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Inleidingo
Op5april1965werddoordeVisserij-Inspectie teUtrecht gemonsterd
indeBergse Plas,gemeente Rotterdam,naaraanleidingvaneenvissterfte,
die indezeplasgeconstateerdwas.
Hetwaterwas zeergroenvankleur,Bijnaderonderzoek"bleeksprake
tezijnvaneenbloeivanEuglenapisciformisKlebs.Degestorvenvis
vertoondegasblazenziekte.Zondertwijfel isditeendirektgevolgvan
demassaleEuglena-ontwikkeling,welke totgrote zuurstofproduktie heeft
geleid.Bitblijkt ookuitdeanalyse,welke doordeYisserij-Inspectie
vanditwaterverkregenwerd;
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Ookhetammoniumgehalteiszeerhoogenkanplaatselijkalsletaal
voorvisbeschouwdwordeneErwarenveeldetergentiëninhetwater.
Hetisduidelijk,datdevissterftemoetworden toegeschreven
aaneenplotselingeverontreiniging doorafvalwater» Dehierdoor
opgetredenbloeiisinteressant,dochmoetnietalseenzeldzaam
verschijnselworden opgevat.Waterbloei doorEuglena pisciformis
ismeerderemalenwaargenomen,ookinNederland (Redeko 1935? z i e
ookHuberPestalozzi,1955)°He"tsignalerenvanhetverschijnsel
kanerechtermede toebijdragen,deoorzakenvoorhet optreden
vanbloeivandeze soortteachterhalen enisdaaromvanbetekenis.
Oecologischekarakteristiekvanhetmonster.
Eenintensieve ingreepopdebiocoenose alseendergelijke
sterkevervuiling endedaarop optredendewaterbloeiheeftuiteraardeengrote invloed opdevannatureaanwezige soorten.Inhet
algemeenzienwedanook,dattijdens eenma-ssaleontwikkeling
vanéénoftweesoortendemeesteanderesoorteninaantalafnemen,
velemisschien zelfsverdwijnen.
De

-2De soortenydie dehoogste eisenstellen inhun"betrekkingenmet
chemische enfysische eigenschappenvanhetwater enmet deandere
componentenvandebiocoenose zullenhet eerstverdwijnen.Watoverblijft isdiegroepvansoorten,welke instaatis,dergelijke
intensievebeïnvloedingenvanhunmilieuhethoofdtebieden.Het
bestuderen,vandekwalitatieve samenstellingvanfytoplanktonin
wateren,gekenmerkt dooreenwaterbloei,kandaarommede inzicht
verschaffenindeoecologievandesoorten,diehierinaangetroffen
worden.Mogelijkislangs dezewegeenbijdrage televerentotverfijningvanhetsaprobiënsysteem van Kolkwitz,MarssonenLiebmann,
Indienhet soortsbegripwordt opgevat,zoalsdoormijisbeschreven
(Schroevers,1965)s i shetzelfsmogelijk,toteenbruikbaresoortsindelingtekomen,welke juistvoorhetbestuderenvan saprobiteit
vanbetekeniskanzijn.Ditgeldtinhetbijzondervoorslechtbekende
groepen,waarbinnen soortsafgrenzingvolgens degevestigde normen
moeilijkofonmogelijk is,zoalsScenedesmus.,
Inhetverzameldemateriaalwerdenvrijveelindividuenvan
hetgeslachtScenedesmusaangetroffen.Hetismogelijk,datzich
bijdehierinteonderscheidenvormen-eenvoorlopige indeling
bleekmogelijk-goedonderscheidbare soortenaantewijzenzijn,
dieeenbelangrijke indicatorischewaarde hebben.Er isechtergewachtmethetbeschrijvenvannieuwe soorten,totmeermateriaal
terbeschikking staat5 ookvanandereplaatsen- juistzoalsdit
ineerdere studieshetgevalwas.Hetisdebedoeling,dathierover
te zijnertijdeenapartepublikatie zalverschijnen.
De overigegroenwieren,tesamenmetblauwwieren,flagellatenen
diatomeeën,warenveelgeringerinaantal,deblauwwierenmisschien
uigezond-erd.Zijwijzen,in/$mesosaprobe richting.Ookbijvertegenwoordigersvandezegroepen isgetracht,toteenvoorlopige indeling
tekomen,watechter,speciaalbijdeAnkistrodesmus~vormen
opmoeilijldiedenstuitte.Interessant isdevondstvancf.Golenkiniopsis
longispinaKorsh.,welke iniedergevalalsnieuwvooronslandkan
wordenbeschouwd.
Hetmateriaal stamtuitéénmonstex-van2liter,verzameld door
deVisserij-Inspectie.Opdebekendewijzewerd deinhoudgeconcentreerdtotIcc.Doorfixatiemetformaline isuiteraard-eenaantal
soortenverlorengegaan (alleenSuglenapisciformisislevendbekeken).
Metbehulpvaneentekenprisma isalleswat zichonderhetmicroscoop
voordeed entetekenenwas,vastgelegdineenschets,waarna volgens
eveneens

