De sieralgen van
Meijendel

Figuur 3. De geografische verspreiding van Zeevenkel (links)
en Duinviooltje (rechts), aangegeven met grijze blokjes. De
bemonsterde populaties zijn gemarkeerd met een zwarte
ster. Uit Latron et al. 2019 (Bronnen: http:/siflore.fcbn.fr en
http://www.gbif.org/).

Sieralgen (Desmidiaceeën) vormen een groep van vrijwel uitsluitend in zoet water voorkomende
eencellige groenalgen. Er komen in Nederland circa 700 soorten voor, exclusief de variëteiten. Ze
komen aan hun Nederlandse naam door de vaak fraaie vormen (Fig. 1). De heldergroene cellen,
veelal 0,01 tot 0,1 millimeter groot, zijn ook onder de microscoop zeer opvallend. Onderzoek

Genetische variatie
Zeevenkel liet een bescheiden hoeveelheid genetische
variatie zien. Er bleek geen relatie tussen de hoeveelheid
genetische variatie en de geografische locatie van de bladmonsters, van kerngebied naar randpopulatie. Zo’n relatie
zou je wel verwachten wanneer de rand door slechts een
klein aantal individuen zou zijn gekoloniseerd. Dat wijst
erop dat er meerdere kolonisaties geweest moeten zijn.
Dat zal ongetwijfeld samenhangen met de zaadverspreiding via zeewater en de lange levensduur van de zaden.
Duinviooltje laat juist een verhoudingsgewijs hoog niveau
van genetische variatie zien. Er viel een sterke afname
in genetische variatie te zien in de krimpende marginale populaties in Noord-Frankrijk, ten opzichte van de
kernpopulaties in Nederland. De analyses wijzen ook op
een laag niveau van recente overdracht van genen tussen
kern en rand. Dat is te verwachten bij korte-afstand zaadtransport door mieren.

Bestuivingspatroon
Hoewel het totale niveau van genetische variatie in
Zeevenkel bescheiden is, laten de lokale populaties heel
duidelijke genetische verschillen zien. Dat hangt samen
met de neiging tot zelfbestuiving. Uit de analyses van de
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genetische data blijkt dat de mate van zelfbestuiving minimaal 25% bedraagt en oploopt tot 94%(!). Dat zou kunnen
samenhangen met het feit dat de kolonisten het zonder
partner moeten doen. Dit blijkt echter niet het geval, want
er is geen verschil gevonden in het percentage zelfbestuiving in de kernpopulaties en de randpopulaties.

aan het voorkomen van sieralgen wordt in Nederland sinds begin vorige eeuw gedaan, waarbij

In de geïsoleerde randpopulaties van het Duinviooltje
in Noord-Frankrijk, die een duidelijke achteruitgang in
aantal planten laten zien, ligt een toename van zelfbestuiving voor de hand. Toch blijkt dit niet eenduidig uit de
DNA-analyses.

