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Een openingswoord:

"It goes without saying that the tabular model for ecosystem development
has many parallels in the development of human society itself. In the human
society, as in the pioneer ecosystem, high birth rates, rapid growth, high
economic profits, and exploitation of accessible and unused resources are
adventageous, but, as the saturation level is approached, then drives must
be shifted to consideration of symbiosis (that is 'civil rights', 'law and
order', 'education' and 'culture'), birth control and the recycling of sources."

(Odum 1969)
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING

1.1 Foulingon derzoek: zuiver wetenschappeli 1k

De term 'successie' speelt in onderzoek naar de ontwilckeling van benthische
gemeenschappen op hard substraat een centrale rol. In dit verslag wordt gebruik
gemaakt van een algemene definitie: veranderingen in een gemeenschap, volgend
op een verstoring die open ruimte kreeert (Connell & Slatyer 1977; Foster &
Sousa 1985).

De kiassieke successietheorie van Clements uit 1916 - ruim een halve eeuw
de nleest geaccepteerde - gaat ervan uit dat de successie één richting opgaat en
voorspelbaar is (Clements 1928; Margalef 1968; Odum 1969). Vroege kolonisten
veranderen de omgeving zodanig dat de kondities ongunstig worden voor de
vroege pioniers en gunstig voor latere kolonisten. Zodra deze nieuwe soorten
gevestigd zijn worden de kondities nOg ongunstiger voor de pioniersoorten. Elke
stap in het proces is het resultaat van wat eraan vooraf ging en is de oorzaak
van wat komen gaat. De fysieke omgeving bepaalt het patroon en de sneiheid
van de successie. Het eindstadium is steeds een stabiele (klimax)gemeenschap
(Odum 1969). Dit 'voiwassen' stadium wordt gekarakteriseerd door een hoge
diversiteit en gedomineerd door K-sirategen (d.w.z. superieure 'kompetitors' met
een relatief langzame ontwikkeling, hoge leeftijd, grote lichaamsomvang en laag
metabolisme) (Margalef 1968; Odum 1969). Deze kiassieke visie op succes-
sieprocessen is vooral gebaseerd op onderzoek naar terrestrische plantenge-
meenschappen (Connell & Slatyer 1977; Sousa 1979). De laatste decennia wordt
vooral gekeken naar de ontwikkeling van (sub-)littorale mariene benthische
gemeenschappen op hard substraat (Dean & Hurd 1980; Sousa 1979). Als het
substraat kunstmatig is spreekt men van foulingonderzoek. Het belangrijkste
voordeel van foulingonderzoek boven terrestrisch successie-onderzoek is het snel
verlopen van de ontwikkelingen. Bovendien zijn experimentele manipulaties
relatief eenvoudig uit te voeren (Dean & Hurd 1980; Greene & Schoener 1982;
Hirata 1986; Osman 1977; Sousa 1979) en zijn kunstmatige substraten uniform
van aard en makkelijk dupliceerbaar (Osman 1977). De beperkende faktor in
mariene epibenthische gemeenschappen is eenduidig: de beschikbare ruimte
(Paine 1984). Er werden steeds meer aanwijzingen gevonden dat successie-
patronen niet verklaard kunnen worden met het kiassieke successiemodel
(Connell & Slatyer 1977; Foster & Sousa 1985; Sousa 1979), Connell en
Slatyer (1977) stelden drie altematieve modellen voor:

Facilitatiemodel
Aan het begin van de successie zijn slechts enkele soorten in staat zich te
vestigen. Deze pioniersoorten bereiden de weg voor voor nieuwe soorten, die
aThankelijk zijn van de reeds gevestigde pioniers. Dit worth ook wel bet
'obligate successiemodel' genoemd en komt overeen met bet model van Cle-
ments.

Tolerantiemodel
Vroege kolonisten hebben geen invloed op nieuwe soorten. Als nieuwe soorten
eenmaal gevestigd zijn, remmen ze de remnvasie van de vroege kolonisten.

Inhibitiemodel
Vroege kolonisten remmen de vestiging van latere kolonisten.
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In veel foulinggemeenschappen blijken inhibitie, faciitatie en tolerantie
gelijktijdig op te treden (Chalmer 1982; Dean & Hurd 1980; Greene & Schoe-
ner 1982; Sousa 1979). Volgens Dean en Hurd (1980) is inhibitie in fouling-
gemeenschappen het belangrijkste. Facilitatie-interakties beinvloeden slechts de
sneiheid van de ontwikkeling, terwiji inhibitie de soortensamenstelling bepaalt.

Naast deze biotische interakties zijn de volgende faktoren belangrijk bij de
ontwikkeling van foulinggemeenschappen: sustraatkenmerken, diepte, seizoen en
verstoring. Kontinue verstoring zoals vervuiling kan de gemeenschap in een
vroeg successiestadium houden zodat de diversiteit laag blijft (Anger 1978;
Green 1983). Ms de verstoring verdwijnt vindt ontwikkeling tot een ander ge-
meenschapstype plaats (Mook 1981). Ms de verstoring periodiek is - bijvoor-
beeld veroorzaakt door predatie, ijsschotsen en omvallende rotsen - ontstaat kaal
hard sub straat. Deze 'patches' staan open voor kolonisatie en bieden soorten die
vóór de verstoring niet of nauwelijks aanwezig waren, de mogelijkheid zich te
vestigen of uit te breiden (Smedes & Hurd 1981; Sousa 1984). Periodieke
verstoring zorgt zo voor een hogere diversiteit en voorkomt dat één of enkele
organismen gaan domineren (Okamura 1986; Russ 1980; Sousa 1984). Mariene
benthische gemeenschappen worden beschouwd als systemen die konstant in
verschillende stadia van herstel na verstoring verkeren, zodat een klimaxstadium
vrijwel nooit bereikt wordt (Connell & Slatyer 1977). Successieprocessen zijn
dan een integraal onderdeel van deze gemeenschappen in plaats van alleen een
tot een eindstadium leidend tijdelijk mechanisme (Foster & Sousa 1985). Zuiver
wetenschappelijk foulingonderzoek kan beschouwd worden als onderzoek waarin
periodieke verstoringen die leiden tot open ruimte worden nagebootst door het
aanbieden van kaal substraat (McGuinness 1988).

1.2 Foulingonderzoek: het praktische belang

Zuiver wetenschappelijk foulingonderzoek wordt vaak verricht onder een
praktische viag (bijv. Meadows 1969; de Wolf 1973), namelijk het verkrijgen
van meer inzicht in de mechanismen die zorgen voor de hinderlijke aangroei op
schepen, olieplatforms, boeien, koelinlaten en kademuren. Deze aangroei zorgt
voor allerlei problemen: lage vaarsnelheden, hoge stookkosten, verstopte koelin-
laten en een snelle korrosie van metalen voorwerpen (overzicht: Redfield &
Hutchins 1952). Er bestaat dan ook een ekonomische noodzaak om fouling te
bestrijden. In het verleden bestond foulingbestrijcling uit het mechanisch verwij-
deren van de aangroei of het aanbrengen van antifoulingverven (Redfield &
Ketchum 1952). De afgelopen jaren zijn geavanceerde antifoulingverven ontwik-
keld die de giftige toxinen zo gedoseerd mogelijk vrijgeven (Bultman et al.
1984; Fischer et al. 1984; Preiser et a!. 1984). Hoewel makrofouling op deze
manier volledig voorkomen kan worden, blijven er problemen bestaan (Houghton
1984):

* Mikrofouling, waarvan de nadelen tot voor kort onderschat zijn, is niet
geheel te bestrijden met de huidige mechanische en chemische methoden.
* Antifoulingverven zijn schadelijk voor het milieu.
* Het ontwikkelen en toepassen van de technologiëen en het regelmatig
vervangen van de verven is kostbaar.

Biologisch onderzoek biedt wellicht mogelijkheden. De door benthische diato-
meen en bakterien gevormde slijmlaag kan de belangrijkste makrofouling-
organismen aantrekken of afstoten (Fischer et al. 1984; Mitchell & Kirchman
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1984). Zo worden de aanhechting van algen en de vestiging en metamorfose
van de polychaet Janua brasiliensis bevorderd door polysachariden. Vestiging
van oesterlarven wordt daarentegen door bepaalde chemikalieen geremd. Kon-
trôle van de vorming van de bakterile laag kan een middel zijn in foulingbe-
strijding (Mitchell & Kirchman 1984). Naast het ontwikkelen van een eventuele
biologische antifouling draagt foulingonderzoek bij aan het gerichter toepassen
van de bestaande methoden.

1.3 Doestelling en vraagsteflin2en

De doelstelling van dit orinterende onderzoek was een beschrijving te geven
van de sessiele pioniersgemeenschap op kunstmatig hard substraat in het sublit-
toraal van de Eemshaven. De vraagstellingen waren als volgt:

* Is foulingonderzoek in de korte tijd van een doktoraalonderwerp mogelijk?
* Weilce organismen koloniseren het substraat en wat is de bedekking van
deze organismen?
* Kan er aan de hand van de volgende vragen jets gezegd worden over het
mechanisme dat een rol speelt bij de ontwikkeling van de pioniersgemeen-
schap:

Wat is de invloed van vroege kolonisten op later te vestigen
organismen?
Is er een seizoenaliteit in de broedval?
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2.1 Onderzoeks2ebied

HOOFDSTUK 2 U1TVOERING

De Eernshaven ligt op 30 km ten noorden van de stad Groningen in het oos-
telijk dccl van de Nederlandse Waddenzee en maakt dccl uit van het buiten-
gebied van het Eems-Dollard estuarium (flg.la). Het estuariene karaker van -het
gebied blijkt uit fluktuaties in saliniteit, temperatuur en troebeiheid (bron:
medngen DGW-RWS 1987/88). Dc haven is nauweijks vervuild (bron: Haven-
schap Delfzijl/DGW-RWS). Het harde subsu'aat in de haven is vooral kunstina-
tig van aard: de basaltblokken van de dijk tot 1,5 meter NAP en verder
schepen, kademuren, boeien en kettingen. Dc natuurlijke harde ondergrond
bestaat uit in de bodem verankerde schelpaggregaties (Myrilus edulis ). Het
onderzoek werd uitgevoerd in het noordoostelijk dccl van de haven (fig. ib).
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figuur 1 a) De Waddenzee met her Eems-Dollardestuarium
A = buitengebied met de Eemshaven (X)
B = middengebied
C = de Dollard

b) De Eemshaven met de onderzoekslokatie (X).



2.2 Opstellin2

2.2.1 Substraatsoort

Een blik op de literatuur laat zien dat kunstniatig hard substraat in vele
soorten en afmetingen gebruikt wordt voor foulingstudies (tabel 1). Dc volgende
eigenschapptn van het substraat beinvloeden de vestiging en ontwikkeling van
sessiele gemeenschappen: kleur (de Wolf 1973; Yule & Walker 1984), struktuur
(Crisp & Barnes 1954; Keough & Downes 1982; McGuinness & Underwood
1986), afmeting (Osman 1977; Sousa 1984), vorm (Okamura 1986) en che-
mische en fysische samenstelling (Jonkers 1987; Leewis & ter Kuile 1985; ter
Kuile & Waardenburg 1986) . Na overleg met Rob Leewis (DOW-RWS) en
parallel met een in de Oosterschelde verricht foulingonderzoek (Aerts 1988)
werd gekozen voor grijze trottoirtegels (30x30x5 cm), gemaakt van beton en
kiezel. Beton is een goede ondergrond voor aangroei (ter Kuile & Waardenburg
1986) en de ruwe struktuur van de tegels bevordert de vestiging van larven
(Crisp & Barnes 1954; Yule & Walker 1984). Orndat pas gefabriceerde
betontegels chemicthen (voorai loogverbindingen) bevatten die ongunstig zijn
voor de ontwikkeling van de foulinggemeenschap (Jonkers 1987; Leewis & ter
Kuile 1985) werden uitgeloogde tweedehands stoeptegels gebruikt.

label 1 De diversiteit van in foulingonderzoeken gebruikte substraten is groot
(een greep uit de llreratuur).

