11.1 Actinotaenium (Nägeli) Teiling 1954
Het geslacht Actinotaenium is in Drenthe met een aantal soorten vertegenwoordigd. Dit geslacht wordt
over het algemeen in zure tot zwak zure milieus aangetroffen. Vaak zijn dit vennen met veel veenmos
op de hoge zandgronden (Sphagnum) of ondiepe plassen, die ten behoeve van natuurontwikkeling zijn
aangelegd. Actinotaenium-soorten worden echter ook wel op vochtige plaatsen op de kale grond of
tussen mos, als een groene slijmerige massa gevonden.
Bij het determineren is het belangrijk om op de celgrootte, de celvorm en de vorm van de chloroplast te
letten. Daarom is het nodig om de cellen ook levend te bestuderen, omdat in geconserveerd materiaal
de chloroplast veel minder goed te zien is. Verder is het belangrijk om ook de ordening van de poren te
bestuderen. Hiervoor moeten dode cellen zonder celinhoud bekeken worden. Soms zijn de poren alleen
goed te zien op een SEM-foto.
Gezien de verschillen in afmetingen, porenpatronen en zygosporen is het duidelijk dat Actinotaenium
een kunstmatig geslacht is, waarbij het belangrijkste kenmerk is dat de cellen in topaanzicht omniradiaat
(cirkelrond) zijn. Hoogst waarschijnlijk zal dit geslacht in de toekomst opgesplitst worden.
In de praktijk is een aantal soorten lastig van elkaar te onderscheiden. Ook werden op verschillende
plaatsen afwijkende vormen gevonden. Bij de bespreking van de soorten komt dit aspect uitgebreider
aan de orde. Van sommige soorten werden in de hele onderzoeksperiode slechts één of enkele
exemplaren gevonden. Vondsten die erg dubieus waren zijn weggelaten. In de tabel hieronder staan de
taxa die met zekerheid in Drenthe gevonden zijn en in dit hoofdstuk ook besproken worden. Daarnaast
zijn in de buurt van Nieuw-Weerdinge, Oudemolen, in de Holmers en in de Berggierslanden, opvallende
en goed te herkennen soorten gevonden, waaraan vooralsnog geen naam aan kon worden gegeven. Van
deze soorten zijn wel afbeeldingen en afmetingen opgenomen.
Van dit geslacht worden de volgende taxa beschreven:
Actinotaenium cruciferum (De Bary) Teiling 1954.......................................................................131
Actinotaenium cucurbita (Ralfs) Teiling 1954.............................................................................113
Actinotaenium curtum var. curtum (Ralfs) Teiling 1954.............................................................116
Actinotaenium curtum var. obtusum (West & G.S.West) Teiling ex Croasdale 1981.................117
Actinotaenium didymocarpum (P.Lundell) Coesel & Delfos 1986..............................................119
Actinotaenium diplosporum var. americanum (West & G.S. West) Teiling 1954........................115
Actinotaenium diplosporum var. diplosporum (P. Lundell) Teiling 1954....................................114
Actinotaenium geniculatum Kouwets 1988................................................................................133
Actinotaenium inconspicuum (West & G.S.West) Teiling 1954...................................................126
Actinotaenium kriegeri (Messikommer) Kouwets 1997..............................................................120
Actinotaenium mooreanum (Archer) Teiling 1954.....................................................................127
Actinotaenium phymatosporum (Nordstedt) Kouwets & Coesel 1984......................................124
Actinotaenium pinicola Rosa 1959...............................................................................................128
Actinotaenium riethi Šťastný & Kouwets 2012...........................................................................118
Actinotaenium silvae-nigrae var. parallelum (W. Krieger) Kouwets & Coesel 1984..................123
Actinotaenium silvae-nigrae var. silvae-nigrae forma.................................................................122
Actinotaenium silvae-nigrae var. silvae-nigrae (Rabanus) Kouwets & Coesel 1984..................121
Actinotaenium spec......................................................................................................................135
Actinotaenium spec. Nieuw-Weerdinge.......................................................................................134
Actinotaenium spinospermum (Joshua) Kouwets & Coesel 1984...............................................125
Actinotaenium spinosporum Van Westen & Coesel 2014............................................................132
Actinotaenium subsparsepunctatum (Grönblad) Coesel 2002..................................................129
Actinotaenium subtile (West & G.S.West) Teiling 1954...............................................................130
Actinotaenium turgidum (Ralfs) Teiling 1954.............................................................................112
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Actinotaenium turgidum (Ralfs) Teiling 1954
Actinotaenium turgidum is in Drenthe zeer zeldzaam
en pas onlangs voor het eerst in Drenthe gevonden.
Deze soort heeft een voorkeur voor een mesotroof
(zwak gebufferd) milieu en komt vooral in petgaten
in de Wieden (Overijssel) voor. Drenthe kent niet
veel van dergelijke milieus. In de Onlanden bij Peize
zijn in 2011, in een gebied waar in het verleden
ook petgaten lagen, een aantal nieuwe gegraven.
Over het algemeen duurt het vrij lang voordat het
ecosysteem in zo’n petgat voldoende gerijpt is om
een rijke sieralgenflora te laten zien. Toch werd
een zeldzame soort als A. turgidum al in 2018 in de
Onlanden gevonden. Niet in één van de petgaten,
maar in een slootje/greppeltje dat op oude kaarten
uit het begin van de vorige eeuw ook al voorkwam.
Het is dus goed mogelijk dat deze soort daar al veel
langer aanwezig was en door de ontwikkelingen in
het gebied de kans heeft gekregen om uit te breiden.