kalkrijke duinen niet of nauwelijks
zijn onderzocht op het voorkomen
Trefwoorden
van sieralgen. Voor de kalkarme
Sieralgen, soortensamenstelling, wateren.
duinen was dat overigens niet veel
beter, en het weinige onderzoek dat
hier wel is gedaan liet weliswaar toch
Het onderzoek concentreerde zich lange tijd op vennen
redelijk wat soorten zien, maar vooral triviale soorten van
op de zandgronden, waarbij bleek dat vooral (zeer) zwak
het geslacht Cosmarium (Van Tooren & Van Tooren, 1982;
gebufferde vennen extreem rijk aan soorten konden zijn.
Bruin et al., 2011). Soorten van de geslachten Euastrum
Enkele vennen nabij Oisterwijk in Brabant spanden daarbij
en Micrasterias, veelal kenmerkend voor voedselarme en
de kroon met tot 100 soorten per ven. Vanaf de jaren 50
minder gebufferde milieus, werden hier maar niet of nauwerd duidelijk dat ook bijvoorbeeld trilvenen in het laagwelijks gevonden. De soortensamenstelling in duinplassen
veengebied erg rijk aan soorten kunnen zijn en de venis totaal anders dan die in wateren op het pleistoceen, ook
nen zelfs konden overtreffen in aantal soorten. Een hoge
in de ontkalkte binnenduinen van de Waddeneilanden,
soortenrijkdom van sieralgen wijst dikwijls op een goede
hetgeen mogelijk ook te maken heeft met de saltspray die
waterkwaliteit. In zeer voedselrijke wateren maar ook bijmaakt dat deze duinwateren toch altijd veel rijker aan mivoorbeeld in extreem zure hoogveenmilieus is het aantal
neralen zijn dan vergelijkbare wateren in het binnenland.
soorten over het algemeen zeer laag maar de soorten zijn
dan wel weer kenmerkend voor die milieus. Sieralgen zijn
Gegevens over de Zuid-Hollandse duinen zijn er nauwelijks.
daarmee tevens heel bruikbaar om de waterkwaliteit te
Een oud artikel van Obbes (1930) vermeldt voor Meijendel
karakteriseren.
16 soorten. Het gaat hier overwegend om algemenere soorten van vrij voedselrijke omstandigheden, inclusief een
Lange tijd was het idee dat sieralgen niet houden van
soort (Cosmarium holmiense var. integrum) die typerend is
een overmaat aan kalk en dat maakt dat de wateren in de
voor regelmatig droogvallende milieus zoals duinvalleien.

Conclusies
Dit onderzoek laat zien dat de verwachtingen over de
genetische variatie en het bestuivingspatroon in populaties van planten die heel recent aan grensverschuivingen
onderhevig zijn niet overeenkomen met het klassieke statische model waarin soorten algemeen zijn in het centrum
van hun verspreidingsgebied en schaars in de randgebieden waar de omstandigheden minder gunstig zijn. De
voorspelling van een geringere genetische variatie in de
marginale gebieden kwam wel uit voor Duinviooltje, maar
niet voor Zeevenkel. De voorspelling dat zelfbestuiving
in de marginale gebieden een grotere rol speelt, werd bij
geen van de twee soorten bevestigd.
Eddy van der Meijden
edvandermeijden@gmail.com
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vooral de naam van Jacob Heimans genoemd kan worden.
T E K ST: B A RT VA N TO O R E N , R O L A N D LU TS E N F R A N S KO U W E TS
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Deze achtergrond maakt dat de verwachtingen niet heel
hoog waren gespannen toen werd besloten om in het kader van het 5000-soorten jaar ook een aantal duinplassen
te onderzoeken op het voorkomen van sieralgen.

voedselrijk en deels beschaduwd plasje, ‘Het Veentje’ genoemd, veel meer in de binnenduinen gelegen dan de overige monsters. Hier werden slechts enkele triviale soorten
in aangetroffen.

Een overvloed aan Cosmariums

De overige monsters waren afkomstig uit een infiltratieplas
en uit de Kikkervalleien en Libellenvallei. Ondanks de droge zomer van 2018 bevatten deze nog volop water.

De sieralgenwerkgroep (www.desmids.nl) organiseerde op
15 september 2018 een excursie in Meijendel. Monsters
werden door ons verzameld door waterplanten uit te knijpen of door met een planktonnet door het water te gaan.
We verzamelden in totaal zeven monsters (tabel 1, Fig. 2).
Hiervan is het zevende monster afkomstig uit een klein,

De monsterlocaties verschilden erg van elkaar. Zo was
monster 1 afkomstig uit een infiltratieplas waarbij de
sieralgen vooral zijn verzameld in met een dreg opgeviste
en uitgeknepen waterplanten, vooral veel kranswieren.
Daarentegen was bijvoorbeeld monster 6 afkomstig uit de
Libellenvallei, een vrij uitgestrekte en ondiepe plas met
een geringe hoeveelheid waterplanten en langs de randen
duinvalleivegetaties.

