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De cellen van het geslacht Euastrum zijn over het algemeen langer dan breed en tweestralig. De cellen 
zijn ruwweg trapeziumvormig en hebben meestal een aantal duidelijke lobben, al of niet voorzien 
van kleine granulen. Het belangrijkste kenmerk is een meer of minder duidelijke apicale insnijding 
of inbochting. Als die insnijding onduidelijk is, kunnen cellen van dit geslacht verward worden met 
Cosmarium-cellen. De ornamentatie en grootte van de cellen kan zeer verschillen. Het geslacht Euastum 
kent zeer grote min of meer gladwandige cellen en kleinere, die van granulen zijn voorzien of ook 
zo goed als glad zijn. Vaak zijn de cellen voorzien van een aantal grotere putjes in het celoppervlak 
(scrobiculae). Tenslotte zijn er ook nog een aantal rijk geornamenteerde cellen, zoals Euastrum 
germanicum en Eu. verrucosum. Dit grote aantal duidelijk verschillende vormen en grootteklassen geeft 
al aan dat Euastrum hoogstwaarschijnlijk uit meerdere geslachten bestaat. Ook DNA-onderzoek wijst 
daarop. Hoe Euastrum opgesplitst moet worden is nog onduidelijk. Morfologisch onderzoek en DNA-
analyses kunnen hierbij behulpzaam zijn.
In Drenthe zijn 30 taxa gevonden die tot Euastrum worden gerekend. Sommige soorten zijn kenmerkend 
voor voedselarm zuur water, andere voor meer neutraal tot licht alkalisch en iets voedselrijker water. 
Dit betekent dat vertegenwoordigers van dit geslacht op veel plaatsen in de provincie gevonden kunnen 
worden.

Van dit geslacht worden de volgende taxa beschreven:
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Euastrum binale var. binale is in Drenthe zeldzaam 
en op een aantal plaatsen, steeds in kleine aantallen, 
in het midden van de provincie gevonden, in een 
zuur, oligo-mesotroof milieu. Eenmaal zelfs vrij 
abundant in het Oldeveen bij Diever. Deze soort 
komt vaak samen met de in Drenthe algemene Eu. 
neogutwinskii voor, die er mee verward kan worden. 
De laatstgenoemde heeft echter duidelijker laterale 
lobben en een diepere apicale insnijding. Er zijn geen 
overgangsvormen naar Eu. neogutwinskii gevonden 
en het is niet aannemelijk dat het hier gaat om 
reductievormen.  
Euastrum binale is door Ralfs beschreven, maar 
zijn afbeeldingen laten overduidelijk meerdere 
taxa zien. De status van deze soort is daarom erg 
onduidelijk, wat nog verergerd wordt door het grote 
aantal variëteiten dat van deze soort is beschreven. 
De cellen zijn het breedst vlak boven de isthmus 
en hebben een zeer ondiepe apicale insnijding. 
De cellen zijn glad met hier en daar een kleine 
scrobicula en hebben geen duidelijke granulen. 
De in Drenthe gevonden cellen tonen zeer grote 
overeenkomst met de afbeeldingen van Růžička 
(1981, Tafel 76, Fig. 3). Gezien de verschillen met 
de door Ralfs afgebeelde vormen betreft het hier 
misschien zelfs een aparte soort. 
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 21–24 µm, 
breedte 16–19 µm, L/B = 1,2–1,4, isthmus 4,5–6,7 
µm, dikte 11 µm. 

1–4. Levende cellen van Euastrum binale var. binale sensu 
Růžička. 5, 6. Dode cellen die geen oppervlaktestructuur 
laten zien. Foto 5 laat een lichte centrale opzwelling zien. 
7, 8. Top aanzicht. Ter hoogte van opzwelling (7) en apex (8). 
9. SEM-foto. 
Maatstreep = 10 µm.

Euastrum binale var. binale Ralfs 1848 sensu Růžička 1981
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Euastrum neogutwinskii Van Westen & Coesel 2020

Euastrum neogutwinskii is in Drenthe algemeen en 
wordt op veel plekken in (zure) vennen en ondiepe 
plassen in natuurontwikkelingsgebieden gevonden. 
Vaak wordt de soort semi-atmofytisch gevonden in 
natte heide.
Deze soort heeft een voorkeur voor een zuur milieu 
met een pH tussen 4 en 6, maar door uitspoeling (of 
verandering van milieuomstandigheden) wordt deze 
soort ook wel in milieus met hogere pH gevonden. 
Meestal betreft het dan kleine aantallen. Op grond 
van de milieus waar deze soort het meest abundant 
is, blijkt dat de voorkeur ligt bij een milieu met een 
pH tussen 4 en 5 en een EGV van 20 –60 µS/cm, dus 
een oligo-mesotroof (zeer zwak tot zwak gebufferd) 
milieu. Dat verklaart ook waarom de soort praktisch 
niet gevonden is in de wat voedselrijkere wateren 
aan de randen van de provincie. 
Euastrum neogutwinskii was tot voor kort bekend als 
een variëteit van Eu. binale. Gelet op de verschillen 
met laatst genoemde soort hebben de auteurs dit 
taxon tot soort verheven.
Zygosporen van deze soort zijn een aantal keer 
gevondenen. Ze zijn bolvormig, met stekels en een 
diameter van 34–42 µm. De stekels zijn robuust, licht 
gebogen en 6–8 µm lang.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 19–29,5 µm, 
breedte 14–17,5 µm, L/B = 1,2–1,45, L/Bapex 1,8–2,3, 
isthmus 4–5 µm, dikte van de cel ongeveer 12 µm.  
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6
1. Levende cel. 2. Dode cel die duidelijk een centrale 
opzwelling laat zien. 3. Zijaanzicht met duidelijke 
middenopzwelling. 4. Topaanzicht ter hoogte van 
middenopzwelling en apex. 5 Zygospore. 6 SEM-foto. 
Maatstreep = 10 µm.
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Euastrum coeselii Kouwets 1987
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1–4. Levende cellen. 
5,6. Lege cellen waarop naast de apicale insnijding net de 
“apicale granulen” en de mediane opzwelling te zien zijn. 
7. SEM-foto die de apicale poren en scrobiculae laat zien. 
Maatstreep = 10 µm. 
 

