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Kortebespreking1vaneenaantalaangetroffen organismen.
Hethiervolgende overzichtwordt gegevenalseenverantwoordingvande
inhet indetitelvermelde rapport gevolgde soortsonderscheiding.Overde
noodzaakvaneendergelijkewerkwijze bijkwalitatief onderzoekaanmicroorganismenwerd.reeds eerdergeschreven.Een indelingblijftbijdeze
organismenaltijdarbitrair,doordat zoveelbenaderingswijzenmogelijkzijn.
Debenadering doorbeideauteurs isnietgelijk,waardoorverschil optreedt
tussendetabellenenditoverzicht.Waar dithetgeval is,wordt erinde
tekstmeldingvangemaakt.Eenandere complicatiebijvergelijkingvandit
overzicht endetabellenvormt hetfeit,datnietaltijdvan dezelfde
soortensprake is.Aandeenekant ontbrekenhier soorten,die indeloop
van eenlangereperiode zijnopgetreden,maarbijbeperktemonstername
nietaangetroffenzijn,terwijlaandeanderekant eenwat uitvoeriger
behandelingvanhetnonster(sedimentatie)geleid heeft totdewaarneming
van soorten,welkebijcentrifugeren enconcentreren door eenplanktonnet
nietvoor dedagkwamen.
Het overzichtbeoogt,naasthetvastleggenvan decriteria,tevens een
bijdrage televerentot eenopmorfologischekenmerkengebaseerde indeling
vanmicroorganismen,dietegebruiken isalsbasisvoor oecologische
karakterisering.Voor ditdoelwordtvergelekenmet eerderverschenensamenvattingen,betrekkinghebbende opwaarnemingen inhetKippenest bijWanneperveen,deBergsePlasbijEotterdamendeBrunstingerplasbijBeilen.
Alleen defixabele plantaardige microorganismenwordenbeschouwd en
daarvanniet dediatomeeën,omdezelfde redenalswaarvoorbijdeBergse
Plas dezegroepwas-weggelaten.Degebruikte afkortingen zijn sZ=ZandenplasjK =KibbelkoelenjL=Loomeer% Lp =Loofles.

1.Chlorobacterie 1. (" cfSorochloris")Z,K,L,Lp.fig.2.
Afmetingen2-2,5x 1,5ji;zonderslijmlaagje.Slijmlaagje0,25-0,5 udik.
Als devoorhetKippenestbeschrevenSorochloris.Alleen zijndeafmetingen
ietsgroter.Inde tabel onder "bacteriën"gerekend,

2oChlorobacterie 2. Z,K,L,Lp,fig.1,3;4>5>6,7>8.
Afmetingen;2-5,5x 1-1,5 W slijmlaag+0,5 UJ l/b cel1,25-5«
Kleine cellen;iets langer danbreed totduidelijk staafvormig.Iedere cel
isomgeven dooreendunne slijmlaag.Eenaantal cellenkunnen zichsamen
groeperen tot eenonregelmatige kolonie,somsenkelehonderden individuen
groot.IndetabelNannochlorisgenoemdwegens gelijkenismet dezevorm,
zoalsbeschreven doorSmith,1950 (°fHuber).Omdatvaneen chloroplast
nietste zienis,heb ikhier echter devorm onder dechlorobacteriën gerekend.
3.

2.
3.Chlorobacterie 3oZ.fig.9•
Afmetingens 3-4ux 1u.Geen ßlijmlaagwaargenomen.De cellenzijnhoefijzervormiggebogen enkrijgen daardoor degedaantevan eenKirchneriella(zieno»
23)oVerschillen hiermee zijns
le.decellen zijnkleiner,
2e.ze -j.ijnpractisch,overdegehele lengte gelijkvanbreedte.Alleen
detoppen zijnafgerond.
3e.erzijngeenchioroplastenofpyrenoidengezien.
Misschien issprakevanEhabdoderma minima Lemm.

4«Tetrachlorismerismopedioid.esSkuja Z,fig.10.
Afmetingen cellen0,5 x0,25 ^j.ofietsmeer.Kolonie 10x 10u,l/b der
cellen ietskleiner dan2.Dezeafmetingen zijnkleiner dandeinhet
Kippenest gevonden exemplaren.