Figuur 1. Een voorbeeld van een fraaie sieralg, Micras-
terias crux-melitensis, veel voorkomend in trilvenen. Foto
Bart van Tooren.

Een inventarisatie op Voorne in 1982 (B.F. van Tooren, ongepubliceerde data) leverde in het Brede Water 16 soorten
en in het het Quackjeswater 15 soorten op, steeds vooral
algemene soorten van voedselrijke milieus. De laatste jaren
zijn er op de website waarneming.nl wel meer opgaven
te vinden, zoals uit de Amsterdamse Waterleidingduinen,
maar de soortenrijkdom is per water over het algemeen
niet hoog. Daar komt nog bij dat de wateren in de duinen
langs de Zuid-Hollandse kust overwegend infiltratiewateren zijn, aangelegd voor de bereiding van drinkwater. Het
is van oorsprong rivierwater en mede door nalevering van
nutriënten uit de vaak slibrijke bodem is het water op veel
plaatsen nog steeds voedselrijk en veelal ook kalkrijk.

Aardig te noemen is dat het merendeel van de door Obbes
(1930) aangetroffen soorten ook nu weer werd gevonden.
Daarbij gaat het om algemene soorten als Cosmarium botrytis, C. granatum, C. subpunctulatum en C. vexatum, maar
ook om de minder algemene Cosmarium biretum.

Bijzondere soorten
Er werden circa zes Cosmarium soorten aangetroffen die
niet of nauwelijks uit Nederland bekend zijn, zoals de
soorten afgebeeld in de figuren 4 en 5). Het gaat daarbij
om soorten met een ingewikkelde taxonomie en deels
zelfs mogelijk om nog geheel onbeschreven vormen. Die
onbeschreven vormen zijn overigens al wel bekend uit
vooral Frankrijk, waar ze zijn aangetroffen in eveneens

Figuur 2. De zeven monsterpunten in Meijendel.
Bron: https://www.openstreetmap.org.

nummer
locatie

Naam

aantal
monsters

coördinaten

aantal
soorten

Korte beschrijving

1

infiltratieplas

3

82656

461360

38

Grote plas, knijpmonster van o.a. kranswier

2

Libellenvalleien

2

82567

461419

21

Ondiep plasje met veel riet, zegges en ook flap

3

Libellenvalleien

2

82467

461444

34

Ondiep plasje met veel riet, kleine lisdodde en watermunt

4

Kikkervalleien

2

83972

463244

32

Grote ondiepe plas met duinvalleivegetatie er langs. Plas zelf
met veel kaal zand,

5

Kikkervalleien

2

83925

463376

30

Ondiepe duinplas met watermunt, waterpunge en gewone
waterbies

6

Kikkervalleien

3

83928

463594

47

Klein plasje met veel drijvend fonteinkruid en veel kranswier

7

het veentje

2

83786

461542

10

Half beschaduwd plasje met o.a. drijvend fonteinkruid, klein
kroos en lidsteng

Tabel 1. Locatiegegevens en globale beschrijving van de bemonsterde wateren.
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Het resultaat was verrassend. We troffen in totaal circa 80
soorten aan, waarvan circa 50 van het geslacht Cosmarium,
een uitzonderlijk hoog aantal, zeker in verhouding tot het
voorkomen van soorten van de andere genera. We troffen zoals verwacht geen Micrasterias-soorten aan, en het
geslacht Euastrum wordt alleen vertegenwoordigd door E.
lacustre (Fig. 3). Deze soort komt ook regelmatig voor op de
Waddeneilanden. Zoals te verwachten was indiceerden de
meeste soorten een min of meer gebufferd milieu, voedselrijk maar ook weer niet overdreven rijk aan voedingsstoffen.

