fen orienterend onclerzoek aan de seclimenten van het Groot
Huisven (¡1. Br.)
Hydrobiologisch Aclviesburo
A.c. KIink
-

Inleiding-

het feit clat een aantal- onderzoekers in het buitenlancl
zich
bezighoudt' met palaeolimnoJ-ogie, is cJeze tak van
hyclrobiologie in NederLand vrijwel' onbekend. cedreven door de vraag
naar de samenstel1-ing van de
oorspronkelijke fauna in cje grote Nederlandse rivieren (KlÍnk
en MolLer
PiLrot, L982), heb Ík me verdiept in de mogelijkheden
om uit oude sedimenten
faunaresten te verzamelen. Dit heeft geJ-eid tot
het vinden van organismen
die reeds 1-ang zijn verclwenen uit de Nederlandse fauna, terwijr
tevens is
gebÌeken dat drastische verschuivingen hebben
praatsgevonden tussen
0ndanks

overigens
minder gevoelige dÍergroepen (ungepubl.).
cm de toepasbaarheid van deze onderzoeksmethode
te toetsen aan andere biotopen, is een drooggevarren beek op geJ,ijke wijze onderzocht,
waarbij ook
bleek dat het aspekt van deze kunstmatige beek,
in de loop van haar geschiedenis (ca. 500 jaar) ctrastisch is gewijzigd.
In aansluiting hierop is een bemonstering uitgevoerd in het
Groot HuÍsven,
waarbij de toepasbaarheid in stirstaand water Ís onderzocht.
Bij de gepresenteerde soortenlijst, die gezien het orienterende
karakter srechts betrekking heeft op de chÍronomiden-fauna, wortlt
een

toeliçhting
die enig inzicht verschaft in de mogelijkheden die een dergelijke
methode biedt bij het beantwoorden van vragen
betreffende verrijking/verzuring
gegeven

en invroeden van ùitgevoerde beheersmaatregelen. Tevens
wordt aangegeven werke
andere groepen van organismen voldoende gegevens
opleveren voor een betrouwbare interpretatie.
- Het Groot HuisvenHet ven is gelegen Ín de KampÍna en staat onder Ínvloed
van uittredend
grondwater, waardoor het ven vroeger een wat voedserrijker
karakter bezat.
sinds mensenheugenis slapen er in de winter rietganzen
en zijn slechts enkere
jaren geleden de kokmeeuwen verdwenen. Ook
de vegetatie heeft tot het eind
van de zestÍger jaren er-ementen bevat dÍe wijzen
op verrijking.
De huidige vegetatie in het ven bestaat
hoofdzakelijk
SPHAGNUM CUSPIDATUM.

uit JUNCUS BULBOsus
De pH bedraagt 4,0 en de arkarÍteit is 0.

en

¿

0p 25-3-1983 zijn zowel langs de noorcloostal-s de zuidoost oevers sedimentbemonsteringen uitgevoerci. Het materiaal
bevincit zich in 7o% alkohor, behalve
cie chÍronomidae die in permanente preparaten
zijn verwerkt.
-Datering van de sedÍmenten_
tsi j de bepaJ-Íng van de J-eef ti jc1
van sedimenten, kan men aLs het de laatste
n"^l:;l
betrefr, sebruik maken van dateringen mer cle isoropen
!ïå:Ho en - ' cs i"".
' BÍ j clit onclerzoek heb ik me verl-aten op enige literatuur-

opgaven.

(r978) neemt aan ciat postglaciaalcle gemidclelcle sedimentatié in een
oligotroof meer jaarlijks J_,3 mm beclraagt. Warwick (L975)
berekent voor een
periocle van ca.200 jaar een gemiddelrle
van 2,8 mm/jaar. Carter (1977) heeft
voor een Engels meer een sedimentatiesneLheid
vastgesteld van ca.2 mm/jaar,
in de vorige eeuw onder voeclselarme omstandÍgheden.
voor hetzd.rfde rneer komt
hij na 1940 uit op een sedimentatiesnelheid van
6 mm/jaar, hetgeen volgens
hem wordt veroorzaakt door toenemende
verrijking met huishouderijk afvarHofm¿nn

ter .
0p grond van cleze gegevens kan de sedimentatiesneLheid
in het Groot t-luiru"n
worden gedacht tussen cle 3-5 mm/jaar.
Dit betekent dat het diepst gestoken
serliment (25 cm.) een ouderdom heeft van g5_50.iaar.
wa

-ChironomÍdaeTen aanzien van cje verzamelde chironomÍdae
kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt (zie tabel):

-Het voorkomen van I4ICROTENDIPES? ,,REZVOI,, tot I95O/1960
is opzienbarend
aangezien deze soort slechts bekend is
van eutrofe meren in Rusrancl (
Tshernovski, 196l) en dus voor de eerste
keer in Nederland is aangetroffen.
-van de I'arven van ZALUTSCHTA SPEC. is heLaas geen
oekorogische informatie
beschikbaar, aangezien de larve nog nÍet
bekend is voor de wetenschap.
Het geslacht Zalutschia is in Neclerland sl-echts

van êén andere vindpraats
is nog onduÍderijk of het dezerfde soort betreft.
-MTCROTENDTPES gr' CHLORIS is bekend
van zeer veel stiLstaande voedserrijke
wateren in NederLand. rn de huidige fauna
van het Groot HuÍsven ontbreekt
bekend (LÍesseLse Peer). Het

hi

j

nadrukkeJ.Í

jk.