2.2.2 Rekken en plaatsing

Van een mekanoachtig ijzer met de merknaam 'handysteel' werden twee
rekken gefabriceerd. Om wegzinken in de zachte bodem te voorkomen werd
halverwege de poten een houten plaat bevestigd. Op het ene rek (fig.2) was
plaats voor twee en op het andere (50x105x140 cm) voor drie rijen van vier
tegels. Beide zijden van de tegels waren beschikbaar voor kolonisatie.
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Auteur Soort substraat Afmeting Stand Lo.v. ondergrond

Aerts (1988) stoeptegeLs 30 x 30 cm 45
Costelloe et al (1986) asbest + belon 30 30 cm hor. + vert.
Dean & Hurd (1980) asbest op PVC 10 x 10 cm yen.
Greene (1983) zwart keramiek 15 x 15 cm 20
Greene et al. (1983) wit formika 412 cm2
Foster (1975) asbest 1 x 1 x I m hor. + yen.
Hirata (1986) 20 x 20 cm vert.
Schmidt (1982) zw. perspex en plastic 25 x 25 cm hor. + yen.
Schoener & Greene (1981) wit forTnika 20 x 20 cm hor.

figuur 2 Eén van de twee rekken. Op dir rek (50 cm hoog, 70 cm lang en 140
cm breed) was plaars voor 2 rijen van 4 regels.



Op 23 december 1987 werden de rekken met behuip van SCUBA op 2 meter
van eLkaar op 6 meter NAP in het weinig gebruikte noordoostelijk deel van de
haven geplaatst (fig.lb). De opstelling stond 30 meter van de dijk op de
slibbodem en loodrecht op de heersende stroomrichting.

Op de bovenzijden van de tegels lag al na enkele weken een sedimentlaag
van een halve centimeter. De maatregel om tijdens elke duik de sedimentlaag
weg te wapperen bleek onvoldoende. Daarom werden de tegels op 7 februari
1988 gekanteld. Vanaf toen stonden de tegels op de houten plaat onder een
hoek van Ca. 70°, met de bovenzijde richting wateropperviak. Deze maatregel
voldeed om sedimentophoping tegen te gaan. Om een indruk te krijgen van de
invloed van sedimentophoping op de foulinggemeenschap bleven twee tegels in
de oorspronkelijke horizontale posilie.

2.3 Monsteren

2.3.1 Destruktief monsteren

In foulingonderzoek worden twee monstermethoden toegepast (Littler & Littler
1985; Schoener & Greene 1981): de destruktieve en de niet-destruktieve. Bij de
eerste methode worden een aantal identieke substraten gelijktijdig geplaatst. Na
een bepaalde periode worden de eerste panelen verzameld en bekeken, een tijd
later de volgende enz. Op die manier ontstaat een beeld van de kolonisatie. Een
premise bij deze methode is dat alle gelijktijdig geplaatste substraten dezelfde
processen ondergaan. Bij de niet-destruktieve methode worden de panelen na
een bepaald interval boven water geobserveerd en weer onder water gezet voor
verdere successie. Een variant hierop is het onder water bekijken van de
substraten.

In dit onderzoek werden de tegels destruktief gemonsterd omdat bij de
Eemshaven geen onderzoeksfaciliteiten aanwezig zijn en omdat het slechte
onderwaterzicht, het koude water en de geringe afmetingen van de organisnien
het onderwater bekijken van de tegels onmogelijk maakte. Verder is deze
methode de meest toegepaste, zodat de resultaten vergeleken kunnen worden met
andere onderzoeken.

2.3.2 Monsterschema

In de loop van het experiment werden drie series tegels in duplo geplaatst en
volgens schema opgedoken (fig.3):
Serie A
Deze serie werd ann het begin van het onderzoek (23 december) ingezet en
regelmatig (eens per 3-4 weken) gemonsterd. De lege plekken op de rekken
werden opgevuld met de tegels van serie B en C.
Serie B
Deze serie werd ongeveer halverwege het onderzoek (27 april) geplaatst. Het
vergelijken van serie A met serie B gaf informatie over de invloed van reeds
gevestigde op latere organismen.
Serie C
Deze serie (vanaf 30 maart) bestond uit tegels die steeds drie tot vier weken na
plaatsing verwijderd werden. Op die manier werd een beeld verkregen van de
invloed van het seizoen op de broedval.
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figuur 3 Het monsrerschema,
voor.

De getallen stellen het aantal dagen na plaatsing

De tegels van de drie series werden steeds op dezelfde datum opgedoken, De
op 21 mei gemonsterde tegels van serie C dienden tevens als eerste tegels van
serie B. De monsterfrekwentie was eens per drie tot vier weken, maar was lager
in de winter vanwege de te verwachten langzame aangroei in dat seizoen (Dean
& Hurd 1980; Harms & Anger 1983; Meadows 1969).

2.3.3 Opduiken en verwerken van de tegels

De opgedoken tegels werden in een met zeewater gevulde bak naar het Biolo-
gisch Centrum gebracht, in een koelcel in stromend water geplaatst en de
volgende dag met een stereoloupe aan beide zijden bekeken. Om beschadiging
van de organismen op de onderliggende tegelzijde te voorkomen werd de tegel
op rubberen doppen in een met zeewater gevulde fotobak gelegd. In verband
met randeffekten (Hirata 1986; Okamura 1986) werd niet de hele tegel maar een
viak van 20x20 cm in het midden van de tegel bekeken (fig.4). Dit viak werd
afgebakend met elastiekjes. Van de tegels werden dia's gemaakt.

8

20 '8cm
figuur 4 Het bekeken centrale viak (20x20 cm) van de tegels (gearceerd). J.v.m.

sedimentophoping op de houten plaat werd aan de onderkant van de
tegels een rand van 8 cm en aan de bovenkant een rand van 2 cm
afgezet.
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Sei-ie A 0 41 78 98 126 150 173 189 221
(18 legels)

______ ____________________________________________

0 honzo,nale tegels) 221

SeieB 024 45 63 95
(6 tegels)

SerieC 0 28
(10 tegels) 024

.0 — 21

0 — 18
0 32

Monsterdatum 23-12 .7-2 10-3 30-3 27-4 21-5 11-6 29-6 1-8
1987 1988

2
20

5:



Van het centrale deel van beide tegelzijden werden bet aantal individuen per
soort per opperviak, het bedekkingspercentage per soort en specifieke interakties
(zoals overgroeiing) beschreven.

Het aantal individuen van een soort per opperviak kan het beste direkt met
het oog geteld worden. De organismen waren hiervoor echter te klein. Afhan-
kelijk van de dichtheid van de soort werd het aantal per opperviak op één van
de volgende twee manieren bepaald:
* Met de binokulair werden alle individuen van een soort geteld.
* Van een aantal 'op gevoel random' over de tegel verspreidde binokulairbeel-
den (vergroting: 12x, opperviak: 1,049cm2) werd het aantal individuen van een
soort geteld. Het gemiddelde per beeld was een maat voor de dichtheid op de
tegel.

Het bedekkingspercentage werd gesplitst in de primaire bedekking (het
percentage van het centrale tegelopperviak dat door een soort bezet werd) en de
sekundaire bedekking (het deel van het centrale viak dat bezet werd door
organismen die op andere organismen gevestigd waren) (Dayton 1971). Het
werd als volgt gekwantificeerd:
* Voor elke soort apart en alle soorten samen werden de primaire en sekundaire
bedekking met het oog geschat. Deze schattingen werden uitgedrukt in een
bedekkingsindex volgens de gemodificeerde Braun-Blanquetmethode (Barkman et
al. 1964; Leewis & ter Kuile 1985) (tabel 2) en in een percentage (Weinberg
1981).
* Het primaire en sekundaire bedekkingspercentage per soort werd geschat voor
dezelfde binokulairbeelden als bij de dichtheidsbepaling. Het gemiddelde percen-
tag per beeld was een maat voor het bedekkingspercentage van de tegel.
* Bedekkingspercentages werden bepaald door de dia's te projekteren op
millinieterpapier en het aantal bedekte hokjes te tellen. Omdat details op de
dia's nauwelijks te zien waren, was dit alleen mogelijk voor het bedekkings-
percentage van alle organismen samen.

Index Betekenis

r een of enkele exemplaren
1 talrijk, bedekking < 1% of

minder talrijk, bedekking I - 5%
2m zeer talrijk, bedekking < 5%
2a aantal willekeurig, bedekking 5 - 12.5%
2b aainal willekeurig, bedekking 12.5 25%
3 aantal willekeurig, bedekking 25 - 50%
4 aantal willekeurig, bedekking 50 - 75%
5 aantal willekeurig, bedekking 75 - 100%

tube! 2 De Braun-Blanquerindex (ult: Leewis & rer Kuile 1985).
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HOOFDSTUK 3 RESULTATEN

Aigemeen

In totaal werden 34 tegels opgedoken. De tegels van de laatste monstering (1-
8-88) konden wegens tijdgebrek slechts kwalitatief bekeken worden. De ruwe
resultaten staan in de bijiagen 1 (aantal individuen per opperviak), 2 (bedek-
kingspercentages), 3 (aantal soorten) en 4 (verschillende methodes om bedek-
kingspercentages te bepalen). Van het aantal individuen per opperviak en de
bedekkingspercentages is steeds het gemiddelde van de duplotegels gebruikt.

Na het beschrijven van de aangroei op de tegels aan de hand van de belang-
rijkste (3.2) en de andere soorten (3.3) komen de overige resultaten - zoals de
aangroei op de horizontale tegels aan bod (3.4). Maar eerst jets over de diver-
siteit van de pioniersgemeenschap (3.1).

3.1 Aantal soorten

Er werden 6 kolonievormende en 8 solitaire soorten aangetroffen op de tegels
(tabel 3). Alle organismen groeiden zowel op kale (serie C) als op begroeide

Naam Type Kolonie (k) Op substraat (1) Aanhechting
solitair (s) of ander (in mm2)

organisme (2)

Ciliaat indeL ciliaat (erect) k 112 0.01
Elniinius modestus zeepok s 112 1-150
Polydora ciliata kokerworm s 112 1-50
Mytilus edulis mossel s 112 <0.1-1
Alcyonidium mytili bryozo (korst) k 112 1-100
Campanulidae sp. hydroid (erect) k 2 1

Diadumene cincta anemoon s 1(2 1-100
Obelia dichotoma hydroid (erect) k 112 0.1-10
'Slurr indet. protozo (7) s 112 0.01
Actinothoe anguicoma anemoon s 112 0.1-4
Coryne sarsii hydroid (erect) k 2 0.1-5
Electra plosa bryozo (korst) k 1(2 1-1000
Molgula manhattensis zakpijp s 1/2? 500
Serpulidae sp. kalkkokerworm s 1/2 1-10

tabel 3 De 14 soorten op de tegels (in chronologische volgorde).

substraten (serie A). Uitzonderingen waren de slechts é6nmaal aangetroffen
Molgula manhattensis en Serpulidae sp..

Het aantal soorten op de tegels van serie A was laag in de wintermaanden en
steeg in de loop van het vooijaar tot een maximum van 12 (fig.5a). Serie B
startte in april met kale stenen en haalde serie A in de eerste maanden vrijwel
in (fig.5b). Het maximaal aantal soorten dat op kaal substraat in een paar weken
vestigde (serie C) was 9 (fig.5c).

Op alle monsterdagen van serie A werden op de onderzijden van de tegels
meer soorten geteld dan op de bovenzijden (fig.5a), maar voor de andere series
is dit onduidelijk (fig.5bIc).
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figuur 5 Aantal soorten.
a) Serie A (aanvang: 23-12-87)
b) Serie B (aanvang: 27-4-88)
c) Serie C (aanvang: 30-3 -88)
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De kokerworm Polydora ciliata (fig.6) en de zeepok Elminius modestus
domineerden de pioniersgemeenschap en spelen in de rest van het verhaal de
hoofdrol.

figuur 6 Polydora ciliata (uit Daro & Polk 1973). Voedingswijzen:
a) detritus van het substraat schrapen
b) grazen
c) necrofagie: eten van dode zeepokken (Balanusj
d) wervelen van deeltjes.

