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Bijzondere sieralgvondsten in Drenthe
In de jaren 2007–2009 werd door de eerste auteur een rijke sieralgenflora aangetroffen op natte, 
veelal recent afgeplagde (heide)terreinen in Drenthe. Van vijf taxa bleek het voorkomen in Nederland 
niet eerder te zijn vastgesteld: Cosmarium obliquum, Cosmarium decedens var. minutum, Xanthi
dium tenuissimum, Staurodesmus phimus en Spondylosium secedens. Taxonomie en geo grafische 
verspreiding van genoemde taxa worden nader besproken.

Interesting desmid finds in the Dutch Province of Drenthe
In the period 2007–2009, the first author encountered a rich desmid flora on wet, often recently 
sod-cut moorland soils in the Dutch Province of Drenthe. With respect to five taxa the occurrence 
in the Netherlands was not determined before: Cosmarium obliquum, Cosmarium decedens var. 
minutum, Xanthidium tenuissimum, Staurodesmus phimus and Spondylosium secedens. Taxonomy 
and geographical distribution of those taxa are separately discussed.

Inleiding

Sinds begin 2007 is de eerste auteur bezig met een min of meer systematische inven-
tarisatie van de Drentse sieralgenflora. Het streven is om per uurhok minimaal drie 
kilometerhokken te bemonsteren en microscopisch te onderzoeken op het voorkomen 
van sieralgen (Desmidiaceae). Het uiteindelijke doel is om samen met anderen een 
sieralgenatlas van Drenthe te publiceren.

In eerste instantie werden alleen vennen bemonsterd, maar al gauw werd duide-
lijk dat deze in lang niet alle uurhokken aanwezig zijn. Daarom werd ook onderzoek 
gedaan op andere plaatsen waar water stond, zoals natte plekken in heidevelden, 
gegraven poelen in de bebouwde kom en recreatieplassen. Gebleken is dat ook in 
zulke gebieden vaak een rijke sieralgenflora is aan te treffen. Terwijl in zure vennen 
op de arme zandgronden veelal zo’n 10 tot 15 vrij algemene soorten werden gevonden,  
liep het aantal soorten in afgeplagde, natte heidegedeelten vaak op tot meer dan 40 
soorten per locatie. Ook recreatieplassen en poelen leverden in veel gevallen meer 
dan 30 soorten op. Verwonderlijk is dit niet omdat zuurgraad en electrisch geleidings-
vermogen op deze standplaatsen binnen de voor sieralgen optimale trajecten lagen  
(pH 4,5–8; EGV 50–250 μS/cm). Met name de afgeplagde terreinen met vaak slechts 
enkele centimeters diep water leverden vele interessante vondsten op. Soorten als 
Staurastrum spongiosum en S. echinatum, in de Nederlandse Flora1 als Rode-Lijst-
soorten gekarakteriseerd, bleken daar wijd verspreid. Het meest verrassend echter 
was de ontdekking van een aantal soorten waarvan het voorkomen in Nederland tot 
nu toe niet eerder was aangetoond. Deze taxa worden hieronder separaat besproken. 
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Taxonomie

Cosmarium obliquum Nordst.
Cosmarium obliquum heeft een voor sieralgen opmerkelijke asymmetrie (Fig. 1a, 
b) op grond waarvan hij zelfs wel tot een apart genus, Nothocosmarium2, wordt 
gerekend. De soort werd voor het eerst aangetroffen in maart 2007, in een ven op de 
Kampsheide bij Balloo (RD-grid 237,7-557,4). In februari 2008 werd hij gevonden  
op ongeveer 200 m van het eigenlijke ven, in een drassig, laag gedeelte met veen-
mos. Later in 2008 en begin 2009 werd C. obliquum bemonsterd vanuit een aantal 
vergelijkbare natte heideterreinen, namelijk het Hingsteveen bij Hooghalen (RD 
235,92-548,71), het Smilder Oosterveld bij Hogersmilde (RD 224,21-546,61) en 
het Achterlandseveen op het Dwingelderveld (RD 221,42-534,04).

Cosmarium obliquum geldt als een in Europa wijd verbreide, hoewel niet alge-
mene soort met een duidelijke voorkeur voor ondiepe, kleine plasjes. Niet zelden 
komt hij ook atmophytisch voor tussen mossen en andere algen op natte rotsen, 
bomen en open grond.3 De dichtstbijzijnde bekende vindplaats was tot dan toe in 
de Belgische Ardennen.4

Cosmarium decedens var. minutum (Gutwinski) Willi Krieg. & Gerloff
Ten opzichte van de nominate variëteit van Cosmarium decedens heeft var. minu
tum niet alleen kleinere celafmetingen, maar ook breder afgeronde basishoeken. 
Onze afbeelding van dit taxon (Fig. 1c) komt sprekend overeen met die in de Oos-
tenrijkse Desmidiaceeën-flora.5 Variëteit minutum is voornamelijk uit bergstreken 
in Midden- en Noord-Europa bekend. Evenals de nominate variëteit heeft deze 
variëteit een uitgesproken (sub)atmofytische leefwijze.6 In Drenthe werd ze aange-
troffen in afgeplagde, natte terreinen in De Holmers (RD 238-546 op verschillende 
plaatsen in dit hok), het Mantingerveld (RD 237,54-534,45) en bij de Holtveenslenk 
(RD 225,86-535,78).

