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Bacillariophyceae of Diatomeeen

door G.F.W. Herngreen Haarlem

Summary

Diatoms or Bacillariophyoeae are silicious algae, the test of which is com-

posed of a hypotheca (box) and an epitheca (lid).
In this class two orders can be distinguished: the Centrales and the Pennales.

The morphology and structure of the test are treated in detail.

The silicious algae are very important with respect to the nutricion circle

in the water, biological water purification, stratigraphical age and ecologi-

cal determinations. The stratigraphy and ecology are illustrated by some

examples.
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Voorwoord

Aanzienlijk ingekort en aangepast aan de veronderstelde interesse der toe-

hoorders, werd de lezing uitgesproken op de najaarsvergadering van 24 okto-

ber 1970 van de Werkgroep voor Tertiaire en ICwartaire Geologie te Leiden.

Het voor U liggend artikel is een "bewerking van deze lezing.

DIAGNOSE

DiatomeeSn of kiezelwieren zijn déncellige, microscopisch kleine, lagere

In het kader van zijn doctoraalstudie geologie volgde de schrijver voor een

onderdeel van het hijvak Palaeontologie in 1968 een stage hij de heer A. du

Saar, hoofd van de afdeling Diatomeeën van de Rijks Geologische Dienst, te

Haarlem.

Het verslag diende als uitgangspunt voor enige colloquia welke in 1969 en

1970 werden gehouden voor staf en studenten in de geologie en fysische geo-

grafie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
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planten. De celwand ( the ca) hij de vegetatieve cel "bestaat uit twee over el-

kaar heengrijpende delen, een doos (hypotheca) en een deksel ( epitheca), ge-

vormd door afzetting van kiezelzuur op een pectinememhraan.

De inhoud van de cel "bestaat uit protoplasma met een celkern, één of meer

chromatoforen en olie als reservestof.

Alle diatomeeën leven in water of vochtig milieu; sessiel of vrij, solitair

of in kolonies.

Vermeerdering geschiedt door celdeling, auxosporenvorming, of microsporen.

Onder ongunstige omstandigheden worden ter instandhouding van de soort rust-

sporen gevormd.

SYSTEMATISCHE POSITIE

De diatomeehn, genoemd naar het genus Diatoma De Candolle l805
s

of Bacillari-

ophyceae, naar het oudste genus Bacillaria Gmelin 1788 in Linné's Systema Na-

tura, worden op grond van de fotosynthetische pigmenten, reservestoffen en de

uit twee delen Bestaande oelwand met de Xanthophyoeae en de Chrysophyceae ge-

rekend tot het phylum Chrysophyta.

MORFOLGIE VAN DE SCHAAL

De schaal is in valvaar aanzicht rond, ovaal, drie- tot meerhoekig (meest

Centricaten, zie fig. 4 a-c), elliptisch, lineair of lancetvormig (meest Pen-

naten, zie fig. 4 d-e). In pleuraal aanzicht (gordelligging) rechthoekig of

wigvormig, rond, soms getordeerd. De cellengte of diameter nedraagt 10-3000,

meestal 30 - 300 mu. De celwand (theca) hij de vegetatieve cel Bestaat uit

twee over elkaar heengrijpende, verschuifbare delen, n.1. een deksel (epithe-

ca) en een doos (hypotheca) (zie fig. l)
.

Beide delen zijn opgebouwd uit een

plaat (valva), respectievelijk epi- en hypovalva, met opgebogen randen, de

schaalmantel, en een Band, gordel of pleura, respectievelijk epi- en hypo-

pleura, die verkleefd is met de valva (fig. l).

Voor de ligging der assen en Benaming der verschillende doorsneden of vlakken

verwijs ik naar fig. 2a-c en fig. 3.

De copula is een kiezelband, die steeds in dezelfde vorm en soms ook in con-

stant aantal, vooral ter voorbereiding van de deling tussen schaal en gordel

gevoegd wordt, maar er niet mee vergroeid is (fig. 5)» 2e kunnen de cel in

pervalvare richting aanzienlijk doen toenemen. Naar do Bouw worden een ring-

vormig type en een type samengesteld uit een aantal schubvormige plaatjes on-

derscheiden. De rand van een copula kan als vlakke of gebogen plaat de cel

Binnendringen, oen z.g. soptum vormend, vanuit <5<5n of twee polen met dén of

meerdere openingen (fig. 6a-b). Men onderscheide het septum wel van het pseu-

doseptum, een plaat die vanaf de valvarand naar Binnen groeit ( fig. 5)•
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De craticula, b.v. "bij Navicula cuspidata is een kiezelroos ter, opgebouwd, uit

apikaal en transapikaal verlopende kiezelribben, dat tegen de valva aanligt.