-3eveneenseerderbeschrevenmethoden totsoortsindelingwerdovergegaan.
Hetonderzoekvondplaatsmetpreparaten inwater.Omdezeredenisin
hetbijzondervanstrukturenbijdiatomeeë'nzowoiniggezien,datdeze
vormennietbijdesoortsbesprekingvermeld zijn.Er zijntrouwens
zeerweinig diatomeeë'ninhetmonsterwaargenomen.
Hierwordt eenoverzichtgegevenvandevormen,dieinhetmonster
aangetroffenzijns
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-4Inhoeverrehiervanwerkelijke soortengesprokenkanworden,is
hiernietuittemaken.Inprincipekunnenwe echter zeggen,datsprake
isvanduidelijkonderscheidbarevormen,uitgezonderdmisschienbinnen
deAnkistrodesmus-groep.
Bijeentotaalaantalvormen van35?inderdaad eenkleinaantal
vooreenbezinkselvan2litervaneenzoelectrolytrijkwater,vinden
wijduseenverdeling overklassen,dieeralsvolgtuitziets Cy2
Prot. 24,Bac.3,Eugl.3,Ghrya/kleurlozeFlag.3»ConjugatenenHeteroconton'•."'ontbraken gohcol.

Sendergelijke toestand iskarakteristiek

voorvervuildwatervaneutrofeorigine,eenwatertype,waarvoornaar
mijnmeningdeterminologievanhetsaprobiënsysteemdientteworden
gereserveerd (ziebv.Schroevers 19^5b . ) . Opvallendishet overwicht
dathetgeslachtScenedesmusheefttenopzichtevandeandereProtococcales,
nl. 15vormentegen9vanalleanderegenera tesamen.Het isnietonmogelijk,dathiertendelekloonvorming aandebetis.Waarschijnlijkhierspelenoverwegingenvanvergelijkingmetanderegebiedeneenroliserechtersprakevanmeerderemorfologischeonderscheidbare typen,
welke inhunoecologische milieuaanwijsbareverschillenvertonen.
Mede orndezetypentekunnenachterhalenishetvastleggenvandeverzameldegegevensvanbelang.
Opvallend istenslottehetkleineaantaldiatomeeënsoorten,terwijl
zovele soortenvermeld zijnalskarakteristiekvoorditmilieu.De
meestevandezesoortenhebbenechtereensubstraatnodig.Hetiszeker
interessant,dezesituatietevergelijkenmetanaloge situatieselders.
VergelijkingderScenedesmusfloramet dievanhetKippenest«
Vergelijkenwijdehieropgedane ervaringenvanhetgeslacht
ScenedesmusmetdievanhetKippenest,danzijndaaruitenigevoorlopige
conclusiestetrekken. Delijstomvattedaar34 vormen,hier15°
Eetaantalvormenpermonsterbuitendevegetatiegerekendwasdaar
25,17« Het schijntdus,datdeinstabiliteitvanhetmilieuophet
voorkomenvanhetgeslachtScenedesmustamelijkweiniginvloeduitoefent,
ditintegenstellingtotpraktischalleanderegeslachten.Kwalitatief
zijnerechterenkelekarakteristieke verschillen.Vandeintotaal42
vormenkomen7vormeninbeidegebiedenvoor.Dit zijnS.falcatus,
S.dimorphus,S.tenuispina,S.brevispina,S.opoliensis (s.S.),
S.longicaudaenS.intermedius.AlleenindeBergsePlaswerdennaast
S.ellipticusallenietondereennaamtebrengenvormenwaargenomen.
Alleen
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S.bicellularis,S.colliferum,S.cfcolumna±us, S,contacta,S.costatogranulatus,S.decorus,S.falcatus,S.formidolosus,S»maximus.
Sonaegelii,S.mirificus enS.serratus„ Zijzoudendusdecomponenten
moeten zijnvanhetmeer stabiel-eutrofekaraktervanlietKippenest,
terwijl dandeeerdergenoemde categorie,die opbeidevindplaatsenis
aangetroffenhetzijalsindicatorgroepvaneenzekerevervuilingis
optevatten,hetzijalseengroep,diegrotereschommeling indouitwendige omstandighedentoestaat.Overdebeideanderecategoriënis
uiteraardveelmindertezeggen,omdaternaastdegenoemdebiotische
verschillen derbeidevindplaatsennogzoveelandere verschilpunten
zijn,welkevoordedifferentiatie evenzeeraansprakelijk gesteld
kunnenworden» Degeopperde gedachtekannatuurlijknietals conclusie
wordengezien,daar zijisgebaseerd opeenvergelijkingvanslechts
tweeplaatsen.Alsgegevenvoorverderonderzoekkanhetvermelden
echterzijnnuthebben.Opvallend istenslottehetfeit,dat juist
indebeide "exclusieve categoriën"zoveelindeterminabelevormenvoorkomen.De oorzaakkaninverschillende richtingengezochtwordens,
Ie.Deuitsplitsing indezegroepengaattever.Inwerkelijkheid
isslechts sprakevanzeervariabelevormen?bijsamenvoegen
hiervanzoudendezenaardeeerste categoriekunnenworden
overgebracht.
2eoDeze soortenzijnminderbekend.Nauwkeurigeanalysevan
hetgeslacht istotvoorkortslechtsdooréénonderzoeker
verricht,nl.doorChodatin 1926.
Hetisteverwachten,datdecategorie derubiquisten daarbij
beteruitdeverfkomt.Vanveel specifiekemilieu'swetenwe
dusteweinig.
Uiteraard isopditmomentnognietuit temaken,welkevandezetwee
gedachtenals juistmoetwordengezien.Zekeristeverwachten,dat
verscheidene alsverschillende aangeduidevormenbijverder onderzoek
zullenmoetenworden samengevoegd.Net zozekerlijktmijechter,dat
diversevormeneenzeerkarakteristieke verspreidinghebben,eeneigen
oecologie dusendaarmeerechtvanbestaan.Overwegingenvanvergelijking
metnietgepubliceerde gegevens spelenhierbijeenrol,zodatdeze
stelling opditmomentnognietverderteverdedigenvalt»Bovendien
zienwe,datdaarwaardiepergaandonderzoekverrichtwordtaanspecifiekermilieus,zoalsbv.doorEortobagyiendoorUherkowichgedaan
wordt,goedherkenbare soortenbeschrevenworden.
?
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Misschienkandewijzevanwerken,zoalsdieistoegepast inhet
Kippenest enindeBergsePlas ermedetoebijdragen ookdeNederlandse
soortenineen"benodigdeindelingondertebrengen,dievoor oecologische
karakteriseringvanhetmilieuvanbetekeniskanzijn«