Toevallig werd deze soort een maand na de eerste
vondst ook gevonden in de Berggierslanden, een
gebied waar wel vaker soorten worden gevonden die
in de nabijgelegen Wieden voorkomen.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 175–220
µm, breedte 78–88 µm, L/B = 2,2–2,8.
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1, 2. Levende cel. Focus op de celrand (1) en chloroplast (2).
3, 4. Dodecel. Focus op de celrand (3) en op de poren (4).
5. SEM-foto met een detail van de slijmpropjes uit de poren.
Maatstreep = 20 µm.
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Actinotaenium cucurbita (Ralfs) Teiling 1954
Actinotaenium cucurbita is in Drenthe vrij algemeen
in zure vennen op de hoge zandgronden. In de
laagveengebieden in het noorden en zuiden van
de provincie komt de soort niet voor evenals in
de veenkoloniale gebieden. A. cucurbita is een
kenmerkende soort voor soms zeer zure milieus
en wordt vaak aangetroffen in de oeverzone van
vennen, tussen vochtig veenmos (subatmofytisch)
of in met water gevulde pootafdrukken van vee in
een begrazingsgebied. De afmetingen van de cellen
variëren nogal. In veel monsters worden twee of
meer populaties gevonden met duidelijk van elkaar
verschillende afmetingen en celvorm (foto’s 1, 2 en
3). De forse soorten, zoals die van foto 1 hebben
afmetingen 46–54 x 24–28 µm, de wat langgerektere
vormen (foto 2) meten 41–51 x 20–24 µm en de
kleinste (foto 3) 27–42 x 13–18 µm. Waarschijnlijk
gaat het hier om meerdere soorten die sterk op
elkaar lijken. Verder onderzoek – bijvoorbeeld aan
het DNA van populaties die morfologisch en/of
ecologisch verschillen – is echter nodig om hierover
meer duidelijkheid te krijgen. Ook zygosporen
zouden bij dit onderzoek kunnen helpen, maar die
zijn zeldzaam. Er is tijdens de onderzoeksperiode
slechts één keer een zygospore gevonden en wel
in een opdrogend poeltje in een tankgracht op het
Balloërveld.
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1–3. Drie vormen van A. cucurbita die regelmatig gevonden
worden. 4. Verspreid staande poren zoals te zien met een
lichtmicroscoop.
5. Zygospore.
6. SEM-foto van een grote cel.
Maatstreep = 10 µm.
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Actinotaenium diplosporum var. diplosporum (P. Lundell) Teiling 1954
Actinotaenium diplosporum var. diplosporum komt
in Drenthe verspreid door de hele provincie voor,
maar nooit in grote aantallen. Deze soort wordt
gevonden in een zwakzuur tot neutraal milieu
en, in vergelijking met de andere Actinotaeniumsoorten, ook in wat voedselrijker water. Het
verspreidingskaartje laat zien dat in de zure
voedselarme vennen op de zandgronden weinig tot
geen vondsten zijn gedaan. Op het Dwingelderveld
bijvoorbeeld is deze soort nooit gevonden. Van A.
diplosporum var. diplosporum is in Drenthe alleen
forma diplosporum bekend. Forma maius, die veel
groter is, is hier nooit gevonden. A. diplosporum
var. americium wordt in een vergelijkbaar milieu
aangetroffen. Dertig procent van de vondsten van
var. diplosporum zijn gedaan in ondiepe plassen
en poelen in natuurontwikkelingsgebieden. In
tegenstelling tot var. americanum is deze soort ook
een aantal malen gevonden in drinkputten voor het
vee en in vochtige graslanden. De concentratie van
vondsten in het Drentse Aa gebied ten oosten van
Assen is ongetwijfeld een waarnemerseffect.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 49–67 µm,
breedte 21–31 µm. L/B = 2,0–2,5.
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1, 2. Levende cel met de kenmerkende divergerende
celwanden.
3. Dode cel waarop de slijmpropjes uit de fine poren goed te
zien zijn.
Maatstreep = 10 µm.
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Actinotaenium diplosporum var. americanum (West & G.S. West) Teiling 1954
Actinotaenium diplosporum var. americanum is
in Drenthe matig algemeen en komt net als var.
diplosporum verspreid door de hele provincie voor,
maar nooit in grote aantallen. Deze soort wordt
in zwak zuur tot neutraal, matig voedselrijk water
gevonden en komt in vergelijking met de nominate
variëteit veel vaker voor in recent aangelegde
ondiepe plassen in natuurontwikkelingsgebieden.
Var. americanum was aanwezig in monsters van
ijsbanen, bijvoorbeeld die van Langelo, en in
een aantal recreatieplassen. Verder is deze soort
gevonden in stads- en dorpsvijvers en in een
tuinvijver in Assen. Het lijkt daarmee wat meer een
pioniersoort te zijn. De poren in de celwand zijn
willekeurig verdeeld en staan dicht opeen. Bij var.
diplosporum divergeren de zijden vanaf de isthmus
naar de apex toe, bij var. americanum convergeren
de zijden naar de apex toe. De sinus is ook iets
scherper gemarkeerd. Daarmee is var. americanum
goed van var. diplosporum te onderscheiden.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 56–65,
breedte 23–26 µm, L/B = 2,3–2,5.
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1. Levende cel
2. Dode cel met op de celwand de slijmpropjes uit de zeer
fijne poren.
3. SEM-foto waarop de fijne poren te zien zijn.
Maatstreep = 10 µm.
