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10.1 De families Gonatozygaceae en Peniaceae
De Familie Gonatozygaceae G.S. West & F.E. Fritch kent in Drenthe slechts één geslacht: Gonatozygon. 
Dit geslacht bestaat uit cilindrische of spoelvormige slanke cellen die langere ketens kunnen vormen, 
maar soms ook weer snel uit elkaar vallen. Bij sommige soorten is de apex wat verwijd en de celwand is 
voorzien van stekeltjes of korreltjes. Vaak bestaat de celwand uit meerdere segmenten. Dit is soms goed 
te zien bij G. brebissonii.
De meeste vondsten zijn gedaan in ondiepe plassen en poelen, wat duidt op een sub-atmofytische 
levenswijze.
In Drenthe zijn 4 taxa uit dit geslacht bekend die ook door Coesel & Meesters (2007) beschreven worden. 
Van G. brebissonii kunnen echter vier variëteiten onderscheiden worden die hier dan ook apart worden 
beschreven. Van G. monotaenium zijn in Drenthe twee variëteiten gevonden die ook apart worden 
behandeld.

De Familie Peniaceae Haeckel kent eveneens slechts één geslacht: Penium. 
De cellen van dit geslacht zijn cilindrisch en in topaanzicht cirkelrond. De celwand bestaat uit minimaal 
twee segmenten. Zijn er meer dan twee segmenten dan wordt ook wel gesproken van gordelbanden. In 
tegenstelling tot de cellen van bijvoorbeeld Cylindrocystis en Mesotaenium, die een vergelijkbare vorm 
hebben, is de celwand voorzien van strepen (ribben) en of korreltjes en daardoor goed te onderscheiden 
van andere gladwandige soorten. In Drenthe zijn vier taxa gevonden die tot dit geslacht behoren.

Van beide geslachten worden de volgende taxa beschreven:
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Gonatozygon brebissonii var. brebissonii De Bary 1858

Gonatozygon brebissonii var. brebissonii is in 
Drenthe vrij zeldzaam en staat op de Rode 
Lijst van Coesel. Deze soort wordt gevonden in 
een zwak-zuur tot neutraal milieu met een pH 
tussen 6 en 7. De EGV ligt tussen 50 en 200 en 
indiceert een matig voedselrijk milieu. Meer dan 
de helft van alle vindplaatsen betreffen ondiepe 
iets voedselrijkere poelen, die in het kader van 
natuurontwikkeling zijn aangelegd. Vindplaatsen 
zijn bijvoorbeeld een poeltje langs de Drentse Aa bij 
Deurze, een kikkerpoel bij het Smalbroekenloopje 
op het Tichelhûsveld in de buurt van Balloo en de 
Berggierslanden bij Meppel.
De apex is duidelijk kopvormig verwijd en de 
celwand is van kleine conische stekeltjes of korreltjes 
voorzien.
Var. brebissonii is meestal langer dan de andere 
variëteiten van deze soort en is daardoor goed van 
de andere variëteiten te onderscheiden. Onduidelijk 
is of de langere cellen niet een eerste stadium zijn 
van de celdeling. Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen 
dat dat het geval is.  
De afmetingen van deze soort zijn: lengte 93–200 
µm, breedte 4,8–7,8 µm, L/B = 15–30.

