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1. Inleiding 

De doelstelling van dit onderzoek is een inventarisatie van draadalgen in 

duinpoeltjes te Oostvoorne en het beschrijven van deze poeltjes. In 1980 werden 

draadalgen in deze poeltjes geïnventariseerd door 2 studenten van de Vrije 

Universiteit te Amsterdam: ROZIJN & TEN CATE (1981). Het onderhavige 

onderzoek is een verdieping van deze eerste inventarisatie. In dit rapport zal een 

overzicht gegeven worden van alle soorten Zygnematale algen die op Oostvoorne 

zijn waargenomen in de jaren 1975-1983. Het kader van en de aanleiding tot deze 

inventarisaties is het landelijl< project: "Systematiek en Oecologie van het 

groenwiergeslacht Spirogyra" door Dr. J. Simons (vakgroep Biosystematiel<, Vrije 

Universiteit). Er vonden reeds eerder inventarisaties plaats in de Botshol 

(HILLEBRAND, 1977), sloten in het groene hart van Holland (DEKKER & STAP, 

1980), N.W. Overijsel (KOPPENAAL & OUBOTER, 1981) en op 3 plaatsen in het 

duingebied: duinplassen op Terschelling (DAALDER & NAT, 1982), poeltjes tussen 

Castricum en Egmond (KOERSELMAN & SCHOUTEN, 1983) en te Oostvoorne. 

De duinvalleien te Oostvoorne nemen in de rijkdom aan flora en fauna een zeer 

vooraanstaande plaats in (ADRIANI & VAN DER MAAREL, 1968). De duinplassen 

en poeltjes in deze duinvalleien vormen een ·biotoop voor zeldzame waterplanten, 

kranswieren en algen (BAKKER et al., 1979, LEENTVAAR, · 1963). Ook is de 

faunistisch~ waarde zeer hoog (HIGLER, 1964). 

Uit de eerste inventarisatie van ROZIJN & TEN CATE (1981) bleek dat de kleine 

poeltjes langs de Sipkesslag te Oostvoorne rijker waren aan Spirogyra-soorten 

en ·~ndere Zygnemataceae dan de grotere duinpoelen en plassen ten zuiden van 

het Breede Water te Rockanje. De nadruk van mijn onderzoek in voorjaar en zomer 

van 19 82 ligt~d~n ook op de duinpoeltjes te Oostvoorne. 

Het karakteriseren van het milieu van de poeltjes bestond uit het beschrijven 

van de vegetatie in en rondom de poeltjes en uit chemische analyses van het water. 

In de poeltjes kunnen draadalgen flabmassa's vormen (een drijfdek van algen). 

Vooral Spirogyra blijkt een belangrijke component van dit flab te zijn. De 

determinatie van Spirogyra en andere draadalgen gebeurt aan de hard van 

voortplantingsstrul<turen. Veel soorten vertonen slechts zelden conjugatie, zodat 

een aantal soorten niet op naam te brengen is. Er is gepoogd om de voortplanting 

te induceren door middel van kweken en inductie-experimenten volgens ST ARR 
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(1955) en REICHART (GROTE, 1977). 

De struktuur van de sporewanden is een belangrijk determinatie-kenmerk voor 

Spirogyra. Bij enkele soorten waarvan veel sporenmateriaal verzameld was, konden 

sporewanden na een acetolyse-behandeling met een Scanning Elektronen Microscoop 

onderzocht worden. 

Bij de chemische bepalingen heb ik veel hulp gekregen van medewerkers van 
11Weevers'Duin". In het bijzonder wil ik Mevr. M.A. van der Meulen en de heren 

W. Smant, S.R. Troelstra en R. Wagenaar hiervoor danken. Mevr. B.M.B. van 

Klaveren-Tieman verzorgde het typewerk, waarvoor ik zeer erkentelijk ben. Mevr. 

A. Wendrich ben ik dankbaar voor het werk in de fotokamer. Voorts ben ik de 

Stichting het Zuid-Hollands Landschap en de Vereniging tot behoud van 

Natuurmonumenten erkentelijk voor het verstrekken van vergunningen voor het 

doen van onderzoek in de terreinen. In het bijzonder dank ik de heren J. Simons 

en A.P. van Beem (V.U., Amsterdam) voor de plezierige begeleiding van dit 

onderzoek. 

2. Beschrijving van de monsterpunten 

De 7 poeltjes die als vaste monsterpunten zijn gekozen, bevinden zich aan 

weerszijdeJ. van de Sipl<esslag te Oostvoorne (fig. 1 ). Het duingebied is eigendom 
. . ' . ' 

van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. 

De duinvalleien waarin zich poeltjes bevinden, kunnen in een voorjaar met veel 

neerslag geheel onder water staan (Dit was het geval in 1980 en 1983). De poeltjes 

hebben een semipermanent karakter, in de loop van de zomer vallen ze droog. 

In het midden van de poeltjes bevinden zich putten waar nog vrij lang water in 

blijft staan. Het beheer bestaat uit het uitdiepen van deze putten en het maaien 

van de valleien rondom de poeltjes. Deze beheersmaatregelen worden meestal 

één maal per 2 jaar in de nazomer uitgevoerd. 

De poeltjes hebben een oppervlakte van minimaal 4 m 2 tot maximaal 7 00 m 2 • 

Behalve in oppervlakte verschillen de poeltjes onderling o.a. in vegetatie en 

beschaduwing. Rondom de poeltjes staan de volgende boomsoorten: Alnus glutinosa, 

Betula pubescens, Crataegus monogyna, Rhamnus catharticus, Salix caprea, Salix 

purpurea en de heester Salix repens (naamgeving volgens REUKELS & VAN 

OOSTROOM, 1977). De water- en oeverplanten zullen, voor zover deze 

aspectbepalend zijn, in de onderstaande beschrijving van de monsterpunten vermeld 
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Figuur 1. De de Sipkesslag te Oost-Voorne. 
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worden. Een volledig overzicht van de waterplanten en kranswieren wordt in 

paragraaf 5.8 gegeven. 

Monsterpunt 1 Lidstengpoel 

De Lidstengpoel is met een afmeting van 15 x 44 m (mei 1982) de grootste 

poel in het betreffende gebied. De poel ligt beschut en is aan alle kanten door 

bomen omgeven. Door de grote oppervlal<te (ca. 600 m 2 ) is slechts een !dein deel 

beschaduwd en bij zon warmt het water snel op. De watervegetatie bestaat uit 

o.a. het aspect-bepalende Lidsteng (Hippuris vulgaris) en verder Fijne Waterranokel 

(Ranunculus aguatilis), (Potamogeton gramineus) en Chara spp .. Rondom de diepere 

put staat Grote Lisdodde (Typha latifolia). De put is 100 cm en de rest van de 

poel maximaal 50 cm diep. Tijdens de onderzoeksperiade droogde de poel snel 

uit: op 1 juli was 2/3 deel opgedroogd. 

Monsterpunt 2 "Berkenpoel" 

Dit poeltje heeft ongeyeer het zelfde karakter als de in 1980 geïnventariseerde 

"berkenplas"; de poel is vrij klein (5 x 10 m) en is aan alle kanten door bomen 

overschaduwd; alleen •s morgens vroeg kan er direkt zonlicht tot het 

wateroppervlakte doordringen. In tegenstelling tot de andere poeltjes bestaat 

de bodem niet uit zand, maar uit organisch materiaal en ontbreken water- en 

oevervegetatie vrijwel. In het water werd alleen beekmos (Leptodictym riparium) 

gevonden. 

Monsterpunt 3 Libellenvallei 

De Libellenvallei is zeer klein (5 x 10 m) en aan alle kanten door bomen omgeven. 

Centraal bevindt zich een klein poeltje met de afmeting ca. 3 x 4 m en maximaal 

70 cm diep. De poel krijgt zonlicht in de ochtend en namiddag. De watervegetatie 

en de vegetatie van de vallei zijn zeer gevarieerd. In het poeltje zijn Chara spp., 

Beekmos (Leptodictym riparium) en Fijne Waterranonkel (Ranunculus aguatilis) 

aspect-bepalend. Ook het zeer zeldzame Doorschijnend Fonteinkruid (Potamogeton 

coloratus) wordt hier gevonden. Op de oevers staat veel Watermunt (Mentha 

aguatica) en Waternavel (Hydrocotyle vulgaris). De vallei heeft als aspect Kruipwilg 

(Salix repens) met o.a. Brunel (Prunella vulgaris) en Zilverschoon (Potentilla 

anserina). In het algenflab werd een exemplaar van de zeldzame, algenetende 

waterkever Haliplus variegatum verzameld. 0T:~:); 
·:~<1 i(' :'!['i: L··'SIIrUUT VOOR 
(>: CGLOC;ieiCH (),•,DU~ZOEK. 

L'okrl:oe!,sesiraat 22 
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Monsterpunt 4 Paddenpoel 

De Paddenpoel is de op één na grootste poel langs de Sipkesslag met een afmeting 

van 13 x 25 m en een diepte van ca. 30 cm. De poel is tweezijdig door bomen 

beschaduwd. Het Ongelijkbladig Fonteinl<ruid (Potomogeton gramineus) is in deze 

poel zeer talrijk, daarnaast is Potamogeton coloratus ook hier waargenomen. Rond 

de put staat Kleine Lisdodde (Typha angustifolia) en op de oeyers veel Watermunt 

(Mentha aguatica). In voorjaar 1982 droogde de poel vrij snel op: half mei was 

de helft opgedroogd en in juli stond er slechts water in de put (afmeting: 6 x 6 

m). Het wateroppervlak was in juli bedekt met Klein Kroos (Lemna minor). In 

het voorjaar zijn er in deze poel zeer veel dikkopjes aanwezig. 

Monsterpunt 5 Kruines tuintje 

Kruines tuintje is een klein poeltje (2 x 2 m en ca. 50 cm diep) dat zeer beschut 

ligt. In het poeltje is Chara hispida talrijk. Op de oevers staat o.a. Waternavel 

(Hydrocotyle vulgaris), Blauw Glidkruid (Scutellaria galericulata), Wolfspoot 

(Lycopus europaeus) en Riet (Phragmites australis). 

Monsterpunt 6 Muggenorchisvallei 

De Muggenorchisvallei is een vrij grote vallei met centraal een klein poeltje 

(5 x 5 m; eind mei: 2 x 2 m en ca. 40 cm diep). In 1981 is de vallei vrijgemaakt 

van bomen en struiken, zodat het poeltje niet beschaduwd wordt en de zon er 

vrijwel de hele dag direkt in kan stralen. In het poeltje zijn Chara hispida en Chara 

vulgaris algemeen en zijn o.a. Riet (Phragmites australis) en Slanke Waterbies 

(Eleocharis palustris) aanwezig. Op de oevers staat Waternavel (Hydrocotyle 

vulgaris) en Moeraswalstro (Galium palustre). De duinvallei heeft een vegetatie 

met o.a. Kruipwilg (Salix repens), Brunei (Prunella vulgaris), Tormentil (Potentilla 

erecta), Parnassia (Parnassia palustris) en Slanke Duingentiaan (Gentianella 

amarella). 

Monsterpunt 7 Inspectiepad 

In deze lange duinvallei liggen 3 poeltjes waarvan alleen de meest noordelijke 

bemonsterd is. Dit poeltje heeft een omvang van 3 x 7 m en een diepte van ca. 

50 cm (de put is 1 m. diep). Aan 3 zijden is er beschaduwing van Kruipwilg (Salix 

repens). Enkele waterplanten zijn Fijne Waterranonkel (Ranunculus aquatilis), 

Lidsteng (Hippuris vulgaris) en op de oever Zompvergeet-mij-nietje (Myosotis 
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cespitosa) en Rode Ereprijs (Veronica catenata). In juli was er veel Klein Kroos 

(Lemna minor). Bij dit poeltje werden waarnemingen gedaan van de kleine 

watersalamander (Trituris vulgaris). In de nabijheid van het poeltje werd de 

zeldzame libel Lestes barbarus gesignaleerd, die zich waarschijnlijk ook in dit 

water voortplant. 

Incidentele monsterpunten 

De hier volgende wateren zijn slechts incidenteel bemonsterd omdat de 

algenontwikl<eling uitbleef of om andere redenen. 

Vliegveldvallei 

In de vallei ten westen van het "vliegveld" ligt een klein poeltje naast het looppad 

(maximale .afmeting: 2 x 2 m) dat eenzijdig beschaduwd is. In de onderzoeksperiode 

werd hier geen flab gevormd; in 1983 was dit wel het geval. 

Het "Lange water" langs de Sipkesslag 

In dit langgerekte water is Lidsteng (Hippuris vulgaris) de overheersende 

waterplant en op de oevers staat o.a. Gele Lis (Iris pseudacoris). In mei 1983 was 

het wateroppervlak geheel bedekt met Sterrekroos (Callitriche sp.). Tussen al 

deze waterplanten werd geen enkel draadwier gevonden. De mogelijke oorzaak 

hiervan is waterverontreiniging. Op 22-6-1982 werd hier een ammonium-piek van 

2,08 ppm. gemeten. (In de overige poeltjes concentraties tussen 0 en 0,65 ppm). 

"Spartelvijver" in landgoed lieveringen 

In de recreatievijver groeien veel kranswieren. Er werd eind mei flab van 

Mougeotia sp. gevonden. In de maanden juni en juli bestond het flab hoofdzakelijk 

uit Cladophora sp. met enkele vegetatieve Zygnematale algen. 

Duinplassen ten zuiden van het Breede Water 

In het duingebied van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten zijn 

de volgende wateren incidenteel bemonsterd: De Vogelpoel, de "Holpijppoel", 

de "Waterdriebladpoel" en het Quackjeswater. De Vogelpoel is een groot poel 

(lengte ca. 150 m) met een geheel eigen vegetatie. Enkele waterplanten die alleen 

hier zijn aangetroffen: Apium inundatum, Eleocharis palustris, Littorella uniflora 
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en Polygonium amphibium. Potamogeton gramineus en Chara spp. zijn de aspect

bepalende waterplanten. 

Op 26/5/1982 was er Spirogyra-flab aanwezig. In juni droogde de poel echter geheel 

uit. 

In de 11 Waterdriebladpoel11 en 11 Holpijppoel11 werden alleen zogenaamde 

blauwwierbollen met verschillende soorten blauwalgen aangetroffen. Het 

Quackjeswater is een zeer grote duinplas. In mei 1982 dreven er grote plakaten 

met Bronmos (Fontinalis antipyretica). LEENTVAAR (1963) vermelde dit mos 

ook reeds voor het Quackjeswater. Tussen het Bronmos was er flab aanwezig van 

Cladophora met Zygnematale algen als nevencomponent. Langs de oevers dreven 

er veel algenbollen van het blauwwier Aphanothece sp. 

3. Weersverloop voorjaar en zomer 1982 en de waterstand van de poeltjes 

In fig. 2 zijn de totale hoeveelheid neerslag per etmaal en de gemiddelde 

temperatuur per etmaal in Rotterdam in de periode maart - augustus 1982 

weergegeven (metingen KNMI). De lente van 1982 was uitgesproken zonnig en 

op veel plaatsen te droog. Op Vooroe viel zeer weinig neerslag in de maanden 

april, mei en begin juni. De neerslag in Rotterdam bedroeg in april 17 mm· (normaal 

landelijk gemiddelde: 48 mm) en in mei 35 mm (normaal landelijk gemiddelde 

51 mm). De maand juni was vrij warm. In de eerste 10 dagen was het droog en 

zonnig (soms boven 300C) en in de rest van de maand viel er neerslag in de vorm 

van enkele buien (Rotterdam 92 mm). Juli was een droge zeer warme zomermaand 

met weinig neerslag. Er viel slechts 40% van de normale hoeveelheid (Rotterdam 

13 mm, normaal 65-90 mm). 

