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-1Sanenwatfii nEo

te krijgen van de Desnitliaceeën in het hoogrreen
Bebied van de Veluwe, is op 2O plaatsen 6énmalig geroonsterd'.
De monsterg zljn alJ.e bewerH.
De meeste soorten zijn gevonden in het I'íosterd.veenr waar de
verlanding nog het ninst ver gevorderd. is. Het is nauw verwand
0m een ínclnrk

aan d.e Ossenkolk.
De Desnj-diaceeën samenstelling vrn deze twee vennen is d.ui<leIjk
Anders dan die van het Grote Ven en MSrthsteeven. fn het
Mosterclveen en in de Ossenkolk zijn belangrijke gid.svornen
sevond.en zoals Mi crasterias ienneri. en Euastrum crassulno
Na vergelijking net het onclerzoek van EEïlnÀNS(1960) en
BEÏERINCK (1926) bleek ctat het l\ÍosterdveeD erl d.e Ossenkolk
het meest overeen kwamen met het Àchterste Choorven te Oisterwijk
volgens HEïI\]IANS (.1960) en groep B ven (le ind.eling volgens
BEy.ERTNCK (1926).

InleitLinE.

in het kacler varr een project van d.e
afdeling Thallofyba van het I{ugo de Vries lat. te Amsterdam.
De bectoelijg is een.inctruk te krijgen vpn de Desnidiaceeën
flora vpn Ned.erla.n.d. De keuze is op het Mosterd.veen gevallen
omd.at d.it een hoogveen frqgment i-s met Scheuchzeria palustris,
dat slechts op drie plaatsen in l{ed erland voorkont. Dit is
een bi.otoop waarin karakt eri stielce Desnidiaceeën zijn te
verwachten, d.ie in Ned.erlanct vrijvrel zijn verd.wenen ( samenhangend met d.e ontginning van het levend hoogvoen).
Naast het deternineren ven d.e in de nonsters voorkomend.e soorten,
Deze stage

is

gealaan

werd. ook geprobeerd, nede aan tte halcl van de chenische vrateranalysen, een oecologische interpretatie te geven vpn d.e
gevond.en resultaten.

is niet veel literatuur verschenen over Desmid.iaceeën
in hoog'veen vegetaties in Nederland om vergclijkingen te kunnen
maken. Er i.s onderzoek gedaan in andere biotopen door
BEYERINCK (1926) in Drentse heide ptassen; IIEIITIANS (1%O)
Oistefirijkse venneD; IÍEIMANS & MEïER (1950), DITFFELS (L96r>
en ZIÍART (1969) ond.erzoek in alluviale nesotrofe trilvenen.
Recent

-2Dit onderzoek "rerd. gedaan o.1.v. drs.P.Coesel die hulp heeft
geboden bij moeilijke deterrninaties.
llevens wil i1 b.Íer Aaneke van Breenen bedanken voor het
iletermineren van d.e mossen.

Methotliek en

werkwi-

j ze.

Het onclerzochte gebS-ed ligt tussen Vierhout en en Nr:nspeet.
Het is een stukje hoogveen roidden op de Veluwe, net een
sterke bebossing en hier en daar een open plek, waar wat
water staat.
Het gebied is vrij toegaakelijk en wordt d.oor recreanten
clnrk bezocht, vooral omd.at een gedeelte van het terrej-n
als camping dienst cloet en een plasje is uitgdiept en nu a1s
zuenbad. word.t gebruilrt .
De monsterpunten zijn aangegeven op een cleel van d.e stafkaart 27 C.
De nonsters zijn genonen net een planktonnet, naasraijdte 6oprn,
inclien er vold.oend.e openwater was. In a:rd.ere gevallen zijn

het knijpnonsters, verkregen door het uitknijpen van rvaterplanten en/of submerse Sphagnum soorten.
Tegelijkertijd werden ook flessen gewuld voor chcmi sche
r,vateranalysen, die op het chemisch Iab. van d-e afdeling

'
u

Vegetatiekund.e/experinentele oecologie zijn uitgevoerd.
De zuurgraad en het geleidingsvermogen (tij eroC) rverd en
ter plaatse geneten net een veltt-pH meter en een veld.-EGV meter.
0p het 1ab. zijn d.e nonsters gefixeerd met formol .
De .,relnvi j ze was verder als volgt:
Van ieder monster rverden vijf preparaten genaakt, door een
clruppel bezinksel op te zuigen uit het monsterpotje.
Hiervan zijn de soorten ged.eternÍneerd en van ied.ere soort
cle ind ividuen geteld..
De telling j-s niet helemsal exact, maar d-at is niet nod.ig
omd.at het hier vooral om een kwalitatleve en niet om een
k,rantitatieve bepaling gaat.

-1lnd.eling is genaaK volgens
1= zeer zeld.zaam; 1 exemplaar
De

)-

I àI
;1à5exenpI. opJ-à!preparaten
; I exenpl. op,I à ! gezichtsvelden (BGx vergr.)
;Ià5exenpI. op 1'à I gezichtsvelden

zeldzaam
verspre id

oP

1=
+= algeme en
9= zeer algemeen; )! exempl. per

6= cloninaat

van LOEB:
preparaten

de nethode

ge

zicht sveld

nassaal

geprobeerd. orn aan d.e haad. van literatuur gegevens
d.e gcvond.en soorteD en gemeenschappen oecolo6lsch te interpreteren j-n samenhang met d.e chemische Eegevens.

Tevens

is

De monsters

zijn

6e."eponeerd

in

d.e

nonstertollectle van bet lab.

Besprcking van de monsterpunten.

rOssenkolk', gemonsterd. op 11-t-72.
Hier waren spore[ varr recreatie uaar te ner,cn. De veennos
verlaadi-ng 1an6s de oevers Íras zeer gcring. In het r,rater
waren dichte velalen van

@@!@

en

veel

submerse

sp., tevens grote velden van @.
1 Monster 1: Pl ankt orrne t trekmonster uit 'openrr+ater.
Sphagnun

I

-L/
\,1$f

\0"""4"= 2:

' I
\\--ttonster 7:

N\

./atermonstcr voor chemische analyse.
F,nijpnonster va:r UtricularÍa mi.nor en §pbsgnurl-.rD.
aan d.e rand varr het open rrater.
Kni jpmonster va.n Sph.papillosrun en Sph. sub s e cu.ndum

langs oever

tMosterd.veen', genonsterd op Ll-9-22.
Monster 4: I{niJpmonstele, genonen in het zuid.elijke ven(zie kaart)
Het is sterk verlancl en er is nog maar l,,einig lrrater.
Er groeit Juncus bulbosus, Utricularj_a minor,
f,rq-lt
"1§ |']
Sph. palustre en Soh- cpsriaatr.,n. waarvar de laatste
twee cleel uit maaht e val het uit te knijpen mor.ster.
trÍonster ): Pl aalrt onn et treloonster in tv,ieed.e ven. IIier groeial.e
Menyanthe s trifolidata en
@.
I{onster 6: @ zelfde plaats a1s nonster !.
Knijpnonster van Sph. papillosurn en Sph. fa1Iax.
Monster 7z Zeltd,e plaats a1s Jen6.
Knijpnonster van Sphagnuntbultr., bestaaade uit
Sph. papillosun en Sph. falla:r.

