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B, Literatuuronderzoek en experimenten met Spiro
gyra

A. Vergelijkend onderzoek naar de draadwiervegetaties (exclusief
Cyanophyta) in vier plasjes van het gebied Venematen in 1969,

Tinieiding.
Probleemstelling.

De plasjes Dirkswijde, Vossebelt, Venematen en Mastenbroekerkolk
vertonen, naast veel verwantschap, ook ieder hun eigen karakteristiek. Dit komt door:
1) De aan de westkant gelegen "Voorst van Vollenhove", Dit gebied
ligt duidelijk hoger dan de Venematen, waardoor afstroming plaats
heeft, zowel oppervlakkig als via de bodem. Relatief voedselarm
water dus aan de westkant.
2) Aan de oostkant staan de plasjes in open verbinding met de:
Arembergergracht, waarop afvalwater geloosd wordt. Aan de oostkent
infiltreert dus verontreinigd water. Tussen beide polen in bestaat
een gradiënt.
Er bestaat ook nog een verschil tussen de

noordelijke plasjes ener=

zijds en de zuidelijke anderzijds. De Dirkswide (Noord) staat in

direkt kontakt met de Arembergergracht en ondervindt er daardoor
meer invloed van dan het zuidelijk gebied.
Draadwieren zijn in het gebied vrij veel aanwezig en oefenen
sterke invloed uit op het milieu, in het bijzonder in de krabbescheervegetatie. Doel is te onderzoeken om welke soorten het gaat
en in hoeverre de verschillende plassen hun eigen draadwierflora
hebben.
Verband met andere projekten.

Het onderzoek had plaats in het kader van het hydrobiologisch onderzoek van Noordwest-Overijsel en sluit aan bij
reeds verricht

milieu,

plankton en macrofauna-onderzoek door de afdeling Hydrobio-

logie van het R.I.N. en door de Hydrobiologische Vereniging.
Tijd.

Het veldonderzoek heeft plaatsgevonden in de periode mei tot en met
augustus 1969. Het uitwerken der gegevens in 1970 en 1971.
Samenwerking,

=
—
—
—
—

Instituut voor Systematische Plantkunde, Utrecht.
Afdeling Hydrobiologie van het R.I.N.
Werkgroep Hydrochareto-Stratiotetum.
Hydrobiologische Vereniging.
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.
EE

Me thode

van

onderzoek.

a. Algemeen.

In de zomer van 1969 werd vier maal gemonsterd en wel op de data

9 mei, 30 mei, 18 juli en 18 augustus. Verder werd nog een enkel

monster genomen op 13 september en 25 oktober.
Er werden monsters genomen van drijvende algen plakkaten,
epifytische algen (op riet, zeggestengels e.d.) en van wieren verstrikt tussen of groeiend op zwevende waterplanten (Ceratophyllum,
Utricularia ee.a.).

Bentische algen werden niet verzameld (niet

zichtbaar door te troebel water), tenzij ze in voornoemde monsters
aanwezig waren.

De monsters van drijvende algen werden ter plaatse in tweeën
gesplitst. Het ene deel werd in 4% formaline gedaan, het andere
levend meegenomen. Dit laatste om, indien nodig, het wier in kultuur te brengen. Dit kan nodig zijn omdat voor sommige wiergroepen
(Zyenemalis, Oedogoniales) generatieve stadia onmisbaar zijn bij

Re
de determinatie. Getracht werd dus om, door het
kultiveren, generatieve stadia te verkrijgen.
Herkenning van de soorten in het veld is onmog
elijk. Wel is het
mogelijk om, na enige oefening, bepaalde gesla
chten min of meer te
herkennen op kleur:
Spirogyra: zie IIB
Oedogonium: bruin=groene kleur
Cladophora: in "plakkaten" geel-groen van kleur
Vaucheria: zelfde donkergroene kleur als Spirogyra,
maar minder
“glibberig” aanvoelend en bovendien benthisch,
N.B. Bovenstaande herkenning is alleen mogelijk
als een bepaald
geslacht sterk domineert:
Het kweken.

Het kweken gebeurde in "Erdschreiben medium", Het recept
hiervan:
500 ee grondextract
0,2 gram KoHPO 4
= basisoplossing
gram KNO3
1

Het medium bestaat uit 50 ec basisoplossing op 950 ce water
(uit
het natuurlijke milieu van de wieren).

Bereiding erondextract:
Een hoeveelheid tuinaarde wordt

gekookt met twee & driemaal zoveel

aguadest (in pan met deksel erop). Na ongeveer één uur wordt
boven=
staande vloeistof heet af gefilterd in een erlenmeyer (Erle
nmeyer
en trechter vlak voor gebruik met kokend water reinigen; filte
r met

zeer fijne poriër).

Een ander medium dat gebruikt werd is dat van Uspenski. Dit
medium
bestaat uits
0,025 er
KNO
M256 4 0,025 gr
KHoPÔÒ4 0,025 gr

Ca (NO3)o 0,1 gr per liter water

Voor de spoorelementen wordt een turfaftreksel toegevoegd.
Aan de media werd toegevoegd 5 ee 0,01% GeO2 op 100 ce medium
.
Dit om de diatomeeëngroei te belemmeren (Ge0o belemmert de
kiezel-

zuurstofwisseling van de diatomeeën (Lewin 1966)).

Het kweken gebeurde in een kweekkast met regelbare dag- en

nachttemperatuur en regelbaar dag-nachtritme

matische Plantkunde Utrecht).
be

(Instituut voor Syste-

Spirogyra.

Monstername.
it het veld werd
een klein ruw monster meegenomen in een flesje.
Spirogyra bevindt zich zowel in de "plakkaten" op het water
als
tussen epifytische algen op rietstengels en dergelijke. Tussen de
epifytische algen echter nooit zo massaal dan in de plakkaten.
Soms bestaat een plakkaat vrijwel uitsluitend uit Spirogyradraden.
Na enige oefening is het mogelijk op grond van de donkergroene

kleur en het "glibberige" aanvoelen, Spirogyra in het veld te herkennen, doeh nooit met 100% zekerheid. Het blijft dus zaak om ix
het veld alles te verzamelen en thuis de monsters met Spirogyra er
uit te splitsen. Het beste is om een monsterf lesje nooit helemaal
vol te proppen met het monsters een zeer kleine hoeveelheid in zeer
ruim water is voldoende voor het opkweken en geeft een hogere

overlevingskans,

_Î
Isolatie.
Om een unialgale kultuur te krijgen, is in de meeste gevallen
isolatie nodig. Aanvankelijk deed ik dit steeds door met een prepareernaald één draad uit het monster te halen en over te brengen
in
een petrischaaltje. Dit is echter zeer tijdrovend en moet bovendien
tenminste in twintigvoud gebeuren om enige kans op sukses te hebben.
Later ging ik er meer toe over om een aantal draden (waaronder
Spirogyra) over te enten in een petrischaal. Dit in 5 & 10-voud. Trad
dan na enige tijd groei van Spirogyra op, dan herhaalde ik deze
procedure nog eens, er voor zorgend dat de draden werden genomen
uit een deel van de kultuur waar een sterke groei van Spirogyra
was opgetreden. Deze nieuwe enting bestond meestal reeds voor cen
zeer hoog percentage uit Spirogyra en door de procedure nog eens,
of meerdere keren, te herhalen, werd cen unialgale kultuur verkregen.
In de literatuur wordt weinig over isolatie van Spirogyra gezegd. Oudere onderzoekers hebben meestal met ruwe kultures gewerkt;
of monsters
genomen die im de natuur al unialgaal voorkwamen.

Müller (19615 isoleerde met een fijne naald of met een ooghaar van
een verken aan cen steeltje. Pringsheim (1950) beveelt isolatie

met behulp van cen pipet met nauwe opening (0,5 mm) en gemaakt van

zacht glas aan. Deze methode heb ik ook wel geprobeerd, maar ze
beviel mij slecht. Het naar binnen zuigen ging wel goed, maar de
draad verkleefde zeer gemakkelijk met het glas, zodat hij er bijna
nooit weer uitkwam,

wk
Eiser ten lit st

sleutel tot de soorten en beschrijving van de soorten.

a) Soortenlijst.
Chlorophyta.
Zygnema insigne
Spirogyra spec. a
Spirogyra spec. b
Spirogyra spec. c
Mougeotia cf delicata
Mougeotia spec. 1
Mougeotia spec. 2
Hormidium flaccidum
Microspora stagnorum
M. amoena
M. amoena var. gracilis
M. aequabilis
M. aequabilis var. minor
M. pachyderma
M. quadrata

Stigeoclonium flagelliferum
Aphanochaete repens
Hydrodiction reticulatum
Cladophora globulina
Cladophora fracta var. intricata
Oedogonium pluviale
Qedogonium cardiacum
Oedogonium spec.
Bulbochaete spec.
Chrysophyta.
Melosira varians
Vaucheria sessilis
Rhodophyta.

Batrachospermum moniliforme
Batrachospermum gallei

~

b.

5

-

Sleutel tot de soorten.

Qn eventueel voortgezet onderzoek te vergemakkelijken, is voor
de soorten voorkomend is het gebied Venematen een sleutel gemaakt op grond van enkele praktische kenmerken. De waarde van de
sleutel is natuurlijk betrekkelijk. Ze kan alleen gebruikt
worden in kombinatie met de in de literatuurlijst vermelde
flora's.

1 a

Thallus vertakt — — «— — == eee een en 2

b
e

Zhallus onvertakt — — … … — mn en ee a en 9
Thallus kruipend op andere wieren, al of niet
vertakt; veel cellen met een lange, ééncellige,
aan de basis verdikte haar — — — — APHANOCHAETE REPENS

2 a
b

Thallus netvormig - - - - - - HYDRODICT IC: RETICULATUM
Thallus niet netvormig =— — == eee eee eee 3

3 a

Cellen of draden van het thallus niet uitlopend
in lange harem == — == n eeen eee

b
4 a
b

Cellen of draden uitlopend in lange haren

- - - -— -

4

6

Draden zonder tussenwanden — — — =— =— VAUCHERIA SESSILIS
Draden met tussenwanden; celwanden dik, cellen

veel langer dan breed — — … = — -— eenen eee 2

5 a
b

Thallus rijk vertakt -------- CLADOPHORA FRACTA
Thallus spaarzaam vertakt. Tussenwand waarmee
de zijtak van een draad is gescheiden, soms een
eindje in de zijtak verplaatst — — CLADOPHORA GLOMERATA

6 a

Thallus bestaande uit een hoofdas met cen aantal
zijassen die duidelijk korter en smaller zijn
dan de hoofdas - --------+---+--+-+--+--.--+. q
Niet zulk een verdeling -----+----- BULBOCHAETE
Thallus spaarzaam vertakt; de zijtakken naar de

b

7 a

top toe steeds smaller wordend en overgaand in

b

een lange haar - - - - - -

STIGHOCLONIUM FLAGELLIFERUM

Thallus zeer dicht vertakt (dichte bundels van

zijtakken). Sommige zijtakken groeien langs de
hoofdas en vormen een pseudocortex. Kleur niet

zuiver groen (roodwieren) — — — == enen ee 8

8 a

b

9 a
b

10 a
b
e

Zijtakbundels zeer dicht en kort. Toppen van de

pseudocortexdraden opgericht, daardoor a.h.we
korte zijtakjes tussen de
bundels in---------+--- BATRACHOSPERMUM GALLEI
Zijtakbundels losser van samenstelling en langer
dan bij B, gallei. Geen korte schijnbare zijtakjes tussen de bundels in — — BATRACHOSPERMUM MONIIFORME

Cellen met aan de top één of meer kapjes (lijntjes)
Geen kapjes aan de toppen der cellen = - - - - - -

10
11

Celbreedte 4-7 m----------OEDOGONIUM SPEC.
Celbreedte 14 — 24 mu Tweehuizige macrandrische
soort ---- = -—--- = = - = = OEDOGONTUM CARDIACUM
Celbreedte 30 — 38 mu. Tweehuizige nannandrische soort -------+-- = OEDOGONIUM PLUVIALE

ar
11

Midden over de cel loopt een dunne dwarsstreep.