5.Rhabdoderma lineare Z,fig.11,l6»
Afmetingen cellen7-17x 0,5 -0,75 u.V

b

7-22-korrels+0,5 ji indoorsnede.

Kleine,draadvormige cellen,inbundelsbijeen.Inhet inwendigekorrels,
dieaanzwavelkorrels doendenken.Beggiatoa-soortenkomen echternietin
aanmerking.Mogelijk ishier sprakevanluchtvacuolen,dievoor Ehabdoderma
nietvermeld zijn.Fig.l6toont eengebogenvorm.Opgrondvanditkenmerk
zouhiersprakemoeten zijnvanR.gorskiiWsl.Aanhet zelfstandige bestaan
van deze soortwordt echter getwijfeld.

6.Dactylococcopsis spec. Z.fig.12,13,14?15••
Cellengte (afstand,vantoptot top)9-12 p.° breedte0,5-0,75JJ-Breedte
derwinding 3-5 US lengte 7-9U5aantal-windingenvanietscl tot iets>l.
l/b.cellen l8.
Deblauwekleur,dieniet ineenchloroplast isondergebracht en deaanwezigheidvanluchtvacuolen stempelendevorm toteenblauwwier,zodathierinderdaac
van eenDactylococcopsissoort sprake is.Hetmeest lijkt devorm opD.
irregularis G.II.Smith,welke fraai indeBergse Plas iswaargenomen.Verschilpunten zijnechtertevinden indekleinere afmetingen enindeaanwezigheid
vanluchtvacuolen.Ditlaatstewordtvoorhetgehele geslacht nietvermeld.

7°Chroococcus minutus (kg)Nag.Z,fig.30.
Cellen6-7x 4 p? l/b+1,5-1,75= Slijmlaag 1-3ƒ dik.Indelijst C.
limneticus genoemd.Deze heeft echter inhetalgemeeneenmin ofmeer
afgeronde omhulling omdegehelekolonie,welke hierontbreekt.Ookishet
aantal cellenbijdeze soort inhetalgemeengroter danhierhetgevalis.
Vooruitsluitsel zijnechtermeerdere individuennodig.

p

3.
8,Merismopedia punctataiieyenK,L,fig.21,22»
Afmetingen 2-3x 2,5-3,5u,l/b der cellen+1l/3«
Deafmetingenplaatsendevorm onder deze soort,alhoewel debestaande
indelingnietbevredigend is.Overeenkomend met deze soort isookde
fragmentaire bouwvan dekolonie» HuberPestallorivermeldtvande
oecologies "InKleingewässern» diestarkmitgelösten organischen Substanzen
angereichert sind".

9»Phormidium spec. K,L,fig.31.
Lengte der cellen0,75-1,5115breedte l u . Slijmlaag+0,25 u.

10.OscillatoriaredekeiVanGoor. Z,fig.32.
Cellen 5x 1,25 u? lengte-breedteverhouding =4«I>ematen zijnvoor 0.
redekeiaandekleinekant.Ook isaantal envorm derluchtvacuolen zeer
gereduceerd.Andere soortenkomen echterniet inaanmerking.

11.Oscillatoria agardhii Gorn.Z,fig.33«
Cellen3-6x(u.Grenzenmoeilijk te zien.Luchtvacuolenklein.

12.Oscillatoria spec.Z,fig.34?35»
11-28x4-5 V-tV

3

^,7~5>6.Cellendusduidelijk langerdanbij0.

agardhii.Ookde luchtvacuolen zijngroter,minder inaantal enonregelmatiger geplaatst.Indetabel isdezevormmet devorige samengevoegd.

13. onbekend groenwier,Z,fig.17°
Afrri.10x 3B.Ookhiergeldt degroenekleurals criteriumvoor plaatsing
onder degroerr./ieren.Ookhier isslechts éénexemplaar gezien.Determinatie
isverder onmogelijkwegens het ontbrekenvanvoldoende kenmerken.Niet
intabel opgenomen.