Euastrum coeselii is in Drenthe vrij zeldzaam en komt 
voor in een zuur tot zwak zuur matig voedselrijk 
milieu. Het is een kleine onopvallende soort die 
gemakkelijk met bepaalde Cosmarium-soorten 
verward kan worden. Het belangrijkste kenmerk is 
de zeer ondiepe apicale insnijding, het ontbreken 
van laterale lobben en een zwakke opzwelling in het 
midden van de semicellen. Volgens de literatuur 
(Růžička, 1981; Coesel & Meesters, 2007) zouden 
aan weerszijden van de apex soms twee kleine 
granulen zichtbaar moeten zijn (foto 5). Op de 
SEM-foto zijn aan weerszijden van de apex twee 
poren zichtbaar. De granulen zijn daarom zeer 
waarschijnlijk slijmpropjes die lichtmicroscopisch 
soms de indruk van granulen kunnen wekken.
Vlak boven de isthmus bevinden zich twee 
scrobiculae (net zichtbaar op LM-foto 6, maar goed 
zichtbaar op SEM-foto 7). 
De weinige vondsten van deze soort zijn vooral 
gedaan in kunstmatige poelen en poeltjes en één 
enkele keer in een heideven (Muldersveen op het 
Dwingelderveld). Opvallend is dat deze soort geheel 
ontbreekt in Noord- en Midden-Drenthe. De soort 
werd massaal gevonden in een watermonster van 
een oude veenafgraving in het hoogveenreservaat 
Berkenrode bij het veenmuseum in Barger-
Compascuum.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 14–19 µm, 
breedte 11.5–15 µm, L/B = 1,1–1,3, isthmus 3,0–4,5 
µm. 

5 6

7
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Euastrum spondylosioides Coesel & Meesters 2015
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Euastrum spondylosioides is in Drenthe zeldzaam 
en alleen bekend van regenpoeltjes en andere 
drassige plekken. Tot nu toe is deze soort op vier 
plekken gevonden: het Bongeveen bij Donderen, in 
het vroege voorjaar op het Eexterveld in een drassig 
koeienpaadje met draadalg, in regenplasjes op 
landgoed Vossenberg bij Wijster en in de Holmers 
bij Elp, in een greppel langs het pad. In alle gevallen 
betrof het ondiepe poeltjes met een enigszins lemige 
ondergrond. Blijkbaar is dit een sub-atmofytische 
soort, die vooral in het voor- en najaar gezocht 
moet worden op drassige plekken met niet al te 
veel vegetatie. De cellen lijken wel wat op die van 
sommige Cosmarium-soorten zoals Cosmarium 
norimbergense en C. decedens var. minutum, die 
overigens iets langer is. De semicellen van Eu. 
spondylosioides zijn min of meer vierkant met een 
meer of minder opvallende basale lob. Daardoor is 
deze soort toch goed van de genoemde Cosmarium-
soorten te onderscheiden.
De afmeting van de cellen zijn: lengte 13–17 µm, 
breedte 9–12,5 µm, L/B  = 1,3–1,5, isthmus 5–7 µm. 

1–3. Levende cellen van Euastrum spondylosioides. 
4. Dode cel.  
Maatstreep = 10 µm.
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Euastrum biscrobiculatum (Wolosz.) Coesel 2007
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Euastrum biscrobiculatum is in Drenthe zeer 
zeldzaam en is twee keer in kleine aantallen in de 
Berggierslanden bij Meppel gevonden. Deze soort 
heeft een duidelijke knobbel vlak boven de isthmus, 
twee groeven die vanaf de basis van de semicel 
naar de apex convergeren en een aantal opvallende 
scrobiculae (meestal twee) in het centrum van de 
semicel. Levende cellen waarbij de ornamentatie 
niet goed te zien is kunnen gemakkelijk verward 
worden met die van Eu. lacustre, die ook vaak in 
eenzelfde milieu wordt gevonden. In Nederland 
wordt Eu. biscrobiculatum slechts incidenteel 
waargenomen, vooral in (zwak) gebufferde, zwak 
zure trilveenslenkjes, zoals die voorkomen in de 
Kiersche Wieden, vlak bij de Berggierslanden. De 
gevonden cellen zijn zeer waarschijnlijk uit dit gebied 
afkomstig en door watervogels meegenomen. Door 
het ontbreken van trilvenen in Drenthe, is het niet 
waarschijnlijk dat deze soort elders in provincie 
voorkomt. Misschien dat de petgaten in de Onlanden 
bij Peize zich in een richting gaan ontwikkelen die 
geschikt is voor deze soort. 
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 30–37 µm, 
breedte 22–26 µm, L/B = 1,35–1,5, isthmus 6–8 µm.

1. Levende cel. 
2, 3. Dode cel met focus op de celrand (2) en op de celwand 
(3). Duidelijk zijn de groeven en scrobiculae te zien. 
4. SEM-foto die de karakteristieke kenmerken nog beter laat 
zien. 
Maatstreep = 10 µm.
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Euastrum insulare (Wittrock) J.Roy 1877
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Euastrum insulare is in Drenthe zeer zeldzaam en 
is een aantal keren in kleine aantallen gevonden 
in de Berggierslanden bij Meppel. Vanwege een 
onopvallend apicaal deukje is verwarring mogelijk 
met soorten uit het geslacht Cosmarium. Uit de 
metingen van pH en EGV blijkt een voorkeur voor 
een (zwak)gebufferd (mesotroof) milieu met 
een pH tussen 6 en 8. Dergelijke milieus zijn in 
Drenthe te vinden aan de randen van de provincie. 
Deze soort is een aantal malen in de Wieden 
(Overijssel) gevonden en waarschijnlijk zijn cellen via 
watervogels in de Berggierslanden terecht gekomen. 
Opvallend is dat Coesel en Meesters (2007) 
aangeven dat Eu. insulare tamelijk algemeen is in 
heidevennen en petgaten. Helaas geldt dat niet voor 
Drenthe, hoewel deze soort in diverse rapporten 
wel genoemd wordt (Beijerinck, 1926; Smit, 1976; 
Bijkerk et al, 2004). De afbeeldingen in Beijerinck 
en Smit laten cellen zien die lijken op Eu. crassicolle 
of Eu.lacustre. Overigens werd in het verleden Eu. 
lacustre als variëteit van Eu. insulare beschouwd, 
wat de vermelding als Eu. insulare kan verklaren. 
Een andere mogelijkheid is dat de verzuring van 
heidevennen in de laatste 20 jaar er toe heeft geleid 
dat deze soort uit de vennen verdwenen is.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 20,5–23,5 
µm, breedte 15,5–17,5 µm, L/B = 1,2–1,5, isthmus 
4–5 µm, dikte van de cel ongeveer 10 µm.

1, 2. Levende cellen. 3. Dode cel. 
4. Afwijkende celvorm die gemakkelijk verward kan worden 
met cellen van het geslacht Cosmarium. 
5–7. SEM foto’s waarop te zien is dat ook deze soort groeven 
in de celwand heeft. 
Maatstreep = 10 µm.



