11.11 Kolonievormende geslachten
Sommige sieralgen vormen kolonies. Dat wil zeggen dat de cellen van deze soorten met elkaar
verbonden blijven na de celdeling. Bij veel sieralgen blijven cellen na de deling soms ook wel bij elkaar,
maar dat is tijdelijk. De vorm van de kolonies verschilt per soort. Soms zijn de cellen bij de apices met
elkaar verbonden en vormen ze ketens (filamenten) die soms uit honderden cellen kunnen bestaan.
Met een loep bekeken lijkt een dergelijke keten op een draadalg, pas bij grotere vergroting is te zien
dat het toch om sieralgen gaat. Andere soorten vormen kolonies doordat zij met draden (microfibrillen)
aan elkaar verbonden blijven. Bij de bespreking van de afzonderlijke soorten wordt de wijze van
kolonievorming meer in detail besproken.
Van de kolonievormende geslachten worden de volgende taxa beschreven:
Bambusina borreri (Ralfs) Cleve 1864.........................................................................................226
Cosmocladium constrictum W. Archer 1875...............................................................................223
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Cosmocladium constrictum W. Archer 1875
Cosmocladium constrictum is zeer zeldzaam in
Drenthe. Deze soort is in 2018 en 2019 gevonden
in monsters van de Berggierslanden bij Meppel en
tot nu toe is dat de enige vindplaats gebleken. Losse
cellen lijken op die van sommige Actinotaeniumsoorten en kunnen daarmee verward worden.
De cellen worden bij elkaar gehouden door strengen
van microfibrillen die uitgescheiden worden door
poren in de celwand, vlak boven de isthmus. Deze
strengen zijn vaak moeilijk te zien, maar vallen op
door de twee ‘knoopjes’, ongeveer in het midden
van de verbinding (foto 1 en 2). Hierdoor zijn ze als
kolonies goed te herkennen. De verbindingen tussen
de cellen zijn erg fragiel en vallen in geconserveerd
materiaal gemakkelijk uit elkaar. De monsters
moeten dus vooral levend bekeken worden. De
afzonderlijke cellen van een kolonie blijven steeds
dicht bij elkaar en houden dezelfde oriëntatie
ten opzichte van elkaar. Ze zijn daardoor onder
de microscoop goed te herkennen. De verspreid
staande poren zijn aan lege cellen goed te zien (foto
4).
De afmetingen van de cellen van deze soort zijn:
lengte 15,5–17,5 µm, breedte 9,5–10,5 µm, Isthmus
8–8,5 µm. L/B= 1,5–1,7.
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1, 2. Kolonie bestaande uit twee cellen. De verbindingen
tussen de cellen zijn net zichtbaar.
3, 4. Dode cellen met focus op de celrand (3) en de celwand
met poren (4).
5. Een grote kolonie van dicht bij elkaar liggende cellen.
Maatstreep 10 µm.
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Cosmocladium perissum J.Roy & Bisset 1893
Cosmocladium perissum is in Drenthe matig
algemeen en voor het eerst gevonden in het
voorjaar van 2011 tijdens een excursie van de
Sieralgenwerkgroep, op het landgoed Vossenberg. In
een aantal ondiepe poelen op zandgrond met leem,
werden grote aantallen kleine kolonies van deze
soort gevonden. Meer dan 60 procent van de latere
vondsten zijn in de jaren daarna in een dergelijk
milieu gedaan.
De kolonies bestaan meestal uit twee tot vier
cellen. De strengen (microfibrillen) die de kolonies
verbinden worden uitgescheiden uit poren in de
celwand. Op de SEM-foto zijn deze poren zichtbaar,
maar ze zijn vrij klein en lichtmicroscopisch niet te
zien. De heel fijne verbindende strengen zijn op de
foto’s maar net zichtbaar.
Door de ervaring uit 2011 zijn losse cellen nu beter
te determineren. Ongetwijfeld zijn losse cellen in
het verleden vaak als een Cosmarium-soort (b.v. C.
tinctum) gedetermineerd, zeker als er geen kolonies
gevonden zijn.
De afmetingen van de cellen van deze soort zijn:
lengte 10–12 µm, breedte 9,2–10,2 µm, isthmus
5,8–6,8 µm. L/B= 1,1–1,3.
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1, 2. Kolonies van meerdere cellen.
3, 4. Losse cellen die gemakkelijk met die van bijvoorbeeld C.
tinctum verward kunnen worden.
5, 6. SEM-foto’s van losse cellen.
Maatstreep = 10 µm.
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Heimansia pusilla (Hilse) Coesel 1993
Heimansia pusilla vormt kolonies doordat na de
celdeling de daarbij afgeworpen primaire celwand
aan de cellen vast blijft zitten en op die manier de
cellen bij elkaar houdt. Deze soort is in Nederland
uiterst zeldzaam, en in het begin van de vorige
eeuw gevonden in enkele vennen in Noord-Brabant,
Overijssel en Gelderland. De enige vondst van
meer recente datum dateert van het begin van
de jaren 90 van de vorige eeuw, uit de buurt van
Maarsseveen. In oktober 2013 is H. pusilla in een
watermonster van twee plekken, aan de noordkant
van de nieuwbouwwijk Berggierslanden bij Meppel,
aangetroffen. Voor zover bekend is dit de eerste
vondst in Drenthe. Het water op de vindplaatsen
in Drenthe had een pH van ongeveer 6 en een EGV
van 400 µS cm-1. Dat is in overeenstemming met de
voorkeur voor een zwak zuur, niet al te voedselarm
milieu. Het is heel goed mogelijk dat deze soort ook
voorkomt in de nabijgelegen Kiersche Wieden en van
daaruit in de Berggierslanden terecht is gekomen. Er
zijn echter geen vondsten uit dat gebied bekend.
De SEM-foto laat zien dat de celwand scrobiculaat
is, waarbij de ondiepe putjes in verticale rijen
liggen. Soms hebben de cellen een kleine centrale
opzwelling.
De afmetingen van de cellen van deze soort zijn:
lengte 9–12 µm, breedte 9,5–11,5 µm, isthmus=
2,2–3,0 µm. L/B = 0,9–1,1.
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1–4. Kolonies waarvan de verbindingsdraden tussen de
cellen goed te zien zijn.
5–6. Losse cellen in frontaanzicht.
7. SEM-foto waarop de scrobiculate celwandornamentatie
goed zichtbaar is. Let op de kleine middenopzwelling.
Maatstreep = 10 µm.