-4Monster

$q
Monster

8: Net monster, iets noorclelijker in hetzeffde veD.
Hier groeide 3@gtog-s!.,
Sarex lasj-ocaroa,
en op
Scheuchzeria palustrisr Eg]iU!gE@!&
de bulten Andrometl' polifolia

9:

Waternonster voor chemische.-a''a1yse.
Zelftle plaats als monster 8.
Knijpnonster van Sph.papillosum en §p!g.!gls1;.

1\4onster LOz

Zg.

I zvrembad.l

Net monster. De oevers zijn stijl en kaal.
Het water is cliep en bruinl (vermoedelijk humusqrï1
zuur). Er waren geen hogere waterplanten.
;íatermonster voor chenische analyse.
Monst er 11: Noord.elijke ven, woter vrij ond.iep.
Knijpnonster genomen varr ond.er vater groeiend.
Sph.cuspidatun. De bo<lero is rríj stevig net
qult
Jrrncus bulbosue en Sphagnum sp.
lTatermonster voor chenische anaLyse.
Monster 12: I{nijpnonster uit een venletje ten N. van het Mosterdv.
fn het water stond. Sphagnum sp. en @@!@.
langs de oever stond veel Ebglggpglgg. en
Narthecium ossifragnum.

,4\

op 1O-9-L972 zj-jn nog enlele monsters genomen uit vennetjes
d.ie iets meer naar het .íesten liggen, in d.e buurt van Nunspeet.
Ze zíjn gelegen in particulier terrej.n. De eigena.rr d.e
Eeer FJ. Simon Thoroas, alank ik voor zijn toe slsnmia6 ds
monsters

te

nemen.

lffihstcevcnt:
Monster 2l: Netnonster uit open water. Op dle bodem groeid.e
Utricularia minor en op d.e oever en in het water
t15r\,
Carex rostrata en ïris osuedacorus ',íatermoDster voor chenische aaalyse.
Monstex 22: Vanaf zelfde plaats net nonster tussen C.rostrata.
Monster 2l: Qrgeschepte noialer net veel berkenblad tuss en
Iris pseEèacorus.

iGrote Venr:
Moastor 24: Knijpnonster va:r

,

\rrc^\h

\tdorister

25: Net monster

uit

open rvater.

genomen tussen

-rMonster 26: Net monster, bloeiend oppe:rrlak liet zich slecht
vargen.
Monsten 27: Gedeeltelijk schep en..Im.Èjp raonster van
Sph.cuspidatun en .§p!.tggry.
Slijnerige overtrek op Sphagnun.
Monster 28: Knijpmonster varl Sph.squarosun, genomen in een
slootje dat uit komt in het.Grote Ven. Hier groeiale

langs o.e oever@r
gtfusus en ElXggllgg communis.

@s,

Deterninaties.
Deterrninaties werden ged.aan -net de detcrninatie sleutel
in manuscrÍpt vrom van Prof .dr.J.HEIMANS, het sta.:ed.aardwerk
an I-IESI & :?-EST (I9ol+ - 1921) en het staadaard'werk
van mïEGER (L9r5 - t9r9).
De mossen zijn ged.et ermineerd, met cle Moss tr'lora van
E.rm{or,M (1969).

Tekeningcn.

De tekeningen

zijn voorzien vaÍI de maten: lengte en breedte

en ind.ien van belaag isthmus, apex en [pemmilg.
Kromming gemeten met de cLosteriomcter.(HEIMAIiIS (17+6).

-6Bespreking van d.e gevonclen soorten.

Indeling volgens

mTEGER

(l9r?)

b]-z.. L71.

Cytindrocystis brebissonii l[enegh.. (PI,I Fig. 1 a, b).
KRïEGER(1917) bl-z. 2Ol , Taf.6, Fig.4-7.
Een van d.e eerste soorten d.ie optreeclt in zurc rn'i lieu' s.
Komt algeneen voor, het neest frequent in monster 6, 7 -en 9.
Kakhoudend. substraat rvoralt vermeden. KRïEGER(|977) bl-z.ZO7.
Cylind.rocystis brebissonii va-r. mi-nor W-ItÍest et GiS..iVest
(PI.I,Fig. 4a-c).
e'rrEGER(19r?) blz.2O9, Taf .6, Fig.8, 9.
Komt in zeven monsters voor met vrij grotc frequentie.
Van soort onèerscheiden door afnetingen: L:2J - 15 f
B:1 1O p

Cylindrocystis brebissonii var. turgicla Schnidle

. (PI.I,Fis.l).

b]-z.zto, Taf6, Fig.Io. )
Ond.erscheiclen varr aoort door grotere brecd.te bij gelijke
lengte. Het zou eventueel- een brede vora van d.e soort .kunnen
zijn, vrarrt ze konen niet onafhanl<e1yk van elkaar voor.

KRTEGER(1917)

Cylind.rocystis crassa De Bary

(P}.rrFiB.2a, b).
31-18.

Op zelftLe plaatsen voorkonend a1s !Xfi-!g36!}g. Van elkaar.
geschelclen op breealt, 22 p of meer bij een lengtc var max. aOfr.

(Pl.r,Fis.5a, b).
Cylindrocystis sracilis i{inn.
Deze vorra onderscheid.en van 6yl-.brebissonii var. reinor op
grond. van d.e chloroplast vorm. Bij deze soort zijn er duidelijk
ribben op d.e cLloroplast te zien.
Netrium dj_situs (Ehrbe.)

Itzigs.et Rothe (pI.IrFi8.g).

lgr?)btz. 2]+, Taf . /, Fig. 1 ; Taf . 8, Fig. 1.
Kont in een groot aantal monsters voor, vooral it 21 1n 28.
KRTEGER(

-7Penium

silvae-niqrae Rabanus (pf.f rrig.7)
.

mrEcER(l9r?) b]-z.2r9, Taf .11,Fi8.1-z+.

hier gevonden exempLaren zi$n iets aan d.e kleine kant
in vcrgelijking net de opgegeven naten.
Al-leen gevonden in monster ! en 1O met enkele exemplaren.
De

Penium spirostriolatum Barker (P].I, I'iS.B)
mtEGER(1917) btz.227 | Taf .!,Fig.1-6.
Slechts enkele cxemplaren in monster 27 et 21.