© M.C. van Westen 161

Euastrum lacustre (Messikommer) Coesel 1984
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Euastrum lacustre is in Drenthe zeer zeldzaam en 
is alleen gevonden in de Berggierslanden en in 
een poel bij Roswinkel. In het verleden werd deze 
soort als variëteit van Eu. insulare beschouwd en 
veel oudere opgaven van Eu. insulare waarbij de 
variëteit niet gespecifieerd is, zouden dus ook 
betrekking kunnen hebben  op Eu. lacustre. De 
tekeningen in Beijerinck (1926) en Smit (1976) 
van Eu. insulare suggereren dat het Eu. lacustre 
zou kunnen betreffen. De afmetingen van het in 
Drenthe gevonden materiaal laten zien dat cellen 
van laatstgenoemde soort duidelijk groter zijn. Op 
de SEM-foto is ook goed te zien dat de celwand 
scrobiculaat is en op de laterale zijden kleine groefjes 
vertoont, dus een duidelijk verschil met de celwand 
van Eu. insulare.
De metingen van pH en EGV laten een voorkeur zien 
voor een matig voedselrijk, neutraal tot alkalisch 
milieu. Het is dan ook niet uit te sluiten dat deze 
soort elders in de provincie ook voorkomt.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 26–36 µm, 
breedte 18–25 µm, L/B = 1,4–1,5, isthmus 4,5–7 µm, 
dikte van de cel ongeveer 13 µm.

1. Levende cel. 2,3. Dode cel met focus op de celrand (2) en 
de celwand (3) waarop vaag de scrobiculatie zichtbaar is. 
4. SEM-foto zijaanzicht. 5. Topaanzicht van de apex. 
6. SEM-foto frontaanzicht waarop de scrobiculatie goed te 
zien is. 
Maatstreep = 10 µm.
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Euastrum luetkemuelleri var. carniolicum (Lütkemüller) W. Krieger 1937
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Euastrum luetkemuelleri var. carniolicum is in 
Drenthe zeer zeldzaam en alleen gevonden in 
Kliplo (2017) en Schurenberg (2019). Ondanks het 
feit dat beide vennen al sinds 1926 regelmatig 
geïnventariseerd worden op sieralgen, is deze 
soort daar nog nooit eerder aangetroffen. De enige 
opgaven uit Nederland dateren van het begin van de 
vorige eeuw. In Noord-Brabant is deze soort toen in 
enkele van de Oisterwijkse vennen gevonden.
De pH van de Drentse vindplaatsen lag tussen 6 en 
7 en het betrof hier een zeer zwak gebufferd milieu 
(oligo-mesotroof). 
Het is de vraag of er sprake is van een recente 
introductie in de vennen in Drenthe, of dat deze 
soort al veel langer, in zeer kleine aantallen, 
aanwezig is geweest en onder de detectiedrempel 
is gebleven. In de jaren tachtig  van de vorige eeuw 
was de verzuring erg sterk en het is mogelijk dat 
de afname van die verzuring hierin een rol heeft 
gespeeld.  
Euastrum luetkemuelleri var. carniolicum heeft een 
zeer karakteristieke scrobicula vlak onder de apex en 
een aantal grote poren die zelfs lichtmicroscopisch 
goed te zien zijn. Hierdoor is deze soort duidelijk te 
onderscheiden van andere, die er enigszins op lijken.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 24–27 µm, 
breedte 15,5–18,5 µm, L/B = 1,44–1,63, isthmus 
5,5–6,6 µm.

1, 2. Levende cel. 3, 4. Dode cel met focus op de celwand 
waardoor de grote scrobicula en opvallende poren te zien 
zijn. 
5. SEM-foto waarop de karakteristieke kenmerken goed 
zichtbaar zijn. 
Maatstreep = 10 µm.
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Euastrum gayanum De Toni 1889
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Euastrum gayanum is in Drenthe vrij algemeen. 
Hoewel de meeste vondsten gedaan zijn in een 
zwak zuur milieu met een pH tussen 5,5 en 7, is 
deze soort ook regelmatig in een zuurder en meer 
alkalisch milieu gevonden. Het is een kleine soort 
die gemakkelijk over het hoofd kan worden gezien. 
De meeste vindplaatsen zijn zeer zwak gebufferd 
(oligo-mesotroof), maar er zijn ook vondsten gedaan 
in wat meer gebufferd milieu. Vaak is deze soort 
in de monsters abundant aanwezig. Eu. gayanum 
wordt voornamelijk gevonden in ondiepe plassen, 
die aangelegd zijn voor natuurontwikkeling, maar 
ook in dobben, poelen en zelfs in zwemvijvers 
met een zandbodem en enige begroeiing langs 
de oever. Deze soort is op het Dwingelderveld 
gevonden in de Holtveenslenk en in het ven op het 
Kloosterveld, maar nooit in de bekende vennen in 
de bossen. Opvallende vondsten zijn verder gedaan 
in de Baggelhuizerplas en in de gracht rond de 
Zwartendijksterschans bij Een. 
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 11,5–16 µm, 
breedte 10–13 µm, L/B = 1,0–1,25, isthmus 3–4 µm. 
dikte 6,0–7,5 µm. 

1, 2. Levende cellen frontaanzicht. 3. Dode cel frontaanzicht. 
4 Topaanzicht. 5, 6. Topaanzicht ter hoogte van de apex (5) 
en van de middenornamentatie (6). 
6, 7. SEM-foto’s  met top- en frontaanzicht, waarop de 
ornamentatie en scrobiculatie goed te zien zijn. 
Maatstreep = 10 µm.
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Euastrum subalpinum Messikommer 1935
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Euastrum subaplpinum is in Drenthe zeldzaam. Van 
deze soort zijn kleine aantallen gevonden in een 
poeltje in het Mensingebos bij Roden, een drassige 
plek bij het Kienveen op het Eexterveld en aan de 
oever van het Diepveen op het Dwingelderveld. 
In 2016 werd in de Holmers, op een natte plek 
met zandhaarmos en moeraswolfsklauw, een wat 
rijkere populatie gevonden waarvan ook SEM-foto’s 
gemaakt zijn.
De vindplaatsen indiceren een subatmofytische 
leefwijze. De enige meting van pH (5,0) en EGV 
(100µS/cm) geeft een indicatie dat dit een soort van 
zuur, mesotroof milieu is.
De SEM-foto laat een verwantschap zien met Eu. 
pseudotuddalense. Beide soorten hebben een 
vergelijkbare scrobiculate celwand. Dit ‘hamerslag’-
patroon is bij andere Euastrum-soorten niet zo sterk 
en meestal afwezig.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 17–20 µm, 
breedte 12–14 µm, L/B = 1,3–1,5, isthmus 4,5–5,5 
µm, dikte van de cel ongeveer 10 µm.

