000 indjm2 in december tot ± 550 ind/m2 in maart) en wordt een geringe groei 
vastgesteld. Nochtans zijn het ook nu in hoofdzaak kleinere individuen (immaturen) 
die in december worden waargenomen (73 % < 0.650 mm 1 o ped. segment) . 
Samenvattend kan gesteld worden dat in 1993 drie duidelijke cohortes worden 
waargenomen in de populatie. Een cohorte die de winter 92/ 93 overleefde en in 
mei voor een zomercohorte zorgt die op zijn beurt reproduceert in de maanden 
juni-juli-augustus en zorgt voor een derde cohorte die de volgende wintergeneratie 
uitmaakt. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de populatie van Corophium valutator 
op het Groot Buitenschoor L gekenmerkt wordt door het voorkomen van 2 à 3 
cohortes per jaar. Is er geen overleving in de winter ; voorjaar op GBL, zoals het 
geval was in 1991, dan worden slechts twee cohortes waargenomen: één zomer
cohorte die reproduceert en verantwoordelijk is voor een nieuwe overwinterende 
cohorte. Is er wel overleving in de winter, zoals in 1992 en 1993 het geval is, dan 
worden op GBL drie duidelijke cohortes waargenomen: één overwinterende 
cohorte die in het voorjaar zorgt voor een zomercohorte die op zijn beurt 
reproduceert en de volgende nazomer j wintergeneratie voortbrengt. De rol die van 
elders migrerende individuen (als immature of als adult) speelt in de 
populatiedynamiek is niet duidelijk, maar vooral op basis van de waarnemingen van 
1991 is het duidelijk dat migrerende individuen vermoedelijk een belangrijke rol 
spelen. Dit zal in de komende periode verder onderzocht worden. 
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Tabel 6. Procentueel voorkomen van eier / larve-dragende ~ ~ op het totaal aantal 
individuen > 0.650 mm (1 a ped. segment). 

I 
DATE 

I 
TOTAL N 

I 
% MALES 

I 
% GRAVID 

I FEMALES 

july 91 30 70.0 % 0% 

august 9 1 214 31.0 % 11.2% 

september 91 111 21.6 % 12.6 % 

october 91 22 50.0 % 0 % 

march 92 2 0 % 50 % 

april 92 8 25.0 % 12.5 % 

may 92 13 76.9 % 0 % 

june 92 143 47.5 % 18.9% 

16 july 92 249 32.9 % 24.5% 

28 july 92 166 43.4% 10.8% 

6 august 92 162 36.4% 10.5 % 

17 august 92 246 35.0 % 8.1 % 

10 september 92 56 21.4 % 41.0 % 

25 september 92 83 43.4 % 2.4% 

16 october 92 62 59.7 % 1.6 % 

26 october 92 42 61 .9 % 0 % 

march 93 6 83.3 % 0 % 

april 93 19 36.8 % 5.3 % 

mei 93 29 27.6 % 6.9 % 

june 93 166 34.3% 14.5 % 

july 93 201 34.3 % 7.5 % 

august93 138 29.0 % 5.1 % 

september 93 56 33.9 % 3.6% 

october 93 43 65.1 % 2.3 % 

november93 45 51.1 % 0 % 
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2.4. Populatie-dynamiek Nereis diversicolor 

2.4.1. Metingen 

Als maat voor de grootte van Nereis diversicolor werd geopteerd voor de 
breedte van het vijfde segment. Deze methode wordt door verschillende andere 
auteurs gebruikt. Deze methode heeft het voordeel op het meten van de totale 
lichaamslengte dat ook onvolledige individuen kunnen gemeten worden. Bij zowel 
het bemonsteren met een corer als bij het zeven breken immers vaak vele in
dividuen. 

Er bestaat een goede korrelatie tussen totale lichaamslengte en breedte van 
het vijfde segment (r= 0.95 (n=81, p<0.001). 

Tot nu toe is nog niet gekeken naar ontwikkelingsstadia bij Nereis diver
sicolor. De volledige individuen zijn echter niet verast sinds maart 1993 maar zijn 
bijgehouden voor eventuele verdere analyse. Dit is de reden waarom voor Nereis 
diversicolor geen totale biomassa's voorhanden zijn voor deze periode. 