Beschrijvingdervermeide soortenInhethiervolgende overzichtwordt eenverantwoording gegeven
vandecriteriavolgenswelke isingedeeld.DeDiatomeeënzijnuitdit
overzichtweggelaten,omdatdezenietapart ininsluitmiddel zijn
onderzocht.
Bijdebesprekingis,waarditnoodzakelijkgeachtwerd,vergeleken
meteerderbestudeerdmateriaal,i.e.met datvanhetKippenest in
N.W.OverijsselenvandeBrunstingerplassen inDrente.Indeterminabele
vormenvanhetgeslachtScenedesmus zijnaangeduiddoordetoevoeging
"spec."gevolgddooreenarabisch cijfer.Omverwarring tevoorkomen
isdoorgenummerdt.o.v.hetKippenest-materiaal.Het isdebedoeling,dat
datindetoekomst consequentwordtvoortgezet,totdatgenoegmateriaal
verkregenisomtot definitieve soortsafgrenzing tekomen.
1.Dactylococcopsisirregularis G.M. Smith.
Plaat I,fig.1,2,3,4,5,lengte dercel23-48u|breedte 1u.
Aantalwindingen+3/4tot 1l/2§ lengtevaneenvolledigewinding
21-34u-?breedtev.e.winding6-12 u.
Kleur engedaante derchromatofoorplaatsendevorm onderdeblauwwieren,
onderwelkealleendedoorHuberPestalozzivermeldeenafgebeelde
Dactylococcopsis irregularisvanSmithinaanmerkingkomt. Zoviel
afmetingenalsgedaante stemmen zeergoedmet devermeldevorm
overeen.
2.Oscillatoriaredekei

v.Goor.