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Actinotaenium curtum var. curtum (Ralfs) Teiling 1954
Actinotaenium curtum var. curtum is in Drenthe erg
zeldzaam en op slechts een paar plekken gevonden
en dan ook nog in kleine aantallen. De vindplaatsen
zijn drassige veldjes bij Loon en in De Heest, en een
ondiep plasje in de Mandelanden bij Borger, vlak
na de inrichting van dit nieuwe natuurgebied. De
enige plek waar redelijke aantallen zijn gevonden
is een regenplas bij uitkijkpunt De Keep op het
Dwingelderveld. Deze plek is al een aantal jaren
achter elkaar bemonsterd en elke keer is A. curtum
in de monsters aangetroffen. Misschien is deze soort
meegekomen aan de schoenen van de toeristen die
dit uitkijkpunt bezoeken, maar ze kunnen ook door
watervogels zijn meegenomen.
In de monsters van dit punt werden twee variëteiten
van A. curtum gevonden: naast var. curtum, ook var.
obtusum.
In een woonwijk in Assen is var. curtum gevonden
in modder, uit een regenplas langs de straat. Het
is duidelijk een sub-atmophytisce soort, waarvoor
regenplassen misschien wel de kenmerkende
vindplaatsen zijn. Nader onderzoek van
regenplassen, bijvoorbeeld in het vroege voorjaar,
kan uitwijzen of deze soort in Drenthe algemener is
dan tot nu toe is aangetoond.
De afmetingen van cellen zijn: lengte 28–46 µm,
breedte 13–21 µm, L/B = 2,1–2,5.
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1, 2. Levende cellen.
3, 4. Dode cel met de focus op de celrand (3) en de celwand
(4) waarop net de poren te zien zijn.
5. SEM-foto waarop de poren veel beter te zien zijn.
Maatstreep = 10 µm.
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Actinotaenium curtum var. obtusum (West & G.S.West) Teiling ex Croasdale 1981
Actinotaenium curtum var. obtusum is in Drenthe
zeer zeldzaam en is bekend van slechts één plek:
uitkijkpunt De Keep op het Dwingelderveld. Daar
is een aantal jaren achter elkaar in het vroege
voorjaar (maart en april) gemonsterd in een grote
ondiepe regenplas, die er dan op deze plek staat.
A. curtum var. obtusum is in heel Europa zeldzaam
en wordt zelden gerapporteerd. De hier afgebeelde
cellen verschillen van de vormen die door West en
G.S. West (1900) worden beschreven, maar komen
erg goed overeen met afbeeldingen van materiaal
uit Engeland (Williamson 1991, 2000). Var. curtum
heeft een regelmatige spindelvorm, terwijl var.
obtusum een wat meer hoekige vorm heeft die over
het algemeen iets langer, maar vooral breder is.
Daardoor is de lengte-breedte verhouding bij laatst
genoemde ook kleiner. Opvallend is dat de poren
veel dichter op elkaar staan dan bij var. curtum.
Vergelijk de SEM-foto’s van beide variëteiten. Helaas
is dit verschil lichtmicroscopisch vaak moeilijk te
zien.
Hoewel deze soort als variëteit wordt beschouwd
van A. curtum, is het nog maar de vraag of dat
terecht is. Nader onderzoek aan bijvoorbeeld
zygosporen (die in Drenthe nooit gevonden zijn) en
DNA kan hierover meer duidelijkheid verschaffen.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 39–45 µm,
breedte 21–24 µm, L/B = 1,7–2,0.
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1, 2. Levende cellen. Foto (1) toont de stelloide chloroplast.
3, 4. Dode cel. Focus op de celrand (3) en de celwand (4).
5. SEM-foto die de slijmpropjes uit de poren goed laat zien.
Maatstreep = 10 µm.
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Actinotaenium riethi Šťastný & Kouwets 2012
Actinotaenium riethii is in Drenthe zeer zeldzaam
en een aantal keren gevonden in een regenplas
bij uitkijkpunt De Keep op het Dwingelderveld.
Op deze plek ligt een laagje steenslag en in het
vroege voorjaar staat daar vaak water. Deze
recent beschreven soort wordt vaak gevonden
in regenplassen op beton en in betonnen
regenwaterafvoeren. Het is dus heel goed mogelijk
dat deze soort veel algemener is op deze zelden
onderzochte plekken.
In vergelijking met de oorspronkelijke beschrijving
zijn de cellen van het Drentse materiaal iets smaller,
wat resulteert in iets grotere lengte-breedte
verhouding.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 43–52 µm,
breedte 22–27 µm, L/B = 1,8–2,2.
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1, 2. Levende cellen.
3, 4. Dode cel met focus op de celrand (3) en de slijmpropjes
uit de poren (4).
5. SEM-foto waarop de kleine, willekeurig verspreide poren
te zien zijn.
Maatstreep = 10 µm.
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Actinotaenium didymocarpum (P.Lundell) Coesel & Delfos 1986
Actinotaenium didymocarpum is in Drenthe
zeldzaam. De drie vindplaatsen liggen in het Drentse
Aa gebied ten oosten van Assen. De vindplaatsen
zijn erg divers: een poeltje op de hei bij Oudemolen,
een drassige plek op het Eexterveld en een dras deel
van een waterwingebied in Assen. De vindplaatsen
zijn zwakzuur tot neutraal en voedselarm tot matig
voedselrijk. De soort zou verward kunnen worden
met A. phymatosporum en A. spinospermum, maar
die hebben een duidelijker zichtbare sinus en de
poren liggen in rijen in de lengterichting van de
cel. Zelfs op de drie vindplaatsen was deze soort
zeldzaam, zodat de afmetingen gebaseerd zijn op
een klein aantal cellen.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 30–38 µm,
breedte 13–17 µm, L/B = 2,2–2,7.