2.4.2. Densiteit en biomassa 

De densiteit van Nereis diversicolor vertoont een seizoenaal patroon, met 
lage waarden in de winter en hogere waarden in de zomer (Figuur 15). Dit is zeer 
uitgesproken in 1991 . In 1992 worden slechts zeer kleine verschillen van maand 
tot maand waargenomen. In 1993 worden terug lagere waarden in de winter waar
genomen, om in juli dan terug te gaan stijgen. De biomassa vertoont een gelijkaar
dig patroon met hogere waarden in de zomer (Figuur 16). Vooral de piek in 
augustus 1992 is opvallend. 

2.4.3. Populatiestruktuur 

Figuren 17-19 geven de waargenomen lengtefrekwentiedistributie histogram
men van Nereis diversicolor voor de verschillende jaren. Globaal kan gesteld 
worden dat zowel een zomerpopulatie als een overwinterende generatie voorkomt. 
Hierna volgt een korte beschrijving per jaar. 

In de periode januari tjm juni 1991 worden weinig schommelingen in de 
densiteit vastgesteld (Figuur 17). Gemiddeld bedraagt de densiteit in deze periode 
2500 indjm2. Wel wordt in deze periode een duidelijke groei vastgesteld binnen 
deze wintercohorte. Tegen mei zijn de meeste individuen duidelijk gegroeid t.o.v. 
januari. Dit uit zich ook in een toename van de biomassa. In een latere fase zullen 
ook nog groeicurves opgesteld worden. In juni is deze cohorte nog verder 
gegroeid en hebben zich gereproduceerd wat aanleiding geeft tot het verschijnen 
van een nieuwe zomercohorte (cohorte 2), weliswaar nog in kleine aantallen. Een 
duidelijk bimodaal patroon wordt waargenomen. In juli neemt de nieuwe cohorte 
duidelijk in belang toe, terwijl het aantal van de wintercohorte duidelijk begint af te 
nemen. Dit patroon zet zich voort in augustus waarbij tevens een duidelijke groei 
binnen de zomercohorte wordt vastgesteld. De densiteit heeft een maximum 
bereikt van 6500 ind/m2. Het bimodaal patroon verdwijnt echter met een overlap 
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van beide cohortes. De we1n1ge individuen die overblijven uit de wintercohorte 
zullen in de maanden september-oktober vermoedelijk nagenoeg volledig verdwij
nen. De zomercohorte ondergaat in de periode september-december slechts 
kleine wijzigingen waarbij een minieme groei wordt vastgesteld en waarbij de 
densiteit schommelt rond 4500-5300 indj m2. Mogelijks reproduceren enkele van 
de eerste individuen uit de zomercohorte (geboren in juni) nog in deze periode 
aangezien er een kleine stijging in de kleinste individuen in deze periode wordt 
waargenomen. 

Net als in 1991 ondergaat de Nereis diversicolor populatie in de periode 
januari t/ m juni 1992 slechts weinig schommelingen wat betreft de densiteit (Figuur 
18). De laagste waarde wordt wel in januari waargenomen (:t 3200 ind/ m2). 
Daarna schommelt de densiteit rond ± 4000 indj m2. Wel wordt net als in 1991 
een duidelijke groei vastgesteld binnen deze winterfcohorte (cohorte 1 ) . De groei is 
duidelijk zichtbaar in de periode januari-maart, stagneert enigszins in april, om 
daarna terug een duidelijke groei te vertonen in de periode mei-juni. In deze 
periode wordt eveneens gereproduceerd wat aanleiding geeft tot het verschijnen 
van een nieuwe cohorte in juni, de zogen. zomercohorte. Deze zomercohorte piekt 
in de periode juli - 6 augustus waarbij een max. densiteit wordt waargenomen van 
5300 indj m2. Opvallend is echter dat geen grote stijgingen in de densiteit wordt 
waargenomen en tot het eind van het jaar schommelen de densiteiten tussen 3500 
en 4500 ind/ m2. Ondertussen beginnen de grotere individuen uit de wintercohorte 
te verdwijnen. De kleinere individuen van deze wintercohorte groeien nog verder 
door en reproduceren in de maanden augustus-september de zomercohorte om in 
oktober-november vermoedelijk volledig te verdwijnen. De zomercohorte groeit 
ondertussen en mogelijks reproduceren enkele van de eerste individuen uit de 
zomercohorte (geboren in juni) nog in deze periode aangezien kleine individuen in 
relatief grote aantallen blijven voorkomen in de populatie. 