1 2
1–3. Typische cellen van Gonatozygon brebissonii var. 
brebissonii. De cellen zijn slank met duidelijk kopvormige 
verwijding bij de apex. 
Maatstreep = 10 µm.
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Gonatozygon brebissonii var. minutum (West) West & G.S. West 1900
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Gonatozygon brebissonii var. minutum is in Drenthe 
vrij zeldzaam en staat op de Rode Lijst van Coesel. 
Deze soort wordt gevonden in een zwak-zuur niet 
al te voedselrijk milieu en verschilt daarmee in 
milieuvoorkeur duidelijk van var. brebissonii. Bijna 
alle vondsten van deze soort zijn gedaan in ondiepe 
poelen en plassen in natuurontwikkelingsgebieden. 
Var. minutum is onder andere gevonden in een 
aantal poelen op landgoed Vossenberg bij Wijster, 
de Hondstongen bij Yde, de Holtveenslenk op het 
Dwingelderveld en een privé natuurterrein bij 
Holthe. Een wat afwijkende plek, maar wel met 
een pH van 6,1 en een EGV van 58 µS cm-1, betrof 
een poeltje in een klein natuurgebiedje aan de 
Bramenweg bij Nijeveense Bovenboer. De enige plek 
waar deze soort abundant is gevonden was in 2010 
bij Oosterhesselen in een pas aangelegd poeltje bij 
een driesprong bij De Klencke. 
De cellen van var. minutum zijn duidelijk korter dan 
die van var. brebissonii, maar ook van stekeltjes of 
korreltjes voorzien. Soms echter zijn die korrels erg 
onopvallend (foto 3). 
De afmetingen zijn: lengte 43–97 µm, breedte 4,3–
7,6 µm, L/B = 8–18. 

1, 2. Lange en korte cellen van G. brebissonii var. minutum. 3. 
Bijna gladde cel, neigend naar var. vulgare.  
4. SEM-foto waarop de stekeltjes goed te zien zijn. 
Maatstreep = 10 µm.
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Gonatozygon brebissonii var. vulgare Raciborski 1885
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Gonatozygon brebissonii var. vulgare is in Drenthe 
matig algemeen. Hoewel Coesel G. brebissonii op 
de Rode Lijst plaatst wordt deze soort in Drenthe 
regelmatig gevonden, maar zelden in grote 
aantallen.
Var. vulgare is meer cilindrisch dan var. brebissonii 
en var. minutum . De cellen zijn bij de apex ook 
nauwelijks ingesnoerd. Het cellichaam is voorzien 
van kleine onopvallende korrels en niet van kleine 
stekeltjes, wat alleen op SEM-foto’s goed te zien is 
(foto 3 en 4). Door het ontbreken van de kopvormige 
apex kan verwarring onstaan met andere soorten 
algen. Het is bovendien de vraag of deze soort, 
die toch wel sterk afwijkt van de bestekelde en 
kopvormig verwijdde variëteiten van G. brebissonii, 
wel in dit geslacht thuis hoort.
Var. vulgare is de meest voorkomende variëteit en 
komt in zwak zuur tot neutraal, wat voedselrijker 
milieu voor. De vindplaatsen zijn dan ook zeer divers: 
ondiepe plassen aangelegd voor natuurontwikkeling, 
zoals op landgoed Vossenberg bij Wijster, natte 
graslanden waar hier en daar plasje water staat, 
ijsbanen (Langelo en Wachtum), drinkputten, 
dobben en poelen. Een enkele keer ook in een 
regenplas op een zandpad.
Afmetingen: lengte 46–133 µm, breedte 4,6–9,8 µm, 
L/B = 7–20.

1, 2. Levende cellen van Gonatozygon brebissonii var. vulgare 
waarop de cilindrische celvorm en de minimale insnoering 
bij de apex te zien is. 
3, 4. SEM-foto’s waarop de korrels op de celwand goed 
zichtbaar zijn. 
Maatstreep = 10 µm.
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Gonatozygon brebissonii var. laeve (Hilse) West & G.S. West 1900
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Gonatozygon brebissonii var. laeve is een 
onvoldoende bekende soort en is in Europa slechts 
enkele keren gevonden. 
Deze soort wijkt af van de andere Gonatozygon-
soorten door het ontbreken van korrels en stekels 
op de celwand. Wel zijn de cellen wat onregelmatig 
gevormd en niet overal even dik, zoals ook bij de 
andere Gonatozygon-soorten wel voorkomt. Door 
de geheel gladde celwand lijkt deze soort wel wat 
op die van het geslacht Roya. Door Dick (1930) 
en Grönblad (1935) zijn cellen van Roya anglica 
afgebeeld die sterk op G. brebissonii var. laeve lijken. 
Meer onderzoek (vooral aan het DNA) is nodig om 
meer duidelijkheid over de mogelijke verwantschap 
te verkrijgen.
Var. laeve is in 2007 op het Eexterveld gevonden, 
maar de twee cellen die toen gevonden zijn konden 
niet goed gedetermineerd worden. Gelukkig werd 
op het Eexterveld in het vroege voorjaar van 2017 
een wat rijkere populatie gevonden. Meer vondsten 
uit Drenthe zijn niet bekend. Het is heel goed 
mogelijk dat deze soort elders ook voorkomt, maar 
door het ontbreken van de typische kenmerken van 
Gonatozygon niet als zodanig herkend is.
De afmetingen van zijn: lengte 63–121 µm, breedte 
6,8–9,9 µm, L/B = 8–12.

