
hoofdstuk 5 overzicht van de nederlandse biodiversiteit

6

tische algen (Ulva en Enteromorpha) en sifonale algen als 
vederwier Bryopsis en viltwier Codium. al deze soorten zijn 
op vast substraat gehecht of komen ‘los’ voor en kunnen 
forse afmetingen bereiken (bv. zeesla Ulva).

 Determinatie
Planktonische soorten: EttL 1983, EttL & GärtnEr 1988. ben-
tische zoetwatersoorten: siMOns Et aL. 1999. bentische en 
planktonische soorten: JOHn Et aL. 2002. Mariene soorten: 
brODiE Et aL. (2007).

groene aangroei op organische en anorganische substraten. 
De laatste jaren is op loofbomen steeds meer een oranje 
aangroei te zien van de carotenoïdenrijke draadalg Trente
pohlia aurea (ulvophyceae). Dit is mogelijk een exoot af-
komstig uit (sub)tropische gebieden. 
De zeewieren van de ulvophyceae zijn algemeen langs de 
kust, met name in het zuidwesten van nederland zoals in de 
Oosterschelde en het Grevelingenmeer. Het betreffen vaak 
draadvormige soorten van genera als Chaetomorpha, 
Ulothrix, Urospora en Cladophora. Ook zijn er parenchyma-

werd deze groep gezien als de zustergroep van de landplan-
ten, maar recente onderzoeken ondersteunen meer en meer 
de hypothese dat de echte kranswieren de zustergroep van 
de landplanten (Embryophyta) zijn (LEWis & MccOurt 2004, 

bHattacHarya Et aL. 1998). De Zygnematales en charales wor-
den hierna apart besproken. 

De streptophyta omvatten de landplanten en 
hun naaste verwanten: enkele groepen groenwie-
ren, die er op het eerste gezicht nogal verschillend 
uitzien. Het onderscheid met de andere drie 
groenwierklassen zit deels in het type cel- en kern-
deling en de tussenwandvorming. Daarnaast zijn 
de flagellen anders: ze zijn subapicaal in plaats van 
apicaal ingeplant en de wortel is asymmetrisch in plaats van 
symmetrisch, en op de plaats vanwaar de twee flagellen in 
de cel ontspringen bevindt zich een zogenaamde ‘multi-
layered structure’ (mls). Het unilaterale flagelapparaat en 
de mls komen ook voor bij geflagelleerde voortplantings-
cellen (antherozoïden of spermatozoïden) van mossen, 
varenachtigen en enkele naaktzadige zaadplanten (bv. Ginkgo 
en Cycas). bovendien zijn er sterke overeenkomsten in het 
patroon van kern- en celdeling. naast de landplanten (Em-
bryophyta) horen hier de volgende groepen van groenwie-
ren bij: de eencellige (coccale kolonies) bodemalg Chloroky
bus atmophyticus (wereldwijd één soort, niet van nederland 
bekend, chlorokybales), en draadvormige en parenchyma-
tische soorten in vier ordes: klebsormidiales (wereldwijd 48 
soorten, acht soorten in nederland), Zygnematales, coleo-
chaetales en charales. De coleochaetales (wereldwijd 18 
soorten, vijf soorten in nederland) zijn zeer bekend van-
wege de vele biochemische en morfologische ‘landplant-
adaptaties’ die bij deze groep ontdekt zijn (GraHaM 1993). Lang 
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daardoor rijk gestructureerd en zeer fraai van vorm, van-
daar de nederlandse naam sieralgen. Zygnematales leven 
in zoet water.

 Cyclus
Het overheersende type levenscyclus is haplobiontisch-
haplont. De meeste soorten vertonen geslachtelijke voort-
planting waarbij vrouwelijke gameten niet beweeglijk zijn 
en de mannelijke gameten wel (oögamie). Het geslachtelijk 
proces dat specifiek is voor de Zygnematales is conjugatie: 
de inhoud van de ene partnercel rondt zich af tot een amoe-
boïd beweeglijke gameet die door een verbindingsbuis 

De Zygnematales omvatten de families Zygnemataceae, 
Mesotaeniaceae en Desmidiaceae. De Zygnemataceae zijn 
onvertakte draadalgen met als bekendste genera Spirogyra 
(spiraalwier), Zygnema en Mougeotia. tot de Mesotaenia-
ceae en Desmidiaceae behoren de eencellige coccale desmi-
diaceeën of sieralgen. De Mesotaeniaceae zijn de zoge-
naamde saccoderme desmidiaceeën (cel niet gesegmen-
teerd en celwand zonder poriën), en de Desmidiaceae de 
placoderme desmidiaceeën (cel met twee duidelijke helf-
ten van ongelijke ouderdom, gescheiden door een cel-
insnoering, en celwand met poriën en allerlei grote en 
kleine uitsteeksels). Deze placoderme desmidiaceeën zijn 
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