© M.C. van Westen

225

Bambusina borreri (Ralfs) Cleve 1864
Bambusina borreri is in Drenthe algemeen. Dit
is de enige vertegenwoordiger van het geslacht
Bambusina in Nederland en komt vooral in de zure,
voedselarme vennen in de grote boswachterijen
voor. Daar is de soort zelfs zeer algemeen en komt
dan abundant in de monsters voor. Ze zijn niet met
andere sieralgen te verwarren, omdat ze lijken op
‘twee bloempotten met de open zijden tegen elkaar’.
Vooral op het Dwingelderveld wordt B. borreri in
bijna elk ven gevonden, maar in de gebieden langs
de oostgrens en in het zuiden van de provincie in het
geheel niet.
De cellen vormen lange ketens, waarbij de uiteinden
van de cellen via slijm uit de apicale poren met
elkaar verbonden zijn. Soms breken de ketens
onder invloed van uitwendige krachten in stukken.
Ook wordt de verbinding vaak verbroken tijdens de
conjugatie.
De zygosporen, die regelmatig gevonden worden,
zijn ovaal en gladwandig.
De celdeling verloopt anders dan bij de meeste
sieralgen: er vormt zich eerst een nieuwe celwand in
het midden van de cel (foto 2). In die scheidingswand
ontstaan plooien (foto 3). Die plooien klappen naar
buiten en zo ontstaan de nieuwe semicellen (foto 4
en 5).
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 22–28 µm,
breedte 14–20 µm. L/B= 1,2–1,7. De afmetingen van
de zygosporen zijn: lengte 23–31 µm, breedte 16–22
µm.
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1. Keten van cellen.
2–5. Diverse stadia van de celdeling.
6, 7. Zygospore met aanhangende gametangiën.
9. Beginnende conjugatie.
8, 10. SEM foto. Toont de structuur van de celwand.
Maatstreep = 10 µm.
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Desmidium aptogonum Kützing 1845
Desmidium aptogonum is in Drenthe zeer zeldzaam
en alleen in de uiterste zuidwestpunt van Drenthe
gevonden. Niet ver daarvandaan liggen, in de
provincie Overijssel, de Wieden, waar deze soort
wel vaker gevonden is. Bijzonder is echter dat het
in Drenthe niet om een natuurgebied gaat, maar
om de rand van een nieuwbouwwijk van Meppel:
de Berggierslanden. Dit gebied bestaat uit een
natuurparkje met wat slootjes die tot aan de
rand van de bebouwing gaan. Dit gebied is uniek
wat betreft de rijkdom aan sieralgen. Desmidium
aptogonum wordt in Nederland vooral in niet
te zure en niet te alkalische, matig voedselrijke
wateren gevonden. Deze gebieden met water van
een goede kwaliteit zijn zeldzaam geworden en
komen vooral voor in de trilveengebieden van het
Vechtplassengebied, de Weerribben en de Wieden.
De cellen lijken enigszins op die van Desmidium
swartzii, maar zijn over het algemeen iets smaller.
In topaanzicht verschillen ze duidelijk van die
van D. swartzii. Ketens van sieralgen zijn altijd in
meer of mindere mate getordeerd. Bij Desmidium
aptogonum is dat goed te zien (foto 1).
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 16,5–19 µm,
breedte 28,5–32 µm. L/B = 0,55–0,56.
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1. Keten van cellen van Desmidium aptogonum.
2. Topaanzicht van een dode cel.