3.2 De dominante soorten

Lange serie (serie A)

In de loop van de eerste maanden werden de tegels aan beide kanten bedekt
door de dominante soorten. De tegels van mei waren begroeid met een tot twee
centimeter dikke laag zeepokken en kokerwormen ('korst'). De zeepokken
bedekten de tegels en bepaalden de primaire bedekking terwiji de wormen op en
tussen de zeepokken gevestigd waren en de sekundaire ruimte beheersten
(fig.7a/b).
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figuur 7 Primaire en sekundaire bedekkingspercentages (serie A, onderzijde -
her beeld voor de bovenzijde is vergelijkbaar).

a) Primaire bedekking (zie p. 11)
b) Sekundaire bedekking

Tussen 21 mci en 11 juni verdween door onbekende oorzaak tot 60% van de
korst. Dit was eenmalig. In figuur 8 zijn voorbeelden van de opengevallen
plekken ('littekens') te zien. Kalkresten geven aan waar de zeepokken gevestigd
waren.
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figuur 8 Eén van de 11 juni-tegels van serie A (links: bovenzijde, rechrs:
onderzijde). Gearceerd = intaki gebleven korst. Ongearceerd = lit-
teken-s.



In figuur 9 is de pnmaire bedekking van Elminius modestus gesplitst in een
bedekking van de littekens en van de korst. Het bedekkingspercentage van de
resterende korst steeg in de weken na de aantasting jets terwiji de littekens voor
bijna 40% gerekoloniseerd werden door zeepokken. Hierdoor was de daling van
het bedekkingspercentage door het wegvallen van de korst in eerste instantie
gering. Op 29 juni was de bedekking van de tegels echter wel lager: de vele
juveniele zeepokken van mei waren verdwenen, de -korstbedekking was gedaald
en er was nauwelijks nieuwe aanwas van zeepokken. Dc weken voor de laatste
monstering zette dit door.

Primaire bedekking

Datum

hele tegel -H— 'litteken' —* 'korsi'

flguur 9 Gemiddelde primaire bedekking van Elminius modesru.s (serie A, onder
zijde - her beeld voor de bovenzijde is vergelijkbaar). De uiteindelijke
primaire bedekking (de middeisre lijn na 21 mel) is als volgt berekend:

( % van de regel dat uir littekens besraar x bedekkings% zeepok-
ken op de littekens) +
( % van de tegel dat uir korsr besraar x bedekkings% zeepokken
op de k.orsr).

Het bedekkingspercentage hangt samen met de dichtheid. Figuur 10 geeft voor
Elminius modestu.s het aantal individuen per opperviak. Totdat op 21 mei de
tegels vrijwel volledig bedekt waien met de korst steeg de dichtheid. Tussen 21
mel en 11 juni bleef het aantal zeepokken op de korst ongeveer gelijk terwiji
vele jonge zeepokken (<1 mm) de littekens herkoloniseerden. Hierdoor steeg de
uiteindelijke tegeldichtheid. Op 29 juni was de dichtheid van nieuwe zeepokken
op de littekens beduidend lager, terwiji het grote aantal jonge Elminius modestus
van de vorige monstering verdwenen was. Bovendien werden minder zeepokken
op de resterende korstdelen geteld. Hierdoor nam de tegeldichtheid af. Tijdens
de weken voor de laatste monstering steeg de dichtheid van de zeepokken op de
open stukken weer terwiji de korstdichtheid gelijk bleef. Het resultaat was een
jets hogere tegeldichtheid.
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Aantal zeepokken/cm2

figuur 10 Gemiddeld aanral Elminius modestus per cm2 (serie A, onderzijde -
het beeld voor de bovenzijde is vergelijkbaar). Dc middeiste lijn is op
vergelijkbare wijze berekend als het bedekkingspercentage in fig.9.

Het verloop van Polydora ciliata (fig.11) Iijkt op dat van Elminius modestus.
Rekolonisatie van de littekens was echter gering. Het aantal kokerworrnen op de
resterende korstdelen steeg in eerste instantie en daalde tijdens de laatst weken.
De dichtheid van de hele tegel daaide daardoor.
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hele tegel —•l— 'kors' —*— 'litteken'

figuur 11 Gemiddeld aantal Polydora ciliata per cm2 (serie A, onderzijde - het
beeld voor de bovenzijde is vergelljkbaar). Berekening van de
middeiste lijn als in fig.9/1O.
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Korte serie (serie

De korte serie werd eind april geplaatst. De tegels van de eerste monstering
(21 mci) waren voor 36% (bovenzijde) en 47% (onderzijde) begroeid met
zeepokken en kokerwormen. Dc A-tegels van die monstering waren bijna
volledig bedekt met deze organismen. Enkele weken later waren de verschillen
tussen beide series verdwenen: op de 11 juni-tegels van B werd een korst met
littekens aangetroffen. Het verdere verloop lijkt op dat van serie A.

Broedvaltegels (serie C)

De twee soorten vertoonden op beide tegelzijden een vergelijkbare broedval:
een pick in het voorjaar en een aanzet tot een tweede pick in de zomer (fig.12
en 13). Dc dichtheid van de zeepokken was aan de onderzijde beduidend groter
dan aan de bovenzijde. Voor de kokerwormen was er geen duidelijk verschil.
Het ma.ximale bedekkingspercentage dat in enkele weken tijd op een kaal
substraat bereikt werd, was 39% voor de zeepokken en 17.5% voor de koker-
wormen.

Het aantal zeepokken was kleiner op de broedvaltegels dan op de littekens
van serie A, maar voor Polydora ciliata was er geen verschil.

Aanml zeepokken/cm2

30-3-88 27-4-88 21-5-88 11-6-88 29-6-88 1-8-88

Datum

Bovenzijde — Onderzijde

figuur 12 Gemiddelde broedval van Elminius modesrus (serie C).
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figuur 13 Gemiddeide broedval van Polydora ciii ara (serie C).

3.3 Niet-dominante soorten

De andere soorten bereikten soms weliswaar grote dichtheden maar bedekten
nooit een groot deel van de tegels. Een voorbeeld is de protozo 'slurf' indet. die
op de onderzij den van de A-tegels in zeer hoge dichtheden geteld werd (tot
350/cm2!), maar nooit meer dan een paar procent van het subsiraat bezette.
Hetzelfde geldt voor de vele juveniele mosselen op de 11 juni-tegels van serie
A (fig.14). De laatste maanden van het experiment nam de betekenis van de
niet-dominante soorten echter toe (fig.7a/b), vooral door het stijgende aantal
Actinia anguicoma en de in omvang toegenomen bryozonko1onies.

—— bovenzijde —4-— onderzijde

figuur 14 Gemiddeid aantal Mytilus edulis (serie A). Let op het verschil in
dichtheid tu.ssen beide zijden.
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Myrilus edulis had een broedvaltop in juni (fig. 15). De broedval van de
anemoon Acrinia anguicoma bleef stijgen (fig.16). De vestiging van de meeste
overige soorten bleef op een konstant laag peil.

Aantai mossclen/cm2

—+— Onderzijde

figuur 15 Gemiddelde broedval van Mytilus edulis (serie C).

Aantal anemonen/cm2

Bovenzijde —H— Onderzijde

figuur 16 Gemiddelde broedval van Actinia anRuicoma (serie C).

3.4 Overige resultaten

Predatie

In tabel 4 staan de vagiele organismen die tijdens de duiken op of dichtbij de
tegels gezien werden. Dergelijke waarnemingen geven een beeld van de predatie
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(Foster 1975). Vooral de strandkrab Carcina maenas en de zeester Asteria
rubens werden in aanzienlijke clichtheden (Ca. 2 per tegel) aangetroffen.

Datum
Naam 7-2-88 10-3-88 30-3-88 27-4-88 21-5-88 11-6-88 29-6-88 1-8-88

Anguilla anguilla (paling) *

Asteria rubens (zeester) * * * *

Cancer pagurus (Noordzeekrab) *

Carcinus maenas (strandkrab) a * * * *
Gobius niger(?) (zwarte grondel) *

Macropipus hoiaaws (zwemkrab) *

Myoxocephalus scorpius a

(zeedonderpad)
Neomysis integer (aasgarnaal) * a a S

Palaemon elegans (steurgarnaal) * * * a

Phalis gunnellus (botervis) a a a a

Pleunonectus platersa (schol) a

Syngnathus ap. (zeenaald) a a a a a

Trisopterus luscus(?) (wijting) a

Zoarces viviparus (puitaal) a a *

label 4 Op en bij de tegels waargenomen vagiele organismen.

Zeepokken als substraat voor anderen

In de foulinggemeenschap groeiden een aantal soorten op of over andere
soorten (tabel 5). Adulte zeepokken vormden een substraat voor alle 14 fouling-
soorten, Opvallend was het grote aantal Mytilus edulis en 'slurf indet.' op de
deksels van de zeepokken. Ook niet-gedentificeerde protozon, benthische diato-
meen en organisch materiaal gebruikten Elminius modestus als ondergrond.
Door de aangroei waren de zeepokken vaak nauwelijks te zien.

Soort B
SoortA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

(1) Ciliaat indet. + o + + + o - o o + + o 7

(2) Elminius modestus +1- -

(3) Polydora diliata - - o - o - - + 7

(4) Mytilus edulis + o o + - - + — 7 7

(5) Alcyonidium mytili o - +1- - +1- o +1- 7 7

(6) Carnpanulidae sp. 7 7

(7) Diadumene cincta o o o o + 7 7

(8) Obelia dichotoma o o o o 7 7

(9) 'Slurf indeL o o + 7 7

(10) Actinothoe anguicoma o o 7 7

(11)Corynesarsii o 7 7

(12) Electra piosa 7 7

(13) Molgula manhattensis 7

(14) Serpuliciae sp.

label 5 Wie over wie? De nwnners bij soort B verwijzen naar de nummers bij
soort A. Gebruikte tekens:
+ soort A groeit op of over soort B
- soorr B groeit op of over soort A
o geen interaktie
? re weinig waarnemingen.
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Horizontale teeIs

De kolonisatie van de onderzijden van de twee in februari niet gekantelde
tegels leek op die van de serie A-tegels. De bovenzijden waren vrijwel kaal.

Methoden om bedekkingspercentages te bepalen

Ret schatten van de primaire bedekking met het oog leverde soms een lager
en soms een hoger percentage op dan de binokulairmethode. Ret verschil was
bij serie A maximaal 10%, bij B 12% en bij C 15%.

Ret bepalen van de bedekking door diaprojektie op millimeterpapier en het
tellen van de hokjes gal meestal een lagere bedekking dan de binokulair-
methode. Ret verschil was op z'n hoogst 21%. Deze methode was alleen
geschikt voor de totale primaire bedekking.

Ret deel van de korst dat na 21 mei verdween, werd bepaald door bet
schatten met het oog en door het projekteren van de dia en het tellen van de
bedekte hokjes. Meestal gal het schatten met het oog een lager percentage met
een maximaal verschil van 32%.

De eenvoudige Braun-Blanquetmethode is betrouwbaar maar grof.
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HOOFDSTUK 4 DISKUSSIE

4.1 Methode

Het plaatsen van kunstmatig hard substraat in het sublittoraal bleek een
geschikte methode om fouling te onderzoeken. De stoeptegels konden echter
slechts per tweetal geplaatst en gemonsterd worden zodat de resultaten geen
statistische waarde hebben. In een vergelijkbaar onderzoek in de Oosterschelde
was de variatie tussen de duplostoeptegels echter zó klein (Aerts 1988) dat
besloten werd om in het vervoig de tegels in enkelvoud te plaatsen (de Kluyver,
pers.kommun.). Dit lijkt onverantwoord.