BOUW VAN DE SCHAALWAND

De schaalwand ontstaat door afzetting van kiezelzuur op een pectine-membraan.

Hierin zijn verschillende structuren te onderscheiden, die in do literatuur

als poren, poroiden, areolen etc. zijn beschreven. De op grond van microsco-

pische waarnemingen opgestelde classificaties van poren en kamers zijn ten

dele onjuist gebleken (vergelijk Hustedt, p. 34 e.v.). Na bestudering van via

de electronenmicroscoop opgenomen foto's heb ik de volgende driedeling ge-

maakt :

1 celwand met porenkanalen, al of niet vertakkend, geen kamervorming,

b.v. Melosira distans en Cyclotella comta.

2 celwand gekamerd, naar buiten door een venster ( foramen) openend, bin-

nenzijde afgesloten door een poreus membraan, b.v.

E. aurita,

Biddulphia sinensis,

B. rhombus en Triceratium favus.

3 celwand gekamerd, naar buiten afgesloten door een poreus membraan, aan

de binnenzijde een foramen of spleetvormige opening, b.v. Pleurosigma

angulatum (spleetvormig), Podosira stelliger, Pinnularia en Coscino-

diecus concinnus.

De dikte van de schaalwand tussen de kamers kan aanzienlijk variëren, ook ge-

deeltelijke reductie van de wand komt voor, b.v. bij Podosira stelliger.

Na het gereed komen van dit verslag vestigde de heer Du Saar mijn aandacht op

de classificatie van Hendey (1964» Bacillariophyceae, pp. 14-16), die de vol-

gende indeling maakt:

I single laminar wall

II locular wall a. open to the outside

b. open to the inside

De indeling van Hendey stemt volledig overeen met die van de auteur: 1=1,

IIa = 2, Hb = 3.

De oriëntatie der kamers en ribben is zeer verschillend. Bij de Centrioaten

zijn de kamers (areolen) meest in radiale rijen gerangschikt; bij de Pennaten

komen veelal transapikaal gerichte, meer langgerekte kamers (alveolen) in de

valva voor, die met de ribben ( costae) alterneren. De alveolen kunnen door

fijnere ribben, die in meerdere elkaar kruisende systemen kunnen staan, ver-

deeld worden,

Eaphe

Bij alle Pennaten is de valva-areolering in het midden in apikale richting
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onderbroken door een structuurloze ruimte, de axiale area. De axiale area

wordt in epi- en/of hypotheca door een de valva doorborende spleet (raphe)

gedeeld ten dienste van de voortbeweging (fig. 9)•

De rapbespleet is pervalvaar gericht, recht of meervoudig gebogen, met groe-

ven aan binnen-en buitenzijde, respectievelijk de binnenste en buitenste

raphegroef. In het centrum is de raphespleet onderbroken door een massieve,

verdikking ( centrale nodulus)„ Do raphegroeven eindigen verbreed in de z.g.

buitenste en binnenste centrale poriën en zijn in pervalvare richting door

een gootje, de nodulaire groef, verbonden. De buitenste centrale poriën

staan in open verbinding met de omgeving, de binnenste centrale poriën zijn

onderling verbonden door een buisje in de centrale nodulus, de z.g. nodu-

laire sleuf ( fig. 10).

Aan de polen eindigt do raphe in een holle schaalverdikl-ing, de polaire no-

dulus. De buitenste raphegroef zet zich schroefvormig in de wand van de po-

laire nodulus voort (polaire spleet),- de binnenste raphegroef eindigt in een

verbrede spleet, het trechtertje (fig. 11).

Door protoplasmastroming in het raphesysteem, centrale nodulus en polaire

noduli heeft door wrijving met de omgeving een schoksgewijze voortbeweging

plaats.

Hustedt beschouwt de raphespleet als primair (Peronia mist de centrale

knoop, de eindknopen zijn slechts rudimentair ontwikkeld), de knopen als se-

cundair aangelegd. Eerst worden de eindknopen als massieve vorm ( Eunotia mot

eindporenkanaal, geen polaire spleet en trechter) en vervolgens als holle

polaire noduli gevormd, daarna pas de centrale knoop. Vaak is slechts in dén

schaal een raphespleet aanwezig; de andere ontbreekt of is rudimentair ont-

wikkeld.

Een volledig afwijkend raphe-type vinden we o.a. bij Surirella en Nitzschia

met respectievelijk twee en één kanaalraphe: de buisvormig verbrede raphe-

spleet die lateraal naar de rand van de valva is verplaatst.