1–3. Levende cellen. 
4. Topaanzicht. Let op de onopvallende middenopzwelling. 
5, 6. Dode cellen waarop de middenopzwelling te zien is. 
7. SEM-foto die de ornamentatie en de scrobiculatie toont. 
Maatstreep = 10 µm.
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Euastrum pseudotuddalense Messikommer 1942
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Euastrum pseudotuddalense is in Drenthe matig 
algemeen en wordt vooral in gebied ten zuiden 
van Beilen tussen het Dwingelderveld en landgoed  
Vossenberg gevonden. Meer dan 70 % van de 
vondsten zijn gedaan in ondiepe plassen en poelen 
in natuurontwikkelingsgebieden. Soms ook in 
recreatieplassen, zoals de recreatieplas bij het 
Terhorsterzand. De meeste vondsten zijn gedaan 
in water met een pH tussen 5 en 7 en een EGV 
van rond de 40 µS/cm. Dit duidt op een zwak zuur 
tot neutraal milieu dat matig voedselrijk (zwak tot 
zeer zwak gebufferd) is. De soorten die in meer 
dan 50% van de gevallen ook voorkwamen in de 
monsters waren: Euastrum ansatum, Spondylosium 
pulchellum, Closterium acutum, Cosmarium regnellii 
en Euastrum humerosum var. affine.
Eu. pseudotuddalense is tot voor kort nooit uit 
Nederland gerapporteerd. Of de soort echt nooit 
gevonden is, is nog maar de vraag. Deze soort 
kan verward worden met Eu. subalpinum en 
kleine vormen van Eu. denticulatum. Op SEM-
foto’s is echter duidelijk te zien dat deze soort 
wezenlijk verschilt van veel andere soorten door de 
scrobiculate celwand. Alleen Eu. subalpinum heeft 
een vergelijkbare structuur van de celwand.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 13–20 µm, 
breedte 12–17 µm, L/B = 1,10–1,26, isthmus 3,8–5,2 
µm, dikte van de cel 8–10 µm.

1. Levende cel. 
2. Dode cel die de middenornamentatie laat zien. 
3, 4. SEM-foto’s die laten zien dat bij deze soort het gehele 
celoppervlak gescrobiculeerd is. 
Maatstreep = 10 µm.
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Euastrum denticulatum var. denticulatum F.Gay 1884
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Euastrum denticulatum var. denticulatum is in 
Drenthe vrij algemeen. De soort heeft een voorkeur 
voor een zwak zuur (pH 5,5–7), matig voedselrijk 
milieu. Zoals uit de pH-EGV grafiek blijkt wordt deze 
variëteit echter ook wel in andere milieus gevonden. 
Var. denticulatum is dus duidelijk minder kieskeurig 
dan var. angusticeps. 
De meeste vondsten zijn gedaan in voor 
natuurontwikkeling aangelegde ondiepe plassen 
en poelen. Daarnaast is deze soort gevonden 
in drinkpoelen voor vee, dorpsvijvers en 
recreatieplassen en slechts incidenteel in vennen in 
heidegebieden. In de vorige eeuw werd deze soort 
als niet zeldzaam in vennen op het pleistoceen 
aangegeven (Coesel, 1985). De verzuring van vennen 
heeft mogelijk een rol gespeeld bij deze verschuiving. 
Anderzijds werden in het verleden drinkpoelen, 
dorpsvijvers en recreatieplassen zelden op sieralgen 
onderzocht, wat ook een vertekend beeld van het 
voorkomen kan hebben gegeven. 
Deze variëteit heeft een grotere L/B verhouding dan 
var. angusticeps, zodat deze variëteit daar goed van 
te onderscheiden is.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 21–29 µm, 
breedte 17,5–24 µm, L/B = 1,13–1,29, isthmus 4,8–
6,6 µm, dikte 12 µm.

1–3. Levende cellen. 
4, 5. Topaanzicht te hoogte van de apex (4) en 
middenornamentatie (5). 
6. Dode cel die de ornamentatie laat zien. 
7, 8. SEM-foto’s. 
Maatstreep = 10 µm.
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Euastrum denticulatum var. angusticeps Grönblad 1921
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Euastrum denticulatum var. angusticeps is in 
Drenthe zeldzaam. Deze variëteit is een aantal 
keren gevonden in ondiepe poeltjes op landgoed 
Vossenberg bij Wijster en het Scharreveld bij 
Westerbork. Het meest abundant was dit taxon in 
ondiepe poelen en plassen op het Dwingelderveld: in 
een poel naast het rolstoelpad bij de schaapskooi van 
Lhee, de Holtveenslenk en op het Kloosterveld bij 
Ruinen. Steeds werd deze soort in zure tot zwakzure, 
voedselarme milieus tussen veenmos gevonden. In 
vergelijking met var. denticulatum dus iets zuurder 
en voedselarmer. De verspreiding van dit taxon is 
beperkt tot het Dwingelderveld en directe omgeving. 
De cellen van var. angusticeps hebben een iets 
bredere basale lob dan var. denticulatum. Hierdoor 
lijkt deze variëteit wat gedrongener en daardoor is 
ook de lengte-breedte verhouding kleiner. Voor var. 
angusticeps is L/B = 1,05–1,11 terwijl die voor var. 
denticulatum 1,13–1,29 is. 
Deze soort lijkt in omtrek ook op Eu. 
pseudotuddalense, die echter kleiner is en een 
afwijkende ornamentatie heeft.  Op de SEM-foto’s 
is ook duidelijk het verschil in scrobiculatie van de 
celwand te zien. 
Coesel en Meesters onderscheiden deze variëteit 
niet. Vanwege de verschillen met de nominate 
variëteit wordt dit taxon hier apart besproken. 
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 20,5–25 µm, 
breedte 18,5–24 µm, isthmus 5,1–6,7 µm, dikte 11 
µm.

1, 2. Levende cellen. 3. Dode cel waarop de ornamentatie te 
zien is. 
4, 5.  Topaanzicht ter hoogte van de middenornamentatie. 
Let op het verschil in celvorm vergeleken met var. 
denticulatum. 6. SEM-foto. 
Maatstreep = 10 µm.
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Euastrum dubioides Van Westen & Coesel 2020
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1, 2. Levende cellen. 
3, 4. Dode cellen waarop de ornamentatie te zien is. 
5, 6. SEM-Foto van top- en frontaanzicht. 
Maatstreep = 10 µm.