Volgens verwachting was de aangroei in de winter erg laag. Dit seizoen is
dus ongeschikt voor het venichten van kortdurende foulingexperimenten. De
tegels werden elke 3 tot 4 weken gemonsterd. In de aktieve periode (vanaf mei)
verliepen de ontwikkelingen op de tegels van de lange en korte serie zO snel dat
vaker monsteren beter geweest zou zijn. De monsterfrekwentie voldeed voor de
broedvaltegels.

Het bepalen van dichtheden en bedekkingspercentages door bet bekijken van
een aantal binokulairbeelden kostte veel tijd. Naderhand bleek dat de ontwik-
kelingen op de tegels even goed met één van beide parameters beschreven
hadden kunnen worden. Als gekozen wordt voor het bedekkingspercentage is het
direkt schatten met bet oog een betrouwbare en snelle methode (Weinberg
1981). De resultaten van deze methode kwamen redelijk overeen met die van de
binokulairmethode. De Braun-Blanquetmethode leverde betrouwbare maar grove
en moeilijk te interpreteren resultaten op.

4.2 Ontwikkelin2 van de pioniersgerneenschap

4.2.1 Dominantie door twee soorten

Elminius modestus en Polydora ciliata beheersten de pioniersgemeenschap. De
kombinatie van de twee is in de literatuur niet gevonden. Polydora ciliara kan
ernstige vervuiling doorstaan en wordt in grote dichtheden (tot 1 miljoen per m2
- deze dichtheid werd op de tegels benaderd) aangetroffen in havens, estuaria en
sedimentrijke kustwateren (Daro & Polk 1973; Green 1983). De worm speelt
een belangrijke ml in de akkumulatie van sediment en kan een tot 50 cm dikke
modderlaag vormen waardoor de overige fauna kan sterven. In de Eemshaven
waren bet ruwe opperviak van de stoeptegels en het estuariene karakter van het
milieu waarschijnlijk bevorderlijk voor deze opportunist (Daro & Polk 1973).
Ook de Australaziatische zeepok Elminiu.s modesrus vertoont goede kolonisatie-
eigenschappen en domineert vaak in pioniersgemeenschappen (Harms & Anger
1984). De diepte van de opstelling, de lage stroomsnelheden in de haven, de
watertemperatuur in de gematigde winter van 1987/88 (Houghton & Stubbings
1963) en de struktuur en stand van het subsiraat (Crisp 1961; Crisp & Barnes
1954; Wolf 1973; Yule & Walker 1984) waren geschikt voor de zeepok.

De dominante soorten waren solitair, Dit komt overeen met de voorspelling
van Jackson (1977) dat de pioniersoorten in foulinggemeenschappen solitair zijn.
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De meeste foulingonderzoeken bevestigen dit (o.a. Aerts 1988; Green 1983;
Schoener & Greene 1981; Smedes & Hurd 1981). Dergelijke pioniers bezitten
de juiste eigenschappen om substraat te koloniseren: veel nakomelingen, een
lang broedseizoen en een snelle groei.

4.2.2 Broedval

De meeste benthische organismen hebben een specifiek broedvalpatroon met
grote jaarlijkse variaties (Caffey 1985; Dean & Hurd 1980; Hanns & Anger
1983; Houghton & Stubbings 1963). Dc twee dominante soorten hadden een
lange settelingperiode (vanaf maart tot in ieder geval augustus) met een piek in
juni en het begin van een nieuwe top in juli. De broedval van Polydora ciliata
komt ongeveer overeen met wat Darn & Polk (1973) vonden in Oostende. Daar
had Polydora ciliata bet gehele jaar door larven in wisselende hoeveelheden in
het plankton. Dc broedval begon in april, bereikte een top in mei/juni en een
tweede (lagere) top in juli. Ook elders blijkt dat Polydora ciliara het hele jaar
door vestigt (Green 1983). Tijdens foulingonderzoeken op Helgoland vond de
recruitering van Elminius modestus vanaf het late voorjaar (Anger 1978) of de
late zomer (Harms & Anger 1983) plaats. Volgens Houghton & Stubbings
(1963) is de settelingperiode van mci tot oktober en volgens Anger (1978) van
juni tot oktober. Hiermee vergeleken begon de broedval in de Eemshaven vroeg,
mogelijk veroorzaakt door de relatief hoge wintertemperaturen (Houghton &
Stubbings 1963). Anger (1978) vond toppen in de broedval in juni en eind
augustus/half september, hetgeen overeenkomt met de Eemshaven.

Een kolonisatiestrategie is een intense vestiging op het moment dat het
substraat aangeboden wordt. Door de hoge broedval in bet voorjaar konden
Polydora ciliata en Elminius modestu.s de tegels van serie A en B domineren.
De snelle groei van de vele juveniele zeepokken op de 27 april-tegels van serie
A zorgde voor het ontstaan van de korst (21 mei).

Als het substraat eenmaal door een soort bedekt is, kan een kontinue broedval
ervoor zorgen dat het substraat bezet blijft. Rekruitering van juvenielen herstelt
de schade door mortaliteit, predatie, fysische verstoring, inter- of intraspecifieke
konkurrentie en andere oorzaken. Zo gebruikte Polydora ciliata de doorgaande
broedval om de massale mortaliteit t.g.v. de korte levensduur van 7 weken
(Daro & Polk 1973) op te vangen. Een kontinue broedval is echter niet altijd
voldoende om de schade te herstellen. Elminius modestus rekoloniseerde de
littekens slechts tijdelijk: de vele juvenielen op de littekens van 29 juni waren
de volgende monstering verdwenen (zie ook 4.2.3).

Van de andere organismen had Mytilus edulis een korte en intense broedval in
juni, overeenkomstig de literatuur (Green 1983; Okamura 1986). Dc vele jonge
mosselen (< 1mm) op de tegels van 11 juni waren een monstering later verdwe-
nen. Een mogelijke verkiaring is dat postlarvale mosselen na een korte tijd op
bet substraat soms een sekundaire pelagische fase ingaan. Aan het einde van
deze fase, inmiddels groot genoeg om niet meer door adulte mosselen gepre-
deerd te worden, vestigen ze definitief op mosselbanken (Bayne 1964; McGrath
et al. 1988). Dc vestiging van de overige soorten op de broedvaltegels nam in
bet voorjaar en de zomer toe (Acrinothoe anguicoma) of bleef laag peil (de
korstvormende bryozoën, de anemoon Diadwnene cincta en de hydroIden Obelia
dichotoma en Coryne starsii). Deze organismen hebben een hoog kompetitief
vermogen zodat er geen noodzaak bestaat om in grote dichtheden te vestigen.
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4.2.3 Afname van de dominantie

Er zijn aanwijzingen dat de dominantie van de zeepokken en kokerwormen na
het ontstaan van de korst af nam: de aantasting van de korst, de beperkte en
tijdelijke rekolonisatie van de littekens en de toename van vooral de bryozon
en anemonen. Half oktober (tien weken na de laatste monstering) werden twee
tegels die nog op de rekken lagen onder water beleken. Vrijwel alle kokerwor-
men en zeepokken waren verdwenen en er was een opvallend hoge bedekking
van Actinia anguicoma op de onderzijden en Alcyonidium mytilwn op de boven-
zijden.

Het is interessant om in te gaan op het verdwijnen van de korst. Een dergelijk
ontstaan van 'patches' kaal substraat van gevarierde afmetingen in een door
één of enkele dominante organismen gedomineerde gemeenschap is belangrijk in
benthische gemeenschappen (Menge 1976; Osman 1977; Sousa 1979 en 1984).
In mosselbedden voorkomt dit jaarlijkse verschijnsel (Paine 1984; Paine &
Levin 1981) komplete overheersing door Mytilus edulis (Sousa 1984). Door
periodieke verstoringen krijgen kompetitief inferieure soorten de mogelijkheid te
vestigen (Okamura 1986; Paine 1984; Russ 1980; Sousa 1984). Vaak zijn
fysische verstoringen wals golfwerking (Osman 1977; Sousa 1984), extreme
winters of zomers (Menge 1976; Sousa 1979), sterke sedimentatie (Paine &
Levin 1981), het omdraaien van rotsblokken (Sousa 1979) of de schurende
werking van grof sediment (Hirata 1986) verantwoordelijk voor het vrijkomen
van substraat. Er zijn geen aanwijzingen dat dergelijke verstoringen in de
Eemshaven belangrijk waren. De sedimentbelasting bijvoorbeeld zorgde wel voor
het afwezig blijven van de korst op de horizontale tegels, maar kan geen verkia-
ring zijn voor de aantasting van de korst op in ieder geval de onderzijden van
de schuine tegels. Naast periodieke fysische verstoringen kunnen biotische
faktoren een rol gespeeld hebben. Predatie is een belangrijke verstoringsfaktor in
mosselbedden (Menge 1976; Okamura 1986; Paine 1984) en kan een verkiaring
zijn voor de alname van de dominante soon (Costelloe et al. 1986). In ex-
perimenten waarin predatoren uitgesloten werden - m.b.v kooien (Menge 1976)
of door het met de hand verwijderen van de predatoren (Paine 1984) - bleek
Mytilus edulis volledige dominantie te verwerven. Een mogelijke aanwijzing dat
predatie in de Eemshaven verantwoordeijk was voor de aftakeling van de korst
zijn de op en bij de tegels waargenomen strandkrabben en zeesterren waarvan
sommigen predeerden op de zeepokken. Een andere mogelijkheid is intensieve
inter- of intraspecifieke konkurrentie. 'Overcrowding' kan bijvoorbeeld zorgen
voor het lokaal verdwijnen van mosselen (Dean 1981; Paine & Levin 1981) of
het afnemen van de dominantie van de zakpijp Ciona intestinalis (Costelloe et
al. 1986). In de Eemshaven speelde de ruimtekonkurrentie tussen de zeepokken
en tussen zeepokken en andere organismen wellicht een rol. Een afzwakking van
Elminius modesrus werd mogelijk in de hand gewerkt door Polydora cilita
waarvan de kokers vaak over de openingen van de zeepokken hingen of door de
aangroei van andere organismen op de zeepokken. Een andere faktor, seizoens-
sterfte, is vooral bij kortlevende organismen van belang (Menge 1976). De in
Oostende in het voorjaar opgebouwde volledige dominantie van Polydora ciliata
bleek bijvoorbeeld tijdelijk te zijn: in juni trad massale sterfte op (Daro & Polk
1973). In de Eemshaven kon een eventueel verdwijnen van Polydora op de
korst niet verantwoordelijk geweest zijn voor het verdwijnen van Elminius.
Bovendien werd de sterfte van de kokerwormen opgevangen door de broedval.
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Het is dus niet duide]ijk welke biotische en/of abiotische verstoringen de
littekens veroorzaakten. Een hypothese is dat de kale plekken ontstonden als
gaten met de omvang van enkele zeepokken. Deze gaatjes, veroorzaakt door
bijvoorbeeld natuurlijke sterile of predatie, verzwakten bet 'pantser' van de
korst: met én vinger konden zeepokken langs de randen verwijderd worden
terwiji een intakte korst stevig genoeg was om op te staan. Afbrokkeling langs
de randen, in de hand gewerkt door de smalle groeivorm van de zeepokken,
zorgde voor een uitbreiding van de kale plek. Een dergelijke 'erosie' is bekend
van mosselbedden (Paine & Levin 1981; Smedes & Hurd 1981).

In het algemeen hangt het opnieuw begroeien van kale plekken af van het
tijdstip van optreden, de afmetingen van de patches (Sousa 1984) en de organis-
men eromheen (Keough 1983; Paine & Levin 1981). In de Eemshaven was de
rekruitering van de niet-dominante soorten te lang om een bijdrage van beteke-
nis te leveren aan de kolonisatie van de littekens. De soorten met een hoge
broedval rekoloniseerden de littekens: Polydora en vooral Elminius. Door een
onbekende oorzaak was deze herbezetting niet blijvend. Mogelijke verkiaringen
zijn de vaak hoge mortaliteit van dicht op elkaar gevestigde juveniele zeepokken
(de Wolf 1973) en predatie.

