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INLEIDING , DOELSTELLING.
In 1965 verscheen in het "Biologisch Jaarboek Dodonaea", band 33 een drietal
bijdragen over het in hydrobiologisch opzicht zo belangrijke maar slecht be
kende plassengebied van Noord West Overijssel. Gesteld werd, dat u/ij als taak
zagen om de afzonderlijke plassen en moerassen aan een dergelijk onderzoek te
onderwarren. Verschillende Objekten zijn hiervoor reeds bemonsterd en ten dele
ook bewerkt. Verslagen hiervan zullen te zijner tijd verschijnen. In 1965 deed
zich de gelukkige omstandigheid voor dat de Hydrobiologische Vereniging geinteresseerd was in het gebied en in het onderzoek dat daar verricht wordt. De
zomerexkursie van deze vereniging, welks gehouden werd in juli van dit jaar
had haar domicilie in de onmiddellijke omgeving van de plassen die in dit ver
slag ter sprake zijn.

In verband met het feit, dat plannen bestaan om in 1966

gedetailleerder onderzoek in deze plassen te verrichten, is aan de hand van het
tijdens de exkursie verzamelde materiaal een inleidend rapport opgesteld, dat
wellicht kan dienen als leidraad voor verder onderzoek. De monsters zijn geno
men met een planktonnet. Er is slechts in drie van de vier plasjes gemonsterd,
zodat bij de bespreking één plas buiten beschouwing moet blijven.

In het voor

jaar van 1966 is nog een orienterende tocht gemaakt met een aantal hydrobiologen
teneinde na te gaan in hoeverre specifieke problemen bestonden, welke voor oplossing
tijdens de werkexkursie in aanmerking kwamen. Enkele hierbij opgedane algologische gegevens -speciaal met betrekking tot draadalgen- zijn tevens ind it rapport
opgenomen.

Het gebied is eigendom van de Vfereniging tot Behoud van Natuurmo

numenten. Graag wordt hier dank gebracht aan het bestuur dezer Vereniging voor
de toestemming, het onderzoek te mogen verrichten,

BESCHRIJVING VAN HET GEBIED EN METHODIEK VAN HET ONDERZOEK.
In de hoek ten zuiden van de Belterwijde, tussen het

dorpje Belt- Schutsloot aan

de oost- en het land van Vollenhove aan de westaijde ligt een viertal plasjes op
korte afstand van elkaar. Ze zijn door slotetf met elkaar verbonden en alle on
diep, van ongeveer een halve tot enkele meters diepte. In grote delen van de
plas heeft zich op de zandige ondergrond een rijke laag afgefcet van half ver
teerde plantenresten; op deze plaatsen is de diepte nooit groter dan een meter.
De meest zuidwestelijk gelegen plas, Venematen is de grootste van de vier; on2

geveer 125.000 m

in oppervlak. Ze staat via sloten in verbinding met twee an

dere plasjes: Vossenbelt en flastenbroekerkolk. De verbindingssloot met de eerste
is in de zomer ondoordringbaar met een roeiboot, doordat ze volgegroeid is met
krabbescheer; doorstroming is hier praktisch niet. De sloot naar de l*!astenbroekerkolk heeft hier minder van te lijden, maar wordt voor de doorvaart ook regel
matig schoon gemaakt* De plas Venematen heeft ook een open verbinding met het
slotensysteem van het hoger gelegen land van Vollenhove. Dit land is van diluviale
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oorsprong; het afstroomwater is dan ook in oorsprong voornamalijk regenwater;
het is echter door agrarisch gebruik van de bodem meestal sterk belast met
eutrofierende stoffen en kan dus zo als storingsfaktor werken. Kwantitatief i»
echter deze invloed vrij bescheiden, althans naar de inzichten die wij tijdens
de exkursie hebben opgedaan. Onderzoek zou gewenst zijn.
In het noordwesten ligt de l/ossenbelt. Deze staat met de Venematen in verbin
ding via de eerder genoemde door Krabbescheer overwoekerde sloot. Verder heeft
dit plasje eBn open verbinding met de Dirkswijde. Het oppervlak van dit water
2
is veel kleiner: zo'n 40.000 m . Ook deze plas grenst aan de opduiking van het
Vollenhovense en krijgt zijn oppervlaktewater

verder door inspoeling van het

omringende land ofvia de andere plassen.
De Dirkswijde vormt het meest nooroostelijke plasje van het komplex. Het is
2
ongeveer 35.000 m in oppervlak en vormt een open verbinding met l/ossenbelt,
dastenbroekerkolk en Stille Belt. De Stille Belt is niet zozeer in het eigen
lijke onderzoek betrottken: het vormt een onderdeel van het spuisysteem, dat bij
hoge waterstanden water van het Zwartewater en Meppei|erdiep af kan voeren via de
Arembergergracht in de richting van het gemaal bij Blokzijl. Dit water heeft een
sterke tendens tot vervuiling en is daarmee niet representatief te noemen voor
het eigen water van het gebied. De verbinding met de Dirkswijde is kort en naar
plaatselijke begrippen breed, zodat de invloed van het spuiwater op dit plasje
relatief groot is.
De Mastenbroekerkolk tenslotte, in het zuidoosten, is via sloten verbonden met
Venematen, Dirkswijde en Arembergergracht. Daarnaast vindt afstroming plaats van
uit een naastliggend petgatentgebied, de "Schinkeilanden" genoemd. Deze stroming
kan soms nogal aanzienlijk zijn. De vebindingssloten zijn in het algemeen smal
en bochtig. Een zo intensieve beinvloeding

vanuit de Arembergergracht, zoals in

de Dirkswijde in overweging kwam, kan hier niet verwacht worden.
Chemisch onderzoek werd tijdens het bezoek niet verricht. Wel zijn hier en daar
enkele schaarse gegevens bekend uit het recente verleden.

Het waterleidingla

boratorium Midden Nederland analyseerde in het kader van het onderzoek van Segal
in 1961 onder andere een tweetal monsters in het water van dit plassengebied
verzameld.

Het betreft hier

ein monster uit de Venematen; genomen tussen wa

terplanten (een vegetatie van Potamogeton lucens, IMymphaea alba en Nuphar luteum)
en êên in het onbegroeide open gedeelte van de Vossenbelt (hiervan zijn geen
biologische gegevens beschikbaar; ze wordt ter vergelijking opgevoerd). Door het
zelfde laboratorium zijn twee monsters uit het gebied geanalyseerd voor het onder
zoek van Leentvaar uit 1960. Deze stammen beide uit het open water; ein in de
Venematen, lln in de Mastenbroekerkolk. In het geheel beschikken we zo over een
viertal chemische analysen, zodat een oppervlakkige karakteristiek is te geven.
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De gegevens mogen hier volgen:
~ ibei I.

f

1•

1

1

1'

Opname

Leentvaar 52

Leentvaar 53

Segal 44

Segal

Plas

Flastenbr.kolk

Venematen

Venematen

Vossenbelt

Datum

2.5.1960

2.5.1960

31.7.1961

26.5.1961

Geleidingsvermogen uS

526

519

371

309

PH

7,9

7,9

7,5

7,3

1 Kaliumperm.verbr.filtr.24

33

36

35

id. ongefiltr.

68

66

54

80

Chloride (mg./l.)

93,3

98,8

63

53,7

!

Nitriet

0

0

spoor

o

'

Nitraat

0

0

0

0

156

142

146

108

Ammonium

o, 07

0,18

0,30

0,37

id. org. gebonden

0,79

1,1

0,35

0,65

IDzer

0,83

0,15

0,08

0,07

Totale hardheid °0.

9,9

8,7

6,9

6,0

Bicarb, hardheid

7,1

6,5

6,7

5,0

Calcium

57,3

51,2

46,3

33,2

Fosfaat

0,04

0,08

0,03

0,1

6,6

13,6

' Bicarbonaat

Sulfaat

41

Wen komt natuurlijk graag in da verleiding om gegevens die ter beschikking
staan te gaan gebruiken voor een interpretatie. Waar de hier vermelde gegevens
zijn van zo incidentele aard, dat zo'n interpretatie wel een hachelijke ónderneming is.

Het eerste wat opvalt bij het overzien van de tabel is, dat de

grootste onderlinge verwantschap van analysen is te vènden tussen die van
Leentvaar resp. Segal. Deze overeenkomst is veel groter dan bij voorbeeld die
tussen de beide monsters van de Venematen.

Oaaruit moeten we konkluderen dat

de fluktuaties in de tijd veel groter zijn dan de verschillen in de ruimte,
zodat een ruimtelijke interpretatie der gegevens niet te verantwoorden is.
Hoogstens kan gekonkludeerd worden, dat het gehalte aan ijzBr in de Plasten—
broeketkolk veel hoger is dan in alle andere wateren, zodat er een zekere
waarschijnlijkheid uit spreekt, dat in de Mastenbroekerkolk relatief meer
kwelwater gevonden wordt. Ten tijde van het bezoek bleek instroming van wa
ter uit de naburige "Schinkellanden" te konstateren te zijn; mogelijk heb
ben deze fenomenen met elkaar te maken. Hnt hoge ijzergehalte is ook door
Leentvaar zelf (1965) vermeld.
Het totale overzicht geeft wel een karakteristiek van het watertype van dit
soort meer of minder geisoleerde kleinere wateren in het noordwestoverijsselse
gebied. Het geleidingsvermogen is tegen deze norm bezien nogal aan de hoge
kant, zeker in de beide monsters van Leentvaar. Vergelijking der monsters
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onderlino laat zien, dat deze trend terug te vinden ia in de gehalten aan
chloride, bicarbonaat en calcium.

Bij vergelijking met elders is alleen

in het chloride enige samenhang te ontdekken. Het laat zich aanzien dat
het gaat om een in totaal elektrolytrijker water, dat dan haar origine
zal vinden in een sterkere doordringing met water van buiten het gebied;
in principe IDsselmeerwater.

Maar, zoals reeds gezegd; dit kan best van

tijdelijke aard zijn. Men kan op grond van de gegeven cijfers niet zonder
meer konkluderen dat deze invloed in het Venematengebied groter is dan

bijvoorbeeld in de gebieden rond de «Brkgracht.
Vegetatiekundig zijn de drie plassen allB tot één type te rekenen. In
principe

is dit type gekarakteriseerd door een meer of minder groot ge

deelte aan open water, waarin verspreid elementen van het Potamion voor
komen. Plaatselijk kan sterke overgroeiing van Nymphaeiden (Nymphaea alba en Nuphar luteum)worden waargenomen. Van de kant af dringen helofytenvegetaties de plas in, welke de ondiepe plaatsen in de plas markeren,
langs de oever is een min of meer brede rjetverlanding, meestal door
drijftillen voorafgegaan. Aan de luwe zijde van de plas ontwikkelt zich
een fraaie krabbescheerbegroeiing, meestal voorafgegaan door een vegeta
tie van Ceretophyllum demersum.

De verspreiding van deze zones is in de

plassen verschillend; _o is bij voorbeeld de Krabbescheerzone in de Dirkswijde nauwelijks ontwikkeld, die in de Venematen echter heel breed en met
een duidelijke zonering. We kunnBn aannemen datdit heeft te maken met ver
ontreinigende tendenzen in de Dirkswijde, ten gevolge van het open kontekt met het buitenwater.

Er is alleen in bpen water gemonsterd. De mon

sters zijn verzameld door het trkken van een planktonnet over enige tiental
len meters achter de boot,

enkele decimeters onder het wateroppervlak. Ze

zijn dus niet representatief voor een ter plaatse bestaande situatie, wel

Boor het open water als zodanig. Pok zijn zij niet kwantitatief. Om deze
reden is ook nagelaten om de relatieve talrijkheid der soorten in de ta
bel aan te geven. Men kan er toch niet. mee uit de voeten.
BIOLOGISCHE GFIGEVENS

De natuur funktionneert als een totaliteit. Dat wat wij zien is slechts een
gedeelte van wat het in werkelijk herbergt. Flen kan proberen dat geheel te
begrijpen, door de delen eruit te lichten en als afzobderlijke verschijnse
len te bestuderen. Wij staan een andere methode voor.

In dit rapport wordt

voorkeur gegeven voor een andere benadering: de inventariserende. Men kan
trachten een zo nauwkeurig moge&ijke beschrijving te geven van een stuk na
tuur en dan achteraf proberen het. waargenomene zo goed mogelijk te verkla
ren. Ook deze werkwijze is in zijn uiterste konsekwentie niet haalbaars een

Tabel II. Enknla vondsten van hogere planten

Mast

Ve

Vo

ni

Hottonia palustris

+

1

+

Stratiotes eloidas

1

2

2

lltrinularia vulgaris

+

-

-

Lamna minor

1

j.