Plaat I,fig.13.Cellengte (6)-7-9-(ll)u$breedte draad2,5u?
bijgrotevacuolentot4,5 u ? slijmlaag0,5 udik.Dedradenwaren
geligvankleur.De soort iskenmerkendvoorH2Srijk,duszuurstofarmwater,inditgevaldusvoordeinstabiliteitvanhetmilieu.
Dematenzijnnietgelijka.an.de doorHuberopgegevene.De cellen
zijnkorter enietsdikker.
Evenals deexemplareninhetKippenest ishiervaneendunnedoch
duidelijkwaarneembare slijmlaagsprake.
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-73.Ankistrodesmusfalcatus___Ralfs_.
'PlaatI,fig.12,14«Cellengte 25-45 y.>,breedte 1,5-3,5ƒ?
kromming0tot60 ,afin.Goenobiumaf
b»14metslijmlaag753C4U»
Deminofmeer spoelvormige groene cellenzijnalle onder ditgenus
gerangschikt.Degrotevariatie diewerdwaargenomen isaanleiding
gevreest,Nygaardsindelingvan1945"tevolgen.Er isechterteweinig
materiaalgezienomtoteenbevredigende indelingtekomen.Opgrond
vandevormderceltoppenzijnfig.12enfig.14totdetypischevorm
gerekend,alhoeweltussendeaebeideverschillenbestaan.Waarschijnlijk
isderandrondhet4-celligeGoenobiumvanfig« 14geenslijmlaag,
docheenrestantvandewand dermoedercel.De4cellenzoudendan
autosporen zijn.Iniedergevalisdedelingswijze duidelijkanders
danbijElabatothrix.
4°Ankistrodesmus falcatusvar,setiformisf.brevis Nygaard.
PlaatI,figo6 S7?8.Lengte dercel56-+100u,breedte1,2-2,5u.
Afwijkendtenopzichtevandetypischevormdoordesmalleregedaante
endelangehyalienepuntenaandeceltoppen.Misschienbehoortfig.8
toteenanderevormdandebeideandere exemplaren.Iniedergeval
voldoet deindelingnietaandievanNygaard,diealsbelangrijk criterium debreedte dercelgebruikt,welkebijdezevorm omenbij
1 jx moetliggen«
5»Ankistrodesmusfalcatusvar,mirabilef.dulcis (Playf) Nygaard.
PlaatI,fig.9,10,11«Lengte dercel39-58ji^breedte 1,5-3,5U,
kromming80-l80°.
Smaller,sterkergekromdenmetscherperpuntendandetypischevorm.
Puntenechternietzouitgetrokkenalsbijdevorige.Ookdezeindeling
bevredigtnogniet.
6.Chodatella spec.
Plaat I,fig« 14a»Afmeting cel8,5x4?5$lengte seta10-12=
1,15x cellengte.
Slechts3seta'sgezien,waarbijéénmetdeasderceleenvlakvormt,
loodrecht opdatvratandereseta'smetdeasdercelvormen.Een
dergelijkevormzoutebeschouwenkunnenzijnalseenafwijkingvan
Ch.subsalsa,waarbijaanêénzijdetweeseta'snietontwikkeldzijn,
aandeandere zijdedeenedie juistinhetanderevlakhoort.
Grotereverwantschapbestaatechtermetmateriaal,o.a.inAmsterdam
(Amstel,Vondelparke.a.)enindeWielenbijSchagenaangetroffen
vormen

