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Plasmodiophora bicaudata, een parasiet op Zostera noltii

door

C. den Hartog en P.J. G. Polderman*)

(Rijksherbarium, Leiden)

*) Het onderzoek aan zeegras-vegetaties in de Waddenzee wordt financieel gesteund door het

Beijerinck-Popping-fonds.

In 1940 beschreef Prof. J. FELDMANN een parasitaire Plasmodiophora-soort uit

Mauretanië. Deze soort, P. bicaudata, veroorzaakt opzwelling en niet-uitgroeien

van de internodiën bij Zostera noltii Hornemann. Deze parasiet werd later weer

gevonden in Zuid-Frankrijk in de Etang de Salses (Dept. Pyrenées-Orientales)

door zijn echtgenote en door haar uitvoerig onderzocht (G. FELDMANN, 1954,

1956). Gedurende een bezoek aan Parijs toonde Prof. Feldmann aan de eerste

van ons herbariummateriaalvan de door de parasiet aangetaste planten. Daar de

geïnfecteerde planten gemakkelijk te herkennen waren, werd besloten het voor een

revisie van het geslacht Zostera aanwezige herbariummateriaal op deze parasiet
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Op 30 september 1972 bezochten R. de Vries en de tweede auteur het wad nabij

de Wierschuur (Oosterend) op Terschelling en vonden één aangetast exemplaar

van Zostera noltii (fig. 1) in een weinig dicht (ca. 10% bedekking) met deze soort

begroeide bult, die deel uitmaakte van een buit-depressie patroon op het wad.

ca. 400 m uit de kust. De overige planten op deze bult waren gezond. Ook op

J. Feldmann, af-

komstig van Terschelling, nat. gr.

Fig. 1. Zostera noltii Hornemann, aangetast door Plasmodiophora bicaudata

na te zien. En met succes. Niet alleen in Zostera noltii bleek de parasiet voor te

komen, maar ook in de Zuidafrikaanse Z. capensis Setchell en de Zuidoost-

australische Z. muelleri Irmisch ex Aschers. Alle drie soorten zijn vertegen-

woordigers van het subgenus Zosterella. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat

voor de determinatie van het materiaal niet uitsluitend naar de misvorming werd

gekeken, doch dat uit de geïnfecteerde plantedelen monstertjes werden genomen,

die zorgvuldig onder het microscoop werden onderzocht. Slechts wanneer de

6—7 m grote sporen met hun aan weerszijden uitstekende stekels werden gevonden,

werd de misvorming aan Plasmodiophora bicaudata toegeschreven.

In het materiaal van Zostera noltii, verzameld in Nederland, bleek de parasiet

slechts driemaal voor te komen. Twee herbariumvellen zijn afkomstig van R. van

den Bosch. Het ene vel is geëtiketteerd: „Schorren aan de Oosterschelde, september

1841", het andere heeft een nauwkeuriger vindplaatsomschrijving: „Zuid Beveland,

schorren aan de Zandkreek, oostelijk gedeelte, 15 september 1841". Mogelijkerwijze

zijn beide vellen afkomstig van dezelfde vindplaats. Het overige geparasiteerde

materiaalvan Zostera noltii werd een eeuw later verzameld, namelijk op 8 augustus

1951, op Tholen, op het slik in de Eendracht, door S. E. de Jongh, J. G. Sloff en

Th. J. Reichgelt (No. 19708).
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bulten in de onmiddellijke omgeving werd de parasiet niet aangetroffen, noch in

eerdere steekproeven elders op het Terschellinger Wad en op het Balgzand.

Aantasting van Zostera noltii door Plasmodiophora bicaudata is in Nederland

wel als een zeer zeldzaam verschijnsel te beschouwen.

Literatuur

FELDMANN, G., 1954. La végétation de 1'Etang de Salses (rive sud). Vie et Milieu4, p. 685-700.

,
1956. Développement d'une Plasmodiophoralemarine: Plasmodiophorabicaudata J. Feldm.,

parasite du Zostera nana Roth. Rev. gén. Bot. 63, p. 390-421, pl. XX-XXIV.

FELDMANN, J., 1940. Une nouvelle espèce de Plasmodiophora (P. bicaudata) parasite du Zostera

nana Roth. Buil. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord 31, p. 171-177.

Summary

The parasitic fungus Plasmodiophora bicaudata, which prevents the elongation of the internodes

ofZostera noltiiand gives the diseased plants a tufted appearance, has been found in three localities

in the Netherlands but is obviously very rare.