De buitenste raphegroef doorsnijdt over de gehele lengte het raphekanaal, de

binnenste raphegroef wordt door een aantal openingen vervangen, die tot

buisjes verlengd kunnen worden als do kanaalraphe buiten de valvaplaat op

een kiel ( carina) komt te liggen (fig. 12).

De openingen bevorderen de plasmastroming van cellumen naar kanaalraphe en

daarmee de voortbewegingssnelheid, die nog verder vorho gd wordt door kiel-

vorming.

Slijmporiën (geleiporiën, Gallertporen) zijn openingen waardoor een gelei-

achtige substantie wordt afgescheiden, die de.cellen omgeeft, tot kolonies

verbindt of aan een substratum vasthecht (fig. 8a-b).
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VOORTPLANTING

Gezien de aard van dit artikel kan op de voortplanting slechts kort worden

ingegaan en zal met een overzicht worden volstaan.

De celdeling wordt vo rafgegaan door een kerndeling; de hierbij onstane

dochterkernen verplaatsen zich naar de valvae. In de laatste fase van de

kerndeling wordt een valvaar verlopende plasmatische wand gevormd, die zich

in twee verltiezolde lamellen splitst. Min of meer gelijktijdig met de kern-

deling schuiven de epi- en hypotheca in pervalvare richting uiteen.

De hij de celdeling gevormde nieuwe wanden zijn altijd hypovalvae. De ene

dochtercel heeft de grootte van de moedercel, de andere is tweemaal de dikte

van de gordelhand kleiner, daar de hypotheca van de moedercel de epitheca

van de dochtercel wordt (fig. 13).

Snel wordt op deze wijze een minimale, niet meer levensvatbare grootte be-

reikt, ware het niet dat door auxosporenvorming (verkiezelende cellen zonder

pleurae) langs sexuele (Pennanten en Centrioaten) of asexuele (Centricaten)

weg, tot herstel van de oorspronkelijke grootte wordt overgegaan.

LEVENSWIJZE EN ECOLOGIE

Diatomeebn komen voor in water of vochtig milieu, b.v. op glasruiten in

kassen, in dakgoten, op "boomstammen, tussen mos etc» Ze leven in zeer uit-

eenlopende watersoorten wat "betreft pH, stikstof- en zuurs tofgehal te
3 P, SiJ

"f" "f" | j | | | |
daarnaast zijn van groot belang de kationen Na

,
K

,
Ca

,
Pe ' Mg ) en de

anionen (SO/. , Cl", , . Bepalend zijn verder fysische factoren

als: lichtintensiteit, temperatuur en stroming. Van de elementen P, N, Pe en

13
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Mg kan gesteld worden: kleine concentraties "bevorderen, grote concentraties

remmen de ontwikkeling der diatomeeën.

Tot de belangrijkste factoren die de ontwikkeling bepalen, behoren naast

zuurstofgehalte het chloridegehalte en de pïï.

pH ( = zuurgraad): grenzen bij de waarden 2,5 en 9>5» optimale ontwikkeling

in het alkalisch milieu rond pH = 7»5«

chloridegehalte: voornamelijk NaCl; hierop berust de indeling in zout, brak

en zoetwater vormen (zie verder volgende pagina).

zuurstofgehalte: de meeste diatomeeën zijn eu-oxybiont, aan zuurstof gebon-

den, en leven op wisselende afstanden tot het wateroppervlak. Dit wordt

mede bepaald door de lichtintensiteit en de temperatuur, vaak is niet uit

te maken welke van deze drie factoren ecologisch bepalend is. De meeste

diatomeeën zijn positief phototactisch: bij te felle bestraling reageren

ze negatief door naar dieper water te zinken-bewegen en/of door samentrek-

ken van de chromatoforen.

Diatomeeën leven planktonisch, benthonisch of epiontisch.

CLASSIFICATIE

Ordo I. Contrales (= Centricae) - valvaar aanzicht rond tot elliptisch, drie-

tot meerhoekig. Rapheloos; structuur radiaal of onregelmatig. Chroma-

tophoren: meest talrijke korrels. Voortplanting: celdeling en sexuele

en asexuele auxosporenvorming. Het overgrote deel is marien.

II. Pennales (= Pennatae) - valvaar aanzicht lineair tot lancetvormig,

soms elliptisch. Raphe of pseudoraphe aanwezig. Structuur op de val-

vae veervormig t.o.v. de apikale as, zelden onregelmatig. Chromato-

foren: meestal met twee gordelstandige of tegen de valva liggende

plaatvormige ohromatofoien. Voortplanting: celdeling en auxosporen-

vorming.