(PI.I1rFiS.l)
Closterium abruptum i,',/.,iest
IYEST &, ,EST(199+) .I bfz158, PI.ffi,Eig.6-1O.
KRïEGER(1917) blz.16 rTaf .21rFig.9 1 Taf .22 rEj.e.9-7.
Volgens FIEIISBURG( i967 ) schijnt ileze soort de voorkeur te geven
aar ecn bcschcialen hoeveelheid. nutrientcn net een pH van 1 5.
Hier is hij bij pH 4r5 - 4 gcvonclen.

(Pl.IIrI'ig.6)
Closterium aciculare T.tíest
KRIEGER(I9,?) ttz.Z65, Taf.171 Fi-9.1'2.
Volgens IGïEGER(1917) heeft dcze soort zijn optinun in het
plalkton van grotere niet venige eutroge wateren. ï/at het
laatste betreft komt hei; niet met mijn '.Taaxnening overeen,
hoewel het wel in een netmonster gcvonden is, dus eventueel
plankton. Ord eBscheid.en var Cl.gracile var. elongatun op
grond van lengte breed.te verhouding.

Closterium acutum Bréb.
(PI .If, Fig.I)
mïEGER(I917) btz.Z59, Taf .15e Fig.lO-17.
Frequent gevond.en in nctmonsters I en B en nauwelijks of
niet in d.e knijpmonsters van dezelfd.e plaats. Kerrnelijk hebben
we hier te makcn met ecn planktont.

Closteriun baillyanum Br6b.
, (pI.III, Fig.6arb)
mrEeBR(Igl7) btz.rz7, Taf .26, Fig.7r8.
onderscheiileD vph Cl. ctidymotocun door d.e afwezi_gheid. van
Iord elbanden.

Closterir:.n costatrur Corda
(-pL.fï, Fig./arb)
mTEGER(I917) bLz.15at taf ,14, Fig.l_,.
Slechts gevonden in monster 21 met en-tel exemplaar.

-B}lotaris .- (PL.IIr Fig.B)
rcrEGER(1917) bLz.165 | Aaf .15 t Fie.5-1O.
Komt slechts voor in moaster I en 2l-22, hoer,:rcI het volgens
FLENSBURG(1967) een vrij algernene soort is.
Closteri.um

cynthia

De

Closterium dianae var. pseudodianae (noy) KrieBer
(pL.rI, Fie.a)
mIBGER(I971) btz. 2)J, Taf ,t), tr'i9.16,1/.

Closterium sraci-Ie gré1.

blz.rt},

(PL.II, I'ig.2)

Fie.7-9.
Onderscheiden van Cl.toxon.op geringere brceclte en een
onbuiging vlak bij de apex.

TGTEGER(191?)

Taf . 10,

Closteriumintermedium Ralfs
TGTEGER(19r7) bta.135, raf .28, Fig.!,6;Taf.2t, .r',ig.B.
Kornt hct neest frequent voor in monster 5 en 8.
Volgens IGIEGER(L9r|) noe bij 20 *g HeS waargenomen.
De rnembraan is d.ikwi jIs sterk verertst. Dat is hirer ni-et
waargenomen.

Closteriun lunu1a (Mii11.) Nitzscb. (PI.III, rie.7) .
mIEGER(19r?) blz. lolrTaf ,21 , Fig.1; \af ,22, Fig.1.
Kont vrijwel uitsluitend voor in monsters 2l-22-21 , d.ie

op

d.ezelfde plaats Benomen zijn.
Volgens GIXGER(L9r7) komt deze soort vaal< samen voor ioet
Micrasteries rotata, hetgeen hier ook het geval is.

Clostcriuro

navicula (Bréb.) Liitkem. (.p1.II, Fis.5)

KRTECER(1917)

Uitsl-uitend.

"

btz.2r7, Taf.12, r'ig.B-1O.

in

monster B.

Closterium sotaceum Ehrbg.
. (pI.IIIrFig.larb)
rnrEGER(Ig1?) bl,z.156t Íaf.11, Fig.8-10.
Deze soort is in vrij grote getalen in nonster lO.gevonden.
I monster B zijn ook enJrele zygoten aa-ngetroffen.

.,)

u

.

t

-9. (P].III, Fie.a)
IGIEGER(I9r7) bLz.117 t Taf.2B,Fig.8,!; Taf .2t, Fig.9.
Closterium striolatu.n

Ehrbg.

.

Onclerscheiden van Cl. intcrroed.iu.m op brecd.te en d.oor and.ere
cel-wandstrepiag. VolBens ffiIEGER( l9r7) karl deze soort nog.
voorkomen bii 4O-rO nC FerOr/litor en HrS bevattend t',rater.

(Pl.ïfI,
Closterium toxon .lÍ.IÍest
IG,TEGER(!917) b]-z.lto I raf .2J, tr',iB.4, 5.
Closterium parrutum Nàg.
KRIEGER(1917)

Fig.2arb)

.(Pf.ff, fig.g)

btz. 2l), Íaf.t6, Eig.14-1/

Moeilijk te onderscheiden van Cl.calosporum, nf. alleen de
zygoten vertonen ctuittelijke roorfologische verschillen. Deze
zijn echter niet gevond.en.
Closterium

(PI.ITI , tr'ig.larb)
b].z. 541, 1laf.2), Fis.1-4.

ulna Eocke

KRTEGER(1917)

minutun (naffs) De1p. .(P1.IV, i'ie.fl
KRTEGER(I911) btz.19)1 Taf .19' Fí9.2'7.
Kont vrij veel voor in nonstcr 6, uitknijpsel van 'r Sphagnun-

Pl-eurotaeniu-E

trilveen" en helemaal niet in monster T.genomen
plaats, uitknijpsel van 'rSphagnum buJ-t".

op dezelfde

trabecula (Ehrbg.) Nà8. . (pf.rV, rie.fl
TGTEGER(191?) btz.1g5, Taf .40, Iig.1-4.
Peurotaenium

Enkel exeroplaar gevonden
leuqot aenirrm trabecula

in

monster 21 en 28.

var. rectun (letp. ) .',/.1/est
. (P1.ff, Fig.2arb)

KRIEGER(1917) btz.4O2, Taf.41

Een exemplaar

, Fig.2.

in nonster B. Volgens XXIEGER( 1)jl) wordt

Sphagnun door cleze soort g,:rneden en IIIHER( 1958) zegt dat
d.eze soort in..itÍe milieurs voorkont die d.oor pl .ninutun
gemeden r,vord.t.

brebissonii (D1enegh. ) nalfs.
KRTEGJR(1917) btz 4)2, Íaf./+, Fig.l_!.
Tctnemonrs

Komt voornamelijk

Tetnexoorus

voor in nonster 9.

brebissonÍi va.r. .minor

mTEGER(t9r?)

btz. 4/+,

De Bary

aaf .J4, Fig;.612.