1

Glycaria maxima

+

X

Caratophyllum demersum

+

-

4

1

Siurn latifolia

1

X

X

X

Cicuta virosa

+

X

X

X

Mentha aquatioa

1

X

X

X

Rumax hydrnlapathum

+

X

X

X

Potamogaton obtusifolius

2

Eloriea canadensis

1

Ricciocarpus natans

+

Spirnriela polyrhiza

+

Azolla carolineana

+

Lemna trisulca

1

+

X

1

1
+

1

1

Nymphoidas peltate

+

+

Potamogefcon lucens

1

+

Potamogaton comprBssus

1

Elodea nutallii

1

Sagittaria sagittifolia

2

Potamogaton natans

+

Riccia fluitans

+

+
"

In deze tabel zijn alleen tijdens tjet bezoek opvallende vondsten aangetekend.
Ze pretendeert geen ankala volledigheid, illustreert alleen enkele karakteristieka varspraidingspatronan. Leganda:

— = ontbrekend, voor zover na te

gaan; x = aanwezig; + « één of enkele exemplaren aangetroffen (in het alge
meen gaat het hier nm waarnemingen van één enkel exemplaar); 1 a regelmatig
voorkomend; 2 = zeer vaal voorkomand#

!

soortenlijst, welks âlle in hst systeem voorkomende elementen bevat bestaat
niet. Men kan daar trouwens moeilijk over spreken, want bij het pogen, zo'n
lijft te mak^n, krijqt men een overlappen van verschillende schalen: als on
derdeel vrn het nehael hebben een walvis en een zwavelbakterie nu eenmaal een

tntaal verschuil lende plaats. Het wordt dan de vraag, wit men precies als eem
"neheel" wil opvatten; gaat het in ons gebied om het plassengebied als geheel,

om het komplex, om da plas Venematen of misschien alleen maar om de begroeiing

op BR-n waterlelieblad?

Oit overwegende kunnen we konkluderen, dat het er om

gaat, een keuzB te maken. We lichten iets uit het geheel, waarvan we aannemen,
dat het représentâtjef is voor d^t geheel« De enige voorwaarde die ons dan overblijft is, dat we onze gegevens mogen vergelijken met die van andere plaat«
sen. Met andere woorden, het is de methodiek, welke de beperking uitmaakt« On
ze methodiek is die van het planktonneA, zoals beschreven in de vorige paragraaf.
Dit levert eRn li.ist op van organismen, welke zoal niet volledig toch een tame
lijk representatief beeld geeft van

de verdeling van deze kategorie van orga

nismen op deze plaatsen en op dit tijdstip.

We nemen aan, dat

we deze gegevens

tat op een zekere hoogte mogen generaliseren, dat uil zeggen maatgevend laten
zijn voor het gehele systeem, voor het gebied en voor de ontwikkeling door het
jaar. In hoeverre dat terecht is hangt sterk af van datgene wat we er mee wil
len uitdrukken.

Bij de bespreking van de resultaten wprdt daarop teruggekomen.
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In de hierna volgende tabel is het voorkomen vermeld in het monster van

Masten—

broekerkolk (1*1), Venematen (V) en Dirkswijde (O). De waargenomen soort is met
een kruisje gemarkeerd. Aantallen zijn niet opgegeven« De gegevens zijn daar
voor niet betrouwbaar genoag. V/eel van de waargenomen organismen kunnen bij
voorbeeld door de mazen van het planktonnet en worden niet representatief ver
zameld.

Wij achten deze tellingen voor een incidentele waarneming ook van wei

nig waarde. De soorten kunnen in hun aantallen inde tijd zo sterk fluktueren,
dat binnen enkele uieken tijd het gehele spektrum kompleet veranderd kan zijn.
Daartegenover is, vooral in stabiele milieus, de sportensamenstelling meestal
veel konstanter, terwijl de interpretatie van de lijst in kwalitatieve zin
(voedselri.ikdom, verontreiniging, plaatsing in een hiërarchisch gemeenschappensysteem) over het gehele jaar goed vergelijkbare resultaten te zien geeft
Men zie hiervoor bij voorbeeld de lijsten van Dresscher voor Amsterdam, Hey—
endel en andere plaatsen«
De soortsonderscheiding is gebaseerd op in hBt materiaal zelf waargenomen vari
atie, precies zoals In eerdere rapporten is aangegeven. De verantwoording vin
den we in de tekeningen en in een aparte paragraaf in dit rapport. Wij hopen op
deze wijze tot een hanteerbaar determinatiesysteem te komen voor het planktontypologische onderzoek van de nederlandse oppervlaktewateren«
Oe algen zijn getekend

en gedetermineerd na behandeling met formaline;rie Dia-

tomeeen zijn bewerkt volgens Van de Uerff, 19

en ingesloten in clearax«

Dierlijke organismen zijn in deze lijst niet vermeld.

In hét geheel bevat de lijst

161 soorten. Dat is, gezien het pleine aantal monsters en gezien de wijze van be
werking een redelijk groot aantal. 'j)e kunnen het water dan ook als soortßnrijk be
schouwen, wat het tot een uit natuurwetenschappelijk oogpunt belangrijk oljekt
bppternpe.lt.

Ob verdeling van de soorten over verschillende hoofdgroepen der la-

nere algen is in tabel ^ aangegeven» Dit dit overzicht blijkt dat zowel de groenwieren (Chlorornenales) als de Conjugaten (Desmidiales) met vrij veel soorten
zijn vertegenwoordigd. Jat ?ou de plassen als mesotroof kunnen bestempelen. Het
is erhter niet verstandig om op de schaarse gegevens te uitgesproken konklusies
te baseren. Desmidiaceeen zijn namelijk vaak sterk aan substraten gebonden. In de
plasjes komen uitgestrekte velden van waterplanten voor, en het is heel goed moge
lijk, dat losgeraakte organismen in het open water zijn terechtgekomen, door stro
ming oif windwerking, misschien ook door menselijk badrijvigheid, zodat de toevalligheidsfaktor bij de beoordeling een grote rol gaat spelen. Bij de diatomeeen
zien we naast echt planktoni sehe soorten als Surirella spp, Asterisnella formoaa
of soorten van het geslacht Plelosira ook een groot aantal in oorsprong vastzitten
de s"ortenî de beide Carconeis soorten, de Gomphonema's, Epithemia's, Eunotia's
en andere. Dit maant dus tot voorzichtigheid.

Uit deze reserve moet echter niet

de konklusie getrokken worden, dat dit soort van waarnemingen voor een trofieheoordeling te allen Mjde ongeschikt zou zijn. Het kan heel goed, dat zowel bin
nen als buiten de wsterplantenveoetaties de verhoudingen tussen de beide algengroepen aardig vast liggen. In dat geval is het noodzakelijk om in de verschillen
de plasjes gradiënten te bemonsteren van begroeid naar open water. Vergelijkender
wijs kan men dan tot konklusies komen ten aanzien van de zeggingskracht der inci
dentele monsters, "it. is niet o~beurd, maar kan mogelijk in de toekomst plaats vind
vinden. Het gebied i.s er interessant genoeg voor.
Het gRbied kan al?

weinig VRrontreinigë worden aangemerkt. Relatief weinig

soorten van de lijst komen voor in de opgaven van saprobâe—Indikatoren (zie Sladecek, 1963). Het lijkt erop, dat de oorzaak gezocht moet worden in het tamelijk
specifieke karakter van dit water. Dat zou betekenen, dat het water schoner, min
der saproob is, dan de aanwezigheid van indikatororganismen zou indiceren. De
hier gegeven lijst kan een bouwsteen zijn, om een stelling als deze in de toe
komst te toetsen aan een typologie van de nederlandae oppervlaktewateren. De
wel in deze lijsten opgenomen organismen indiceren een f'-mesosaprobe tot oligosaprobe toestand, wat, gezien de steeds verder voortschrijdende vervuiling van
onze opervlaktewateren geen slecht resultaat is. Dit ongestoorde karakter zal
in eerste instantie het gevolg zijn van de geisoleerde ligging van het gebied.
Het water dat we hier aantreffen zal van drieeerlei oorsprong zijn: regenwater,
dat in het gebied zelf is opgevangen en van de weilanden en moerassen is inge
stroomd; kwelwater, dat oorspronkelijk afkomstig is ven het Land van Vollenhove
of mogelijk van het oostelijk pleistoceen en oppervlaktewater, dat van de Arembergergracht uit het gebied is binnengekomen. De eerste twee van deze foategorie-

en zijn schoon en mineraalarm en leiden tot voedselarmoede; de derde kategorie vormt de verrijkende faktor. De verrijking betekent geen aantasting
van het gebied, als deze geschiedt op een wijze, die stabiliteit waarborgt.
Integendeel: de aanwezigheid van stabiele grenzen vormt juist een diversiteitsbevorderend aspekt; zowel naar buiten toe (aanwezigheid van levensge
meenschappen die in de beide uitersten niet voorkomen) als naar binnen (de
overgangsgemeenschappen zijn in het algemeen zeer soortenrijk).

TABEL lit* verdeling der taxonomische groepen.

r-testenbr.kolk

Venematen

Oirkswijde

bacteriën

3

1

2

cyanophyta

7

5

6

tetraspofcales

0

1

0

chlorococcales

8

13

11

draadv.chlorophyta

2

3

2

desmidialas

2

10

2

zygnemales

2

2

2

xanthophyta

0

1

0

eunlenophyta

0

3

5

pyrrophyta

0

1

0

chrysophyta

5

1

3

centricae

5

1

6

pennatae

21

19

21

(30)

(26)

(33)

05

87

93

totaal

;

De plassen blijken elkaar in soortenrijkdom niet veel te ontlopen. Voor
nastenbroekerkolk, Venematen en Dirkswijde zijn de soortenaantallen in

de monstersrespektievelijk 85, 87 en 93. Ook de verdeling hiervan over
taxonomische groepen (een verdeling in voor beoordeling relevante kategorieen is in tabel III te vinden) ontloopt elkaar nauwelijks. Het enige

wat in tabel III opvalt is het aantal van 10 desmidiaceeensoorten in l/enematen tegen 2 in de beidB andere plassen. Daartegenover staan dan grotere
aantallen van centrische diatomeeen in deze laatste twee plassen, naast
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een relatief zwaartepunt voor chryeophyta ln Flaatenbroakerkolk en voor Eugena's in oirkswijde. Daze cijfers zijn eohter nog niet overtuigend en op

qrond van één monstername zeker niet karakteristiek* Het lijkt erop, dat de
plas Uenematen schoner is en meer oiinotroof dan de beide andera» Als inder
daad de uitwendiqe beïnvloeding van de Aretnbergergraeht uit geschiedt, dan is
dat ook goed verklaarbaar* Het is een dankbaar ondarwsrp voor komende exkur-

sies om eens na te oaan of dit werkelijk zo ia«1

TABEL IV
Lijst van organismen, aangetroffen in planktonnetmonsters, genomen op
15 juli 1965 in de plassen Mastenbroekerkolk» Vnematen en Dirksuijde.