De meeste zoetwater-diatomeeén horen tot deze ordoj ook komen onder

de Pennales vele "brak-zoutwatervorrnen voor.

Hustedt (1927-1964) geeft de volgende indeling in groepen:

1. Araphideae geen raphe

2. Raphidioideae kleine raphe

3. Monoraphideae één raphe in hypo- of epitheca

4. Biraphideae raphe in hypo- en epitheca

BETEKENIS DER DIA TOMEEEN

Diatomeeën staan aan het begin van de voedselketen in het water. Ze vormen

een voedselbron voor de Copepoda (Arthropoda, Crustacea) etc.

Ze hebben een groot aandeel in de biologische waterzuivering. Als de vervui-
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ling van het rivierwater zover is voortgeschreden dat andere algen vernietigd

worden, "blijven soorten als Nitzsohia acicularis, Synedra ulna en diverse Na-

vicula sp. in leven»

Diatomeeën worden industrieel gebruikt als isolatie- en filtratiemateriaal

en als polijstmiddel.

Ze worden gebruikt bij de ouderdomsbepaling van sedimenten en voor de bepa-

ling van het sedimentatie-milieu.

TELPROCEDURE GEVOLGD BIJ SEDIMENTEN VAN KWARTAIRE OUDERDOM

Er wordt gebruik gemaakt van telstaten; hierop staan de afgekorte namen van

de genera en species in alfabetisch-lexicografische volgorde. Naar het NaCl-

of chloridegehalte worden zeven diatomee'én-associaties, elk met een bepaalde

kleur aangeduid, onderscheiden, n.1.:

Is een soort gedetermineerd dan wordt hij op de telstaat aangestreept in de

kleur van de associatie waartoe hij behoort. Er wordt alleen kwalitatief ge-

teld, uiteraard is er de mogelijkheid een ruwe kwantitatieve schatting te

maken. Onderstaand schema geeft de door mij gevolgde indicaties aan:

cc zeer algemeen

c algemeen

+ vrij algemeen

r zeldzaam

rr zeer zeldzaam

Het tellen van circa $0 soorten (meestal wordt tot circa 80 soorten doorge-

teld) is noodzakelijk voor "betrouwbare milieu-bepaling. Het numeriek voor-

komen van het aantal vertegenwoordigers van elke zoutgroep wordt in de pro-

centuele verhouding M (marien) B (brak) Z (zoet) uitgedrukt, waarbij M en MB

zijn gecombineerd tot M, BM B en BZ tot B en als laatste ZB en Z tot Z. Een

cijfervoorbeeld als illustratie:

kleur afkorting diatomeeën-associatie Cl in mg/L

rood M marien hoger dan 17.000

"bruin MB marien-hrak 10.000 - 17.000

oranje BM brak-marien 5.000 - 10.000

geel B brak 1.000 - 5.000

licht groen BZ brak-zoet 500 - 1.000

donker groen ZB zoet-brak 100 - 500

"blauw Z zoet lager dan 100

diatomeeënassociatie aantal soorten 1o MBZ

M 17 34
CA

MB 8 16 50

BM 9 18

B 4 8 38

BZ 6 12

ZB 4 8
12

Z 2 4

50 100
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De MBZ-waarden worden in een diatomeeön—diagram verwerkt. Op de verticale

as is de diepte van het monster (b.v. "beneden maaiveld) aangegeven; op de

horizontaal een schaal van 0 - Van links naar rechts worden achtereen-

volgens de M, B en Z waarden afgezet.

BESCHRIJVING VAN EEN (DENKBEELDIGE) HOLOCENE BORING

Onderstaande tabel geeft bij de aangegeven diepte de MBZ verhouding en het

totaal aantal getelde soorten per monster. De MBZ verhouding is in het dia-

gram op plaat 4 uitgezet.

Interpretatie:

- 460 cm: uit de letter-tekens "bij de soorten op de telstaat "blijkt dat

vooral vertegenwoordigers uit het BM, B en BZ milieu gevonden

worden, welke recent voor een deel in het getijdegehied van de

Noordzee, de Waddenzee en aangrenzende estuariën voorkomen. Moge-

lijk is het sediment afgezet in een "brak estuarien milieu.

- 450 cm: vergeleken met monster - 460 cm vindt een snelle en sterke ver-

zoeting plaats, wat "blijkt uit de aanwezigheid van vele ZB en Z

vertegenwoordigers van de genera Cymbella, Epithemia,

Gomphonema,

Fragilaria,

Pinnularia en Synedra.

