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Algemene introductie 
Sieralgen behoren tot de eencellige groenwieren 

en hebben afmetingen van kleiner dan 10 μm tot 

ongeveer 1 mm. De Nederlandse naam Sieralgen 

is gekozen omdat veel van deze algen een zeer 

fraaie symmetrische vorm hebben (zie afb. 1). 

N.B. deze soort is niet in het onderzochte 

gebied gevonden.  
 

Omdat sieralgen zo klein zijn is een microscoop 

nodig om ze te bestuderen. Om die reden hebben 

ze ook geen Nederlandse namen, maar zijn ze 

alleen bekend onder hun wetenschappelijke 

(Latijnse)  namen. 

 

Uit Nederland zijn zo’n 500 soorten sieralgen 

bekend (Coesel en Meesters
1
). Slechts een klein 

aantal soorten is algemeen in Nederland. Veel 

soorten zijn heel zeldzaam, andere soorten zijn 

in het begin van de vorige eeuw nog wel in 

Nederland gevonden, maar zijn al meer dan 50 

jaar niet meer teruggevonden en moeten in 

Nederland als uitgestorven worden beschouwd. 

Anderzijds worden er elk jaar nog weer soorten ontdekt die nog nooit eerder in Nederland 

waren gevonden. 

Sieralgen zijn vrij kieskeurig wat betreft het milieu. De grootste sieralgenpopulaties kom je 

tegen in wateren die niet al te rijk zijn aan voedingsstoffen(mesotrofe, zwak gebufferde 

vennen en plassen). In deze wateren kunnen ze de concurrentie met andere waterplanten en 

algen beter aan. Water met erg weinig voedingsstoffen (oligotrofe , ongebufferde vennen) 

bevatten vaak maar een gering aantal soorten sieralgen. Is het water erg voedselrijk (eutrofe, 

gebufferde  sloten en kanalen bijvoorbeeld) dan is de concurrentie met andere algen en hogere 

planten vaak te groot, maar ook daar vinden we toch nog een aantal bijzondere soorten.  

 

Vaak blijkt dat in de omgeving van plassen, poelen en vennen met een rijke 

sieralgensamenstelling ook veel bijzondere hogere planten voorkomen. De vondst van 

sieralgen is dus een aanduiding dat het hier een gebied betreft met een hoge biodiversiteit. 

Om die reden is ook wel gesuggereerd om sieralgen te gebruiken als indicator voor de 

natuurwaarde van een gebied. 

 

Peter Coesel heeft een methode ontwikkeld om de natuurwaarde van vennen te bepalen aan de 

hand van de gevonden sieralgen (Coesel
2
). De methode is ontwikkeld voor vennen, plassen en 

petgaten, dus plekken waar het hele jaar door water te vinden is. In een aantal natuurgebieden 

komen we poelen en vennen tegen, die niet gedurende het gehele jaar water bevatten. We 

noemen dat efemere poelen of vennen. De methode is dus niet zonder meer toepasbaar op alle 

terreinen. Ik heb gemeend deze methode voor alle onderzochte monsters te gebruiken omdat 

het een getal oplevert waarmee de verschillende efemere poelen in ieder geval onderling te 

vergelijken zijn. 

 

Figuur 1. Euastrum insigne 
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Natuurwaarde 
De natuurwaarde wordt weergegeven als een getal tussen 0 en 10. Een hoge waarde geeft aan 

dat een ven of poel dus rijk is aan sieralgen, een bijzondere waterkwaliteit heeft en het dus de 

moeite waard is om dit milieu te beschermen. 

 

De natuurwaarde wordt berekend door te kijken naar drie grootheden: De diversiteit d (het 

aantal gevonden soorten), de zeldzaamheid r (algemene soorten tellen minder mee dan 

zeldzame) en de signaalwaarde s (komt een soort alleen in een specifiek milieu voor, dan is de 

signaalwaarde hoger).  

Op grond van de totale waarde van d, r en s wordt een getal D (0 – 3),  R (0 - 3)  en S ( 0 – 4) 

berekend. De natuurwaarde is dan de som van D, R en S. 

 

Deze natuurwaarde zegt in principe dus alleen iets over de waarde van dit water met 

betrekking tot het voorkomen van sieralgen. In het bijzonder zegt het dus iets over de 

waterkwaliteit. 

Interessant is echter dat in en om wateren met een op deze manier bepaalde natuurwaarde 

vaak ook zeldzame planten en dieren worden gevonden.  