In januari 1993 is de densiteit gedaald tot 1850 indj m2 waarna de 
populatiedensiteit tot in juni gemiddeld 2500 indjm2 bedraagt (Figuur 19). Net als 
in de andere jaren wordt ook nu in deze periode een groei vastgesteld binnen deze 
wintercohorte. In de periode mei-juni wordt eveneens gereproduceerd wat 
aanleiding geeft tot het verschijnen van een nieuwe cohorte in juni, de zogen. 
zomercohorte. Dit blijkt ook duidelijk uit de plotse toename van zeer kleine 
individuen in de 500 ~m fraktie (Figuren 20 en 21 ). Deze zomercohorte piekt in de 
periode juli - augustus met een gemiddelde densiteit van 4300 indj m2. De 
wintercohorte verdwijnt dan vermoedelijk in oktober 1993. De densiteit van de 
zomercohorte schommelt in de periode oktober-december tussen 2000-3000 
indjm2 waarbij tevens een zekere groei optreedt. 

Samenvattend kan dan ook gesteld worden dat een opvallend gelijkend 
patroon wordt waargenomen voor de drie bestudeerde jaren. De overlevende 
wintercohorte groeit in de eerste helft van het jaar en begint te reproduceren in juni 
wat aanleiding geeft tot het verschijnen van een zomercohorte. De wintercohorte 
reproduceert verder in augustus-september om dan in oktober-november ver
moedelijk volledig te verdwijnen. De zomercohorte kent ondertussen een zeer 
langzame groei. In mei-juni van het volgende jaar treedt de grootste groei op. 

In de toekomst zal tevens getracht worden om naar de ontwikkelingsstadia 
van Nereis diversicolor te kijken. 
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2.5 Andere soorten 

2.5.1. Macoma balthica 

Figuur 22 geeft het seizoenaal verloop weer van de densiteit voor de periode 
augustus 1990 - maart 1994. Een opvallend gelijkend patroon wordt vastgesteld 
voor de verschillende jaren. De densiteit waarin Macoma balthica voorkomt is 
echter duidelijk verschillend tussen jaren. 

Macoma balthica verdwijnt volledig in de winter I voorjaarsperiode om in juni
juli plots toe te nemen. Dit is zeer uitgesproken in 1991 en 1992 wanneer max. 
densiteiten van resp. 2080 en 1572 ind j m2 worden waargenomen. In 1993 wordt 
slechts een max. densiteit van 500 indj m2 waargenomen. Na juli nemen de 
densiteiten snel af. 

De populatiestruktuur moet nog verder in detail bekeken worden, maar uit 
de metingen van de individuen en het voorkomen van jaarringen blijkt duidelijk dat 
bijna uitsluitend spatval voorkomt. Slechts enkele meerjarige individuen worden 
aangetroffen. M.a.w., de plotse toename die elk jaar wordt vastgesteld is te wijten 
aan de reproduktie van Macoma balthica elders in het estuarium waarna het spat 
via migratie op het Groot Buitenschoor kan terecht komen. Overleving noch 
reproduktie lijken mogelijk op het Groot Buitenschoor en de populatie die hier 
wordt waargenomen is dan ook volledig afhankelijk van suksesvolle reproduktie 
elders in het estuarium. 

2.5.2. Oligochaeta 

Figuur 23 geeft het seizoenaal verloop weer van de densiteit voor de periode 
augustus 1990 - maart 1994. De densiteit aan Oligochaeta is onderhevig aan 
relatief grote schommelingen. Wel worden hogere densiteiten waargenomen in het 
voorjaar (april-juni). In de zomer Uuli-oktober) worden opvallend lagere densiteiten 
aangetroffen. 

De Oligochaeta zijn momenteel onderwerp van een detailstudie naar de 
populatiedynamiek van deze soort(en). Ondertussen is reeds aangetoond dat op 
het Groot Buitenschoor slechts één soort domineert, nl. Tubifex costatus. 

2.5.3. Pygospio elegans 

Figuur 24 geeft het seizoenaal verloop weer van de densiteit voor de periode 
augustus 1990 - maart 1994. Pygospio elegans, een kleine Spionidae, kan zeker 
niet als een algemeen voorkomende soort op het Groot Buitenschoor worden 
beschouwd. Opvallend is echter de zeer hoge densiteit in de maanden juni en juli 
1991 waarna de soort terug verdwijnt en slechts sporadisch terug voorkomt in lage 
densiteiten ( < 500 ind/m2

). 