Cilindrische cellen; dunne celwand; ééncellig,

tot een draadvormige kolonie
samengegroeid === eene eee
MELOSIRA VARIANS
Geen dunne dwarsstreep over de cel -----—--+--~-12

1

Meestal dikke celwanden met een H-vormige struk=

tuur (dwarsbalk H is dwarswand tussen twee cellen),

De draad breekt altijd tussen twee H-stukken, dus
midden in een cel. Aan uiteinde draad daarom

H-struktuur altijd (ook bij dunwandige soorten)

te zien ----------+-+--+--+-- ee ee eee - 13
Geen H-vormige opbouw van de celwand -------+19
Cellen minder dan 10 mu breed; H-vormige struk-

13

tuur van de celwand onduidelijk (draadbreuken

DEEEp ere a i
Celwand dikker, H-struktuur duidelijk te zien.

Celbreedte tenminste 7 m-----------.--
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15

Chromatofoor bedekt vrijwel de hele celwand. Cellen
ongeveer even lang als breed — = — = MICROSPORA QUA DRATA
Chromatofoor bedekt een veel kleiner deel van de cel=
wand, cellen meest veel langer
dan breed - ---~-+-------+- MICROSPORA STAGNORUM
Celwand zeer dik, celbreedte tenminste 13 mu — — — — — 16
Celwand iets dunner, celbreedte tot 14 mu ------ T7
Celbreedte meer dan 18 mu - = = - MICROSPORA AMOENA

Celbreedte tot 18 mu

----—----+- M. AMOENA GRACILIS

Cellen duidelijk meer lang dan breed.

Celbreedte 8 - 11 m------ -

MICROSPORA PACHYDERMA

Cellen ongeveer even lang als breed --~-------+
18
Celbreedte 7 — 10 mu — — = = MICROSPORA AEQUABILIS MINOR
Celbreedte 11 — 14 mu
MICROSPORA AEQUABILIS
Chromatofoor bolvormig - ------ HORMIDIUM FLACCIDUM
Chromatofoor stervormig -------- ZYGNEMA INSIGNE

Chromatofoor plaatvormig … == eee eee
20
Chromatofoor spiraalvormig - -----------21
Celbreedte 3 à 4 mu - — == MOUGEOTIA DELICATA

Celbreedte 7 — 15 mu, 3 — 5 maal
ZO lang als breed - -=------+----+-+--- MOUGEOTIA 1
Celbreedte 17 — 30 mu, 2 — 11 maal zo
lang als breed
MOUGEOTIA 2
Celbreedte

19 — 30 mu, vlakke tussenwanden,

één chromatofoor ---------+------=

SPIROGYRA A

66n chromatofoor = - — - = = = = =o wo =

SPIROGYRA B

Celbreedte 14 - 17 mu, reticulate tussenwanden,

Celbreedte 27 — 40 mu, vlakke tussenwanden,
vier chromatoforen

SPIROGYRA C

-7T-

c. Beschrijving van de soorten.
Een beschrijving van het materiaal is noodzakelijk omdat systematisch onderzoek der algen nog lang niet voldoende is verricht.
Determinaties leveren daarom veel problemen op en zijn vaak zeer
onzeker. Onderzoeker A kan met eenzelfde naam een heel andere
soort bedoelen dan onderzoeker B, vandaar dat vergelijking van
onderzoeken alleen maar zin heeft als hij de naam van de soort ook
een beschrijving is bijgevoegd.

Zygnema insigne (Hassall) Kützing (tek. 1 )
Hiervan twee monsters. Het materiaal van het ene monster konjugeerde massaal, het tweede monster was geheel vegetatief. De breed=
te van de vegetatieve cellen in het eerste monster was 30 — 31 mu,
die van het tweede monster 27 mu.
Lengte-breedte verhouding: 15 à 2x zo lang als breed.
Zygotevorm: kogelrond tot ellipsvormig.
Afmetingen zygote: 24-34 x 29-39 mu.
Spirogyra spec. a.
Celbreedte 19 — 30 mu.

Cellen 3 — 45 maal zo lang als breed.
Tussenwand vlak.

Eén chromatofoor met 3 windingen.
Spirogyra spec. b. (tek. 2a en 2b — foto 16)
Celbreedte 14 - 17 mu.
Cellen 65 — 10 maal zo lang als breed

Tussenwand overwegend reticulaat (tek. 2a)
Eén chromatofoor met minimaal 5 windingen.

Spirogyra spec. c. (tek. 2c)
Celbreedte 27 — 40 mu.
Vier chromatoforen.
Viakke tussenwand
E

So)

-

7.

Mougeotia cf delicata Beck
Alleen vegetatief gevonden, maar door de uiterst geringe celbreedte van 3# mu toeh te determineren.

Mougeotia spec.

1 (tek 3d - foto 17)

Celbreedte meest 10 mu, maar er treedt een spreiding op van
7 - 15 mu.
Tussenwanden viak.

Niet anastomerend waargenomen.
Cellen 3 — 5 maal zo lang als breed.

Mougeotia spec. 2 (tek. 3a t/m 3c)
Celbreedte 17 — 30 mu, met accent op 24 - 27 mu
Cellen 2 — 11 maal zo lang als breed
Aantal pyrenoiden 5 — 10

Tussenwanden vlak (tek. 3b)
Veelvuldig anastomerend (tek,
nomen.

3e), doeh nooit conjugerend waarge-

Hormidium flaccidum A.Br.

In iedere cel één grote bolvormige chromatofoor (tek. 4 - foto 2).

De celwand is dun. Bij de tussenwanden is de cel enigszins ingesnoerd. De celbreedte varieert van 5 tot 7,5 mu.

een

Microspora stagnorum (Kützing) Lagerheim (tek. 5a)
De chromatofoor bestaat uit losse, wandstandige Korrels, die soms
bijna de gehele celwand bedekken, soms ook maar een klein deel.
Celbreedte 6,5 — 10,2 mu,

Cellengte 8,5 - 44,2 mu.
Ratio 1,3 - 4,3
De celwand is duns de H-struktuur is niet te zien (alleen bij het
breken van een draad). Bij de tussenwanden is de cel nauwelijks
ingesnoerd.

Microspora amoena Kützing(tek. 5b)
De celwand is zeer dik en opgebouwd uit vele lamellen. H-vormige
struktuur ig zeer duidelijk te zien. Zcer vele kleine korrelvormige chromeatoforen, verspreid liggend in het cytoplasma.

Celbreedte 18 — 21 mu.

Ratio 2/3 — 2,

Microspora amoena

var. gracilis (Wille) De Toni

Deze varieteit onderscheidt zich van de soort door een iets gering-—-

ere celbreedte, namelijk 13 — 18 mu.
De ratio is 1 - Tye
Microspora acquabilis Wichmann (tek.

5e)

Chromatoforen zijn wandstandig met in het midden een verbinding,
waardoor de chromatofoor er H-vormig uitziet, De celwanden zijn
vrij dik, de H=vormige struktuur is duidelijk te zien. Bij de
dwarswanden is de cel nauwelijks ingesnoerd,
‚
De celbreedte varieert van 11 — 14 mus de ratio 3/4 - 1%.
Microspora aeguabilis var, minor Wichmann
Een varieteit van M, aequabilis met iets geringere celbreedte,
namelijk 7 — 10 mu.

Microspora pachyderma (Wille) Lagerheim (tek. 5a)
M. pachyderma lijkt vrij veel op M. aequabilis. De celwanden zijn
ongeveer even dik, de H-vormige opbouw is duidelijk te zien en de
cel is licht ingesnoerd bij de tussenwanden. De celbreedte is iets
geringer, namelijk 8 - 11 mu, terwijl de lengte-breedte verhouding

duidelijk hoger ligt, tot 8x zo lang als treed toe.

Microspora quadrata Haran (tek. 5e)
De celwend is dun, a. H-vormige struktuur alleen bij het breken
van een draad te zien. De cel is in het geheel niet ingesnoerd op
de plaatsen van de tussenwanden. De chromatofoor is gordelvormig,
met een centrale verbinding, De chromatofoor bedekt de gehele
lengtewand.
Celbreedte 6 - 10 mu.
Ratio i-e2.
Melosira varians Ag.
M. varians heeft een zeer dunne celwand. Dwars over de cel loopt
een dunne, maar duidelijke lijn. De cellen zijn zuiver cilindrisch
bij de tussenwanden iets ingesnoerd. De chromatofoor is min of
meer spiraalvormig opgewonden.
De celbreedte varieert van 12 tot 23 mu.

Lengte-breedte verhouding 15 — 3.
Stigeoclonium flagelliferum Kützing (foto 1)
Ben vertakt thallus. De hoofdtak onderaan 17 mu breed, bovenaan
13,6 mu breed. Ratio van de cellen der hoofdtak 1,6 = 3,3.
Lengte van de cellen der hoofdtak 27,2 - 51 mu.
Celbreedte onderaan de secundaire takken 10,2 mu. Ratio van deze
cellen 2,5 — 3,3.
Een enkele tertiaire tak aanwezig. De secundaire en tertiaire takken lopen uit in een lange, gelede haar. Eén cel van de hoofdtak

geeft meestal twee ( 1 — 3 ) secundairc takken af. De cellen zijn
licht opgezwollen (enieszins tonvormig) De chromatofoor is een
smalle band.

ae ae
Aphanochaete repens A. Braun (tek. 8)

Thallus kruipend op draden van andere wieren. De cellen zijn aan
de van het substraat afgekeerde zijde min of meer bolvormig. De
cellen dragen aan deze kant een haar (soms twee, soms ook geen
enkele). De basis van de haar is verdikt. Door een tussenwand van
de moedercel afgescheiden.

Naar de top toe steeds smaller. Haar is

ééncellig. De cellen zijn 5 — 10 mu breed en 10 - 18 mu lang.

Ratio 1

— 2,

Cladophora globulina (Ktitz.)Ktitz. (tek. 9)

Het thallus van Cladophora globulina is bijna niet vertakt. De aan=
wezige zijtakken zijn lateraal aangehecht. Op sommige plaatsen zitten enkele zijtakken dicht bij elkaar. De tussenwand » waarmee de
zijtak van de hoofdtak is afgescheiden, is soms over een korte
afstand in de zijtak verplaatst (zie tekening). De celwand is dik
en lamellair gebouwd.
Afmetingen:

Topcel: breedte 13,6 — 20,7 mu
ratio 7 - 8
Cellen eindvertakkingen:s breedte 17,7 — 21.1 mu
ratio 4 — 10

Cellen hoof dstammen: breedte 23,8 — 34 mu
ratio 4 - 5,3

Cladophora fracta var. intricata (Lingb.) V.d. Hoek

Evenals Cl. globulina is Cl. fracta epiphytisch; het thallus
is echter veel rijker vertakt. Ook de aanhechting van de zijtakken
is anders. Ze zijn door een schuin staande tussenwand van de
hoofdtak gescheiden, In het basale deel van het thallus staan de
dwarswanden, waardoor de zijtakken van de hoofdtakken zijn geschet
den, bijna horizontaal. De vertakkingen hier zijn pseudodichotoom.
Het thallus is acropetaal georganiseerd.
Afmetingen:
diameter topcellen: 4,6 — 10 mu
eindvertakkingen: 6 — 14 mu
„

"

hoofdassen: 41 — 98 mu

Oedogonium pluviale Nordstedt (tek. 10 — Boto 3)
Een tweehuizige nannandrische soort waarbij de nannandria op het
oögoniumrzelf vastgehecht zijn. Zowel het oögonium als de
nannandria openen met een deksel aan de top. Sommige nannandria

waren echter op een andere plaats gebarsten(tek.10

b‚c), mogelijk

een gevolg van de druk op het dekglaasje. De oögonia liggen
afzonderlijk in de draden. De eicel vult het oögonium niet geheel,
De vorm van het oögonium is ongeveer eivormig, soms ook geheel
rond; de eicel vult in dit laatste geval het oögonium vrijwel
volledig. De vorm van de eicel is steeds kogelronds de celwand is
glad. De nannandria zitten uitsluitend aan de bovenzijde van het

oögonium en 1

- 5 à 6 bijeen.

Afmetingen:
breedte oögonium:s 47,6 — 59,5 mu
lengte
"
3 51,0 — 68,0 mu
diameter eicel: 44,2 - 51,0 mu
Vegetatieve cellen en steuneellen (cel onder een oögonium, die
bij Oe. pluviale niet van de gewone vegetatieve cellen is te
onderscheiden:

breedte:

30,6 — 37,4 mu

lengte 3 68,0 — 81,6 mu
Breedte nannandria: 10,2 — 23,8 mu
Aantal vegetatieve cellen tussen twee odgonia:

3 ~ 13

Celbreedte draden zonder oögonias (20) — 24 — 37 - (44).