Deze droge en warme omstandigheden hadden tot gevolg dat de poeltjes sneller 

uitdroogden dan in ander jaren. ROZIJN & TEN CATE (1981) deden hun onderzoek 

in een extreem nat voorjaar. De poeltjes droogden in 1980 pas in de maand juli 

uit en er bleef water in de putten staan. In 1982 daalde de waterstand in de periode 

1 mei - 10 juni in een snel tempo. Eind mei was het niveau 20 cm lager dan in 

het begin van deze maand en was poel 1 al voor 2/3 deel uitgedroogd. Eind juni 

is het waterpeil na enkele regenbuien gestegen. Eind juli waren alle poeltjes 

uitgedroogd; alleen bevatte de diepere put van poel 4 nog water. In fig. 2 5 is de 

waterstand van één monsterpunt weergegeven als voorbeeld van alle poeltjes. 
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Figuur 2. Weersverloop april - juli 1982. K.N.M.I. daggegevens voor Rotterdam 

A. gemiddelde dagtemperatuur op 150 cm(--) en dagminima op 30 cm(--). 

B. neerslag in mm. 



4. Materiaal en methoden 

4.1. Bemonstering 
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De flabvormende algen zijn direkt uit de poeltjes verzameld; de benthische 

algen zijn op een indirekte :wijze bemonsterd, namelijk door gebruik van een 

kunstmatig substraat. In dit geval zijn er microscoop-voorwerpglaasjes bevestigd 

in een perspex houder (4 glaasjes per houder) verbonden aan een drijvende kurk. 

Flabmonsters 

In het tijdvak eind april - eind juni zijn de poeltjes tenminste 1 maal per 14 

dagen bemonsterd, alleen poeltjes 5 en 6 zijn minder frequent bemonsterd. In 

juli is één maal verzameld (data in tabel 1). 

Tabel 1. Data van monstername en aantal genomen flabmonsters in 1982. 

Monsterpunten 1 2 3 4 5 6 7 

28 april 1 2 2 3 

2 mei 2 2 

4-5 mei 3 1 2 2 

7 mei 2 1 2 

17-18 mei 6 2 2 3 4 

24 mei 6 1 2 2 

27 mei 3 3 

7 juni 3 5 3 7 1 1 3 

21-22 juni 3 3 3 2 2 2 3 

30 juni 1 1 1 

19 juli 1 1 1 1 1 

21 juli 1 1 

totaal aantal 26 17 18 24 6 6 14 

aantal data 10 8 10 9 4 4 6 

De monsters zijn als volgt genomen: met een grote pincet zijn plukjes algen uit 

het flab verzameld en in P.V.C.-flesjes met standplaatswater naar het lab vervoerd. 

Per poel zijn 1 tot 7 monsters per keer genomen (tabel 1). Dit aantal is afhankelijk 

van feit of er meer aspecten te onderscheiden zijn, bijvoorbeeld flab op de bodem, 
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tussen waterplanten, langs de oevers, drijvend of drooggevallen flab. De monsters 

zijn op het lab in petrischalen met standplaatswater bewaard en binnen enkele 

dagen uitgezocht. Materiaal met onrijpe sporen is langer bewaard om sporen te 

laten uitrijpen. De Zygnematale algen zijn gedetermineerd met behulp van 

RANDHAWA (1959) en KADLUBOWSKA (1972). De meeste soorten zijn getekend 

en/of gefotografeerd. Van elk monster is de abundatie van de verschillende genera 

en soorten bepaald. Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende schaal: 

5 = 80-100% van het genomen monster 

4 = 60- 80% " 11 11 
11 

3 = 40- 60% " " 11 11 

2 = 20-40% " 11 11 11 

1 = 10-20% 11 11 ,, 11 

+++ = 5-10% " 11 11 11 

++ = tot 5% " 11 " 11 

+= sporadisch in 11 11 

De vegetatieve filamenten van Zygnemataceae zijn eveneens beschreven. Van 

een aantal monsters zijn. fixaties gemaakt met F AA (een mengsel van formaline 

40%, alcohol 50% en ijsazijn in de verhouding 0,5: 8,5: 1). 

Fytobenthos 

De microscoopvoorwerpglaasjes waren na 2 weken met algen begroeid. Op 13 

mei zijn de glaasjes "geoogst" en gefixeerd met aquamount. Een aantal soorten 

Chrysophyceae (goudalgen), Chlorophyceae (groenalgen) en Xanthophyceae 

(geelgroene algen) zijn gedetermineerd met behulp van de volgende werken: DOP 

(1980), ETTL (1978) en PRESCOTT(l970). 

4.2. Inductie van de voortplanting van Spirogyra 

Een aantal Spirogyra-soorten in de duinpoeltjes vertoonden geen conjugatie. 

Er is geprobeerd om de conjugatie te stimuleren volgens de inductiemethoden 

van REICHART (zie GROTE, 1977) en STARR (1955). Vegetatieve filamenten 

zijn geïsoleerd uit in juni genomen monsters en gekweekt in Wood's Hole medium 

(samenstelling in bijlage 1) bij 16°C, neutrale dag. Na 14 dagen zijn de uitgegroeide 

isolaten aan inductieproeven onderworpen. 



-14-

De methode van Starr bestaat uit een verrijking van het milieu met C02. De 

conjugatie zou door koolzuur gestimuleerd worden. In een afgesloten glasbak met 

een laagje bicarbonaat-oplossing (NaHC03 5%) zijn kleine kweekbakjes gezet. 

Deze bakjes zijn gevuld met gesteriliseerd water uit de vijver van de VU-hortus 

(pH 7 ,2) en een plukje van de isolaten. De atmosfeer in de afgesloten glasbak krijgt 

een verhoogde C02-concentratie. Het lichtregime is 16 uur licht en 8 uur donker 

bij 3400-4060 Lux en een duploserie met lichtintensiteit 6600-7600 Lux. 

Het inductiemedium volgens Reichart bevat relatief veel bicarbonaat en weinig 

stikstof (samenstelling in bijlage 1). De isolaten zijn vanuit het Wood's Hole medium 

in glasbakken met Reichart-medium overgedaan en bij het reeds beschreven 

lichtregime geplaatst. De pH is de eerste 4 dagen dagelijks gesteld op 7-7,5 (door 

fotosynthese tijdens de groei van de algen stijgt de pH tot 8 à 9,5). Na 3 of 4 weken 

is met behulp van een stereomikroscoop gecontroleerd of de algen conjugatie 

vertoonden. 

4.3. Bestudering van de sporewand 

Het basispatroon van de sporewand van Spirogyra is: endosporium, 2 

mesosporiumwanden en een exosporium. Het endosporium, de buitenste 

mesosporiumwand en het exosporium zijn meestal hyalien; het binnenste 

mesosporium kan structuur bezitten (SIMONS ET AL., 1982). 

Materiaal met rijpe sporen is gewassen in azijnzuur. De sporen zijn gescheiden 

van de celwanden (5 min. centrifugeren bij 3000 r.p.m.) en geacetolyseerd volgens 

de door ERDTMAN (1969) beschreven methode. Het mesosporium blijkt n.l. 

sporopollenine te bevátten (DE VRIES ET AL., 1983) waardoor de sporen acetolyse 

doorstaan. Het geacetolyseerde materiaal is voor een deel ingesloten in Euparal 

op objectglaasjes voor lichtmicroscopisch onderzoek en een ander deel is gebruikt 

voor onderzoek met de scanning elektronen mikroscoop (S.E.M.). Hiertoe is het 

materiaal op een stub gedroogd en met een zeer dun goudlaagje bestoven. De 

preparaten zijn bestudeerd en gefotografeerd met een ISI 40 scanning electron 

microscope. 

4.4. Chemische bepalingen 

De monsterpunten 1,2,3,4 en 7 zijn in mei 1x, in juni 3x en in juli 1x onderzocht 

op de chemische samenstelling van het water. Daarnaast zijn ondermeer 

I 

[' 

I 
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monsterpunten 5 en 6 en de Vogelpoel incïdenteel onderzocht. 

De monsters zijn in 250 cc polyethyleen flesjes vervoerd en nog dezelfde dag 

afgefiltreerd door Whatman medium filters nr. 40. Monsters voor fosfaatbepalingen 

zijn in glazen maatkolven genomen. Alle monsters zijn tussen 9.00 en 16.00 uur 

genomen. 

Zuurgraad 

Er is gebruik gemaakt van een (mechanische) electrofactmeter. 

Electrisch geleidingsvermogen (Eay2 0) 

Het doel van de meting van het electrisch geleidingsvermogen van water is 

het bepalen van de som van alle opgeloste ionen. Dit zijn in hoofdzaak Na+, ca2+, 

Mg2+, K+, so42- en HC03-. Deze ·ionen zijn ook individueel gemeten. Het EGV 

dient hier dus als een controle op de wateranalyse. 

Alkaliniteit (Zuurbindend vermogen) 

De alkaliniteit is een maat voor de in water aanwezige zuurrestionen van zwakke 

zuren (voornamelijk het bicarbonaat-ion: HCoa-). De hoeveelheid sterk zuur die 

nodig is om de pH van het water tot 4,2 te verlagen wordt zuurbindend vermogen 

genoemd. Er is getitreerd met 0,1 n HCl tot pH 4,2, waarbij een mengindicator 

met methyloranje is gebruikt. 

Chloride 

Het chloride-gehalte is bepaald door titratie met AgN03 met behulp van een 

TTT 60 titrator en een autoburette. 

Calcium en magnesium 

Calcium- en magnesiumgehaltes zijn bepaald met behulp van een Perkin-Elmer 

400 atomaire absorptie· spectrofotometer. Hierbij werd de door TROELSTRA & 

SMANT (1978) beschreven methode gevolgd. 

Uit de calcium- en magnesiumwaarden is de totale hardheid berekend (een 

vermenigvuldigingsfactor 2,8) en uitgedrukt in Duitse hardheidsgraden (0 D). 
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Natrium en kalium 

Kalium is een belangrijk nutriënt voor planten. De direkte betekenis van natrium 

voor levende organismen is gering. Een verhoogd gehalte aan K+ en Na+ wijst 

veelal op verontreiniging. Methode: zie calcium en magnesium. 

Nitraat en ammonium 

Nitraat (N03-) is een belangrijke stikstofbron voor autotrofe organismen. Het 

wordt in het water gevormd door mineralisatie van organisch materiaal (via 

ammonium en nitriet). Ook kan het nitraatgehalte van oppervlaktewater verhoogd 

worden door regenwater en door uitspoeling van mest. 

Het gehalte aan ammonium (NH4 +)van een weinig gestoord water is in het algemeen 

nauwelijks meetbaar. Indien aanwezig kan het afkomstig zijn van mest of 

ammoniumrijk grondwater. Nitraat en ammonium zijn titrimetrisch b~paald met 

behulp van respectievelijk fenol en Davarda's legering. 

Orthofosfaat 

Orthofosfaat wordt ook wel de aktuele fosfaatbron genoemd, daar planten het 

fosfaat vooral in deze vorm kunnen opnemen. Fosfaat-toevoer naar het 

oppervlaktewater vindt plaats door o.a. neerslag, kwel, landbouw, veeteelt, recreatie 

en vogels. Door ijzerhoudend grondwater wordt veel fosfaat neergeslagen als ijzer 

(lil) fosfaat. De orthofosfaat-bepaling staat beschreven in TROELSTRA & SMANT 

(1978). 

Totaal-fosfaat 

Het totaal-fosfa~;~.tgehalte is het gehalte aan orthofosfaat plus het gebonden 

fosfaat. Om de voedselrijkheid van het water in de poeltjes te bepalen, is één 

maal het totaal-fosfaatgehalte gemeten. Uit de monsters zijn alleen de draadalgen 

met grof filtreerpapier verwijderd. Aan de bepaling gaat een zure oxydatieve 

destructie van organische fosfaatverbindingen en polyfosfaten vooraf. De methode 

is volgens GOLTERMAN (1969). 

4.5. 24-uurs waarneming zuurstofgehalte 

In 2 poeltjes met een rijke algenontwikkeling zijn gedurende een klein etmaal 

het zuurstofgehalte en de temperatuur gevolgd. Deze waarnemingen zijn gedaan 
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in monsterpunten 6 en 3. Het eerste poeltje heeft op het moment van de waarneming 

zoveel flab, dat er nauwelijks vrij water aanwezig is. Dit poeltje heeft meer 

zoninstraling dan monsterpunt 3. 

De zuurstofmeting is met behulp van een draagbare meter (YSI model 54A) met 

een nieuw membraan uitgevoerd. Er is op + 10 cm diepte gemeten. Voor en na 

de proef is de meter geijkt m.b.v. zuurstofverzadigd water. De temperaturen 

van de lucht (boven de waterspiegel) en water (op 10 cm diepte) zijn met een 

kwikthermometer bepaald. 

De waarneming is gestard op 10 juni 1982, een zonnige dag, om 7.30 en beëindigd 

op 11 juni om 3.00 uur. Het weer was tijdens het experiment stabiel. 

5. Resultaten 

5.1. De ontwikkeling van het flab 

Een algenmat ontwikkelt zich in een tijdsbestek van ongeveer 2 weken. In het 

voorjaar ontkiemen de sporen op de bodem van de poeltjes. De algenfilamenten 

groeien geleidelijk uit tot het wateroppervlak. Door fotosynthese ontstaan er 

zuurstofbellen en deze doen de draadalgen naar de oppervlakte stijgen. In deze 

drijvende flabmassa's die door gasbellen gedeeltelijk . op het water liggen, zijn 

hoge temperaturen (3 ooc of hoger) gemeten en wordt veel conjugatie gevonden. 

als de sporen rijp zijn, vergaat het moeder-materiaal en dit zakt met de sporen 

naar de bodem. De sporen overwinteren. Over de verspreiding van Spirogyra naar 

andere wateren is vrijwel niets bekend. Mogelijk verspreiden vogels Spirogyra

sporen en filamenten (aan hun poten). 

In 1982 is de flabontwikkeling gevolgd. Begin mei groeien er draadalgen (Spirogyra) 

in de zonnige gedeelten van de poeltjes op 10-40 cm diepte. Na 2 weken beginnen 

deze ·algen te drijven. In de kleinere poeltjes is er half mei een gordel van flab 

langs de oevers gevormd en in de grotere poelen (monsterpunt 1 en 4) zijn er op 

verschillende plaatsen drijvende algenmatten (maximaal 1,5 m 2 
). Onder invloed 

van de wind drijven deze naar andere pleken. In mei bedekt het flab 10-30% van 
' 

het wateroppervlak; in juni is de bedekking op de intussen kleiner geworden poeltjes 

30-85%. 

Half juni is er in poeltje 5 een witte waas in het water aanwezig. Een week 

later zijn de algen geheel afgebroken. Een snelle afbraak van Spirogyra-flab kan 

worden veroorzaal<t door een schimmel-infectie. BARR & HICKMAN (1967) noemen 
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het fungus Rhizophydium sphaerocarum als een belangrijke parasiet van Spirogyra. 

Er is niet onderzocht welk fungus de afbraak heeft veroorzaakt. Het is mogelijk 

dat Rhizophydium de oorzaak is, omdat dit fungus bij 3 0°C zijn optimum 

temperatuur heeft, en half juni zijn er watertemperaturen van 280C in dit poeltje 

gemeten. In juli is er geen nieuwe flab gevormd, omdat het poeltje bijna uitgedroogd 

was. In verschillende andere monsterpunten is er in juli wel Spirogyra-flab gevonden. 

Eind juli zijn alle poeltjes droog. In minder droge zomers blijft er water in de 

putten staat en kan er zelfs in oktober nog Spirogyra aanwezig zijn (ROZIJN & 

TEN CATE, 1981). 

5.2. De samenstelling van het flab 

De volgende taxa zijn de belangrijkste componenten van het flab in de 

duinpoeltjes: Spirogyra, Zygnema, Mougeotia, Oedogonium + Bulbochaete, 

Cladophora, Vaucheria, Microspora, Tribonerna en enkele blauwwieren 

(Cyanophyceae). Zeer sporadisch zijn er filamenten van Sirogonium, Ulothrix en 

Cylindrocapsa in het flab aangetroffen. 