Euastrum dubioides is vrij zeldzaam in Drenthe. 
De eerste vondsten zijn al in 2008 gedaan, in een 
ondiep poeltje op het Nuilerveld. Tijdens een 
excursie van de Nederlandse Sieralgenwerkgroep 
in 2011, is deze soort op meerdere plekken op het 
Eexterveld gevonden, maar kon niet goed op naam 
gebracht worden.  Er is enige overeenkomst met Eu. 
dubium, wat tot de gekozen naam heeft geleid bij de 
beschrijving als nieuwe soort.  
In bijna elk poeltje en plasje op het Eexterveld 
is Eu. dubioides wel gevonden en daarmee is dit 
natuurgebied de rijkste vindplaats in Drenthe. 
Andere vindplaatsen zijn: militair oefenterrein De 
Haar bij Assen, de Holmers, de Hondstongen, het 
Dwingelderveld, en een privé natuurgebiedje bij 
Holthe (Beilen). Het betrof hier steeds voormalig 
landbouwgebied, waar ten behoeve van de 
natuurontwikkeling de toplaag was verwijderd en 
ondiepe poeltjes op een lemige zandlaag waren 
ontstaan. Aangezien dergelijke poeltjes in de zomer 
vaak uitdrogen, zijn de meeste vondsten in het 
voorjaar (periode februari tot mei) en het najaar 
gedaan.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 25–29 µm, 
breedte 17,5–21 µm, isthmus 5–7 µm, dikte 12–13 
µm. L/B = 1,33–1,45.
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Euastrum dubium var. dubium Nägeli 1849
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Euastrum dubium var. dubium is in Drenthe matig 
algemeen. De soort wordt in meer dan driekwart 
van de gevallen gevonden in ondiepe plassen 
in natuurontwikkelingsgebieden en in drassige 
graslanden. De meeste vondsten zijn gedaan in 
het voorjaar in de periode februari tot en met 
mei. Het lijkt er op dat deze soort een voorkeur 
heeft voor een (semi)-atmofytische levenswijze. 
Op de kaart is ook duidelijk te zien dat de meeste 
vindplaatsen in de beekdalen liggen met het 
zwaartepunt in het systeem van de Drentsche 
Aa, maar dit kan een waarnemrseffect zijn. Eu. 
dubium var. dubium heeft een voorkeur voor een 
zuur tot zwak zuur, matig voedselrijk milieu met 
een pH tussen 5 en 7. De in Drenthe gevonden 
exemplaren worden gekenmerkt door een vrij gladde 
celwand. De middenornamentatie bestaat uit een 
ondiepe scrobicula en niet al te geprononceerde 
granulen op de basale en laterale lobben. Ook 
de apicale ornamentatie is vrij onopvallend en 
lichtmikroscopisch vaak slecht te zien.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 27–33 µm, 
breedte 17–23 µm, L/B = 1,37–1,59, isthmus 6–7 µm.

1–3. Levende cellen. 
4. Dode cel waarop de ondiepe centrale scrobicula net te 
zien is. 
5. SEM-foto waarop te zien is dat de centrale scrobicula erg 
onopvallend is. 
Maatstreep = 10 µm.
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Euastrum dubium var. ornatum Wolosz. 1922
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Euastrum dubium var. ornatum is net als var. 
dubium matig algemeen in Drenthe en heeft een 
vergelijkbare voorkeur voor ondiepe plassen in 
natuurontwikkelingsgebieden en natte graslanden. 
Ook deze soort wordt vooral gevonden in een zwak 
zuur, tot neutraal milieu. De levende cellen lijken erg 
op die van var. dubium, maar de apicale insnijding 
is meer gesloten en dieper. Bovendien bestaat de 
centrale ornamentatie uit een aantal wratjes. Deze 
variëteit is duidelijk meer geornamenteerd, wat de 
naam al aangeeft.
Verwarring met Eu. lapponicum is mogelijk, daar 
beide soorten erg op elkaar lijken. Eu. lapponicum is 
echter over het algemeen groter en iets breder dan 
Eu. dubium var. ornatum.
Bij het opmeten van de cellen bleek dat dit taxon in 
twee groepen met verschillende grootte te verdelen 
is. Een groep met vrij grote cellen is voornamelijk 
op het Dwingelderveld en het Eexterveld gevonden 
en heeft de afmetingen: lengte 31–37 µm, breedte 
21–26 µm, isthmus 6,1–8,6 µm. L/B = 1,43–1,59. 
Elders in Drenthe werden kleinere vormen 
gevonden: lengte 22–25 µm, breedte 16–19 µm, 
isthmus 5,2–5,9 µm. L/B = 1,35–1,46. Deze laatste 
groep is in vergelijking met de opgaven uit de 
literatuur aan de kleine kant, terwijl de eerste groep 
juist weer groter is. 

1–3. Levende cellen. 
4. Topaanzicht ter hoogte van de centrale ornamentatie. 
5, 6. Lege cellen, waarop de ornamentatie te zien is. 
7. SEM-foto. 
Maatstreep = 10 µm.
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Euastrum elegans Ralfs 1848

Euastrum elegans is in Drenthe matig algemeen 
en komt verspreid over de hele provincie voor. 
Deze soort ontbreekt echter in de randen van de 
provincie. Opvallend is dat meer dan 70% van de 
vondsten gedaan zijn in natuurgebieden waar poelen 
en ondiepe waterplasjes zijn aangelegd. Het lijkt 
daarmee een beetje een pioniersoort te zijn van 
pas aangelegde poelen. Slechts een enkele keer is 
deze soort in een heideven gevonden. Eu. elegans is, 
zoals de naam al aangeeft, een zeer fraaie sieralg. De 
verhoogde afgeronde apex met een diepe insnijding 
is een belangrijk kenmerk van deze soort. Net als bij 
andere soorten is de ornamentatie van de cellen pas 
goed te zien aan lege cellen of op een SEM-foto. 
De vindplaatsen zijn over het algemeen zwak-zuur, 
maar er zijn vondsten gedaan in allerlei wateren met 
een pH tussen 4 en 8. Euastrum elegans heeft een 
voorkeur voor een niet al te voedselrijk milieu.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 25–31 µm, 
breedte 16–21 µm, L/B 1,4–1,7,  isthmus 4,5–6,6 µm. 
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1. Levende cel frontaanzicht. 2. Dode cel frontaanzicht. 
3. Zijaanzicht. 4. Topaanzicht ter hoogte van de apex. 
5. Topaanzicht ter hoogte van de middenornamentatie. 
6. SEM-foto waarop de ornamentatie en scrobiculatie goed 
te zien zijn. 
Maatstreep = 10 µm.
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Euastrum pulchellum Brébisson 1856
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Euastrum pulchellum is in Drenthe zeer zeldzaam. 
De enige plekken waar deze soort gevonden is, zijn 
de Berggierslanden bij Meppel (een drassige plek 
aan de oever van de waterpartij langs de Staphorster 
Grote Stouwe) en in een watervoerende greppel in 
de Onlanden ten noordoosten van Peize. In beide 
gevallen gaat het om een zwak zuur milieu met een 
pH tussen 6 en 7. De hoge EGV van 300–500 µS/
cm duidt op mesotroof, (zwak) gebufferd water. 
Bijzonder is dat de vondsten gedaan zijn in oktober 
en november 2018, een jaar dat gekenmerkt werd 
door grote droogte in de zomer.
Euastrum pulchellum wordt vooral gevonden in 
trilvenen. Dit milieutype komt in Drenthe nauwelijks 
voor, maar in de Wieden (Overijssel) en de Rottige 
Meenthe (Friesland) zijn nog trilvenen waar deze 
soort regelmatig gevonden is. In de Onlanden zijn 
rond 2010 petgaten gegraven die langzamerhand 
steeds meer zeldzame sieralgen laten zien. Hopelijk 
blijft het in dat gebied niet bij die ene vindplaats in 
2018.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 35,5–38,5 
µm, breedte 25–26,5 µm, L/B 1,4–1,5, isthmus 6,5–
6,8 µm, dikte van de cel ongeveer 17 µm.