4.2.4 Invloed van vroege op late kolonisten

De invloed van gevestigde op nieuw te settelen organismen kan inhiberend,
faciliterend of tolerant zijn (p.1). In het onderstaande wordt nagegaan in
hoeverre de resultaten van de Eemshaven in de modeilen passen. Obligate
inhibitie en facilitatie kwamen waarschijnlijk niet voor: alle soorten werden
zowel op begroeide als op kale tegels aangetroffen.

Er is sprake van faciliterende interakties tussen de foulingorganismen als er
een grotere vestiging was op begroeide dan op onbegroeide tegels of tegeldelen.
Een duidelijke facilitatie is de interaktie tussen Mytilus edulis en de zeepokken
en tussen 'slurf' indet. en de zeepokken. Vrijwel alle mosselen en 'slurf' indet.
waren op Elminius modestus gehecht. Een dergelijke opvallende voorkeur van
mosselen voor zeepokken is niet in de literatuur gevonden, maar wel is bekend
dat mossellarven in grotere dichtheden op filamenteuze algen, hydrolden,
zeepokken en tunikaten hechten (Bayne 1964; Dean & Hurd 1980; Okamura
1986). Dean (1981) onderzocht de fouling van organismen op kale ondergronden
en op substraten waarop de fysische struktuur van enkele benthische organismen
nagebootst was. Hij bevestigde o.a. stukjes vislijn op het subsiraat om hydroid-
kolonies na te bootsen. Mytilus edulis bleek aanmerkelijk meer te vestigen op
deze 'mimic' panelen dan op kale tegels. De vestiging van mosselen hangt dus
in ieder geval af van de fysische struktuur van de organismen. Trouwens, de
aanwezigheid van zeepokkenhuisjes (met of zonder levende inhoud) bevordert de
kolonisatie in het algemeen (Bros 1987). Zeepokkenlarven vestigden meer op de
littekens dan op de broedvaltegels, een ander voorbeeld van facilitatie. Deze
interaktie werd misschien veroorzaakt door de resten van de zeepokkenhuisjes
op de littekens die herkend worden door de larven (Crisp 1961), terwiji ook
levende (Crisp 1961; Schmidt 1982) of dode (Bros 1987) zeepokken rondom de
littekens de larven ann konden trekken.

Het tweede model, inhibitie, is in gematigde en onstabiele milieus misschien
de belangrijkste (Dean & Hurd 1984; Greene et al. 1983; Sutherland & Karlson
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1977). Er is in ieder geval sprake van inhiberende interakties op de tegels als
de vestiging op kale tegels hoger is dan op begroeide. Op de korstdelen werden
nauwelijks jonge zeepokken geteld terwiji de dichtheid op de ernaast gelegen
littekens groot was. Dit doet vermoeden dat de vestiging van zeepokkenlarven
geremd werd door adulte zeepokken of kokerwormen. Van zeepokken is bekend
dat de hechting op hard substraat geremd wordt door de aanwezigheid van
fysische strukturen die groter zijn dan de larven zeif (Dean 1981). Als Polydora
ciliata in grote dichtheden voorkomt worth de vestiging van larven van andere
soorten geinhibeerd door ophoping van modder en het zwaaien van de palpen
(Green 1983). Bovendien bedekken de zachte kokers van Polydora het primair
of sekundair hard substraat waardoor de ondergrond ongunstig wordt voor larven
(Daro & Kolk 1978).

Het tolerantiemodel tenslotte geldt voor soorten die in gelijke dichtheden op
kale en begroelde tegels vestigden. Alleen Actinothoe angwcoma lijkt er in te
passen.

De pioniersgemeenschap werd al met al niet bepaald door deze drie biotische
interakties maar er waarschijnlijk wel door beInvloed.
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HOOFDSTUK S KONKLUSIES

Foulingonderzoek is mogelijk binnen de tijd van een doktoraalonderwerp.

De methode voldeed. De resultaten haciden echter geen statistische waarde door
het in duplo plaatsen van de tegels.

Het karakter van de pioniersgemeenschap leek bepaald te worden door de
broedval en in mindere mate door de invloed van vroege op late kolonisten
(facilitatie, inhibitie en tolerantie). Door een intensieve en lange broedval
konden de opportunisten Elminius modestus en Polydora ciliata de fouling-
gemeenschap in het eerste half jaar volledig domineren.

De dominantie van Elminius modestus en Polydora ciliata narn de laatste
maanden af door:

* de eenmalige aantasting van de korst; de schade werd tijdelijk hersteld door
rekolonisatie van vooral Elminius modestus

* de toename van kompetitief superieure soorten.
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HOOFDSTUK 6 SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK

Er moeten meer dan twee vergelijkbare substraten geplaatst worden en er moet
vaker gemonsterd worden in de aktieve maanden. Dit kan bereikt worden door:

* een handelbaarder substraat te nemen
* een snellere verwerking, door bijvoorbeeld alleen naar het bedekkingsper

centage te ldjken
* met twee personen aan het onderzoek te werken.

Naast destruktief monsteren kunnen waarnemingen gedaan worden aan substraten
die permanent onder water liggen. Op die manier kunnen makroverschijnselen
zoals het ontstaan en afbrokkelen van de korst op een weinig tijdrovende manier
gevolgd worden. Dit is, in verband met de helderheid van het water, alleen
mogelijk in het late voorjaar en de zomer.

Om de ontwikkeling van de foulinggemeenschap op twee plekken te vergelijken
werd in dit onderzoek gelijktijdig met de korte serie een rek buiten de haven
geplaatst. Door de sterke stroming was de opstelling na zes weken zodanig
verstoord dat dit deelexperiment gestopt werd. De indruk bestond dat de
aangroei buiten de haven sneller ging en diverser was dan binnen de haven.

Jaarlijkse patronen kunnen onderzocht worden door deelonderzoeken met elkaar
te vergelijken. Bovendien moeten korte (doktoraal-)onderzoeken zodanig opgezet
worden dat de successie tot het klimaxstadium gevolgd kan worden.

Kontakten met scheeps- of off-shorebedrijven kunnen misschien leiden tot
financiering. Verder kan gedacht worden aan samenwerking met Rijkswaterstaat.
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Billage 1 Aantai individuen per opperviak

In bijiage I (Al t&m N2, zie onder) is het aantal individuen per soort per
tegel opgenomen. Zie de tabel voor een overzicht. Steeds is van eWe van de
twee duplotegels (tegel 1 en tegel 2) de gemiddelde dichtheid (gem) van een
aantal (n) binokulairbeelden (12x vergroting, opperviak: 1,049 cm2)gegeven, met
het bijbehorende 95%-betrouwbaarheidsinterval (95% B!). In sommige gevallen
is de dichtheid gesplitst in korst, littekens en uiteindelijke dichtheid (hele tegel).
In de laatste kolom staat het gemiddelde van de duplotegels (tegels 1+2 gem.).
Bij kolonievormende organismen is de dichtheid meestal niet bepaald door het
bekijken van een aantal binokulairbeelden, maar door het direkt tellen van de
kolonies. Het aantal kolonies per tegel (icc!) en het daaruit berekende gemid-
delde per binokulairbeeld (gem(kol)) is dan in de tabel gezet. Voor beide tegels
samen is bet gemiddeld aantal kolonies per binokulairbeeld en per tegel gege-
yen.

De dichtheden van ciliaat indet. en van alle organismen op de tegels van de
Iaatste monstering (1-8-88) zijn geschat,

De 8 monsterdagen worden aangegeven met Ml t&m M8:

MO = 23-12-87 (plaatsing serie A)
Ml = 7-2-88
M2 = 10-3-88
M3 = 30-3-88 (plaatsing eerste serie C-tegels)
M4 = 27-4-88 (plaatsing serie B)
M5 = 21-5-88
M6 = 11-6-88
M7 = 29-6-88
M8 = 1-8-88

Soort Tabel Opmerking

Elminius modestus A
Polydora ciliata B
Mytilus edulis C
Alcyonidium mytili D kolonies geteld
Campanulidae sp. E
Diadumene cincta F
Obelia dichotoma 0
'Slurl" indet. H
Actinothoe anguicoma I

Coryne sarsii J
Electra piosa K kolonies geteld
Molgula manhattensis L
Serpulidse sp. M
Ciliaat indet. N geschat

label Overzicht van bijiage 1.



Al. ELNINIUS ItODESTUS - BOVENZ1DEN

tegel 1

n ge. 951 91

tegel
n gee.

2

951 81

tigels 1+2
ge.

SerteAMi - 0 — - 0 - 0

#2 -0 — —0 -
#3 20 1,0 0.5—1.4 21 0,7 0.4—1.1 0.8
44 21 5.5 2.4—7,6 21 9.1 6.2—11,8 7,27

#5 20 36.1 32.0—40.1 16 26.4 24.6-28.2 53.4
#6 korst 9 29.0 22.1—35.9 9 32.2 30.9-33.5 30.6

litteken 10 122.4 111.5—133.3 10 102.3 85.5—119.1 112.4

neie tegel 9 87.94 80.5—95.3 19 43,1 34.2—52.0 b5.51

#7 korst 9 18.8 17.2—20,4 10 18.5 17.0—20.0 11.6

htteken 10 8.9 6.3—11.4 9 9.4 7.5—11.4 19

heie tegel 19 11.6 8.9—11.9 19 8.6 13.5—16.2 38

#8 Korst - 20 - — 15 - 18

htteken — 35 — — 20 — 28

bile tenel — 28 — — Il — lB

I4orizontaal

Serie 8 #5 —zie serie C—

46 kcrst 14 24.4 23.4-25.5 17 43.2 64,5-78.0 32.9

Iitteken 12 114.8 110.2—119.5 8 113.0 106.1—119.9 79.14

bile tegel 26 32.7 30.1—34,5 25 171.2 38.1—48.3 96.4

#7 korit - — - 10 18.4 15.9—21,0 zie tegel 2
litteken — — — 7 21.7 19.3—24.2 zie tegel 2
bee teaei 4 12.1 10.7—13,6 17 19.6 17,8—21.4 15.9

#8 karst — 12 — — 15 — 14

litteken - 40 — - 50 - 45

hele tegel — 13 — — 38 — 21

Serie C #4 30 0.3 0.01—0.6 )27 0 — 0.2

#5 22 20.9 18.0—23.8 26 17.7 14,7—20,o 4.3

#6 18 31,4 28.o—34.3 18 28.6 24.4—32,3 30,0

#7 15 n.l 4,2—8,1 15 2.4 1,6-3,2 4.3

8 — 10 — — 10 — 10

02, EL#IbIUS MODE5TUS - ONDER1IJDEN

tegel 1

gee. 951 81

tegel
n gee.

2

951 81

tegels 1+2
gee.

SerzeA#1 - 0 - - 0 — 0

#2 - 0.01 - - 0.005 - 0.01

#3 40 4.0 2.9-5.1 39 1.9 1.4—2.4 3,0

#4 33 21.2 19.4-23.1 23 21,4 17.2-25.6 21.3

#5 lB 37,7 34.1-41.3 15 52,3 44,4—60,2 45

#6 korot 12 51.3 48.3-54.4 14 48.8 45.8—51.8 50.1

. Iitteken 13 108.1 105.1—111.1 12 l05. 95.4—114,6 106.6

hele teael 25 68.5 64.5—72.4 26 50.0 45.3—54.7 59.2

#7 korst 12 22.1 9.9—34.3 14 20.1 19.5—20.6 21.1

Iitteoen 9 20.4 10,6-30.3 10 20.0 16,3—23.7 20.2

bile tegel 21 21,6 19.8—22.4 24 20.1 18. 1—22.0 59.2

MB korst - 20 — — 20 - 20

litteken — 50 — - 50 — 50

bile tend - 34 — - 30 - 32

Horizontaal

Serie B 45 -zie sine C—
#6 korst — — — 13 53,2 46.6—59.8 53.2

litteken - - — 12 146.8 90.4—203.3 146,8

hele tegel 20 77.4 69,8—85.0 25 55.7 28,4—82.9 66.5

47 korst — — — — — — —

littehen — — - — — — —

hele teoel 14 13.9 12.12-15.7 15 18,9 16,4-21.5 16.4

#8 worst - i' — - 18 — 14

ulueken - 4') — - 30 — 35

bile tend - 13 - — 25 — 19

Sine C #4 20 23,7 20.5—26.9 24 3.42 1.2-5,6 13.5

#5 22 4o.2 41.1-51.4 28 32.1 29,4-34.9 39.2

#6 20 64,8 62.8-68.8 19 62.2 56,9—67.7 63.6

#7 13 7.9 6,3—9,4 13 6.5 5.0—9.1 7,2

#8 — U - — 20 — 14



IL POIVIOkA CIL1*IA — l1DEN

teoel
A QPI.