Maatstreep = 10 µm.
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Desmidium swartzii Ralfs 1848
Desmidium swartzii is vrij algemeen in Drenthe.
Deze soort wordt net als D. aptogonum in niet al
te zuur milieu aangetroffen. Het optimum ligt bij
een zwak zuur milieu met een pH van 6. Uit de
geleidbaarheid is een voorkeur voor een matig
voedselrijk milieu af te leiden, dus zwak gebufferd
(mesotroof). De meeste vindplaatsen liggen in de
beekdalen. Het betreft dan ondiepe plassen en
poelen, die aangelegd zijn voor natuurontwikkeling.
Andere vindplaatsen zijn drinkputten voor vee en
dorpsvijvers. Opvallend is het voorkomen in het
Drentse Aa-gebied, maar dat is waarschijnlijk een
waarnemerseffect. Op het verspreidingskaartje is
duidelijk te zien dat deze soort ontbreekt in de zure
vennen van de grote boswachterijen.
Aangezien D. swartzii vrij algemeen is, is de kans
op verwarring met de zeer zeldzame D. aptogonum
klein. Bovendien zijn de cellen van eerstgenoemde
breder.
Alle ketens van sieralgen zijn in meer of mindere
mate getordeerd. Bij Desmidium swartzii is dat goed
te zien (foto 1).
De afmetingen van de cellen van deze soort zijn:
lengte 16–21 µm, breedte 36–46 µm. L/B= 0,38–
0,52.
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1. Keten van cellen.
2. Topaanzicht van een dode cel.
3–4. Topaanzicht met focus op midden (3) en apex (4).
5. SEM-foto van 2 cellen.
Maatstreep 10 µm.
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Hyalotheca dissiliens var. dissiliens Ralfs 1848
Hyalotheca dissiliens var. dissiliens in Drenthe vrij
algemeen in zwak zure, niet al te voedselarme
wateren. Ruim 45 % van de vondsten zijn gedaan
in vennen en ondiepe plassen, aangelegd voor
natuurontwikkeling. Opvallend is de sterke
concentratie van vindplaatsen op het Dwingelderveld
en in het Drentsche Aa-gebied. Het ontbreken van
deze soort in het zuidoosten van de provincie is
niet goed te verklaren. Als gekeken wordt naar de
variëteit minor dan valt op dat beide variëteiten
een vergelijkbaar verspreidingspatroon hebben met
eenzelfde milieuvoorkeur, waarbij var. dissiliens in
een iets voedselrijker milieu wordt gevonden.
De zygosporen zijn ovaal en worden regelmatig
gevonden.
Deze variëteit is altijd breder dan 25 µm en daardoor
goed te onderscheiden van var. minor, die nooit
breder is dan 21 µm. In topaanzicht hebben de
cellen meestal twee (foto 2), maar een enkele keer
ook drie papilvormige uitstulpingen (foto 3). Deze
vormen worden aangeduid als forma bidentula
Nordstedt en forma tridentula Nordstedt. Het is de
vraag of dit verschil taxonomisch relevant is.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 15–28 µm,
breedte 25–40 µm. L/B = 0,5–0,8. De afmetingen van
de zygosporen zijn: lengte 31–35 µm, breedte 24–30
µm.
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1. Keten van cellen van Hyalotheca dissiliens var. dissiliens.
2. Topaanzicht toont de radiale structuur van de chloroplast.
3. Topaanzicht van 3-stralige cel.
4. Lege cel met duidelijke poren.
5. Zygospore.
Maatstreep = 10 µm.