M

Chlorobaoterie 5

x

Chlorobacterie 6/Rhabdoderma lineare

x

V

D

x

x

Tetrachloris merismopeddioides Skuja
Draadvormige bacterie 1

x

x

Draadvormige bacterie 2

x

x

Microcystis incerta Lemm.
1*1. flos-aquae (Uittr.)Kirchner

x

x
x

1*1. marginata (l*lenegh.)Ktz.
Merismopedia glauca (Ehrenb.)Nög.
Lyngbya spec.3

x

x

L. spec.5

x

L. spec.6

x

L. borgerti

x

L. limnetica

x

L. speco7

x

L. spec.9 (cf.Symploca)
Oscillatoria mougebtli

X

x

x
x

Palmogloea schroeteri (Bhod.)Fott

x

x

Scenedesmus naegelii Bréb.

x

S. opoliensis

x

x

x
x

5. ecornis (Ralfs)Chod.

x

S. spec.3

x

S. spec 10

x

5. denticulatus Lagerh.

x

Pediastrum boryanum (Trp.)l*lenegh.

x

P.boryanum var. longicorne Reinsch

x
x

P. spec.4

x

P. duplex Weyen

x

P. limneticum Thunmark

x

x
x

x
x

P. araneosum (Racib.)G.I*l.Smith

x

P. biradiatum Cleyen

x

P. clathratum (Schrceter)Lemm.

x

x
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Plonoraphidium contortum (Thuret)Legnerova

x

Ankistrodesmus falcatus Ralfs

x

Tetraedron caudatum var.incisum Lgh.

x

Polyedriopsis nou. spec?

x

Nephrocytium spsc.l

x

Coelastrum microporum

x

X

Botryococcus braunii

x

Closterium cf. praelongum Breb.

x

C# areolatum / braunii

x

C. pronum Breb.

X

C. lanceolatum KUtz.
C. moniliferum (Bory)Ehrenb.

D

x
x

x

x

C. ehrenbergii Menegh.

X

C. cf. lineatum

x

C. limneticum

x

Coamarium subcostatum Nordstedt

x

C. subprotumidum Nordstedt

X

Staurastrum manfeldtii Delp.

x

S. longipes (Nordstedt)Teiling var.maxima

X

S. polymorphum

X

S. paradoxum Meyan

X

Pleurotaenium ehrenbargii

X

ïïicrasterias crux-melitensis (Ehr.)Hass.

x

Characiop'sis pyriformis

x

Euglena oxyuris Schtsarda

X

Phacus clavatus Dang.

x

P. longicauda (Ehr.)Duj.

x

P. tortus (Lemm.)Sku.

X

P. acuminatus Stokes

x

P. pleuronectes (O.F.PI.)Duj.

x

P. spec.

x

Peridinium spec.

x

P. dinobryonis?

x

Chrysococcus biporus Skuja

x
x

x

x

x

Dinobryon divergens Imh.

x

D. bauaricum Imh.

x

x

Synura uvella

x

x

Mallomonas acaroides var. rotunda nov.var.

x

Parasiet in Bosmina longirostris

x

x

Melosira Italics
Fl« varians Ag.
M. granulata

(Ehr.)Ralfs

Stephanodiscus spec?
S. astraea
Cyclotella meneghiniana Kütz.
Fragilaria construens (Ehrenb.)Grun,
F. capucina
F. capucina var. mesolepta
Synedra vaucheriae
S. parasitica
S. parasitica var. constricta
S. ulna
S. pulchella
S. capitata
Opephora martyi

Herib-

Diatoma Blongata Ag.
Astsrionella formosa Hass.
Tabellaria flocculosa (Roth.)Kütz.
Rhoicosphaenia curvata (Kütz.)Gruö.
Achnanthes exigua Grun.
A. exigua var. constricta Torka
A. lanceolata Breb.
Cocconeis pediculus Ehr.
Cocconeis placentula Ehr.
Eunotia cf. formica
E. gracilis (Ehr.)Rab.
E. pectinalis (K(Jtz.)Rab.
E« faba (Ehr.)Grun.
E. v/alida

Hust.

Caloneis silicula(Ehr.)ClBve
C. amphisbaena var. subsalina (Donkin)Cleve
C. amphisbaena (Bory)Cleve
C« schumanniana var. biconstricta Grun.
Stauroneis acuta W.Smith
S. phoenicenteron Ehr.
Neidium iridis (Ehr.)Cleve forma
Gyrosigma acuminatum (Ktz.)Rab.

Gyrosigma attenuatum (KUtz.)Rab.
Anomoeoneis sphaeroplaea (Kütz.)Pfitzer
Navicula oblonga KUtz,
l\l. radiosa KUtz.
N. gastrum Ehr.
N. rhynchocephala KUtz.
N. cryptocephala cf.
N. viridula Kütz.
N. cuspidata KUtz.
N. pupula KUtz.
N. spec.
Pinnularia nobilis
P. maior
P. viridis
Cymbella ehrenbergii KUtz.
C. prostrafca (Berkeley)Cleve
C. lanceolatai.Ehr.)van Heurck
Cymbella aspera
C. cistula
Amphora ovalis
Gomphonema constrictum
G. acuminatum
G. acuminatum var. coronata
Epithemia zebra
E. turgida
Nitzschia cf. vemicularis
N. sigma
IM. scalaris (Ehr.)bJ,Smith
N. amphibia Grun.
N. romana Grun.
N. dissipata (KUtz.)Grun.
N. tryblionella
IM. spec.
N. sigmoidea (Ehr.)ld.Smith
N. spec non del.
Cymatopleura solea (Bréb)tJ.Smith
C. elliptica (Brlb.)U.Smith
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y

Cymatopleura elliptica forma

x

x

Surirella robusta Ehr.

x

S. biseriata Bréb.

x

x

x

S. biseriata var. bifrons(Ehr.) Hust.

x

x

x

S. capronii Bréb.

D

x

x
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BESPREKING DER SOORTEN

1. Chlorobacterie 5.

Plaat I, fig. 1. Mastenbroekerkolk.
Afmetingen 19 x 0,7p. Spiraalvormig gedraaide chlorobacterie. Iets meer dan
twee windingen, welke 8p lang en 3,5ju in doorsnede zijn. Kleur egaal helder
blauwgroen. Verschillend van Dactylococcopsis (en Ankistrodesmus) door de af
metingen; van de spiraalvormige bacteriën door de kleur en door de celvorm.
Ook wel eens gehoemd "Chlorospirillum".

2. Chlorobacterie 6.

Plaat I, fig. 2 tm. 20. Venematen (2 tm. 15), Mastsnbroekerkolk (16, 21, 22),
Dirkswijde (17 tm. 20)
Afmetingen der cellen 2,5 - 7 x 0,5 - 0,8p. Lengte- breedteverhouding 3 - 15;
draden tot 4 cellen lang ( = tot 12p). Slijmlaagje tot 0,5p dik. Cellen ovaal
tot langwerpig, soms met een zwakke neiging tot kromming.
Lijkt op Chlorobacterie no.2 van de Recreatievijvers. Verschillen hiermee zijnx
1. De cellen zijn langwerpiger, alhoewel de grenzen niet scherp aan te geven zijn.
2. De cellen zijn smaller: 0,5 - 0,8p in plaats van 1 - l,5p.
3. Vermeerdering geschiedt door deling in de dwarsrichting der cel, zodat draden
ontstaan in tegenstelling tot de onregelmatige koloniën van Chlorobacterie 2,
Dit laatste kenmerk is taxonomisch uiteraard het belangrijkste. Hst doet verwant
schap verohderstellen met veel van wat onder LyNgbya is beschreven. De gebogen
vorm van sommige cellen maakt de overgang tot Rhabdoderma onduidelijk.

3. Tetrachloris merismopedioides Sku.ja

Plaat I, fig. 23. Dirkswijde.
Afmetingen der cellen 0,5 -

Cellen bijna rond. Zie verder eerdere beschrij

vingen.

4. Draadvormige bacterie 1.

Plaat I, fig. 24. Mastenbroekerkolk.
Draad 56p lang, met slijmlaag in het midden 2,5p breed, aan beide zijden in een
punt uitlopend, onregelmatig gekromd. Cellen tot lp breed, o,5 «f- 0,7p lang. Lijkt
op een jonge draad van Leptothrix, welke echter langere cellen moet hebben.
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5. Draadvormige bacterie 2.

Plaat I» fig. 25« Dirkswijde.
Draad 47u lang; breedte 0,5 - 0,8u ; zo te zien door fixatie van vorm veranderd.
Op regelmatige afstand van elkaar zien we

een of twee bolletjes van een grotere

doorsnede (0,7 - l,2u)«De tussenruimte hiertussen is 6-8u. Zijn dit luchtvakuolen of zwavelbolletjes? Wet de beschikbare gegevens is de vorm niet nader te
specificeren. Ze hoort wellicht onder de zwavelbacterien thuis.

6. Microcystis incerta Lemm#

Plaat I, fig. 26, 27, 28. Venematen (26, 27), Dirkswijde (28).
Zeer onregelmatige, "wolkvormige" koloniën, min of meer uitgerekt van vorm (in
figuur 28 is afsnoering te zien van een "jonge" kolonie). Soms (fig. 27) is om
de gehele kolonie weer een nieuwe slijmlaag te zien, welke celloos is* Misschien
is deze laag altijd aanwezig, alleen vaak onzichtbaar. Cellen dicht opeen, on
regelmatig geplaatst door de gehele slijmmaasa heen; rond, helder blauwig van
kleur, geen luchtvakuplen. Doorsnede der cellen 1,5 — 2u.

7. Microcystis flos-aquae (Uittr.)Kirchner

Plaat I, fig. 29, 30, 31. Flastenbroekerkolk (29), Dirkswijde (30, 31).
Kolonien onregelmatig, 30 - 500u in doorsnede; slijmhulzen met een lichte transversalr struktuur. Cellen 4,5 - 6u in doorsnede, vol luchtvakuolen. Kolonies niet
van gaten voorzien. Oorspronkelijk min of meer rond van vorm, alhoewel vaak door
meerdere malen insnoeren (zie vooral fig. 30) lagwerpig geworden. Een duidelijke
grens met 1*1# aeruginoëa is niet te geven.
8. Microcystis maeqinata (Meneqh.)Ktz.

Plaat I, fig. 32. Venematen.
Kolonie 90u lang, 60u breed. Cellen rond, 3,5 - 6u in doorsnede, mBt luchtvaku
olen. Kenmerkend voor de soort ia de opeengedrongen celgroepering in het centrum
der kolonie, omgeven door een cBlvrije zoom van ongeveer lOu breedte, welke duide
lijk gelaagd is en verhard aan de buitenzijde.

9. Merismopedta qlauca (Ehrenb.)Naqeli

Plaat I.,fig. 33. Uenematen.
Kolonie (op de tekening in principe 64-cellig) ongeveer 50u in lengte en in
breedte. Cellen 5 - 6 x 3,5 - 5u. Om de cellen en celgroepen zijn vaak afzon
derlijke slijmlagen waar te nemen. Er is een duidelijk kleurverschil tussen het
centrum van de cel en de randzone. In het materiaal werden kolonies waargenomen
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van vele duizenden cellen.

10. Rhabdoderma lineare

Plaat 1, fig. 21, 22.
Afmetingen der cellen zonder slijmlaag 5,5 - 7u x 0,Buj slijmlaag ongBVBer 0,5u
dik. Op grond van gelijkenis met eerdeer beschrevsn materiaal (recreatievijvers)
tot deze soort gerekend. Een duidelijke grens met Chlorobacterie 6 is niet te
trekken. In de tabel zijn beide vormen dan ook samengenomen.

11. Lynqbya spec. 3.

Plaat I, fig. 34. Mastenbroekerkolk.
Cellen 1 - l,7u x o,8 - lf0u; breedte draad met slijmlaag 2u. Smaller dan L.spec.
3 in de kuelpoelen bij Groeningen. Daardoor in feite tussen spec.2 en spec.3 in
staand.
12. Lynqbya spec. 5.

Plaat I., fig. 35. Dirksu/ijde.
Cellen 3 - 4u x 2,5uj breedte draad met slijmlaag 3u. Cellen groter dan andere
vormen. Een soortsindeling op louter maten is vooralsnog niet mogelijk.

13. Lynqbya spec. 6.

Plaat I«, Uenematen. j-ipt
Cellen 3,5 - 4,5 x 3 - 3,5u. Breedte der draad met slijmlaag 5u. Als spec.5 maar
nog groter.
14. Lynqbya borqerti
Plaat I., fig. 42,43. Mastenbroekerkolk.
Cellen 5 - 7,5 x 2 - 2,5u? slijmlaag relatief dik: 3/4 tot lu. Onregelmatige luchtvakuolen. Platen iets te klein voor L. borgerti.
15. Bynqbya limnetica

Plaat I, fig. 44,45, 46, 47. Dirkswijde (46), Mastenbroekerkolk (44,45,47).
Cellen 6-7x1- l»5u; slijmlaag 0,2 - 0,75u dik.
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16. Lynqbya spec. 7.

Plaat I, fig. 48. Flastenbroekerkolk.
Cellen 9,5 - 10 x 1,5 * 2u. Slijmlaag ongeveer 0, 75u dik. Afwijkend ten opzich
te van L.limnetica is de grote lengte der cellen.

17. Lynqbya spec. 8.

Plaat I, fig. 49, 50. Mastenbroekerkolk.
Cellen 6,5 - 15 x 2 - 2,5u. Slijmlaag 0,5 - lu dik. Luchtvakuolen tot 2,5u lang.
Misschien een vorm van Oscillatoria redekei.

18. flnabaena spec. 3.

Plaat 1, fig. 37. Dirksuijde.
Cellen 4,5 — 6u lang; tijdend deling tot 9u lang, 7,5 — 8,5u breed, dicht gevuld
met luchtVakuolen. Heterocysten ongeveer kogelrond, even breed als of iets breder
dan de vegetatieve cellen; tot lOu. Cellen in rechte draden. Arthrosporen niet
waargenomen, daardoor niet met zekerheid te determineren.
19. Anabaena cf. planctonica (= A.spec.4).