- 440 cm: een geringe verzilting treedt op, die zich krachtig uit in mon-

ster -430 cm.

- 430 cm: de gevonden soorten Navicula abrupta, N. crucifera, N. flanatica

420 cm.

phyllepta vormen een karakteristiek waddenbenthos-associa-

tie. Dit traject wordt gezien als een wadafzetting (let ook op de

lithologie)„

- 410 cm: de soorten Pleurosigma angulatum, Gyrosigma halticum en G. spen-

cerii
- 400 cm.

zijn recent goed "bekend van de schorren en slikplaten in de

Waddenzee, Dollard en andere estuariene gebieden

- 390 cm: ie soorten Diploneis ovalis, Scoliopleura tumida, Navicula cincta,
- 300 cm.

peregrina, Nitschia hungarica, N. navicularis en N. sigma e.d.

zijn kenmerkend voor het begroeide slik in verlandingszones.

diepte "beneden

maaiveld
MBZ verhouding

totaal der getelde

soorten

380 41:51: 8 76

390 43:46:11 65

400 35=37:28 80

410 34:42:24 72

420 36:35:29 91

430 33:36:31 59

440 7:20:73 56

450 0:14:86 46

460 44:36:20 62
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BESCHRIJVING VAN TWEE MONSTERS EOCENE DIATOMEEËNAARDE UIT JUTLAND

Er werden twee monsters "bestudeerd. Ten eerste van de vindplaats Thysted, ter

beschikking gesteld door de Rijks Geologische Dienst. Ten tweede een monster

diatomeeënaarde ontvangen van de Kon. Deense Geologische Dienst, nader te

noemen G.D.D. De lokaliteit van dit monster werd niet bekend gemaakt, daar

het Eocene Deense materiaal bij Dr. L. Benda, Hannover, in bewerking is.

Bereiding: na oplossing in 1C$ HC1 werd gedurende enige minuten gekookt in

10fo De diatomeeën zijn ingebed in Clearax r.i. 1.666.

De Eooene Moler formatie dagzoomt rond het westelijk deel van de Limfjord

(Jutland). Het is een ca. 50 m dikke, witte tot gelige, kleiig-kalkrijke Dia-

tomeehnaarde (Moler) met ingeschakeld 179 laagjes vulkanische as met een to-

tale dikte van 430 cm en kalklenzen en -knollen. Het percentage diatomeehn-

kiezel neemt naar het zuiden toe af. Het centrum van de erupties wordt dan

ook in het noordelijk deel van het Skagerrak gedacht.

Ter hesparing van ruimte wordt volstaan met het geven van een soortenlijst.

Figuur 14. Diatomeeëninhoudvan de monsters G.D.D. en Thisted (resp. kolom

1 en 2), en stratigrafische verspreiding van enige gedetermi-

neerde soorten (naar Benda, 1965). Kolom 3-9 resp. Boven Krijt,

Palaeoceen, Eoceen, Oligoceen, Mioceen, Plioceen en Recent.
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Bespreking.

In totaal werden 21 diatomeeën Beschreven, waarvan er 17 gedetermineerd en 4

in een genus geplaatst konden worden. Dimerogramma fulvum (Gregory) Halfs

1861 is nieuw voor de Moler formatie. Daarnaast werden nog 3 soorten rustspo-

ren gevonden.

De genera Coscinodiscus en Trinacria zijn in monster Thisted rijker vertegen-

woordigd dan in monster G.D.D.; een verklaring hiervoor werd niet gevonden.

De flora is volmarien, zoetwatersoorten ontbreken. Zowel de recente vertegen-

woordigers van de aangetroffen genera als de nu nog levende soorten indiceren

een mengflora van oceanisch plankton ( Coscinodiscus), neritisch plankton (Ste-

phanopyxis) en van littoraal benthos en plankton ( Triceratium, Trinacria, Di-

merogramma, Opephora).

Een deel van de beschreven soorten is tot nu toe slechts uit het Paleogeen

bekend (zie fig. 14). Grote verwantschap bestaat met de door Benda (1965) e ~

sproken diatomeeën uit de 0. Eocene "Tarras" van Pehmarn (Oostzee-eiland).

De thanatocoenose stemt kwalitatief volledig overeen met de flora uit de Moler

formatie van Mors, Jutland, zoals blijkt uit de door Tempère & Peragallo in

1970 gepubliceerde soortenlijst, welke ca. 45 species telt. Een deel hiervan

komt mogelijk zeldzaam voor.
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