(PI.fy, ris.4)

-10(Pr.rv, Fie.6)
Tetroeroorus laevis., (Kiitz.) .Ralfs
KRïEGER(1917) btz.455t Taf.7}r Fis.9-12.
Deze soort kan volgens ffi,IEGER(19r7) een redelijke graaè
van uitctroging verdragen. ELENSBIIRG(1967) beschrijft

hem

aIs een oligotofe soort.
Tetnemerus laqviq vql!.-g!g14!5, (De Bary) Krieger
KRTEGER(19,?)

.,

(.Pr.rv, Fie.7)
bL2.457, 1laf .55 t Fig.B,9.

Gebonden aan zuur

nilieu en oligotofer dan d.e soort. FI-TENSBURG.

Tetmernorus graaulatus (Br6u. )
mTEGER(19r?) b]-z.+rA, 1iaf .55,

Euastrum alsatum .Ebrbg.

RaIf,s , (PI.IV, Fre.5)
Fig.1-!.

(Pl.v, Fis.1)

mrrGER(Igr?) blz.4u+, Fig.I-1.
Voorkomend. in gematigd. zuur,gebied cn steed.s sarnen
var. dicleltif orne,
hier ook het gevaI.

Eu. a:rsatum

Dit is

met

IEIIER ( 1958) .

var. d.ideltiforne.- Ducellier (PI.VrFig.2)
KRTEGER(I917) b12.488, Taf.!8, Fig.B.
Kont sa-nen voor rlet d.e soort, slechts in nonster B is d.it
niet het Beval .
Euastrum

ans atr.rn

binale (Tr:rp.) Ehrbg. (PL.V, I'iS.a)
KP.IEGER(19r7) btz.r4a rlaf .75, Fis.l-3.
Ver6elijk P1 .X, Fig.!-7. Deze hebben echter ecn bobbeltje
op iedere helft vlakbij de isthmus.
Gevonclen op monsterprrnt J en 4, niet samen met variaties
van d.eze soort en ook niet samen met ongedetermineerd,c
Euastn:m

excraplaren.

Sch:ritlle
KRïEGIJR(1917)

btz.15t, Íaf .?5t Fis.ll-1!.

Euastrum binale

var. hiaas ,-811íest ..
TrRTEGER(1917) btz. J)L, Íaf.lJ, Fig.16.
Gevonden in de netmonsters 5,en B cn niet
plaats genomen kni jp-ronsters.

(er.v, r'ig. e)

(P1.v, Fie.7)
de op dezelfde

-11 -

to.o.

(pr.v, ."ru. rl
IrEsr & iJEsr(l9o5) IÍ bLz.51, PI.EOTVIfI , Fig.lO.
Euastrum

binale var. secta

(P1.v. Fie.10)
Euastrruo crassum .(Br6b. ) fiitz.
KRTXGER(19,7) bLz.5LO, Taf .66, Fig.r.
Een enkel exemplaar gevonilen in de nonsters 8r9 em 10.
Giclssoort voor bepaalde Desnidiaceeën associatie, sanen net

o.a. l{icrasterias jenneri.
insigne

Euastrlr-E

IIEIMANS(1960).

.

Hass.

.(Pl

.v, r'ie.Z.rt)

mrEGxR(Igr?) bL1-.529, Taf . /1, Fig.l-7.
Allecn in monster 12 een hal-f exemplaar gevond.en.
Euastnrm affine RaLfs
- .(Pr.v, Fis.B)
mTEGER(r9r7) bl-z.52O I Taf .68, xig.2-4. ,
A11een gevond.en in ï,ï;rthsteeven 2L en 21.
Euastrum obl onguu (Grev.) Ralfs

(pr.v, ris,9)

;irEsr &,rrEST( I9O5) Ir btz.]-2, PI.)m(rv, r'ie. 7-9 ; PI.)@ff ,..Fig. 2.
Deze soort was d.oninarlt in nonstet 2J, een schep nod.der.

(Pf.Vff, eie.Z)
Micrasterias ,i enaeri Ralfs
TGTEGER(I91j) bLz.ILl . Taf .t15t Fig.I12.
ÀI1een gevonden in Sphagnum knijpnonster ]. Volgens ffiIEGER
is deze soort uitgesproken sphagnofiel
Gidssoort voor bepaalde Desnittiaceeën assocíatie. UEII'IÀNS ( 1960) .
-

i,llcrasterias rotata (Grev.) RaIfs
I(RITTGER(1919) .btz.1OO, Taf .1J6r I'ig.1.

(PI

.vr, Fig.Iarb)

voor in nonster 27.
Micrasterias truncata (Corda) Bréb. . (pI .vIï, Fj,e.1)

KFIEG:riR(k9r9) ttz.Z5, Taf.Io2, Fig.l-+.
Kont zeer algemeen voor net uitzonclering van clc Ossenkolk.

Micrasterias thoroassiana var. notata (uorast.) cröntf.

(P1.vrr, Fie.l)
KRIEGER(I9r9)
,

I

urz. 11r,

-L2-

@
v,rEST

(pL.vrï, Fig.r)
Pl,.Cii, !'ig.1-4; Pr.crrr, Fie.9.

aréb.
& IiIEST(1912)IU,

(P1.xrr, l'ie.r)

Cosnariun roeneghini BréU.
FRÏTSCIÏ - FOR§TTIR l-967 a.

9.,snruf_Sucurb.lle Br6b. ex Ralfs (P1 .VIu, Fig.lo)
Kont algemeon voor in dc monstcrs 7-10.
Voorkeur voor zuur milieu. FL-II:;BURG( 1967) .
cucurbitlqyI (Biss. ) r.,iitt<enili-rer (lt.xïtI, I-ig.9)
KRïEGER-GERLOPF(1969) btz.169 1 Íaf .61 t r ig. !, 6.
Ond.erschei-d.en van Cosn.cucurbita op het aantal- pyrenoiden.
Cosrearium

Cosmarium exigur:m Archer
K?rrlcER-cERr0FF( 1969) btz.27O, raf
Alleen gevond.en in monster B.

(P1.VfïI, Fig.2)

.4),

Fie.

r.

crun.
1ef.vfff, eig.Al
KRTEGER-GERIOFX(1969) blz.10!, Taf .21, t+ig.1'7.
Alleen gevonden in monster 8.
Deze soort ^eeft voorkcur aan voeilsel arm nil-ieu rnet
Cosmarium qymarni a-num

een lage pH.IGIEGER-GERIOFï(1969) .

(Pr.vrrr, rie.+)
Ralfs
KRTEGER-GERIoEF( 1969) bIz. 2BO, Iaf.4), Fig.2/; Taf.46, Fig.l-1.
Allcen gevond.en in nonster 21 , schepnoneter, lvaari.n narsaal
voorln,ramen Micr.rotata en Eu. oblongul.
Cosnqril.m

quad

ratun

Cosrnar.iun Dseud.amoenum'jiIle
./TST 8. :/EST(1912)rV b]-z.1L, pl .CIr,
Komt voor in d.e netmonsters ! en B.
CosTrrqaiuJa pseud

atue f,..na.