© M.C. van Westen

229

Hyalotheca dissiliens var. minor Delponte 1877
Hyalotheca dissiliens var. minor is vrij algemeen in
Drenthe, maar wordt iets minder vaak gevonden dan
de nominate variëteit. De soort komt vooral op het
Dwingelderveld voor en net als de nominate variëteit
niet in het zuidoosten van de provincie.
Meer dan 60 % van de vondsten van var. minor
wordt gedaan in zure tot zwak zure vennen en
ondiepe plassen in natuurontwikkelingsgebieden.
Dit lijkt te duiden op een voorkeur voor een iets
voedselarmer milieu dan var. dissiliens. Dit blijkt ook
uit de boxplot van pH en EGV van beide variëteiten.
Van H. dissiliens var. minor worden regelmatig
zygosporen gevonden. Ze zijn bolrond tot enigszins
ovaal.
Hoewel de lengte van beide variëteiten overlap
vertoont, is deze soort op grond van de breedte, die
altijd kleiner is dan 21 µm, goed te onderscheiden
van var. dissiliens waarvan de breedte altijd groter is
dan 25 µm.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 13–21 µm,
breedte 15–21 µm. L/B = 0,65–1,0. De afmetingen
van de zygosporen zijn: lengte 19–22 µm, breedte
17–21 µm.
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1. Keten van levende cellen.
2. Dode cellen met slijmpropjes uit de poren.
3. Zygospore met gametangiën.
4. SEM-foto waarop de poren goed te zien zijn.
Maatstreep = 10 µm.
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Hyalotheca mucosa var. mucosa Ralfs 1848
Hyalotheca mucosa var. mucosa is in Drenthe zeer
zeldzaam en is in de periode tot en met 2019 alleen
gevonden in een tuinvijver in Assen. Deze vijver
wordt gevoed met regenwater en bleek tijdens de
monstername zwak zuur en zwak gebufferd. In
juni 2020 werd deze soort door E. Stegeman ook
gevonden in het Diepveen op het Dwingelderveld,
waarna zij een deelmonster ter beschikking heeft
gesteld ten behoeve van dit onderzoek.
Het lijkt er op dat bij de wat langere cellen de
isthmus wat beter te zien is. Het is mogelijk dat
deze cellen aan het delen zijn en daarom ook iets
verlengd zijn. De breedte van de cellen uit beide
populaties blijkt opvallend constant te zijn (ongeveer
18 µm).
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 17–24 µm,
breedte 17–19 µm. L/B = 0,90–1,3.
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1–3. Keten van cellen. De isthmus is bijna niet te zien.
4. Bij de apex van lege cellen zijn de slijmpropjes uit de poren
zichtbaar.
Maatstreep = 10 µm.
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Sphaerozosma aubertianum West 1889
Sphaerozosma aubertianum is in Drenthe zeer
zeldzaam en pas in 2011 voor het eerst in Drenthe
gevonden. Deze soort was voor die tijd ook niet
bekend uit Nederland. De vindplaatsen zijn: het
Reigerveen op landgoed Vossenberg en wat kleine
poeltjes daar in de buurt, daarnaast twee poeltjes
op het Kloosterveld bij Ruinen. Het Reigerveen is
een matig voedselarm, zwak zuur water met enige
lichte doorstroming, omdat er een beekje en een
aantal afwateringsslootjes op uitkomen. De kleine
poeltjes hebben een lemige zandbodem en worden
door regenwater gevoed. De pH van deze poeltjes
lag tussen 5,5 en 7,7. In één van de monsters is deze
soort rijkelijk sporulerend gevonden. Van dit monster
is een SEM-preparaat gemaakt en zijn foto’s gemaakt
van zowel de vegetatieve cellen als de zygosporen.
Op de SEM-foto’s is zichtbaar dat deze rijen in het
midden van de semicellen enkelvoudig zijn en pas
naar de randen toe verdubbelen. Diverse auteurs
geven tekeningen van cellen waarop evenwijdige
rijen poren over het hele cellichaam te zien zijn.
Dergelijke vormen zijn in Drenthe niet gevonden.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 15–21 µm,
breedte 18,6–22,6 µm, isthmus 6,1–8,3 µm. De
zygosporen hebben een diameter van 18–21 µm
zonder stekels en van 37–49 inclusief stekels.