1, 2. Levende cel in front- en zijaanzicht.
3, 4. Dode cellen.
5. SEM-foto waarop de twee grotere scrobiculae boven de 
centrale ornamentatie goed te zien zijn.
Maatstreep = 10 µm.
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Euastrum bidentatum var. bidentatum Nägeli 1849

Euastrum bidentatum var. bidentatum is in Drenthe 
vrij algemeen. De beide variëteiten van Eastrum 
bidentatum lijken erg op elkaar, maar er zijn een 
aantal kenmerken waardoor ze toch goed van elkaar 
te onderscheiden zijn. De basale en laterale lobben 
van var. bidentatum zijn meer afgerond en minder 
diep gegolfd dan die van var. speciosum. De apicale 
insnijding van var. bidentatum is gesloten (foto 1 
en 4), terwijl die van var. speciosum meer open is. 
Tenslotte bestaat de centrale ornamentatie uit 4–6 
granulen met daarboven twee scrobiculae (foto 4). 
Var. bidentatum wordt vooral gevonden in een zwak 
zuur tot neutraal milieu met een pH van 5,5–7 en 
een matig voedselrijk milieu met een EGV van 50–
100 µS/cm. Var speciosum heeft een voorkeur voor 
een zuurder en voedselarmer milieu. Zygosporen zijn 
slechts eenmaal, in een vijver in Emmen, gevonden 
en zijn bolvormig met enigszins gekromde stekels 
(foto 5). De afmetingen van de cellen zijn: lengte 
47–57 µm, breedte 30–36 µm, L/B 1,4–1,7, isthmus 
9,5–12 µm. Deze afmetingen zijn dus ongeveer gelijk 
aan die van var. speciosum.
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1, 2. Levende cel in front- en zijaanzicht. 3. Lege cel. 
4. SEM-foto met kenmerkende scrobiculae. 
5, 6. Topaanzicht bij apex en middenornamentatie. 
7. Zygospore met aanhangende semicellen. 
Maatstreep = 10 µm.
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Euastrum bidentatum var. speciosum (Boldt) Schmidle 1898

Euastrum bidentatum var. speciosum is in Drenthe 
matig algemeen. Var. speciosum is goed van var. 
bidentatum te onderscheiden door de meer 
geprononceerde basale en laterale lobben en de 
duidelijk open apicale insnijding. Verder bestaat de 
centrale ornamentatie uit een ring van 6 granulen 
met in het midden nog een granule (foto 3 en 6). 
Deze variëteit heeft een voorkeur voor een zuur (pH 
tussen 4,5 en 6) en oligotroof milieu (EGV 20–45 µS 
cm-1). Ongeveer 40 % van de vondsten zijn gedaan in 
zure vennen in natuurgebieden, terwijl maar 3 % van 
de vondsten van var. bidentatum in dit milieu zijn 
gedaan.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 46–54 µm, 
breedte 31,5–36,5 µm, isthmusbreedte 8,3–9,9 
µm, dus wat afmetingen betreft verschillen beide 
variëteiten niet veel.

Gezien de duidelijke verschillen in zowel 
celmorfologie als milieuvoorkeur zou het goed zijn 
om var. speciosum tot aparte soort te verheffen.
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1, 2. Levende cellen. 
3. Dode cel. Let op het verschil met var. bidentatum. 
4, 5. Topaanzicht bij apex en middenornamentatie. 
6. SEM-foto. 
Maatstreep = 10 µm.
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Euastrum ansatum Ralfs 1848

Euastrum ansatum is een van de meest 
voorkomende vertegenwoordigers van het 
geslacht Euastrum. Ook in Drenthe is deze soort 
algemeen. Van Eu. ansatum zijn een groot aantal 
variëteiten beschreven. De taxonomische status 
van deze variëteiten is onduidelijk. Sommige 
zouden misschien als aparte soort beschreven 
moeten worden, andere verschillen zo weinig van 
de nominate vorm dat een beschrijving als aparte 
variëteit dubieus is. De in Drenthe gevonden vormen 
hebben over het algemeen een onopvallende 
laterale lob (foto 1), maar soms ontbreekt 
deze lob volledig (foto 2). Misschien is dit een 
groeiafwijking en daarom worden beide vormen 
hier tot Eu. ansatum gerekend. Eu. ansatum heeft 
een voorkeur voor een zwak zuur, voedselarm tot 
matig voedselrijk milieu, maar is in kleine aantallen 
ook in zeer afwijkende milieus gevonden (zie de pH 
en EGV-boxplots). Deze soort kan verward worden 
met Eu. ruzickae, die duidelijk langer is en in een 
ander milieu voorkomt. Bijna 50 % van de vondsten 
van deze soort zijn gedaan in ondiepe plassen, die 
aangelegd zijn ten behoeve van natuurontwikkeling. 
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 63–92 µm, 
breedte 33–45 µm, L/B 1,9–2,2, isthmus 11–14 µm.

1, 2. Cel met (1) en zonder (2) laterale lobben. 
3. Lege cel. In het midden van de semicel een scrobicula met 
daarnaast twee opzwellingen. 
4. Topaanzicht bij apex. 
5. Topaanzicht bij opzwellingen. 6. SEM-foto. 
Maatstreep =10 µm.
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Euastrum ruzickae (Ruzicka) Van Westen 2015
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Euastrum ruzickae is in Drenthe matig algemeen 
en wordt opvallend vaak in recreatieplassen met 
een zandbodem en in zandafgravingen gevonden. 
Alle andere vondsten zijn gedaan in aangelegde 
poelen, dobben en vijvers, maar nooit in natuurlijke 
wateren. Het is opvallend is dat deze soort ontbreekt 
in de grotere natuurgebieden waar genoeg vennen 
te vinden zijn met een zandbodem. Waarschijnlijk 
zijn die vennen te zuur, want het water op de 
vindplaatsen was zwak zuur tot neutraal (pH 5–7,5), 
met een EGV die varieerde tussen 40 en 90 µS/cm.
De soort is vernoemd naar Jiří  Růžička, die hem 
al in 1955 beschreef als Euastrum ansatum var. 
dideltiforme forma elongatum. Gezien de grotere 
afmetingen en de afwijkende milieuvoorkeur is 
affiniteit met Eu. ansatum twijfelachtig. Een ander   
verschil is dat Eu. ruzickae 3 pyrenoiden heeft en 
Eu. ansatum één. Al deze verschillen waren genoeg 
reden om dit taxon tot soort te verheffen. Sinds 
de publicatie in 2015 is deze soort ook in andere 
provincies gevonden. In Vlaanderen en andere 
landen in Europa is deze soort recent ook gevonden.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 114–134 
µm, breedte 47–45 µm, L/B 2,2–2,7, isthmus 15–19 
µm, dikte van de cel 35–37 µm.