Fis.7-9.

.

(PI.vlïr' Iie.5)
1962) btz.t2L, laf .2J, !'i8 jr.

Cosmarium pyramidatr:m 3r6bImïIGER-GERIOFF(

Fig.B)

(Pl.Vïrr, ie.12)
b!2.]-24, Taf "26, fig.1.

opyranid

ifltrEGER-cERLOFT(1969)

.(Pr.vrrf,

_trCosmarium ralfsii var. montanum Raciborski
mIEGER-GEIiLoFI(1962) b]-z.l2, Taf .42 Fig.4.

Eén exenplaar
Cosrnarium

(pf.Vfff, i'ig.fl

in monster 6.

(P1.VIII, Eie.l)
btz.]62, laf .11 t Fis.t7.

subturid.un Nord.st.

mTEGER-GERTO-L,'F(1962)

Arthrodcsrnus oc'.ocorrrs

Etrrcnb.

(Pl.IX, Í'ig.1)

& :,'5ST(1912) IV b12.111, Pl.CXVIIr.,Fig.6-10.
Alleen in cle netnonsters ,r B, 2L en 22.
Soort gceft voorkeur aan gebicd- net taneli.jk veel nutrienten.
,ÍEST

FIINSBURG(1967).

Staurod.esrrus

extensus (Borge) Teil-ing . (PI.Tx, I'ig.2)

TEILTTïG(l_967) bl-1-.rL4, pI .1, Fig.1f-I8.
Gevond.en altijd. saicen net Arth. octocornus.

onearii (Archer) Teiling. (PI.IXr Fig. Tarb)
TETLTNG(196?) btz.v+5, PI.12, fig.1,2.
Koxot zouel in t-wee als i.n drie ciinensionale vorm voor..
Staurodesnus

De trree clinensionalc vorm

is talrljker.

(ef.fX, lie.+o.-c)
Staurq-§t-rUIq-qrq9-I-1! Bolclt
nrrlsT & CLRTER(192,)V b7z.?9, Pl.CECKïX, Fig.11114.
Staurastrum hystrix Ralfs
(Pl,rx, Fig.5a-c)
iflEST & CÀRTER(\92,) V, b1z.6o, p1 .CrOrVï, FÍg.1.
Voora-L goorkomend in de nonsters ! en B.

Staurastrum inconspicuum ,,trast.
(pl.fX, Xig.5)
1IEST & CmTER(192r) V, bIz.86, p1.ClCLr, Fig.4-l;pl.CKIïIrFig.B.
li1leen in openrvater, ! en 8.

.

Staurastrum nargaritaceum (nrrUg.) l:encgh.

(pl.lX, Fig./a_c)

iË;ïJG;;Ragzil v, btz.t1t, pl.cr, pie.5-9.
St.,urastrum polJrnorfurn arób.
IEST & CARTER(I921) V, b12.125,

(PI.IX, Fig.Barb)

pl.CErr, Fig.24;
pt.OnfrI, Fig.l-7.

-14(PI.IX, Fig.9arb)
Staurastnuc punctulatum gréb.
wxsr & wEsT(1912) TV, blz.L79, Pl.C)OtrVÏr, tr'i9.8-11'11,L4.
(Pl .fX, fig.fO)
Saurastru-E simonr1 Heircerl.
ïmsr & cÀRtER(192r) v, bl-z.45, Pr.C)OrV, Fig.t-+...
l\lleen gevonden in open ri/ater, nonstcr 1, ! en B.

(PI.IX, Eög.11arb)
telifcrun Ra1fs
iJ.EST & CARTER(1921) V, ttz.58, Pl.ClCC(Vr, rig.2-6.
Talrijk in open vrater, nonster I en B.
Staurastrum

(PI.ï.l(, eie.fl)
Hyalotheca dj.ssiliens (surlth) Bréb.
ït'Esr & CARTER(L921) V, bL2.229, Pl.CD(r, Fig.16-2l.
Banbusina brebissonii Kiitz.
IÍJEST & CÀRTÈR(I92r) als Gynnozyga

(pr.rx, Fig.r4)
monilifornis.

(PI.fx, fig.fZ)
spondylosium pul-cheLlum (aréb.) Àrch.
lrEsr 8! oARTER(I92,) ''I , bL:-.227, Pl.CLXr, !'ig.1-7.
ZeIcIen draadvorrnig, hoogstens crie ceIlen a:rn elkaar.
Maesotaeniun macrococcun
'.irEsr

& ,:Dst(199+)

var.

nicrococcum

(fiitz.)test et C.''rest

- (P1.r, Fig.6)

r, btz.521 pl.rv' Fig.1-7.

iÍerkenbaar aan d.e plaatvormige chloroplast.

Niet op nsam gebrachte soorten:
Cosmarium

sp.(Pl.X, I'ig.l),

gevond.en

in

r-ronster 24.

T'z4JrJi B;28.
cosmarium

sp.(Pr.ï, Figr2arb) L:12; B:12; ïsthnus:6.
(PI.I. Fis.7)
Lz9r5; B:12; I:/. Monster B.
(PI.I.Fig.a)
1,9; B:t16.. líonster 8.

P1.X, Fig. 5-7. I{onster

B. L:26,); Bzt4rJ - l7§.

lijlrt veel op Euastrum binale ,naar heeft
iedere senicel vlakbij d.e isthmus.

een bobbeltje

op

_15_
faUef 1.

Gevond.en

llen

soorten en hur presentie vol-gens d.e schaal

IJOeb
Érc\j lc..

+

rr\ ro

c\ coo.\3 i

I

dN

§ fi§E §ffi

Cylindrocystis breb. - - 4 - l, + 2, I - 2
- - 6
Cyl.breb.var,minor - - 2 + - - 1 L 4 1 - - I - - Cyl.breb.var.turgida - - - - - - 1
Cyli:,drocystis crassa - - - - - - 2
uylind.rocyst. gracilis- - 2 - - - 1 -2
Netriurn digitus
--1-21112-1-L14-t-25

silvae-nigrae
P. spirostriolatun
Closteri-un abruptun
CI. acutura

2J---

Peniurn

Cl.baillyanuro
Cl.costatum

2

1-I21-1

4r-1
22-2

'II

Cl.cynthia

var.pseodocl
1- - CI. aciculare
---1
Cl,gracile
---2
CI. intermediurn 1 - - - 1 L - 1 1 I - CI. lunula
-I-Cl.navicula
---1:--Cl.setaceum
,--+11-Cl.striolatun
21, 21 1 - I
Cl-toxon
11-2
Cl.parv-u1um
2+r-2--1
CI.uIna
1---l-r-2
Pleurot...trabecu-La
Pleurot. trab.v. rectun
---1
Pleurotaenium minutun
I 4- - I - a1
Tetmemoflls brebissonii
1- 11j - - Tetn.breb.var. ninor
L2-Tetneroorus laevis
- - j - - 4Z- 2L- 1
Tetm.laevis var.rni nutum
1--l
-r-Tetnenorrrs granulatus - - I - 1 5 -, Z L - -

i

11--

Cl,d.ianae

Euastrun ansatum

Eu. ansatun.v.diclettif . --

1l-2-

-l_-I - - - - - -

- -

z

2t2 -1---

-161---1

L

-16Tabel 1. Verrrolg.
Euastrun.,binale

Eu.bin.v,gutwinskii
Eu,bin,v,hians
Eu.bin.v. sectul
Euastrurs crassun
Euastrum insi-gne
Euastrum affine
Euastrum obl ongun