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1–4. Levende cellen van A. didymocarpum. De cel van foto
4 is wat aan de smalle kant en er is daarom enige twijfel aan
de determinatie.
Maatstreep = 10 µm.
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Actinotaenium kriegeri (Messikommer) Kouwets 1997
Actinotaenium kriegeri is in Drenthe vrij zeldzaam
en in een klein aantal kilometerhokken gevonden.
Meestal in het vroege voorjaar (februari, maart), in
ondiepe plassen in natuurgebieden. Bijvoorbeeld in
het, in 2012 aangelegde, natuurgebied Mandelanden
bij Borger. Het betrof hier een plek waar een dun
laagje water stond, op de nog grotendeels kale
bodem. Een dergelijk milieu is kenmerkend voor
deze soort, die ook een aantal keren gevonden is in
regenpoelen op zandpaden.
A. kriegeri heeft verspreid staande poren en
lichtmicroscopisch lijkt de celwand vooral bij de apex
niet zo glad als bij andere Actinotaenium-soorten.
Dit laatste komt door slijmpropjes uit de poren
(zie foto’s). In sommige gevallen lijkt het zelfs of de
uiteinden scrobiculaat zijn, maar daarvan is op de
SEM-foto’s niets te zien.
Opmerking: tijdens het prepareerproces voor de
SEM krimpen de cellen iets en, bij soorten met een
dunne celwand, zoals A. kriegeri, kan de celwand wat
gaan rimpelen. Het is dus geen wezenlijk kenmerk
van cellen van deze soort.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 24–38 µm,
breedte 10–15 µm, L/B= 2,0–2,7.
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1, 2. Levende cellen waar de celwand bij de apex niet
helemaal glad lijkt.
3, 4. Dode cel met focus op de celrand (3) en celwand (4)
waarop de slijmpropjes te zien zijn.
5. SEM-Foto.
Maatstreep = 10 µm.
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Actinotaenium silvae-nigrae var. silvae-nigrae (Rabanus) Kouwets & Coesel 1984
Actinotaenium silvae-nigrae var. silvae-nigrae is
in Drenthe vrij algemeen, terwijl deze soort in
de rest van Nederland zeldzaam is en zelfs op
de Rode Lijst van Coesel staat. Deze soort wordt
vooral gevonden in ondiepe plasjes en poeltjes in
drassige heidevelden en in poeltjes gegraven voor
natuurontwikkeling. Ook in zure vennen op de
zandgronden komt deze soort voor, maar minder
vaak dan var. parallelum. Beide variëteiten hebben
blijkbaar een verschillende milieuvoorkeur.
A. silvae-nigrae behoort, samen met (de veel
kleinere) A. phymatosporum en A. spinospermum,
tot de soorten die als belangrijk kenmerk verticale
rijen poriën in de celwand bezitten. Deze porenrijen
zijn vaak alleen bij dode cellen goed te zien. De
celvorm van var. silvae-nigrae is elliptisch en
verschilt daarmee duidelijk van var. parallelum die
cilindrisch is. Er komt in Drenthe nog een vorm van
A. silae-nigrae voor, met breed afgeronde apices,
die daardoor een plomper en breder voorkomen
heeft. Deze vorm is echter veel minder algemeen.
Voorlopig worden beide vormen apart behandeld,
maar in hoeverre deze verschillen significant zijn is
onbekend.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 47–63 µm,
breedte 22–27 µm, L/B = 2,0–2,6.
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1. Levende cel.
2. Dode cel waarop de porenrijen goed te zien zijn.
3. SEM-foto met duidelijke porenrijen in de lengterichting.
Door de preparatie is de celwand geplooid bij de porenrijen.
Maatstreep = 10 µm.
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Actinotaenium silvae-nigrae var. silvae-nigrae forma
Actinotaenium silvae-nigrae var. silvae-nigrae forma
is in Drenthe vrij zeldzaam en is vooral gevonden op
natte en drassige plekken in heidevelden, maar ook
in karresporen en een enkele keer in de oeverzone
van een ven. Deze vorm verschil van de nominate
vorm door de breed afgeronde apex, waardoor deze
wat breder en plomper oogt.
Van dit taxon zijn in een karrespoor op het Hijkerveld
zygosporen gevonden. Zygosporen van A. silvaenigrae s.l. zijn verder niet gevonden, en een
vergelijking van de zygosporen van de verschillende
variëteiten van deze soort is dan ook niet mogelijk.
Het is denkbaar dat de wat breed afgeronde vorm
het gevolg is van een aanpassing aan een milieu
dat gevoeliger is voor uitdroging. In dat geval is het
verschil een gevolg van de milieuomstandigheden
en niet een genetisch verschil. Zolang hierover geen
duidelijkheid bestaat, worden beide vormen apart
behandeld. De lengte en breedte van de cellen van
beide taxa zijn vrijwel gelijk.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 47–66 µm,
breedte 20–28 µm, L/B = 2,0–2,6.
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1. Levende cel met breed afgeronde apex.
2. SEM-foto met porenrijen.
3. Zygospore met aanhangende gametangiën (lege
semicellen).
Maatstreep = 10 µm.