-CRYPT0CLAD0PELMA

gr'

staande wateren van goede
beperkt.
-CHAETOCLADrus

spec'

is een bodembewoner van voedsei-rijke stilkwaliteit. De verspreiding in Neclerrand is zeer

LATERÄLrs

"HERI(EI'IBOSCH" is een soort die srechts van een
handvol
vindpraatsen uit Europa bekenc.l is en gebonden
schijnt te zijn aan uittredencj

grondwater.

-j-VAN dC OVCTigC tAXA ZiJN VOOTAI PSECTROCLADIUS PLATYPUS
CN PS. PSILOPTERUS
indikatief ' De eerste soort domineert in toenemenrie mate
in de l.leclerlanclse

vennen' Dat Ps.

psrLOpTERUS

in de BRABANTSE vennen niet of narweri.Íks

meer

trordt aangetroffen, is een aanwijzing dat de soort gevoerig
is voor be_
invloeding vanuit cle atmosfeer. Dit is volledig in
overeenstemming met
de verschuivingen van cJe aantaLlen die in het
sediment zijn aangetroffen.

-Konk Ius ies

-Het Groot Huisven is
een voedselrijk ven.

in

c1e

periode I9O0/L930_I95O/1960 te beschouwen

aLs

-Na l-950/1960 heeft de oorspronkeJ-iike chironomiden-fauna p1aats
gemaakt
voor een soortsamenstelling die grotendeels bestaat

uit ubiquisten en
waarbij de karakteristieke bewoner van verzuurde wateren (PSEçTROCLADIUS
PLATYPUS) zich sterk heeft uitgebreid.
-Dat bij deze orienterende bemonsteringen reeds i zeldzame eLementen
van
de parearctische fauna zÍjn verzamerd, is typerend voor
de strukturele
verancleringen die de aquatische oekosystemen
in dit gebied hebben ondergaan.
-Er kan van worden uitgegaan, dat cleze methode van onderzoek de enÍge
is
om aquatische bÍotopen met hun oorspronkerijke
komponenten te bestuderen.
Hierdoor kan een referentie worden opgebouwd, waarin de
huÍdÍge levensgemeenschappen

zijn in te

passen.

-Overige prant - diergroepen die geschikt zijn bij sediment onderzoek-I'lakrophyten; hiervan zijn zowel de btadresten ars de zaden
en porren bruikbaar.

-Diatomeeën
-Schaalamoeben
-CLadoceren

-Bryozoën

-Ephemeroptera; naast chironomidae worden in verschirlende
biotopen opvallencl
veel haftenoverblÍjfselen verzamerd, clit in tegensteJ-ling
tot andere insekten

zoals kever- en libellelarven.
rndÍen naast de verwerkÍng van deze groepen ook chemische
beparÍngen aan het
sedÍment worden verricht, zar dit Leiden tot waardevolre
konklusies omtrent
het antwoord van de biotische erementen op de verandering van
de chemische
samenstellÍng van het water.

-4-
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Chironomidae

in het secliment van het Croot Huisven clcl. Z5-t¡-I983
I

II

Tanypoclinae:

ia mon i I i s / phatta
Pentaneurini indet.

Ab Tabesng

2

I2

procl-adius spec,

l4

0rthoclariiinae:

III

IV

20

26

2

tl

5

I2

L2

ChaetocLadius spec .,'Herkenbosch,,

Cricotopus sg. fsocl_adius
cf. Orthoclaaius

Psectrocl-¿djus pJatgpus
,,
ps j J,opterus
,,
gr. sord id.eLlus
ZaLutschia spec.
Orthocl_adjinae ind.et.
Chironomini:
Chironomus gr. I

P
P

c

"

gr.

I
I
6

6

2I

27
27

34

4I

6

4

IO

3

4

CrgptocTadopelma gr. jateraLis
Dicrotendjpes. gr. nerÿosus
Endoch i r ononu s a lb i penn i s
GTVptotendjpes spec.

CJadotangtarsus spec.
Tanytarsus spec.

¡\antal indÍviduen:
Aantal taxa:

I = 20-25 cm
II = 15-19
"n.'
III= ]l- 5 çIV= 6-0cm

clÍepte zuidoost oever

27

L6

I

2

2

i'licrotendipes gr. chl_oris
ù1
',
? ,t rezvoi,,
PolgpediLum gr. sordens
,'
P
gr uncinatun
P s eud och i ronomu s prasina
t us
Stenocir jr onomu s spec.
TribeLos intextus
TanytarsinÍ:

44

I

5
3

3
6

2
3

I

2

6

4

I

6
2
2

I
3

L7

t0

IO

I

2
5

t
I

3

24

7

9
9

I

t

I

I

l8

9

3

30

L52

203

109

L78

2I

?L

t5

I4

(r.eot-re43

)

diepte zuidoost oever (re33-1e63
)
diepte noordoost oever ( r940-re7r
)
diepte zuidoost oever (re63-reB3
)