14.Ankistrodesrnusconvolutusforma,Z,fig.23,24, 25,26.
Afmetingen 17-25x 2,5-5 U5 l/b 4-7»Karakteristiek isdeneiging,sigmoide
cellentevormen.Om dezereden isafscheiding t.o.v.andereAnkistrodesmusvormenopzijnplaatsgeacht.

15«Ankistrodesrnus convolutusvar,minutus (nag)Rab,Z,fig.l8.
Afm.7>5X 2u.l/b verhouding3,75«Eenduidelijkgroenekleur,geenpyrenoid«
Slechts éénexemplaar isgezien.Niet indetabel opgenomen.

16.

4.
16,Ankistrodesrnus gelifactus,K,fig» 19?20»
Afm.10-11x 1,5-2 u;l/b+5»
Geenpyrenoiäi/aarp:enor.ien.Hotverschil tussendegeslachtenAnkistrodesrnus
enOurococcus (=Kcratococcus)is indedeiingswi-k;e»Deze isa.andeenkele
v/aargenomenexemplarennietvast testellen,zodat nietmet zekerheid is
uit temaken ofhierwerkelijkvandegenoemde soort sprake isoVorm en
afmetingenkomenechtervolledig overeenmetA.gelifactus (Chod)Bourr.
Elakatothrixheeft eenduidelijker slijmlaag,terwijl losgeraakte
Scenedesmuscellenquavoorkomen tochduidelijkanderszijn.

17»Ankistrodesrnusacicularis,Z,Ks

27, 28, 29,39» 40,41. 42,

47,48.
Afmetingen 22-62x 1-3 US l/b 13-30» Lengte cellichaam tot45u„Veel
variatie inlengte» Dewaarnemingen geven echter geen aanleidingtot
onderscheidenvanapartevormen» Devormlijkt opA.falcatusvarsetifornis
f.hrevisvanBergse Plas enA.falcatusvanKippenest5 deeerste isechter
veel langer,terwijl detweedemeeruitgetrokkenpuntenheeft.
18.Ankistrodesrnus spec» 1.K,fig.43,44? 45,49t/ m57«
Afmetingen 77-100x 2,5-3»5P-Sl/l325-41,Langer enbreder dandevorige
vorm.Hetkarakteristieke verschilmet deze isechtervooral detop,welke
afgerond is,allooptdecelnaar detoppenwel toe» De celkrijgthiermee
eengedaante als eenClosterium,Pyrenoiden engi.pskrista.llenzijnechter
niet gezien,terwijl ookde chloroplast inhetmiddenniet onderbrokenis»
Intabelgenoemd Closteriopsis spec.Hotgeslacht ClosTeriopsiswordt echter
nietmeererkendals zelfstandigbestaand.Bovendienmoetenhierbijpyrenoiden
aanwezig zijn»

19.Baphidionema longiseta"gischer» Z,K,L,L^,fig.36,58t/m76.
Totale lengte 30-105U? cellengte zonder seta9-45 U5 lengte seta's6-37?
colbreedte 2-3 u (enkelemaal 1,5u)s l/b totaal 10-52;l/b cellichaam 6-23.
Deverdelingvanenkele dezerwaarden isalsvolgt;
lengte totaal

lengte cellichaam

lùo }
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Dat deze curvenlinks steilerverlopen clanrechts,isteverklaren,doordat
de cellentijdonshunvrijebestaangroeien«Eetaantalkleinere cellenis
dus relatief groter.lïotoptimumblijkt teliggenbij30-50u,totale lengte
20-30u lengte zonder seta's en10-20uvoor lengte derseta's.
De lengte derseta's isdaarmee inverhoudingvielzoorgroot5komtalleen
overeenmet dovoorhetKippenost genoemdeÀ.falcatus.
Eet toevalwil,datin 1966eenvergelijkbarevormgevondenwerd intv/00
ontgrondingen indoduinenvanVoorne.Deze ontgrondingengelijken quamilieu
zeer opdorecreatievijversvanhetdiluvium,zodatgedachtmagwordenaan
eenidentiekevorm.De soortbleek inboideplasjes ingrote aantallen
aanwezig te zijn.Afmetingenvanzowel de celinhoud alsde seta'swaren iets
anders daninderecreatievijvers,maarbleken ookonderlingkarakteristiek
teverschillen,zodat hierwelvankloonvorming gesprokenmagworden.Eris
dusalle redenvoor omdevormen identiektenoemen.Zowel de inwendige
structuur alshetverloop der coldelingkondenhiervervolgdv/orden.Er
bleeksprake te zijnvanBaphidionema longisetaVischer,waarom devorm ook
hieronder dezenaamgerangschiktwordt.Inhetbetreffende rapport,dat
nogverschijnenmoet,wordt nader opdezaakingegaan.Indetabellen isde
naamSchroederia setigera gebruikt.