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Actinotaenium silvae-nigrae var. parallelum (W. Krieger) Kouwets & Coesel 1984
Actinotaenium silvae-nigrae var. parallelum is in
Drenthe vrij zeldzaam. Lokaal is deze soort echter vrij
algemeen in zure vennen op de zandgronden, met
name op het Dwingelderveld. Meer dan driekwart
van de vondsten van deze soort zijn gedaan in zure,
ongebufferde vennen. Verder komt deze soort voor
in ondiepe plasjes op natte en vochtige heidevelden.
Er is een duidelijk verschil in ecologie met var.
silvae-nigrae, waarvan minder dan 40 % in vennen
gevonden is.
Deze soort heeft poren die in rijen in de
lengterichting over de cel lopen, dit in tegenstelling
tot A. crassiusculum, die er erg op lijkt, maar waar
de poren onregelmatig verspreid zijn over het
celoppervlak.
De cellen van A. silvae-nigrae var. parallelum zijn
bijna cilindrisch en de onopvallende isthmus kan bij
kleine vergroting moeilijk zichtbaar zijn. Daardoor is
verwarring mogelijk met Cylindrocystis brebissonii,
waartussen deze soort vrij vaak wordt gevonden.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 57–71 µm,
breedte 18–22 µm, L/B = 2,9–3,5.
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1. Levende cel met onopvallende sinus.
2. Dode cel waarop de porenrijen als strepen te zien zijn.
3. SEM-foto waarop de afzonderlijke poren zichtbaar zijn.
Maatstreep = 10 µm.
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Actinotaenium phymatosporum (Nordstedt) Kouwets & Coesel 1984
Actinotaenium phymatosporum is in Drenthe vrij
algemeen en komt vooral voor in ondiepe plassen
en poelen in natuurontwikkelingsgebieden, de
oeverzone van vennen, en drassige graslanden. Het
voorkeursmilieu is zuur tot zwak-zuur en tamelijk
voedselarm. Deze soort lijkt erg op A. spinospermum
en is daarvan op afmetingen lastig te onderscheiden,
omdat in de literatuur overlappende maten voor
beide soorten gegeven worden. Volgens Coesel
en Meesters (2007) is A. phymatosporum over het
algemeen iets groter. Door meer dan 200 cellen, die
van beide soorten gevonden zijn, op te meten blijkt
dat beide soorten veel beter van elkaar te scheiden
zijn door te kijken naar de breedte van de cellen, in
plaats van naar de lengte. Cellen die breder zijn dan
13 µm blijken tot een groep van wat grotere cellen
te horen die hier dan ook tot A. phymatosporum
gerekend worden.
Beide soorten zijn ook te onderscheiden op grond
van de zygosporen. Door cellen van een populatie
met zygosporen op te meten, is bevestigd dat
het bepalen van de breedte van de cellen een
betrouwbaar kenmerk is.
Zygosporen van A. phymatosporum zijn op
vier plekken gevonden: op een terrein van de
Waterleidingmaatschappij Drenthe bij Assen, het
Eexterveld, De Heest en het Uffelter Binnenveld.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 27–45 µm,
breedte 13–18 µm, L/B = 2,0–2,7.
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1. levende cel.
2. Dode cel metduidelijk zichtbare porenrijen.
3. Zygospore met gametangiën.
4. SEM-foto van rijk materiaal.
Maatstreep = 10 µm.
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Actinotaenium spinospermum (Joshua) Kouwets & Coesel 1984
Actinotaenium spinospermum is in Drenthe matig
algemeen en komt, net als de sterk op deze soort
lijkende A. phymatosporum, in hetzelfde milieu
voor. Vindplaatsen zijn ondiepe plassen en poelen
in natuurontwikkelingsgebieden en de oeverzone
van vennen. Verder wordt deze soort regelmatig
in drassig grasland gevonden. De vindplaatsen
zijn over het algemeen zuur tot zwakzuur en
voedselarm. De afmetingen van A. spinospermum
zijn volgens de literatuur iets kleiner dan die van A.
phymatosporum, maar de maten worden met zoveel
overlap opgegeven dat een betrouwbare identificatie
lastig is. Door het opmeten van veel cellen van beide
genoemde soorten is gebleken dat de breedte van
de cellen een goed criterium is om beide soorten
wel betrouwbaar te onderscheiden. Uit de metingen
blijkt dat cellen die smaller zijn dan 13 µm, duidelijk
behoren tot een andere groep dan cellen die breder
dan 13 µm zijn. Zygosporen van A. spinospermum
zijn gevonden op het Balloërveld, ten westen van
Gasteren in het stroomgebied van de Drentse
Aa (De Heest), het Buinerveld, het Kloosterveld
bij Ruinen en op het Nolderveld bij Zuidwolde.
Metingen aan vegetatieve cellen van deze populaties
lieten zien dat de breedte van de cellen inderdaad
een betrouwbaar criterium is om deze soort te
determineren. Regelmatig worden ook gekromde
cellen van deze soort gevonden.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 22–29 µm,
breedte 10–13 µm, L/B = 1,9–2,5.
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1, 2. Levende en dode cel waarop de porenrijen te zien zijn.
3, 4. Levende en dode cel van een gekromde vorm.
5. Beginnende conjugatie.
6. Zygospore.
Maatstreep = 10 µm.
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Actinotaenium inconspicuum (West & G.S.West) Teiling 1954
Actinotaenium inconspicuum is in Drenthe
vrij zeldzaam. Deze vrij kleine, onopvallende
Actinotaenium-soort wordt gemakkelijk over
het hoofd gezien. De kleine insnoering in het
midden wordt pas bij grotere vergroting zichtbaar.