De reden om de plotse toename in juni-juli 1991 is niet duidelijk. Wel staan 
Spianiden zoals Pygospio elegans en Polydora spec. bekend als zeer opportunis
tische soorten die zeer snel op veranderende omgevingsvariabelen kunnen 
reageren. 
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INVENTARISERING VAN BEGELEIDENDE 
WETENSCHAPPELIJKE AKTIVITEITEN 

_ Het Instituut voor Natuurbehoud is nauw betrokken bij het projekt OOSTWEST. 
Het projekt OOSTWEST beoogt een analyse te geven van de problematiek rond 
baggeren, storten en de inrichting van het Schelde-estuarium. In het verlengde 
hiervan wordt een verkenning uitgevoerd naar oplossingsrichtingen, die recht doen 
aan de funktie als vaarweg en tegelijk de ekologische karakteristieken als estuarium 
versterken. Hierbij wordt gestreefd naar een lange termijn visie als kader voor 
maatregelen op korte en middellange termijn. In die zin vormt het een nadere 
uitwerking van het Beleidsplan Westerschelde. Het Instituut voor Natuurbehoud 
participeert in de overkoepelende werkgroep OOSTWEST en de werkgroep 
Natuurontwikkeling. Binnen deze werkgroep wordt onderzoek verricht naar het 
ekologisch funktioneren van het estuarium. De inzichten die binnen dit projekt 
verkregen worden zijn van direkt nut voor de studie binnen het Impulsprogramma 
zeewetenschappen en stellen ons in staat onze resultaten in een breder perspektief 
te plaatsen. 

_ Op 21 en 22 juni vond er een Workshop plaats te Antwerpen met als thema 
'Ecological quality of the Schelde basin '. Deze workshop werd gezamelijk geor
ganiseerd door het Instituut voor Natuurbehoud en Rijkswaterstaat. De voor
naamste objektieven van de workshop waren oa. om een overzicht te verkrijgen 
van de beschikbare informatie over de ekologische kwaliteit van het Scheldebekken 
met de nadruk op taxonomische groepen en ekologische processen. Hierbij ging 
speciale aandacht uit naar hoe gevoelig de verschillende groepen of methoden zijn 
om ekologische veranderingen te kunnen dedecteren. Diskussies om een 
gezamelijk ekologisch monitoring programma enj of een geïntegreerd ekologisch 
rehabilitatieprogramma op te zetten stonden tevens op de agenda. Door Tom 
Ysebaert werd een voordracht gegeven over 'Macro- and meiobenthic populations 
in the Schelde estuary' . Deze voordracht was een gezamelijke bijdrage van het 
Instituut voor Natuurbehoud (Tom Ysebaert en Patriek Meire), Sektie Mariene 
Biologie van de Universiteit Gent (Magda Vincx), Rijksinstituut voor Kust en Zee van 
Rijkswaterstaat (Jon Coosen), en Centrum voor Estuariene en Mariene Oecologie 
(Johan Craeymeersch). Hierbij werd een overzicht gegeven van het onderzoek dat 
aangaande macro- en meiobenthos in het Schelde-estuarium wordt uitgevoerd. 
Hierbij werden tevens de onderzoeksobjektieven van zowel onze studie als de 
studie over het meiobenthos (Sektie Mariene Biologie, UG) die binnen het lm
pulsprogramma Zeewetenschappen wordt uitgevoerd kort aan bod. 

Naast deze voordracht vonden nog tal van andere voordrachten plaats door 
verschillende medewerkers van het Instituut voor Natuurbehoud. 

- Op 26 mei vond de NVAE (Nederlandse Vereniging Aquatische Ecologen) 
studiedag plaats met als studieobject het Schelde-estuarium. Het Instituut voor 
Natuurbehoud verleende hierbij zijn medewerking en werden een aantal voordrach
ten gegeven waaronder één voordracht over het macrozoöbenthos in het Schelde
estuarium. Deze voordracht was een gezamelijke bijdrage van het Instituut voor 
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Natuurbehoud (Tom Ysebaert), Rijksinstituut voor Kust en Zee van Rijkswaterstaat 
(Jon Coosen) , en Centrum voor Estuariene en Mariene Oecologie (Johan 

craeymeersch) . Ook deze voordracht ging in op enkele algemene aspekten van 

het macrozoöbenthos van het Schelde-estuarium. 