1–4. Levende cellen van Gonatozygon brebissonii var. laeve 
met duidelijk zichtbare celkern. Op de foto’s is de smalle 
verbinding tussen de twee delen van de chloroplast goed te 
zien. 
Maatstreep = 10 µm.
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Gonatozygon kinahanii (W.Archer) Rabenhorst 1868

Gonatozygon kinahanii is in Drenthe vrij algemeen 
en wordt verspreid door de provincie gevonden, 
maar kwam in de monsters nooit abundant voor. 
Deze soort wordt gevonden in matig voedselrijke 
tot voedselrijke wateren waarvan de zuurgraad kan 
variëren van zwak zuur tot alkalisch. Hoewel het 
optimum lijkt te liggen in water met een pH kleiner 
dan 7 en niet al te voedselrijk milieu, is het opvallend 
dat deze soort in meer dan de helft van de gevallen 
in een voedselrijk, alkalisch milieu gevonden is. 
Meestal ging het wel om slechts enkele cellen per 
preparaat. G. kinahanii is gevonden in drinkputten, 
dobben, poelen, stads- en dorpsvijvers, visvijvers 
(in Gasselternijveen en Nieuw-Buinen), maar ook in 
geëutrofieerde vennen en zelfs in een tuinvijver in 
Assen. 
De cellen zijn glad, de chloroplast is lintvormig en 
bestaat uit twee delen met in het midden de celkern. 
G. kinahanii vormt vaak wat langere ketens en kan 
dan verward worden met de draadalg Mougeotia. 
De afmetingen zijn: lengte 150–300 µm, breedte 
10,7–14,6 µm, L/B  = 12–24.

1 2
1. Cel van Gonatozygon kinahanii met de chloroplast in 
bovenaanzicht. 
2. Cel en de chloroplast in zijaanzicht. 
3. Cel waarin de chloroplasten verschillend georiënteerd zijn. 
Maatstreep = 20 µm.
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Gonatozygon aculeatum Hastings 1892
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Gonatozygon aculeatum is in Drenthe zeer zeldzaam 
en slechts één keer gevonden in een grote vijver 
in een tuin in Assen. De morfologie lijkt op die van 
G. monotaenium var. pilosellum, omdat de stekels 
op de celwand vrij kort waren en veel cellen van 
laatstgenoemde soort ook voorzien zijn van korte 
stekels. De vorm van de apex, die bij beide soorten 
verschillend zou zijn, bleek toch een lastig criterium 
te zijn. De afmetingen zijn duidelijk kleiner dan 
Coesel & Meesters (2007) opgeven en liggen aan de 
uiterste ondergrens die zowel Brook & Williamson 
(2010) als Růžička (1977) aangeven. Het is de vraag 
of dit een afwijkende populatie betreft, of dat het 
hier om een aparte soort gaat. 
Helaas is dit de enige populatie die in Drenthe is 
gevonden. Het belangrijkste kenmerk kwam naar 
voren toen SEM-foto’s van G. aculeatum werden 
gemaakt. Het verschil met G. monotaenium var. 
pilosellum blijkt uiteindelijk te zitten in de vorm van 
de stekels die bij deze soort echt scherpe stekeltjes 
blijken te zijn terwijl die bij G. monotaenium var. 
pilosellum, een samenvoeging zijn van meerdere 
fibrillen uit de celwand. 
Voor een meer definitief antwoord zijn nieuwe 
vondsten onontbeerlijk.
De afmetingen zijn: lengte 50–115 µm, breedte 7–9 
µm. L/B = 6–16.