Deze soort is nooit erg abundant in de monsters
aanwezig en is tot nu toe uitsluitend gevonden in
vennen en ondiepe plassen, die ten behoeve van
natuurontwikkeling zijn aangelegd. Vindplaatsen
liggen vooral in het Drents-Friese Wold (Ganzenpoel,
Beuzeveen, Gouden ploeg, Oldeveen) en het
Dwingelderveld. Vondsten in dit laatste gebied zijn
met name gedaan in de Holtveenslenk en in een
slenk ten noordoosten van het Westerveen. In de
rest van de provincie is A. inconspicuum slechts
enkele keren gevonden. Deze soort heeft poren die
in vier horizontale rijen gerangschikt zijn en verschilt
daarmee sterk van soorten met meer willekeurig
gerangschikte poren. Lichtmicroscopisch is dat niet
of heel moeilijk te zien, maar op de SEM-foto is dit
patroon duidelijk herkenbaar.
De afmetingen van deze soort zijn: lengte 16–20 µm,
breedte 5,9–7 µm, L/B = 2,5–3,2.
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1, 2. Levende cellen waarop de kleine insnoering bij de
isthmus net zichtbaar is.
3, 4. Dode cellen waarop de poren niet te zien zijn.
5. SEM-foto waarop de poren goed te zien zijn.
Maatstreep = 5 µm.
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Actinotaenium mooreanum (Archer) Teiling 1954
Actinotaenium mooreanum is in Drenthe zeer
zeldzaam. De rijkste vondsten zijn gedaan in een
paar nieuw gegraven vennen op het Dwingelderveld,
waar een groot landbouwgebied is omgevormd
tot nieuwe natuur. Vindplaatsen liggen ook op
het Hijkerveld, oefenterrein De Haar en op het
Scharreveld bij Westerbork (mededeling H. J. van der
Meulen). Uit de rest van Nederland is deze soort tot
nu toe niet bekend.
Verwarring met A. minutissimum is mogelijk. Die
is echter korter dan 17 µm en smaller dan 11 µm.
De afbeelding van A. minutissimum in Coesel en
Meesters, 2007 toont een cel die duidelijk groter is
dan 20 µm en laat daarom A. mooreanum zien. Op
de SEM-foto is duidelijk te zien dat de poren in drie
horizontale rijen verdeeld zijn. Aan de apex is één
enkele pore te zien. Deze soort kan ook verward
worden met A. subtile of A. sparsepunctatum. Deze
soorten hebben echter een andere celvorm en een
ander porenpatroon.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 17–21 µm,
breedte 11–13 µm, L/B= 1,5–1,8.
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1–3. Levende cellen.
4. Dode cel waarop de poren net te zien zijn.
5. SEM-foto waarop de poren beter te zien zijn.
Maatstreep = 10 µm.
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Actinotaenium pinicola Rosa 1959
Actinotaenium pinicola is in Drenthe zeldzaam en
is een aantal malen gevonden in regenplasjes in
de Gasterse duinen. Verder op het Balloërveld,
het Hijkerveld en het Mantingerveld (Hullenzand).
Het betrof steeds ondiepe regenplasjes in een
heidegebied. In deze ongebufferde plasjes kan de
pH sterk variëren en de paar vindplaatsen waar
de pH gemeten kon worden, laten een variatie in
pH zien tussen 3,5 en 8. Zygosporen zijn twee keer
gevonden, namelijk op het Balloerveld en in de
Gasterse duinen. In het geval van de Gasterse duinen
werden die zygosporen eind januari gevonden. Het
lijkt er op dat de zygosporen gevormd worden als
dergelijke plasjes beginnen uit te drogen. Overigens
zijn, voor zover bekend, sinds de beschrijving
van de zygosporen door Rosa geen vondsten
van zygosporen van deze soort gemeld. Ook
vegetatieve cellen worden zelden gevonden. Het is
dan ook bijzonder dat deze soort een aantal keren
sporulerend in Drenthe is gevonden.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 15–21 µm,
breedte 6,5–9,5 µm, L/B = 1,8–2,7.
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1, 2. Levende cellen.
3, 4. Dode cellen. poren zijn niet te zien.
5. Zygospore met aanhangende gametangiën.
6. SEM-foto die de onopvallende poren toont.
Maatstreep = 5 µm.
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Actinotaenium subsparsepunctatum (Grönblad) Coesel 2002
Actinotaenium subsparsepunctatum is in Drenthe
vrij zeldzaam en wordt in allerlei ondiepe plasjes in
heidevelden, drassige graslanden en pas ingerichte
natuurontwikkelingsgebieden gevonden, meestal
op plekken waar de kale zandbodem zichtbaar
is. De vindplaatsen zijn zwakzuur tot neutraal.
Deze soort lijkt erg op A. subtile en is in eerste
instantie ook beschreven als variëteit van die soort.
Laatstgenoemde soort heeft poren die horizontaal
gerangschikt zijn en op vrij grote afstand van elkaar
staan. Bij A. subsparsepunctatum staan ze meer
verspreid en is de dichtheid van de poren groter (zie
de SEM-foto).
Het verschil tussen beide soorten is ook in de
celvorm terug te vinden. A. subtile is min of
meer tonvormig en is bij de isthmus nauwelijks
ingesnoerd, waardoor het breedste punt in het
midden van de cel ligt. A. subsparsepunctatum is
juist in het midden licht ingesnoerd, waardoor het
breedste punt in het midden van de semicellen ligt.