Ae
Oedogonium cardiacum Hassall)

Wittock (tek.

11

a en b — foto's

4, B en-8.)

Oe. cardacum is een tweehuizige, macrandische soort. De oögoniën
liggen overwegend afzonderlijk, een enkele keer ook twee aan ‘twee.
Ze hebben een porus iets boven het midden van de cel. De eicel is
kogelrond, de wand ervan is glad,
De antheridiën zijn 1 - 3 cellig met steeds twee spermatozoiden
per cel (door een horizontale deling).
Afmetingen:
Vegetatieve cellen van de vrl. draad 14 — 24 mu x 48 — 75 mu
Steuncellen 41 — 54 mu lang
Vegetatieve cellen van de mnl. draad 15 — 17 mu x 37 - 75 mu

Oögonia 44 - 48 x 48 — 51 mu
Eicellen: 44 x 48 mu

Antheridiëns 15 — 17 Xx 7 — 17 mu
Geheel vegetatief materiaal: celbrcedte 10 — 29 mu. Deze cellen

vaas aan de top iets verbreed (tek.11a)
Basale cel min of meer bolvormig (tek.11b)
Batrachospermum moniliforme (foto 10, 11 en 12)
(Afdelings Rhodophyta; klasse Floridiophyceae).

Thallus monoaxiaal, bestaande uit cen hoofdas met grote cellen en
zeer vele zijtakken met kleine cellen. Zijtakken bovendien zeer
kort ten opzichte van de hoofdas. Zijtakken massaal ontspringend
tussen de cellen van de hoofdas (zie foto

carposporephyten (foto 11).

10).

In de Zijtakkluwens

Carposporophyten ontstaan als volgt:
1) Er ontstaat een speciaal draadje (carpogoniale filament) met een
topcel die als vrouwelijke voortplantingscel gaat fungeren

(carpogonium). Het carpogonium heeft cen flesvormige top
(trichogyn).

2) Via het trichogyn dringt een spermatium binnen en het carpogonium wordt bevrucht.
3) Zygote gaat in reduktiedeling. Vanuit het carpogonium gaan
draadjes (gonimoblasten) groeien. De topcellen van deze draadjes

fungeren als sporangium (carposporangium),

De hele kluwen van draden, aldus ontstaan in een zijtakbundel,
wordt de carposporophyt genoemd.
Hen deel van de draden van de zijtakbundels groeit lengs de hoofdas naar beneden en vormt hieromheen een pseudocortex. Foto 10
toont het topdeel van een hoofdas, waar nog geen cortexvorming
heeft plaatsgevonden. Foto 12 geeft een beeld iets daaronder, waar
de cortexvorming begint (de draden groeien uitsluitend naar

beneden).

Batrachospermum gallei (foto 13)
Verschilt van B, moniliforme op grond van:
~ éénhuizigheid. Het verzamelde materiaal bleek uitsluitend
vrouwelijk;

= de cellen van de hoofdas zijn nergens te zien. De pseudocortex
is ook aan de top al aanwezig
- de toppen der pseudocorterdraden zijn afstaand en vormen tussen

de zijtakbundels in korte afstaande draadjes;
~ de zijtakbundels zijn veel korter en dichter dan bij B. moniliforme. Het carpogonium steekt er boven uit;
- de cortex wordt gevormd door omhooggroeiende draden,
Evenals bij B. moniliforme zijn de cortexdraden langcilindrisch
van vorm, terwijl de afstaande draden korte, vrij bolvormige
cellen hebben. Sommige draden eindigen in een lange haar.

HE ae
Vaucheria sessilis (foto's 14 en 15 =— tek, 12)
(Afdeling: Chrysophyta, klasse Zantophyceae, orde Heterosiphonales)

Het thallus van Vaucheria sessilis is ééncellig en veclkernig.
Het is draadvormig en spaarzaam vertakt. De diameter van de draden

varieert van 17 mu aan de top tot 109 mu Bij de volgroeide draden.
Het cytoplasma is wandstandig; er in liggen vele kleine bolvormige
tot ovale chromatoforen. Geen materiaal aanwezig waarin zoösporen
werden gevormd.

De in het veld verzamelde monsters waren ook niet genoratief, maar
een monster van 13 september 1969 vormde, in kultuur op 15 april

1970 (voorjaar!) voortplantingsorganen (spontaan3 induktie is ook

mogelijk. Hierop kom ik in cen volgend hoofdstuk “terug).

Het odgonium is door een dwarswand van de rest van het thallus ge-

scheiden. Aan de top bevindt zich een grote porus. Aan één zijde
van het oögoniumbevindt zich een antheridium, dat een vrij lange
opgerolde zijdraad is. De onderzijde van deze draad behoort nog
tot het normale thallus; de dwarswand, waardoor het antheridium
van het thallus is gescheiden, ligt namelijk vrij ver in de zij-.
draad, dit in tegenstelling tot het oögonium. Soms bevond zich
aan beide zijden van het oögonium een antheridium. Mogelijk is
hier echter sprake van een tweede paar voortplantingsorganen, waar=
van alleen nog maar het antheridium gevormd is, (In een enkel geval zitten namelijk twee paar voortplantingsorganen naast elkaar.
Gewoonlijk zitten ze echter duidelijk geisoleerd, zoals op de

foto's is te zien)
Afmetingen:
diameter antheridium 30 — 33 mu
oögonium
60 — 65 mu

maten zygote: 51 - 58 x 51 — 65 (vrijwel kogelvorwig)
Vaucheria sessilis bevindt zich tussen de epiphytische algen. Het
lijkt mij onwaarschijnlijk dat het ook bentisch aanwezig is door
de zeer zachte veenhodem en het troebele water (geen of zeer

wenig licht op de bodem).

N.B,
De foto's zijn in drie exemplaren bijgevoegd, namelijk die van

Systematische Plantkunde Utrecht (Dr. P.A. Florschüútz), afdeling
Hydrobiologie van het R.I.N.
exemplaar.

(Drs. P. Schroevers) en het cigen
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5d. Microspora pachiderma
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6. Melosira varians

9. Cladophora globulina

10% Oedogonium pluviale, vegetatief

10. Oedogoniumpluviale
b-e nannandria
£
oögonium met nannandria

(niet op schaal,

zie maten.)

11 Oedogonium cardiacum
ae vegetatief
b. kiemplantje

12. Vaucheria —y
sessilis,
oögonium
13 N.O.-chromosome
Spirogyra.
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d. Vergelijking met inventarisaties uit andere gebieden in Nederland.
Inventarisatie van plasjes op draadwieren 3. in Nederland nog maar
zeer weinig gebeurd. De meeste publikaties op algologisch terrein
hebben betrekking op zout water. Gaat het om zoet water, dan heeft
de publikatie vrijwel steeds betrekking op ééncellige algen. Some
worden terloops enkele draadwieren genoemd, Voor vergelijking
blijven dan nog over de dissertatie van Beyerinck (1927), de doe-

toraal onderzoeken van Helmiecht en Albada (1960) en van Schouten

(1964) en tenslotte het promotieonderzoek dat de heer Hillebrand
momenteel verricht in de Botshol.

Beyerinck (1927) onderzocht de Drentse heideplasjes op zowel plank-

tonten als draadalgen. De samenstelling van deze plasjes is, wat de
draadalgenflora betreft, sterk afwijkend van de Venematen c.o,.
Wel zijn er vele overeenkomstige geslachten: Stigeocloniun,
Microspora, Oedogonium, Bulbochacte, Spirogyra, Zygnema, Mougeotia,
en Batrachospermum komen ook in de Drentse hcideplassen voor. Het
betreft echter vrijwel uitsluitend andere soorten. Mierospora
pachyderma en tumidula zijn de enige soorten Gie in beide gebieden.
voorkomen.

Helmich en Albada (1960) onderzochten het petgatengebied de Molen-

polder langs de Utrechtse Vecht op epiphytische algen. Een vergelij=
king Venematen — Molenpolder kan nauwelijks worden gemaakt, doordat Helmich en Albada de in beide gebieden gemeenschappelijk voorkomende geslachten (Stigeoelonium, Bulbochaete, Oedogonium,
Mougeotia en Spirogyra) niet op soort determineerden en ook geen
beschrijving van het materiaal gaven.

Schouten (1964) onderzocht twee plasjes van het Leersumse Vela

op draadalgen. Ook hier is een vergelijking nauwelijks mogelijk om
dezelfde reden als genoemd bij Helmich en Albada. Gemeenschappelij=ke geslachten zijn: Zygnema, Mougeotia, Spirogyra, Bulbochaeta,
Stigeoclonium, Cladophora, Microspora en Oedogoniun.
De enige (althans bekende) gcemeenschappelijke soort “s Microspora
stagnorum.
Hillebrand (V.U.-Amsterdam) onderzo t momenteel de niet planktonische Chlorophyta in de Botshol op seizoenaspekten. Alle genera
uit de Venematen die behoren tot de Chlorophyta komen ook voor in
de Botshol. Wat betreft de soorten is er echter nogal wat verschil.
De soorten die ook in de Botshol voorkomen zijn alle Mierosporasoorten en Aphanochaete repens.
Bovenstaande is in cen overzichtje samengevat, waarin. al:.:zen de
draadvormige Chlorophyta zijn opgenomen. Verder zijn de soorten
waarvan mij de soortsaanduiding ontbreekt, weggelaten.

ne
Venematens

Drente 2

Leersum:

Botshol:

Zynema insigne
Mougeotia cf delicata
al

Hormidium flaccidum
Microspora stagnorum
M. amoena
M. amoena ver. gracilis
M. aequabilis
M. sequabilis var. minor

M. pachyderna

x

M. quadrata
Stigeoclonium flagelliferum
Aphanochaete repens
Cladophora globulina
Cl, fracta var. intricata
Oedogonium pluviale

U

o

Oe.

cardicun

voorkomend in desbetreffend gebied
Cladophora fracta komt voor.

Duidelijk komt naar voren dat de verwantschap met de Botshol het
grootst is. Dit is niet zo verwonderlijk, omdat het hier gaat om
twee oecologisch verwante gebieden.
Wellicht ten overvloede zij hier nog gewezen op de betrekkelijkheid van een dergelijke vergelijking, als er bij een soortenlijst
geen beschrijving van het materiaal aanwezig is.
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De resultaten zijn weergegeven in

a) 16 verspreingskaart jes

b) in onderstaande tabel.
geografische verspreiding
abundantie
sociabiliteit
D
M Ve Vo
. D
M
Ve Vo
Zygnema insigne

Spirogyra a
Spirogyra b
Spirogyra c

63
36°

Mougeotia delicata
Mougeotia 1

13
15

13
12
50
50
25
38

Mougeotia 2
Hormidium flaccidum
Microspora stagnorum
M, amoena
M, amoena var. gracilis
M. aequabilis

42
A1

14

As

29 20
O19
iv

2,0 242 253 2,0
1,7 1730 140 2,59
Jed

SO

43.40

1,9
4,1 3,8 3,0 2,0

8
8
58
8
40
8

28
7
50
21
7

10
70
50
10
10

4,0
2,9
Aid
4,5
4,5
2,6

1,2
1,0
Br
3,0
4,6
4,0

23
3,0 2,0
-253-359
3,0
2,5 3,9
2,0-3,0

M. aequabilis var. minor

25

43

7

10

1e Pan 3,0 3,0

M. pachyderma

38

8

14

40

ost Ee

M. quadrata

12

Melosira varians
Hydrodiction reticulatum
Stigeoclonium flagelliferum
Aphanogaete repens
Cladophora globulina
C. fracta var. intricata

13

41

21

13
85
fo.
13

8
IT
29
58

50
20

43
3b
14

Oe@ogonium pluviale

50

75

79

30

£,3. 3,0 3,3 2,3

QO. cardiacum

88

83

64

70

4,0 4,0.5,0 3,9

13

77: 43
a

«10

4,0 3,0 2,5 3,0
1,0 4,0

O. spec.
Bulbochaete spec.
Batrachospermum gallei

B. moniliforme
Vaucheria sessilis

3,0

"SO
20

8

13

7
VT 48

4,0 1,8 253.355
5,5
+0 1,6
40 Tb Tet
5). S63 350 4,0
6,0 5.6..6,0 5.5

6,0

3,0
3,0- 2,5 2,0 3,0

De abundantie in deze tabel betekent het percentage van het aantal
monsters waarin de desbetreffende soort werd aan getroffen. Hierbij
is geen rekening gehouden met verschillende levensvormen, omdat dit
niet geheel te scheiden was, (Ben monster van epiphytische algen

bevatte tevens drijvende algen).
De cijfers voor de sociabiliteit zijn verkregen door de in een monster voorkomende soorten te waarderen volgens de schaal:
1 = slechts cen enkel draadje voorkomend

2 = minder van 20% van het monster

3 = 20 = 40%

4 = 40 — 60%
5 = 60 = 80%
6 = 80 — 100%
De tabel bevat de gemiddelde waarden van de diverse soorten voor
de vier plasjes.
Aan deze werkwijze is cen aantal bezwaren verbonden.