Plaat I, fig. 38. Mastenbroekerkolk.
Cellen 5-7, tijdens deling tot lOu x 11 - 12u. Heterocyst kogelrond, tot 12u
in doorsnede. Cellen vol met luchtvakuolen. Identiek met de vorige, doch groter
van afmetingen.

20. Lynqbya spec. 9 (cf.Symploca).

Plaat I, fig. 39. Venematen.
Cellen 5 - 7 x 5,6 - 6u, maar tijdens de deling uitgroeiend tot 14 x 5,5 - 6u,
met konvexe zijranden, zodat de tussenaanden niet meer dan 4,5 - 5u lang zijn.
Cellen met een korrelige inhoud. De onvertakte draad is omgeven door een slijmschede van ongeveer lu dikte. Het gaat hier zonder twijfel om de losgeraakte
draad van een vastzittende, niet planktonische soort, welke door het ontbreken
vaö' kenmerken niet nader te specificeren is.

21. Oscillatoria mouoeotii Ko.

Plaat I, fig. 40, 41. Mastenbroekerkolk, Dirkswijde.
Rechte of licht gebogen draden van enkele tientallen tot ongeveer honderd cellen.
Deze zijn in principe 3 - 4u lang; soms iets meer of minder, 5 - 6u breed. Insnoe-
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ringen bij de dwarswanden zijn niet of nauwelijks waarneembaar. Cellen vol met
luchtvakuolen. Topcellen soms geheel afgerond, maar meestal met een afgeknotte
nedaante.

22» Palmoqloea schroeteri (Chod«)Fott

Plaat I., fig. 51 a en b. Venematen
doorsnede der gehele kolonie 130u# DoorsnedB der afzonderlijke celgroeperingen
(achttallen) ongeveer 30u; doorsnede der

volwassen cellen 6 - 7u; na deling

beduidend kleiner, tot een minimum van 2u. Cellen cirkelrond ej). helder groen
van

kleur. Chloroplast wanëstandig; pyrenoid in het midden, waardoor een

sterk koncentrische gedaante ontstaat. Rond de cellen bevindt zich een door
oplichten zichtbare slijmlaag van ongeveer 3/4u dikte. De cellen zijn in groe
pen van acht in een omvattende slijmlaag g plaatst, welke niet te zien was, al
leen te rekonstrueren uit de celkonfigufcatie.

Deze slijmbollen zijn op zijn

minst met elkaar verbonden, maar mogelijk zelf weer in een totale slijmhuls inaebed, welke dan op haar beurt acht van de genoemde bollen omvat.

Opvallend is

de regelmatige opbouw van de kolonie (de getekende is de grootste die in het ma
teriaal gezien werd). De acht slijmbollen, aangeduid als I tm.l/III, liggen in
twee groepen van vier in een spiraal gerangschikt, welke in de tekening op bo
venaanzicht is aangegeven. In ieder van deze bollen liggen de cellen in min of
meer vaste konfiguratie, waarin ook twee groepen van vier te herkennen zijn, met
iets van spiraalvorm in de ligging de r cellen. De diepte is hier met arabische
cijfers aangegeven,. Deling werd alleen in de onderste helft der kolonie aange, troffen.
Ue vorm is identiek met de voor het Kippenest als Gloeocystis schroeteri aange*
duide vorm, zowel in de komplexe opbouw van de kolonie als in de afmetingen der
cellen. In het nieuwe overzicht der Tetrasporales van Fott (1972) komt de vorm
niet meer voor. Kennelijk rekent Fott de soort tot de Chlorococcales, waarmee ze
gerangschikt dient te worden in het geslacht Gloeocystis = Palmogloea Kützing. De
verschilkenmerken tussen de geslachten Palmogloea en Chlamydocapsa zijn aan ge
fixeerd materiaal niet waar te nemen.
23.

Scenedesmus

naegeli Bréb.

Plaat II, fig. 52 tm. 57. Dirkswijde, Mastenbroekerkolk, Venematen.
Lengte der 8 cellige coenobien 77 - 82u, de viercellige tot 50u; cellen 25 - 36
x

B - 13,5u. Lengte- brredteverhouding der cellen ongeveer 3,0- Lengte der se

ta's 18 - 30uj op de middencellen soms iets kleiner, dat is 0,7 * 1,0 maal de
cellengte. Een mooie, goed herkenbare soort; in de synopsie omschreven onder S«
naegelii. Ze is hier in tegenstelling tot bij voorbeeld UJest Nederland zeer al
gemeen en waarschijnlijk zeer kenmerkend voor voedselrijke, zoete, niet gestoor-
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de, voeselrijke en chloride-arme wateren. Bij enkele individuen was iets van een
slijmlaag waar te nemen (fig. 52,54). Dit kan echter ook een kwestie van licht
breking zijn. Verder is de torsie opvallend in sommige exemplaren.Ze is getekend
in fig.53, maar ook enigszins in 55.

24. Scenedesmus opoliensis

Plaat II, fig. 58 tm. 62. Dirkswijde, Mastenbroekerkolk.
Lengte van het viercellige cmenobium 23 - 35u; van het achtcellige tot 61u. Afme

tingen der cellen

21 - 33 x 5 - 10u; lemgte-breedte-verhouding 2,4 - 3,6. Lengte

der seta's 20 - 32; verhouding setalengtB- cellengte om en bij 1,0} lengte van
sekundaire seta's 1 - 4u.
In hoofdlijnen voldoet de vorm aan de omschrijving in de synopsis (no.21). Enkele
graduele verschillen zijn echter aan te geven: De cellen zijn plomper (lengtebreedteverhouding inde beschrijving ongeveer 4. niet kleiner dan 3)j de afmetingen
zijn groter: afmetingen daar 17—26 x4 - 7,5; de setalengte is hier niet groter dan
de cellengte en tenslotte is het celverband hier duidelijk groter. Omdat op gBen
van deze punten een gèede grensafbakening mogelijk is is een ondersche id niet ge
maakt.

25. Scenedesmus ecornis (Ralfs)Chod.

Plaat II, fig.

63.

Dirkswijde.

Lengte van het viercellige coenobium 16u; afmetingen der cellen 10,5 — 12 x 3,5 —
4u; lengte—breedteverhouding 2,5 — 3. celverband 0,4 — 6,8.

De soort S.ecornis

wordt in het algemeen beschreven als volkomen glad van celoppervlak (zis bv. de
beschrijving van Uherkovèch, 1966). De getekende cellen vertonen bij sterke ver
groting iets van een heel lichte granulering. Deze is echter van een onvergelijk
baar andere orde dan bij S. granulatus, de enige andere in aanmerking komende
soort.

26. Scenedesmus

spec,3

Plaat II, fig. 64.

Dirksuiijde.

Lengte viercellig coenobium 17,Su. Afmetingen der cellen 11 - 12 x 4 - 5u, lengtebreedteverhouding 2,5 - 3. Setalengte llu, dus ongeveer van de lengte der cel, Se
kundaire seta's op de middencellen ongeveer l,5u lang.
de omschrijving van S.spec.3 in de synopsis (no.39).

De vorm vüldoet geheel aan
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27. Scenedesmus spec. 10,

Plaat II, fig.

65, 66.

Venematen

Coenobium tot IBu lang. Afmetingen der cellen 9,5 — 14 X 3,5 - 5u. Verhouding
lengte- breedte 2,2 - 3,2. Setalengte

2,5 - 9u of o,2 - 0,8 maal de cellengte.

Beschrijving als synopsis (inkl. de niet beschreven, wel getekende S.spec.lD
uit herbicidenkultures, fig. XXII,12,13,14).

De alsus fig. 67 getekende vorm vertoont

vertoont overgang naar S, serratus.

28. Scenedesmus

danticulatus

Lag.

Pl^.at II, fig. 68. Venematen
Lengtn coenobium 35u; afmetingen cellen 19 - 21 x 7,5 — lOu. Tanden op de cel
uiteinden
29.

1,5 — 4u.

Pediastrum boryanum (Turp.)r,1eneqh.

Plaat III, fig. 69, 70, 71, 72, 73, 75, Plaat IV, fig. 77, 78. Mastenbroekerkolk, Venematen, Dmrksijde .
Grootste doorsnede door het coenobium 80 — 135u; aantal cellen
of 32, soms

in princioe 16

19, 21 of 33, al of niet met niet ontwikkelde cellen in het coe

nobium. Fliddencellen:

9 - 19 x

5 - 26u; buitencellen (totale lengte) î 15 -

29 x 12 x 22u; lengte der hoorns totaal 7 — 20u, id boven de versmalling 2 — 1 0
u8 breedte der hoorns aan de topm 1 — 2u, id. aan de basis

4 — 8u. Er is nogal

wat variatie in de vorm der hoorns, welke kort of lang kunnen zijn, duidelijk
of minder duidelijk uit twee helften kunnen bestaan, al of niet kunnen diverge
ren. Deze kenmerken zijn volgens Nygaard (1949) niet van enigerlei betekenis
als onderscheidkenmerk.

Enkele afwijkingen zijn als aparte vorm opgevoerd.

30. Pediastrum boryianum

var, lonqicorne Reinsch

Plaat III, fig« 74® Venematen.
Grootste doorsnede coenobium 130u (30-cellig coenobium). Middencellen 15 - 25
x 15 - 28u; buitencellen (totqal) 27 - 30 x 14 - 20u. De hoorns zijn vanaf de
voet gerekend 18 - 21u| essentieier is echter de lengte van het smalle gefleelte dat de top vormtj deze zijn 8 - 15u lang, en over de gehele lengte 1 tot
l,5u breed. Aan de voet zijn de uitsteeksels 5u breed. Essentieel verschilpunt
met de typische vorm zijn de duidelijk opgezette hoornuiteinden, welke ook rela
tief lang zijn® Het celoppervlak van de eigenlijke randcellen is dicht bezet
met grove wratten, min of meer koncentrisch gerangschikt, welke het coenobium
een fraai uiterlijk geven. De omschrijving als variëteit is vrij willekeurig; het
kenmerk wordt wel als principieel gezien.

25
31» Pediastrum spec. 4 = P.boryanum var»

Plaat III, fig» 76; Plaat IV, fig. 79. Plastenbroekerkolk, Dirkswijde
Grootste doorsnede coenobium 90 — 130u. ffliddencellen B— 20 x 10 — 20u; bui—
tencellen (totale lenqte) 10 - 21 x 14 - 22u. Hoorns, gerekend vanaf het
diepste punt van de inbochting ertussen 2 — 4u; snel toelopend van een Bu
brede basis tot een lu brede top. Cellen fraai met een regelmatige granu—
lering versierd. Het enige verschil met de als P. boryanum aangeduide vorm
is de aard der hoorns; welke veel minder uitgesproken zmjn dan bij de typi
sche P. boryanum» Ze zijn korter en ze staan vaak divergerend ten opzichte
van elkaar. De nadruk komt dasrdoor veel meer te vallen op de inbochting
ertussen, welke wijd is en min of meer rond van vorm. Een dergelijke Pe
diastrum wordt in de literatuur regelmatig vermeld, dan altijd opgegeven
als P.boryanum zonder meer. Binnen het materiaal lijkt het achter om een
npqrt te onderscheiden vorm te gaan.

32. Pediastrnim duplex Weyen
Plaat IV, fig» BD, 81, 83, 84, 85, 86. Oirkswijde, Venematen,MastenbroekRr
kolk.

Rrootste doorsnede van het. coenofaium 100 tot 140u (bij .16 - 32cel—

lige coenobien); lengte der middencel]en van top tot top in straalrichting
7 - 24u; breedte (id. loodrecht hierop) 8 — 26u. Buitencellen evenzo 8 — 2 5
x 9 — 25u; lengte der hoorns vanaf hun basis 4 — 14u, toelopend van 3 — 8u
tot 1,5 — 4u breedte. Breedte van de gaten tussen de cellen 5 — 17u. De cel
len zijn nooit gegranuleerd.
33. Pediastrum limnetinum Thunmark

Plaat IV, fig. 82, Plaat V, fig. 87. Mastenbroekerkolk, Dirkswijde. Coenobium 75u in doorsnede; middencellen 9 - 22 x 11 - 22u; randcellen 10 — 30
x 9 - 22u. Lengte der hoorns 7 — 18u; breedte aan de top 1 - 3u; aan de basis
2 - 6u? breedte der gaten 7 - 9u.