Van alle soorten sieralgen zijn indicatiewaarden bekend
(Coesel & Meesters, 2007), die aangeven in welk habitat de
soort preferent te vinden is. Ondanks de grote verschillen
tussen de monsterlocaties was de soortensamenstelling
van de sieralgen niet wezenlijk verschillend voor wat
betreft hun ecologische indicatie, al waren de soorten
vaak wel deels andere. De enige afwijkende locatie is de
infiltratieplas (locatie 1), die duidelijk een hoger percentage voor matig tot sterk gebufferde en voedselrijke wateren
kenmerkende soorten bevat dan de monsters in de Libellenvalleien of Kikkervallei.
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Figuur 3. Euastrum lacustre. Foto© Roland Luts.
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Figuur 4. Cosmarium anisochondrum (electronenmicroscopische foto), nog niet eerder gepubliceerd voor Nederland.
Foto© Frans Kouwets.
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Pilobolus oedipus, een
nieuwe kogelschieter
voor Meijendel en voor
Nederland

voedselrijke, kalkrijke maar schone wateren. Publicatie
van deze soorten voor Nederland zal op een later tijdstip
plaats vinden (Kouwets, in prep.). Cosmarium pachydermum var. aethiopicum (Fig. 6) is een in Nederland vrij
zeldzame soort van schoon en zwak gebufferd water die
opvallend vaak werd aangetroffen.
Een uitgebreider onderzoek zal waarschijnlijk nog veel
meer verrassende vondsten opleveren al zal het wel ploeteren betekenen om de vaak heel nauwverwante soorten
van het geslacht Cosmarium van elkaar te onderscheiden.
Het onderzoek in deze duinvalleien en infiltratieplassen
leert dat de soortenrijkdom niet onder hoeft te doen voor
de meeste hedendaagse vennen.

Figuur 6. Cosmarium pachydermum var. aethiopicum,
een vrij zeldzame soort van zwak gebufferde wateren.
Foto Roland Luts.

Tijdens onze paddenstoeleninventarisatie in de Bierlap op 15 juli 2020 viel het op dat heel
veel paardenvijgen helemaal bedekt waren met een dichte laag kogelschieters (Pilobolus).
Op elke hoop keutels stonden vele honderden, zo niet duizenden zwammetjes, als haren op
een hond (Fig. 1). Kogelschieters horen tot de lagere fungi en ze zijn (nog) niet opgenomen
in de standaardlijst van de Nederlandse paddenstoelen (Arnolds & Van den Berg 2013).
Ook in Verspreidingsatlas.nl zoek je ze tevergeefs. In Waarneming.nl zijn wel een drietal
soorten te vinden.
T E K ST: L EO J A L I N K

Figuur 5. Cosmarium cataractarum (electronenmicroscopische foto), pas sinds kort bekend uit Nederland.
Foto Frans Kouwets.

Trefwoorden
Paddenstoel, kogelschieter, paardenkeutel.
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Kogelschieters zijn toch vrij algemeen en als groep zijn ze heel goed
te herkennen. Ze bestaan uit een
draaddun steeltje dat aan de bovenkant overgaat in een meestal hoger
dan breed bolletje (lensje). Zowel
steel als lensje zijn doorzichtig en
glashelder, soms iets geel. Bovenop
het lensje zit een afgeplat kogeltje,

het sporenkapsel (Fig. 2). Dit kapsel
bevat de sporen die bij rijpheid zwart
zijn. Het sporenkapsel wordt uiteindelijk met enorme kracht afgeschoten in
de richting van de zon, zodat het tot
wel 2 meter verderop terecht komt en
daar aan de vegetatie blijft kleven. De
sporen komen pas vrij na het passeren van maag en darmen van een

PILOBOLUS OEDIPUS, EEN NIEUWE KOGELSCHIETER VOOR MEIJENDEL EN VOOR NEDERLAND

grazer en zijn daarna dus al aanwezig
in de verse mest. Dat geeft ze een
forse voorsprong op hun concurrenten bij het koloniseren van die mest
en daarmee de vorming van nieuwe
kogelschietertjes. Vaak zijn de eerste
kogelschieters al na enkele dagen
aanwezig op de verse mest.

Grote grazers
Wie het graasgedrag van grote grazers
enigszins kent, snapt het voordeel
van dat verre schieten. De meeste
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