_ van 5 t/ m 9 september ging het '24th ECSA symposium: Northern and southern 

estuaries and coastal areas' door te Aveiro, Portugal. De ECSA-symposia zijn 
jaarlijkse symposia van de 'Estuarine and Coastal Science Association'. Het thema 
dit jaar behandelt verschillende aspekten van noordelijke en zuidelijke 
kustgebieden, waarbij vooral het onderdeel 'Biology, including community and 
population studies as well as physiological and ecotoxicological responses of 
organisms within these systems' in belangrijke mate aansluit met het onderzoek dat 

door ons uitgevoerd wordt. Tom Ysebaert woonde dit symposium bij, waarbij 
tevens een voordracht gegeven werd in samenwerking met Nederlandse kollega's 
(Rijkswaterstaat) betreffende het macrozoöbenthos van het Schelde- en Eems

estuarium. 
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PROGNOSES EN DOELSTELLINGEN 
VOLGENDE FASE VAN HET ONDERZOEK 

Het hierboven beschreven onderzoek dat in 1994 werd uitgevoerd vormt een 
verderzetting zoals dat in 1993 werd uitgevoerd. De uitwerking van deze monsters 
zal in 1995 verder worden gezet. De verlaagde bemonsteringsfrekwentie moet ons 
in staat stellen meer monsters te kunnen analyseren. Tevens zal dit meer tijd vrij 
maken om een aantal andere onderzoeksaspekten op te starten die reeds voorzien 
waren voor 1994. Konkrete plannen voor het bemonsteren van de waterkolom zijn 
in de maak. Hiervoor zijn twee campagnes met het onderzoeksschip Belgica 
aangevraagd in samenwerking met Prof. Wartel van het KBIN. Tevens zal het 
voorkomen van benthos in de waterkolom boven de bemonsteringslokat jes (m.a.w. 
op de slikken) gevolgd worden. De resultaten hieruit moeten ons in staat stellen 
een beter inzicht te verkrijgen in de populatiedynamiek van bv. Corophium valutator 
en de rol van migrerende individuen hierin. 

In de tweede helft van 1995 zijn experimenten met oa. azoïsche sedimenten 
gepland. Dit moet meer inzicht geven in de (her)kolonizatie van bepaalde types 
sedimenten. 

Ook zijn reeds in 1994 de eerste stappen naar labo-experimenten gezet. 
Een proefopstelling is in de maak en een eerste reeks proeftesten zijn voorzien in 
de eerste helft van 1995. In de tweede helft van 1995 kan vermoedelijk dan gestart 
worden met de bio-assays. 
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HERZIENING VAN HET MNVANGSVERSLAG 

Lijst van overeenkomsten en kontrakten 

Zoals in het aanvangsverslag en het aktiviteitenverslag 1993 reeds werd 
aangegeven, is met het Laboratorium voor Analytische Scheikunde (Prof. W. 
Bayens & Prof. F. Dehairs) van de Vrije Universiteit Brussel een overeenkomst 
gesloten voor he bestuderen van de biobeschikbaarheid van zware metalen. 
Hierbij worden de kosten ± gedeeld door beide instellingen. De financiering van 
deze samenwerking gebeurt volledig a.h.v. eigen kredieten van het Instituut voor 
Natuurbehoud. De eerstte overeenkomst had betrekking op de periode 1 septem
ber 1993 - 1 september 1994. Een nieuwe overeenkomst is nu in de maak om nog 
een tweede jaar hieraan toe te voegen. De studie zelf gebeurt door Vithet Srinetr. 

Het eerste jaar zal afgerond worden met een voortgangsrapportage welke in 
november 1994 klaar zal zijn. Hiervan wordt U een exemplaar toegestuurd. 
Natuurlijk zullen deze gegevens in een later stadium opgenomen worden binnen de 
rapportage t.b.v. het Impulsprogramma Zeewetenschappen. 

De organische microverontreinigingen (PCBs & OCPs, PAKs) zullen door het 
Provinciaal Instituut voor Hygiëne (Antwerpen) geanalyseerd worden. In eerste 
instantie zijn een zestigtal analyses voorzien aan 10.000,- per analyse. De helft van 
deze kosten zal gedragen worden door de werkingskosten van het onderzoeks
programma, de andere helft door het Instituut voor Natuurbehoud zelf. De officiële 
opdracht aan het PIH is in voorbereiding en zallater worden toegezonden. 

Personeel 

Wat betreft het personeel dat werkzaam is op het kontract MS/ 88/ 100 zijn er 
in 1994 geen wijzigingen opgetreden. 
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FIGUREN 

Figuur 1. Situering van de bemonsteringslokaties in het Schelde-estuarium. 