20.Crucigenia tetrapedia (kirchn.)W.etW.Z,fig.37?38.
Afmetingen; zijdenvanhot coenobium9-H U-5eclbasis6-8 u.5celhoogte

3,5-5 jx.
21.Gloeocystismajor Gcrnecko.L,fig.77«
Doorsnede col20uzonder,24umet slijmlaag.Cel ligt scheef inslijmomhulling (cónexemplaar gezien).Chromatofoorwandstandig,1grotepyrenoid.

22.Dictyosphaeriumpulchellumïïood.K,fig. 78,79? 80,8l,82,83»
Doorsnede dercellen4-5 u.
J

Over dezevorm isuitvoerigerbericht inoeninGorteria teverschijnen
publicatie.
23.Kirchneriella obesaforma. Z,fig.84,85.
Afmetingen 4-6x 1-2,5 U? l/b 1,8-2.Dematen zijntekleinvoorK.obesa.
Eenandere mijbekende soortkomt echterniet inaanmerking.Voorlopig onder
dezenaamgerangschikt.

24.pediastrum totras (Ehrcnb.)Halfs.Z,fig.83a.
Afmetingen;kolonie doorsnede 22ug celdoorsnede8ujbreedterandcellen
7 U5 diepte insnijding4-5 U°

25.

23» Crueigenia quadrata_Ilorren . Z, r i g . 86,
Afmetingen c e l l e n 2,5-4 x 2,5-4 V1» l/t"

=

!•

26<, S i d e r o c e l i s orn^ta Fot_t. Z, L, f i g . 87, 88, 89.
11-13 x 5-6,5 ^z; l / b 1,8-2.
Kenmerkend voor deze soort isdeellipsoidovorm,doaanwezigheid van
wratachtigGuitsteeksels onhet door ijzer-zoutenbruingokleurdo celopporvlak.
Do soortbehoeftmisschien ijzervoor zijn opbouw on zoudanals indicator
voor ijzorrijkcrwaterkunnendienen-Le cellendoenmeerellipsoid.aan.dan
bi,jhetKipponosi-materiaal,terwijl dogranulcringhiorgroveris.
Misschien isvan tv/oesoortensprake,wolkoals zodanigechternietbeschreven
zijn.

27.OoceptislacustrisChod.L,K,fig.90,91? 92,93.
Afmetingen9-11x6-7,55 l/b 1,2-1,5.Autosporon4-4?5x 2-3 u.
Kenmerkend isdeafgeplatte vorm dertoppen,waar oonduidelijke verdikking
vandecolwand optreedt.Dezekenmerken doendenkenaan0.solitaria.Deze
isechternormaliter groter,terwijlbovendienhetaanisLchloroplasten
hiervoor tekleinis.
28.Tetraedonminimum (A.Br.)Hausg. K,fig.100.
9?5x 9,5 V-ibreedte "isthmus-" 5u.
29.Sconedesmus spec.19.Z,fig. 109,,110,111.
Afmetingen cellen7-10x 3-5ƒ5l/t 2 ~ 2 ?3.
Coenobiënaltijd twoocollig.Een lichte granulering iswaargenomen;;lijkt
opS.bicollularis,maar dobuitenlijn dorcellen ismindergebogen,waardoor
de cclvormrechterwordt.De celisdaardoor naarverhouding ietssmaller.
Inhoeverre deiweocolligovormenalsaparte genera vanEccnedcsmusdienon
tev/ordenafgesplitst (Diccllula,Didymogoncs? Didimocystis)hangtvan
meerderepuntonaf.Zokan eeniweecclligcvorm ookviercellige coenobiën
maken,diedannietmeervanScnenedesmus s.s.zijnteonderscheiden.Daartegenoverkunnenbepaaldevormenextrakenmerkenhebben,die inhot geslacht
Scnenedesmus thuishoren.Inhetlaatste geval isafsplitsing juist,inhet
eerste niet.Bijmijnwetenkorn-ndezebeideverschijnselenniet samenvoor
oniseendergelijk criterium goed tehandhaven.Indienoendergelijkprincipe
niet toetepassen is,handhaaf ikvoor 'tgemak denaamScenedesmus.
Indetabel isdozevorm onderS.hystrix si.gorekond.