1–3. Ketens van levende cellen van Gonatozygon aculeatum. 
4, 5. Dode cel. Focus op midden (4) en wand (5)  van de cel. 
6, 7. SEM-foto’s  van de apex (6) en het midden van de cel die 
de scherpe stekels laten zien. 
Maatstreep = 10 µm.
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Gonatozygon monotaenium var. monotaenium De Bary 1856

Gonatozygom monotaenium var. monotaenium is 
in Drenthe zeer zeldzaam. Deze soort is een paar 
keer gevonden in de Berggierslanden bij Meppel 
en één keer in een petgat in De Onlanden bij Peize. 
In De Onlanden betrof het een matig voedselrijk, 
alkalisch milieu (pH 9,7). In Berggierslanden een 
zwak zuur, voedselrijk milieu. Deze soort met een 
bekorrelde celwand komt veel minder vaak voor 
dan G. monotaenium var. pilosellum die voorzien 
is van korte uitsteekseltjes. Het is mogelijk dat het 
ontwikkelen van korreltjes dan wel stekeltjes een 
milieueffect is en dat de stekeltjes in voedselrijk 
water gereduceerd zijn tot korrels. Nader onderzoek 
is nodig om vast te stellen of dit inderdaad het geval 
is. Vaak worden ook onregelmatig gekromde cellen 
gevonden (foto 2). Ook dit zou een milieueffect 
kunnen zijn.
De afmetingen zijn: lengte 110–270 µm, breedte 
8–12 µm, L/B = 10–25. 

1 2

1 2

3 4
1, 2. Bekorrelde cellen uit een petgat in de Onlanden. 
2. Een onregelmatig gekromde cel. 
3, 4. Cel met de focus op het midden van de cel (3) en op de 
celwand (4). 
Maatstreep = 10 µm.
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Gonatozygon monotaenium var. pilosellum Nordstedt 1886
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Gonatozygom monotaenium var. pilosellum is in 
Drenthe vrij zeldzaam. De meeste vondsten zijn 
gedaan in zwak zure plassen en poelen, die in 
natuurontwikkelingsgebieden zijn gegraven. De soort 
is echter ook gevonden op de ijsbaan van Wachtum 
en in een poeltje in Assen. Steeds betrof het een 
zwak zuur, matig voedselrijk milieu.
De twee variëteiten van G. monotaenium hebben 
een verschillende celwandornamentatie: var. 
pilosellum is voorzien van korte uitsteekseltjes, 
terwijl var. monotaenium bedekt is met korreltjes. 
Laatstgenoemde variëteit is veel zeldzamer. Het is 
mogelijk dat het ontwikkelen van korreltjes dan wel 
stekeltjes een milieueffect is. Op de SEM-foto’s is te 
zien dat de stekeltjes lijken te bestaan uit fibrillen 
uit de celwand die samen eerder een kort haartje 
lijken te vormen dan een stekeltje. Ook bij deze 
soort worden soms onregelmatig gekromde cellen 
gevonden. 
De bolronde zygosporen zijn gevonden in het 
Reigerveen op landgoed Vossenberg en in een 
drassige laagte in een natuurontwikkelingsgebiedje 
aan de rand van het Balloërveld: het Tichelhûsveld.
De afmetingen zijn: lengte 120–260 µm, breedte 
9–14 µm, L/B = 10–22. De lengte van de stekeltjes 
is 1–2 µm. De diameter van de zygosporen is 30–36 
µm.