In de figuren 3 - 9 is het kwantitatief voorkomen van de belangrijkste 

flabcomponenten voor 5 monsterpunten weergegeven (periode eind april - half 

juli 1982). Steeds is de maximale relatieve abundantie van de verschillende taxa 

afgebeeld, gebaseerd op één of meer monsters uit een poeltje. Als er in een 

monsterpunt flab van heterogene samenstellling is aangetroffen, dan kunnen 2 

taxa ieder een abundantie van 80-100% hebben in een deel van het flab. De 

belangrijke taxa zullen afzonderlijk besproken worden. 

5.2.1. Spirogyra 

Spirogyra is tijdens de maanden mei t/m juli dominant of co-dominant in het 

flab van alle duinpoeltjes. In de monsterpunten 2 en 3 heeft Spirogyra pas na half 

juni een dominant voorkomen in het flab (fig. 4,5). In alle andere poeltjes is 

Spirogyra in de maanden mei t/m juli dominant en vertoont in mei en juni veel 

conjugatie. In 5.3 zal het voorkomen van de soorten worden behandeld. 

5.2.2. Zygnema 

Zygnema is in 6 poeltjes een belangrijk component van het flab in de maanden 

mei en juni. In juli is Zygnema alleen nog in monsterpunten 3 en 4 aangetroffen. 

Begin mei is er op de bodem van de Paddenpoel (mp. 4) unialgale flab van Zygnema 
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Figuur 3 - 9. De relatieve abundanties van draadalgen in het flab in de monster

punten 1-7. Indien er op één datum meer monsters zijn geanalyseerd, is de maximale 

relatieve abundantie ingetekend. 
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fig. 5 MONSTERPUNT 3 
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en eind mei - begin juni is Zygnema dominant in monsterpunt 5 en 6. Er is slechts 

één maal conjugatie van Zygnema gevonden n.l. de soort Z.peliosporum in 

monsterpunt 6. In het Quackjeswater is op 26 juni een Zygnema met een diameter 

van 8 urn gevonden. Dit kan alleen de dundradige soort z.oveidanum zijn. 

5.2.3. Mougeotia 

In 4 van de 7 poeltjes is Mougeotia een nevencomponent van het flab met steeds 

een lagere abundatie als Zygnema (mp. 1,5,6,7) .. Er is slechts zelden conjugatie 

gevonden. De soorten die op naam gebracht konden worden, zijn M.microverrucosa 

(mp. 1) en M.scalaris (mp. 7). 

5.2.4. Oedogoniales 

In alle monsterpunten zijn soorten uit de orde Oedogoniales aangetroffen. In 

de monsterpunten 1,3 en 4 maakt Oedogonium een belangrijk deel van het flab 

uit gedurende de hele monsterperiode. Uit de figuren 3,5 en 6 blijkt dat Oedogonium 

vaak dominant in het flab van deze poeltjes is, en dat er veel materiaal met 

voortplanting is gevonden. Bulbochaete is in de meeste monsterpunten sporadisch 

aanwezig. 

Tabel 3 is het overzicht van de tot nu toe bekende soorten in de duinpoeltjes te 

Oostvoorne. Determinaties werden verricht met behulp van GEMRINHARDT (1939). 

Een beschrijving van de in 1980 verzamelde soorten wordt in bijlage 3 gegeven. 

Op plaat VIII zijn een aantal Oedogonium•s met voortplantingsstructuren afgebeeld; 

op plaat VIA en VIllA Bulbochaete sp. 

In het flab van monsterpunt 1 en 3 zijn Oedogonium rivulare en O.pringsheimi 

de meest abundante soorten. De dundradige soort O.inconspicuum is in vrij veel 

poeltjes gevonden (4 van de 7 monsterpunten). 

Tabel 2. Overzicht van de op Voorne waargenomen Oedogonium- en Bulbochaete

soorten in de jaren 1977, 1978, 1980-1982 in de poeltjes 1,3,4,5,6,7 en 

de vliegveldvallei (VI). Determinaties: 1980 Rozijn & Ten Cate; 1982 

R.Ph.Jansen en de overige jaren J. Simons. 

soorten 1977 1978 1980 1981 1982 

Bulbochaete cf. mirabilis 1,6 

Bulbochaete sp. 1,4 3,6 

Oedogonium cf. abbreviatum 3 

Oedogonium cf. borisianum VI 

Oedogonium brauni i 1 



Oedogonium cappiliformis-groep 

Oedogonium cleveanum 

Oedogoniurn crassiuscul urn 

Oedogoniurn ehinosperrnurn 

Oedogoniurn inconspicuurn 

Oedogoniurn cf. magnum 

Oedogoniurn oblongurn 

Oedogniurn cf. orientale 

Oedogoniurn pa tul urn 

Oedogoniurn pringsheirni 

Oedogoniurn rivulare 

Oedogoniurn vaucherii 

5.2.5 De overige draadalgen 

Cladophora 
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Cladophora is een sterk vertakt groenwier dat nogal taai aanvoelt. Het maakt 

geen deel uit van de drijvende flab, maar blijft vastgehecht aan de bodem en aan 

waterplanten. In 2 poeltjes is gedurende de hele onderzoeksperiode een 11algenmat11 

op de bodem aanwezig met 80-95% Cladophora (mp. 3 en 7). In 4 andere poeltjes 

komt Cladophora slecht sporadisch in de monsters voor. 

Vaucheria (Xanthophyceae) 

Vaucheria kan zowel in water als op vochtige bodems in z.g. 11 matjes11 groeien. 

In het flab van enkele poeltjes zijn 2 aquatische soorten: V.bursata en V.geminata 

aangetroffen. In monsterpunten 2 en 4 vormen deze soorten een belangrijk deel 

van het flab (mp2: max. 40% en rnp. 4: tot 90% van het flab). In juli groeien er 
11Vaucheria-rnatjes 11 op de vochtige bodems van de uitgedroogde poeltjes. Na 

determinatie blijkt dat vooral de soort V.birostris te zijn. Dit is een zeldzaam 

gevonden soort die alleen van Texel en Schiermonnikoog bekend was (SIMONS, 

1977). 

Waarnemingen: V.birostris (plaat V C), op drooggevallen poelbodems: mp.1 21/7/1982 

en de Vogelpoel20/7/1982. 

V.bursata, aquatisch: mp.2 in periode 24/5 - 7/6 (fig. 4);. rnp. 4 

begin juni zeer algemeen (fig. 6). 

V.gerninata (Plaat V A,B): mp. 1 op 1/6 in flab en op 21/7 op oever; 

rnp. 4 op 17/5 in Tribonerna-flab algemeen en begin juni gemengd 

met V.bursata in flab langs de oevers; Vogelpoel: 20/7 op bodem 

van opgedroogde poel. 
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Microspora 

Microspora is vooral in de monsterpunten 2 en 4 zeer talrijk aangetroffen (fig. 

4, 6). In de maand juni bereikt Microspora in deze poeltjes de hoogste abundanties. 

In andere poeltjes is dit genus slechts sporadisch aanwezig (mp 3,5,6,7). 

Tribonerna 

Tribonerna is vooral vroeg in het voorjaar (eind april - begin mei) in het flab 

van alle poeltjes aangetroffen. In juni neemt de abundantie ~terk af en verdwijnt 

Tribonerna vrijwel (fig. 3 - 9). In monsterpunt 2 wordt Tribonerna eind mei door 

Microspora vervangen. 

Blauwalgen (Cyanophyceae) 

Gedurende het hele seizoen zijn er blauwalgen gevonden als een nevencomponent 

van het flab. Alleen in poeltje 2 zijn. er vrijwel geen blauwalgen. De genera 

Tolypothrix en Lyngbia zijn het meest frequent aangetroffen. Verder o.a. Anabaena, 

Gloeotrichia, Nostoc, Oscillatoria en Spirulina. 

Cylindrocapsa, Ulothrix en Sirogonium 

De genera Cylindrocapsa en Ulothrix zijn sporadisch (enkele filamenten) in het 

flab aanwezig. De volgende soorten zijn gedetermineerd: 

Cylindrocapsa geminella, mp.2 (28/4) en mp.6 (21/7). 

Ulothrix tenerrima, mp. 1 (7 /6). 

Ulothrix tenuissim a, mp.4 (3 0/6 ). 

Van het aan Spirogyra verwante genus Sirogonium zijn enkele vegetatieve 

filamenten waargenomen. De beschrijvingen staan in bijlage 2. 

5.3. Het voorkomen van de Zygnemataceae 

5.3.1. De vastgestelde soorten 

In 1982 zijn er 15 Spirogyra's, 2 Mougeotia's en 1 Zygnema waargenomen. ROZIJN 

& TEN CATE (1981) vermelden 19 Spirogyra-soorten voor Voorne. Na controle 

door de heer Simons blijkt dat het materiaal van 1980 slechts 15 soorten bevat*). 

Tabel 3 is het overzicht van alle aangetroffen Zygnemataceae op Voorne in de 

jaren 1976-1983. In totaal zijn dit 36 soorten: 25 Spirogyra's, 6 Mougeotia's en 
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Tabel 3. Overzicht van Spirogyra-, Nougeotia- en Zygnema-soorten (Zygnemataceae) in duinwateren te Voorne in de periode 

1976-1983. Voor elke soort is aangegeven in welke poel of plas deze is aangetroffen, 1 t/m 7: monsterpunten 1982, 

overige wateren: Oost-Voorne: Berkenplas (B) en Vliegtuigvallei-poeltje (Vl); Rockanje: Quackjeswater (Q), Vogelpoel (V) 

en Waterleliepoel (W). Determinatoren: R.Ph.Jansen (1982), J.Simons (1976-1978,1981,1983) en Rozijn & Ten Cate (1980), 

1976 1977 1978 1980 1981 1982 1983 totaal aantal poeltjes 

s. acanthophora 1,3,B,V,Q 1,3 1,2,3,5 1 7 

s. bellis 1,3 ,4 ,B 1 ,3 1,2,3,4 3,4,6,Vl 7 

s. catenaeformis V 1 1,4 1 3 

s. chenii/parvula Vl 4,Vl 1,4 5 3,4 5 

s. co1ligata/silesiaca 3 6 3,6 2 

s. condensata 7 1 

s. daedaloides Vl 1 

s. farlowii 6 1,7 3 

s. frankliniana 4 4 1 

s. gracilis/gibberosa V,\Y 1,3 4 

s. granulata Vl 1 

s. inflata 4,7,Q,V 1 1 5 

s. longata 4 1,3,4,5,6,7 1,3,4 1 '2 ,4, 7 l,4,Vl 8 
s. majuscula 4 Vl 4 w 3 

s. neglecta 4,5 1,4 ,6 4 

s. nitida 1 1 1 

s. nodiferû 1 1 

s. punctata 4,V 2 

s. semiornata/weberi 4 1 Vl 3 

s. setiformis 1,7 2 

s. spreeiana 6 1,4 3 

s. subpapulata Vl 1 

s. tenuissima 1 1 

s. teodoresci 4,5,7,V 3,5 5 

s. varians 1' 2,5 1 3 

M. gotlandica? 1 l 

M. 1aevis 1,3 4 3 

M. maltae? 4 1 

M. microspora 6 l 

M. microverrucosa 4 l 2 

M. scalaris 4 7 V1 3 

z. cf. biospermum V 1 

z. pawhuskae l 4,Vl 3 

z. pawneanum 4 1 

z. pectinatum 3 l 

z. peliosporum 4 6 4 2 
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5 Zygnema's. Op grond van waarnemingen aan vegetatief materiaal staat vast 

dat er nog meer Spirogyra-soorten voorkomen en dat ook het genus Sirogonium 

sporadisch voorkomt. 

De ]..i<:)s.tengp()e.l en de Paddenpoel (monsterpunten 1 en 4) hebben de rijkste 

Zygnematale flora van Voorne. De Lidstengpoel bezit tenminste 16 Spirogyra's, 

3 Mougeotia's en 1 Zygnema-soort. De Paddenpoel heeft zeker 12 Spirogyra's, 

4 Mougeotia's en 3 Zygnema's. 

In tabel 3 is voor elke soort aangegeven in welk jaar en in welk poeltje deze 

is gevonden. 14 soorten zijn van slechts 1 poeltje bekend (en meestal van 1 jaar) 

en 17 soorten zijn in 2,3 of 4 poeltjes gevonden. Er zijn 6 soorten met een ruimere 

verspreiding: S.chenii/parvula, S.inflata en S. teodoresci (elk in 5 monsterpunten) 

en de meest voorkomende soorten zijn S.acanthophora, S.bellis en S.longata (met 

elk 7 of 8 vindplaatsen). 

*) De soorten S.borysthenica, S.ionia, S.marchica en S.occidentalis vervallen, 

het blijkt materiaal van S.acanthophora te zijn. S.communis vervalt, het blijkt 

S.gracilis/gibberosa te zijn. 

5.3.2. De abundanties van Spirogyra-soorten 

In alle 7 monsterpunten zijn conjugerende Spirogyra-soorten gevonden. Het 

aandeel van de verschillende soorten in het flab is echter zeer verschillend. In 

de figuren 10 - 16 zijn de maximale relatieve abundanties van de Spirogyra's in 

de poeltjes weergegeven. De conjugerende soorten zijn zoveel mogelijk "gekoppeld" 

aan vegetatief materiaal. Wanneer de vegetatieve filamenten niet tot één van 

de conjugerende soorten kan behoren, zijn deze als ~· sp. aangeduid met een korte 

beschrijving: de draaddiameter (urn), het type celtussenwanden (glad of {Jplicaat) 

en het aantal chloroplasten per cel. 

Uit de figuren 10- 16 blijkt dat elk poeltje tenminste 5 soorten bezit en monsterpunt 

1 ongeveer 18 soorten. 

Een aantal soorten zal afzonderlijk besproken worden. De fenologie komt in 

de volgende paragraaf aan de orde. 

S.acanthophora is in 1982 in 4 poeltjes gevonden en maakt·· ten hoogste 2 0% van 

het flab uit. Vooral in monsterpunt 2 is deze soort frequent gevonden in Tribonerna

en Microspora-flab. In monsterpunt 1 veel tussen Tribonema- en Oedogonium

flab. S.bellis is eveneens in 4 poeltjes gevonden. In de Paddenpoel vormt zich op 

17 mei in een opdrogende deel (5 cm water, 32°C) flab van waarschijnlijk S.bellis. 
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fig. 10 MONSTERPUNT 1 

s. acanthophora 

s. bellis 

s. catenaeformis & 

s. vatians 

s. farlowii 

S. inflata 

s. 

s. 