I

955 81

teqel
fl p..

2

955 81

t,qe1 1+2
p..

SerieANl - 0 - - 0 - 0

$2 —0 — —0 — 0

$3 26 0.4 0.1—0.1 - 0 - 0.7
$4 21 0.7 0.03—0.5 21 1,9 1.0—2.1 1.1

95 20 96.5 86.3—104.6 16 136.3 126.5—136.3 116.4

Pib KDrSt 9 123.* 119.2—121.9 9 126.9 122.7131.l 125.2

Iitte4en 10 18.6 15.1—22.1 10 22.4 21.1-23,7 20.5
hele t,oel 19 86.2 84.1—88.4 19 48.1 47.4—50,8 67.2

$7 korst 11 105.7 97.9—113.6 10 109.1 104.1-113.2 68.9

litteken 9 9.9 7,1-12.1 9 9.4 B.l-I0.B 9.1
help tegel 19 24.4 19.7—29.0 19 48.1 47.4—50.8 61.2

$8 knrst - 50 - - 60 — 55

litteken — 2 — — 1 — 2

hele teoei - 26 — — 25 — 26

HonzDntul

Scrip B 95 -zic scrip C - $5-
$6 korst 14 115.2 109.4—121,0 17 100.2 95.2—105.3 101.1

lnte*cn 12 20,3 16,6—23,9 12 14,8 10.4—19.1 17.5

hele teoei 26 107.0 104,5—110.5 29 87.9 84.4—91.4 91.4
$7 korst — 0 — 11 19.1 112.9—125,3 119.1

litte0en - 0 — 1 1.7 0.9-3.4 1.1

heIe teoe1 14 4 ,4—59,5 lB 77.6 73.1—81,5 63.4
PiE nors - 4V - — 4', - 4')

1ittm' — S - — I - 3

bile teapi - 38 — — 15 — 22

Berie C 94 33 0,42 0,1—0,8 23 0,6 0,0-1,2 0.5
95 22 20,7 16.2-25.7 26 12.2 8.4-I5, 16,4

18 25.7 :7.7—27.7 18 30.1 25.6-34.5 21.9
$7 14 5.1 3,v-7,3 14 6,9 5.1-8.8 6.')

— — 1v —

82. POLYDD8A CILIATA - D$DE11J0EN

tegel
n ge.

I

955 81

tegel
n gee.

2

955 81

tegels 1+2
gel.

SerieAMl - 0 — - 0 — 0

92 -0 - - V — 0

93 41 0.1 —0.01—0.15 89 0.03 —0.01—0,07 0.04

94 35 8,6 5,9—11.2 23 6,8 2.5—11.2 1,7
95 18 70,4 bV.70,5 IS 72.8 61.6-84.1 71.o
Pi5 korAt 1! 83.7 73,4—2.1 12 80.7 10,491.') 82.2

litteken 10 5.9 5.2—6.6 II 5.6 4.b—6.7 20,5
helP tegel 11 61.5 51.6-65.4 33 79,1 74,6—83.6 66.9

$7 korst 12 93.4 80.3-106.5 14 87,4 76.4—98,5 90,4

litteken 9 b,9 5,3—8,5 9 5.0 3.3-6.7 5.9
hele tegel 21 65.7 62,3—69.1 23 72,4 65.3—19,5 68.6

$8 korst — 100 - - 70 — 85

litteken — 2 — — 3 — 2.5
hue tegel — 5* — — 47 — 51

I4orizontael

Serie 8 95 —zie scrip £ - $5-
• $6 korst

littenen
hele tegel

—

—

20

—

—

79.9

-

—

66.5—92.8

13

12

25

96.0

3.0
93.6

89.5—102.5

1.4—4,b

90,1—97.1

96.0

1,4

8b.7

$7

MB

korst
litteker'
She teoe
kornt

litteben
hue teqel

—

i'
—

—

-

—

30

I

13

-

£7.8-Ys.4
-

-

—

—

iS

—

—

—

—

812
20

B

25

-

5h,8-1
—

—

-

—

iS

5

19

Scrip C 94 20

21

21

V,
28.*
14.8

0.4—1,4

22,4-34,9
12.1—17.5

24

28

19

v.2
,i
14,8

—0,03—0,4

.t-11.e
iO,3—19,3

0.5
18.9

i.8
dl 17 2. —v.1-5.86 13 5.v 7.v—s,9 2.9
$8 - - - 20 - 18



Cl. NYTILUS EDULIS - 80VENIIDEN

n

tegel
ge.

I

951 81

tegel 2
n ge. 951 81

tegels
gem.

1+2

Sine A Mit/i 43 - 0 — - 0 - 0

44 - 0 - 21 0,05 - 0.03
45 20 0.2 0.0—0.4 — 0 — - 0.1
46 kor5t 10 277.0 238.2-315.8 Ii 261.8 234.B—288.8 269.4

litteken 9 5.8 4.4—7.2 9 7.4 5.8—9.0 6.6
hele teael 19 105.9 — 20 222.4 164.1

47 korst 4 107.5 94.8—120.2 12 117.4 93.2—141.6 112.5
litteken 10 10.3 7.1—13.5 b 9.7 1.7—16.7 9.7
hue tugel 14 25.0 — 18 73.7 — 49.3

NB kDnst — IS — alluen hele teoel 15

litteKen — 5 - juice bile teqel 5

flele tegel - 10 — - 10 — 10

Honizentaul - 10 - - 10 - 10

Sine B MS —ze senie C—

46 konet 14 207,9 185.3—230.5 Ii 188.1 162.2—214.0 198.0

litteken 12 17.0 13.8—20,2 8 15.4 11.0—19.4 16.9

hele tenel 26 204.6 - 25 163.2 — 183.9

47 keret — — — 10 110,1 91.6—129.6 110.1

1itteen — — — 7 7.3 4,1—10.5 7.3
hele tegel IS 80.6 64.7-96.5 17 73.8 - 77.2

48 korst - - - 20 - 20

1itte:nn — — — — — 3

hele teoni — 3v — - 5 — t7.

Ser1e C 44 tli #5 - 0 — - 0 — 0l 23,0 20.0—26.0 18 18.9 13.7-24.1 21.0

47 — 0 — 14 0.6 0.1—1.1 0.3

#8 - 3 - - 3 - 3

C2. MYIILUS EDULIS ONDERUJDEN

n

tege
ge.

I

951 81

tegel 2
n gem. 951 81

tegels
ge.

Is?

Sine A MIt/i 45 — 0 — — 0 - 0

46 korst 12 17.v 14.1—19.9 12 22.2 17.7—26.7 19.6

litteken 10 1.9 0.5-3.3 Il 2.6 1.4—3.3 2.2

hele tenel 22 12.7 - 23 21.8 — 17,2

M7 korst 7 4.9 4,1—S.? 10 4.0 1,5—6.5 4.4

1tteben 7 v.9 0.1—1.7 9 1.0 0,3—1,7 0.9

hele tenel 14 3.5 — 19 3.6 — 3.6

MBkorst — 0 — - 0 — 0

litteken — 0 — — U — 0

heleteoel - 4 — - 4 — 4

Horizonual — 3 — — 3 — 3

Senie B 45 —zie eerie C—

46 tenet — — - 16 28.6 20.5—36.7 28.6

litteken — - — 13 1.0 0.3—1.7 1.0

bile tegel ? ? ? 29 27.8 — 27.8

Mlkorst — 0 — - 0 — 0

litteken — 0 — — 0 — 0

bile tend 14 7.0 5.8-8.2 14 9.4 5.6-13.2 8,2

M8korst — 0 — — 0 - 0

ltteeen - 0 - - 0 - 0

heje tenel — 10 - - 0 - 5

Serie C #4 + 5 — - — 0 —

46 20 27.7 21.3-34.1 19 24,0 18.5-29,5 25.B

14 2,1 1.1—3.1 iS 3,7 2.4—5.0 2,9

48 — 1 — — 2 — 1.5



Di. AICV0NID1JM $01111 - BQVE$ZI3DEN

tP9el

n qeulv)
I

.ol
teoel 2

n aeiIkJ
tgels
qe.IK)

1+2

kol

Serie A flit/i $5 6 0 0 6 V 0 0 0

$6 6 0.01 2 6 0 0 0.006 1

$7 hO 0 0 0 0 0

MB 6 0.vi 2 6 0 0 0.006 1

HortDntaa1 6 0 0 6 0 - 0 0 0

•Serie B $5 t/a Ml h 0 0 n 0 0 0 0

MB 6 0.02 4 6 0 0 0,01 2

Serie C $4 tI. MB h 0 0 6 0 0 0 0

02. ALCYONIDIUM $01111 - 0$DERZIJDEN

tegil
n geilk)

1

ho!

tege! 2
n geilk)

tegels
geilk)

1+2

kol

Serie A Mit/i fl3 6 0 0 n 0 0 0 0

$4 6 001 2 h 0 0 0.006 1

$5 6 0.02 4 6 0 0 0.01 2

$6 6 0,08 lb 6 0 0 0.04 8

$7 6 0.04 12 6 0.04 12 v.04 12

$8 6 i: v v 0,02 4 0.ul 2

HDrizontaaI 6 0 0 6 0 1) 0 0

Serie B MS tIi 48 6 0 0 ii 0 0 0

Sene C $4 t/. $8 6 0 0 n 0,02 4 0 2

El, CAMPANULINIDAE S. — BOVEN1IJDEN

teoel
n qe..

I

95X Dl

teqel 2
n qe.. 95 DI

teqeis
qe..

1+2

Serie A $1 tii r'S - V — — V V -
46 — 0 —

-
— ? —

$7448 — 0 - - — 0 -

+or1:Vntaa - — — U - 0 -

Sene B $5 t/i $8 - v - - V - 0 -

Serie C 44 + 45 - 0 — - 0 — 0 —

46 +,—i':w 0,2 — t/—IDA 0.3 — 0.2

$7448 - V — -0 - 0 —

E2. CAMPANULINIDAE SP. - ONDER1I7DEN

tegei
gee.

1

5X DI
teqel 2

i ge..
teqels
ge..

1+2

Serie A Mit/i 46 — 0 — — 0 — 0

$7 - 0 — 25 0,005 - 0,003

$8 -0 - -0 - 0

Horizontaal — 0 — — 0 — 0

Sene B 45 t/e n8 — v - — - . 0

Serve C 44 t/. $6 - 0 - - 0 - 0

Ml +/—75 0,25 - - 0 — 0.13

48 - ii — —0 - 0



Fl. Hula ClIfl- ulMIUCS

tsp))
• p.. 95151

tsp) 2
• ps. 95151

ts$s 1+2
ga

IsrislIItlsI — 0 — — 0 — 0
15 20 0.2 4.14.5 6 0.3 0.14.5 0.3
56 19 0.4 0.1 4.7 11 0.4 4.19.7 0.4
57 14 3.6 4.5—2.5 37 0.9 0.3—1.1 3.3
Ill • I — —0.5— 0.5
Ibriustssl

—
j • — (0.1 — 0.5

Isns I 335 nh arts C—
N 26 0.3 0,034.6 25 0.3 0.il.S 0.3
57 34 2.4 3.5-3.1 17 1.4 0.742 1.9
U — (0.1 — — 1 — •0.5

Wts C 34 33 0.03 9.111,2 23 0.04 9.19.23 0.04
IS 22 0.3 9.19.2 — 0 — 0.45
56 16 0.2 0.04.4 20 0.2 9,024.4 0.2
337 14 0.6 0.1-1.2 15 0.3 9.021,6 0.5
II —0 — —0 —. 0

FL 511135135 dICTA — 11111USD

ts1 1 93 2 usis 1';
s p.. ;szn . p.. 95161 p..