ItE-crasterias jenneri

Illicr. rotata
Ulicr. tn:lcata
l icr. thoraassi a.na
var. notata
Cosnarium aJnoenum
Cosn. cucurbita
Cosn- cucurbitinuro

L- - 1 2L.. -

Oosm, exiguum
Cosrn. nyna:rnianum

-I--

Cosn. plicaturn
Cosro- pseudanoenum
Cosm. pser:d opyrami clatum
Cosm. ralfsii var.

l- --2
2l - - 2 - - -

..

montanuxl
Cosm. subtumicLun

-1-12-1
Àrtbrod.esmus octocoflrus-- - - 2 - Staurod.csnus extensus
,I-3
Staurodesnus omearii
4l I
§taurastrun arrreLli 1 - 4 - - 1 Staurastmnhystrix
1- Staur, inconspicuum
2--l
Staur- margaritaceun - - I - - - I
Staur. polyrorfun
1- Staur.punctulatum
11Staur. sinonyi

-r-2
5

- 2- - I
11 I - I 2- - - - - - +- - 71
- I - - - - 1- - - - -2

Hyalothecadlssiliens
Barrbusina brebissonii 1 - Spondylosirun pulchellun-- 1
Maesotaeniun macr.v.micr- -

I 2- J2-

241-2--- 12- ) 1I - - LL- 2I - - 4- - -

_17_
Tabel 2. Chenische gegevens.
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-18naUel l. Rangschikking vFn de soorten naar voorkomen.
(U

'

Cylindr.brebissonii

tf\

(\l }§

O J
+
\ON @
rÍ\\o@ c\ o\ r\ r{c\l +F{ HJcil N N§l «l clcl
XJt-fX X X t-{

cu

Eu.bin.v,gutrv-inskii - X - X X - - - - - X -

Cyl.breb.v.turgida - Cyl.breb.v.crassa - Staur.nargaritaceun - Cyl.breb.v.ninor
- !Íi-cr. rotata

XXXXXXXXXX

XXXX -

- - - XX- - - - XX - X- - XX- -X - XX- -

Clost.baillyanun
XXXStaur. polyru.orfi:n X---X--.l,rthrod.. octocornus X-XStaur. extensus

Tetnen.65ranulatus
Netriun dig:tus
cr. txunc ata
Staur. arnelli
Euastrun insigne
trli

-,{--

xxx-

-l(xX X X - XY - - - X - - - - X
xia x x x ï - - - - x - - x - r x x lix

xxxx
x-xxx-----xx
-x--xx,ï----x
--X- X- -

Tetrc.laevis.vorrins6,-- X - - X
T

etnen. Iaevi s

Pleurot.ninutun
Penj-un silvae-nigrae - - - Banbusina brebissoniiX X X Cosn.cucurbitinum X - X Euastnrn crartsun
- - XC

l ost. set

ac

--X--X-XX-

-

X
X
X
X

-

- X- - -

- X
- X- - X- - ï - -

eur

Clost-interned.iun X Í X - X - - - - X - -

Staux.hystrix
Cosn. anocnurn

Maesot.macroc.nj-croc.- Clost.striolatr:n
XX
Duastrun .binale

- X- - - - X
iI - - X .l X X - - -

Eu.bin.v. sectum
Staur. simonyi
Closteriun ulna

llj-crasterias j enneri
- X- Sponclyl.pulche1lun X X X - - X - -

-

-'Iq
t^ \o

@ D- O\

r§ .{

Cylindrocystis gracilis - - - X X X Cosm.pseudopyramictatun X X X X X
Tetmen. brebi- ss onii

pyra-niclature
Staurodesmus oneari-i
Cosmariun exiguurn
Pleurot.trab.v.rectun
Closteri-uio navicula
Closteriun gracile
Closteriun aciculare
Co

sm.

X-xXX--XX--X--XXX

O

r-.{

,{ cU + t^
Él Él c\l C!

|.O

^l

t\
N

@

C\J

,-l

C\,

C\l r§

N

CU

- - -

-

ClosterÍun cynthi a
C osnariun plicair:m

neneghini

Closteriun lunu]-a
alsatum v. d.id.el ti f orE!c-- Euastrum affine
Euastrun oblongun
Hyalotheca d issiliens
Eu.

+

X

- X- X- X- X- XCl ost . d.Í aaaev. ps eudod.ian. -- X
Cosn. n;marrni anun
- ,( X Staurastrun teliferrrrn X - x Stauratrun inconspicuun X - X Cosn.pseud-ar:oenurc X-XEuastnrm bin.v.hians
X- XCosn. subrunid.um
XXXClosterium toxon
XXXClosteriun acutum
XXXClosteriun abruptun X X X Cosro.ralfsii v.nontaaun - L - Tetrqen.breb.v.ninor X X - Pleurotaeniuntrabecula--L{icr. thornassian a v.notata--..Peniu:r spirostriolatun
Cosnarirrr,

CU

-XX-X- - - X- -X-X
- -

7.

-

----xxx
x ---x-i(x
-x_x
-xx--x-x
x---xxx

-20Versclijkinc en besorekinE van cle resul-taten.
In tabel 3 zJ-irr cle soorten zo gerangschikt dat cr groepen
zijn ontstasn. lÍe kunnen nu duidelijk onderscheiclen:
14
fndifferente soorten
Soorten uitsluitencl in Ossenkolk-Mosterdeveen 46
Soorten uitsluitend in l,lythsteeven-Grote Ven 17
Op groncl. hierran zouden lve kuDnen verond.erstel-len dat we te
,,raken hebben net tlvee vexschi llende biotopen.
,ve kuÍulen clc hier' 6:vonden resultaten ook proberen te vergelijken
net wat.ïSIDIANS(196O) beeft gevond.en in de 'oistervijkse
vennen I . Hi j heeft d.e Desrridiaceeën verdeel-d in truee d.uid.eIi jke
groepen, nl. die soorteD d.ie aIleen in het Voorste Choorv'en-

Van Esschenven voorkomen (87 vsn de 15O) en doorten die
uitsluitentL in het Àchterste Choorven voorkonen(!1 van cle 1OO).
De ind.ifferente soort::n worilen verd-er buitcnbeschouwing gelaten.