Zo is het

waarderen van een soort volgens bovenstaande schaal een subjektieve
zaak, terwijl het de vraag is of het hanteren van een gemiddelde
enige zin heeft om als maatstaf te dienen.

et
Een alternatieve werkwijze ligt echter niet voor de hand en de gevonden waarde geeft toch een glol.le indruk. Voor de bepaling van de
resultaten heb ik ven de sociabiliteitswaarden echter nauwelijks
gebruik gemaakt,
De resultaten voor de afzonderlijke soorten:
Zygnema insigne.

Gevonden in de Venematen (2x)

en in een sloot

tussen Dirkswijde en de kleine Belt, In het laatste geval generatief.
Spirogyra spec. a, Komt over het gehele gebied voor, met toch
duidelijk een accent op het Dirkswijde en de Mastenbroekerkolk.
Nergens grote vlokken vormend. Steeds maar enkele draden in mon
sters.
Spirogyra spec. b. Minder voorkomend dan spec. a; alleen in het
Dirkswijde vrij algemeen. Verder wel in het gehele gebied, maar
zeldzaam. Ook deze soort vormde nooit uniaigale vlokken.
Spirogyra spec. c. Allcen in de Venematem. In voorjaar en zomer
zeldzaam, maar in het late najaar in openwater nabij de Stratioteszone grote unialgale plakkaten vormend. (Deze gegevens zijn niet in
tabel en verspreidingskaartjes verwerkt omdat ze buiten het eigen-

lijke tijdsbestek van het veldwerk vielen),

Mougeotia cf delicata, Alleen een vondst in het Dirkswijde.
Mougeotia spec. 1. In de Vossebelt zeldzaam, maar verder in het
gehele gebied veel voorkomend en op plaatsen met ondicp, niet stromend water, vaak grote unialgale plakkaten vormend,
Mougeotia spec. 2. Hen zeldzame soort; in de Vossebelt geheel
ontbrekend,
Hormidium flaccidum. Gelijkmatig in het gehele gebied voorkomend.
maar zeldzaam,
Microspora stagnorum. In het gehele gebied algemeen voorkomend,
Microspora amoena. Komt veel voor in het Dirkswijde en in de
Vossebelt, zeldzaan in de Mastenbroekerkolk en niet in de Venematen.
Microspora amoena var. gracilis, Veel in de Mastenbroekerkol™:
en vrij zeldzaam ín de andere plassen. In het gebied Vossebelt/
Venematen toch wel opvallend minder dan in het gebied Dirkswijde/
Mastenbrockerkolk.
Microspors, aequabilis. Vrij algemeen in het Dirkswijde, verder
zeldzaam.
Mierospora aequabilis var. minor. Vooral in het Dirkswijde en de

Mastenbroekerkolk voorkomend.
Microspora pachyderma. Komt overwegend voor in het Dirkswijde
en de Vossebelt.
Microspora quadrata. Is cen zeldzaam voorkomende soort, Vondsten
in het Dirkswijde en de sloot tusen de Mastenbroekerkolk en de
Arembergergracht.
Melisora varians. Komt in het gehele gebied voor. Het veelvuldigst in de Vossebelt. Verder vrij frekwent in de Mastenbroekerkolk, doch met een lage abundantie.
Hydrodiction reticulatum. Alleen in de Vossebelt aan de westzijde.
Stigeoclonium flagclliferum. Alleen in het Dirkewijde en de
Mastenbroekerkolk.
Aphanochaete repens. In het gehele gebied, behalve in de Vossebelt. In de Venematen het sterkst vertegenwoordigd.
Cladophora globulina. Algemeen in het gehele gebied. Het meest
in de Vossebelt.
Cladophora fracta var. intricata. Ook in het gehele gebied voorkomend, doch het meest in de Mastenbrockerkolk.
Oedogonium pluviale, Algemeen in het gehele gebied, Het meest in
de Venematen en de Mastenbroekerkolk.
Oedogonium cardiacum. Algemeen in het gehele gebied.
Oedogonium spec. Vrij zeldzaam in het gehele gebied. Alleen in
de Venematen vrij algemeen.

aS
Bulbochaete spec.
Maetonbesekerkelt

Zeldzaam voorkomend in de Venematen en de

Batrachospermum gallei,. Twee vondsten. Eén in de Mastenbroekerkolk en één in de sloot tussen de Mastenbroekerkolk en het Dirkswijde.
Batrachospermum moniliforme. Drie vondsten. Eén in de Venematen
en twee in de sloot tussen het Dirkswijde en de Mastenbroekerkolk,
Vaucheria sessilis. Zeldzaam over het gehele gebied voorkomend.
Soorten in het gehele gebicd voorkomend zijn:
Spirogyra spec. a
Microspora pachyderma
b
Melisora varians
Mougeotia spee. 1
Cladophora globuline
Hormidium flaccidum
C.‚ fracta var. intricata
Microspora stagnorum
Oedogonium pluviale
M. amocna var. gracilis
Oe. cardiacum
M. aequabilis
Oe. spec.
M. aequabilis var. minor
Vaucheria sessilis
Soorten in één van de plasjes ontbrekend zijns Mougeotia spec. 2

en Aphanochaete repens (Vosscbelt) en Mic-ospora amoena (Venematen) .

Soorten die zich tot twee plassen beperken zijn: Stigeoclonium
flagelliferum (Dirkswijde en Mastenbroekerkolk, de beide oostelijke

plassen dus) en Bulbochacte spec. (Mastenbroekerkolk en Venematen,

dus de beide zuidelijke plassen). Onder de soorten die in het ge~hele gebied voorkomen zijn er ook die zich hoofdzakelijk tot twee
plassen beperken:

als Stigeoclonium (dus Dirkswijde - Mastenbrockerkolk): Spirogyra
spec. a, Microspora aequabilis var. minor en M. quadratas

als Bulbochaete

(dus Mastenbroekerkolk ~ Venematen):

Oedogonium

pluviale.
Hoofdzakelijk tot Dirkswijde en Vossebelt (dus de noordelijke plas-—
sen) beperken zich Microspora amoena en Microspora pachyderma.
Tenslotte komt Melosira varians vooral in de Mastenbrockerkolk en
de Vossebelt voor.

In slechts één plas komen voor Spirogyra spec. c (Venematen), Mou
eotia cf delicata (Dirkswijde) en Hydrodiction reticulatum

(vossebelt).

Verder beperkt Batrachospermum moniliforme zich tot het zuidelijk gebied en Batrachospermum gallei tot het zuidoostelijk gebied,
Zygnema insigne is Goor twee ver uit elkaar liggende vindplaatsen
moeilijk: in te delen,

BA
Een samenvattend overzicht, waarbij in de eerste plaats
is uitgegaan
van het gebied waarin de desbetreffende soorten hoofdzakel
ijk
voorkomen:
Soort:

Spirogyra b
Mougeotia 1
Ecro~idium flaccidum
Microspora stagnorum
M. amoena var. gracilis
M. aequabilis
Cladophora globulina
C. fracta var. intricata
Oedogonium cardiacum
Oe. spec.
Vaucheria sesselis

Gebied

Kat-rorie

hele

1

Di-Ma-Ve

2

Mougeotia 2

Aphanochaete repens
tigeoclonium flagelliferum
Spirogyra spec. a
Microspora aequabilis minor
Microspora quadrata

ns
HaDi

3

Bulbochaetespec.

Ma- ve

4

Oedogonium pluviale
Miecrospora amoena

.

Microspora pachyderma

Dine
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Soorten die zieh uitsluitend tot het desbetreffende
gebied
beperken zijn met een onderbroken lijn onderstrcept.
N.B,
Den Hartog (1959) trof Batrachospermum moniliforme
in WestNederland vaak aan in gezelschap van Chaectophora incrassata,
Hij gaf deze algenassociatie de naam Batrachospermo
—
Chaetophoretum. In de Venematen ontbreekt Chaetophora
incrassata echter, zodatwe hier niet van cen Batrachospermo-Chaetophoretum kunnen spreken.
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In het gebied Venematen werd gedurende enige jaren
een aantal
watermonsters genomen door de heer Schroevers, die
zijn geanalyseerd door het waterleidinglaboratorium Midde
n Nederland te
Bilthoven. De resultaten van deze analyses zijn
reeds in enkele
artik

elen gepubliceerd (Leentvaar 1967, Hogendijk 1969).

Uit de analyses komt naar voren dat de Dirks
wijde en de Mastenbroekerkolk onderling veel verwantschap verto
nen. Hetzelfde geldt
woor de Venematen en de Vossebelt.
Mastenbroekerkolk en Dirkswijde enerzijds en Venematen en Vossebelt ander
zijds, vertonen
nogal wat verschil.
De Dirkswijde is het sterkst eutroof, gevolgd
door Mastenbrocker=
kolk, Vossebelt en Venematen. De "kloof" tusse
n Mastenbroekerkolk
en Vossebelt is hierbij verreweg het grootst,
Schroevers (1967 en 1968) toonde aan dat er
een verband bestaat
tussen de chemische analyses en de samenstell
ing van de plasjes
wat betreft micro-organismen. Bepaalde soort
en zijn te gebruiken
als indikatoren woor de ehemische samenstell
ing van het water.
Het aantal oligosaprobe soorten is in de Venem
aten het grootst,
gevolgd door Vossebelt, terwijl de indikatore
n van hogere
saprobenklassen het sterkst vertegenwoordigd
zijn in de Masten~
broekerkolk en de Dirkswi jde.
Van de oecologie van de draadalgen is nog te
weinig bekend om
deze als indikatoren voor de chemische samen
stelling van het we:
ter te kunnen gebruiken. Van het geslacht
Batrachospermum en van
Hydrodiction reticulatumr is echter bekend
dat ze voorkomem in
oligotroof: water.
Koster (1960) trof Batrachospermum moniliform
e aan in de Roodbron
bij His. Het water had de volgende chemische
samenstelling:
Cl”

17,7 mg/l; hardheid in Duitse © 15,2; Oo-gehalte
9,1 mg/l;

KMnO4-getal 0,85 pH 7,9.

Verder werd Mierosp ora stagnorum door Schou
ten (1964) aangetroffen bijde volgende hoedanigheid van het
water:

Ca
org. amm
NE
HCO3

0,5 - 10 mg/l
O,5- 16 "
Oe 2 Hm
O
- 16 "

PO,

O

er
pH

10

=

1,5"

= 30

353 -

5,5

Voor een verdere bijdraze tot de oecologie
van draadalgen zijn
hier voor iedere kategorie van soorten (hoo
fdstuk IV) de gegevens van de chemische analyses, Het betreft
de analyses van de
monsters geno

men op 14 mei 1969 en 19 oktober 1969.

Het overzicht geeft voor iedere faktor de Jaag
ste en hoogste
waarde, waarbij de desbetreffende kategorie
is aangetroffen.
Zie voor deze tabel blz.

39.

Konklusie:
e soorten van kategorie 3 (Stigeoclonium flagelliferum, Spieren.
gyra a, Microspora aequabilis minor en Microspora quadrata
beperken zich tot het meest eutrofe deel van het gebied,
De
soorten van kategorie 7 en 9 (Hydrodiction reticulatum
en
Spirogyra c) beperken zich geheel. tot het meest oligotrofe
deel,
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Chemische milieufaktu.

1 per kategorie van soorten
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0-0,10

38-55

7,6-8,0

16-26

0-2,5

0-0,10

39-55
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0,5-2,5
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44-55
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0,17-2,7

0,70-0, 20
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9

NO,
14-26
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0,70-0,30|
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8

SO4 TT
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0,45-0,60|
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0,17-2,7

37-44
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5,5-5,8

a

HCO3
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6

PO4” 77
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5,2-6,8

5

NH4
0,50-0,30f
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5,2-6,2

4

org. ammonium
0,17-2,8

37-45

26-32

4,8-6,2

3

Fe
37-45

24-32

5,2-6,0

2

Catt
23-32

4,8-6,0

1

Na*

4,8-6,8

Kategorie

Ë
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Alle waarden {behalve de pH) geven het aantal mg per liter water.