S; 

s. 

s. 

s. 

s. 

s. 

s. 

s. 

s. 

longata 

neglecta 

nitida 

setiformis 

spreeiana 

acanthophora 

bellis 

longata 

neglecta 

varians 

sp. 52,glad, 4-6 chl. 

~~~~~~~~( 

juli juni 

10 20 30 
juni 

Figuur 10 - 16. De relatieve abundanties van Spirogyra-soorten in het flab van 

np mon~ternunten 1 - 7. Indien er op één datum meer monsters zijn geanalyseerd, 
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-28-
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mei juni 

fig. 13 MONSTERPUNT 4 

S. bellis 

S. catenaeformis 

S. frankliniana 

S. longata 

S. neglecta 

mei juni 

fig. 14 MONSTERPUNT 7 

S. farlowii 

I 

S. longata 

S. setiformis 

juli 

20 
juli 

S. sp. 32-35,repl., 1-2chl.~_J...L.-------:----------t 

Legenda 

0 VEGETATIEF 

·1 CONJUGATIEF 

~ VEGSTATIEF & 
CONJUGATIEF 

mei juni juli 

0 80-100% van het flab 0 10-20% van het flab 

0 60- 80% van het flab 0 5-10% van het flab 

0 40-60% van het flab 0 minder dan 5% van het flab 

0 20-40% van het flab c sporadisch 
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fig. 15 MONSTERPUNT 5 

s. acanthophora 

s. chenii 

s. varians 

S. sp .. 77 ,glad, 6 chl. 

S. sp.,43-49,rep1., 2chl. 

30 10 20 30 10 20 
mei juni juli 

fig. 16 MONSTERPUNT 6 

s. neglecta 

s. silesiaca 

Z. peliosporum 

S. sp ,35-39,5,gl:~3-,.4 chl. 

s. sp. 30,glad, 1 chl. 

s. sp. 84,glad, 4 chl. 

30 10 20 30 10 20 
m~i juni juli 

·• .. - ~ 
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Dit deel van de poel droogde echter uit voordat er conjugatie optrad. 

S.catenaeformis is een soort die slechts in 2 poeltjes is gevonden. De soort is weinig 

abundant en is moeilijk van S.varians te onderscheiden. In fig. 10 zijn de 

waarnemingen van S.catenaeformis en S.varians om deze reden bij elkaar genomen. 

S.chenii (of parvula, zie 6.3) is slechts 1 maal in zeer geringe hoeveelheid gevonden 

(mp. 5). 

S.frankliniana is alleen uit de Paddenpoel bekend. Het materiaal van deze soort 

is tussen enkele andere Spirogyra's gevonden (zie fig. 13). 

S.longata is één van de meest verspreide soorten op Voorne en in poel 1 de meest 

abundante soort (fig. 10). In deze poel zijn eind mei-begin juni unialgale flabmassa's 

van deze soort gevonden. Op 17 mei is een flab van 0.5 x 1 m 2 bemonsterd. Op 

de bodem (25°C) is er nog maar weinig conjugatie: ca. 1% en in het bovenste deel 

van de drijfflab (28°C) is S.longata voor 99% conjugatief. Ook tussen waterplanten 

is er veel materiaal van deze soort gevopden. In monsterpunt 3 is er geen conjugatie 

opgetreden (wel in andere jaren). 

S.nitida is in monsterpunt 1 gevonden in het ondiepe water langs de oevers (bij 

hoge temperaturen). 

S.varians is in 1982 in 3 poeltjes gevonden. In monsterpunt 5 is zowel conjugatief 

als vegetatief materiaal aangetroffen; in monsterpunt 2 is S.varians alleen 

conjugatiefen dominant aanwezig. 

S.setiformis in monsterpunt 1 is . gedetermineerd na inductie van de conjugatie 

in het laboratorium. Het zelfde geldt voor S.neglecta in monsterpunt 6. 

5.3.3. De conjugatie-periode van de gevonden Zygnemataceae 

Conjogerende Mougeotia-soorten en een Zygnema zijn eind mei in verschillende 

poeltjes aangetroffen. Spirogyra-soorten vertonen conjugatie in een langere periode: 

van eind april tot eind juli. De op 19 juli gevonden sporen van S.bellis (in mp. 4) 

waren al zo rijp, dat de conjugatie waarschijnlijk eind juni/ begin juli heeft plaats 

gevonden. In fig. 17 is het aantal conjogerende Spirogyra-soorten per decade 

uitgezet. De waarnemingen uit 1982 en andere jaren laten zien dat in de laatste 

decade van mei en in de eerste tien dagen van juni de meeste fructificerende 

Spirogyra-soorten worden gevonden. 

In fig. 18 is voor een aantal soorten de conjugatie-periode op Voorne in 1980 

en 1982 uitgezet. De soorten zijn gerangschil<t van "vroege" naar "late" soorten. 

S.inflata vertoont in 1980 conjugatie in de laatste decade van april. S.teodoresci 

en S.acanthophora vertonen vaak al begin mei conjugatie, maar ook later in het 

voorjaar. Bij de meeste soorten start de conjugatie half mei. S.setiformis is een 
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aantal amtal 
soor sorrten 

A B 
12 12 

10 10 

8 8 

6 6 

4 4 

2 2 

decade : · III · I II III I II III I III I II III I II III I 
april rrei jwri juli april rrei jwü jul:i 

Fig. 17. Het aantal conjugerende Spirogyra-soorten per decade in de periode 

april-juli. A. gegevens 1982; B. gegevens 1980, 1981 en 1982. 
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s. acanthophora 
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Fig. 18. De conjugatie-periode van 14 Spirogyra-soorten (gegevens alle monsterpunten: 

in 1980: open staafjes, 1982: zwar~staafjes en enkele waarnemingen uit 1981,1983. 
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dikdradige soort met de eerste conjugatie eind juni. S.chenii/parvula is een 

dundradige soort die in 1982 ook pas eind juni is gevonden, maar uit andere jaren 

zijn er vroegere data bekend. De conjugatie-periode van de meeste soorten zijn 

in 1980 en 1982 wel overeenkomstig. In 1982 zijn o.a. S.acanthophora, 

S.catenaeformis en S.bellis later met conjugatie dan in 1980 gevonden en zijn 

S. teodoresci en S.farlowii vroeger gevonden. 

5.4. Beschrijving van de Zygnematale algen 

De kenmerken van Spirogyra en andere Zygnematale algen hebben betrekking 

op zowel de vegetatieve cellen als conjugerende cellen en sporen. De meest 

gebruikte kenmerken zijn de volgende: 

A. Vegetatieve cellen: 

1. De diameter van de cellen. 

2. De vorm van de celwand tussen de cellen in het filament (septa). De gevonden 

Spirogyra-soorten hebben tussenwanden van één van de volgende 3 typen: glad 

(zonder structuren), replicaat (met ringetjes) of colligaat (met een manchet). Deze 

vormen zijn in fig. 19 afgebeeld. 

3. Het aantal chloroplasten per cel (zie fig. 20). Er zijn soorten met een vast aantal 

chloroplasten per cel (bijv. 1) en soorten met een variabel aantal (bijv. 4 of 5). 

~c Je 
A B C 

Figuur 19. Vormen van de celtussenwanden. A. glad; B. replicaat; C. colligaat. 

A B 

Fig. 20. Aantal chloroplasten in een cel. A. 1 chloroplast; B. 2 chloroplasten. 
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B. Conjugerende cellen: 

1. Typen van conjugatie. Er zijn soorten die scalarifarme conjugatie (11laddervorm 11 , 

zie fig. 21 A) vertonen en soorten met laterale conjugatie (bevruchting binnen 

één filament, zie fig. 21 B) of met beide typen. Een derde type: terminale conjugatie 

is niet waargenomen. 

2. De conjugatiebuis wordt meestal door zowel de mannelijke als de vrouwelijke 

cel gevormd, bij enkele soorten alleen door de mannelijke cel. 

3. Vorm van het vrouwelijke gametangium. Dit gametangium kan cylindrisch zijn 

(fig. 22A) of aan één of twee kanten gezwollen zijn (fig. 22 B,C). Als het 

gametangium naar het midden toe geleidelijk is gezwollen noemt men dit fusiform. 

B 

A 

Fig. 21. Conjugatietypen. A. scalariform; B. lateraal. 

A B c 

Fig. 22. Vorm van de vrouwelijke gametangia. A. cylindrisch; B. gezwollen aan 

conjugatiezijde; C. aan beide zijden gezwollen. 
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C. De sporen 

1. De vorm van de zygosporen. De sporen kunnen de volgende vormen hebben: rond 

(globoos), ei-vormig (ovoid), ellips-vormig (ellipsoï'd), of lensvormig (lenticulair). 

De meeste soorten hebben uniforme sporen (bijv. S.bellis heeft lensvormige sporen, 

zie Plaat I D); sommige soorten hebben sporen met een variabele vorm (bijv. 

S.setiformis heeft sporen die globoos, ovoïd of ellipsoïd zijn, zie Plaat IV B). 

2. De struktuur op de sporewand. De opbouw van de sporewand is in 4.3 besproken. 

Er zijn soorten met een gladde mesosporewand (zie Plaat Ili B) en soorten met 

een ruwe mesosporewand (zie Plaat 1 B,E, III D). 

3. De afmetingen van de zygosporen. 

D. Overige kenmerken 

1. De aanwezigheid van gezwollen steriele cellen in fertiele filamenten. 

2. Rhizoïden-vorming door steriele cellen. 

3. De dikte van de slijmschede om de filamenten. 

Beschrijving van de aangetroffen soorten 

De volgende afkortingen zijn gebruil<t: celw. = celwand; chl. = chloroplast(en); 

conj.= conjugatie; diam.= diameter van de vegetatieve cellen; exosp.= exosporewand; 

gam.= gametangium; mesosp.= mesosporewand; pyr.= pyreno'ïden; slijml.= slijmlaag 

om de filamenten; zyg.= zygosporen. Alle maten zijn in micrometers. 

Spirogyra acanthophora (Skuja) Czurda 1932 (Plaat I A,B) 

diam. 38-32, celw. replicaat, 1-3 chl. (meestal 3); conj. lateraal, zelden 

scalariform, gam. opgezwollen tot 56; zyg. ellipsoid, 31-53 x 74-112, exopsp. glad, 

mesosp. met stervormige lijsten (Plaat I B). Aangetroffen in monsterpunten 1,2,3 

& 5. N.B. Volgens RANDHAWA (1959) en KADLUBOWSKA (1972) heeft deze soort 

3-4 chl. en alleen scalarifarme conjugatie. 

Spirogyra bellis (Hassall) Cleve 1868 (Plaat I C,D,E) 

diam. 66-77, celw. glad, 5-7 chl.; conj. scalariform, gam. niet of nauwelijks 

opgezwollen; zyg. lensvormig, 63-7 0 x 52-7 4, exosp. glad, mesosp. met groefjes 

(Plaat I D). Aangetroffen in monsterpunten 1,2,3 en 4. 
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Spirogyra catenaeformis (Hassall) Kützing 1849 (Plaat VII E) 

diam. 32-34, celw. glad, 1 chl.; conj. lateraal en scalariform, gam. fusiform, 

veg. cellen in conjugatief filament soms gezwollen; zyg. ellipsoid, 32 x 39, exosp. 

en mesosp. glad. Aangetroffen in monsterpunten 1 & 4. 

N.B. S.catenaeformis lijkt veel op S.varians. De sporen van S.catenaeformis zitten 

echter ruimer in het gametangium dan bij S.varians. 

Spirogyra chenii Jao 1935 (Plaat VII A) 

diam. 24-26, celw. glad, 1 chl.; conj. lateraal, gam. opgezwollen tot 33, veg. 

cellen soms ook opgezwollen; zyg. ovoid of ellipsoid, 25 x 35-46, exosp. en mesosp. 

glad. Aangetroffen in monsterpunt 5. N .B. de Soort S.parvula (Transeau) Czurda 

1932 voldoet ook aan deze beschrijving. Deze soorten kunnen alleen bij scalarifarme 

conjugatie onderscheiden worden. 

Spirogyra farlowii Transeau 1915 (Plaat VII B) 

diam. 26-28, cellengte tot 390, celw. replicaat, 1 chl.; conj. scalarifarm en 

lateraal; gam. fusiform; zyg. ellipsoid, 31-49 x 67-140, exopsp. en mesosp. glad. 

Aangetroffen in monsterpunten 1 en 7. 

N.B. Volgens KADLUBOWSKA (1972) zijn de zygospore-afmetingen: 30-45 x 48-

93. 

Spirogyra frankliniana Tiffany 1934 (Plaat lil C,D) 

diam. 28-32, celw. glad, 2-3 chl.; conj. scalariform, gam. fusiform; zyg. 

lensvormig, 31-38 x 42; exosp. glad, mesosp. ruw (Plaat 3 D); Veg. vellen in 

conjugatief filament zijn soms gezwollen en kunnen rhizo'ïden hebben. Aangetroffen 

in monsterpunt 4. Nieuw voor Voorne. 

N.B. Volgens RANDHAWA (1959) en KADLUBOWSKA (1972) is de mesosporewand 

glad. 

Spirogyra inflata (Vauch.) Kützing 1843 (Plaat VII C) 

diam. 16, celw. replicaat, 1 chl.; conj. lateraal, gam. fusiform, tot 42; zyg. 

ellipsoid, 23 x 58, exosp. en mesosp. glad. Aangetroffen in monsterpunt 1. 
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Spirogyra longata (Vauch.) Kützing 1849 (Plaat IV A) 

diam. 20-33, celw. glad, 1 chl.; conj. lateraal en zelden scalariform, gam. niet 

of nauwelijks gezwollen, veg. cellen in conjogerend filament zelden gezwollen 

tot 63 en met rhizo"ïden; zyg. ellipsoid of ovoid, 25-33 x 39-67, exosp. en mesosp. 

glad. Aangetroffen in monsterpunten 1,2,3,4 en 7. 

Spirogyra neglecta (Hassall) Kützing 1849 (habitus als S.nitida: Plaat lii A) 

diam. 63-68, celw. glad, 3-4 chl.; conj. scalariform, gam. cylindrisch; zyg. ellipsoid 

en soms ovo'id en rond, 52-70 x 67-123, exosp. en mesosp. glad. Aangetroffen in 

monsterpunten 1 en 4. N.B. De celdiameter is volgens RANDHAWA (1959): 50-

58 en volgens KADLUBOWSKA (1972): 55-67. 

Spirogyra nitida (Dillwyn) Link 1833 (Plaat III A,B) 

diam. 91, celw. glad, 4-5 chl.; conj. scalariform, gam. cylindrisch; zyg. ellipsoid, 

77-81 x 123-182, exosp. en mesosp. glad (of zéér kleine hobbeltjes: Plaat III B). 

Aangetroffen in monsterpunt 1. 

N.B. De door BOCK & BOCK (1956) beschreven soort S.endogranulata komt sterk 

overeen met S.nitida en is waarschijnlijk geen goede soort. 

Spirogyra setiformis (Roth) Kützing 1845 (Plaat IV B) 

diam. 98-115, celw. glad, 4-5 chl.; conj. scalariform, gam. cylindrisch; zyg. 

ellipsoid, 88-91 x 157-161, exosp. en mesosp. glad. Aangetroffen in monsterpunten 

1 en 7. Nieuw voor Voorne. 

Spirogyra silesiaca Kadlubowska 1967 (plaat II B,C) 

diam. 41-59,5, celw. colligaat, 3-4 chl.; conj. scalariform, gam. fusiform; zyg. 

lensvormig, 49 x 62-66,5, exosp. en mesosp. glad. Aangetroffen in monsterpunt 

6. N .B. Deze soort verschilt alleen op grond van de draaddiameter van S.colligata 

Hodgetts 1920. Diam. S.colligata: 29-40 en S.silesiaca: 43-52. 

Spirogyra spreeiana Rabenborst 1868 (Plaat VII D) 