Vergelijking van
met:
Karakteristiek
Gevonden
Percentage

uitsluitend. in
Voorste Choorvr-V.E
87
1
4%

ale soorten

Vergelijking varr ale soorten ln.Grote ,ven V.Choorv. -V.Essch.
Karalrteristiek
87
Gevonden
4
Percentage
5%

Ossenkolk-Mosterd.veen

Àchterste

Ch.

5l
7l
22%
M;rbhsteeven met:

richterste

Ch.

5L
2

4%

Osserkol-k en l{osterdveen vertonen de grootste overeenkorcst
nlet het ,ichterste uhoolwen. !tret het Grote Ven en hrfirbhsteeven
is geen overeenkonst tc zien.

.

Van cle 62 op naan gebrachte soorten konen er 4/ voor die
ook d.oor BEYERINCK( 1926) zijn gevonden in de Drentse heideplassen.
BEÏERfNCK(1926) heeft cle vindplaatsen d.ie gekerunerkt zijn
cloor dezelfde karakteristieke soorten bij elkaar gebracht in
klassen r"raarbij A, B en C gekenraerkt zi jn d.oor bl j zond.ere
associaties en D en E niet d.oor -bepaalde associaties

duidclijk zijn gekaraktexiseerd.

_2tGidssoorten voor een bepaalde biocoenose zijn clie soorten
alie herhaal-cleli jk op een rrlaats voorkoncn en eld.ers niet
i;rorden aargetroffen. BEÏERINCK(-1926) heeft deze soorten voor
d,e groepen l-, B en C opEegeven.

Vergelijking:

Groepen
Karalrteristiek

.1r

B

1,,
Ossenk. +Mostexd.v.-

11
6

Grote V.+Myth.

c
q

2

De door BEïERïNCK(1926) genoencle soorten van groep C beb
ik bij cle indiffer'.rte soorten gevonden. IIij zegt ook dat
zijn C-groep ndnaler specifiek is onilat er zowef bij ^ aIs
bij ts innenging kan optreden.

Uit dit aIl-es zou je de conclusie kunncn trekken d.at Ossenkolk
en lrlos i;erdveen het neest vervand zi jn aan het i\chtcrste Ch.
en groep B. tenvijl MJÈhsteeven en Grote Ven Índifferent .zijn
net een lichte neiging naar Broep .Íi en het Voorste Ch.-V.Es.
DUFI'E"LS ( 1961) heeft een onderzoek gedaan naar Scorpidiunvegetaties eD kvran tot d.e conclusie dat d.eze .een gro'be overeenkornst vertonen nnet groep /. en Voorste Cg.- V.Esschenvcn.
Daarnaast heeft hij st oringsvegetatie s van Nieuw-Loosdrecht
ond.erzocht, ile opvallend.ste soorten daar gevonclen koraen niet
specifick j.n een varl cle aloor nij gcvornd.e groepen voor.
:iat betreft d.c chenische arralysen is er ook geen duidelijk
verschil tussen rnonsters van'Ossen-ho1k-l{osterdveenr en
Grote Ven-lV§rbhsteeven I .
ÀIJ-een het COD in rnonster 2l en 25 is duidelijk hoger dan
in d.e and.ere nonsters net uitzonclering val rnonster 10,

maar claar

is natuurlijk rzel enige verontreiniging te verwachten.
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CARTER, N.

Zi,íiRT, 'K. rí.R.
a.

of"!_tsC-y..
the Brítish
Desmirliaceae I-IV.
of th.e §rit_i5h
.,L92,,ItJo1.o.q1ap_h

G.S.',IES|I 1904-1912 i\{onograph

Desmid.iaceae V.
orkoinen va'1i., Dg-s,Tidi- ac e ae
9.
.I
9? I :t -vo
in d.e l.olenpold.er.
ïn: De Zuid.elijke Veshtplas.sen.
Rivon-verhaad.el-ingr, L[r. 7 . .,

.t.,

-24Pf

aet--I.

la. Cylind.roc:rstls brebissonli- Menesh^
. Ir'. '69r6i B: 2Or+.
b, trz 41t5; Br 2Or5.
2a. Cylind.roc.ystis crasqa De Bary
. l: 5Br4;'B: 2l-16,
.

7. Cylincrobys.tis brebissonj.i var. tureid.a

Schmidle

. Lz 5BrOi Br 22rO.
4a. Cylindrocystis -brebissonii var.. minor ïri.!ïest et

G.S.lnJest

Ï,: 77tO; Bz 1O,
b' L: 27 tO; B: 10.
' è* l: 24rOi B: 1Or5
5a. Cylin4rocgstis- eracilis Hirn,
..

- T'z 55i B: L2'-

b; l:40; B: L2.
6a. Maesotaenium

.
7.
"
8.
.
9.

macrococerrm

var. micrococcum (Kiitz)
W.lffest et G.S.!ïest

!: 1414; B: 7r2.
silvae-nigrag Rabanus
I: J6r4; B: 2+.
Penium s,oirostriolatum Barker
Ï,: 168; B: 16r8.
Penium

Netrium d.iej-tus (fnrbg.) ïtzigs et Rothe

I; 215t2i B; 52)8.
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-25Plaat Iï.

I. Closteriun acutum Bréb.
ï,: 12)r6i B: 4rB.
2. Closterium gracile Br6b.
L: 225i B: 7.
7
Closterium abrtrptum i,iJ. lTest
).
L: 192; B: L5r5.
4. 9losteriu.n d.ianae var. pseudodi-arlae (Roy) Krieger

,.

!]osteriun navicufa

. I'z}L15; B:

(Br6b.

)

Liitken.

915.

6. Closterir,uo aciculare [.]trest
. L: 195; B: +15.
7. Closteriun costatum Cord.a
.Ï,: 178; Bl 76.
b. Detail.
B. Closteriura c*,mthia De líotaris
9. Closterium parvulum Nàg,
L: t19 r2; B: 9 r6i Krornming: L}ro .

Plaat II.

é

ffi

-26Pl-_aqt

ïrr.

la. Closte::iurn

seta.oeum Ehrbg,

r

Z14.

b. Zygote.
2a. Closterium toxon li./.iilest
- L: 12O; B: 18.
b. Detail. (Glad.rvrel gord.elband.en).
1. Cl-osterium lunuIa (MiiII.) Nitzsch
. L: 5+1; B: 77 16.
4. Closterium strilatun Ehrbg.
.Ï,: +65i B: 18t5.
5a. Cl-osterium ulna Focke
.