vormen?waarinnormaliterbeidepolentweeseta'shebben,echterin
loodrecht opelkaargeplaatstevlakken.Ookhierkanéénsetaontbreken,
zodateenidentiekevormmetdewaargenomene ontstaat.Indeze zin
ismisschienookdevorm optevatten,diedoorBeyerinck (1927)als
C.subsalsabeschrevenwordt.Menziezijnfig» 56e &57»Dezezou
danalsonbeschrevendienentewordenopgevat.
7«Actinastrumhantzschii Lgh.
PlaatI,fig.15.Lengte cel14-20 yx°,breedteadbasis 2>j i , aande
top1-1,5 V-' Lengte-breedteverhouding4?7-6,7«
CeltoppenduidelijkstomperdaninhetKippenestmateriaal»
8.Pediastrumboryanum (Trp) Menegh.
PlaatI,fig. l6„Doorsnede coenobium 30 y\? doorsnedemiddencel
+ 4"tot6,5Ji,idemvanrandcel6-7u (indebreedte)en7-10jx (idem
lengte)méten3-4 V- zónderuitsteeksels.Uitsteeksels dus+4 V- lang?
toelopendaandetopjtot1jx breed.
Volkomenidentiekmet deinhetKippenestalstypischevormbeschouwde.
9°Tetraedonminimum (A.Er.) Hansg.
Plaat I,fig.loa.Cellengte6,5 V-?celbreedte 6JIJ"isthmus"5?5 V-»
(Opplaatabusievelijk schaalnietaangegeven?vergelijkhiervoorfig.29)
10.cfGolenkiniopsis longispina Korsh.
PlaatI,fig.17.Celdoorsnede8^1$seta's70-100jz.
Eéncelwerdaangetroffenvandezeopvallendevorm.Tenopzichtevan
Pàchteriellabotryoidesiseenduidelijkonderscheidindelengteen
deplaatsingderseta'senhetfeit,datgeencoenobiumgevormdis.
Er iséénpyrenoidwaargenomen.Ookt.o.v,degeslachtenGolenkinia
enPhyteliosvormtdelengtederseta'seenprincipieelverschil.
HetmeestinaanmerkingkomtGolenkiniopsislongispinavanKorshikov
(1953),waarvanechterookdeseta'skorter zijn,nl.tot+40u.
HetverschiltussenGolenkinia enGolenkiniopsis iste zieninde
sexuelevoortplanting,zodathiernietmet zekerheidisuittemaken
ofdewaargenomenvorm inderdaadtotditgenushoort.
MenzieookLund i960.
11.Richteriellabotryoides (Schmidle) Lemm.
PlaatI,fig.l8,19.Doorsnede dercellen7—9?5ƒ•?lengteder
seta's20-36UoHetmateriaalisonderdezenaamgebracht,alhoewel
veelverschilpuntenmetdezesoortbestaan.Zozijndecellengroot,
terwijl
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deseta's+00u.lang)« Ookdevormvanhetcoenohium endaarmeevan
decellen,wijktaf.De cellenzijnni«met8dichtaaneengesloten en
zijndoorhetcontactmethunnabuurcellende"bolvormigegedaante
kwijtgeraakt.Deuitsteeksels zijnzeerdun«Eenverbredevoetisniet
gezien,evenminkonwordennagegaanofdeseta'sholwaren.
12.ScenedesmusfalcatusGhod.
PlaatII5fig.39?40?41?42?43« Lengtecoenohium,gerekend
vandetoppendereindcellen22-34^5 gerelsendvanhetmidden12,5-15 yhij4-celligecoenohiën,respectievelijk43en24?5 y-t>ij8-cellige
coenohiën.Afmetingenmiddencellen16-26x 2-5Ji?lengte-hreedteverhouding
dercellen4?5~9?celverhand+0,15-0,25.
Ietsminderslankdanhettotdezelfdesoortgerekendemateriaalin
hetKippenest,dochoverigensidentiek.Getordeerdevormenzijnniet
aangetroffen.
13«Scenedesmusdimorphus (Trp)Ktz.
PlaatIIofig.44?45«Lengte coenohium,gerekendvantoppender
eindcellen 31jj.,vanhetmidden18-22u5afmetingenmiddencellen
22-28x 3,5-6,5Ji«Verhoudingcellengte-celhreedte4?0-5?0? celverhand0,4-0,5« Devormisminofmeerduidelijk onderscheidbaar
vandevorige doorderelatief"brederecellen,dieookmeeraaneengeslotenliggen.Dehuitencellenvormenniet eenregelmatigehoog,
doordat hetmiddendercelopzwelt.Dezeverschilkenmerkenkomen
zeergoedovereenmetdie,waarop onderscheid isgemaakt inhet
Kippenest,zodatdeindeling juistteachtenis.
14.ScenedesmustenuispinaChod.
PlaatII,fig.46,47« Lengtecoenohium metseta17-19? zonder
seta9}5-llju?afm.cel7 - H 2:2-2,5ƒ•?lengte-hreedteverhouding
cellen3?5~4?4?lengte seta6-7ji?aequatorialeseta2,5-3?5ji?
verhouding setalengte-cellengte 0,6-1°,
verhoudingaeq.setahoekseta0,5«
De cellenzijnietskleinerenietsslankerdandievanhettot
dezelfde soortgerekendemateriaal inhetKippenest.Voorhet
overigekannaarde"beschrijvingvandatmateriaalverwezen
worden.
15«