1

2

3

4

5

6
1, 2. Levende cellen met knopvormige uitsteeksels aan de
apex.
3. Lege cellen waarop de poren zichtbaar zijn.
4. Zygospore met aanhangende cellen.
5, 6. SEM-foto van keten van cellen (5) en zygospore (6).
Maatstreep = 10 µm.
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Spondylosium planum (Wolle) West & G.S.West 1912
Spondylosium planum is in Drenthe matig algemeen
en wordt vooral in het midden van de provincie
gevonden. Bij de helft van de vindplaatsen
betreft het ondiepe poelen, die ten behoeve van
natuurontwikkeling zijn aangelegd. Deze poelen
bevatten over het algemeen weinig waterplanten.
Het is heel goed mogelijk dat deze soort de
concurrentie met andere algensoorten niet goed
aankan in een wat voedselrijker milieu. Ook is het
mogelijk dat het hier om een pioniersoort gaat,
die snel een nieuw gebied kan koloniseren. Het
verspreidingspatroon en de milieuvoorkeur lijken erg
op die van Teilingia excavata.
De celwand is glad, maar kleine slijmpropjes uit de
poren kunnen de indruk wekken dat er sprake is van
granulen. In dat geval lijken cellen van Sp. planum
op die van T. granulata met gereduceerde granulen.
Over het algemeen is Sp. planum wat groter dan
T.granulata en even lang als breed. De kenmerkende
rij van drie poren op de semicellen (SEM-foto) zijn
lichtmicroscopisch niet te zien. In Drenthe zijn
relatief veel cellen vrij klein en daardoor minder
gemakkelijk van T. granulata te onderscheiden.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 8–13 µm,
breedte 8–14 µm, isthmus 4–7 µm. L/B = 0,8–1.1.
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1. Keten van Spondylosium planum.
2–3. Keten van vrij kleine cellen.
4. SEM-foto van enkele cellen waarop de poren en
slijmpropjes te zien zijn.
Maatstreep = 10 µm.
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Spondylosium pulchellum W.Archer 1858
Spondylosium pulchellum is in Drenthe algemeen
met een duidelijke voorkeur voor zure, voedselarme
vennen met veenmos op de hogere zandgronden. De
soort wordt ook wel in iets voedselrijkere, zwak zure
poelen en drinkputten gevonden, maar ontbreekt in
de voedselrijke beekdalen in het noorden, oosten en
zuidwesten van de provincie.
De cellen lijken niet erg stevig met elkaar verbonden
te zijn (foto 1), want regelmatig worden losse cellen
gevonden die dan wel wat op een Cosmarium of
Euastrum lijken. Op de SEM-foto’s in topaanzicht
(foto 4 en 5), is te zien dat de zes poren bij de apex
een patroon van twee driehoeken vormen. De cellen
lijken in de ketens op een kleine afstand van elkaar
te liggen, dit geeft aan dat de verbinding gevormd
wordt door slijmdraden uit de poren bij de apex.
Zygosporen (foto 7) zijn één keer gevonden in het
Oldeveen bij Diever. De zygosporen zijn glad en
bolrond, soms een beetje ovaal.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 9–17 µm,
breedte 8,5–14 µm, isthmus 3–5 µm. L/B = 1,0–1,3.
De diameter van de zygosporen is 13–17 µm.
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1, 2. Keten van cellen in front- en zijaanzicht.
3, 4. SEM-foto’s van grote en kleine cellen in frontaanzicht.
5, 6. Top aanzicht met apicale poren.
7. Zygospore met aanhangende gametangiën.
Maatstreep = 10 µm.
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Spondylosium secedens (de Bary) W.Archer 1861
Spondylosium secedens is in Drenthe vrij zeldzaam
en komt verspreid door de provincie voor op de
hogere zandgronden. In veruit de meeste gevallen
in voedselarme, zwak zure plassen en poelen, die
aangelegd zijn voor natuurontwikkeling. Dit verklaart
de afwezigheid in het noorden, oosten en zuiden
van de provincie waar dit soort milieus zelden
voorkomen. De ketens zijn vrij kort en zelfs een
groepje van vier cellen (foto 1) wordt maar zelden
gevonden. Meestal worden losse cellen gevonden.
Het belangrijkste kenmerk is de holle apex en de
kleine afmetingen, maar verder zouden dit ook
Cosmarium-cellen kunnen zijn (foto 2, 3).