diam. 21-25, celw. replicaat, 1 chl.; conj. lateraal, gam. fusiform; zyg. ellipsoid, 

35 x 60-80, exosp. en mesosp. glad. Aangetroffen in monsterpunt 1. 
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Spirogyra teodoresci Transeau 1934 (Plaat VII F) 

<:liam. 28-29, celw. glad, 1 chl.; conj. scalariform, conj. kanaal grotendeels 

door mannelijke cel gevormd, gam. aan conj. zijde gezwollen; zyg. ellipsoid, 

35 x 49-53, exosp. en mesosp. glad. Aangetroffen in monsterpunt 3. 

N.B. Volgens SIMONS ET AL. (1982) is de mesosporewand ruw. Dit is na 

acetolyse te zien. 

Spirogyra varians (Hassall) Kützing 1899 (Plaat II A) 

diam. 28-39, celw. glad, 1 chl., conj. scalarifarm en zelden lateraal, 

vegetatieve cellen in conjugerend filament tot 60 gezwollen en rhizoïden 

vormend, gam. aan conj. zijde gezwollen tot 60; zyg. ovoid en ellipsoid, 

30-41 x 35-67, exosp. en mesosp. glad. Aangetroffen in monsterpunten 1,2 

en 5. Nieuw voor Voorne. 

Mougeotia microverrucosa Krieger 1940 

diam. 28-35, chl. met 4-6 pyr. in een rij; conj. scalariform, zyg. rond, 

in conj. buis, 35 x 35, mesosp. verrucoos. Aangetroffen in monsterpunt 1. 

N.B. Deze soort verschilt weinig van M. laevis (Kützing) Archer 1866. De 

struktuur op het mesosporium van M. laevis is grover (scrobiculaat). 

Mougeotia scalaris Hassall 1842 

diam. 28, chl. met 4-6 pyr. in een rij; conj. scalariform, zyg. in conj. buis, 

rond, 32 x 32, mesosp. glad. Aangetroffen in monsterpunt 7. 

Zygnema peliosporum Wittrack 1868 (Plaat IV C) 

diam. 26-28; conj. scalariform; gam. aan conj. zijde vergroot; zyg. in 

gametangium, ovoid of rond, diam. 39-46, mesosp. scrobiculaat, donkerblauw. 

Aangetroffen in monsterpunt 6. 

5.5. Struktuur op de.sporewanden van enkele Spirogyra-soorten 

Van 5 Spirogyra-soorten is de mesosporiumwand bestudeerd. In onderstaande 

lijst zijn de resultaten samengevat. 



soort 

S.acanthophora 

S.bellis 

S. frank l iniana 

S.longata 

S. nitida 

mesosporium 

met struktuur 

met struktuur 

met struktuur 

zonder struktuur 

zonder struktuur 
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Volgens RAND HA WA (1959) 

met struktuur 

met struktuur 

zonder struktuur 

zonder struktuur 

zonder struktuur 

Plaat I B 

Plaat I E 

Plaat lil D 

Plaat Ili B 

De sporenwand van S. frankliniana heeft een ruw mesosporium, hetgeen nog 

niet bekend was. ~e resultaten stemmen verder overeen met de beschrijving in 

de flora's. 

5.6. Inductie van de voortplanting 

Er zijn met 25 isolaten inductieproeven gedaan. Slechts 3 soorten vertoonden 

conjugatie (zie tabel 4). 

Deze soorten zijn ook in de poeltjes conjugerend aangetroffen. Het is opvallend 

dat het 3 dikdradige soorten zijn, dundradige soorten vertoonden geen conjugatie. 

Tabel 4 Inductie van de voortplanting van Spirogyra volgens de methode van Starr 

en Reichart. += conjugatie, -= geen conjugatie (na 4 weken). 
Methode Starr Starr Reichart Reichart Isolaat uit 
Lichtsterkte(Lux) 3400-4060 6600-7600 3400-4060 6600-7600 monsterpunt: 

S. bellis 

S.neglecta 

S. setiformis 

5.7. Fytobenthos 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

mp. 3 

mp. 6 

mp. 1 

In ta"~l 5 zijn de benthische algen vermeld die zich op kunstmatig substraat 

(glas) hebben ontwikkeld. Enkele soorten zijn op Plaat VI afgebeeld. De glaasjes 

in de monsterpunten 1,2,4 en 7 waren na enkele weken dicht begroeid met tenminste 

10 soorten draadalgen (en vele diatomeeën). Alleen de glaasjes uit monsterpunt 

3 waren spaarzaam begroeid. De dichtheid van de algen is in dit poeltje mogelijk 

kleiner als in andere poeltjes. Vraat door slakken moet worden uitgesloten. Alleen 

in poeltje 2 zijn slakken op de glaasjes aangetroffen. 
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Tabel 5 Algen op kunstmatig substraat in de monsterpunten 1,2,3,4, 7. += aanwezig; 

D= dominant. 

Monsterpunten: 1 2 3 4 7 

C hr;ysoehy ceae 

Chrysochaete brittanica + + D + 

Chrysosphaera sp. + D + + 

Dinobryon cf. divergens + 

Diploeca flava + + 

Epipyxis cf. borgei + + 

Epipyxis utriculus + + 

Tetrachrysis sp. + 

Chloroehyceae - Tetras12orales 

Chaetopel tis orbicularis D + + + + 

Chloroehyceae - Chlorococales 

Palmodyctyon varium + + 

Chloroehyceae - Chaetoehora 1 es 

Gongrosira sp. + + + + 

Stigeoclonium sp. + + + 

Aphanochaete repens + + 

Draparnaldia sp. + 

Dicranochaete sp. + 

Chaetosphaeridium cf. globosum + + + 

Coleochaete scutata + D 

Coleochaete sp. + + 

ChloroQ;yceae - Oedogonia 1 es 

Oedogonium sp. + + 

Xanthoe;yceae 

Characiopsis sp. + 

Ophiocytium cf. arbuscula + + 

Ophiocytium cf. capitaturn + + 

Ophicytium parvul urn + 

Tribonerna sp. + + + + 
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Het voorkomen van een aantal goudalgen (Chrysophyceae) wijst op een goede 

kwaliteit van het water. In elk van de poeltjes is een andere soort draadalg 

dominant. In poel 4 domineert (in deze monsterperiode) Chrysochaete brittanica 

en in poeltje 2 is Chrysosphaera sp. dominant. Het groenwier Chaetopeltis 

orbicularis is dominant in monsterpunt 1 en Coleochaete scutata is de meest 

abundante soort in monsterpunt 7. Het groenwier Draparnaldia is in poel 2 zowel 

op de glaasjes als makroscopisch op een in het water liggende boomstam 

aangetroffen. In andere poeltjes komt deze soort niet voor. Met deze waarnemingen 

is aangetoond dat alle poeltjes een eigen aspect hebben aan benthische algen. 

5. 8. Kranswieren en hogere planten 

De kranswieren en hogere planten die in en rond de poeltjes zijn waargenomen 

in de periode 1980-1982 zijn vermeld in tabel 6. Planten in de duinvalleien die 

niet in oeverzone staan zijn niet vermeld. Bomen en struiken rond de poeltjes 

zijn reeds in hoofdstuk 2 genoemd. 

De kranswieren (Charophyta) 

In de monsterpunten zijn 4 Chara-soorten aangetroffen. Chara hispida en Chara 

aspera zijn zeldzame kranswieren die bijna uitsluitend in duinwateren voorkomen. 

C.globularis en C.vulgaris zijn in Nederland algemeen (MAlER, 1972). Chara hispida 

is in bijna alle poeltjes dominant. De Chara's leven meestal in water met een hoog 

kalkgehalte en zijn bijzonder fosfaat-gevoelig (MAlER, 1972). Het ontbrel<en van 

Nitella-soorten is niet verwonderlijk, daar deze juist in calcium-arm water 

voorkomen. 

In 1982 was de Chara-ontwikkeling door het opdrogen van de poeltjes niet goed 

te volgen. In de Vogelpoel droogde de "Chara-weide" snel uit. 

De water- en oeverplanten 

De Paddenpoel (Monsterpunt 4) bezit de meest soortenrijke water- en 

oevervegetatie met 11 soorten submerse planten, mossen en kranswieren en 20 

soorten emerse planten. Monsterpunt 2 is een donker bospoeltje met nauwelijks 

vegetatie (slechts 4 soorten). De overige poeltjes bezitten 13 tot 19 soorten planten, 

mossen en kranswieren. Opvallend is dat het kleine poeltje in de Libellenvallei 

(monsterpunt 3) een even diverse vegetatie heeft als de veel grotere Lisdoddepoel 

(monsterpunt 1). Enkele soorten zullen hieronder nader worden besproken. 
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Tabel 6. De kranswieren en hogere planten in de vaste monsterpunten (1 tlm 7) te Oost-Voorne. Presentatie: + = schaars, 

++ = talrijk en +++=zeer talrijk. (80) =alleen door ROZIJN & TEN CATE uk 1980 vermeld; (81) =alleen door ROELOFS 

in 1981 waargenomen; (82) = eerste vermelding door JANSEN voor 1982. 

Nonsterpunten 

SUBHERS 

Callitriche sp. 

Chara aspera 

Chara globularis 

Chara hispida 

Chara vulgaris 

Hippuris vulgaris 

Lemna minor 

Leptodictyum riparium 

Potamogeton coloratus 

Potamogeton gramineus 

Ranunculus aquatilis x 
trichophyllus 

Spirodela polyrhiza 

E~IERS 

Alisma lanceolatum 

Alisma plantago-aquatica 

Carex flacca 

Echinodorus ranunculoides 

Eleocharis palustris 

Equisetum arvense 

Equisetum palustris 

Galium palustre 

Galium uliginosum 

Hydrocotyle vulgaris 

Juncus articulatus 

Lycopus europaeus 

Lysimachia vulgaris 

Lythrum saliearia 

Mentha aquatica 

Myosotis cespitosa 

Myosotis secrpiodes 

Phragmites australis 

Ranunculus flammula 

Scirpus lacustris 

Scirpus maritimus 

Scutellaria galericulata 

Sium erectum 

Solanum dulcamara 

Sumolus valerandi 

Sparganium erectum 

Typha angustifolia 

Typha latifolia 

Veronica catenata 

+++ 

++ 
+++ 

++ 

+ 

++ 

+ 

++ 

++(82) 

++ 

++ 

+ 
++ 

+ 

+ 

+(81) 

+++ 

2 

++ 

+ 

+ 

3 

+++ 

+ 

+I+++ 

+ 

+ 

+(80) 

+(81) 

+ 

+ 

+(81) 

++ 

++ 

++ 

+ 

+ 

+ 

4 

+ 
++(81) 

+I+++ 

+ 

+ 

++ 

+ 
+I+++ 

+++ 

++ 
+(81) 

+ 

+(82) 

+ 

+++ 

+ 

++ 
++(82) 

+ 

+ 

+ 
++ 

+ 

+ 

+ 

++ 

+ 

+ 

+ 

++(82) 

++ 

+ 

5 

++ 

+ 

+(80) 

++ 

+ 

++(82) 

++ 

+ 
++ 

++ 

+ 

+(82) 

+ 

6 

++ 

++ 

+(80) 

++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

+(82) 

7 

+ 
+ 

++ 

++ 

+ 

++ 

+(80) 

++ 
+(80) 

++ 

++ 

Sterrekroos 

een kranSiiier 

Lidsteng 

Klein kroos 

Beekmos 

Doorschijnend fonteinkruid 

Ongelijkbladig fonteinkruid 

Fijne Waterranonkel 

Veelwortelig Kroos 

Middelste Waterweegbree 

Grote Waterweegbree 

Zeegroene Zegge 

Kleine Waterweegbree 

Slanke Waterbies 

Heermoes 

Lidrus 

Moeraswalstro 

Ruw walstro 

Waternavel 

Zomprus 

Wolfspoot 

Gewone Wederik 

Kattestaart 

Watermunt 

+++(82) Moerasvergeet-mij-nietje 

Zompvergeet-mij-nietje 

+(82) Riet 

Egelboterbloem 

Mattenbies 

Zeebies 

Blauw Glidkruid 

Kleine watereppe 

Bitterzoet 

Waterpunge 

Grote Egelskop 

Kleine Lisdodde 

Grote Lisdodde 

Rode Water-ereprijs 
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Potamogeton coloratus. De omstandigheden waren in 1982 ongunstig (te droog) 

voor de ontwikkeling van dit fonteinkruid. P.coloratus is in 1980, 1981 en 1983 

in monsterpunten 3 en 4 veel aangetroffen en in 1982 sporadisch in monsterpunt 

3. P.gramineus was 1982 talrijk in de PaddenpoeL Vooral de landvorm ontwikkelde 

zich goed. 

Ranunculus aquatilis. In de poeltjes wordt alleen de vorm zonder drijfbladeren 

(trichophyllus) gevonden. Deze vorm wordt ook wel als een aparte soort gezien 

(mond. meded. van de Heer Roelofs). 

Alisma lanceolatum wordt van 3 poeltjes vermeld in 1980. Daar deze soort moeilijk 

van A.plantago-aguatica te onderscheiden is, en waarnemingen van Alisma uit 

1981 en 1982 op de laatste soort betrekking hebben, is deze opgave onwaarschijnlijk. 

In 1982 is Alisma nog slechts in 1 poel aanwezig, een sterke teruggang! 

Samolus valerandi. De Waterpunge is een soort van duinvalleien. In 1982 ontkiemde 

en ontwikkelde deze soort in de opgedroogde Paddenpoel tussen planten als Kleine-

en Grote Waterweegbree. 

5.9. De chemische samenstelling van het water 

De exacte waarden van alle metingen zijn in de bijlage 4 en 5 opgenomen. De 

in dit verslag genoemde wintermaanden zijn begin 1982 bepaald door de heer Roelafs 

(Aquatische Oecologie, R.U. Nijmegen). Het waterpeil in de poeltjes is in fig. 

2 5 uitgezet. 

5.9.1. 24-uur waarneming zuurstof-gehalte 

In fig. 23 zijn de zuurstofverzadigings-percentages die in een etmaal in twee 

poeltjes zijn gemeten, uitgezet. De absolute zuurstof-gehaltes zijn in bijlage 4 

vermeld. Uit de figuur blijkt dat de gehaltes in het flab niet veel verschillen van 

de gehaltes in het vrije water. Tussen 9.00 en 19.00 zijn de waarden in het vrije 

water meestal iets lager dan in het flab. In monsterpunt 6 (fig. 23A), het 

"zonnige"poeltje, is het water tussen 10.00 en 22.30 oververzadigd en in de 

resterende tijd onderverzadigd met zuurstof. De temperatuur in het water variëert 

tussen 12,5 en 32°C. De gemeten zuurstofverzadiging is tussen 11% en meer dan 

250% (de schaal van de meter geeft niet boven de 21 ppm aan en dit komt met 

250% overeen). Tussen 12.30 en 16.00 is het water sterk oververzadigd met zuurstof 

(250% of meer). Na 16.00 daalt de temperatuur en het zuurstofgehalte snel en 

raakt het water onderverzadigd. Om 2.30 is er 1-2,6 ppm 02 gemeten, wat 

overeenkomt met 11-28%. Vanaf 8.00 treedt er een snelle stijging op van het 

zuurstof-gehalte en een geleidelijke stijging van de temperatuur. 
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In monsterpunt 3 (Fig. 23B), het meer beschaduwde poeltje, is eveneens een 

dynamisch verloop van de zuurstof-concentratie waargenomen. De daling van 

het zuurstof-gehalte verloopt minder snel dan in poel 6 en het water blijft hier 

langer verzadigd met zuurstof. De temperatuur loopt overdag niet verder op dan 

24°C. Tussen 3.00 en 9.00 zijn geen metingen gedaan. Waarschijnlijk daalt het 

zuurstof-gehalte in poel 3 's nachts minder ver dan in poel 6. 

5.9.2. zuurgraad (pH) 

In alle monsterpunten zijn regelmatig pH-waarden hoger dan 7,5 eenheden 

gemeten. De gemiddelde waarden liggen tussen 7, 7 en 8,6. De laagste gemeten 

pH is 6,9 (mp. 1 of 28/6) en de hoogste pti is 9,6 (mp. 7 op 21/7). In de winter zijn 

er waarden tussen 6,9 en 7,6 gemeten, iets lager dan de zomerwaarden. 