Figuur 2. Totale densiteit op het Groot Buitenschoor (lokatie GBL) in de periode 

augustus 1990 - maart 1994. 

Figuur 3. Totale biomassa op het Groot Buitenschoor (lokatie GBL) in de periode 

augustus 1990 - maart 1994. 

Figuur 4. Aandeel van de verschillende waargenomen soorten in de totale densiteit 

in de periode augustus 1990- maart 1994. 

Figuur 5. Aandeel van de verschillende waargenomen soorten in de totale biomas

sa in de periode augustus 1990- maart 1994. 

Figuur 6. Relatie tussen lichaamslengte en lengte van het 1 o ped. segment van de 

antenne bij ct ct en ~ ~ Corophium volutator. 

Figuur 7. Densiteit (N.m.2
) van Corophium valutator in de periode augustus 1990 -

maart 1994. 

Figuur 8. Biomassa (g AFDW.m·2) van Corophium valutator in de periode augustus 

1990- maart 1994. 

Figuur 9. Verhouding ctctf~ ~ Corophium valutator in de periode augustus 1990 -

maart 1994. 

Figuur 10. Aandeel van de verschillende ontwikkelingsstadia (absoluut en procen

tueel) van Corophium valutator in de periode augustus 1990- maart 1994. 

Figuur 11. Lengte-frekwentiedistributie histogrammen van Corophium valutator in 

1991 (zwart = ~ ~ met eieren in de broedzak). Lengteklassen 1 o ped. segment: 

1 = 0.050-0.099 mm; 2= 0.100-1.149 mm ; 3= 0.150-1.199 mm; ..... . ; 26= 1.250-

1.299 mm). 

Figuur 12. Lengte-frekwentiedistributie histogrammen van Corophium valutator in 

1992 (zwart = ~ ~ met eieren in de broedzak). Lengteklassen 1 o ped. segment: 

1= 0.050-0.099 mm; 2= 0.100-1.149 mm; 3= 0.150-1 .199 mm; ...... ; 26= 1.250-

1.299 mm). 

Figuur 13. Lengte-frekwentiedistributie histogrammen van Corophium valutator in 

1993 (grote histogram: 1 mm zeef met zwart = ~ ~ met eieren in de broedzak; 

kleine histogram: 500 11m zeef). Lengteklassen 1 o ped. segment: 1 = 0.050-0.099 

mm; 2= 0.100-1.149 mm; 3= 0.150-1.199 mm; ...... ; 26= 1.250-1.299 mm). 
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Figuur 14. Densiteit van Corophium valutator gezeefd op resp. 1 mm en 500 ~m 
voor de periode maart 1993- maart 1994. 

Figuur 15. Densiteit (N.m.2) van Nereis diversicolor in de periode augustus 1990 -
maart 1994. 

Figuur 16. Biomassa (g AFDW.m.2
) van Nereis diversicolor in de periode augustus 

1990- maart 1994. 

Figuur 17. Lengte-frekwentiedistributie histogrammen van Nereis diversicolor in 
1991 (lengteklassen vijfde segment: 1= 0.0-0.2 mm; 2= 0.2-0.4 mm; ...... ; 14= 
2.6-2.8 mm). 

Figuur 18. Lengte-frekwentiedistributie histogrammen van Nereis diversicolor in 
1992 (lengteklassen vijfde segment: 1 = 0.0 -0.2 mm; 2= 0.2-0.4 mm; ... ... ; 14 = 
2.6-2.8 mm). 

Figuur 19. Lengte-frekwentiedistributie histogrammen van Nereis diversicolor in 
1993 (lengteklassen vijfde segment: 1 = 0.0 -0.2 mm; 2= 0.2-0.4 mm; ...... ; 14= 
2.6-2.8 mm). 

Figuur 20. Lengte-frekwentiedistributie van Nereis diversicolor op basis van de 500 
~m zeef. 

Figuur 21 . Densiteit van Nereis diversicolor gezeefd op resp. 1 mm en 500 ~m 
voor de periode maart 1993 - maart 1994. 

Figuur 22. Densiteit (N.m·2. ) van Macoma balthica in de periode augustus 1990 -
maart 1994. 

Figuur 23. Densiteit (N.m·2
. ) van Oligochaeta in de periode augustus 1990 - maart 

1994. 

Figuur 24. Densiteit (N.m·2. ) van Pygospio elegans in de periode augustus 1990 -
maart 1994. 
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