30.

7°
30.Sconcdosmus spec» 20,K,Z> L,fig.112, 112b,113,114,1155 115a? H ó ,
117, H ü , 119 (Dotekeningen 112,114, 115» H5"b» H ó , 117, 118,en119zijn
mot olieimiTBislogemaakt,schaal 2xzo groot).
Afmetingen cel::4,5-6 Y.1,5-2u;l/b cellen 2,3-3,8.Smalle cellcn,_+overhun
lengte gelijkvanbreedteblijvend.Ophet oppervlakvan iedere celéén
(soms2)onregelmatige,m.m.gegolfde en onderbroken eesta.Tesamenmetdo
zeergeringe afmetingen enhetaantal cellenper coenobiën-gewoonlijk 2pleitendezekenmerkenvoor oenaparte soort.Hot eneviercellige coonobium
dathiergetekend is,vormt eenargument omdevorm onderScenodesmuste
plaatsen-ziehet onder29"besprokene.

31« SconcdosmushystrixLgh.K,fig.120.
Afmetingen der cellen9-9?5x 3-3,5 u.Doorgroteverwarring inde literatuur
isdenaamS.hystrixnognauwelijks tehanteren.Indenieuwste literatuur
wordt desoort nietmeervermeld.Dehierwaargenomenvormkomt echter
volkomen overeenmet deoorspronkelijke tekeningvanLagcrheim.Ookdematen
komenhieime© overeen,zodatikdenaamhiervoorhandhaaf.
Hieronder reken ikdandievormendieviercellige coenobiënhebben,v/aarvan
de cellenlangwerpig zijn,metparallelle langszijdonenineenpunt uitlopende toppen.Dit laatstevormt eenkenmerkend verschilmet dewéldoor
HortobagyiUhorkovichenandorengenoemdeo,granulatus (Prescott noemt
S.hystrixwel,doch zijntekeningkomtmetS.granulatus overeen).

32.Clostoriumacutumvar lineaPcrty ,K,fig. 104, 105.
Afmetingen95-104x3-4,5 V-rl/b23-32.
J

Verschilpuntenmet0.limneticum zijntovinden inderegelmatiger ruglijn,
do spitsere toppen enderegelmatiger structuurvan decelinhoud» Geenvan
dezekenmerken overtuigt echter,inhotbijzonderbijhetbeschouwenvan
weinig exemplaren.Do oecologievanbeide soorten iszeerverschillend.In
de Zandenplas

zijn zo echterbeide teverwachten.

Eenfoute-determinatie isdusniet onmogelijk.

33»HesotaeniumDegroyiTurner,Z,K,L,Lp.
Deze soort is ingrote aantallenaangetroffen inhet zand langs dewaterlijn,
v/athierdoorvaak eengroenekleurvertoonde.Beschrijvingvanditmateriaal
vindt eldersplaats,zodat daarnietverder op ingegaanwordt.

34°Staurastrumparadoxus!Moyenforma,K,fig.107»
Lengte semicel (zonder arm)5U5breedte (id.)5U$ lengte semicelmétarm28u,
breedte

•breedte35"°Lengte-irrn+15Umot6-7rijentanden,,3oindtanden»
Isthmus2,5u»Senbriadiatcvormvanparadoxum.Uogonstekortaan
gegevensnietverder tedetermineren«.