•-1015» Scenedesmusspinosus_Ch;od«
PlaatIIjfig.48»Lengtecoenobiummetseta's28,zonderseta's
17u,afmetingencel8,5-10x4-5jifverhouding,cellengte-celbreedte
2,2-2,4!,lengteseta6-]u,aequatotiale-seta 1,;5T;2u,verhouding
setalengte-cellengte0,75*verhouding'lengte.hoeteseta/aequatoriale
seta3,5-4.
VerschillenmetS.tenuispina zijns
lo.De cellenzijnbreder enmeerafgerond»
2e«Er zijn3aequatorialestekelspereindcel,welkescheef
staaningeplant.Deze seta'szijnkleinerendikkerdanbij
S.tenuispina.
InhetKippenestgoldennaasthetkarakterderaequatoriale seta's
andere indelingscriteria.Decellenwarennietandersvanvormten
opzichtevanS.tenuispina,ervrasechterduidelijkverschil inde
lengtederhoekseta's.Totnutoeisergeenaanleidingdebeide
vormentescheiden.Alsprincipieel onderscheidingskenmerktussen
S.tenuispina,enS.spinosusgeldt dusalleendeaardenhetaantal
deraequatorialeseta's.
16.Scenedesmus spec.12.
PlaatÏI,fig.49,50,51.Lengte coenobium metseta's30-3731?
zonder'seta'sl6,5-l8__u§afmetingencel10,5-14p.°,.verhoudinglengtebreedte dercel2,5-4? setalengte8-14Ji?verhoudingsetalengtecellengte0,9-1,2,celverband 3-9 y. =+1/4-3/4«
Devormvandeeindcellen,gekarakteriseerd dooreenknikinde
omtreklijnonderdeaanhechtingsplaatsderseta's,plaatstdevorm
indegroepvanopoliënsisachtige soorten ("producto-caudate"van
Chodat).0okdeplaatsingdercellenbinnenhetcoenobium.waarbij
debeidemiddencellenscheefstaantenopzichtevandeeindcellen,
"sluitaanbijS.opoliensis.Eenverschilmetallebeschreven soorten
isechterdeplompere,brederevormdercellen,dieookmeeraaneensluiten.Binnenhetgebiedisdevormduidelijkonderscheidbaarvan
detypischeopoliensis-vorm.
17.Scenedesmusopoliensis.Richter.
PlaatII,fig.52y 53?54?55?56°Lengtecoenobiummetseta's
32-65Jl«zonderseta's16,5-23U (alleen4-°elligecoenobiënbeschouwd).Afmetingencellen YJ-2S x4-6u (Eindcellenvaaklanger
danrniddencellen.)|lengte-breedteverhouding3.5-5?i*1hetalgemeen
4?5—51 setalengte 13-23U?verhouding setalengte-cellengte0,8-1,0?
celverband+0,2-+ 0,5—
—

De

-11De typische opoliensisvorm.Misschien isfig.53nietidentiekmet
54en55 (kleiner,regelmatiger,cellenminder opgezwollen,alle cellen
parallel,verschil tusseneind-enmiddencellengroterenseta'smeer
horizontaal geplaatst.).
18.Scenedesmusspec.JL3.
PlaatII,fig.57? 58.Lengte coenobiummet seta's26-27P-szonder
seta's9?5_12,511•Afmetingen cel10-13x2-3,5 P-î lengte-breedteverhouding cellen4-59 setalengte 8-12 u5verhouding setalengte-cellengte
0,8-1? celverband+8jx =60-80$.
Samenmetdevolgendevormisdezereeds eerderafgescheidenvanandere
vormenenals"S»pseudoarmatus"aangeduid (o.a.inrapportoverDe Peel).
Zonder twijfelishiervaneennognietbeschreven soort sprake.Een
apartepublicatie ishierover invoorbereiding.Kenmerkendvoordeze
vorm isdeslanke,regelmatige celvorm,waarbijeenuitbochting inde
buitenlijnderrandcellen,zoalsbijS.quadrxcauda,ontbreekt.
De cellenliggenhechtaaneen en desetalengte isinde zelfdegrootte
ordealsdiedercellen,waarop deseta'sgeplaatstzijn.
Vaakisietstezienvankleinetandjesopdeuiteinden dermiddencellen,
somsalternerendgeplaatst.
Ookeenneigingtotcostavormingkanoptreden,hetzijals doorlopende
ofonderbrokenribbels,hetzijalsrijenvankleineverhevenheden.
InhetmateriaalvandeBergsePlas zijntweevormenonderscheiden,
welkebeide eerder inandermateriaalgezienzijn.Menziehiervoor
komendemededelingen.
De onderhavigevormonderscheidt zichdanvande andere,detypische
vormdoorhetfeit,datdebuitencellenongelijkzijnvandebinnencellen,doordatdeceluiteindenderbuitencellennaarbuitenbuigen,
waardoor eensoort"pseudo-opoliensisknik"veroorzaaktwordt.
De seta'szijnnormaliterkleinerdandecelwaarop zeingeplant
staanenzijnvaakzéérdun,zelfsmenigmaalniettezien.
19.Scenedesmusspec.14»
Plaat II,fig.59> 60,61. Lengte coenobium metseta's 22-32,
zonderseta's9,5-13UI celafmetingen 7?5-l2x2-3 jx$ verhouding
lengte-breedte cellen3-4j5?setalengte9-17 V- (secondaire seta's0,5ji)°
Verhouding setalengte-cellengte 1,2-1,5,celverband70-90$.
Detypischevormvan "S.pseudoarmatus",vandevorigeverschillend
doorderegelmatigervorm dercellen,diemeerpuntigtoelopen,terwijl
deseta'ssteviger zijnengroterdandebijhorende cellen.Voorverdere
beschrijving,zie 18.