1–3. Cellen van verschillende lengte. 
4. Een zygospore met aanhangende gametangiën. 
5, 6. SEM-foto waarop de stekeltjes in meer detail te zien 
zijn. 
Maatstreep = 10 µm.
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Penium cylindrus Ralfs 1848
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Penium cylindrus is in Drenthe vrij zeldzaam en komt 
voor in een aantal ondiepe plasjes en poelen op de 
hogere zandgronden in het midden van de provincie. 
Slechts twee maal is deze soort gevonden in een 
echt ven. Over het algemeen wordt deze soort in 
kleine aantallen gevonden. In 2013 werd in een 
dras deel van het Balloërveld ten zuidoosten van 
de pingoruïne een rijke populatie van deze soort 
gevonden.  
De cellen zijn cilindervormig en lijken op die 
van Cylindrocystis of Mesotaenium. De celwand 
is echter duidelijk voorzien van korreltjes 
en vaak bruingekleurd door de opname van 
ijzerverbindingen. Ook bestaan de cellen vaak uit 
meerdere segmenten, waardoor het onderscheid 
nog duidelijker wordt.  
P. cylindrus heeft een voorkeur voor een zuur tot 
zwak zuur, voedselarm milieu met een pH tussen 4 
en 6.  
In het verleden is in Drenthe Penium exiguum 
gevonden die enigszins op P. cylindrus lijkt 
(Beijerinck, 1926), maar in het midden ingesnoerd 
is en een kopvormige verwijding heeft. Deze soort 
is daarna alleen nog in het ven Schurenberg op het 
Dwingelderveld gevonden (Wartena, 1954).
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 26 – 65 µm, 
breedte 11 –15 µm, L/B = 2,3–5,3. 

1, 2. Levende cel met fijne korrels op de celwand. 
3, 4. Cel met gordelbanden. De oudere delen van de 
celwand zijn duidelijk bruin gekleurd door opname van 
ijzerverbindingen. 
5. SEM-foto toont de korrels op de celwand in detail.
Maatstreep = 10 µm.
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Penium margaritaceum Ralfs 1848

Penium margaritaceum is in Drenthe matig 
algemeen en komt verspreid door de provincie 
voor. De meeste vondsten zijn gedaan in ondiepe 
poelen, die aangelegd zijn voor natuurontwikkeling. 
De vindplaatsen zijn neutraal tot alkalisch en 
matig voedselrijk, met een pH tussen 6 en 9. 
P. margaritaceum is ook gevonden in petgaten 
in de Onlanden en in de waterpartijen in de 
Berggierslanden bij Meppel.
Deze soort is in Drenthe maar één keer 
eerder gevonden: in ven Schurenberg op het 
Dwingelderveld (Wartena, 1954). In het verleden 
werden vaak alleen vennen bemonsterd, maar P. 
margaritaceum is zeker geen vennensoort. Dat is 
waarschijnlijk de verklaring voor het ontbreken van 
deze soort bij eerder onderzoek.
P. margaritaceum is op geen van de vindplaatsen erg 
abundant en meestal worden maar enkele cellen in 
een watermonster gevonden.
De celwand van P. margaritaceum is, net als die van 
P. cylindrus, bekorreld. Daarin verschillen deze twee 
soorten van P. amplificatum en P. spirostriolatum.
In 2019 is een zygospore met aanhangende 
gametangiën gevonden in de buurt van Koekange, 
bij de Ossesluis. Het betreft hier een voormalige 
zandwinning, thans natuurgebied en waterberging. 
De zygospore is elliptisch en gladwandig
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 75 – 150 
µm, breedte 19,5 –24 µm, L/B = 3–7. De afmetingen 
van de zygospore zijn 57x44 µm. 