Isrisi 133t1s334 — 0 — — 0 — 0

35 18 0.3 0.09.5 - - — 0.1
III 23 0.2 0.09.5 21 0.2 0.09.4 4.2
'37 14 0.4 0.0—0.7 18 s.5 0.29.8 0.4
II — 0.1 — — 0 — 0.05
Imrusatnl — 0 - - 0 — 0

kiteS II .—nss.raCuIS— . .

N 26 0$ 0.0—0.1 22 0.3 1.31.2 0.1

Ill 14 0.3 0.0-0.6 14 Oi 4.31.7 u.S

15 -0 - -0 - 0

SSflSCI4 —0 — -0 — 0

335 220.3 0.09.1 -0 - 0.03

Mi II 0.4 0.14.1 £6 0.04 0.09.1 0.2
57 — 0 - 13 0.1 4.31.2 0.04
II —0 - -0 - 0 -

SI. SELIA 13C317811 — SSVEII2UIEI

tspl I
U ps. 95153

tsgsl 2
a p.. 95181

tsis 3+2
p..

kris*l1U.114 - 0 — — s — SII 20 0.2 1.19.5 36 0.2 1.19.5 0.2
N 20 0.6 0.2—3,0 18 0.5 0.14.1 0.6
337 34 4.1 2.2-6.0
MS - (0.1 —

14 4.7 2.8—7.1

— I —

4.4
0.5

Ibrus.teel — 5 — — 4 — 5

lens 8 335 nss sent. C IS—

N 23 0.3 0.0-0.2 20 0.1 0.01.2 0.3
337 34 7.4 4.7—30.3 18 3.2 0.2—2.2 4.3
318 —1 — 36 — .4

SunisCIIl -0 — -0 - 0
55 35 0.8 9.34.7 - — - 0.2
N II 0.7 0.2-3.2 15 0.8 0.3—3.3 0.8
07 34 0.9 0.2—3.6 — - — 0.5
II -0 — -0 - 0



B2. OBELIA DICHDIOMA — ONDER110EN

teaei 1

oea. 95 81 n

teQel
gea.

2

952 81

tegei5
gee.

1+2

Sen. A Mit/a $4 — 0 — — 0 — 0

MS 18 0.1 -0.1-0.2 - 0 - 0.03
$6 21_ 0.2 0.0—0.5 23 0.1 -0,1-v.3 0.2
Ml 14 1.1 0.5—16 16 0,4 —0.1—0,7 0.7
MB — 0? — — (0.1 — O.l
Honizontaal — 0 — — 9 — 4

—

—

Sen. B $5 -zie eerie C $5—
Mb 20 0.1 0.0—0.2 25 0,1 0.0-0.2 0.1
Ml 5 0.8 0.0-1.9 14 1.2 —0.1—3.1 1.0

——

— MB — 1 — — cO.i — 0.3

Sen. C $4 tip $6 - 0 — — 0 — 0

Ml 14 2.4 1.1—3.7 lb 0.4 0.1—0.7 1.6
MB - ((0,1 - - 0 - ((0.1

Hi. SLURF naet, - BOVEN1IJUEN

teael 1 tegel 2 , tegels 142

n gea. 951 81 n gea. 952 81 gel.

Senie A Mit!. $4 - 0 — - 0 - 0

$5 10 0.6 0.v—1.2 - 0 — 0.3
$6 - A — 20 1.1 0.1-2,1 0.6
$7 21 1.1 -0.1-2,5 18 2.8 0.3—5.3 1,9

- 20 — - 2— - 20

Hori:ontaal — (0.1 — — 0.1 — (0.1

Senie B $3 —zie senie C eS—

$6 - 0 - 25 0,7 0.0-1.1 0,4

Ml iS 0,5 0.1—0.9 18 1.1 V. 1—2.1 0.8
$8 — 7 — - 0,2 - 0.1

Serie C $4 tii $7 — 0 - — ii — 0

$8 - 0.1 - - 0 - 0.1

42, SLUF' inset, - ONOERIIJOEN

tegel tegel 2 teaels 1+2

n oem. 95 81 n aea. 952 81 ge.

Serie 0 MIt/a $4 - 0 - — 0 0

56 :4 :—:7. ii 4 :b.;-7I. 77,6

7 orot 36u.v 26i.8—53,2 It 343,5 ?.I—679.9 351.7

lzttnen 5 39.5 lu.U—b9.0 5 42.6 14.9-10.3 41.0

hele tegel 14 252,1 — 16 289.2 - 270.6

MB - >200 — — 200 — 200

Horizontaal — 150 — — 150 — 150

Sense B $5 -xi. eerie C $5—
$6 IQ 0.9 0.1—1.7 17 1.2 0.0—2.4 1.0

Ml 14 19.6 Z.o-36.8 15 73.0 14.9-131.1 £*.3

MB - 150 - - ISO - 150

Serse C $4 — 0 - 22 0.1 t.—0. 0.03

$5 —0 - —0 — 0

$6 14 1.8 0.2—3.4 — 0 — 0,9

Ml 16 l. 0.1-3.1 15 3.7 1.0-6.4 2.7
MB — 100 - — 60 - 80



II, ACTIMOTI4OE hN&UICOMA - 8OVEN1IJDEM

. tegel
n ge.

I

951 81

tegel
n gee.

2

951 81

tegels

gee.

1+2

SerieA MIt/sib - 0 - - 0 — 0

Mi 19 0.1 0.0—0.2 20 0.1 0.0—0,2 0.1

$8 -0 - —0 — 0

Norizontaal — 0 — — 0 — 0

Scrub M5+$6 - 0 - - 0 0

Mi 14 0.3 0.0—0.6 18 0.4 0.0—0.8 0.3
MB — 0.1 — — 0.2 — 0.2

SerieC M4+15 - 0 - - 0 — 0

$6 lB 0.1 0.0—0.2 — 0 — (0.1
Mi —0 — -0 — 0

MB — 0 — - cO.l — (0.1

12. ACTIHDTHOE ANSUICOMA — DNUERZIJDEN

tegel
n gee.

1

955 81

tegel 2
ii cci. 955 81

tegeis
ccc.

I'2

SericA MItiscS - 0 - — V - 0

Mb 21 0.4 0.2—0.o 23 u,3 0.1—0.5 0.3
H? lb •5.o ;.v—8.: ; 1.3 v.8—.i
MO — — — 2 — 1,5

+orizontaai — 20 — — 20 — 20

Serie B $5 -tie ru C—
Mb 19 7.b 5.7-9.5 - 0 - 3.8

Mi 15 16.5 ,v—24,0 IS tb.2 7.5—24.9 Io.
MB —5 - —30 — 18

Sent C $4 t MS — V — - 0 - 0

Mb 19 15.8 I4,0—17,b 20 1,5 5.3—,7 II.?
$7 15 £,3 3.3-5.5 I? 3.9 2.5-5.3 4.1

MB -3 - -7 —

71. CORYME SARSII - BOVENIIJDEN

tegel 1 teed 2 Uqels 1+2
n eec. 5l 81 r. qee. 95t 81

SerieA Ilt/IM6 - 0 — - 0 — 0

Mi 18 V.1 0.0—v.2 - 0 — 0.03

MB - cO.1 - — 0 —

Horizontaal — 0 — — 0 — 0

SerieB M5+Mo — 0 — — 0 - 0

Ml 13 0.1 -0.1-0.3 lB 0.3 0.0-0.6 0.05
MB -0 - -0 - 0

SeneC 14+15 — 0 - - 0 — 0

Mb — 0 — IS 0.0 0.5—0.7 0.3

— v — — V — 0



22. CORYNE SARSII — ONDER11DEN

tegel
n ge.

I

95Z BI

tegel
n gea.

2

951 91
tegels 1+2
ge..

Serie 0 MIt/i M5 — 0 — — 0 — 0

Mb 21 u.2 0.0—0. 23 0.3 0.1-0.5 0.3
Ml lb 0.3 0.1—0.5 20 0.3 0.1—0.5 0.3
MB —0 - -0 - 0

I4orizontaal — ((0.1 — — 0 <cO.1

Serie B 45 + $6 - 0 - - 0 - 0

Mi 70 0,1 0,0-u,2 - 0 - 0.05
MB —0 - —0 — 0

Serie C 44 tIi 49 — 0 — — 0 — 0

.(1. ELECTRO PILOSO - BDVENZJ2DEN

tegel
n geilk)

I

aantai K
tegel

n geicK)
2

aintil K

tegeis 1+2
gemk) aantal K

Serle 0 MIt/i 46 h 0 ') n 0 0 0 0

Mi 19 0,0 2 K 0 0 0.01 '
MB K 0 (I K 0.01 4 0.01 2

Horizontaai n (.i 20 0 0,1 34 0.1 27

Serin M+MK •) 0 0 0

Ml K n 0.1? ? 7

MB 00 0 nO 0 0 0

Serie C 44 t/i #8 n ') 0 K 0 0 0 0

(2 ELECTRO PILUSA - ONDERiiJDE

tenel 1 tenel 2 tenels 1+2
n gemk) aantal K n geitk aantal K geilk) aantal

Serie 0 Mi t1i44 n 0 0 n V 0 0

45 h v 0 0 0.02 6 0.01

46 K 0.04 14 K 0.v2 B 0,03 11

47 7 K 2 7 7 7

MB 0 0.01 2 K 0.03 10 0.02 6

HorzDntoai r 0.01 0,02 0.01

Serie B #5

46

41

MB

0 ')

0 0.01

0 0.03

K 0

ii

2

13

0

0 0

0 0,01

0 0.0300

0

:
II
0

0

0.01

0,03

0

-

2

12

-

Serle C 44 + #5
46

Ml

MB

n 0

K u.01

0 0.1

0 0.02

0

2

22

B

0 0

0 0.01

0 0.04
K 0.1

0

2

14

25

0

0.v1

0.1

0.04

—

2

19

16.5

Li. MOLSULA MANHATTENSIS 1?) - BDVENZIJDEN

tegel I

n gem. 951 91

teqel 2
n gem. 951 81

tegels
gem.

1+2

Serie A MIt/i MB

or1zDntaa1
- 0

- 0

-
—

- 0

— 0

-
-

0

0

Sen. B 45 t/i MB - 0 — - 0 - 0

Serie C #4 t/i MB - V - - 0 - 0



1.2. MOL6ULA MANKATTENSIS (fl - ONDERflJDEN

n

tegel

gee.

I

951 01 n

tegel
gem

2

951 81

tegeis
ge.

1+2

Sere A Nit/i MB
Honxcntaai

—

-
0

0.003

—

-
—

-
0

0

—

-
0

0.001

Sere B MS t/i MB - 0 - - 0 — 0

Serie C M4 t/i MB - v - - 0 - 0

Mi. SERPULIDAE SF'. BOVEAZIJOEN

n

tegel
gee.

1

951 81 n

tege
gem.

2

951 81

tegels
gee.

1+2

Serie A MIt/c MB
Horizontaai

—

-

0

1

—

—

—

-

0

0

-

—

0

0.5

Serie B $5 ti. M8 — 0 — - 0 — 0

Serie C M4 tim MS - 0 — — 0 - :'

M2. SERPULIDAE SF'. - DNDES2IJDEN

n

teaei
ge.

I

951 81 n

tegel
gee.

2

951 81

tegels
gee.