Voor verklaring: zie blz.

AO
Vis

Seigoenesepektoen.,

Reeds tijdens het velddwerk vicl op dat niet ieder wier altijd
even sterk vertegenwoordigd was, Ook uitt de literatuur is bekend
dat het optreden van wieren aan schommelingen onderhevig is

(bijw. Beyerinck 1927),

Het meest waarschijnlijk is, dat deze schommelingen deels afhan-

kelijk zijn van een inwendig ritme en deels war de liechtintensi-

teit. Eem wier dat bijw. tijdens de zomermaanden ontbreekt, is
veelal nog wel te vinden, maar dan in dieper water. Batrachosper~
mum bijvoorbeeld aan de basis van de rietstengels. (Daar dus waar
de lichtintensiteit geringer is.) Fluktuaties in de chemische samenstelling van het water hebben waarschijnlijk geen invloed op
de hoeveelheid van het alg. Zo kan bijvoorbeeld een verdunning
van de opgeloste stoffen in het water niet de piek van Spirogyra
e in november veroorzaakt hebben, dear bij vergelijking van de
analyses van mei en november geen duidelijke verschillen naar
voren komen.
De resultaten zijn samengevat in onderstaande tabel.

Zygnema insigne
Spirogyra a
Spirogyra
Spirogyra
Mougeotia
Mougeotia

b
c
delicata
1

Mougeotia 2

Hormidium flaccidum

Microspora stagnorum
M. amoena
M. amoena gracilis
M. aequabilis
M. aequabilis minor

M. pachyderma
M. quadrata

Melosira varians
Hydrodictiom reticulatum
Stigeoclonium flagelliferum

Aphanocheate repens
Cladophora globulina
C. fracta var. intricata
Oedogonium pluviale

O. cardiacum

O, spec.

Bulbochaete spec.
Batrachospermum gallei
B, moniliforme

Vaucheria sessilis
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I= 9 mei 1969
II = 30 mei 1969

TIT = 18 juli 1969
IV
18 augustus 1969,
De linkerkolommen geven het percentage van de monsters aan waar=
in de desbetreffende soort werd aangetroffen. De rechterkolommen
geven de gemiddelde sociabiliteit aan.
,

Uit de tabel blijkt dat Zygnema insigne zich pas in de nazomer
ontwikkelt.

Spirogyra soort a heeft in zijn ontwikkeling een piek in het
voorjaar en één in het najaar, terwijl soort b vooral in het woor jaar voorkomt, Soort c heeft een duidelijke piek in het najaar

a dn
(in oktober — niet in de tabel aangegeven). Vermoedelijk is
deze piek een gevolg van de levenscyclus van deze soort. De piek
kan in ieder geval niet veroorzaakt zijn door de grotere regenval

(en dus door een verdunning van de voedingszouten in het water)

omdat bij vergelijking van de watcranalyses van mei en november

1969 geen duidelijke verschillen naar voren komen,

Mougeotia soort 1 heeft een duidelijk optimum in het voorjaar
en een in het najaars soort 2 vertoont nauwelijks seizoensschommelingen.

Hormidium flaccidium werd alleen in de nazomer aangetroffen.

Microspora stagnorum komt het hele seizoen door veel voor, terwijl M. amoena, M. amoena var. gracilis, M. aequabilis, M. aequa—
bilis var. minor en M. quadrata juist voorjaarssoorten zijn, die
in augustus al ontbreken. M. pachyderma komt het gehele seizoen
voor, doeh het meest in juli,
Melosira varians
werd vooral in de nazomer aangetroffen.
Hydrodiction reticulatum werd alleen in de nazomer aangetroffen,
doeh zeldzaam; ze kan dus ook eerder al wel aanwezig zijn geweest.
Eveneens zal Stigeoclonium flagelliferum ook wel buiten de maan

den mei en juli, waarin Ik de soort aantrof, voorgekomen zijn.
Aphanochaete repens treedt gedurende het gehele scizoen ops zij
het
iets meer in augustus.
Voor Cladophora globulina geldt precies hetzelfde, terwijl
C. fracta var. intricata haar hoogtepunt heeft in het voor jaar,
maar eveneens het gehele seizoem te vinden is.
De Oedogoniumsoorten hebben duidelijk hun hoogtepunt in het najaar. O. pluviale en O, cardiacum komen gedurende het hele seizoen veel voor. Vooral bij O. cardiacum is cen fraaie
groei
naar hot najaar te konstateren, waarbij opvalt dat ook de socia=
biliteit toeneemt. O. spec. ontbreekt in het voorjaar.
Bij Bulbochacte spec. gaat het om eon enkele waar”eming, waardoor
het waarschijnlijk is dat deze soort ook tussen mei en augustus
wel aanwezig was.
Batrachospermum gallei en B, moniliforme werden door mij alleen
egin mei aangetroffen.
Vaucherig sessilis kwam het gehele seizoen voor.
Konklusie:
De meeste soorten komen gedurende het sohele seizoen voor, doch
niet allemaal gelijkmatig. Opvallend zijn de twee pieken van
Spirogyra a en Mougeotia 1 (mei en augustùs). Verder het overwegend optreden van Microspora amoena, amoena gracilis en
aequabilis minor in mei.
Melosira varians, Oedogoniumw pluviale, Oe. cardiacum en Oe, spec.
komen juist overwegend in de nazomer voor.

a em
B, literatuuronderzoek en experimenten met Spirogyra.
a. Bouw van Spirogyra.

De eerste beschrijving van Spirogyra dateert uit 1741 en is vande
hand van Dillenius. Echter onder de naam "Conferva palustris
sericia". Daarna zijn vele andere beschrijvingen gevolgd, aanvan-kelijk nog onder de naam Conferva, later onder de naam Spirogyra.
Alle Spirogyra-soorten hebben draadvormig thallus dat, behalve bij
S. fluviatilis, onvertakt is. Bij S. fluviatilis vormen de draden
rhizoiden, woor vasthechting ean het substraat, wat nodig is
omdat deze soort in stromend water voorkomt.
Een draad bestaat uit één rij cellen; het verband tussen deze cellen is zeer gering. Er ©geen plasmodesmen. Een draad breekt zeer

gemakkelijk, lfs is het mogelijk dat een draad in ééncellige

stukjes uiteenvalt. Iedere cel is in staat om een nieuwe draad te
leveren. Spirogyra wordt dan ook wel opgevat als een draadvormige
kolonie,
De celwand bestaat uit cellulose en is vrij dun. De tussenwander
vertonen bij sommige soorten merkwaardige afwijkingen (tekening 2a
en foto's 16, 19 en 20). De dwarswanden, «> op de tekening en foto's te zien zijn, worden reticulaat genoemd. Men neemt wel aan
dat deze "vervormingen" iets te maken hebben met de diktegroei van
de draad, Diktegroei zou dan plaats hebben zonder eigenlijke groei
van de dwarswand, De uitstulpingen zouden hierbij steeds korter
moeten worden, Persoonlijk zet ik hier wel een vraagteken achter
omdat ook de breedste draden even veel “uitstulping” vertonen als
de smalste, Bovendien ontbreken de dwarswanduitstulpingen soms zowel bij smalle als bij brede draden. Het lijkt mij eerder een wijze van "koppeling" tussen twee cellen. De tussenwand is niet een
gezamenlijke wand van twee cellen, maar een dubbele wand; iedere
cel heeft zijn eigen wand. Voor versteviging van de bevestiging
tussen twee cellen hebben de tussenwanden vrijwel nooit het
kleinst mogelijke oppervlak, maar schuiven enigszins in elkaar.
Dit is op foto 19, rechts, te zien. De twee cellen op deze foto
staan op het punt uit elkaar te gaan.

De draad als geheel is nog weer omgeven ‘door een gelatineuze laag,
die het "glibberge" uiterlijk aan Spirogyra geeft en de vestiging
van epiphyten tegengaat.

Het protoplasma bestaat uit cen wandstandig cytoplasma, een grote
centrale vakuole en een kern die gich"in" de vakuole bevindt, als
het ware opgehangen aan cytoplasmadraden. In het cytoplasma één of
meer chromatoforen, die als een spiraal in de cel liggen. Meestal
is een chromatofoor geen eenvoudige vlakke band, maar een sleuf~

vormige band met een kam (y-vormig, v-vormig of u-vormig - zie

foto 23). De rand van de chromatofoor is onregelmatig en sterk
gelobd. De groei van de chromatofoor is intercalair (ko lkwi tz 1899,
zie Kolkwitz in Rabenhorst Kryptogamenflora XIII 2). Een gelobdn
chromatofoor is een goed teken voor de vitaliteit van Spirogyra. Lr
de chromatofoor liggen vaak dikke
pyrenoiden, die uit een plasmatisch binnenste deel bestaan, omgeven door een zetmeolkorrel.
Hugo de Vries (1885) vermeldt dat bij Spirogyra nitida na een paar
dagen zwakke belichting het zetmeel op de achtergrond kwam en de
banden breed en levendig groen gekleurd werden. Hoe sterker de beliehting, hoe bleker en smaller de banden. (Andere seslachten der
Zygnemataceae: Mougeotia vele pyrenoiden per chromatofoor, Zygnema

één, Mougeotiopsis in het geheel geen pyrenoiden.)

Vermeerdering van de pyrenoiden door deling en nieuwe vorming.
Bij Spirogyra waarschijnlijk vooral nieuwe vorming. Het belangrijkste assimilatieprodukt is zetmeel, hoewel bij de zygotevorming ook
vetten rijkelijk optreden.
De kern is
lens, kogel- of cilindervormig en bevindt zieh in
het midden van een "web" van plasmadraden. Cytologisch onderzoek

=de
is vooral verricht door Tröndle (1911) en Godward (1966). Tröndle

onderzocht de soorten S, neglecta, S. longata en S.
stelde vast:

calospora. Hij

1) Het aantal chromosomen bedraaet 8 — 10 (Karsten — 1908 — vond

bij S. jugalis 14 chromosomen).
2) De eerste deling van de zygote is meiotisch. De meiose kan
plaatshebben direkt na de vorming van zygote of onmiddellijk
voor de ontkieming van zygote,
3) S. neglecta heeft een normale meiose, zoals we die kennen van
hogere planten, dus met een halvering van het chromosomenaantal
bij de eerste van beide delingen. S, calospora en S. longata
hebben een meiose waarbij pas bij de tweede deling de halvering
optreedt.
4) De zygote kan opgevat worden als een gereduceerde sporophyt.
Door meiose worden vier kernen gevormd, waarvan er drie ten
gronde gaan, (Geen vier cellen; de drie kernen worden ook niet
uitgestoten, maar gaan in het plasma te. gronde.)
De belangrijkste konklusies van Godward zijn:

1) Bij alle onderzochte soorten een normale meiose. (Ook Karsten,

1908 vermeldt een normale meiose, in dit geval bij S. jugalis.)

2) Afwezigheid van een gelokaliscerde centromeer in de chromosomen.
In plaats hiervan een terminale of subterminale of onduidelijke centromeer-regio.
3) Aanwezigheid van kleurbaar materiaal, afkomstig van de nucleo-

lus (nucleolaire substantic).

4) De meeste Spirogyra soorten hebben twee chromosomen, die een
nucleolus vormen doordat cen deel van het chromosoom sterk gen
kruld en verbreed is. Een dergelijk chromosoom noemt Godward

"Nuclcolar Organizing chromosome" (= N.0.-chromosome) en het

deel van 4'on chromosoom dat de nucleolus vormt de “Nucleolar

Organizing region" (zie tekening 13). Tijdens de mitose wordt

de “krulling" steeds geringer en verdwijnt daardoor de nucleolus om bij de volgende interfase weer te voorschijn te komen.
De groei van 'Spirogyradraden is intercalair. In tegenstelling tot
de hogere planten begint de celdeling voor de kerndeling. De oude
cel hoeft niet precies in twee gelijke delen verdeeld te worden,
De nieuwe tussenwand wordt namelijk gevormd op de plaats waar de
kern zich bevindt en dit behoeft niet precies in het midden te
ui ine

b. Vegetatieve voortplanting.
1, Het breken van de draden, Doordat iedere cel in staat is zich
te delen kan ieder afgebroken deel van de draad, ook al is dit
maar één cel, een nieuwe kloon vormen.
2. Door parthenosporen.