1. Levende cel.
2. Dode cel.
3. SEM-Foto
Maatstreep = 20 µm.
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Euastrum didelta Ralfs 1848
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Euastrum didelta is in Drenthe vrij zeldzaam 
en bekend van een zevental plekken in 
de provincie. Deze soort is een paar keer 
gevonden in de Baggelhuizerplas bij Assen. 
Verder ook in natuurontwikkelingsgebieden 
op het Dwingelderveld, het Eexterveld en op 
militair oefenterrein De Haar (niet ver van de 
Baggelhuizerplas).
Andere vindplaatsen zijn: het Bosveen 
(Booysveen) bij Wapserveen en de gracht rond 
de Zwartendijksterschans bij Een. Dus in heel 
verschillende milieus. Meestal bij een pH tussen 
6 en 7 en een voedselarm milieu. Niet uit te 
sluiten is dat het in sommige gevallen gaat om 
reductievormen van Eu. humerosum. In de gracht 
rond de Zwartendijksterschans werd samen met Eu. 
didelta namelijk ook Eu. humerosum gevonden, vaak 
janusvormen tussen var. humerosum en var. affine. 
Opvallend verschil is echter wel dat de basale lob bij 
Eu. humerosum verdubbeld is (zie daar), terwijl deze 
bij de gevonden cellen van Eu. didelta enkelvoudig is.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 121–156 
µm, breedte 67–81 µm, isthmus 19–24 µm.
L/B = 1,70–1,94.

4
1, 4. Levende cel. 
2, 3 Dode cel. In foto 2 is te zien dat de celwand scrobiculaat 
is. Let op de grotere scrobicula in het midden van de semicel. 
Maatstreep = 20 µm.
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Euastrum humerosum var. humerosum Ralfs 1848
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Euastrum humerosum var. humerosum is in Drenthe 
matig algemeen. De verspreiding is vergelijkbaar met 
die van var. affine, maar er zijn wel verschillen.
Var. affine wordt vaak gevonden in (zure) vennen, 
bijvoorbeeld op het Dwingelderveld, waar var. 
humerosum nauwelijks voor komt. Daarentegen 
wordt laatstgenoemd taxon regelmatig gevonden 
in zwemplassen (zoals de Baggelhuizerplas bij 
Assen) en niet al te voedselrijke dobben en poelen. 
Over het algemeen komt deze soort dan ook in iets 
voedselrijker en minder zuur water voor dan var. 
affine. 
Eu. humerosum var. humerosum kan enerzijds 
gemakkelijk verward worden met var. affine en 
anderzijds met Euastrum didelta. De zijlobben van 
var. humerosum zijn minder sterk ontwikkeld dan 
die in var. affine en het effect van de ‘opgetrokken 
schouders’ ontbreekt. Anderzijds zijn de zijlobben 
soms zo slecht ontwikkeld dat enige overeenkomst 
bestaat met Eu. didelta. Het belangrijkste 
onderscheid tussen Eu. humerosum en Eu. didelta 
ligt in het ontbreken van de dubbele basale lob bij 
Eu. didelta, hoewel die bij Eu. humerosum soms erg 
onduidelijk is, is meestal nog wel een lichte aanzet 
tot die dubbele lob zichtbaar.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 107–143 
µm, breedte 60–80 µm, L/B 1,7–2,0,  isthmus 14–
16,5 µm, dikte van de cel ongeveer 38 µm.

1, 2. Levende cellen. 
3. Topaanzicht van de apex. 
4. SEM-foto waarop de structuur van het celoppervlak goed 
te zien is. 
Maatstreep = 20 µm.
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Euastrum humerosum var. affine (Ralfs) G.C.Wall. 1860
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Euastrum humerosum var. affine is in Drenthe matig 
algemeen en komt vooral op de hogere zandgronden 
voor. Opvallend is dat de meeste vindplaatsen liggen 
in het noordoostelijk deel van het Dwingelderveld 
en in natuurgebieden ten oosten hiervan, zoals het 
Mantingerveld, Scharreveld, landgoed Vossenberg 
en het Terhorsterzand. In het zuidoosten van de 
provincie is dit taxon alleen in de grachten van de 
Katshaarschans gevonden. Deze schans ligt op een 
zandrug door moerassig gebied.  
Van Eu. humerosum zijn twee variëteiten bekend: 
var. humerosum en var. affine. Het verschil tussen 
beide variëteiten zit vooral in de zijlobben, die bij 
var. affine naar boven gericht zijn en de cellen een 
‘opgetrokken schouders’ uiterlijk geven (zie foto’s). 
Het komt echter vaak voor dat dit kenmerk niet erg 
duidelijk is, of dat het bij de ene celhelft wel te zien 
is en bij de andere niet. Var. affine wordt vooral in 
zuur milieu met een pH tussen 4 en 6 gevonden. 
De meeste vindplaatsen zijn ongebufferde tot 
zwak gebufferde vennen en ondiepe plassen die 
aangelegd zijn voor natuurontwikkeling. 
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 100–147 
µm, breedte 60–80 µm, L/B 1,5–2,0, isthmus 17–20 
(23) µm, dikte van de cel ongeveer 37 µm.

1, 2. levende cellen. 
3. Dode cel waarop de scrobiculatie goed te zien is. 
4. Zijaanzicht. 
5. SEM-foto. 
Maatstreep = 20 µm.
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Euastrum insigne Ralfs 1848
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Euastrum insigne is in Drenthe zeer zeldzaam en 
is alleen bekend uit het Oldeveen bij Diever en de 
Ganzenpoel bij Appelscha. De laatste vondst van 
Eu. insigne in de Ganzenpoel dateert van 2009 en 
toen zijn slechts 2 cellen gevonden. Deze soort is in 
1926 door Beijerinck op twee plaatsen in Drenthe 
gevonden: in een ondiepe plas ten noordoosten 
van Spier (deze plas bestaat niet meer omdat het 
gebied waar deze lag is ontgonnen ten behoeve 
van de landbouw) en in het Diepveen op het 
Dwingelderveld. Sindsdien is deze soort niet meer 
in het Diepveen gevonden, terwijl dit ven in een 
langjarig onderzoek naar de natuurkwaliteit is 
opgenomen en regelmatig is onderzocht op het 
voorkomen van sieralgen. Waarschijnlijk is het 
Oldeveen nu nog het enige ven in Drenthe waar 
deze fraaie, maar zeldzame soort voorkomt. De 
pH op de vindplaatsen varieerde tussen 4,3 en 5,8 
en indiceren dus een zwak zuur milieu.  Op grond 
van de andere gevonden sieralgen is dit een oligo-
mesotroof (zwak gebufferd) ven. Naast Eu. insigne 
zijn in het Oldeveen ook de zeldzame Cosmarium 
nymannianum en Cosmarium quinarium gevonden.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 110–138 
µm, breedte 62–69 µm, isthmus 17–23 µm, L/B 
1,7–2,1, dikte van de cel ongeveer 37 µm.