 

Op grond van de gevonden soorten sieralgen kan ook een inschatting worden gegeven van de 

zuurgraad en de voedselrijkheid van het betreffende water. Net als bijvoorbeeld bij de hogere 

planten blijkt in een milieu dat matig voedselrijk is meer zeldzame soorten voorkomen en in 

de voedselarme en voedselrijke milieus worden vaak maar een beperkt aantal (vaak 

algemene) soorten aangetroffen. 

Als er veel voedingsstoffen in het water zijn opgelost is de elektrische geleiding hoger. Door 

die geleiding (EGV= Elektrisch Geleidings Vermogen) te meten kan dus ook iets gezegd 

worden over de waterkwaliteit. 

De eenheid waarin geleidingsvermogen gemeten wordt is microsiemens per centimeter 

(µS/cm) 

 

In dit onderzoek wordt een zogenoemde abundantiecode toegepast bij het microscopisch 

onderzoek. Deze code wordt gebruikt in tabel 2 in dit rapport:  

3 = bij vergroting van 100x in elk beeldveld aanwezig, 

2 = niet in elk beeldveld, maar wel in elk preparaat met meer dan één exemplaar aanwezig, 

1 = slechts incidenteel waargenomen. 

0 = slechts dode cel(len) waargenomen 

 

Informatie over het sieralgenonderzoek in Drenthe en foto’s van in Drenthe gevonden 

sieralgen zijn te vinden op: 

http://desmids.science4all.nl 

 

Meer informatie over sieralgen in Nederland is te vinden op: 

http://www.desmids.nl/index2.html 

http://desmids.science4all.nl/
http://www.desmids.nl/index2.html
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De inventarisatie  
Op 30 juni 2017 zijn tijdens een excursie van de 

Moeraswerkgroep van de KNNV zeven 

watermonsters genomen en daarna microscopisch 

onderzocht op het voorkomen van sieralgen. In 

figuur 2 worden deze 7 monsterpunten op Google 

Earth aangegeven. Over de afbeelding is een km-

hokkenraster gelegd. Het snijpunt van de twee 

groene lijnen is het hoekpunt van uurhok 240-530. 

 

Tabel 1 bevat algemene gegevens van de 

monsterplekken:  

Locatienaam, monsterdatum, coördinaten, pH en 

geleidingsvermogen (EGV in µS/cm).  

 

De gevonden soorten zijn weergegeven in tabel 2. 

Van elke soort is de ‘r’ en ‘s’ waarde, of het een 

Rode Lijstsoort is en de abundantie in elk monster 

aangegeven.  

 

Tabel 3 bevat de berekende natuurwaarden.  

 

Rode-Lijstsoorten  

(Locatienummers tussen haakjes): 

  

Closterium attenuatum ( 5 )   

Cosmarium pachydermum var. aethiopicum ( 5, 6 ) 

Penium spirostriolatum var. spirostriolatum ( 5 ) 

Staurastrum cristatum ( 5 )   

 

 

 

 

Tabel 1. Gegevens van de monsterpunten 

 

Nr Locaties Datum X Y pH EGV 

1 Gees Moeraswerkgroep P1 30-6-2017 240,953 531,972 7,4 100 

2 Gees Moeraswerkgroep P2 30-6-2017 240,690 531,454     

3 Gees Moeraswerkgroep P3 30-6-2017 241,207 532,336 7,8 90 

4 Gees Moeraswerkgroep P4 30-6-2017 240,268 530,076 7,2 228 

5 Gees Moeraswerkgroep P5 30-6-2017 240,243 530,135     

6 Gees Moeraswerkgroep P6 bij Klinkenberg 30-6-2017 240,433 529,142     

7 Gees Moeraswerkgroep P7 bij Klinkenberg 30-6-2017 240,435 529,195     

 

 

 

 
 

Figuur 2. De ligging van de monsterpunten 
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Tabel 2. Soortenlijst. 