Op het Balloërveld is Sp. secedens al een aantal
jaren achtereen in een klein poeltje gevonden.
Steeds zeer abundant en in 2016 ook met
zygosporen (foto 4). De zygosporen zijn bolvormig
met een dikke uit drie lagen bestaande wand.
In 2015 zijn in Vlaanderen door A. Vanhoof ook
zygosporen van deze soort gevonden.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 7–12 µm,
breedte 6,5–11 µm, isthmus 4–6,5. L/B = 0,9–1,1. De
diameter van de zygosporen is 15–17 µm.
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1. Keten van vier cellen. 2, 3. Losse cellen met holle apex.
4. Zygospore en aanhangende lege cel.
5, 6. SEM-foto met front- en topaanzicht.
7. SEM-foto delende cellen. De nieuwe semicellen zijn nog
niet volgroeid.
Maatstreep = 10 µm.
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Teilingia excavata (Ralfs) Bourrelly 1964
Teilingia excavata is in Drenthe matig algemeen
en wordt vooral in het midden van de provincie
gevonden. In bijna 70 % van de vondsten betreft
het een voorkomen in ondiepe, voedselarme,
ongebufferde tot zwak gebufferde, zwak zure
plassen en poelen, die aangelegd zijn voor
natuurontwikkeling. Blijkbaar zijn poelen en plassen
aan de randen van de provincie te voedselrijk,
waardoor deze soort daar niet voorkomt. T. excavata
is daarmee kieskeuriger dan T. granulata die ook
in zwak zure plassen en poelen voorkomt, maar
daarnaast in voedselrijker water, in poelen, vennen,
drinkputten, stads- en dorpsvijvers, enz. Door
de grotere L/B verhouding is T. excavata goed te
onderscheiden van T. granulata.
In 2011 zijn, in het Reigerveen op landgoed
Vossenberg, zygosporen gevonden. De zygosporen
zijn bolvormig tot ovaal en enigszins onregelmatig
van vorm. Er is geen duidelijk verschil met de
zygosporen van T. granulata.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 8–12 µm,
breedte 7–10 µm, isthmus 4–5,5. L/B = 1,0–1,4. De
afmetingen van de zygosporen zijn: lengte 12–16
µm, breedte 10–12 µm.
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1, 2. Lange ketens van Teilingia excavata.
3. Zygospore met aanhangende gametangiën.
4, 5. SEM-foto’s waarop de ornamentatie en slijmpropjes uit
de poren te zien zijn.
Maatstreep = 10 µm.
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Teilingia granulata (J.Roy & Bisset) Bourrelly 1964
Teilingia granulata is in Drenthe algemeen en heeft
een grote ecologische amplitude. Door de hele
provincie wordt deze soort gevonden in ondiepe
plassen in natuurontwikkelingsgebieden, vennen,
drinkputten voor het vee, dorpsvijvers en dergelijke.
Deze soort wordt in zowel zure als basische milieus
gevonden en komt zowel in voedselarme als
voedselrijke milieus voor. Het optimum ligt wel
in een zwak zuur, voedselarm milieu. T. excavata,
die op T. granulata lijkt, wordt in een zuurder en
voedselarmer milieu gevonden. Bovendien zijn beide
soorten morfologisch goed uit elkaar te houden door
de kleinere L/B verhouding van T. granulata. Lastiger
is het verschil met Spondylosium planum, die over
het algemeen iets groter is. In Drenthe komen veel
kleine vormen van Sp. planum voor en slijmpropjes
uit de poren van deze soort lijken soms kleine
granulen. Regelmatig worden cellen van T. granulata
gevonden waarvan de granulen slecht ontwikkeld
zijn (foto 4) en die dan met Sp. planum verward
kunnen worden.
De zygosporen zijn bolvormig tot ovaal en enigszins
onregelmatig van vorm, en een aantal malen
gevonden.
De zygosporen lijken erg op die van T. excavata.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 8–10 µm,
breedte 8–11,5 µm, isthmus 4–5,5. L/B = 0,8–1,1.
De afmetingen van de zygosporen zijn: lengte 10–16
µm, breedte 8–11 µm.
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1. Keten van karakteristieke cellen.
2, 3. SEM-foto van karakteristieke en afwijkende cellen.
4. SEM-foto van topaanzicht.
5. Zygospore met aanhangende gametangiën.
6. SEM-foto van de zygospore.
Maatstreep = 10 µm.
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