1, 2. Levende cel met focus op de basale lob (1) en de 
frontale lob (2). Vergelijk met de SEM-foto. 
3. Dode cel. 
4. SEM-foto. 
Maatstreep = 20 µm.
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Euastrum oblongum Ralfs 1848

Euastrum oblongum is in Drenthe vrij algemeen 
en wordt verspreid door de provincie gevonden in 
allerlei ondiepe plassen en moerasjes, maar ook in 
vennen, mits niet al te voedselarm en zuur. Deze 
soort is veel gevonden in allerlei plasjes op het 
Eexterveld, de Heest en landgoed Vossenberg, maar 
ook in de Baggelhuizerplas (een recreatieplas). De 
heidevennen in bijvoorbeeld het Dwingelderveld 
en het Drents-Friese Wold zijn te zuur en te 
voedselarm. De voedselrijkere randen van de 
provincie worden ook gemeden. Dat een kieskeurige 
soort als Staurastrum spongiosum in meer dan 40 
% van de monsters als begeleidende soort werd 
gevonden geeft wel aan dat Eu. oblongum ook tot de 
kieskeurige soorten behoort. 
Eu. oblongum heeft een voorkeur voor een milieu 
met een pH tussen 5 en7 en een EGV van 40–80 µS/
cm.
In water met een hogere pH en EGV wordt deze 
soort het over het algemeen incidenteel gevonden.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 141–176 
µm, breedte 67–90 µm, L/B 1,85–2,15,  isthmus 
21–27 µm.

1

2

3
1. Levende cel. 
2. Dode cel met de focus op het celoppervlak met de grote 
centrale scrobicula. 
3. SEM-foto. 
Maatstreep = 20 µm.
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Euastrum germanicum (Schmidle) W. Krieger 1937
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Euastrum germanicum is in Drenthe zeldzaam 
en wordt voornamelijk in wat grotere gebufferde 
(meso-eutrofe), zwakzure tot alkalische wateren 
gevonden. Dergelijke milieus zijn in Drenthe niet veel 
te vinden. De soort is in Drenthe dan ook zeldzaam. 
De enige vindplaatsen zijn dan ook de waterpartijen 
in de Berggierslanden, die in de Staphorster Stouwe 
uitkomen en in enkele petgaten in de Onlanden. 
In de Berggierslanden is deze soort enkele keren 
gevonden (Eu. germanicum is vaker gevonden 
in de nabijgelegen Wieden). In een voormalige 
zandwinning bij Zuidwolde is één halve dode cel 
gevonden, of de soort daar echt levend voorkomt is 
maar de vraag. Eu. germanicum is een opvallende, 
middelgrote, rijk geornamenteerde soort, die net 
als Eu. verrucosum sterk verschilt van de andere 
bekende vormen van Euastrum. Een duidelijke 
apicale insnijding ontbreekt bij deze twee taxa en 
waarschijnlijk zouden dergelijke vormen afgesplitst 
moeten worden van Euastrum. Eu. germanicum 
wordt de laatste jaren in Nederland vaker gevonden 
dan vroeger. Het is daarom mogelijk dat deze soort 
in de toekomst vaker gevonden gaat worden. 
De afmetingen  van de cellen zijn: lengte 53–62 µm, 
breedte 46–51 µm, isthmus 12–15 µm, dikte centrale 
opzwelling 27–29 µm, dikte rest van de cel 17–20 
µm.

1. Levende cel in frotaanzicht. 
2. Dode cel in frontaanzicht. 
3. Zijaanzicht. 
4. Topaanzicht ter hoogte van de middenornamentatie. 
5. SEM-foto. 
Maatstreep = 20 µm.
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Euastrum verrucosum var. verrucosum Ralfs 1848
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Euastrum verrucosum var. verrucosum is in 
Drenthe matig algemeen en komt vooral voor in 
de beekdalen in plassen en poelen, die aangelegd 
zijn voor natuurontwikkeling. Soms wordt deze 
soort gevonden in dorpsvijvers en recreatieplassen. 
Beide variëteiten worden in een vergelijkbaar 
milieu gevonden en het is bijvoorbeeld bij de 
Baggelhuizerplas voorgekomen dat het ene jaar de 
ene variëteit gevonden werd en een jaar later de 
andere. 
De pH van de vindplaatsen ligt tussen 6, en 7,5, dus 
een bijna neutraal milieu. De EGV ligt tussen 70 en 
300 µS/cm. Dat lijkt wat hoger dan voor var. alatum, 
maar het verschil is niet erg groot. Het is de vraag of 
beide variëteiten wel echt zo verschillend zijn, zeker 
omdat er vaak cellen gevonden worden waarvan het 
moeilijk te bepalen is tot welke variëteit ze behoren.
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 84–108 µm, 
breedte 75–100 µm, L/B 1,05–1,25, isthmus 20–24 
µm, dikte van de cel 40–60 µm.

1. Levende cel. 
2. Dode cel. 
3. Topaanzicht ter hoogte van de middenornamentatie. 
4. Zijaanzicht. 
Maatstreep = 20 µm.
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Euastrum verrucosum var. alatum Wolle 1884
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Euastrum verrucosum var. alatum is in Drenthe 
vrij zeldzaam. De vindplaatsen liggen vooral in het 
stroomgebied van beekjes in het Drentse Aa gebied. 
De uitzondering is de Baggelhuizerplas  waar deze 
soort in de oeverzone werd gevonden. Het verschil 
met var. verrucosum zit in vorm van de basale lobben 
die bij var. alatum naar de sinus toe zijn gekromd. 
Het verschil is lang niet altijd even duidelijk  te zien 
en de vondst van een exemplaar waarbij dat wel te 
zien is geeft geen zekerheid over de afwezigheid van 
de andere variëteit.
De Baggelhuizerplas en De Heest (stroomdal Drentse 
Aa) zijn meerdere keren bezocht en beide variëteiten 
zijn daar gevonden. Op andere vindplaatsen is alleen 
var. alatum aangetroffen.
De pH op de vindplaatsen ligt tussen 6,5 en 7,5. De 
EGV ligt tussen 50 en 200 µS/cm. Het betreft hier 
dus water dat neutraal en matig voedselrijk is. De 
EGV is iets lager dan van de vindplaatsen van var. 
verrucosum, maar het verschil in milieuvoorkeur van 
beide variëteiten is minimaal. 
Zygosporen zijn slechts eenmaal gevonden in een 
drassig gebied bij een ven in De Heest .
De afmetingen van de cellen zijn: lengte 83–98 µm, 
breedte 70–93 µm, L/B 1,0–1,2, isthmus 19–24 µm, 
dikte van de cel ongeveer 40 µm.

1. Levende cel. 
2. Zygospore met aanhangende lege semicel. 
3. SEM-foto. 
Maatstreep = 20 µm.
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