35« Staurodcsmusineus (ïï;ss.)Teilineforma»K,fig,108»
Lengte cel 13U> breedte met stekels l8f eender 12-13u.Basisbreedte 10u$
isthmus 7U°Seta's 2-3 u.
Ook hiervan isteweinigmateriaal gezien om.toteenverantwoorde
determinatie overtegaanoInhetalgemeen isde sinusvanS.incusbreder«,
S.dejoctus,die inaanmerkingkankomen isgroter ennormaliterdriestralig«
36,TrachelomonasvolocinaEhronb. Z9 figo125«
24x24(i,porus 4jJ.«

37°Peridiniumaciculiferurn (Lemm.)Lindens„IC»Ls L 0 =fig.126»
Lengte (zonder stekels)26u;breedte 29u.Stekels tot4ulang.
Gedetermineerd opgrondvan decolvorm •..•ndoaanwezigheid van destekels.
Eengoodebeschrijving isvorderniet tegeven» De indotabelvermelde
P. spec,omvatnaarallewaarschijnlijkheidmeerdere soorten.

Samenvattingdergegovens.
Aan dehandvandehierbovengemaakte indeling ishotmogelijk eenlijst
temakenvandeorganismen,die indeplasjes zijnaangetroffen.DeLooflos
wordtbuitenbeschouwing gelatenwegens gebrekaangegevens.Hiervanis
ookgeenrepresentatief monsterbekeken.Be lijstwordt oppag.10 gegeven»
Degegevensuithetrapport zijnindetabel verwerkt,zodat overeenkomsten
enverschillen eneventueelnieuwegezichteauniondirectaf telezenzijn.
Srblijkt,datingrote lijnende conclusie,zoals inhet rapportvermeld
is,gehandhaafd kanblijven» Inenkele dotailpuntcnblijken verschuivingen
optetreden» Hetvolgende staatje geeft een overzicht overhetvoorkomen
vanverschillende taxonomiechegroepenindeverschillende plassen»
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Hotaantal soorten isbijdobczinkingsanalyse inciomeeste gevallengroter5
tengevolgevanmeergedetailleerde onderscheiding envan demethode;,waarmoe
geconcentreerd word.Bit geldt inhet'bijzondervoor deblauwwieren onde
Protococcales,waar-doordesterfiguron,dienaar deze lijst zijnopgesteld
voor Zandcnplas enKibbolkoclon inhetbijzonder,nogalvanbeeldveranderen.
Deze sterfiguronzijnopdezelfdewijze gemaakt,als cordervoorandere
objectenword godaan.ledore cirkel stolt 10soorten dorbetreffendegroep
voor.Do rangschikkingisalsvolgt2

Protococcales

Pennatae

Centricae
Heteroconta*
DeverdolingindoZandcnplas

Desmidiales
Tetrasprorales
Eugleninae

Cyanophyceae
blijkt,althans indonieuweversie,storko

overeenkomst tevertonenmet dievandeBergse Plas,v/aareenwatorblooivan
Euglona pisciformis oenverschuivingvandeevenv/ichtssituatictotgovolghad.
DoKibbolkoclonvertoont ditverschijnsel inveolminderemate.Inhet Loomoer
tenslotteblijkt deverdelinghotmoest overeentekomenmet dievanminof
meerallochtoonbeïnvloede vennen,zoals doBrunstingorplassen,al zijner
verschillen aantewijzen,diemisschienkenmerkend zijn.Als conclusie kan
gezogdworden,datdegunstigste toestand hedentendage indeKibbelkoelen ligt.

Het Loomeervertoont neiging totmetatrofio,welkebijmoer

bezook insaprobio soukunnen overgaan,terwijl deZandcnplasaleonduidelijk saproobkarakter hoeft.

•y H o

Daartegenover moetgesteldv/orden,dat deKibbelkoelenmindereutroof'
isdandeZandenplas„Bijtoenamevanhetbezoek treedt daar eerder
instabiliteit -enduseenminderaangename situatie -opdaninde
Zandenplas,welke mogelijkreeds ineentoestandvan stabilisatieverkeert» Indatgeval zijndegunstigste vooruitzichtenvoor deZandenplas» Dithangt echter indeeersteplaatsafvan de toename der
recreatie9 inhetbijzonder indeDrentseplassen.
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