1, 2. Levende cel met focus op het midden van de cel (1) en 
de celwand (2). 
3, 4. Focus op het midden van de cel (3) en de celwand (4). 
5. Foto van een zygospore en één lege cel. De andere lege cel 
is door de detritus niet te zien.
Maatstreep = 20 µm.
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Penium spirostriolatum var. spirostriolatum J.Barker 1869

Penium spirostriolatum is in Drenthe matig algemeen 
en komt op de hoge zandgronden in het midden van 
de provincie voor. Deze soort heeft een voorkeur 
voor een zwak zuur, matig voedselrijk milieu met 
een pH tussen 5,5 en 6,5. Een enkele maal is deze 
soort gevonden in water met een pH lager dan 5,0, 
maar in die gevallen zijn vaak maar één of enkele 
cellen gevonden en blijkbaar is dat niet het meest 
optimale milieu voor deze soort. Hiermee verschilt 
P. spirostriolatum duidelijk van P. amplificatum, die 
juist zelden, en dan ook nog in zeer kleine aantallen, 
in een milieu met een pH hoger dan 5,0 wordt 
gevonden. De strepen bij deze soort zijn veel meer 
in de lengterichting dan bij P. amplificatum en de 
kopvormige verbreding ontbreekt.
P. spirostriolatum werd door Barker zonder 
afbeelding beschreven op een bijeenkomst van 
de Dublin Microscopical Club. Gezien de door 
hem gekozen naam is het heel aannemelijk dat hij 
een vorm gezien heeft die we nu P. amplificatum 
noemen, maar door interpretatieverschillen is deze 
naam bij de verkeerde soort terecht gekomen.
Een bolvormige zygospore met aanhangende 
gametangiën is één maal gevonden in een ven op 
het Eexterveld.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 75–240 µm, 
breedte 17–25 µm, L/B = 3,5–12.
De delende cellen zijn langer dan 280 µm.  Diameter 
zygospore 60 µm.

1. Levende cel van Penium spirostriolatum. 2, 3. Dode 
cel met de focus op het midden (2) en de celwand (3). 4. 
Verlengde cel vlak voor de deling. 5. Zygospore. 6,7. SEM-
foto van de apex (6) en een gordelband (7). Tussen de 
strepen zijn fijne poren te zien. 
Maatstreep = 20µm (fig. 1–5) Maatstreep = 5 µm (fig. 6,7).
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Penium amplificatum (Schmidt) van Westen & Coesel 2012

Penium amplificatum is in Drenthe matig 
algemeen. Deze soort werd lange tijd beschouwd 
als een variëteit van P. spirostriolatum (Penium 
spirostriolatum var. amplificatum Max Schmidt 
1903). Op grond van de afwijkende celmorfologie 
en de specifieke milieuvoorkeur is deze variëteit 
tot soort verheven (van Westen & Coesel, 2012). 
De cellen hebben lengtestrepen die duidelijk 
spiraliseren en een kopvormige verbreding bij de 
apex. 
Meer dan 90 % van de vondsten zijn gedaan in 
zure vennen, hoogveenpoelen en natte heide 
met veenmos. Deze soort heeft een uitgesproken 
voorkeur voor een zuur, voedselarm milieu met een 
pH kleiner dan 5 en verschilt ook daarmee duidelijk 
van P. spirostriolatum. Deze soort is abundant 
gevonden in zure vennen in de boswachterijen 
Gees, Schoonloo en Ruinen. Ook op het Hijkerveld, 
Dwingelderveld en het Bargerveen komt deze 
soort voor in de vele veenmospoeltjes. Door 
het ontbreken van dergelijke zure vennen in het 
noorden, oosten en zuiden van de provincie is deze 
soort daar nooit gevonden.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 130 – 250 
µm, breedte 18 –23 µm, L/B = 6,5–14. Cellen die 
langer zijn dan 290 µm blijken vaak delende cellen 
te zijn. 

1. Relatief lange cel van Penium amplificatum. 
2, 3. Kortere cel met focus op het midden van de cel (2) of de 
celwand (3).  
4, 5. Lege cel waarop de gordelbanden (4) en de 
spiraliserende strepen (5) goed te zien zijn.
Maatstreep = 20 µm.