Parthenosporenvorming werd ontdekt door Hassall in 1845 (zie

Klebs 1896) bij S. mirabilis. De protoplast van de cellen

contrahcert en wordt door een wand omgeven zonder dat er sprake

is van konjugatie. Volgens Solms — Laubach, 1888 (zie Klebs 1896)

wordt parthenosporcavorming bij S. mirabilis opgewekt door cen

parasitaire Chytridiacee, Klebs (1896) induceerde parthenospo-

renvorming door bij het begin van de konjugatie de kultuur van

4% sacéharose in

6% saccharose te doen. Koklwitz (1940) ver-

meldt dat soms na inzet van de konjugatie deze niet voltooid
wordt, maar beide gameten tot parthenosporen worden. Dit
blijft echter uitzondering.
‚Ce. Generatieve voortplanting.

De generatieve voortplanting, de konjugatie, houdt een fusie in
tussen twee gelijke gameten. De cellen van twee dicht bij elkaar
liggende draden vormen uitstulpingen, De uitstulpingen van de cellen vergroeien twee aan twee met elkaar en vormen de kon jugatie=

Ten
buizen. In de tussenwand tussen beide buisdelen ontstaat een porus

(konjugatieporus), waar de mannelijke gameet doorheen kan.

sons is al voor de vorming van de uitstulpingen, zelfs met blote
oog, te zien dat de konjugatie begint. De draden beginnen namelijk
vrij sterk te kronkelen, terwijl de cellen van de vrouwelijke
draad bij bepaalde soorten eenzijdig of tweezijdig opzwellen en
tevens korter worden (S., tenuissima — foto 20 — is een voorbeeld
van eenzijdige opzwelling van de vrouwelijke ccl).
Kolkwitz (1940) vermeldt voor S, nitida het korter en ongeveer
tonvormig worden van de vrouwelijke cellen, terwijl de mannelijke
cellen cilindervormig blijven. Het protoplasma van de mannelijke
cel rondt zich kogelvormig af door wateruitstoting, terwijl het
plasma van de vrouwelijke cel nog geen verandering toont, Afron=ding van de vrouwelijke protoplast geschiedt pas als de mannelijke
gameet al bezig is aan de passage door de konjugatiebuis. De pas=

sage duurt bij S. nitida een half à Één uur. De versmelting van

de gameten heeft plaats enige minuten na het kontakt. (De passage
door de konjugatiebuis is te zien op foto 21 bij S. juergensii).
De generatieve voortplanting van Spirogyra is een voorbeeld van
fysiologische heterogamie. Morfologisch is geen of bijna geen
verschil tussen de gameten te zien; men kan alleen van mannelijke
en vrouwelijke gameten spreken op grond van verschil in aktiviteit.
De aktieve gameet wordt de mannelijke genoemd, de passieve de
vrouwelijke,

York (1913) trachtte morfologische verschillen tussen de "eeslach=

ten!" te vinden, Hij vond bij sommige soorten de vrouwelijke egameet
groter dan de mannelijke, maar kon geen konstante grootte-differen—
tiatie vaststellen. Vaak vònd hij dat draden met mannelijke game
ten een geringere breedte hadden den draden met vrouwelijke gameten. York konstateerde dat bij S. crassa en drie andere niet gede~
termineerde soorten de chloroplasten vande vrouwelijke gameten
meer eiwit- en zetmeellichaampjes bevatten dan de mannelijke,
maar die van de mannelijke waren groter. Materiaal van deze soor=
ten werd tijdens de konjugatie gefixeerd en gekleurd met ijzerhaematoxiline en erythrosine. Het cytoplasma van de meeste vrouwe=lijke cellen kleurde iets donkerder dan die van de mannelijke

(soms zelfs vrij uitgesproken). Verder konstateerde Karsten (1908)

dat bij konjugatie altijdcellen in de mannelijke draad overbleven,
nooit in de vrouwelijke. Hij konkludeert dat de cellen van een
vrouwelijke draad dus korter zijn dan die van een mannelijke.
(Dit kan m.i, echter veroorzaakt worden door het korter en min of
meer bolvormig worden van de vrouwelijke cellen voor de konjugatie).
Uit al deze gegevens kan gekonkludeerd worden dat bij sommige
soorten mogelijk minieme verschillen tusssen de gameten aanwezig
zijn, maar dat een gedegen onderzoek noodzakelijk is om dit precies vast te stellen.
Konjugatietypen.
Het meest komt voor de scalariforme of laddervormige konjugatie.
Hierbij vormen de cellen van twee langszij liggende draden onderling konjugatiebuizen (foto 20,

21

en 22), waardoor een laddervor-

mige figuur ontstaat. De beide draden zijn de stijlen - de konJugatiebuizen de treden van de trap. Twee typen scalariforme konJugatie kunnen worden onderschciden, namelijk die waarbij alle

zygoten zich in één draad bevinden (alle cellen van de ene draad

hebben dus als mannelijke, alle cellen van de andere draad als

vrouwelijke voortplantingsorganen gefungeerd)

en cen tweede type,

waarbij de zygoten zich deels in de ene, deels in de andere draad
bevinden. Het is niet zo dat in de ene helft alle zygoten in de
eerste draad liggen en in de andere helft in de tweede, maar het
is een voortdurende afwisseling: een paar zygoten in de eerste
draad,

een paar in de tweede,

dan weer een paar in de eerste,

enz,

In de Angelsaksische literatuur spreekt men van cross=conjugation.

ieoes
Naast scalariforme konjugatie komt, zij het veel minder algemeen,
ook nog voor een laterale of zijdelingse konjugatie. De konjuga=
tie heeft in dit geval plaats tussen twee aaneenliggende cellen

van één draad (foto's 18 en 19). De konjugatiebuis wordt gevormd
langs
delen
zelfs
samen
gatie
nitie
gatie

de tussenwand van de beide cellen. Het komt voor, dat beide
van een gebroken draad laddervormig konjugeren. Het kan
zijn dat de naast elkaar liggende cellen van voor de breuk
konjugeren. In dit geval mag men niet van laterale konju=spreken. Czurda (1932) geeft daarom een nauwkeuriger defi
van laterale konjugaties laterale konjugatie is die konjuwaarbij zonder voorafgaande scheiding der beide cellen en

zonder onnatuurlijke celligeing (draadkromming van 180°) tussen
aaneenliggende cellen konjugatie plaats heeft,
Kützing ee Koklwitz 1940) vatte de Spirogyra=soorten met lateratc konjugatioc samen in het genus Rhynchonema. Dit bleek echter
niet houdbaar deordat bij veel soortemr beide konjugatievormen
voorkomen, soms zelfs binnen cen draad,
ay gotevorming.
Het samensmeltingsprodukt is aanvankelijk kleurloos eon heeft een
dunne wand. Het plasma trekt zich nog wat verder samen door wateruitstoting. Dit stadium wordt in de Angelsaksische literatuur
(Maclean en Ivimey-Cook, 1951) wel zygote genoemd en het hierop

volgende stadium (dikke wand, geel-bruin van kleur) zygospore.
Het meest wordt echter voor beide stadia de naam zygote gebruikt;
ook al omdat zeer snel na de vorming, zâeh de zygotewand al vormt.
(Op foto 22, bijvoorbeeld,
zijn twee cellen al omgeven door een
dikke, gekleurde (donkere} wand, de andere nog nict. De konjugat?*
van alle eellen liep toch vrijwel synchroon. De verschillen waren
slechts zeer klein, zoals ook wel blijkt uit foto 19,
De zygotewand is erg karakteristiek en vertoont systematisch waar=
devolle skulpturen, Op voorstel van Czurda (1932) wordt de gekleur-

de, dikke, geskulptureerde laag altijd mesospoor genoemd, Alles
wat zich er buiten bevindt is dan exospoor; alles erbinnen is
endospoor. De mesospoor geeft meestal een gepreformeerd breukvlak te zien en kan daarom als tweekleppig worden beschouwd. In de
exospoor heeft men nooit een breukvlak waargenomen. In de zygote
is de karakteristieke chloroplast niet meer te zien. In de cel
liggen vele oliedruppels,
Over de vraag hoe de kernversmelting plaats heeft, heeft in eerste
instantie Chmielewsky (1890, zie Karsten 1908) onderzoek gedaan

(bij S. crassa). Voor het samentrekken van het protoplasma vertoont
de kern geen verschil met het normale vegetatieve stadium. Trekt
het plasma zich samen, dan begint de kernmembraan onduidelijker
te worden. In de Yonge zygote bevinden zich twee kernen zonder
kernmembraan. Als de zygotewand gevormd is, vloeien beide kernen
samen. Chmielewsky zag al dat er twee delingen achter elkaar
plaats hadden, met als resultaat vier kernen, Hij nam waar dat de
kernen zich twee aan twee tegen elkaar aanlegden. Het ene tweetal
noemde hij primaire kernen,

het andere tweetal sekundaire kernen.

De sekundaire kernen onderscheidde hij van de primaire door hun
scherp gemarkeerde membranen. Verder nam hij nog waar dat de twee
primaire kernen zich door afsnoering begonnen te delen en dat de
fragmenten tenslotte spoorloos in het plasma verdwenen,

In de ge-

heel rijpe zygote bleef nog één kern over.
Karsten (1908) deed eveneens onderzoek over de kernversmelting.
Hij konstateerde dat niet de gehele kernmembraan verdween, maar
alleen op de plaats waar de beide kernen elkaar raakten, Nadat
de kernversmelting is voltooid, versmelten ook de beide nucleoli
en vormen een homogene, dichte struktuur.
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Ontkieming.

Reduktiedeling Leef; plaats direkt na de zygotevorming of onmid-

dellijk voor de ontkieming. Van de vier gevormde kernen gaan er
drie lin het plasma) te gronde, Over blijft dus een haploide cel
in een dikke zygotewand. Bij de ontkieming (uitsluitend in water
en bij gunstige tanneri) barst de zygotewand open, meestal
langs een gepreformeerd breukvlak. De nu naar buiten groeiende cel
levert door vele delingen een nieuwe kloon,

Nipkow (1962)

deed een aantal experimenten betreffende de ontkie-

ming van Spirogyra. Hij konstateerde dat de lengte van de rustperiode en ook die van de kiemtijd, afhankelijk is van de soort, de
temperatuur en de lichtintensiteit. In het donker treedt in het
geheel geen kieming op. Invloed temperatuur:

~ een rustperiode bij + 5°C duurt 8 weken à 14 maanden, de kiemtijd 2 - 8 dagen;

— een rustperiode bij + 19°C auurt 4 — 16 weken, de kiemtijd

1 =—
dagen
(De kortste rustperiode had S. parvula, namelijk 8 weken bij 5%
en 4 weken bij 19°C. De langste S. maxima, namelijk 14 maanden

bij 5°C en 14 weken bij 19°C),

Bastaardering.

Is een enkele maal waargenomen. Kolkwitz (1940) nam konjugatie
waar tussen S, majuscula en S. calosporas Bessey (1884) tussen

S. majuscula en S. protecta en Andrews (1911) tussen S. crassa
en S. communis. Andrews lette nog op het geslacht. In de meeste
gevallen fungeerden de protoplasten van S. communis als mannelijke

gameten, Het omgekeerde kwam eöhter ook voor, ook binnen één

draad,

Afwijkingen,
Kolkwitz (1940) nam bij S. hyalinica de vorming van een triploide
zygote waar. Hen vrouwelijke cel vormde twee konjugatiebuizen,
ieder naar een konjugatiebuis van een mannelijke cel. Beide mannelijke gameten migreerden naar de vrouwelijke cel en er vond
ver-

smelting plaats tot één triploide zygote.

Het omgekeerde is waargenomen door Atwell (1889) bij S. longata.
Eén mannelijke cel konjugeerde met twee vrouwelijke. Er werden
twee zygotes gevormd, Hoe het met de kernversmelting ging vermeldt

Atwell niet. Ook Klebs (1896) nam dit waar bij S. weberi. Slechts

één van beide gameten werd bevrucht. (Misschien kan de niet bevruchte gameet zich parthenogenetisch ontwikkelen),

Gesl-chtsonderzoek bij Spirogyra.
Vrij veel onderzoekers hebben zich beziggehouden met de vraag of
de Spirogyradraden éénslachtig of tweeslachtig zijn.

Voorstanders van éénslachtigheid hebben de volgende punten

aangevoerd:
1) Scalariforme konjugatie komt veel meer voor dan laterale. Hen
draad is dus in zo'n geval of geheel mannelijk,of geheel vrouwelijk.