De in oude loteratuur onderscheiden carie-

teiten clathratum en reticulatum van P« duplex, beschreven door Lagerheim,
worden door Thunmark als een aparte soort beschouwd, P. limneticum genoemd.
Ze zijn gekenmerkt door de relatief grotere tussenruimten tussen de cellen
en daarmee samenhangend de meer geprononceerde H-vorm

der cellen, zich ui

tend in relatief langere hoorns op de randcellen, In het materiaal waren vor
men van dit karakter aanwijsbaar, mogelijk als een aparte vorm te onderscheiden
en daarom als zodanig opgegeven.
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34.» Pediastrum araneosum (Racib.) G.M.Smith

Plaat V, fig. 88. Venematen.
Coenobium 170u in doorsnede; cellen 28 - 35 x 32 — 39^-5 hoorns op de buiten
cellen 7 - lo u, aan de top 3 - 8u breed.
Zeer grote, onregelmatig gevormde cellen. Karakteristiek is vooral de net
vormige adeing op het celoppervlak.
35. Pediastrum biradiatum Meyen
Plaat V, fig. 89.Venematen.
Coenobium 120u in doorsnede; binnencellen 15 - 20 x 15 - 18u; buitencellen
20 - 23 x 14 — 18u; lengte der hoorns 10 - 13u; op hun smalste punt 4 - 7u
breed, daarna weer verbredend en in twee spitse toppen, ieder 3 - 5u lang
uitlopend. Holten tussen de cellen tot l6u in doorsnede,
36. Pediastrum clathftatum (Schroeter) Leram.
Plaat V., fig. 90. Dirkswijde.
l6-cellig coenobium, 90u in doorsnede. Middencellen 10- 13 x 11 - 13u; randcellen 28 - 37 x 10 - 13u. Totale lengte der hoorns 19 - 30u» v311 ongeveer
15u breedte toelopend tot een top van lu breed. Er zijn vijf doorbrekingen,
tot 6u breed. Het celoppervlak is fijn gepunkteerd. De getekende vorm komt
min of meer overeen met de var, duodenarium (Baily)Rabenh., ook wel beschreven
als P.simplex var.duodenarium (Baily)Rabenh. De indeling in variëteiten over
tuigt niet; mogelijk zijn alle doorboorde vormen te zien als één variëteit
van P.simplex.
37. Monoranhidium contortum (Thüret)Leanerova
Plaat Y., fig. 91, 92. VenematenCellen solitair, fusiform, ter weerszijden geleidelijk in een spitse punt
uitlopend; in de vorm van een halve cirkelboog, welke echter aan één zijde
min of meer spiralig verder uitgetrokken is. De lengte der cel (27 - 35u»
van top tot top gerekend) is daardoor groter dan de halve cirkelboog, die
door de kromming gevormd wordt, die 25 - 28u bedraagt. De breedte der cel
len varieert van 1,5 - 2,5u. De chloroplast vult de gehele cel, tot aan de
toppen, maar heeft een onderbreking aan de buikzijde in het midden der cir
kelboog.

Deze diagnosis sluit ook goed aan bij die van Ankistrodesmus ar-

cuatbus Korshikov 1953» Deze wordt door Legnerova niet erkends ten dele wordt
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deze onder A. gracilis gebracht; een kolonievormende soort, welke echter
uiteen kan vallen, maar dan in kuituur meteen weer nieuwe kolonies vormt.
Kolonies in de^e geest zijn echter niet gezien.

38. Ankistrodesmus falcatus Ralfs
Plaat V, fig. 93»Venematen
"Bellen in bundelvormige 4-32 cellige kolonies, 60 - 6ju lang, 1 - 2,5u
breed in het midden, geleidelijk toelopend in een spitse punt; fusiform,
recht of iets gebogen. Bleekgroene chloroplast met fijne punktuering, als
"luchtvakuolen".
59. Tetraedron caudatum. var, incisum Lgh.
riaa.t V., fig. 94* Kast enbroekerkolk.
Cel 16 x 18u; diepte der inham 5u; lengte der uitsteeksels 5u; breedte 5 6u. Lengte der seta's 6 - 'Ju, Geen pyrenoid gezien. Het celoppervlak is fijn
korreld. De vijf armen, waarin het lichaam is opgesplitst liggen niet in Sên
vlak? de arm tegenover de diepe insnijding komt er buiten. Ze vormt daarmee ei
overgang naar T. reguläre.
40. Polyedràopsis nov. spec?
Een êênoelliget vrij zwevende algensoort met vier afgeplatte hoeken en sterk
konks-af verlopende zijwanden. Op de afplattingen aan de hoeken bevinden zich
vier (op iedere punt twee) stevige doorns, die aan de basis vrij breed zijn
(l - 2u) en die in een yunt uitlopen. De chloroplast is plaatvormig en ver
ankerd aan de hoekpunten. Ze draagt één grote pyrenoid in het midden van de
cel.
41. Botryococcus braunii Ktz.
Plaat V., fig.96. Dirkswijde.
Kolonie 145u lang; de delen van 15 tot 90u lang» Cellen 3 - 5u breed; lengte
is niet te zien. In het veld goed herkenbaar door de heldergroene laag, die
op het water drijft.
42. Wephrooytium spec. 1.
Plaat Y. fig. 97" Yossenbelt.
Doorsnede der kolonie 60u. Cellen 34 - 37 x 18 - 20u; lengte-breedte verhou
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ding ongeveer 2. Lijkt naar celinhoud, celvorm en afmetingen op N. ecdysiscepanum W.West, maar bij deze soort moeten de resten van de oude moedercelwan
den aio brokstukken rond de kolonie te zien zijn» Ook N. obesum komt in aanmer
king.
43. Coelastrum microporum Haeg»
Plaat V., fig. 98. Masteribroekerkolk.
Cellen 11 - 15u in doorsnede. Kolonie 60u.
44. Chaetosphaeridium globosum (Hordst.)Klebahn
Plaat V, fig. 99* Venematen.
Cellen 8 - 16 x 7 - 12u, de tuit 11 - 16 x 1,5 - 3u. Lengte vanbet vrije deel der
seta 30 - lOOu.

Eén cel met twee groene lichamen. Een delingsstadium?

45. Oedogonium spec. 1.
Plaat V. , fig. 100. Vossenbelt.
Cellen 20 - 34 x 5u; voetje 8 - lOu breed.
46. Stigeoclonium flagelliferum Ktttz.
Plaat YI, fig. 101, 102.Venematen.
Lengte der draden zonder eindhaar plm. 150u; lengte der cindhaar 400 - 800ti.
Cellen van de basisdraden 12 - 25 x 14 - 15u; naar de top steeds langer wordend,
tot 88u en tegelijk steeds smaller, tot Ju. Kenmerkend zijn de tonvormige op
zwelling der cellen en de grote lengte der eindharen. De vertakkingen zijn alle
naar

rên

zijde van de hoofdtak.

47. Clado"phora spec.
Plaat VI, fig. 104,105. Vossenbelt.
Cellen (Syncitien) 180 - lOOOu lang, 19u breed.
48. Coleochaete spec.
Plaat VI, fig. IO3, Venematen.
Doorsnede thallus 9Ou.
Kan C. scutata Bréb. zijn, de algemeenste soort. Sr zijn geen cellen getekend.
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49. Oedogonium decipiens Wittr.

Plaat VI, fig. 106,107,108,109. Venematen
Cellen 60 - 68 x 11 - 14u; Oogonien 17 - 40 x 35 - 38u; in het algemeen iets
langer dan "breed, "semiglobose", openend met een mediane spleet. Dwergmannet jes op of vlak naast het oogonium, tweecellig} cellen 13 — 16 x 2u.
50. Oedogonium spec. 2
Plaat VI, fig. 110. Vosseribelt.
Cellen 22 - 27 x 6 - 7u; oogonium 20 x 19u. Kleiner dan de vorige, overigens
er sterk op gelijkend.
51« Oedogonium spec. 3
Plaat VT, fig. 111. Venematen.
Grote vegetatieve cellen, tot 18u breed. Oogonium 45

x

45u» bolronfi, openend

met meerdere gaten.
52. Closterium cf. praelongum Bréb.
Plaat Vil, fig. 112. Venematen.
Lengte 700u; breedte 25u; lengte-breedteverhouding 28. Toppen stomp afge
rond, licht teruggebogen.
53. Closterium areolatum/braanli
Plaat Vil, fig. 113,119,120,121,126; Venematen.
Lengte 645 - 660u, breedte 27 - 28u. Top min of meer volgens het type acerosum; zonder deuk aan de rugzijde. De cel is echter voor deze soort tame
lijk slank. De roodbruine kleur en de in korrels opgeloste strepen, waarvan
sommige duidelijk dikker zijn dan andere (zie fig. 120) pleiten voor het
koppel areolatum en braunii (zie Heimans, 1936).
54. Closterium pronum Bréb.
Plaat Vil, fig. 114. Venematen.
Lange, dunne soort, 500 x 9u met recht middenstuk en iets gebogen uiteinden.
De toppen eindigen stomp, maar de cellen lopen naar de uiteinden wel steeds
slanker uit. De vorm valt onder de diagnose van C. proraum, maar wijkt tocli ?,f
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van de "bekende vormen door de minder gelijkmatige versmalling naar de toppen.
55. Closterium lanceolatum Ktttz.
Plaat VII, fig. 115, 116, 117, 118. Venematen.
450 - 490 x 45 - 50u; top 4»5 - 6u; kromming

50-55°»

Celvorm minder regelmatig en toppen minder toelopend dan in figuren staat
aangegeven: de buiklijn is licht concaaf maar heeft een brede opzwelling in
het midden. Dat lijkt op C. littorale Gay, die echter veel kleiner is. De
pyrenoiden (niet getekend) liggen wel op êên rij.
56. glosterium moniliferum (Bory)Ehr.
Plaat VII, fig. 124. Mastenbroekerkolk.
295 - 500u lang} breedte 58u; kromming 120°.
57. Closterium ehrenbergii Menegh.
Plaat VII, fig. 122, 123. Venematen.
Cel 53O x 90u. Zeer fijne streping. Pyrenoiden verspreid. Kromming 120°.
58. Closterium cf. lineatum
Plaat VII, fig. I25. Venematen.
Afmetingen 360 x 18u. Voldoet aan de diagnose van C. lineatum Ehrenb.; alleen
zijn geen strepen waar te nemen.
59. Cosmarium subcostatum Nordst.
Plaat VIII, fig. 128. Venematen.
3é - 40 x 32 - 35u; sinus 7 - 10u} isthmus 12u60« Cosmarium subprotumidum Nordst.
Plaat VIII, fig. 127. 26 x 24u; sinus 8u, isthmus éu.
Kleiner dan de vorige soort en met rechtere basishoeken, waardoor het basis
deel van de cel een meer rechthoekige vorm heeft.
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61. Staurastrum manfeldtii Delp.

Plaat VIII, fig. 129, 130. Venematen
Semicel 30u lang, 19u breed zonder armen, 7Ou met armen. Arman ongeveer 25u lang
en 13u breed aan de basis, 3/411 a&n de top. Isthmus 8u. In bovenaanzicht is de
afstand van top tot top 80u. Topstekekels 2u lang. Uitsteeksels aan de onderzéj de van de armen verbreed; ook op het topvlak van de semicellen zulke brede uit
steeksels in min of meer ruitvormige plaatsing.
62. Staurastrum longipes (Hot)Teiling fa maxima
Plaat VIII, fig. 131,132. Dirkswijfie.
Met armen meegerekend 65 — 73

x

50 — 80u; zonder armen 25 — 28 x 20 — 3Ou. Ar

men 25 - 46 lang en 1 - 2,5u breed.
63. Staurastrum polymorphum
Plaat VIII, fig. I30 a. Venematen.
Met armen meegerekend 25 x 30 — 35u> ongeveer 1 l/4 maal zo breed als lang. Ar
men 8 - lOu lang; aan de basis 6-85 aan de top ll/2 - Ju breed- Topstelels 1/2
- 2u lang. Sinus ong. 5u diep, isthmus 4 - 5u.
64. Staurastrum paradoxum Meyen
Plaat IX , fig. 139» 140. Mrkswi,j(n -•
Lengte 18, 25 zonder, 35u met armen. Breedte 15 - 20u zonder, 48 - 50u met armen
Armen zelf 14 - 2Oui mg 0
:>5,

Hicrasterlas crux- melitensis Hass.

