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Snm€nvatting

Naar aarleiding van de vondst vm I mphora hemicycla Stoemer & Yang te Zeebrugge (W-Vlamderen)'

u,orden de voomaaÍnste lichtmicroscopische herkenningscriteria van deze soort en enkele ecologische

waamemingen besproken. De mogelijkheid bestaat immers dat Amphora hemicycla in de Lage l-andm

wel meer voorkomt, maaÍ niet altijd als dusdanig herkend wordt

l. lnleiding

Van de 19 Amphora-soorten die door Krammer & Lange-Bertalot (1986) voor de Midden-

Europese diatomeeënflora vermeld worden, zijn er eigenlijk slechts een vieÍal die in zoetvr'ater

alom verspreid en zeer fiequent voorkomen, ttl. Amphora copulata (Kiitz.) Schoeman &

Archibald (syn. A. libyca Ehr.), l. ovalis (Kiitz.) KlJlrz., A. pediculus (Kiitz.) Grun. en L
veneta KÍltz. Het onderscheiden van deze soorten zal gewoonlijk niet al te veel problemen

opleveren, zodat (vooral de meer recente) literatuurgegevens betreffende hun verspreiding en

ecologie relatief betrouwbaar zullen overkomen; dit zeker in vergelijking met soorten van op

dit vlak notoire genera zoals b.v. Nitzschia, om er maaÍ één te noemen. Ook in het geval van

de vernoemde "algemeen bekende" Amphora's kunnen er echter gelijkaardige prohlemen

ontstaan. Dit bijvoorbeeld wanneeÍ blijkt dat er een grotere taxonomische variatie schuil gaat

in het gebruikte soortconcept dan oppervlakkige waamemingen laten vermoeden. Zo hebben

Lee & Round (1987, 1988, 1989) aangetoond dat de algemeen toegepaste concepten van

zowel Ámphora copulata, Á. ovalis als Á. pediculus, in feite meerdere van elkaar verschillende

morfotypèn omvatten. In het geval van Amphora copulata is hieruit ook de afsplitsing van ,4.

copula'ta var. epiphytica gevolgd (Round & Lee, i989), die als enige zoetwater-Amphora

epifyisch op undè.. diatomeeên zou leven (zie ook chang & steinberg, 1988). Hoe deze

waarnemingen zich verder naar de taxonomie en het toegepast diatomeeênonderzoek zullen

vertalen uult nog af te wachten. In deze nota wordt gewezen op een tweede, meer voor de

hand liggend, piobleem dat bij het identificeren van Amphora kan optreden: het niet onder-

scheiden van een afzonderlijke soort die een oppervlakkige gelijkenis vertoont met de erg

algemene voÍïnen, maar waarvan de gangbare literatuuÍ geen melding maakt'

Het betreft hier met narne Amphora hemicycla Stoermer & Yang, die na de beschrijving uit

Lake Michigan in N-Amerika (Stoermer & Yang, 1971) nog Muwelijks in de literatuur is

opgedoken. Recent werd Amphora hemicycla evenwel door Reichardt (1990) opgemerkt op

""n 
urtl groot aantal plaatsen in Europa (i.c. Beiererl Oostenrijk, Zwitserland en Noord-

Ierlandj; u..' 
""n 

endeem voor het Nieuwe Continent is hier dan ook geen sprake. Ook in

België blijkt deze soort voor te komen (Denys, 1996). Om de aandacht op het optreden van

.lmphora hemicycla in de Lage Landen te vestigen en eventuele (verdere?) verwarrlÍlg met

gelijkende soorter! in het bijzonder A. ovalis (Kiitz.) Kiitz. te voorkomerq worden een over-

ir.ht u- de diaglostische lichtmicroscopisch waarneembare kenmerken, met enkele begelei-

dende illustraties en enige ecologische gegeveÍrs i.v.m. de Vlaamse vindplaatsen gegeven.



2. Lichtmicroscopische kenmerken

De schaaltjes van Amphora hemicycla (Fig. I -8) zijn opvallend robuust gebouwd en zwaar
verkiezeld. Reichardt (1990) vermeld de volgende kenmerken: lengte 36,4-76 pm, breedte 8.2-

l6 pnL l0-12 striae / l0 pm en I 1-13 regelrnatig geplaatste, ronde tot vierkantige, punctae per

l0 pm; de eigen waarnemingen vallen binnen deze marges. Alleen al door deze karakteristie-

ken blijft enkel nog de mogelijkheid open tot verwarring met Ámphora copulata, A. ovalis of
Á. calumeíica (Thomas) M. Peragallo. De omtrek van de schaaltjes verschaft reeds verdere

identificatiecriteria. In raphezicht is de ventrale zrjde bij Á. hemicycla, in zijn geheel genomen,