-1220,Scenedesmus ellipticusChodo
Plaat IIsfig.62563,64„ Lengte coenobiummet seta's42-51 y.3
zonderseta's 19-22,5u°afmetingen dercel8-12x4y5-6u?lengtebreedteverhoudingder cellen1,5-2,2.Setalengte 15-21u.
Verhouding setalengte-cellengte 1,6-2? celverband60-75$«
Kenmerkend zijndeafgeronde celvormendelange,regelmatiggebogen
seta's.
21eScenedesmus spec.15«
Plaat II,fig.65, 66, 67,68, 69, 70,71. Lengte coenobiummet
seta's18-32u,zonderseta's10-18,5115afm„ cellen6,5-1323-5 jx,
lengte-breedteverhoudingcellen2-3«Setalengte 4-17JJ-5verhouding
setalengte-cellengte 0,5-l«5? celverband0,5-l>l«
Een zeervariabelevorm,waarvandeonderscheidingminofmeerkunstmatigaandoet.Samenmetno.22en23behorendtotdevormengroepvan
S.quadricauda,vooralblijkenduitdekarakteristieke vorm derbuitencellen.Deaanwezigheidvansecondaire seta'sismetdediagnosevan
dezesoortintegenspraak.Ditkenmerkvormt tevenseenpuntvanonderscheidingmetdevormen22en23«
Daarnaast geldendelichteneigingtotalternatie envooraldesterke
ontwikkelingvancelwandensetaalskarakteristiek.De seta'szijn
meestalbruingekleurd doorijzerafzetting.Misschien isersomseen
soortkraagachtigeverdikkingaandebasisderseta's,zoalsbekendis
vanS.colliferum enS.colujanatus,waargenomeninhetKippenest-alhoewel
hethierveelminderuitgesprokenisdanbijdezobuidevormen.
22. Scenedesmus spec.l6.
Plaat II,fig.85,86,87,88,89. Lengtecoenobiummetseta's
15-31Uj zonderseta's9-17«5/ilafmetingen cellen 9-11 x3-5 y?
lengte-breedteverhouding2-2,8,seta6-13 upverhoudingsetalengtecellengte0,6-1,3? celverband+0,75«
Omschrijving ziebespreking-vanno.21.De celwand isveeldunner,
nietbruingekleurd.Er isgeenneigingtotalternatie,er zijn geen
secondaire seta'swaargenomen.Ookdezevormisvariabel.
Devormsluithet dichtsteaanbijdealsS.quadricaudabekendesoort,
wijkt echterduidelijkafvandealsS.quadricaudabestempeldevormen
inKippenest enBrunstingerplassen.
23..Scenedesmus spec. 17.
Plaat II,fig.90,91,92,93,94,95.Lengtecoenobiummet seta's
26-38u, zonderseta's13.5-19J^safmetingen cellen8,5-13x3?5-6u?
lengte-

-13lengte-breedteverhoudingcellen2-2?8.Setalengte 7-15P-Sverhouding
setalengte-cellengte 0,9-1)5?celverband+0,75°
Dezevormonderscheidt zichvanno.22slechtsdoorhetontbrekenvan
dewelvingderbuitencellen,zoalsdievoorS.quadricaudabeschreven
wordt.Hetisheelgoed.mogelijk,datslechtsvanéénvorm sprakeis.
IndatgevalisdedoorHortobagyiaangegevenonderscheidingvanS.
quadricaudaniet juist.Voorlopigwordtdevormzonderopzwellingnog
alseenapartevormopgegeven.
24«Scenedesmuslongicauda (G.M.Smith)Chod.
Plaat II,figo 72j73,74» Lengte coenobiummet seta's34-45P-?
zonder seta's 13-17,5/^5 afmetingen cellen8-12x 3,5-5PIlengtebreedteverhouding cellen2-4= Setalengte 17-22ujverhouding
setalengte-cellengte 1,7-2.Celverband0,75-0,90.
Devormonderscheidt zichdoorzijnzeerlange seta'svar.alleandere
vormen,uitgezonderd.S.elliptica,welke echterincelvorm,incelliggingeningedaante derseta's zeersterkafwijkt.
Eenvandedriegetekende coenobia (fig.72)vertoont deopzwelling
derbuJtencel,diedesoortonderdequadricaudatiplaatst.Daarom
isdevorm onderdenaamS.longicauda gebracht.De seta'svertonen
somshetgrilligeverloop zoalsbeschrevenisvanSospec.I inhet
Kippenest.Plaatsing derseta's,maarookafmetingen envormdercellen
zijnechterduidelijkverschillend enveelmeerverwantmet deookaldaaralsS.longicauda aangeduidevorm.
25.Scenedesmus intermed.ius Chod.
PlaatII,fig.75? 76,77« Lengte coenobiummetseta's23-28u§
zonder seta's11,5-15ß. (gerekendvanmidden dercel)5 celafmetingen
6-8,5 x3-5 P-(grootstebreedte),lengte-breedteverhouding cellen
1)5-2.5» Setalengte6-10u$verhouding setalengte-cellengte0,9-1,25
celverband+0,3-0,5«
Eensoortwelke duidelijkafwijktvanalleandere soortenenwel inde
eersteplaatsdoordekarakteristieke celvorm.De cellen zijnkort
endik,sterkalternerend.Demiddencellen zijnsterkpeervormig,doordat
hetnaarbuiuengekeerde celuiteindeveelbreder isdanhetandere
uiteinde.De seta's zijnongeveerevenlangalsdecellenwaaropze
geplaatst zijnenhebbeneenkarakteristieke standengedaantes min
ofmeerdiagonaalsgewijsenlicht ingebogen.Vaakzijnkleineversieringenopdecelwandwaartenemen,diedanminofmeeroprijen
liggen.Zekunnenookontbreken.
26.