Plaat VIII, fig. 133» Venematen.
150u lang, 150u breed. Isthmus 25u, sinus 70u. Lengte eindlob 5Ou. Diepte in
snijdingen àangs eindlob 35 - 40u; andere 25 - 30 resp. 2Ou. Men lette op de
driedeling van de onderste der bovenste zijlobbenj een kenmerk dat bv. in de
Peel nooit, in het Hol bij Kortenhoef altijd werd waargenomen (eigen teke
ningen, zie ook Heimans en Meyer, 1955)»
66. Pleurotaenium ehrenbergii
Plaat IX, fig. 138. Venematen.
Semicel 250 x 30u; top 22u breed. Eerste insnoering 4u diep, tweede 2u. Lengtebreedteverhouding 22,5» Volgens West en West een tameäijk groot exemplaar. Ver
der goed overeenkomend.
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67. Spirogyra spec.a
Plaat VIII, fig. 134 Vossenbelt.
Cellen 75 x 40a; één chlorofylhand, 4 - 10u breed.
68. Spirogyra spec.b
Plaat VII, fig. 135* Vossenbelt.
Cellen 78 x 9Ou; + 7 chlorofylbajiden; 3-6u breed.
69. Spirogyra spec.c
Plaat VIII, fig. 136, I37. Vossenbelt.
Cellen + 300 x 3Ou. 2 chlorofylbanden, 3 - 8u breed.
70. Spirogyra spec, d
Plaat IX, fig. 141, I42, Venematen
Vellen 90 x 45u; zygospore

+ 35 - 15^ • De geplasmolyseerde celinhoud in

fig. 142 is misleidend; dit moet een spirogyra zijn (anisogamie, vorm der zygote).
71. Mougeotia spec.
Plaat IX, fig. 143» I44. Vossenbelt
Cellen 100 - 150 x 26 - 35u; aan de top van een draad versmallend tot minder dan
2Ou. 3-8 grote sohijfvormige pyrenoiden per cel, tot llu in doorsnede. In
fig. 143 een cel met neiging tot gametangiumworming, die een gebogen vorm ver*toont.
72. Characiopsis pyriformis
Plaat IX, fig. 145« Venematen.
Cel 25u lang; ateel 12u. Grootste breeete 8u. Breedte der voet 3u=
73. Eaglena oxyuris Schmarda

Plaat X, fig. 146, 147. Dirkswijde.
160 — 178 x 22 - 30u(grootste breedte) Staartpunt (fig. 147) 7i -9u breed,
fijne puntenrijen niet getekend, wel gezieh. Naar de maten geoordeeld zou deze
vorm tot Bourrelly's fa.charkoviensis moeten worden gerekend, die identiek zou

sijn met E. oxyuris var. minor Defl. Het is in Nederland de meest algemene
grootteklasse.
74. Phacus clavatus Pang.
Plaat X, fig. 148. Dirkswijde
Afmetingen 34 x llu; staartpapil 2u lang, l|u "breed; paramylumkorrels 1-2
u lang. Onmiskenbaar een Phacus. Celvorm en het grote aantal kleine paramylumkorrels pleiten voor P. clavatus, alhoewel het uiteinde iets opgezet lijkt
als "bij P. oscillans Klebs
75. Phacus longicauda (Ehr.)Du.i.
Plaat X, fig. 149 Dirkswijde
Lengte 175u, waarvan de staart + 9Ou voor zijn rekening neemt. Grootste "breedte 62u; doorsnede paramylumlichaam 15u. Eén zijde gekerfd, wat doet twijfelen
aan de zin van het onderscheiden van een tweezijdig gekerfde

var.insecta.

76. Phacus tortus (Lerom.)Skv.
Plaat X, fig. I50 Dirkswijde
140 x 57ii; staart + 45u. Paramulumlichaam lOu in doorsnede. Torsie + 180°
Basisdeel van de cel iets opgezwollen. Volgens de beschrijving is de soort
niet langpr dan 115u.
77. Phacus acuminatus Stokes
Plaat X, fig. 151. Venematen
33 x 45u. Staart 3u» paramylufckern (?) 12iu in doorsnede.
78. Phacus spec.
Plaat X, fig. 152.

•

Lengde 52u» staart + 5u. Paramylumlichaam lOu in doorsnede. Doordat de cel
niet a fronte gezien is, niet te determineren.
79. Phacus pleuronectes (OFM)Du.i.
Plaat X, fig. 153» Dirkswijde
Afmetingen 46 x 36115 staart + 5u. Paramylumlichaam 9u in doorsnede.
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80« Peridinium spec.
Plaat X, fig. 154« Venematen
Afmetingen 58 x 17u. Wegens celinhoud niet te determineren.
81. Peridinium dinobryonis?
Plaat X, fiig. 162

Mast. kolk

Gvoene ronde parasieten op Dinobryon,

- 6u in doorsnede. Lijkt op tekening

van Nygaa-d maar is niet te determineren.
82. Chrysococcus biporus Sku.ja
Plaat X, fig. 155* Venematen
Cirkelronde cel, 8 - 9jt in doorsnede. Hoofdporus l-oU. Afmetingen als van C. rufescens, die echter maar één porus heift. De Chrysococcussoorten met twee poren
worden voorlopig maar onder de naam C.biporus samengebracht.
83. Dinobryon divergens Imh»
Plaat X, fig.156 tm. 162, I65. Venematen, Mastenbroekerkolk, Dirkswijde.
Afmetingen der cellen 34 - 60(leng&e) = 16 - 30(bovenstuk) + 14 - 30(onderstuk)
x 9 - 12(grootste breedte) of 5 - 8u(mondopening).
84. Dinobryon bavaricum Imh.
Plaat X, fig. 163, 164. Mastenbroekerkolk, Dirkswijde.
Afmetingen 87 - 95 = 25 + 37 - 40 x 8-g- - 10 of 7i - ôlsu.
85. Synura uvella
Plaat X. fig. 166. Dirkswijde
25 x lOu. Het gehele soortenkomplex onder êên naam samengebracht.
86. Mallomonas acaroides var, rotunda nov. var.
Plaat X, fig. I67. Mastenbroekerkolk.
Afmetingen 26 x 25u. Stekels van + 20 - + 40u; lengte der schubben tot 6u.
87. Parasiet in Bosmina longirostris
Plaat X, fig. I68, l69. Mastenbroekerkolk, Dirkswijde
Cellen 36 x 12u; lichaampjes 2 - 5u in doorsnede.
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88. Melosira

italioa

Plaat XI, fig. 170,172. Mastenbroekerkolk, Dirkswijde
lo x 8u; puntenstrepen in de breedte + 10 per lOu resp. 11-13 x 8-9,5u; 10 str. per
lOu = 10 over de hele breedte. Aantal puntenrijén minder en dus struktuur grover
dan door Hustedt is aangegeven. Sulcus slecht aangegeven.
89. Melosira varians
Plaat XI, fig. 171 Dirkswijde.
26 x 17u ("hoogte" 11 - 13u).
90. Melosira granulata
Plaat XI, fig. 173«Dirkswijde.
m 27-29 x 7-Qu. 8-10 punten in lOu; 5-6 rijen over de breedte der cel. Lengte der
uitsteeksels

4 en

17u.

91. St ephanodi3eus spec?
Plaat XI, fig. 174, 175»Dirksvrijde
Doorsnede 24 - 26u. Randpunten 4 - 6 in lOu. In de strepen 8-10 pnten in lOu.
92. Stephanodiscus astraea
Plaat XI, fig. 176 tm. 180. Dirkswijde, Venematen, Mastenbroekerkolk.
Doorsnede 17 - 28u. fig. 176 is met olieimmersie getekend. Strepen langs de rand
7-8 per lOu; punten naar het midden toe 8-10 per lOu. Volgens de afmetingen
behorend tot de var. minitula (Rtz.)Grun. Het is de vraag of die indeling gerecht
vaardigd is.
95. Fragilarla constraens (Ehr.)Grun.
Plaat XI, fig. 181 tm. 191» mastenbroekerkolk, Dirfciswijde, Venematen.
12 — 23ulang, 5 - 12u breed, 12 - 14 striae in lOu. . In het materiaal zijn
naast het type allerlei overgangen te vinden tussen de verschillende variëteiten:
var. binodis (fig. 181 tm. I84)» var. venter (fig. I85).
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94» Fragilaria capucina
Plaat XI, fig. I92. Mastenbroekerkolk
35 x 5,5u. Struktuur niet goed te zien. Maar te oordelen naar de vorm tot deze
soort behox'-nd.
95. Fragilaria cepucina var, mesolepta

Plaat XI, fig. 193,194,195. Venematen, Mastenbroekerkolk
Lengte 38 - 43u, grootste breedte 3»5 - 4u. Als vorige.
96. Synedra vaucheriae
Plaat XI, fig- 1?6. Yenenrvben.
20 x 3u. Struktuur niet goed te zien. Eenzijdige verdikking echter zeer duidelijk.
23.'. À'?1.eAr.a. P,3-rasiticr;
..laat XI, fig. 197jl9%198a. Lirkswijde
28 - 3öu lang; 5 - 10u breed. Kan net zo goed Fragilaria constricta

var. inflata

zijn. Toor beide zijn de afmetingen erg groot.
98. dynedra parasitica var, subconstricta
Plaat XI, fig. 199- 204» Mastenbroekerkolk, Venematen, Dirkswijde.
14,5 - 23 x 3,5 - 5,5u. Of F. construens var. inflata forma constricta. Misscien
komen beide voor. Pig. 204 lijkt vastgehecht aan een Surirella; fig. 199 lijkt uit
een handvormige kolonie te komen. Men lette ook op de verschillende afmetingen uit
de diversè monsterpunten.
99. Opephora martyi
Plaat XI, fig. 205, 206. Dirkswijde, Mastenbroekerkolk.
8 - 26 x 6 - 8,5uj + 6 strepen in lOu.
100. Diatoma elongatum Ag.
Plaat XI, fig. 208. Dirkswijde
60 x 3u-5 8 ribben in lOu.
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101» Asterionella formosa Hassall
Plaat XI, fig. 209 tm. 212. Mastenbroekerkolk, Dirkswijde.
78- 124 x 2,5- 5u.
102. Tabellar&a flocculosa (Roth.)Ktz.
Plaat XI, fig. 213. Venematen.

35 x 13,5u.
103. Achnanthes exigaa G-run.
Plaat XI, fig. 214 tm. 219, 221. Venematen, Mastenbroe kerkolk, Dirkswijde.
Afmetingen 13 - 17 x 5 - 6u. Fig. 217 vormt een overgang naar var. constricta.
Waarschijnlijk een zeer kenmerkende soort voor het type water.
104. Achnanthes exigua var, constricta
Plaat XI, fig. 220, 222, 235» Dirkswijde.
Breedte 3»5 - 4u, dus smaller dan de soort.
105. Achnanthes lanceolata Bréb.
Plaat XI, fig. 223 tm. 230. Venematen, Dirkswijde.
Afmetingen 12 - 24 x 5 - 9»5u. Fig. 229 niet goed te plaatsen.
106. Cocconeis pediculus Ehr.
Plaat XI, fig. 236. "Venematen
35 x 3611.
107. Cocconeis placentula Ehr.
Plaat XÎ, fig. 237» 238. Venematen, Dmrkswijde
31 - 32 x 15 - 16,5u.
108. Eunotia of. formica
Plaat XI, fig. 239» 240, 24I, 248; plaat XII, fig. 257»258. Mastenbroekerkolk, ve
nematen.
75 — 24O x 8 - 14u in het midden. Kenmerkend zijn de zwakke buiging, de min of meer
gelijkmatige breedte met opzwelling in het midden en de iets gezwollen toppen. De

streping is naar de uiteinden toe dichter. De toppen zijn niet "keilförmig"
zoals "bij E. formica; een enkele maal (fig.258) zeer zwak.
109» Bunotia .gracilis.
Plaat XI, fig. 242,243» Mastenbroekerkolk, Dirkswijde.
89 - 138 x 5 - 6u.
110. Eunotia pectinalis
Plaat XI, fig. 244 tm. 247» 249» Mastenbroekerkolk, Venematen.
29 - 52 x 4 - 9u(grootste breedte).
111. Eunotia faba.
Plaat XI, fig. 25O. Dirkswijde.
32 x 7»5u. Ruglijn iets sterkerr convex dan bij het type.
112. Caloneis amphisbaena
Plaat XIV", fig. 291. Venematen.
69 x 21u. Centrale aj?ea relatief smal voor deze soort, verkeerd getekend?
115. Caloneis amphisbaena var, subsalina
Plaat XI, fig. 25I. Venematen
77 x 24u.
114. Caloneis silicula
Plaat XI, fig. 250, 252, 254. Venematen
61 - 70 x 14 - 17u.
115. Caloneis schumanniana var, biconstricta
Plaat XIV, fig. 290. Mastenbroekerkolk.
68 x 15u.
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116.Stauroneis acuta W. Smith
Plaat XIV", fig. 256. Mastenbroekerkolk
134 x 22u.
117» Stauroneis phoenicenteron
Plaat XII, fig. 259»260.Dirkswijâe, Mastenbroekerkolk.
220 x 4O115 168 x 31u.
110. ifeidium iridis (Ehr.)Cleve forma
Plaat Xii, fig.261. Dirkswijde