nagenoeg rechtlijnig met daarbij in het midden een vrij sterk uitgesproken zwelling (Fig. l-2, 3-
4). Bij hele cellen of gekantelde schaaltjes is dit minder goed te zien (Fig. 3). Brj A. ovalis,
waarvan typemateriaal treffend geillustreerd is door Schoeman & Archibald (1986), is deze

zijde doorgaans eerder concaaf en is een mediane zwelling afuezig of weinig uitgesproken. De

dorsale zijde is, in vergelijking met ,4. copulata en A. ovalis, minder convex waarbij het

middendeel relatief vlak blijft. Bij iets scheef liggende schaaltjes toont de dorsale kant in het

midden licht ingebogen. De uiteinden zijn, vooral bij grotere exemplaren, vaak iets uitgetrok-
ken en naar de ventrale zijde aÍgebogen. Het duidelijkste differentiërende kenmerk t.o.v.

voornoemde laxa (cf. ook de naamgeving) wordt - eveneens bij raphezicht - evenwel door het

uitzicht van de centrale area geleverd. Het ventrale deel is halfcirkelvorÍnig en gewoonlijk niet

helemaal van de hyaliene buikrand afgescheiden. Het dorsale deel is langestrekter, evenals wat

breder, dan het ventrale en ook halfcirkelvormig of rechthoekig, met een rechte bovenrand. Er
zijn geen begrenzende punctae naast de raphe. Bij het scherpstellen ziet men vanuit de beide

hoeken van het dorsale deel gekromde "hoorntjes" vertrekken (Fig. 3-a). waartussen de striae

niet gepuncteerd zljn.Deze hoomtjes lopen door tot dicht tegen de duidelijke langsband die de

overgang naar het residuum markeert. Bekijkt men de cellen vanop de residuumzijde (Fig. 7-

8), dan valt voor de omtrek (bij scherpstellen) de abrupte overgang vaÍl het vrij rechtrandige

middendeel naar de sterk naar elkaar toelopende uiteinden op. Daamaast is vooral de aandui-

ding van de centrale area als een erg donkere vlek karakteristiek. Wat de structuur betreft,

lijken de schaaltjes vanA. hemicycla ook vrij sterk op die vanl. calumetica, die eveneens uit

het Michiganmeer beschreven werd. Deze zeldzaríe soort bezit evenwel een lantaarnvormig

mediodorsaal aanhangsel en een duidelijk ingebogen dorsale zijde, terwijl de centrale area

enkel ventraal duidelijk ontwikkeld is.

3. Voorkomen in Vlaanderen

Amphora hemicycla werd te Zeebrugge (West-Vlaanderen) aangetroffen in drie perrnanente

plassen, gelegen tussen de duingordel en het polderland nabil Blankenberge. De depressies

waarin deze plassen gelegen zijn van oorsprong zogenaamde inlagepolders en werden vanafde

15d' eeuw gegraven (voor een uitgebreide bespreking van het gebied wordt verwezen naar

Vanhecke, 1993). Ten dele maken deze plassen deel uit van het natuurreservaat "de Fontein-

tjes".
De soort komt er voor in twee naast elkaar gelegen vljvers die als hengelwater gebruikt

worden en een ca. 800 m meer noordoostelijk gelegen langwerpige plas, waar lange tijd andere

vormen van waterÍecreatie beoefend werden. In alle drie de plassen staat vaak een stevige

golfslag. Waterplanten z|n er erg schaars ofniet meer aanwezig; de oevertregroeiing bestaat

vooral uit een smalle gordel Phragmites en Typha. Diatomeeënmonsters werden er genomen

op 41711996. In laatstgenoemde plas bedroeg de frequentie 0,8 % in een bodemmonster en

werd Ampfutru hemicycla ook buiten de telling (500 schaaltjes) waargenomen in een
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perifltonmonsteÍ vrt Potamogeton pectinatus. De voomaamste begeleidende taxa waren hier
Amphora pediculus, Á. copulata, Stephanodiscus hantzschii Grun. en Cvclotella meneghinia-
na Kitz. in het bodemmonster en Gomphonema lateripunctatum Reichardt & Lange-Bert., G.

par-vulum (Kiitz.) Kiitz., Navicula capitatoradiata Germain en Epithemia sorex Kitz. op
Potamogeton. In de kleinere visvijver werd, Ámphora hemicycla eveneens enkel buiten de

telling gezien in een perifftonmonster van Typha latifolia met vooral Gomphonema parwtlum,
Nitzschia frustulum (Ktitz.) Grun., N. amphibía Gnn., Achnanthes minutissima Kiitz. en

Navicula minima Gnn. In de grotere visvijver daarentegen bedroeg de ffequentie ó % in een

erg zandig bodemmonster (veelvuldig als levende cellen), Ínaar werd ze niet gevonden in
afschraapsel van Íietstengels. Fragilaría capucina Desm. var. vaucheriae (Ktitz.) Lange-Bert.,
Navicula gregaria Donkin en N. protracta (Grun.) Cl. waren hier de talrijkste begeleiders. De
waargenomen verdeling liikt erop te wijzen da| A. hemicycla er wel eens eerder vooral een

epipsammische dan een epif'tische levenswijze op na zou kunnen houden.