5.9.3. Electrisch geleidingsvermogen 

. In fig. 24A-E zijn de E G V-waarden van 5 poeltjes uitgezet. Het elektrisch 

geleidingsvermogen volgt de schommelingen van de calcium- en chloride-gehaltes. 

De monsterpunten 3 en 6 hebben lage gemiddelde E G V-waarden (447 en 412 uS.cm-

1) en de poeltjes 1,4 en 7 hebben gemiddelden tussen 646 en 698 uS.cm-1. 

5.9.4. Chloride 

De chloride-gehaltes variëren tussen 22 en 147 ppm (fig. 24A-E). De 

monsterpunten 4 en 7 hebben gemiddelde waarden van 109 en 100 ppm; in de overige 

poeltjes zijn de gemiddelden onder de 7 0 ppm. In juli stijgen de gehaltes in 

monsterpunten 3 en 7. De winterwaarden komen overeen met in het voorjaar en 

zomer gemeten gehaltes. 

5.9.5. Sulfaat 

De sulfaatgehaltes zijn in de loop van het seizoen zeer wisselend over het 

algemeen tussen 14 en 150 ppm (fig. 27 A-E). In één poeltje zijn er waarden tussen 

15 en 385 ppm gemeten (mp . .7). In mei en begin juni zijn de sulfaat-gehaltes veel 

lager dan eind juni, juli en in de winter. Alleen poeltje 6 heeft constant lage 

waarden: 10 ppm in mei en 17 ppm in de winter. 
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5.9.6. Alkaliniteit 

In de fig. 26A-E zijn de alkaliniteit-waarden uitgezet. De alkaliniteit vertoont 

in voorjaar en zomer schommelingen tussen 1,2 en 7 meq/l. Monsterpunt 1 heeft 

gemiddeld hoge waarden 65 meq/1) en monsterpunt 3 lage (2,6 meq/1). In de winter 

zijn er waarden tussen 3,2 en 5,4 meq/1 gemeten. 

5.9.7. Calcium, magnesium en totale hardheid 

De calcium-gehaltes van 5 monsterpunten zijn in fig. 24A-E weergegeven. De 

poeltjes 3,6 en 7 hebben relatief lage concentraties: gemiddelden tussen 77 en 

85 ppm; de overige poeltjes hebben gehaltes boven 100 ppm. In 3 poeltjes vindt 

er eind juni en in juli een sterke stijging plaats (mp. 1,3 en 7) en in monsterpunt 

4 daalt de calciumconcentratie dan juist. De winterwaarden zijn aanzienlijk hoger: 

tussen 116 en 228 ppm. De gemeten magnesium-gehaltes variëren van 5,4 tot 

13,6 ppm. In de poeltjes 3 en 6 zijn de laagste waarden gemeten: gemiddeld 6,6 

en 5,4 ppm; de hoogste waarden zijn in poel 4 gemeten (gemiddeld 9, 7 ppm). In 

de winter zijn er overeenkomstige waarden gemeten (6,8 - 15,6 ppm). De magnesium

concentratie is constanter dan de calcium-concentratie. 

De total<;! hardhéid is uit de calcium- en magnesium-concentraties berekend. 

In fig. 26A-E zijn de gemeten waarden van 5 poeltjes uitgezet. De hardheid variëert 

tussen 9,8 en 26,8°D. Monsterpunten 3 en 6 hebben de laagste waarden (gemiddeld 

120D), de overige poeltjes hebben gemiddelde waarden tussen 16 en 19oc. In 3 

poeltjes (mp. 1,3,7) stijgt de totale hardheid in de zomer; in monsterpunt 4 treedt 

er een daling op. 

5.9.8. Natrium, kalium en ijzer 

De natriumconcentraties liggen tussen 13 en 57 ppm en in de winter zijn waarden 

tussen 6,9 en 42,6 ppm gemeten. De laagste waarden zijn de poeltjes 1,2,3 en 

6 gemeten (onder de 21 ppm). In de wateren met een hoog chloride-gehalte is 

het natrium-gehalte ook hoog. 

De kalium-concentra~ie is overwegend laag en vaak zelfs niet aan te tonen. 

In monsterpunt 7 zijn de hoogste kalium-gehaltes gemeten met een extreme waarde 

van 33,5 ppm op 21/7. 

De door ROELOFS gemeten ijzer-concentraties in de poeltjes bedragen 0,09 

- 0,34 ppm in winter en voorjaar. De hoogste waarden zijn in poel 1 gemeten en 

de laagste in poeltjes 3 en 6. 



-49-

5.9.9. Orthofosfaat en totaal fosfaat 

De gemeten orthofosfaat-gehaltes zijn overwegend laag: tussen 0,006 en 0,023 

ppm. Alleen poel 3 heeft op 28 juni een concentratie van 0,082 ppm. De hoogste 

totaal fosfaat-gehaltes zijn gevonden in poeltje 5 (0,253), 6 (0,199) en 2 (0,128); 

de ove~ige poeltjes hebben concentraties tussen 0, 017 en 0, 06 ppm. 

5.9.10. Nitraat en ammonium 

In de figuren 28A-E zijn de nitraat- en ammonium-waarden uitgezet. De gehaltes 

aan nitraat en ammonium zijn overwegend laag (< 0,1 ppm). Monsterpunt 3 heeft 

op 4 mei een concentratie van 0,33 ppm; op 1 juni wordt hier geen nitraat meer 

gemeten. In poel 2 is het ammoniumgehalte in juni gestegen tot 0,65 ppm. In de 

andere poeltjes variëren de stikstof-gehaltes weinig. De in de winter gemeten 

nitraat- en ammonium-concentraties zijn meestal niet afwijkend. Alleen in 

monsterpunt 4 is er in de winter 1,2 ppm ammonium gemeten. 

6. Discussie 

6.1. De Zygnematale algen vanVoorneen het totale duingebied 

In tabel 7 is een vergelijking gemaakt van het aantal soorten Zygnematale algen 

in duinwateren te Voorne, Egmond-Castricum en op Terschelling. 

Tabel 7 Het aantal soorten Zygnematale algen in duinwateren te Voorne, Egmond

Castricum en op Terschelling. Gegevens van de laatste 2 gebieden zijn 

ontleend aan KOERSELMAN & SCHOUTEN (1983) en DAALDER & NAT 

(1982). += aanwezig, zonder conjugatie. 

Inventarisaties 1982 Spirogyra Sirogoniurrr Mougeötia Zygnema Totaal 

Oostvooroe 15 + 2 1 18 

Egmond-Castricum 11 2 + 13 

Terschelling (duinplassen) 13 2 1 16 

Meerjarig onderzoek: 

Voorne 1976-1983 25 + 6 5 36 

Egmond-Castricum 1981-1982 2 + 18 
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Bij de inventarisaties in 1982 zijn in alle 3 gebieden 2 soorten van het 

geslacht Mougeotia en ten hoogste 1 soort Zygnema met conjugatie gevonden. 

In de duinpoeltjes te Oostvoorne zijn de meeste sgirogyra-soorten aangetroffen. 

Meerjarig onderzoek op Voorne heeft 36 soorten 'zygnemataceae opgeleverd. In 

één seizoen is slechts het halve aantal soorten vastgesteld. Er zijn soorten die 

het ene jaar wel en het andere jaar niet conjugeren. Daarom is meerjarig onderzoek 

voor eeen volledige inventarisatie vereist. Er is in Nederland nog nooit eerder 

in de wateren van één gebied zo'n uitgebreide Zygnematale flora vastgesteld. 

In de poeltjes van het Noord-Hollands Duinreservaat (Egmond-Castricum) zijn 

11 soorten gevonden die ook van Voorne bekend zijn. De bomkraters te Egmond

Castricum zijn in veel opzichten met de poeltjes van Oostvoorne vergelijkbaar: 

de chemische samenstelling van het water vertoont veel overeenkomsten (rijk 

aan calcium, hoge alkaliniteit enz.) en er zijn veel kranswieren (vooral Chara 

hispida). De watervegetatie is op Voorne echter rijker. Ondanks de vele 

overeenkomsten heeft elk gebied zijn eigen karakteristieke Spirogyra-soorten. 

In het Noord-Hollands Duinreservaat zijn S.weberi, S.majuscula en S.gracilis de 

meest voorkomende soorten. Deze soorten zijn op Voorne schaarser. S.majuscula 

is na 1980 niet meer aangetroffen. De karakteristieke soortcombinatie van 

Oostvoorne is S.acanthophora, S.bellis en S.longata. Deze soorten zijn allen typisch 

voor het duinbiotoop, maar worden alleen in poeltjes van Oostvoorne massaal 

gevonden. S.acanthophora is alleen bekend van Voorne en één andere vindplaats 

(slootje bij Hei- en Boeicop). 

In de "plakken" op Terschelling zijn 3 soorten gevonden die ook van Voorne bekend 

zijn. Er is dus maar een kleine overlap tussen deze gebieden. De wateren op 

Terschelling hebben een afwijl<end karakter: ze zijn kalkarm, hebben een laag 

gehalte aan bicarbonaat (meestal: 0,3-1,9 meq/1) en een lage zuurgraad (3,9-7,5). 

In de plakken ontbreken Chara's en is er weinig flfib-ontwikkeling. Het is aannemelijk 

dat hier andere Spirogyra's worden gevonden dan in de kalkrijke duinen. Er zijn 

echter nog maar weinig gegevens over de Zygnemataceae van Terschelling van 

één (ongunstig) seizoen. 

Spirogyra kan grote schommelingen in nutriënt-gehaltes verdragen. De soort 

S.varians wordt in een groot aantal verschillende milieutypes gevonden (TRANSEAU, 

1916). Er zijn ook soorten die hogere eisen aan het milieu stellen. Het vinden van 

correlaties tussen milieuparameters en het voorkomen van Spirogyra-soorten blijkt 

zeer moeilijk te zijn. De poeltjes verschillen onderling weinig. Poeltjes 3 en 6 

hebben echter relatief een laag EGV, lage alkaliniteit, hardheid en weinig natrium 

en ijzer. En alleen daar is S.colligata/silesiaca aangetroffen. Ook is deze soort 

bekend van kalkarm water in N.W. Overijssel. 
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6.2. Periodiciteit 

In de duinpoeltjes verloopt de levenscyclus van Spirogyra in een kort tijdsbestek: 

in de maanden mei en juni vindt er kieming , groei en fructificatie plaats. De 

meeste soorten kunnen voorjaarssoorten genoemd worden. Volgens TRANSEAU 

(1916) is S.inflata een wintersoort. Op Voorne is er echter nog in april en mei 

conjugatie gevonden. Volgens TRANSEAU conjugeren dikdradige soorten later 

in het seizoen dan dundradige soorten. Op Voorne vertoont de dikdradige soort 

S.setiformis eind juni conjugatie, ·maar een andere dikdradige soort S.nitida is 

eind mei conjugatief aangetroffen. De regel van Transeau blijkt niet altijd op 

te gaan. Van een scheiding in o.a. voorjaars- en zomer-soorten is op Voorne geen 

sprake. De conjugatie moet hier in een korte periode plaats vinden, omdat de 

poeltjes in de zomer uitdrogen. Als de data van conjugatie in verschillende jaren 

en van meer vindplaatsen vergeleken worden, blijkt dat de conjugatie-perioden 

vaak langer dan een maand zijn (BOCK & BOCK, 1956). 

De factoren die de groei en conjugatie induceren zijn nooit diepgaand onderzocht. 

Enkele weersfactoren lijken nogal belangrijk. Aan de hand van waarnemingen 

zullen deze besproken worden. 

Neerslag. Na regenbuien kan er in de poeltjes nieuwe flab van Spirogyra zijn 

gevormd. Dit verschijnsel is 2 maal waargenomen (begin mei en op 18 juni) en 

. is ook door PESSONEY (1968) en ROZIJN & TEN CATE (1981) beschreven. Er 

wordt door deze auteurs echter geen verklaring gegeven. Een oorzaak van de 

verhoogde groei is de aanvoer van ammonium en nitraat door het regenwater (zie 

FITZGERALD, 1972). Algen gebruiken nitraat als voedingsstof. Als de nitraat

spiegel in het water zeer laag is, werkt dat beperkend op de groei. Daarentegen 

wordt conjugatie -in laboratoriumsituatie- vaak gestimuleerd door onttrekking 

van stikstof uit het medium. Mogelijk zijn de lage nitraat- en ammonium-gehaltes 

in de poeltjes stimulerend voor de conjugatie. 

Licht en temperatuur. In flab van S.longata is boven in 100% ccnjugatie gevonden 

en onderin ongeveer 1%. Het vegetatieve deel van het flab conjugeerde later in 

een petrischaal. De oorzaak van deze. verticale verdeling kan gezocht worden 

in het verschil in lichtintensiteit en/of in temperatuur. 

Een andere factor die mogelijk belangrijk is: het gehalte aan bicarbonaat. Met 

de inductie-methode volgens STARR (1964) kunnen veel Spirogyra-soorten tot 

conjugatie gebracht worden, terwijl andere soorten niet reageren op de met C02 

verrijkte atmosfeer. Ook het Reichart-inductie medium bevat relatief veel 

bicarbonaat. Het water van de poeltjes is zeer rijk aan bicarbonaat. Waarschijnlijk 
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is dit één van de factoren die de oorzaak zijn van het hoge percentage conjugatie 

dat in de poeltjes van Oostvoorne wordt gevonden. 

6.3. Soort-complexen 

De Spirogyra-soorten worden vaak alleen door de celdiameter van elkaar 

onderscheiden. De waarde van dit kenmerk is discutabel. Zo blijkt uit het werk 

van ALLEN (1958) dat er in een kloon-cultuur van S.pratensis variatie in celdiameter 

en ook verschillende conjugatie- en zygoten-typen wordt gevonden. De rijpe zygoten 

in deze cultuur kunnen onder het huidige systeem van klassificatie als verschillende 

soorten worden ge'ïdentificeerd. Door bijv. polyplo'ïdie kan er grote variatie in 

de celdiameter optr·eden. 

Bij het determineren van de Spirogyra-soorten van Oostvoorne is er ook vaak 

getwijfeld aan de afgrenzing van een aantal soorten. Hieronder volgen een aantal 

soort-complexen waarvan de systematische status opgehelderd moet worden: 

1. S.colligata en S.silesiaca. Het onderscheid dat KADLUBOWSKA (1972) maakt 

berust alleen op afmetingen. Het betreft waarschijnlijk toch één soort. 

2. S.inflata en S.~eeiana. Deze soorten worden door RANDHAWA (1959) en 

TRANSEAU (1951) onderscheiden door de afmetingen. KADLUBOWSKA (1972) 

rekent S.spreeiana bij S.inflata. 

3. S.neglecta, S.nitida en S.setiformis worden ook alleen op basis van kwantitatieve 

kenmerken van elkaar onderscheiden. Door kweekexperimenten kan uitgezocht 

worden of deze soorten-groep goede soorten bevat, of dat het bijv. klonen 

van één soort betreft. De soort S.endogranulata Bock et Bock 1956 is 

waarschijnlijk een synoniem van S.nitida, in plaats van een goede soort. 

4. S.varians, S.affinis, S.catenaeformis en S.teodoresci vormen een groep soorten 

die zeer weinig onderlinge verschillen bezitten (o.a. afmetingen en vorm van 

het gametangium). Het is vaak moeilijk om voor één van deze soorten te kiezen. 

S.varians en S.teodoresci zijn mogelijk één soort en S.catenaeformis en S.affinis 

eveneens. 

5. · S.chenii en S.parvula worden onderscheiden a.h.v. het conjugatiekanaaL Omdat 