-1426.Scenedesmusspec. 18.
Plaat II,fige 78, 19, 80,8l ? 82, 83, 84,84a, 96. Lengte coenobium
(35)40-53jimet seta's? 22-28,5 f-zondersota's$cellen (ll)l3-l8x 5-9/5
lengte-breedteverhoudingcellen1,5-35setalengte (il)14-235 verhouding
setalengte-cellengte1,0-1,4»
Devormvertoont quavormenigegelijkenismetdeinhetKippenestwaargenomenS.colliferum;isoverhetgeheelechtergroter enmistde
typischekraag,diedezesoort20opvallendmaakt.
Daartegenover isbijdeeindcelleneenlichtekniktezienindecelomtrekonderdeaanhechtingsplaats derseta's»Ditkenmerkplaatstde
soortindegroepderproducto-caudativanChodat.Devormisgoed
onderscheidbaarvandeoverige enzeertalrijkinhetmonsteraanwezig»
27«Phacus caudatus Hübner.
PlaatI,fig.23.Lengtemet staart35/5 breedte 20u;lengtebreedteverhouding 1,75J doorsnede derparamylonkorrels 7en1111.
Eindstekel 4ƒ•lang=+0,1x totalelengte.
28.Trachelomonashispida (Perty)Stein.
PlaatI,fig.24.Afmetingen23x 20,5» lengte-breedteverhouding
1,15poruswijdte 4ƒ5lengte spinal0,3-0,5ji=
Kleinenverhoudingsgewijsbreedvoorhethispida.De zwakke ontwikkeling derse.&8o'sgaatinderichtingvandevar.punctata Lemm.
22....Euglenapisciformis

Klebs.

Plaat I,fig.25,26,27, 28,29,30,31,32,33. Lengte26-34u,
breedte 16-I8u,ingestrektevorm,metrechtsdraaiendeoppervlaktestructuur.
AfwijkendtenopzichtevandenormalevormvanE.pisciformiszijn;
Ie.degrotebreedte9 ookvangestrekte cellen (volgens
diagnose 7-11u)endaardoorplomperegedaante.
2e.degrootte derpyrenoidenshier6-9 uindoorsnede,
volgensdiagnose 3-4,5Ji«
3e.hetrelatiefgroteaantalparamylonkorrels9 volgensde
tekeningenvanSkuya 10-20percelt,hiernormalitermeer
dan20.
30.Bicosoecaplanctonica Kisselew.
PlaatI,fig.34»Afm.7x9,5u s aantalringen7»Ookhier
zijndeafmetingentenopzichtevandediagnoseklein (11-12x 13-14W-)•
31.

-1531«Kephyrignspec.
PlaatI,fig.35°Afm.10x 10u,aantal ringen 27«
MisschieneenafwijkendevormvanBicosoecaplanctonica.Verschillen
zijntevindenindegrotere lengteendediepereinsnocringachter
demondopening,waarbijtevenseenwandverdikking optreedt.
32.Kephyrionspec.
PlaatI,fig.36„ 37? 38.Afm.9,5-10x8-10 y.5 lengte-breedteverhouding1-1,25?breedtemondopening7-8ujaantalringenniette
zien,waarschijnlijk+13«
Dewaargenomenexemplarenverschillenweinig invorm,zodathet
gerechtvaardigd lijkt,dezeaftesplitsenvandeonder31beschrevene,
Geenenkele indemijbekende literatuurbeschrevenvormkomtmet
dezeovereen,Kenmerkendisvooraldeplotsolingoverbreding
vanhethuisjenaardemondopeningendeversmallingdaarna,zodat
degrootstebreedte opongeveer2-3 u onderdemondopening ligt.
Waarschijnlijkishiervaneenonbeschrevensoortsprake.
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