1+2

Sene A Mit/c MB
Horizontaal

—

—

0

0

-

—

-

—

0

0

—

—

0

0

Sere B $5 tim MS - I) - - 0 - 0

5erte C $4 tic MB — 0 — — v — 0

41, CILIAAT naet, - BDVENZIJDEN schattingeni

S

tegel
geik)

I

951 BI

teDel 2

q oe.ii; 51 81
tegels 1+2
geick)

Serie A Ml tic $4 — — — — — — 100

$5 t/. MB - - - - - - 200

Horizontaal - - - — - - 200

Serie B MS tic MB - - - - — — 200

Serie C 4 tic MB - - - - 100

2. CILIOAT ndet, — ONDER21JDE scnattnovu

tend I tege) 1 tegels 1+2
•e.(k) 951 81 ge.(k 951 81 ge.(k)

Serie A Mit/c M4 - — — - - — 100

$5 t/i MB - — — - - - 200

Horontaa1 — — — — — — 200

Serie B MS tic MB - - - - - 200

Serie C $4 tic MB — - - - - — (00

S



Btilage 2 De bedekkinspercentages

In bijiage 2 is het bedekkingspercentage van Elminius modestus en Polydora
ciliara apart en van de andere organismen samen opgenomen.

Deze percentages zijn het gemiddelde van de scharnngen van de oppervlak-
tebedekkingen van een aantal binokulairbeelden (dezelfde beelden die gebruikt
zijn voor het bepalen van de dichtheid - zie bijiage 1). Dc waarden voor de
duplotegels apart zijr niet gegeven. - -

Het bedekkingspercentage is gesplitst in de primaire en sekundaire bedekking
(zie p.8) en bij enkele soorten ook nog in korst, littekens en resulterende
bedekking (zie p.12113).

Dc monsterdagen worden aangegeven met Ml t&m M8 (zie bijlage 1).

Sine A

.onsterlnq NI N2 M3 M4 M5 M Ni MB

Eleinius lodestus

Totaa) pri.ar boven 0 0 0.01 1.2 82.5 63,2 32.5 37.5
onøer 0 0.01 I 7.4 77.5 76 57 43.4

loteal sekundair boven 0 0 0 0 5 I 1 1

onder 0 0 0 0 5 I 1 1

Littekens prilair boven — — — — — 27,5 2,5 7.5
onner — - — - . 375 5 1

Littekens sekundair boven - - — — — 0.01 0.01 0.01

onoer — - — — — 0.01 0.01 0.01

Korst priiar boven — — - — — 85 87.5 82.5

under — — — — - 85 76 75

Korst sekundair boven — — — - - 5 2,5 I

under - — — — - 5 2,5 1

Polydora ciliata

Totaal prisair boven 0 0 0.0) 0.5 11 2.3 2 0.5
under 0 0 0.01 1 10 1.1 I 0.5

Totaal sekundair boven 0 0 0.01 0.01 52.5 34,9 17.8 20,3

under 0 0 0.01 0,5 35 26.8 28,9 27

Littekens pn,air boven — — — — — 5 3 12.5

under - - - — 2.5 2.5 I

Littekens sekundair boven — — — - — 0.0) 0.01 0,5

under — — — — - 0.0) 1 0.01

Korst prisair boven - — — — - 0.5 0.5 0.5

onder — — — — — 0.5 0.5 0.5

Korst sekundair boven — — — — —

under — — — — —

Andere organssen sacen

Totaal pri.ar boven 0 0 0.0) 0.0) 0.1 1 3 5

under 0 0 0,0) 0.01 1 1 5 10

Toted sekundair boven 0 0 0.01 0.01 I 0,1 2 2.5

under 0 0 0.01 0.01 I 2 2 5



Serie S

.ontertng $4 $5 $6 $7 $8

Eliinius sudestus

Totial pri.ar

Totaal sekundar

boven

under

boven

onder

0

0

0

0

Lattekens prisair

Littekens sekundair

buven

onoer

boven

under

—

—

—

—

—

—

—

—

Korst prl.atr

Korst seundair

boven

under

boven

under

—

—

—

—

—

—

—

—

Polydora ciliata

lutual prlmnr

Totaul sekundair

boven

under

boven

under

(I

0

0

0

Litteens priuair

Littekens sekundair

boven

under

boven

under

—

—

—

—

—

—

—

—

korst pri.air

Korst sekundair

boven

under

boven

under

—

—

—

—

—

—

—

—

Andere organissen sajen

Totaai priiar

Totaal sekundair

boven

under

boven

under

0

0

0

0

Serie C

•onstenng $3 $4 $5 $& $7 NB

EI.nius •odestus

Priaar buven

under

Sekundair boven

under

V

0

0

0

4.4
3

0.01

0

25

39

0.5

I

12

12

0.5

0.5

I

1

0.01

0.01

S

11

0.01

0,01

Polydora ciliata

Pricair boven

under

Sekundair boven

under

0

0

0

0

0.01

0.01

0.01

0,01

10

7.5
IS

12.5

20

1.5

20

4

10

1

20

4

15

17.5

0.5

0.5

Andere organisien sa.en

Prigair boven

under

Sekunduir boven

under

0

0

0

0

0.01

0.01

0,01

0.01

0.5
0.5
0.5
0.5

0,5

0,5

0.5

0.5

0.5

I

0.5

0,5

2

3

1

2



Billage 3 Het aantal soorten

In deze bijiage staat het aantal op de tegels gevestigde soorten.
* = de soort is op 1 van de twee tegels aangetroffen
** = de soon is op beide tegels aangetroffen

Zie bijiage 1 voor de betekenis van Ml t&m M8 (de monsterdata).

Onderzijd,n Sin, A Sine 8 Sine C Horiz.

Soort $1 N2$3N4N5 Nb Ni NO MS MÔN7 $8 814 NSM6M7NS NB

Cllisat irdet. $8 $8 8$ $8 8$ 8$ 88 85 $8 8$ 8$ 8* 8$ $8 8* $8 $8

Elainiui aodestus $5 $8 8$ $5 $5 $8 8$ 5$ $8 $5 8$ 88 *8 1* 8$ 8$ 8$

Polydora ciliata 88 *5 8$ 8$ 8$ 88 8$ 85 88 $8 $8 8$ 8$ 8* 88 *8

Mytilu, edulis 8 *8 88 8* $ 88 8 *8 88 8$ 8*

A1cyondw. ,ytili $ 8 88 1$ 8 $ 8$ 8 8

Ca.panulinidae sp. 8 8

Daduun, cincta 8 *8 *8 88 8 88 *8 8* $ 88 $

Obelia dtchotoaa $8 $8 8$ 8$ 1$ *8 88 $8 8$

'SIurf mdot. $8 8$ $8 8$ 8$ $8 *8 8 8$ $8 8$

Actinotho, anguacosa 8 8* 8$ 8 8$ 88 $8 $8 8$

Coryne sarsii 8* 88 I 8 $8 8

Electra pzlosa 8 88 85 *8 * $8 $8 $8 I 8* 8$

Nolgula ainhattensi,
Srrpuhdae p.

Aantal soorten:
tegell: 0 12 47 10 Ii 10 4 109 8 3 488 7 9

- tegel 2: 0 I 3 3 5 10 12 80 3 7 80 80 4 3 7 8 7 80

—totial: 0 24 48 II 82 11 4 111! 80 3 4 B 9 7 II

Bovenzmjden Ben, A Serie B Serie C Hor:z,

Soont NI $2 $3 $4 $5 $6 $7 NB $5 Nb Mi MB $4 85 Mb $7 NB NB

Ciliaat ndet. 8* $8 8$ 8* 8* $8 88 *8 88 $8 8$ II 88 88 8* 88 88

Eliiniu •odestus 8$ *8 88 $8 *8 $8 8$ *8 $8 8$ 8 8* 88 8* 8* 8$

Polydona cil:ata $8 *8 *8 $8 8$ $8 *8 88 $8 $8 8$ 88 *8 $8 8$

Nytilusedul:s 8 8 8$ 8$ 8$ 8 $8 *8 $8 $ 88 8* 1$ 8*

Alcyonidmu. •ytili 8* 8 8

Ca.panulinida, ap. 8 88

Piadu.ene cincta 8$ 88 88 88 8 $8 8$ 88 $8 * 8* * $1

Obelia dichotosa 88 *8 8* 8$ 8 II 8$ 88 $ 8* 8 8 II
Slurf' indet. I 8 88 8 8 8$ 8 8 8$

Actinothoc mnquico.a 88 *8 *8 $ * 8

Coryne sars2i 8 8 8 8

Electra pilosa 8 8 8 8 *8

Nolgula •anhattensis

Serpulidae sp, 8

Aantal soorten
—tegell: 0 1337 7 10 9 6 610 9 4 675 4 B

—t,gelZ 0 8334 9 7 8 3 780 8 3 395 7 9

—totaal: 0 1337 10 *0 80 6 710 10 4 697 7 9



Bijlage 4 Bedekkingspercentages: verschillende methoden

In bijiage 3 zijn enkele resultaten van de verschillende methoden om bedek-
kingspercentages te bepalen (zie p.8) opgenomen. Uitgebreidere resultaten van
de binokulairmethode staan in bijlage 2.

De percentages van de twee duplotegels zijn gescheiden met een "1'. Ms
beide tegels een zelfde percentage hebben is 6n getal gegeven.

De 8 dagen waarop de tegels opgedoken werden, worden aangeduid met Ml
t&m M8 (zie bijiage 1). Zie tabel 2 (paragraaf 2.3.3) voor de betekenis van de
Braun-Blanquetindex.

SERIE A Bovenziden Qnd,rzijdpn

BEPALINB NETHODE $4 $5 $6 $7 $8 for - $4 145 $6 Mi P48 hor

totals pri.aIre hchatten ut 5/5 90 60/70 30/60 40 35—50/40 (0 80/90 70/80 45/70 45/40 70/t
bedelking oog (U

$schatten let 2e

Dog lBr,81.index)
(dia proekteren —

op ui—papier

en hokes tellen
*Dinakulair (3) (5

5 4/5 ?/4 3

97/98 39/75 (4/59 —

97/100 60/80 20/50 -

3

—

—

2a

—

8

4—5/5 4/5 3/4 3/4

— 65/79 60/52 —

90/95 75/80 50/70 —

4

—

—

3 centrale viak (schatten set — 100 40/60 24/60 50/40 0 — — 60/80 60/70 55/65 50i
dat nog bedekt oog (3)
is let de korst (dia projekteren —

en let dioitizer
opp. korstdelen
bepa (en

— 37/85 15/60 — - — — 65/98 69/82 — —

SERIE B Bovenzijden Onderziiden

BEPALIN& METHODE $5 $6

Cue C)

87 MB - $5

(zie C)
86 87 88

totale priialre (schatten set 75/90 85/55 65/70 70/75 70 70/75

bedetting Dog (I)
$schatten set
009 (Br.B1.inoex)
(dip projebteren
op .0—papier
en hokjes tellon
(binokulair (3)

5

67/82

80

5/4

57

63/oS

4/3

—

-

4/5 4

72/71 74/73

60/Bi 7/70

4

—

-

3 centrale vlak (schatten set 60/— 60/55 35/— 80/100 60 40/50

Cat nog Dedekt
is set Ce korst

nag IX)

(dip projektsren
en set digitizer
opp. korstdelen
bepalen

92/— —

.

— 92/97 91 —

SER1E C Bovsnzijden Onderzijden

BEPALIN6 MEIHODE $4 $5 $6 $7 $8 - $4 $5 Nb $7 MB

totale prisaire $schatten set (5 30/25 25/20 (5/5 (5/20 5/1 40/25 10/20 51(5 20/25

bedekking 009 IX)
(schitten set
oog (Br.B(.index)
*binokuleir IX)

I

5

2b

40/30

2b

25/30

1

4/5

2b/2b

—

2aI

5/1

2b12b

55/40

2a/2b

(0/18

I

2

2b

—

Op.erkingz — Met bepalen van Ce bedekking s.b.v. dip's san niet .oge(1k
oudat de organisien te hem zijn.

— Op de teqels van serme C is qeen korst Dotwikkeld,