Dit kenmerk is helaas niet altijd even betrouwbaar,
zodat meerdere cellen bekeken moeten worden en
ook op het porenpatroon gelet moet worden. Van
A. subsparsepunctatum zijn één keer zygosporen
gevonden in een ondiep poeltje op kaal zand op het
militair oefenterrein De Haar bij Assen.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 14–21 µm,
breedte 9–14 µm, L/B = 1,4–1,6.
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1, 2. Levende cellen. Onopvallende insnoering, ronde apices.
3. Karakteristieke celvorm.
4. Dode cel met verspreide poren.
5. Zygospore.
6. SEM-foto met verspreide poren.
Maatstreep = 10 µm.
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Actinotaenium subtile (West & G.S.West) Teiling 1954
Actinotaenium subtile is in Drenthe vrij zeldzaam.
Opvallend is dat deze soort vooral in het midden van
de provincie in de boswachterijen Grolloo, Schoonloo
en Drouwenerveld voorkomt. Vindplaatsen zijn
(opgeschoonde) vennen en ondiepe plassen, die ten
behoeve van natuurontwikkeling zijn aangelegd.
A. subtile komt in vooral voor in een zuur,
ongebufferd (oligotroof) milieu en verschilt in
milieuvoorkeur van A. subsparsepunctatum.
De cellen van A. subtile zijn tonvormig met
afgevlakte toppen en zijn amper ingesnoerd. Soms
zijn de cellen echter wat meer afgerond en enigszins
ingesnoerd. Het zou kunnen dat dit aan het begin
van de celdeling het geval is. Het verschil met A.
subsparsepunctatum is dan niet duidelijk. Een beter
kenmerk is het porenpatroon van de cellen. Bij
laatstgenoemde soort zijn die willekeurig verspreid
over het celoppervlak en vrij dicht. Bij A. subtile
staan ze meer in horizontale rijen op vrij grote
afstand van elkaar (zie de LM- en SEM-foto’s).
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 13,5–22 µm,
breedte 9–14 µm, L/B = 1,2–1,6.
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1, 2. Karakteristieke levende cellen.
3, 4. Cellen iets ingesnoerd, met afgevlakte toppen.
5, 6. Dode cellen met duidelijk zichtbare poren.
7, 8. SEM-foto’s met duidelijk zichtbare poren.
Maatstreep = 10 µm.
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Actinotaenium cruciferum (De Bary) Teiling 1954
Actinotaenium cruciferum is in Drenthe zeldzaam
en op slechts enkele plaatsen in kleine aantallen
gevonden in een zwakzuur tot neutraal, mesotroof
milieu. Bij de meeste Actinotaenium-soorten zijn
de laterale zijden enigszins convex. Hier zijn ze
opvallend recht. Zoals ook op afbeeldingen van De
Bary (1858) te zien is. Het lijkt alsof deze soort een
voorkeur heeft voor een iets minder zuur en wat
voedselrijker milieu in vergelijking met de meeste
andere Actinotaenium-soorten. Het aantal vondsten
is echter te klein om daar betrouwbare uitspraken
over te doen.
Een opvallend kenmerk dat op SEM-foto’s naar
voren komt, is dat vlak onder de apex tripletten
van poren voorkomen, die bestaan uit één grote en
twee kleinere satelietporen. Dit opvallende kenmerk
wordt bij geen enkele andere Actinotaenium-soort
gevonden. Helaas is niet bekend of dergelijke
poren in het oorspronkelijke materiaal van De Bary
voorkomen, zodat er enige twijfel is wat betreft de
naamgeving van deze soort.
De milieuvoorkeur, zoals aangegeven in Coesel
en Meesters (2007), geldt ook voor het Drentse
materiaal. De afmetingen variëren minder dan zij
aangeven.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 13–15 µm,
breedte 7–8 µm, L/B= 1,75–2,0.
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1, 2 Levende cellen.
3, 4. Dode cellen waarop de poren niet te zien zijn.
5. SEM-foto waarop de triplet van één grote en twee kleine
poren zichtbaar is.
Maatstreep = 5 µm.
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Actinotaenium spinosporum Van Westen & Coesel 2014
Actinotaenium spinosporum is een soort die in 2014
als nieuw voor de wetenschap is beschreven. Deze
soort is in de Baggelhuizerplas bij Assen voor het
eerst sporulerend gevonden. A. spinosporum was
wel eerder buiten Drenthe gevonden (mededeling
R. Bijkerk), maar door het ontbreken van zygosporen
nooit goed gekarakteriseerd. De afmetingen van de
cellen zijn erg klein en deze soort kan gemakkelijk
verward worden met er op lijkende soorten als A.
perminutum of A. cruciferum. Het belangrijkste
kenmerk van de vegetatieve cellen zijn de poren,
die soms goed herkenbaar zijn door slijmpropjes.
Deze zijn te herkennen aan de donkere vlekjes
langs de omtrek van de cellen (zie foto’s). Tot nu
toe zijn uit Drenthe slechts een paar vindplaatsen
bekend: de Baggelhuizerplas bij Assen, een
ondiep poeltje op de Hondstongen, een poeltje
bij Gasseleternijveenschemond, een ondiepe poel
bij Midlaren en een recreatieplas op een camping
bij Smilde. In dit laatste geval betrof het een bloei
(mededeling E. stegeman) en was dit de enige
soort in het monster. Bij alle vindplaatsen ging het
om zwak-zure tot neutrale, voedselarme tot licht
voedselrijke milieus, met een pH tussen 5,5 en 7 en
een EGV tussen 45 en 60 µS.cm-1.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 8,8–9,5 µm,
breedte 4,8–6,6 µm, L/B = 1,45–1,65.