Xanthidium tenuissimum (W.Archer) W.B. Turner
Deze kleine, onopvallende, maar niettemin onmiskenbare sieralg (Fig. 1d), tot 
dusver beter bekend als Arthrodesmus tenuissimus W.Archer, geldt als een uit-
gesproken zeldzame soort, zowel binnen als buiten Europa. De meeste Europese 
waarnemingen zijn afkomstig uit bergachtige streken.7–9 Xanthidium tenuissimum 
werd op 30 april 2009 met zo’n 10 tot 20 cellen per preparaat (= 0,05 ml) gevonden 
in het Nuilerveld (RD 227,95-533,77). Op 1 mei 2009 werd deze soort in vergelijk-
bare aantallen aangetroffen in een monster van het Dwingelderveld (Westerveen,  
RD 226,47-536,79). Deze plekken liggen hemelsbreed zo’n 4 km uit elkaar. Beide 
locaties betreffen een aantal jaren terug afgeplagde plekken waar ondiepe poelen 
ontstaan waren met aan de randen wat begroeiing, waaronder Veenmos en Haarmos.

Staurodesmus phimus (W.B.Turner) Thomasson
Deze soort werd niet eerder voor Nederland gemeld, noch als Staurodesmus phimus, 
noch als Arthrodesmus phimus W.B.Turner, onder welke naam hij oorspronkelijk 
werd beschreven. Of S. phimus ook daadwerkelijk niet eerder in ons land werd 
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gevonden, is echter niet zeker omdat hij verward kan worden met enkele andere 
Staurodesmus-soorten, waaronder S. extensus (Andersson) Teiling en S. triangularis 
(Lagerheim) Teiling. Staurodesmus phimus onderscheidt zich van laatst genoemde 
soorten door min of meer bootvormige semicellen, met een ingebochte apex en 
enigszins opgeblazen, abrupt in de divergerende stekels overgaande apicale hoeken 
(Fig. 1e). De dichtstbijzijnde locatie van waaruit S. phimus tot nu toe bekend was, is 
de omgeving van Hamburg.10 In Drenthe werd hij aangetroffen op twee locaties in 
het Dwingelderveld: het Westerveen (RD 226,47-536,79) en  aan de noordwestkant 
van de Holtveenslenk (RD 226,75-536,09), eenzelfde habitat als waarin Xanthidium 
tenuissimum werd gevonden.

Fig. 1. a, b: Cosmarium obliquum Nordst.; a. cel in front-, zij- en top-aanzicht, b. dode, lege cel 
(in front-aanzicht) met wandsculptuur; c. Cosmarium decedens var. minutum (Gutwinski) Willi 
Krieg. & Gerloff; d. Xanthidium tenuissimum (W.Archer) W.B.Turner; e. Staurodesmus phimus 
(W.B.Turner) Thomasson; f. Spondylosium secedens (De Bary) W.Archer.
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Spondylosium secedens (De Bary) W.Archer
Spondylosium secedens is een relatief weinig gerapporteerde soort. Wellicht hangt 
dit samen met het feit dat de voor het genus Spondylosium kenmerkende draad-
vormige kolonies zeer fragiel zijn, dus gemakkelijk uiteenvallen in kleine brok-
stukken of zelfs losse cellen.11 Vanwege de Cosmarium-achtige celvorm zijn deze 
laatste dan niet meer als een Spondylosium te identificeren. Spondylosium secedens 
onderscheidt zich van andere soorten uit het geslacht door cellen met een sterk uit-
geholde apex (Fig. 1f). In Drenthe werd hij aangetroffen op afgeplagde terreinen in 
het Nuilerveld (RD 227,95-533,77) en De Holmers (RD 238-546), alsmede in een 
klein veenmospoeltje aan de noordkant van het Balloërveld (RD 238,87-560,28). 
Nooit werden draden gevonden langer dan vier cellen. De overeenkomst met de 
oorspronkelijke afbeelding van deze soort door De Bary12, die ook slechts zeer 
korte draadfragmentjes waarnam, is echter treffend. 

Tot slot

Op basis van de ervaringen van de afgelopen twee jaren kan geconcludeerd wor-
den, dat het creëren van nieuwe natuurgebieden door het afgraven en vernatten van 
voormalige landbouwgronden een positief effect heeft op het voorkomen van sier-
algen. Opmerkelijk is dat in gebieden als het Mantingerzand en De Holmers zelfs 
twee, respectievelijk, vijf jaar na het afplaggen al een rijke sieralgenflora wordt 
aangetroffen. Zowel in De Holmers, het Mantingerveld als het Nuilerveld werden 
in totaal tussen de 80 en 100 soorten gevonden. Natuurlijk is het zo dat nieuwe 
natuurgebieden vooral de eerste jaren een snelle successie van soorten zullen laten 
zien. Het monitoren van de ontwikkeling van deze gebieden moet uitwijzen of 
effecten van het afgraven ook op de langere termijn een positief effect hebben op 
de diversiteit van de sieralgenflora in Nederland.

Foto’s van de besproken soorten zijn te vinden op de website van de eerste 
auteur.13
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