Vanouds zijn echter al waarnemingen bekend van Vaucher (1803)

en West en West (1898) van laterale konjugatie en cross+konjugatie. West en West vonden laterale konjugatie bij de soorten
affinis, bellis, crassa, dubia, gracilis, inflat:, juergensii,
neglecta var. ternata, tenuissima, varians en weberi. Bij gra-

cilis troffen ze bovendien cross-konjugatie aan.

ao.

Men beschouwt het voorkomen van laterale en cross—kon jugatie +

echter abnormaliteiten.
2) Klebs (1896) Tegde Spirogyra-draden vlak voor de konjugatie op
een agar-voedingsbodem, zodat de draden niet meer uit de stand
konden waarin ze eenmaal waren gelegd. Op de plaats waar de
mannelijke draad een vrouwelijke kruiste, trad konjugatie op
(tussen één paar cellen sledhts). Kruiste een draad door slingering zichself, dan trad geen konjugatie op.

A
Dit pleit dus voor éénslachtigheid van de draden.
Voorstanders van tweeslachtigheid der draden kunnen aanvoeren:
1) Het voorkomen van laterale en cross-konjugatie. Zij beschouwen
dit niet als abnormaliteiten.
2) Tegenover het onderzoek van Klebs staan enkele andere onderzoekingen:

Kolkwitz (1940) zag een in een lus liggende draad, waarvan de
cellen onderling wel konjugeerden.

Czurda (1932) vermeldt dat twee gebroken draadstukken, als ze

langszij gelegd worden, onderling massaal laddervormig kunnen
konjugeren. Na twee cellen gescheiden te hebben bleek zelfs
hier (uit de twee tussenwanden!) een konjugatiebuis te ontstaan.

Het verschil in resultaat tussen Klebs enerzijds en Kolkwitz en
Czurda anderzijds behoeft niet zo groot te zijn als op het eerste
gezicht lijkt. Klebs nam geen konjugatie waar, maar dat betekent
niet dat er ook geen konjugatie mogelijk is. Ook bij "kruispunten"
tussen twee verschillende draden trad niet steeds konjugatie op,
wat Klebs dan verklaart door aan te nemen dat het hier om twee draden van hetzelfde geslacht gaat. Dit behoeft natuurlijk niet juist
te zijn. Het niet in alle gevallen konjugeren kan ook liggen aan
de onnatuurlijke omstandigheden waaronder gewerkt wordt. Overigens
zien we ook dat in een monster in het veld nooit alle draden aan
de konjugatie meedoen, Sommige draden blijven geheel vegetatief.
Naast uitgesproken voorstanders van éénslachtigheid en voorstanders

van tweeslachtigheid ontstaat er een"stroming" die éénslachtigheid

aanneemt voor uitsluitend scalariform konjugerende soorten en
tweeslachtigheid voor soorten waar ook, of zelfs voornamelijk of
uitsluitend, laterale en/of crosskonjugatie voorkomt,

Cunningham (1917) verzamelde Spirogyra cf inflata. De soort vertoonde alle drie de konjugatietypes. Meestal kwam binnen één

draad meer dan één konjugatietype voor. Bij draden met uitsluitend

laterale konjugatie zag hij dat ze meestal waren opgebouwd uit afwisselend twee mannelijke en twee vrouwelijke cellen.
Cunningham kende het onderzoek van Tröndle (1911), waarbij deze
meiose vaststelde bij de ontkieming. De draad die hieruit voortkomt moet volgens Cunningham geslachtsbepaald zijn en er kan alleen maar scalariforme konjugatie optreden. Bij de soorten waarbij
ook laterale en/of cross-konjugatie optreedt, zal volgens Cunningham reduktiedeling optreden vlak woor de konjugatie. De draden
zijn tot de laatste deling tweeslachtig. De scheiding der geslachten kan als volgt verlopen:

a.
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v = vrouwelijk

m = mannelijk

In geval a alterneren de mannelijke en vrouwelijke cellen en zullen de zygotes steeds om en om liggen in beide bij de cross-konjugatie betrokken draden, of, bij laterale konjugatie, vinden we de
zygotes om de andere cel.
In geval b steeds twee mannelijke, twee vrouwelijke, dan weer
twee mannelijke cellen enz. Bij cross-konjugatie dus twee zygotes
in de ene draad, dan twee in de andere, enz. en bij laterale konjugatie steeds twee zygotes, twee lege cellen, twee zygotes, enz.
Volgens Cunningham kan de reduktiedeling mogelijk tevens plaatshebben bij de één na laatste deling voor de konjugatie. Dan krijgen we in geval a steeds twee zygotes achter elkaar en in geval b
vier. (Alternering van steeds vier zygotes vond hij ook bij zijn

eigen materiaal. )

Tot dezelfde konklusie komt ook Hemleben, 1922 (zie Czurda, 1932)
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Een hiervan enigszins afwijkende mening hebben West en West (1898).
Zij vonden bij verscheidene soorten laterale konjugatie en nemen
op grond hiervan aan dat de draden tot de konjugatie gedeeltelijk
ontwikkeld zijn. De cellen zijn ongeslachtelijk, Vlak voor de
konjugatie heeft volgens hen een fysiologische, niet waarneembare
verandering plaats in isogame gameten, Aangezien iedere cel als
individuele plant kan worden beschouwd, is het helemaal niet ver-—
wonderlijk dat cellen binnen één draad tot verschillend geslacht
differentiëren.
Later is men alle Spirogyra-soorten als tweeslachtig gaan beschouwen (Czurda 1932). Bij de meeste soorten is laterale konjugatie gevonden, terwijl alle onderzochte,
“uitsluitend scalariform
konjugerende soorten, ook tweeslachtig bleken. De geslachtsdifferentiatie zal waarschijnlijk door chemische stoffen plaatshebben.

(Klebs, 1896, nam dit reeds aan!) Een bewijs of verklaring hiervoor heb ik in de literatuur niet kunnen vinden. Wel nog een aan=

wijzing, namelijk dat Nipkow (1962) in staat was een vegetatieve

kloon tot konjugatie te brengen door er een konjugerende kloon
bij te doen.
Een mogelijke verklaring is deze: konjugatie wordt geinduceerd

door milieufaktoren (licht, temperatuur, voedingszouten) als een
inwenaige fysiologische toestand aanwezig is (Czurda 1932 en

Deckart 1961). De draden, zelfs de cellen binnen één draad, zullen:
zich nooit 100% synehroon ontwikkelen. Men kan zich ook voorstel
len dat de verschillende cellen een verschillende drempelwaarde
hebben voor de voor konjugatie gunstige omstandigheden. Zo zullen
de cellen van de ene draad net iets eerder op de gunstige milieu=
omstandigheden reageren dan die van de er vlakbij gelegen draad.
De cellen reageren op de gunstige konjugatievoorwaarden door

1) de produktie van chemische stoffen;

2) zieh te ontwikkelen tot, bijvoorbeeld, aktieve gameten,
De chemische stoffen zullen, vrijgekomen in het milieu, in de cellen van de nabij gelegen draad het tegengestelde geslacht induceren. Zo zouden dus de aktieve gameten worden geïnduceerd door
milieufaktoren, de passieve door chemische prikkelstoffen. Het
omgekeerde, dus dat de passieve gameet wordt geïnduceerd door mi-=
lieuomstandigheden, lijkt wat minder waarschijnlijk, omdat bekend
is dat de aktieve gameet zich het eerst ontwikkelt, Er treedt alleen konjugatie op tussen twee zeer dicht bij elkaar gelegen draden. Dít betekent dat de prikkelstof Óf van zeer korte levensduur
is (de prikkelstof is op geringe afstand van de producerende
draad al afgebroken) Óf de reagerende draad is zeer gevoelig voor
de concentratie. Is de afstand tussen twee draden iets groter, dan
is de concentratie al te laag om nog te reageren.
Op deze manier kunnen ook verschillende konjugatietypen verklaard
worden. Scalariforme konjugatie met alle zygoten in één draad
treedt op als alle cellen van een draad zich synchroon ontwikkelen of dezelfde drempelwaarde hebben. Scalariforme konjugatie met
zygoten verdeeld over beide draden en laterale konjugatie treedt
op als de cellen binnen een draad zich wat dit betreft geheel
zelfstandig ontwikkelen,
a. Het kweken met Spirogyra.

1) Vegetatief.
Verscheidene onderzoekers hebben met Spirogyra gekweekt,

Aanvankelijk kweekte men onder weinig geconditiofeerde omstandigheden.

Hugo de Vries (1885) kweekte S, nitida gedurende verscheidene jaren. Hij deed dit in grote aquariumbakken en in vlakke schotels
in een ruimte naast zijn werkkamer, waar zij steeds van boven af
belicht werden. De Vries meldt niet in wat voor water hij zijn
algen kweekte,

~
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Klebs (1896) werkte als volgt. Hij zocht eerst via de trial and
error-methode de gemakkelijkst te kweken soorten uit. Hij deed
de ervaring op dat sporen van metalen zeer giftig op Spirogyra
werken, verder dat kleine veranderingen in levensomstandigheden
reeds een aantal gevoelige draden doden, waarna verontreiniging
zeer snel om zich heen kan grijpen. De grote soorten zijn volgens
Klebs het gevoeligst, terwijl de kleinere soorten, zoals varians,
longata, inflata en Yc ri gemakkelijker te kweken zijn.
Klebs kweekte in grote glazen bakken met regen- of leidingwater.
De bakken werden in een koele noordkamer bij het venster geget en
verder aan hun lot overgelaten, In het begin trad vaak verontreiniging op, maar de algen herstelden zich hiervan en gingen goed
groeien,

Woycieki (1907) kweekte in grote glazen bakken van 45 x 25 x 25
em3. Hij zette de kultures in de herfst in en zette ze op een
rustige plaats bij een zuidvenster. Het ging om een ruwe kultuur
met Cladophora, Oedogonium, Spirogyra en Mougeotia. In de winter
geen groeis sterke groei trad op in het voorjaar. De waterhoogte
werd op peil gehouden door toevoeging van schoon leidingwater.
Hij ontdekte bij Spirogyra en Mougeotia afwijkingen, die volgens

hem door de laboratoriumlucht (lichtgas) werden veroorzaakt.
Benecke (1908) kweekte in aquariumbakken van acht liter in een
verwarmde kamer op noord of oostvenster. Hij gebruikte water uit
het milieu waaruit het wier was gehaald.
Kolkwitz (1940) werkt al met
vourctjkte voedingsoplossing,

namelijk met het medium van Uspenski, zowel vast (met agar) als
vloeibaar. Hij kweekte in reageerbuisjes en entte iedere vier weken over, Reinkultures verkreeg hij door 10 tot 20 maal in een
goed gesteriliseerd medium over te enten en dan, als sterke cel=
vermeerdering was opgetreden, een schone draad over te enten.
Pringsheim (1950) introducserde de grond- ~~ tertechniek. Deze
houât in dat grond (tuinaarde of klei) wordt gepasteuriseerd,

Deze grond wordt in de kweekbak gedaan, het medium komt erop —
eventueel nog toevoegingen onder de grond zoals Caco, (verhoogt

de pH) of turf (verlaagt de pH).
Het voordeel van deze techniek is, dat het medium niet snel uitgeput raakt. Zouten, gebruikt door de algen, worden vanuit de
grond weer aangevuld, terwijl organische bestanddelen slecht oplosbare elementen als Ca, Mg, Fe en andere in oplossing houden,
De grond=-watertechniek kan alleen gebruikt worden voor unialgale
kultures, anders gaan snelgroeiende soorten de kulture overheer=
sen.
De beste belichting is volgens Pringsheim daglicht bij een noordvenster. 's Winters bij voorkeur voor een zuidvenster met dun papier, voor bescherming tegen te sterke zonneschijn. Algemene regels over de lichtintensiteit zijn niet te geven, De meeste wieren groeien niet sneller bij verhoogde lichtsterkte,
Alle algen waarmee Pringsheim experimenteerde groeiden goed bij
kamertemperatuur (18 — 200). Hij vindt geen reden aan te nemen
dat algen beter groeien bij lagere temperaturen, hoewel de meeste
soorten wel langer leven bij een wat lagere temperatuur.