er meestal sprake is van laterale conjugatie kan dit kenmerk vaak niet gebruikt 

worden. Het kenmerk is bovendien niet erg duidelijk. 

Bij al deze soorten zou de sporewand nader bestudeerd moeten worden, omdat 

de aanwezigheid van struktuur een goed differentieerend kenmerk lijkt. 
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6.4. De samenstelling van het flab 

Algenflab is meestal uit verschillende groepen draadalgen of verschillende 

soorten van één groep samengesteld. Er is slechts zelden unialgale flab gevonden 

(o.a. van Zygne.ma en Spirogyra longata). In een tijdsbestek van 2 weken kunnen 

draadalgen zich ontwikkelen. In een poeltje kunnen verschillend samengestelde 

flabmassa's naast elkaar gevonden worden, of in de tijd elkaar opvolgen. Het 

beeld van de algen-ontwikkeling in een poeltje hoeft niet elk jaar gelijk te 
' 

zijn. Een vergelijking tusser. 1980 en 1982 laat grote verschillen in 

algen-ontwikkeling in dezelfde poeltjes zien. In 1980 (met veel neerslag in 

het voorjaar) is er weinig Oedogonium gevonden. In 1982 (een droog voorjaar) 

is er zeer veel Oedogonium en in sommige poeltjes ook Vaucheria ontwikkeld. 

Er is in dit jaar minder Mougeotia gevonden. PESSONEY (1968) vindt in een 

poeltje in een droog jaar weinig Mougeotia en in een nat jaar is dit genus zeer 

abundant. De invloed van regen op de algensamenstelling lijkt aannemelijk. 

In 6.2 zijn enkele milieuparameters die van invloed op de algenontwikkeling 

zijn, nader besproken. 

De verschillende componenten van het flab worden nu besproken . .êejrogyra 

is in alle monsterpunten dominant in het flab . .êQ!~~ prefereert stagnante 

zoete water (HOSHAW, 1968) en is in tijdelijke wateren het meest abundante 

genus (PESSONEY, 1968). In het Quackjeswater (een permanent water) is 

Spirogyra slechts een nevenaspect van het door Cladophora gedomineerde 

flab. 

Mougeotia en Zygnema zijn meestal nevencomponenten van Spirogyra-flab. 

Zygnema is een enkele keer dominant. 

Oedogonium is in 1982 abundant in een aantal poeltjes. Ook in de poeltjes tussen 

Egmond en Castricum is Oedogonium in 1982 algemeen (KOERSELMAN & 

SCHOUTEN, 1983). Er zijn daar 4 soorten aangetroffen en op Voorne tenminste 

8 soorten. Opvallend is dat 3 soorten in beide gebieden zijn gevonden: 

Oedogonium crassiusculum, O.rivulare en O.vaucherii. Er is nog te weinig over 

de oecologie van Oedogonium bekend om te kunnen beoordelen of deze soorten 

typisch zijn voc.r duinpoeltjes. Oedogonium ontwikkelt zich op Voorne eerder 

(mei-juni) dan in het Noord-Hollands Duinreservaat (juni-augustus). 

Cladophora is een substraat gebonden soort. Op de bodem van enkele poeltjes 

is dit genus veel gevonden. Cladophora wordt vaak Jaat in het seizoen in het 

flab aangetroffen, dit komt omdat de waterspiegel dan laag is en Cladophora 

het flab kan "bereiken". 
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Vaucheria. De vondst van Vaucheria birostris is bijzonder. Deze soort is zeer 

waarschijnlijk gebonden aan plaatsen in het duinbiotoop met zoet tot zwak 

brak water. 

Microspora is in het voorjaar in sommige poeltjes zeer algemeen. Ook in het 

N ocrd-Hollands Duinreservaat is er een massale Microspora-ontwikkeling in 

een groot aantal poeltjes (KOERSELMAN & SCHOUTEN, 1983). De poeltjes 

waarin Microspora dominant 1s, zijn beschaduwd (o.a. monsterpunt 2). In zonnige 

poeltjes ontbreekt Mierospara vaak. Mogelijk groeit dit geslacht het beste 

bij lage watertemperaturen. 

Tribonerna vormt in het vroege voorjaar (april-begin mei) veel flab. Uit 

onderzoek van PIEPERS (1983) blijkt dat Tribonerna bij lage temperaturen 

een optimale groei vertoont. Als de watertemperaturen stijgen, ontwikkelt 

er meer Spirogyra en wordt Tribonerna vervangen. Het beeld wat voor Tribonerna 

en Mierospara is geschetst, is overeenkomstig. 

6.5. De chemische samenstelling van het water 

24 -uurs waarneming zuurstofverloop 

Het zuurstofgehalte in poeltjes met veel algenflab en kranswieren verloopt 

dynamisch. Overdag wordt er door fotosynthese zo veel zuurstof geproduceerd 

dat het water sterk oververzadigd raakt (meer dan 250%). In de loop van de 

middag is er een evenwicht bereikt tussen zuurstofproductie en verbruik. In 

de namiddag daalt de zuurstofspiegel en 's nachts zijn de poeltjes sterk 

onderverzadigd (tot ca. 25%) door dat het zuurstofverbr"uik de productie 

overheerst. De poeltjes zijn tijdens het experiment bijna geheel door flab bedekt, 

er is nauwelijks verschil in zuurstof-gehalte van het vrije water en het flab. 

KOERSELMAN & SCHOUTEN (1983) vonden in een verg~lijkbaar experiment 

dat er nauwelijks diffusie van zuurstof in het flab naar het vrije water plaats 

vond. Dit poeltje bevatte echter meer vrij water. 

Zuurgraad 

De hoge pH-waarden (7 ,5-9,6) komen overeen met de poeltjes bij Egmond

Castricum. LEENTVAAR (1981) noemt voor duinmeren pH 8. De hoge waarden 

zijn het gevolg van het calcium-bicarbonaat evenwicht (zie alkaliniteit). 

Chloride 

Het water van de poeltjes heeft een chloride-gehalte dat meestal lager dan 

100 ppm is. Het kan dus als zoet worden aangemerkt. In juli zijn er in poeltjes 
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3 en 7 relatief hoge waarden (147 ppm) gemeten. Dit kan niet met de de daling 

van het waterpeil worden verklaard, omdat in andere poeltjes bij een lage 

waterstand juist lage chloride-gehaltes zijn gevonden. 

Sulfaat 

In monsterpunt 6 zijn uitsluitend lage sulfaat-concentraties gemeten. In 

alle andere poeltjes is er een groot verschil tussen de minima en maxima. Dit 

is ook in de poeltjes van het Noord-Hollands Duinreservaat gevonden: meestal 

liggen de waarden tussen 20 en 50 ppm, maar sommige poeltjes hebben gehaltes 

tot 13 0 ppm (de la COURT ET AL., 1982). In duinplassen zijn in de 50-er en 

60-er jaren sulfaat-gehaltes tot 20 ppm gemeten (LEENTVAAR, 1982). Er 

worden tegenwoordig echter hogere concentraties vastgesteld (mond. meded. 

van de heer Roelofs). Een verband met de S02-toename in de lucht (en in regen 

en grondwater) lijkt aannemelijk. In fig. 27 is te zien dat het sulfaat-gehalte 

na 1 juni sterk toeneemt. Deze sulfaat-verrijking is waarschijnlijk door S02 

_in de lucht (in juni meer wind van land) en het grondwater veroorzaakt. In 

monsterpunt 7 is het gehalte in juni en juli zo extreem hoog, dat een bemestende 

invloed van vogels waarschijnlijk lijkt, temeer. omdat ook het kalium-gehalte 

toeneemt. 

Calcium, totale hardheid en alkaliniteit 

Het calcium-gehalte van de poeltjes op Voorne is vergelijkbaar met dat van 

de wateren in het Noord-Hollands Duinreservaat. De gemiddelde concentratie 

is in beide gebieden tussen 7 0 en 100 ppm. In de winter worden de hoogste 

waarden gemeten: tussen 116 en 228 ppm (Voorne). Duinmeren hebben veel 

lagere calcium-gehaltes met gemiddelden tussen 3 5 en 55 ppm (LEENTVAAR, 

1981). 

De totale hardheid wordt voornamelijk door de calcium-concentratie bepaald. 

Volgens de indeling van OLSEN (bijv. in WERKGROEP BIOLOGISCHE 

WATERBEOORDELING, 1978) is het water in poeltjes 3 en 6 middelhard 

(gemiddeld 120D) en hebben de overige poeltjes hard water (gemiddeld 16 tot 

190D). De totale hardheid en de alkaliniteit hebben in poeltjes 1 t/m 4 het 

zelfde verloop (fig. 26 A-D). Dit wordt veroorzaakt door het calcium-bicarbonaat 

evenwicht. De volgende reaktie speelt hierbij een rol: 

CaC03 + H20 + C02 t Ca (HC03)2 
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Er is een evenwicht tussen CaC03 (Calciumcarbonaat, is neergeslagen), 

C02 (vrije koolzuur) en Ca(HC03)2 (Calcitimbicarbonaat, is oplosbaar). Als 

er veel koolzuur aanwezig is in het water (lage pH) kan CaC03 oplossen. Indien 

er door fotosynthese C02 wordt onttrokken, wordt er CaC03 gevormd (dit 

is vaak als een witte aanslag op planten zichtbaar). Het calcium-gehalte van 

het water daalt dan evenals het bicarbonaat-gehalte (de alkaliniteit). Mogelijk 

is er in de winter relatief veel C02 in het water (o.a. door rottingsprocessen 

en geen fotosynthese) en wordt er veel calcium opgelost. 

In poeltje 2 zijn de schommelingen in de pH, totale hardheid en alkaliniteit 

het geringst doordat deze poel bijna geen waterplanten bezit zodat er ook 

geen schommelingen door fotosynthese optreden. De verschillen in totale 

hardheid en alkaliniteit in poeltje 7 (fig. 26E) in de zomer zijn moeilijk te· 

verklaren. 

Electrisch geleidings vermogen 

Het EGV wordt voornamelijk bepaald door de ionen met de hoogste 

concentraties, en dat zijn calcium en chloride. Als de chloride-concentratie 

lager is dan 100 ppm, dan is er een positieve correlatie tussen calcium (of 

totale hardheid) en E GV. Bij chloride-concentraties hoger dan 100 is er een 

positieve correlatie tussen chloride en EGV. De chloride-gehaltes schommelen 

rond de 100 ppm en het EGV volgt zowel de chloride als de calcium-concentraties 

(fig. 24). De gemeten EGV-waarden liggen meestal tussen 500 en 1000. Dit 

is vergelijkbaar met de poeltjes te Egmond-Castricum. Volgens de indeling 

van OLSEN (o.a. in WERKGROEP J.3IOLOGISCHE WATERBEOORDELING, 

1978) is het water in de poeltjes()(-meso-ionisch. 

Kalium 

Het kalium-gehalte (0-5,5 ppm) is in vergelijking met andere Nederlandse 

wateren erg laag en vergelijkbaar met de concentraties in duinmeren 

(LEENTVAAR, 1981). De winterwaarden zijn iets hoger (tot 2,9 ppm). In het 

Noord-Hollands Duinreservaat zijn in april waarden tussen 1-6,5 en in oktober 

tussen 2-9 ppm gemeten (de la COURT ET AL., 1982). 

Een extreem hoge waarden van 33,5 is op 21 juli in poel 7 gemeten. De oorzaak 

is mogelijk faecale verontreiniging door vogels. 



-58-

Fosfaat, nitraat en ammonium 

De orthofosfaat-gehaltes zijn zowel in voorjaar en zomer als in de winter 

zeer laag (< 0,03 ppm P). Alleen in poel 2 is er op 28 juni een hoog gehalte 

gemeten (0,82 ppm POçP). Dit poeltje heeft veel organisch materiaal (bladafval) 

op de bodem, waaruit fosfaat vrij kan komen. 

De totaal fosfaat-gehaltes zijn op 28 juni 2 tot 11 maal zo hoog als de 

orthofosfaat-gehaltes. Vooral in monsterpunten 5 en 6 verschillen orthofosfaat 

en totaal fosfaat een factor 10 of 11. Het organisch fosfaat levert fosfaationen 

die direkt door algen en planten worden opgenomen. Hierdoor blijft het 

orthofosfaat-gehalte van het water laag. In algen en planten kan reserve fosfaat 

zijn opgeslagen. Dit reserve fosfaat is niet bepaald. 

In de winter kunnen fosfaat-, nitraat- en ammonium-gehaltes in duinmeren 

sterk schommelen (LEENTVAAR, 1963). De winterwaarden van de poeltjes 

' 3 en 6 wijken niet af van de voorjaars-waarden. In poel 4 is in de winter een 

hoog ammonium-gehalte gemeten (1,2 ppm N). Hoge concentraties van fosfaat, 

nitraat en ammonium kunnen in het najaar en de winter verwacht worden doordat 

waterplanten in deze tijd geen voedingsstoffen opnemen. In de meeste poeltjes 

stijgt het nitraat-gehalte vanaf 1 juni. Mogelijk komt er meer nitraat beschikbaar 

uit organisch materiaal bij hogere temperaturen. 

Een andere belangrijke toevoersbron van nitraat en ammonium is neerslag. 

Een monster regenwater, opgevangen op 22 juni 1982 te Oostvoorne, bevat 

0,151 ppm ammonium-N en 0,240 ppm nitraat-N. Deze waarden zijn aanzienlijk 

hoger dan de waarden die in de poeltjes zijn gemeten. In fig. 28A-E is te zien 

dat nitraat-concentraties op 21 juni iets hoger zijn na regenval op 19 juni. 

6.6. Suggesties voor verder onderzoek 

1. Het verdient aanbeveling om de soort-complexen van Spirogyra te 

onderzoeken omdat de soortgrenzen van veel soorten niet duidelijk of 

relevant lijken te zijn. 

2. De factoren die de groei en conjugatie induceren bij Spirogyra zijn nog 

niet uitputtend onderzocht. De factor licht en verschillende nutrienten 

(bicarbonaat en nitraat) behoeven nader onderzoel<. 

3. Over de oecologie en systematiek van Oedogonium in ons land is nog maar 

zeer weinig bekend. Het lijkt zinvol om dit geslacht in het duinbiotoop 

te bestuderen omdat in de duinpoeltjes veel soorten zijn aangetroffen. 
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4. Het verdient aanbeveling om een monitorsysteem voor stagnante zoete wateren 

te ontwikkelen, waarin draadalgen en kranswieren een belangrijke plaats krijgen. 

Met zo1n systeem zouden waterbeheerders vrij snel veranderingen in de 

waterkwaliteit kunnen vaststellen. Een voorwaarde is dat het systeem eenvoudig 

is (bijv. de aan- of afwezigheid van Spirogyra, Chara1s enz.). 

6.7. Beheer 

De duinvalleien waarin de poeltjes zich bevinden worden eens per jaar of per 

2 jaar gemaaid. Er wordt ook zo nu en dan struweel verwijderd. Kruipwilg kan 

massaal in de valleien groeien en het verwijderen hiervan is belangrijk omdat 

zo voorkomen wordt dat de valleien en de poeltjes te veel verdrogen. Berken langs 