168

x 30u.+

20 strepen in lOu. Streping voor de soort tamelijk dicht. Celomtrek

lijkt op var. vernalis Reichelt, maar loopt minder plotseling naar de toppen toe, ter
wijl de toppen zelf spitser zijn.
119. Gyrosigma acuminatum(Ktz.)ffbh.
Plaat XIII, fig. 283. Dirkswijde
135 x 22u. Strepen zowel horizontaal als vertikaal + 22 in lOu.
120. Gyro^sigma attengatum (Ktz.)Rbh.
Plaat XIII, fig. 284, Dirkswijde.
280 x 29uj longitudinale strepen + 10 in lou; dwarsstrepen + 16 in lOu. Groot
exemplaar.
121. Anomoeoneis sphaeroplaea (Ktz.)Pfitzer
Pia,at XL, fig. 255» Mastenbroekerkolk
73 x 23u; + 17 strepen in lOu.
122. Kavicula oblonga Ktz.
Plaat XII, fig. 262 tm. 265. Mastenbroekerkolk
133 - 165 x 17 - 2Ou.
123. Navioula radiosa Ktz.
Plaat XII, fig. 266, Plaat XIII, fig. 282. Dirkswijde, Venematen
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Afmetingen 60 x 9^-5 10 - 12 strepen per lOu.
124. Havicula gastrum Ehr.
Plaat XII, fig. 267.Mastenbroekerkolk
35 x l6u; 8 strepen in lOu.
125. Navicula rhynchocephala Ktz.
Plaat XII, fig. 268, plaat XIII, fig. 275,276. Venematen, Mastenbroekerkolk
47 — 53 x 12u; 9 strepen in lOu.
126. Naoicula of. oryptooephala
Plaat XII, fig. 269. Dirkswijde
J8 x lOu; 16 strepen per 10u,-

Vo»m, struktuur en afmetingen anders dan de

soort.
127. Navioula viridttla Ktz.
Plaat XII, fig. 27O tm. 274* Venematen, Dirkswijde; plaat XIII, fig. 277» Masten
broekerkolk.
Afmetingen 31- 56 x 8 - 13u» 10 strepen in lOu.
128. Navioula spec.
Plaat XIII, fig. 278, 279» Venematen
35 - 42 x 11 - 14115 7 striae in lOu. Lijkt op N. lacustris; maar deze soort heeft
een veel dichtere streping (12 - 16 in lOu) en een veel meer afgeronde centrale
area.
129. Navicula ouspidata Ktz.
Plaat XIII, fig. 280, 281, Mastenbroekerkolk
II5 - I35 x 28 - 30u. 11 - 13 striae in 10u; lengtestrepen wel te zien, niet te
tekenen.
130. Navicula wpula Ktz.
Plaat XIV, fig. 292,293. Venematen
25 - 32 x 7 - 8u» 20 - 24 striae per lo u-
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151« Pinnularia noMlia
Plaat XIII, fig. 285, 286, Dirkswijde, Mastenbroekerkolk.
293 x 41 en 225

x

32u. Fig. 286 heeft geen centrale en apioale opzwellingen

terwijl ook de raphe minder komplex schijnt. De grove streping (5 per lou)
pleit voor P. noMlis.
132. Pirmularia maior
Plaat XIII, fig. 287,288, Venematen, Mastenbroekerkolk
200 x 29 en l60 x 25u, 5-7 strepen in lOu. Tan de vorige verschuilend door de
topvorm, dé niet komplexe raphe (niet goed te zien) en de dichtere streping
(niet discontinu afgegrensd). Afgrenzing is dus twijfelachtig. Dit geldt ook
t.a.v. de volgende vorm.
133. Pinnularia viridis
Plaat XIII, fig. 289. Mastenbroekerkolk
105 x 23u. Raphe niet komplex; zou dam een vorm van P. maior zijn. Naar vorm en afme
ting is echter meer gelijkenis met P. viridis,
134 Cymbella ehrenbergii Etz.
Plaat XIV, fig. 294* Dirkswijde. 119 x 39u; 4-5 strepen per lOu

* Voor deze

soort tamelijk gro#. Verder goed overeenkomend.
155. Cymbella prostrata (Berkeley)Cleve
Plaat XIV, fig. 295»296. Vënematen, Mastenbroekerkolk
25 x 12, 22 x 9u? 10 - 12 strepen per lOu. Buiklijn voor deze soort tamelijk
konvex; verder goed overeenkomend.
156. Cymbella lanceolata (Ehr.)Van Heurck
Plaat XIV, fig. 297» Dirkswijde
I55 x 25u. 7-8 strepen per lOu.
137. Cymbella aspera
Plaat XIV, fig. 298, Mastenbroekerkolk.
Lengte celhelft 90u; breedte 40u; 5-6streï>en per lOu; duidelijk gepunkteerd; +
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6 punten in lOu. Afwijkend ten opzichte van C. aspera zijn de rechte raphe en
de zeer grove punktering.
158. Gomphonema constriotum
Plaat XIV, fig. 299» Venematen
32 x 9u» 15 strepen per lOu. Geen geisoleerde punt gezien, toch onmiskenbaar.
159. Gomphonema acuminatum
PLaat XIV, fig. 300» 301. Venematen.
54 x 8; 50 x 9u(midden). 8 strepen per lOu. Komt in vorm overeen met var. bre—
bissonii.

140.

Nltzsohia cf. vemicularis

Plaat XIV, fig. 302,303,304; plaat XV, fig.

315

tm. 325. Mast. kolk, Dirkswijde

Cellen alleen in gordelaanzicht sigmoid- Kielpunten onregelmatig; 11 - 13 in lOu.
Dwarsstrepen meer dan 30 per lOu.
Ilitzschia sigma (Ktz.)W.Smith
Plaat XIV, fig. 305, 306. Dirkswijde.
I30- 220 x 513-» Kielpunten 11 - 12 per lou.
142. Nitzschia scalaris
Plaat XIV, fig. 307» 308. Dirkswijde, Mastenbroekerkolk
Normale breedte 22 - 27u. Strepen 20 in 10u(?) Kenmerkend zijn vooral de onregel
matige kielpunten die in de schaal doorlopen, 6 - 8 in lOu. Struktuur fijner dan
in literatuur is aangegeven.
143. Nitzschka amphibia Grun.
Plaat XIV, fig. 309» Dirkswijde
20 x 3,5u (grootste breedte). Strepen 20 in lOu, duidelijk gepunkteerd. Opvallend
is de kleine insnoering aan de niet kieldraggftâi ii^dé»
144« Mitzchia romana Grim.
Plaat XIV, fig. 310. Venematen
28 x 3u? 30 strepen in 10 u. Cellen langer, smaller en meer lancetvormig dan de
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vorige, streping fijner en niet gepunkteerd.
145. Nitzschia disslpata (Ktz.)Grun.
Plaat XIV, fig. 311,312, Venematen
73 2C 5n; 43

x

6u. 10 kielpunten in lOu.

146. Nitzschia spec.
Plaat EIV, fig. 313» Dirkswijde
20 x 2u.
147. Nitzsohia tryblionella
Plaat XIV, fig. 314» Mastenbroekerkolk
I40 x 22u; 10 strepen in lOu; 7-8 kielpunten ixi lOu. Met sterke longitudinale
plooi (niet getekend)
148. Cymatopleura slliptica forma
Plaat XV, fig 326. Mastenbroekerkolk
168 x 75u.
149. Cymatopleu±a elliutica
Plaat

fig. 327«Dirkswijde

155 x 83u.
150. Cymatopleura solea
Plaat XV, fig. 328. Dirkswijde
30 x 9u.
151. Surirella robusta Ehr.
Plaat XV, fig. 329» Plaat XVI, fig. 351» Mastenbroekerkolk, Dirkswijde.
245 x 60, I95 x 65u; + 10 vleugelkanalen over lOOu. De vensters zijn iets smaller
dan de vleugelkanalen; wat pleit tegen S, robusta; maar lang niet zo smal als bij
S. elegans, de enige verder in aanmerking komende soort.

De tekeningen voldoen
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niet zo erg. Kenmerkend zijn naast de maten de heteropole celomtrek en het ontbreken
van doornachtige uitsteeksels.
152. Surirella biseriata Bréb.
Plaat XV", fig. 330, Plaat XVI, fig. 352. Kastenbroekerkolk, Dirkswijde
150 x 40? 215 x 5811» 20 resp. 13 vleugelkanalen in lOOu. Enkele vormen (vgl. ook
fig. 333 - 350) vaji deze zeer variahele âoort.
153. Surirella biseriata var, bifrons (Ehr.)Hust.
Plaat KV, fig. 331,332; plaat XVI, fig. 353. Dirkswijde, Venematen, Mastenbr.kolk
143 x 52î I37 x 47> 210 x 70u; 12 -

13

vleugelk-nalen in lOOu. Be sterk konvexe

randen zijn een kriterium voor onderscheid ten opzichte van de soort. Men lette ook
op het verschil in oppervlaktestruktuur.
154. Surirella capronii Bréb.
Plaat XVI, fig. 354. Dirkswijde.
24O x 354» 8 vleugelkanalen in lOOu.
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DETEHMIWATIELITEHATUIIR

Aan de namen van de gevonden organismen is al of niet een auteursnaam toe
gevoegd. Waar dat wel is gebeurd, kan verwezen worden naar de diagnose van
de betreffende auteurs de waargenomen vorm valt volledig binnen de variatie
van het door hem beschreven taxon. Waar géén auteursnaam is toegevoegd bestaat
t.o.v. bekende diagnosen een afwijking, die het gevolg kan zijn van:
1. tekort aan waarneming of onduidelijkheid in de waarneming
2. de aanwezigheid van verschillen met bestaande diagnosen in êên. of meer
kenmerken.
In deze gevallen is die soortsnaam opgevoerd waar de waargenomen vorm de
grootste gelijkenis mee vertoont.
Di-fc alles is gebeurd op gezag van de volgende standaardboeken:
Cyanophyta-

Desikachary, T.V.

Cyanophyta

I.C.A.R.Monographs on algae,
New Delhi, 1959» 686pp.

Huber- Pestalozzi,G. Das Phytoplankton des Sässwassers, l.Teil.
Die Binnengewässer 16.1.
Stuttgart, 1938. 342pp.
Skuja, H.

Taxonomie das Ehytoplamktons einiger Seen in
üppland, Schweden.
Symb. Bot. Upsal. 9*3»
Uppsala, 1948. 399pp«+pl.

Chlorophyta

Fott,B., 1972

Tetrasporales. Bd. 6 Das Phytoplankton des Süsswassers. Die Binnengewässer.

16.6
Stuttgart 1972.
Brunnthaler, J#

Protococcales

Die Sflsswasserflora Deutschlands,
H.5.
Jena, 1915«

Prescott, G.W.

Algae of the Western Great Lakes area.
Dubuque,

Printz, H.

I96I. 978pp.

Die Chaetophoralen der Binnengewässer. Hydrobiologia
24.1-3 PP.l-376.

zie voor verdere opgaven Chlorophyta: P.J.Schroevers- Synopsis van
levende Objekten, etc. RIN, 1976.
Conjußatae

Westy. , G.S.West en N. Carter

A Monograph of the british Desmidiaceae.
London 1907-1923 repr.1971«

Czurda,V.

Zygnemales.

Die Sflsswasserflora Deutschlands H.9
Jena 1932.
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Chrysophyta, Euglenophyta, Pyrrophyta- Huber Pestalozzi, G. Das Phytoplankton des
Sttaswassers, deel 2.1, deel 3 en deel 4«
Die Binnengewässer lé
Stuttgart, 1941» 1955» 1968.
Bacillariophyta

- Hustedt, F. Baoillariophyta(Diatomeae)

Die Süsswasserflora

Deutschlands, H.10.
Jena, 1030
Verff, A. van der en H.Huls- Diatomeeenflora van Nederland.
Abcoude/De Hoef, 1957- 1974

PLAAT I

1

flastenbroekerkolk

Chlorobacterie no. 5

Uenematen(2 tm.15), flas-

2 tm. 20 Chlorobacterie no« 6

tenbroekerkolk (16,21,
22),Dirkswijde(l7 tm.20)
21, 22

Rhabdoderma lineare

Venematen

23

Tetrachloris merismopedioides Skuja

Dirkswijde

24

Draadvormige bacterie no. 1

flastenbroekerkolk

25

Draadvormige bacterie no.