De diameter van de zygosporen zonder stekels is
9,0–10,7 µm. Met stekels is de diameter 14,3–18,1
µm.
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1, 2. Levende en dode cel. Slijmpropjes uit de poren duidelijk
zichtbaar.
3. SEM-foto met opvallende slijmpropjes.
4, 5. SEM-foto’s van de zygosporen.
Maatstreep = 5 µm.
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Actinotaenium geniculatum Kouwets 1988
Actinotaenium geniculatum is in Drenthe matig
algemeen in voedselarme zure vennen en ondiepe
poelen op de hoge zandgronden, maar is elders
zeldzaam. Het is één van de kleinste soorten
sieralgen. Deze onopvallende Actinotaenium-soort
is in 1988 door Kouwets beschreven en wordt,
vanwege de kleine afmetingen, gemakkelijk over
het hoofd gezien. In tegenstelling tot veel andere
Actinotaenium-soorten, wordt deze soort juist niet
subatmofytisch gevonden.
De opvallendste kenmerken zijn de kleine insnoering
van de isthmus en de enigszins geknikte cellen.
Regelmatig worden korte ketens van twee of vier
cellen gevonden, die na de celdeling nog enige
tijd aan elkaar blijven zitten. De poren en de
rangschikking daarvan zijn lichtmicroscopisch bijna
niet te zien (foto 3 en 4). Op de SEM-foto’s (5 en
6) is goed te zien dat de poren in horizontale rijen
gerangschikt zijn. Vaak, maar niet altijd, liggen deze
poren in een scrobicula. Op de apex zijn 3 of soms 4
poren te zien (foto 7 en 8).
Afmetingen van de cellen zijn: lengte 7–9.5 µm,
breedte 3,9–5,5 µm. L/B = 1,4–1,9.
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1. Levende cel met een duidelijk ‘knikje’.
2. Een keten van vier cellen.
3, 4. Lege cellen. Bij 4 zijn de poren in de celwand net te zien.
5, 6. SEM-foto. Toont de poren in een scrobicula.
7, 8. SEM-foto met drie apicale poren.
Maatstreep = 10 µm.
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Actinotaenium spec. Nieuw-Weerdinge
Actinotaenium spec. Nieuw-Weerdinge is in Drenthe
zeer zeldzaam en is slechts één keer abundant
gevonden. De vindplaats betrof een uitdrogend
poeltje in een natuurstrook langs de N391 bij Nieuw
Weerdinge. De pH was 5,8 en de EGV 29 µS/cm.
De cellen lijken enigszins op die van A. inconspicuum,
maar zijn daarvoor wat aan de kleine kant. Op SEMfoto’s is ook niets te zien van het karakteristieke
porenpatroon van die soort.
Deze soort lijkt ook op A. cruciferum. De lengte komt
overeen en de cellen zijn iets aan de smalle kant,
maar wat de afmetingen betreft komen ze overeen
met de oorspronkelijke diagnose van De Bary die
als maten voor deze soort opgeeft: lengte 15,8 µm,
breedte 7,9 µm.
Tenslotte lijkt deze soort ook op A. perminutum,
die echter een lengte-breedte verhouding heeft die
kleiner is dan 2.
De gerimpelde celwand op de SEM-foto’s is
ontstaan door krimp van de cellen tijdens het
prepareerproces.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 12,5–15 µm,
breedte 5,8–6,6 µm, L/B = 2–2,5.

1

2

3

4

5

6

7
1, 2. Levende cellen met een stelloide chloroplast.
3, 4. Lege cellen waar lichtmicroscopisch geen poren op te
zien zijn.
5–7. SEM-foto’s waarop te zien is dat de poren erg klein zijn.
Maatstreep = 5 µm.
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Actinotaenium spec.
Actinotaenium spec. Holmers
Deze soort is in het gebied De Holmers (bij Elp)
gevonden in een regenplas op een zandpad. Later
zijn enkele cellen gevonden in een zelfde milieu op
het Balloërveld.
Dit taxon voldoet min of meer aan de beschrijving
van A. cruciferum, maar heeft een afwijkende
chloroplast.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 18,5–24 µm,
breedte 8,9–9,8 µm, L/B = 2,0–2,5.
Actinotaenium spec. Oudemolen
Deze soort is op een paar plekken in regenplasjes
op zandpaden gevonden (bij Oudemolen, op het
Balloërveld en het Kloosterveld bij Ruinen). De cellen
vallen op door de schijnbare deuk in de apex en de
insnoering vlak onder de apex. In een monster zijn
steeds maar één tot enkele exemplaren gevonden.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 33–36 µm,
breedte 11–12 µm, L/B = 2,9–3,3.
Actinotaenium spec. Berggierslanden
Deze opvallende soort waar ook SEM-foto’s van
gemaakt zijn is alleen in een monster van de
Berggierslanden gevonden.
Vooralsnog is in de literatuur geen geschikte naam
gevonden die in aanmerking zou kunnen komen.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 20 µm,
breedte 13,5 µm, L/B = 1,5.
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1, 2. Actinotaenium spec. Holmers.
3, 4. Actinotaenium spec. Oudemolen.
5–7. Actinotaenium spec. Berggierslanden.
Maatstreep = 10 µm.
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