. l; 47O; B: L7 t
b. Detail.
6a. Closterium baillyanum Bréb.
. I,: laO; B: 27 ,6.
b. Detail,

Plaat ïI1.

2
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27Plaat ïV.

1. Pleurotaeniun minutun (natfs) Delp.
.. L: 126r8; B: 1414,
2a. Pleurotaenium trabecula var. rectum (DeIp. ) l"í.,íest
. Lz 160; B: L7.
b. Detaj-I.
,. Pleurotaeniuin trabecula (pfrrUg.) Nàg.
. L/2 Lz 1BO; B: 27 16.
4. [etmemorus brebissonii var. minol De Bary
' l: 96; B: 1618r
,. Tgtmenorus granulatus (Br6b,) Ralfs
. I: LlZ r8; B: 2L )2.
6. [etmenorus la,evÍs (Ktitz.) Ralfs
L: 6!16; B: L9t2o
?. Tetmemorus laevis. yar. minutus (le B*ry) Krieger
l: 56; B: l-8.
.

.

Plaat IV.
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-28Plaat V.

I.

,
2o

Euastrun ansatr"m Ehrbg.
I,: BO; B: 19i fsthmus: 14.
Euastrum ansatum.var. d.id-eltiforme Ducellier

. L: l)r2; tu 4OrB.

1

a.

,

Euastrunr_-ingi.gne. Has s

1/2 Lz 50; B: 90; :Lp.: 22.
b. Dwars d.oorsned.e halve ceI, d.ik:
4. Euastrurn binale (.Turp.) Ehrbg.

. L:

26

rJ; Bl

16

15.

2+.

-

,. Euastrt.rn binale var.secta [urn.
.. It 2L16; B: 14r8.
6. Euastrun binal-e var. Hutrvinskii Schmid.le
Lz 2614; Bz 2Lr6; T.t 4rB.
7. Euastrum bj-nale var. hians f . r/est

l: 14r!; B: 12.
B. Euastrun affine Ralfs
. L: ll-l;
9. Euastrirn oblonqun (Grev") Ral-fs
" Ï,: 141,6; B: 69,6.
.

10. Euastrun crassun (Bréb.) Kiitz.
l: L44; B: 7+; ï: 24.

§'lmnt V.
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Plaat Vf.
1a. Micrasteriag rgtata (Grev.) Ralfs
- Lz 2t5i B: 206 rB.
b. Detail.

I

!
i

I

I

I

I

F1ant

Vl.

1oPlaat,ëI.
l-. Ltlicrasterias thonassiana var. notata (Nord.st.)
. I: 222r8; B: 19812.
2. I\{icrasterias jenneri Ralfs
. l: 16112; B: 11218.
1. Micrasterias tmneata (Cord.a) Br6b.
L: 8116; Bl 8614; I: 1915"

CrönUf .

Plaet 1Íï1.
)

7t'
P1aat

L.

VfII.

,

Cosmariun meneghini- Bréb.
L: L2; B: 10.
Cosnariun exi-guum ...rcher

2.
" Lz I6rJ; B: 12.
3. Cosmariun subtunid.un Nord-st.
- L: 28rB; B: 26r4i I: 9.
4. Cosnariun quld.ratum Ral-fs
. I: J) r2; Bz 1l ,2.
5. Cosmarium ralfsii var. montanun Raciborski
- l,: 12O; B: 1O0; I: 22.
6. Cosrnarium nlrmannia.num Griin.
. l: 4515; Bt 1115; ïz B; lr.: 20.
7. Cosmarium anoenum Bréb.
. l: !Cr4; B: )lr2; Iz 19.
B. Cosmarium pseud.amoenum Will-e
L: 41rZ B: 26 r4.
9. Cosnariurn cucurbitinunBiss.) ti.itt<eniiller
. L: 64, B; B: 29.
10. Oosrnarium cucurbita Br6bn .eX Ralfs
. I,: 4611; B: 2Lr5; Iz L7 15.
11. !:osrirarium plrramid.atum Br6b.
. L: 66; B: 4172; Lt 1414.
12.

Cosmarium pseud.o'pyranid-atur Lund.,

L:10,4; B:1112.

l,l,ar+t VIf f
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12Plaat fX.

1. ;;rthrod.esmus octocornus Ehrbg.
- I: 16rB; B: 11; Ï: 5; 'jtekel-lengtei 415.
2. Stauroöesmus extensus (Borge) Teiling
. l: 1414; B: L2; I: 5; St.: 712.
]. Staurod.esmus omearii (.,rrcher) TeilÈng
.li,Drie dimensionaaL: l: 16rB; B: 916; I: lioS; St: l.2.
B.Tr,,ree d.ireensionaal: ïr: 14rB; B: 712; St: 7.
4. §taurastrua arnelli Bold-t
I"z 29; B: 2614; Í: 7r5.
. A: zr.ii B: ziii C: boven.
5. s@Ralfs
L: 26rJ; Bz 22.
. .rii schuin-boven; B: bovenl C: zij.
6. Staurastrum inconspicuun Nord"st.
. T-r: 14.
T. ..Staurastrum marqaritaceun (shrbg. ) lilenegh.
àr I: ZBrJ; Bz 26; f : lO. zij-aanzicht.
b. tr: 2614; Bz L9r2; Lz 715. ztJ aanzicht.
rr
n
,r . boven_aanzi-cht.
.c.
B..Sta@Br6b.
a.L: 2A; B:21 . zij-aanzj-cht.
rr . boven-aanzicht.
b. rr
9" Staurastrum 'ounctulatuE grébo
" I: 27; B: 2115. a + b zij-aanzicht.
l'0. Staurastrun siinonJri lleircerl.
Ï.,: 1!r2; B: 16,8; I: 712.
11. Staurastn:m teliferur,r. Ralf s
&c L: JlrJi Bz 2614; Iz 916"
b. L: 2)16", B: 24; I: B.
L2, Spond.ylosium pul-ghellun (nr6b.) Àrcher
T-,: L7; B: 14; I: ,12.
Lr. IIJaIotheca d-issi-liens (Smith) Br6b.
l: lJr)i Bz 28. (per cel).
14. Banbusina brebissonii Kiitz.
.
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Plaqlt X.

1. Cosnarirrn sp.
, lz 45t5i B: 28.
2o Cosr'rariun sp.
L: J.2; B: 1.2; f: 6.
- -i,: zLJ; B: boven.
, . Cosnariuri sp.
. Ï-,: 9r5; B: L2; I: 7,
4. Cosrair.rium sp.
I,: 9rO; B: 916.
5. .lr + B, l,: 26rJ; Bz 74rr.
6, li -+ B, L: 26 rJ; Bz ll ,6; Tz 6.
7. L: 26; 8:16.
,
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