2

Dirkswijde

26,27,2B Microcystis incerta Lemm.

Venematen(26,27), Dirks-

29,30,31 flisrocystis flos-aquae(ljJittr.)Kirchn.

wijde(28)
flastenbroekerkolk(29),
Dirkswijde(30,31)

32

Microcystis marginata (flenegh.)Ktz.

Venematen

33

flerismopedia glauca (Ehr.)Nëg.

Venematen

34

Lyngbya spec. no.3

flastenbroekerkolk

35

Lyngbya spec. no.5

Dirkswijde

36

Lyngbya spec. no.6

Venematen

37

Anabaena spec. no.3

Dirkswijde

38

Anabaena spec. no.4

flastenbroekerkolk

39

Lyngbya spec. no.9

Venematen

40, 41

Oscillatoria mougeotii Ktz.

flastenbroekerkolk, dirkswijde.

42, 43.

Lyngbya borgerti

flastenbroekerkolk

44 tm47

Lyngbya limnetiâa

Dirkswijde(46), flas
tenbroekerkolk 44,45,47)

48

Lyngbya spec. 7

flastenbroekerkolk

59, 50

Lyngbya spec. 8

flastenbroekerkolk

51

Palmogloea schroeteri (Chod.)Fott

Venematen

PLAAT II

fig.
"

52 tm. 57

Scenedesmus naegelii Bréb.

Dirkswijde

58 tm. 62

5. opoliensis

Mastenbroekerkolk
(58,59), Dirkswijde (60,61,62)

H

63

S. Bcornis (Ralfs)Chod,

Dirkswijde

64

S. spec. 3

Dirksuijde

65, 66, 67

5. spec. 10

Uenematen

68

S. denticulatus

Venematen

PLAAT

III
t

fig, 69 tm. 73;75

Pediastrum boryanum (Trp.jMenegh.

Mastenbroekerkolk (71),
VenematBn(72), Dirkswijde
(69, 70, 73, 75).

»

74

Pediastrum boryanum var.longicorne Reinsch

»

76

Pediastrum spec, 4 (= P. boryanum var.)

Venematen
Flastenbroekerkolk

PLAAT IV

fig. 77,78
"

79

80

Pediastrum boryanum (Turp»)Menegh.

Dirkswijde

P» spec. 4 = P« 'boryanum var.

Dirkswijde

P. duplex Mejten

Dirkswijde

"

81

P. duplex Meyen

Venematen

"

82

P. limneticum Thunmark

Mast enbro ekerkolk

84, 85, 86, 83

P» duplex

Mastenbroekerkolk

PLAAT Y

87

Pediastrum limneticum Thunmark

Dirkswijde

88

P. araneosum (Rae.)G.M.Smith

Venematen

89

P. biradiatum Meyen

Yenematen

90

P. clathratum (Schroeter) Lemm.

Dirkswijde

91

92

Monoraphidium contort um (Thuret)Legnerova

Venematen

93

Ankistrodesmus falcatus Ralfs

94

Tetraedron caudatum var, incisum Lag.

95

Polyedriopsis spec.

Vosseribelt

96

Botryococcus braunii Kütz.

Dirkswijde

97

Nephrocytium soec. 1

Vosseribelt

98

Coelastrum microporum Häg.

Mastenbroekerkolk

99

Chaetosphaeridium globosum (Wordst.)Klebahn

100

Oedogonium spec. 1

Venematen
Mastenbroekerkolk

Venematen

Vossenbelt

PLAAT VI

fig.

101,102

Sb.geoclonium flagelliferum Kütz.

Venematen

103

Coleochaete spec.

Venematen

104»105

Cladophora spec.

Vossenbelt

106, 107, 108, lo9

Oedogonium decipiens Wittr.

Venematen

110

Oedogonium spec. 2

Vossenbelt

111

0. spec. 3

Venematen

BT»

PLAAT VII

112

Closterrum cf. praelongum Br#b.

Venematen

113,119,120,121,126

C. areolatum / braunii

Venematen

114
115 tm. 118

C. pronum Br£b.

Venemten

C. lanceolatum Ktttz.

Venematen

122, 123

C. ehreribergii Menegh.

Venematen

124

C. moniliferum(Bory)Ehr.

Mastenbroekerkolk

125

C. llneatum cf.

Venematen

Tnr"*'

PLAAT VIII

fig. 127
H

128

Cosmarium subprotumidum
C. subcostatum

Nordst.

Nordst.

Venematen
Venematen

H

129, I30

Staurastrum manfeldtii Delp-

Venematen

H

131, I32

S. longipes (Nordst)Teiling- fa.maxima

Dirkswijde

H

I30 a

S. polymorphum

Venematen

«

133

Micrasterias crux-melitensis Hass.

Venematen

H

134

Spirogyra spec, a

Vossenbelt

it

135

S, spec, b

Vossenbelt

h

136,137

S. spec, c

Vossenbelt

mr

PLAAT IX

H
OD

Yenematen

Pleurotaenium ehrenbergii

tl

139, 140

Staurastrum paradoxum Meyen

Dirkswijde

tl

141, 142

Spirogyra spec.

Yenematen

II

143, 144

Mougeoiria spec.

Yossenbelt

II

145

Charaeiopsis pyriformis

Yenematen

fig.

ix:

PLAAT X

Buglena oxyuris Schmarda

Dirkswijde

148

Ehacus clavatus Dang.

Dirkswijde

149

P. longicauda (Ehr.)Duj.

Dirkswijde

150

P. tortus (Lemm.)Skv.

Dirkswijde

151

P. acuminatus Stokes

Yenematem

152

P. spec.

Dirkswijde

153

P. pleuronectes (O.ï'.M.)Du.j.

Dirkswijde

154

Peridinium spec.

Venematen

155

Chrysocoecus "biporus Skuja

Venematen

156

Dino"bryon divergens Imhof

Venematen

157 tm.159, 162
160, 161, I65

D. divergens Imhof

Mastenbr.kolk

D. divergens Imhof

Dirkswijde

fig. 146, 147

op fig. I62s
cf. Peridinium difaofcryonis

"
"

166
167

Dirkswijde

Synura uvella
Mallomonas acaroides var. rotunda
nov. var.

" 168, I69

parasiet op Bosmina longirostris

Mastenbr.kolk
Mastenbr.kolk
Dirkswijde

PLAAT XI

fig. 170,

172

Melosira italica

Mast. kolk(l70), Dirkswijde (l72)olieimm.

"

171

M. varians Ag.

Dirkswijde

"

175

M. granulata (Ehr.)Ralfs

Dirkswijde

"
"

174, 175
176 tm. 180

Stephanodiscus spec?

Dirkswijde

S. astraea

Dirkswijde(176,178,180),Venematen(177)
Mast kolk (179), 176 olieimm.

" 181 tm 189

Fragilaria construens (Ehr)Grun.Mast.kolk(l8Ï tm.186,189,191)»Dirks
wijde(l87),Venematen(l88,189)5I8I/I84,
187»189 olieimm.
P. capuoina

I92
193, 194, 195

I96

P. capuoina var. mesolepta Venematen(l93)Mast. kolk (194,195)«
Synedra vaucheriae

197» 198, 198a S, parasitica

I99

tm. 2o4

Masteribr. kolk
Venematen olieimm.
Dirkswijde. 198a olieimm.

S. parasitica var,subconstricta Mast.rVenematen, Dirkswijde.20l/2o4
olieimm.

205 tm. 207
208

Opephora martyi Her.

Dirkswijde(205,206),Mast.kolk(207)

Diatoma elongatum kg,

Dirkswijde

269 tm. 212

Asterionella formosa Hass.Mast. kolk(209,210,212)Dirkswijde(21l)

213

Tabellaria flocculosa(Roth)Ktz. Venematen

214 tm. 221

Achnanthes exigua Grun.

Venematen (214,215,216),Mast(217)Dirkswijde(218,219,22l)

«

220,222,235

A.exigua var.oonstricta

Dirkswijde. olieimm.

"

123 tm. 23O

A, lanceolata Br£b.

Venemajren, Dirkswijde

"

236

Cocconeis pedicuius Ehr. Venemajren

"

237,238

C. placentula Ehr.

Venematen, Dirkswijde

" 239/24I, 248

Eunotia cf. formica

Mast, kolk, Venematen

"

E. gracilis

Mast.kolk, Dirkswijde

" 244/247r 249

E. pectinalis

Mast, kolk, Venematen

" 25O, 252, 254

Oaloneis silicula

Venematen

" 25I

G. amphisbaena var.subsalina(Donkin)Cleve

"

255

Anomoeoneis sphaeroplaea(ktz.)Efitzner Mast.Kolk

"

256

Stauroneis acuta W.Smith Mastenbroekerkolk

242,243

Venematen

*1-

PLAAT XII

258
259, 260
257,

Eunotia cf formica

Yenematen

Stauroneis phoenicenteron

Dirkswijde(259), Mast enbro ekerkolk(260)

261
262 tm. 265

Neidium iridis (Ehr)Cleve forma Dirkswijde
Nawicula o"blonga Ktz.

Dirkswijde(262,26j),
Mastenhr.kolk(264,265).

266

Navioula radiosa Ktz.

Dirkswijde

267

Nävicula gastrum Ehr.

Mastenbroekerkotk

268

Wavicula rhynchocephala Ktz«

Venematen

269

Navioula cf. cryptocephala

Dirkswijde olieimm.

270 tm. 274

Navicula viridula Ktz.

270,272,274 Venematen,
271,273 Dirkswijde. fig.
27O t;n 273 olieinan.

Xll

PLAAT XIII

275, 276

Navicula rhynchocephala Ktz.

Mast, kolk

If

277

N. viridula Ktz.

Mast, kolk

tl

278, 279

N. speo.

Venematen

tt

280, 281

N. cuspidata Ktz.

Mast, kolk

II

282

N. radiosa Ktz.

Yenematen

tt

283

Gyrosigma acuminatum (Ktz)ïïbh. Dirkswijde

ft

284

G. attenuatum (Ktz.)Hbh.

Dirkswijde

ft

285, 286

Pinnularia nobilis

Dirkswijde(285)

fig.

Mast.kolk(286)
ft

287, 288

P. maior

Venematen(287),
Mast.kolk(288)

tt

289

P. viridis

Mast. kolk

PLAAT XIV

fig.

290

Caloneis schumanniana var. biconstricta

Mast.kolk
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291

C. amphisbaena

Venematen

292,293

Navicula pupula Ktz.

Venematen

294

Cymbella ehrenbergii Ktz.

Dirkswijde

295, 296

C. prostrata(Berkeley)Cleve

Venematen(296),
Mast.kolk(295)5
296 olieimm.
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297

C. lanceolata(Ehr.)Van Heurck

Dirkswijde

298

C. aspera

Mastenbroekerfco!

299

Gomphonema constrictum

Venematen

300,301

G. acuminatum

Venematen

302,303,304

Nitzschia cf. vermicularis

Mast,kolk,Dirks'
wijde(304)
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II

305,306

N. sigma (Ktz.)W.Smith

Dirkswijde

307,308

N. scalaris

Dirkswijde(307)
Mast. kolk(308)
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II
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310

K. amphibia Grün.

Dirkswijde

N. romana Grun.

Venematen

311, 312

N. dissipata (Ktz)jGrun.

Venematen

313

N. spec.

Dirkswijde

314

N. tryblionella

Mast, kolk
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326

Cymatofileura elliptica forma

Mastenbroekerkolk

327

C. elliptica

Dirkswijde

328

C. solea

Dirkawijde

329

Surirella robusta Ehr»

Mast enbro ekerkolk

330

S. biseriata Bréb.

Mastenbroekerkokk

331, 332

S. biseriata var. bifrons (Ehr.)Hust. Dirkswijde(331)»
Yenematen(332)

333

tm.

350

Vormvariatie van Surirella's in Kastenbroekerkolk
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Stirirella robusta Ehr,

Dirkswijde

S. biseriata Bréb.

Dirkswijde

S. biseriata var. bifrons (Ehr)Hust. Masteribr.kolk
S. capronii

Dirkswijde
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