 
Locatienummer 1 2 3 4 5 6 7

X-coord 240,953 240,690 241,207 240,268 240,243 240,433 240,435

Y-coord 531,972 531,454 532,336 530,076 530,135 529,142 529,195

pH 7,4  7,8 7,2    

Geleidingsvermogen (uS/cm) 100  90 228    

r e RL

1 Closterium attenuatum RALFS 1848 2 3 *     1   

2 Closterium incurvum BRﾉBISSON 1856          1

3 Closterium leibleini i  var. leibleini i  RALFS 1848          1

4 Closterium l imneticum LEMMERMANN 1899      1     

5 Closterium lunula  RALFS 1848 1 2      2   

6 Closterium praelongum BRﾉBISSON 1856    1    1   

7 Closterium rostratum RALFS 1848 2 2      1   

8 Closterium striolatum RALFS 1848        1   

9 Closterium venus  RALFS 1848        1  1

10 Cosmarium biretum var. trigibberum NORDSTEDT 1875 1 1    1     

11 Cosmarium botrytis  RALFS 1848 1 1      1   

12 Cosmarium granatum RALFS 1848    1       

13 Cosmarium hornavanense var. dubovianum (LﾜTKEMﾜLLER) RUZICKA 1949 1 2       1  

14 Cosmarium impressulum ELFVING 1881         1  

15 Cosmarium laeve RABENHORST 1868    2       

16 Cosmarium pachydermum var. aethiopicum W. & G.S.WEST 1905 2 3 *     2 1  

17 Cosmarium quadratum RALFS 1848 1 2      1 1  

18 Cosmarium regnel l i i  WILLE 1884        1   

19 Cosmarium subgranatum (NORDSTEDT) LﾜTKEMﾜLLER 1902      1   1  

20 Cosmarium thwaites i i  var. penioides  KLEBS 1879 1        1  

21 Cosmarium turpini i  BRﾉBISSON 1856 1 3    2     

22 Cyl indrocystis  brebissoni i  DE BARY 1858     1      

23 Euastrum oblongum RALFS 1848 1 2      2   

24 Hyalotheca diss i l iens  var. minor DELPONTE 1877  1   1      

25 Netrium digi tus  var. digi tus  ITZIGSOHN & ROTHE 1856        1   

26 Penium margari taceum RALFS 1848 2   1  1     

27 Penium spirostriolatum var. spi rostriolatum J.BARKER 1869 2 2 *     1   

28 Pleurotaenium trabecula  NﾄGELI 1849  2      1   

29 Spirotaenia  condensata  RALFS 1848 2       3   

30 Staurastrum cris tatum (NﾄGELI) W.ARCHER 1861 2 3 *     1   

31 Staurastrum lapponicum (SCHMIDLE) GRﾖNBLAD 1926 1 2      1   

32 Staurastrum ra l fs i i  var. depressum (ROY & BISSET) COESEL & MEESTERS 2013 1 2  1        
 

 
Tabel 3. Natuurwaarden van de locaties uit tabel 1. 
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1 Gees  Moeraswerkgroep P1 30-6-2017 4 0 5 3 2 1 2 1 20 40 0 0 0 40 0 40 20 40 0 0

2 Gees  Moeraswerkgroep P2 30-6-2017 2 0 2 0 1 1 0 1 50 0 0 0 0 50 50 0 50 0 0 0

3 Gees  Moeraswerkgroep P3 30-6-2017 4 0 5 4 4 1 2 1 20 0 20 40 0 20 0 20 20 40 20 0

4 Gees  Moeraswerkgroep P4 30-6-2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Gees  Moeraswerkgroep P5 30-6-2017 6 4 17 17 24 2 2 2 71 6 0 0 0 24 0 24 53 24 0 0

6 Gees  Moeraswerkgroep P6 bi j Kl inkenberg 30-6-2017 6 1 6 5 7 2 2 2 33 17 0 0 0 50 0 0 83 17 0 0

7 Gees  Moeraswerkgroep P7 bi j Kl inkenberg 30-6-2017 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 33 0 67 0 0 0 67 33 0

Natuurwaarde van a l le locaties  samen 6 4 32 24 33 2 2 2 44 12 3 9 0 31 3 19 47 25 6 0  
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Evaluatie 
Wat opvalt, is dat de aantallen sieralgen erg laag zijn. Ik had vooraf ingeschat dat er meer 

soorten gevonden zouden worden. Een oorzaak van de wat tegenvallende resultaten is 

waarschijnlijk dat het in de periode voorafgaand aan de excursie weinig geregend had. De 

oevers van de verschillende monsterplekken waren daar door zeer modderig. Ondanks het 

lage aantal soorten zijn er toch 4 Rode Lijstsoorten gevonden. Monsterlocatie 5 leverde 4 RL-

soorten en moet zeker nog eens bezocht worden als de omstandigheden beter zijn. 

 

Hieronder wat afbeeldingen van interessante soorten. 

 

 
Figuur 3. Cosmarium pachydermum 

 

 

 
Figuur 4. Spirotaenia condensata 
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Figuur 5. Staurastrum cristatum 

 

 
Figuur 6. Penium margaritaceum (focus op midden (L) van de cel en de celwand(R)) 

 

Voor de determinatie werd gebruik gemaakt van Coesel en Meesters
1,3

  en West en West
456

 

 

Marien van Westen, 

Oktober  2017 
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