Müller (1961) verkreeg vooral goede resultaten met de media
van Uspenski en Erdschreiber. Verder is het mogelijk met.ce media
van Knop en Molisch te werken. Voor de recepten van Erdschreiber

en Uspenski zie hoofdstuk II, Het medium van Knop bestaat uits
water
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De pH van het medium moet gelijk zijn aan de pH van het milieu.
Het medium moet regelmatig ververst worden omdat de samenstelling
verandert door de groei van de wieren.

2) Het induceren van de konjugatie.
Klebs (1696) slaagde er in konjugatie te induceren met
2 - 4% saecharose-oplossing en door de kulturen in weinig water
in de zon te zetten, Hij stelde vast dat licht van essentiële betekenis is voor de konjugatie. (Zette hij een kulture in een
saccharose~oplossing in het donker of halfdonker, dan trad geen
konjugatie op.) De werking van de suiker is dus kennelijk een opzameling van organische substanties het maakt konjugatie mogelijk
bij lagere lichtintensiteit. Proeven met kunstmatige verlichting

(lampen op verschillende afstanden) lukten Klebs niet.
Klebs onderzocht nog de invloed van temperatuur en voedingszouten
op de konjugatie. Verhoging van de temperatuur geeft een versnelde
konjugatie, terwijl een verhoogde concentratie voedingszouten
juist remmend werkt, Het induceren gelukte Klebs van half februari tot begin mei.

Benecke (1908) deed, in aansluiting op Klebs, experimenten om de
invloed van voedingszouten na te gaan. Zijn belangrijkste resultaat was dat het ce stikstofhoudende voedingszouten waren die de
konjugatie belemmerden:
zuiver leidingwater:
na 5 dagen zygoten

leidingwater + 0,001% NH4NO3:

na 14 dagen zygoten

leidingwater + 0,075 NHANO3:
geen konjugatie.
Verrijking « “leidingwater met CaClo, KoHPO. en MgSO,.7H90 of
FeoCl¢ had geen invloed op de konjugatie.
Aguadest inplaats van leidingwater gaf hetzelfde resultaat. Tot
welke N-concentratie nog zygotevorming voorkomt, hangt af van
andere milieufaktoren, als temperatuur, licht e.a.
Volgens Benecke kan N-vermindering in de natuur tot stand komen
door
— groei phanerogamen, maar ook algen;
~ N-bindende bakteriën zouden aan het eind van het voorjaar
(meeste konjugatie!) kunnen verminderen;
— een andere mogelijkheid is, dat N-concentratie niet daalt maar
dat door licht- en temperatuurtoename de stikstofdrempel toch
wordt overschreden.
Deckart (1961) konkludeert dat, op grond van het feit dat de cellen van een konjugerende draad korter zijn dan die van een vegeta~

tieve draad, aan de konjugatie een levendige celdeling voorafgaat;
waarbij celstrekking achterwege blijft, Hij oppert de mogelijkheid
dat de voedingszouten nu misschien niet voor de groei maar voor de

konjugatie worden gebruikt. Deckart vindt alkeen bij de konjugerende cellen een sterke zetmeelopslag, terwijl, in tegenstelling
tot vegetatieve cellen, de konjugerende cellen bedekt zijn met
een dikke laag Calciumcarbonaatafscheidingen. (Dit duidt op een

versterkte assimilatieaktiviteit,.)
Müller (1961) inâuceerde konjugatie op diverse manieren:
— een sterk verdund medium van Molisch
— een sterk verdund medium van Uspenski

— een 4% suikeroplossing

— plaatsing kultures in de zon
— kombinatie van 4% suikeroplossing en plaatsing in de zon.

ate
Nipkow (1962) tenslotte, induceerde konjugatie door bij een niet

konjugerende kloon een wel konjugerende te doen.
3) Eigen experimenten betreffende het induceren van kon jugatie
bij Spirogyra.
a) 31 jan. 1969. Vijf kultures van Spirogyra juergensii gezet in
suikeroplossingen van resp. 1, 2, 3, 4 en 5%. De kultures werden in een paar dagen overwoekerd door bakterién, waardoor
geen resultaat kon worden verkregen. De proef werd uitgevoerd

bij 18°C en een daglengte van 14 uur.

b) 7 febr. 1969. Proef a herhaald, nu bij cen daglengte van 20
uur. Ook deze keer overwoekering door bakterién.

c) 28 febr.

1969, S, juergensii nu gedaan in een medium dat tevo-

ren met behulp van amberlite was gedefoniseerd. Daglengte 15

uur, 18°C, pH 7,5.
Geen resultaat.

d) 28 febr. 1969. Als c, nu echter gedeioniscerd leidingwater.
Eveneens geen resultaat.

e) 28 febr. 1969, Verdunningsreeks met gedeïonisecerd water,
f)

Ook geen resultaat.
14 april 1969, Hen van te voren enige keren in steriel water
uitgespoelde kulture van S. juergensii gedaan in medium + 3%
saccharose + halamid, gesteriliseerd. Bakteriéngroei bleef
ditmaal uit door het halamid, maar ook de algen gingen dood.

g) 3 mei 1959, Ben kultuur (S. juergensii) gezet in normaal medium (Erdschreiber) op een vensterbank in de felle zon. Het alg
stierf binnen enkele dagen.

h) 9 mei 1969. Als g, maar medium 2x verdund met gedeïoniseerd
water. Temperatuur van het medium enigszins gekoeld door plaatsing van de glasdoos in een grotere glasdood met water dat met
ijsblokjes (alleen als de zon scheen) werd gekoeld. Kultuur
stierf nu niet af‚ doch konjugeerde ook niet.
i) 28 mei 1969. Spirogyra neglecta, op 22 april 1969 verzameld in
de Goesse Poel, gezet in ex verdunde Uspenski oplossing.
— 6 juni: draden beginnen te kronkelen
- 7 junis konjugatie
~ 8 juni: eerste zygoten zijn gevormd.
j) 4 juni 1969, Spirogyra neglecta gedaan in gesteriliscerd Ardschreibermedium met 3% saccharose, Ook nu weer mislukking

door bakterién.

k) Spirogyra weberi , verzameld in de Goesse Poel op 23 april '69
en in gewoon water uit het milieu van het wier bewaard, vormde

op 2 oktober 1969 enkele zygoten!

(Geheel spontaan)

(Ook Spirogyra tenuissima, bewaard in Erdschreibermedium

vormde na enige tijd enkele zygoten.)

1)

4 mei 1979. Spirogyra spec.,, verzameld op 3 april 1970 gedaan
in:

1) verdunde Uspenski - één kultuur geplaatst op de vensterbank en één in de kweekkasts
2) als 1, maar in slootwater,

3) als 1, maar in aquadest.

gedeïoniseerd met amberlite;

In,‚geen van de gevallen trad konjugatie op.

m) 23 juli 1970. Spirogyra juergensii.
en verdunningsreeks met de Uspenski-oplossing
(1,0x Uspenski, 0,9x, 0,8x.....0,1x aquadest). In de kultuur
in aquadest traden op 28 juli enkele zygoten op, die zich echter niet goed ontwikkelden. In de andere gevallen geen konjugatie.

Discussie,
In bovengenoemde experimenten ies op drieërlei manier geprobeerd

konjugatie te induceren, namelijk:

a) toevoeging van suiker

b) plaatsing in de zon (lichtvermeerdering
c) vermindering van de voedingszoutconcentratie
Bij a wordt getracht het tekort aan assimilatieprodukten op te
vullen, bij b wordt getracht de assimilatie-aktiviteitop te voeren met hetzelfde doel als bij a. Kennelijk heeft een hoog gehalte aan assimilatieprodukten een positieve invleed op de konjugatic.
Daarnaast heeft vermindering van N=houdende voedingszouten in het
milieu een bevorderende werking op de konjugatie. Waarom is niet
bekend.
Het mislukken van de experimenten met het opvoeren van de inten=
siteit van het licht kan veroorzaakt zijns
a) door het te hoog oplopen van de watertemperatuur;
b) doordat buiten de konjugatietijd de lichtpreferentie ver=moedelijk lager ligt. Veldwaarnemingen wijzen in deze richting. Midden in de zomer zien we namelijk weinig Spirogyra
aan het wateroppervlak; het ís dan naar dieper water gezakt,
Het mislukken van de experimenten met toevoeging van suiker aan
het medium was steeds te wijten aan een massaal optreden van bak=
terién. De invloed van suiker kon dus niet worden nagegaan,
Uit de experimenten en de literatuur komt vrij duidelijk naar voren dat induktie (= de uitwendige omstandigheden gunstig maken
voor het optreden van konjugatie) vrijwel alleen lukt met materi-

aal dat in het vroege voorjaar (vóór de konjusatietijd) is verza=
meld en in het voorjaar (konjugatietijd) tot konjugatie wordt gebracht. Mogelijk kan konjugatie ook in de herfst geïnduceerd worden. Spirogyra weberi en 5, tenuissima gingen tenminste in de
herfst konjugeren, weliswaar spontaan, maar het is zeer goed mo=
gelijk dat zij gingen konjugeren als gevolg van een uitputting
van het medium, dus een vermindering van het aantal voedingszou=
ten.

Müller (1961) slaagde er éénmaal in, materiaal in de herfst tot
konjugatie te brengen, maar verder zijn alle experimenten in de
literatuur vermeld, voor zover mij bekend, in het voorjaar gedaan,
Ook aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar ook wel met Spirogyra is geéxperimenteerd, heeft men de ervaring opgedaan dat
Spyrogyra buiten het voorjaar niet of nauwelijks tot konjugatie
te krijgen is. Alles wijst op een inwendige fysiologische toestand
die in het voorjaar en mogelijk ook, in beperkte mate, in het
najaar (in de natuur komt ook wel eens konjugatie in het najaar

voor) aanwezig is.

Theoretisch bestaat ook nog de mogelijkheid dat de proeven met
Spiroeyra juergensiji mislukten omdat met klonen werd gewerkt. Alle
cellen van zo!n kloon kunnen van hetzelfde geslacht zijn (zic
B punt c) en konjugatie-experimenten zijn dan dus steeds tot mig=
lukken gedoemd.
Nog niet benutte mogelijkheden:
— het induceren met een suikeroplossing, nadat de kultuur is
gesteriliseerd. (Het steriel maken kan gebeuren met wat
Cuhypochloviet in het medium en regelmatige overenting.)

Deze methode lijkt mij echter te tijdrovend voor systema=
tisch onderzoek, Pas na dit onderzoek kan worden vastgesteld
of konjugatie met behulp van suiker lukt en zo ja, of dit
ook buiten het voorjaar mogelijk is.
— het induceren met chemische prikkelstoffen. Bij Spirogyra is
dit nog nooit toegepast, echter wel bij Stigeoelonium
falklandicum en Vaucheria sessilis door Hustede

geslachtelijke voortplanting vanYe

door B-indolaldehyd (optimaal 10°”

(1957).

De

sessilis wordt bevorderd

& 10°').

Tryptofaan remt

do’ gametenvorming. Verscheidene tryptofaan-derivaten bevor=
deren ook de zoösporen-vorming bij Vaucheria.

ae

53

a

Same nvattive.
Het onderzoek is gesplitst in twee delen. Deel A is een inventari=
satie van de draadwieren, voorkomend ín vier plasjes van het gebied Venematen (in het natuurmonument "De Wieden") 28 soorten
werden aangetroffen (exclusief blauwwieren). Vrijwel alle soorten

kwamen in het gehele gebied voor. Enkele soorten beperkten zich
tot een deel van het gebied of hadden hun verspreiding hoof dzakelijk in een deel van het gebied. Voor sommige soorten werd een
duidelijke periodiciteit vastgesteld.
Deel B is een speciaal deel dat gaat over het genus Spirogyra.

Het betreft een literatuuronderzoek en een onderzoek naar de mo=
gelijkheden om Spirogyra te kweken, teneinde in het veld verzameld,
vegetatief, materiaal toch generatief te kunnen krijgen. Dit is
noodzakelijk voor determinatie van de soort.
Het kweken gebeurde ín Erdschreiber-medium, Het vegetatief kweken
leverde niet zoveel problemen ops het induceren van konjugatie
echter wel. Induktie werd op drie manieren getracht te bereiken,
namelijk:
—- toevoeging van suiker
- opvoeren van lichtintensiteit
— vermindering van de voedingszout—concentratie.
Het induceren gelukte echter alleen met Spirogyra neglecta in het
voorjaar. Vermoedelijk is in het voorjaar een inwendige fysioo=
gische toestand aanwezig,

die konjugatie

omstandigheden) mogelijk maakt.

(bij gunstige uitwendige

we GA we
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