Tabel I geeft enige fysisch-chemische gegevens betreffende de vindplaatsen. Hieruit blijkt
dat het elektrollt- en voedselrlke, alkalische waters met een redelijke zuurstofverzadiging zijn.
Vooral het water van de visvijvers bevat veel ionen en is - zoals te verwachten - sterker
organisch belast dan de recreatieplas. Een dergelijk milieu liikt Amphora hemicycla wel te

bevallen.

Parameter

1'fc)
pll

Or(mg1l)

COD (mg Or/l)

EGV (pS/cm)

Cl'(mg/l)

tot-P (mg P/l)

Kj-N (mg N/l)

SOo'(mg/l)

Na- (mg/l)

Ca'?-(mg/l)

K'(mg/l)

Mgr'(rng/l)

Recreatieplas

26 (19)

8,6 (9,0)

12,6

fl

7 1 0 (758)

122

<0, I

', 4q

3l

A\4

14,2

13.7

Kleine Visvijver

25 (19)

9,0 (9,6)

ll,3

108

1098 (r 190)

259

0,52

5',7'7

lf

167,0

44,6

t 6,l

t7 |

Grote Visvijver

27 (18,4)

9,6 (9,2)

111

t25

1200 (1326)

278

o,46

7,05

25

t69,6

51 q

I 5,0

17,5

Tabel l: Waarden van enkele fysisch-chemische parameters op I l/ó
(bron Vlaamse Milieumaatschappij) en - nxsen haakjes - 41711996.

In tabel 2 zijn de gewogen gerniddelden van enkele ecologische indicatiescores volgens van

Dametal. (1994)voordeviermonstersmetl. hemicycla weergegeven. Dezebevestigenhet
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beeld dat door de overige analyses gegeven wordt.

lndicatie

PH (R)

Saliniteit (H)

N-metabolisme (N)

Zuurstofbehoefte (O)

Saprobie (S)

Trofie (T)

Recreatieplas
Potamogeton

?q

', 1

)n

4)

Recreatieplas
benthos

2,2

11

2,6

?5

4,9

Kleine visvijver
Typha

?o

\ Í)

Grote visvijver
benthos

4,0

)4

)1

3,0

2,6

4.9

Tabel 2: Gewogen gemiddelden vm ecologische indicatiewaardo (van Dam el al., 1994),
monstemame 4/7/1996.

4. Tot slot

Te vermoeden valt dat Amphora hemicycla in onze streken wel eens vrij algemeen zou

kunnen zdn, maar mogelijk vooral als A. ovalis gedetermineerd wordt. Dit blijkt zelfs in de

Amerikaarse literatuuÍ wel eens het geval te zijn (b.v. Wujek & Rupp, 1980), wellicht omdat

ook Patrick & Reimer (1975) deze Amphora enkel bij naam vermelden. De soort is evenwel,

mits enige opmerkzaamheid, niet moeilijk te herkennen. Wellicht )s A. hemicycla vooral als

bodembewoner in enigszirs vervuilde en elektrolytrijke zoetwaters te verwachten.

Bij de vondst van taxa die uit andere werelddelen beschreven zijn, kan men zich aforagen of
het geen recente inwijkelingen betreft, die bijvoorbeeld met aquariummateriaal en dergelijke

gerÍnporteeÍd werden. Zo lijkt bijvoorbeeld Cymbella triangulum (Ehr.) Cl. samen met rood-

wangschildpadden in Frankrijk te zijn ingevoerd (Bertrand & Coste, 1994). Reichardt (1990)

vermoedt bij sommige van zijn sedimentmonsters een subfossiele herkomst. ln 28 oudere

monsters (1852-1975) uit het gebied Zeebrugge - Blankenberge werd Amphora hemic-vcla rr,et

gezien. Wel hebben we één schaaltje Íumgetroffen in herbariummateriaal van Pilularia
globulifera dat in 1898 te Kalrnthout (Antwerpse Noorderkempen) werd ingezameld (Denys,

1996). Contaminatie met recent materiaal uit de Fonteintjes kan hierbij niet zijn opgetreden.

Mede gezien het voorkomen op van elkaar verwijderde plaatsen in Europ4 lijkt het er dus op

dat in het geval van A. hemicyclu een dergelijk recent verspreidingsfenomeen kan worden

uitgesloten.
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