de poeloevers onttrekken ook veel water. Het verdient aanbeveling om deze berken 

te verwijderen. De 11berkenplas11 (zie fig. 1) is volledig door bomen overgroeid 

en was in 1982 gedurende het hele voorjaar droog. Er is gebleken dat donkere 

poeltjes floristisch en algelogisch minder interessant zijn dan poeltjes die direkt 

zonlicht ontvangen. Kleine poeltjes zouden aan ten hoogste één zijde beschaduwd 

moeten zijn. 

In de poeltjes wordt eens in de 2 jaar in het najaar een centrale put uitgediept 

of een nieuwe put gegraven. Deze maatregel kan beter jaarlijks gedaan worden. 

De bovenste bodemlaag bevat veel zaden en sporen en wordt om deze reden in 

de poel achtergelaten. Er zou gelet moeten worden op de waterkwaliteit van het 
11 Lange water 11 (zie fig. 1) en de sloot aan de andere zijde van de Sipkesslag. Deze 

wateren bevatten veel ammonium door een mij onbel<ende oorzaak (aanvoer eutroof 

water, bemesting door vogels, of door afbraak van organisch materiaal). 

7. Samenvatting 

Het voorkomen van draadalgen, in het bijzonder Spirogyra, in duinpoeltjes te 

Oostvoorne. 

In het voorjaar en zomer van 1982 zijn 7 duinpoéltjes te Oostvoorne op draadalgen 

onderzocht. De samenstelling van het flab in deze poeltjes is uitvoerig beschreven. 

Het genus Spirogyra is in alle monsterpunten dominant of co-dominant en met 

veel soorten vertegenwoordigd. In vergelijking met andere biotopen vertoont 

Spirogyra in deze duinpoeltjes veel conjugatie. De conjugatie vindt plaats in de 

periode eind april-eind juni met een optimum eind mei-begin juni. In de jaren 197 5 

- 1983 zijn de poeltjes op Zygnemataceae onderzocht. In totaal zijn er 36 soorten 
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vastgesteld: 25 Spirogyra's, 6 Mougeotia's en 5 Zygnema's. Van geen enkel gebied 

in Nederland is een dergelijke rijke Zygnematale flora bekend. 

In het flab zijn echter ook andere draadalgen aangetroffen: Tribonerna en 

Mierospara vormen in het vroege voorjaar vooral in beschaduwde poeltjes flab. 

In juni verdwijnen Tribonerna en Mierospara geleidelijk. Oedogonium is in april 

en mei in veel poeltjes dominant aanwezig, 8 soorten zijn op naam gebracht. In 

1980 is er veel minder Oedogonium gevonden in deze poeltjes. Mogelijk is het 

zeer droge voorjaar en de warme zomer gunstig voor dit genus. Van de andere 

draadalgen zijn Cladophora en Vaucheria eveneens in een aantal poeltjes abundant. 

De zeer zeldzaam waargenomen Vaucheria birostris is op opgedroogde poelbodems 

gevonden. 

De samenstelling van het flab is over het algemeen nogal wisselend. Waarschijnlijk 

wordt de ontwikkeling van draadalgen door het weer beïnvloed: regen verrijkt 

het nitraatgehalte van het water en na regenbuien is er nieuwe flab van Spirogyra 

gevonden. Als de watertemperaturen in het vroege voorjaar laag zijn is er weinig 

groei van Spirogyra, maar wel Tribonema- en Microspora-flab. 

De duinpoeltjes hebben een semi-permanent karakter, in de loop van de zomer 

drogen ze op. Het water is zeer rijk aan calcium en bicarbonaat, de pH ligt 

gemiddeld tussen 7, 7 en 8,6. De concentraties van chloride, sulfaat en calcium 

variëren in voorjaar en zomer sterk. De gehaltes aan nitraat, ammonium en 

orthofosfaat zijn overwegend zeer laag. In de ondiepe algenrijke poeltjes is er 

een grote dynamiek in het zuurstofgehalte: overdag sterl< oververzadigd en 's 

nachts sterk onderverzadigd. In deze ongestoorde, dynamische poeltjes ontwikkelt 

Spirogyra zich optimaal (in grote duinplassen is veel minder Spirogyra gevonden). 

De poeltjes zijn niet alleen rijk aan algen, maar bezitten ook veel waterplanten 

kranswieren, fytobenthos en macrofauna-organismen. 

In de discussie wordt ondermeer ingegaan op factoren die conjugatie van Spirogyra 

beïnvloeden, de soortgrenzen van Spirogyra's en het beheer van de poeltjes. Een 

correlatie tussen de aanwezigheid van bepaalde Spirogyra-soorten en 

milieu-parameters lijkt voor als nog niet aanwezig te zijn. 
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Platen I t/m VIII 

Bijlage 1. Samenstelling van Woods Hole medium en Reichart inductie medium. 

aangepast Woods Hole medium Reichart inductie medium 

CaC12.2H20 36,8 mg/1 CaS042H20 50 mg/1 

Na2-EDTA 4,4 mg/1 Na2-EDTA 25 mg/1 

NaN03 85 mg/L NaHC03 1000 mg/1 

NaHC03 100 mg/1 K2HP04 20 mg/1 

K2HP04 8,7 mg/1 MgS04 .7H20 10 mg/1 

MgS04 .7H20 37 mg/1 FeS04 .7H20 10 mg/1 

FeC13 .6H20 1,5 mg/1 H3B03 10 mg/1 

MnC1 2.4H20 0,2 mg/1 MnC12.4H2o 5 mg/1 

ZnS04 .7H2o 0,02 mg/1 ZnS04 .7H20 1 mg/1 

Na2Mo0 4 • 2H:tJ 0,006 mg/1 Mo03 5 mg/1 

CoC12.6H20 0,01 mg/1 Cyanobalamine 0,04 mg/1 

CuS04.5H20 0,01 mg/1 REP ES 1000 mg/1 

Thiamine 0,1 mg/1 

Biotine 0,0005 mg/1 

Cyanobalamine 
(=vit. B12) 

0,0005 mg/1 

HEPES 500 mg/1 

De oplossingen worden 20 min. gester.iliseerd bij 110°C en het Woods Hole medium 

wordt de pH gesteld tussen 7 en 7,5. 
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Bijlage 2. Vegetatieve filamenten van Sirogonium. 

Sirogonium sp. 1 

diam. 42-53 urn, celw. glad, 4-5 chl. (0:-0,5 windingen), cellengte tot 460 urn. 

Mogelijk: S.sticticum. Aangetroffen op 1 juni in monsterpunten 1 en 4. 

Sirogonium sp. 2 

diam. 34-35 urn, celw. glad, 4 chl. (0-0,5 windingen) 

Mogelijk S. tenuis (niet uit Nederland bekend). Aangetroffen in monsterpunt 7 

op 7 juni. 

Sirogonium sp. 3 

diam. 28 urn, celw. glad, 11 chl., recht, cellengte 154 urn. Aangetroffen in 

monsterpunt 4 op 19 juli. Een soort met deze afmetingen is nooit beschreven! 

Bijlage 3. Beknopte beschrijving van de Bulbochaete- en Oedogonium-soorten. 

Bulbochaete cf. mirabilis 

Oögonium 25 x 56 urn; vuurrode sporen met longitudinale ribben met costae. 

Bulbochaete sp. 1 Plaat VIII A. 

diam. 16 urn; oögonia 54-54 urn; sporen vuurrood met longitudinale ribben. 

Bulbochaete sp. 2 

diam. 18-21 urn, cylindrisch; geen antheridia; oögonium · met spleet, dikwandig; 

sporen glad. 

Oedogonium crassiusculum Plaat VIII C. 

diam. 22-32 urn, cylindrisch; nannandria 8 urn breed, steuncel 11-16 urn; oögonia 

43 x 56 urn; oösporen glad, vullen het oögonium geheel. 

Oedogonium cf. magnum 

diam. 28-32 urn, cylindrisch; nannandria aanwezig, tweehuizig; oögonium met 

hoog gelegen pore, lengte 56 urn; sporen glad. 

Oedogonium pringsheimi 

diam. 14-17 urn, geen nannandria; oögonia 46 urn lang, spleet op topdeel; oösporen 

glad en rond, 3 9 x 3 9 urn. 

Oedogonium inconspicuum 

diam. 4 urn; oögonia 14 x 16-17 urn, rond, 4 oögonia in 1 rij, kiemspleet mediaal; 

Oedogonium rivulare Plaat VII E. 

diam. 38,5-42 urn; tweehuizig, mecandrisch; oögonia 73-87x115-126 urn, kiemgat; 

oösporen ovoîd, 7 0 x 88 urn, gladwandig. 



-66-

.Oedogonium vaucherii 

diam. 20 urn, cylindrisch; éénhuizig, mecandrisch; anteridia 4 cellig; oögonia 53-

55 urn, rond, pore in top gelegen, oösporen 45-52 urn, rond, dikwandig, vult het 

oögonium vrijwel. 

Oedogonium sp. Plaat VIII B. 

diam. 21-25 urn; éénhuizig, nannandrisch, steuncel 11-14 x 35 urn, anteridia 8-

9 urn breed; oögonia 46-56 urn, rond; sporen met stekels, lengte stekels 4-5 urn. 

Oedogonium sp. 

diam. 8 urn; oögonia 48,5 x 27 urn, dikke wand, donkerbruin; sporen 32,5 x 23 urn, 

vult oögonium niet geheel. 
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Bijlage 4. Exacte waarden van de 24-uurs waarneming.op 10-11 juni 1982. 

Monster:eunt 6 

tijd temperatuur (oC) zuurstof in vrije water zuurstof in het flab 
lucht water flab ppm % 0

2 
verzadiging ppm % 02 verzadiging 

7.30 12,5 13 13 3' 1 30,4 2,7 26,5 

8.30 14,5 13,5 14,5 5,2 51,5 2,2 22,3 

9.30 14,5 16 17,5 7,3 76,4 12,3 132,5 

10.30 19 18,5 22· 12,3 135,2 19,8 132,1 

11.30 19 22 25 14,8 173,5 21 250 

12.30 20 22 26 18 211 21 250 

1'3 .30 22 25 29,5 21 250 21 268 

14.30 26 27 29 21 250 21 250 

15.30 26 27,5 32 19 243,3 20 258 

16.30 26 27 30 20 250 21 258 

17.30 21,5 25 25,5 14,4 177,6 18,6 231 

18,30 17 23,5 23,5 21 250 21 250 

20.30 19 21 20,5 17,4 200,5 18 205,5 

22.30 17 18,5 18,5 11,8 129,7 11,4 125,3 

00.30 17 18 18 6 65 17 76,3 

2.30 14 17 17 1 10,7 2,6 27,7 

Monster~unt 3 

9.00 13 7,7 75,5 .7,8 76,5 

12.00 18,5 14 153,8 . 17,2 189 

14.00 22 19 20 16,5 183,1 21 237 

16.00 21 24 22 21 250 21 250 

18.30 21 21 21 21 240 21 250 

22.30 17 18,5 18,5 17 186,8 15,8 173,6 

00.45 17 18 18 11,4 124 12,4 135 

3.00 16 16 16 11 115 11 115 

Monster~unt 4 

16.10 22 20 21 11,8 135,9 16,8 190 

2.40 16 17 14,5 5 53,4 1,5 15,1 



Ljlage 5. Resultaten van de chemische bepalingen. Alle waarden zijn in ppm (of mg/1) tenzij anders vermeld. 

A.: Monsterpunt 1 Monsterpunt 2 Monsterpunt 3 Monsterpunt 4 . Monsterpunt 7 

~ta ( 1982) 4/5 1/6 21/6 28/6 21/7 4/5 1/6 21/6 28/6 4/5 1/6 21/6 28/6· 21/7 4/5 1/6 21/6 28/6 21/7 4/5 1/6 21/6 28/6 .21/7 

H 7,9 8,1 8,0 6,9 7,7 7,8 7,7 7,8 7,6 8,1 8,2 8,8 7,9 8,0 8,1 8,4 8,1 7,8 7,6 8,3 8,6 8,7 7,8 9,6 

lkaliniteit 4,8 3,6 6,0 3,8 7,0 4,4 5,0 5,0 3,6 2,8 2,3 1,2 1,4 5,3 4,5 4,6 5,2 3,2 3,6 4,1 2,4 2,5 1,8 0,7 
in meq/1) ~ . 
. G. V( )-lS .cm-i- 710 620 682 610 750 6:Xl 556 532 545 490 300 28J 444 720 840 613 700 525 470 5fJJ 487 532 863 1050 

+ 40 35 17 14 20 16 13 19 a ·llt. - - - 21 13 22 - 43 55 26 16 - 42 55 49 57 
+ 1,3 1,5 1 2 0 0 0 0 0 0 5 - 0,5 0 0 5,5 - 3,1 5,5 4,5 33,5 - - -

:a2+ 106,5 90 123 117,5 139,5 104 121 110 110 61 93 43 83,5 123,5 139 174 128 1ÖJ,5 141 91,5 59 ffJ 138,5 76 
1g2+ 9 8,4 ll 8,3 9,9 7,1 6,5 7,0 6,3 5,5 7,4 6,3 5,8 7,8 9,3 10,6 ~3 6,0 13,6 9,1 8,7 10,4 11,7 7,1 

l'otale Hardheid 17 14,5 20 18 21,6 16 18,4 17 16,8 9,8 10,2 7,5 13 18,9 21,6 26,8 21,6 15,5 10,6 14,9 10,3 10,7 22,1 22,7 
)n '))) 

:r 81 90 76 22 ffJ,5 62,5 46,5 38,5 34,9 53,3 49,9 39,1 62,7 146,5 122,1 128 124 61,4 - 64,6 87,2 105 95,6 147,2 

::o&- 49 36 - 108 82 32 14 - 108 ffJ 39 - 150 112 86 59 - 78 41 25 15 - 290 385 

Jrthofosfaat-P 0,01 - - 0,007- 0,035- - 0,002 0,01 - - O,CXX> - 0,014- - 0,018- <0,01 - - 0,003 -

Totaalfosfaat-P - - - 0,034- - - - 0,128 - - - 0,017- - - - 0,06 - - - - 0,065-

~H4-N· 0 0,04 0,04 0,04 - 0,01 0,01 0,22 0,65' 0,11 0,01 0,07 0,01 - 0,06 0,1 0 0 - 0,02 0,05 0,01 0,01 -

N03 --N 0 0 0,05 0,05 - 0,03 0 - 0,06 0,05 I 0;33 0 0,04 0,06 - 0,07 0,01 0,05 0,03 - 0 0,01 0,04 0,05 -
-- - - - 1 -

I 

I 

I 
0':> 
(X) 

I 



Bijlage 5 (vervolg) B: incidentele monsterpunten, C. gegevens ROELOFS (Nijmegen) uit 1981 en 1982. Alle waarden in ppm tenzij 
~nders vermeld. B C • - -

)a'ta: 22/6/82 20/5/81 winter (begin 1982) 

1onsterpunten mp. 5 mp.6 Regen mp.3 mp.4 mp.6 mp.1 mp.3 mp.4 mp.6 
pH 8,0 8,0 6,3 8,2 7,8 8,3 7,4 7,0 6,9 7,6 
alkaliniteit 3,4 3,3 5,3 3,0 1,7 2,2 3,7 5,7. 5,4. 3,8 
(in meq/1) I 

-1) 630 412 930 I 
E.G.V CJIS.cm 

I 

! 

Na+ 31,6 14,2 21,4 48,3 17,3 35,2 25,3 42,6 6,9 
I 

K+ 0 0 0 0,2 0,78 0,98 0,78 2,93 1,37 
2+ 109 . 77 68,2 53,7 38,5 85 220,6 228,6 116,3 Ca 2=*= • 

Mg 7,1 5,4 13,1 17,5 10,7 16,8 9,7 15,6 6,8 

Totale Hardheid 16,9 12 

(in ~) 

c~ 73,9 39,1 37,3 84,3 30,2 69,2 46,1 83,4 10,7 
so4 llO 10 6 101,9 140,3 9,6 113,4 124,9 130,7 17,3 

Orthofosfaat -P 0,023 0,01 0,025 0,037 0,037 0,05 0,006 O,CXX> O,CXB 

Totaalfosfaat-P :0,253 0,199 

Nil--N 4 
0,02 0,01 0,15 0,081 0,072 O,CB9 0,073 0,144 1,2 0,036 

--
N03--N o;m 0,05 0,24 0,007 0,007 0,011 . 0,011 0 0,028 0 

- ---

I 
en 
tO 
I 
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Plaat VII. A. Spirogyra chenii, laterale conjugatie; B. Spirogyra farlowii, 

scalarifarme conjugatie; C. Spirogyra inflata, gametangium met zygospore; 

D. Spirogyra spreeiana, laterale conjugatie; E. Spirogyra catenaeformis, 

scalarifarme conjugatie; F. Spirogyra teodoresci, scalarifarme conjugatie. 

D-F vrij naar TRANSEAU (1951). 



D 

Plaat VIII. A. Bulbochaete sp. met oogonia; B. Oedogonium sp. met gestekelde 

spore; C. Oedogonium cf. crassiusculum, oÖgonium en nannadria; D. Oedogonium 

inconspicuum; E. Oedogonium rivulare, oÖgonium met kiemgat. 



c 

A 

PLAAT I. A,B. Spirogyra acanthophora, A:. laterale conjugatie, B: rnesosporium

wand (S.E.M. 880x); C-E. Spirogyra bellis, C,D: scalarifarme conjugatie, 

E: rnesosporiumwand (S.E.M. 1120x). 



B 

'' 

- c 

PLAAT II. A. Spirogyra varians, scalarifarme conjugatie; B,C: Spirogyra silesiaca, 

scalarifarme conjugatie. 



A 

PLAAT III. A,B. Spirogyra nitida, A: scalarifarme conjugatie, B: mesosporium

wand (S.E.M. 740x); C,D. Spirogyra frankliniana, C: scalarifarme conjugatie, 

D: mesosporiumwand (S.E.M. 3100x). 



t 
~; ' 

··.·.·.~ -····': 
B 

PLAAT IV. A. Spirogyra longata, laterale conjugatie, B. Spirogyra setiformis 

scalarifarme conjugatie, C. Zygnema peliosporium, scalarifarme conjugatie. 



c 

PLAAT V. A,B. Vaucheria germinata, anteridium en oögonia met rijpe sporen; 

C. Vaucheria birostris, anteridium en oögonia. 



PLAAT VI. A. Bulbochaete sp.; B-E. algen op kunstmatig substraat, B: Coliochaete 

scutata; C: Chrysochaete brittanica; D. Chrysospaera sp.; E. Aphanochaete sp. 
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