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Nieuw gevestigde soorten van het geslacht Polysiphonia (Rho-

dophyta, Rhodomelaceae) in Zuidwest-Nederland

Herre Stegenga (Rijksherbarium / Hortus Botanicus, Postbus 9514, 2300 RA

Leiden)

Introduced species of Polysiphonia in the SW Netherlands

Morphological descriptions are given of two species ofPolysiphonia introduced into SW Nether-

lands’ coastal waters in recent years, namely: P. devoniensis, formally described only in 1993 and

previously known from SW England, and P. senticulosa which is regarded as an “alien” and

probably originates from the northern Pacific.
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The confusion surrounding the identity of P. “violacea” in the Netherlands is discussed: it is

concluded that only a few old records (1940, 1951)belong to P. fibrillosa, but that all recent finds

belong to P. harveyi, now a very common species; the latter’s introduction dates back to 1960.

A revised key to the Dutch Polysiphonia species with four pericentral cells is given.

Inleiding

Een eerdere bewerking van de Nederlandse Polysiphonia’ 's 2 gaf een totaal van

9 soorten, waarvan 8 in Z.W.-Nederland. Het is overigens opvallend hoe weinig

materiaaluit Z.W.-Nederlandtot die tijd beschikbaar was in herbaria. Ten tijde van

de Flora3 leek deze situatie nog niet sterk gewijzigd, met dien verstande dat de

vondst van P. brodiaei (Dillwyn) Sprengel was geherdetermineerd als P. elongata

(Hudson) Sprengel, P. macrocarpa Harvey in Mackay was toegevoegd en P. viola-

cea (Roth) Sprengel sterk in aantalwas toegenomen.Sedert in 1993 een herinventa-

risatie van de Z.W.-Nederlandse algenflora begon zijn evenwel belangrijke veran-

deringen geconstateerd: twee Polysiphonia- soorten zijn gevonden die kennelijk

nieuw zijn voor ons land. Daarnaastnoopten de recente nomenclatorische verwik-

kelingen rond P. “violacea”
' 4 5

tot een hernieuwdonderzoek naar de identiteit van

het Nederlandse materiaal dat voorheen tot deze soort werd gerekend.

Polysiphonia devoniensis Maggs & Hommersand - Plaat I

Planten zodevormend, roodbruin; kruipende assen tot ca. 150 (lm in diameter, de

segmenten ongeveer even lang als breed. Vasthechting door middel van één- of

meercellige rhizoiden (soms vertakt) die in open verbinding staan met een pericen-

trale cel en terminaal een hechtschijfje kunnen vormen (Plaat 1,2). Opgaande assen

endogeen ontstaande uit de kruipende assen, tot ca. 5 cm hoog, tamelijk schaars

vertakt, de primaire zijtakken van exogene origine en niet geassocieerd met tricho-

blasten; adventieve zijtakjes kunnen ontstaan op de basale ("litteken") cel van de

trichoblasten. Opgaande assen tot ca. 100 pm in diameter, de segmenten l-2(-2,5)

keer zo lang als breed, nabij de toppen korter. Alle vegetatieve segmenten met 4

pericentrale cellen, zonder corticatie. Trichoblasten (Plaat I, 1) talrijk, hoewel niet

op ieder segment, meestal 2 a 4 keer dichotoom vertakt, tot 1 mm lang.

Als voortplantingsorganen zijn tot nu toe slechts tetrasporangia gevonden

(Plaat 1,3), gevormd in een aantal aaneengesloten segmenten vlak onder de thallus-

toppen, de assen vaak iets gekronkeld door verspringende positie van de sporangia

in opeenvolgende segmenten. Tetrasporangium-dragende segmenten met 5 pericen-

trale cellen, de (korte) fertiele pericentrale cel met tetrasporangium, 2 lange en

1 korte dekcel. Volwassen tetrasporangia bolvormig, ca. 75-80 pm in diameter,

tetrahedraal gedeeld.

Leg.: H. Stegenga, havenkanaal van Goes (coörd.: 52.5-395.0), 28 aug. 1996; idem, 19 sept.

1996 (L); H. Stegenga, Yerseke oesterbank (coörd.: ca. 64.0-389.0), 30 juli 1997 (L).

Opmerking — Deze soort vormt zoden op beton of schelpen, in stagnant water of

(getijde)poelen; de planten in het havenkanaal van Goes waren gemengd met een

opvallend dichte vegetatie van Sphacelaria rigidula Kützing. Aangezien deze locatie
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Plaat I. Polysiphonia devoniensis Maggs & Hommersand. 1. Detail van thallus vlak onder de top,
met trichoblasten. 2. Detail van kruipend filament met rhizoid voorzien van hechtschijfje.
3. Tetrasporangia [cc = centrale cel; co = (lange) dekcel; co

3
= korte dekcel; fpcc = fertiele

pericentrale cel; sc = littekencel (van trichoblast)].
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van een nieuwe asfaltlaag is voorzien, kort na de ontdekking, moet nog maar afge-

wacht worden of de populatie van P. devoniensis zich hier heeft kunnen handhaven.

Qua morfologie lijkt P. devoniensis op P. stricta (Dillwyn) Greville, die ook zo-

devormend kan zijn. De twee belangrijkste verschillen zijn: 1) de sterker vertakte

trichoblasten
— hooguit twee keer bij P. stricta, en meestal ook mindertalrijk; 2) de

aanwezigheid van een derdedekcel bij de tetrasporangia - bij P. stricta (evenals bij P.

senticulosa - zie hieronder) slechts twee lange dekcellen.

Polysiphonia devoniensis is pas redelijk recent beschreven van de Engelse zuid-

westkust.
4

Daarom is het aannemelijk dat het een soort is die elders (inclusief

Nederland?) over het hoofd is gezien. Dit neemt niet weg dat dekwalificatie van de

Engelse vindplaatsen als "matig tot zeer sterk geëxponeerd aan golfslag" nietop de

Nederlandse locaties van toepassing is: derhalve zal over de identitieitvan deze

vondsten nog niet het laatste woord gezegd zijn; belangrijk voor een goede identifi-

catie is de structuur van de sexuele voortplantingsorganen, tot dusver hier niet

gevonden. Evenals in Engeland lijkt de soort bij ons een kortstondige groeiperiode

gedurende de zomer te hebben.

Polysiphonia senticulosa Harvey — Plaat II, III

Planten deels zodevormend, grote bossen van talrijke opgaande filamenten vor-

mend, tot 30 cm hoog; donkerrood, bij drogen naar zwart verkleurend. De dicht

vervlochten kruipende assen tot 200 mm in diameter, met segmenten die vaak

korter dan breed zijn, vastgehecht met rhizoiden die in open verbinding staan met

een pericentrale cel; rhizoiden soms vertakt en een terminale hechtschijf vormend.

Opgaande assen tot 200 mm in diameter, de segmentenextreem variabel in lengte,

van '/3 maal de diameter vlak onder de top en in korte zijtakjes, tot ca. 7 maal de

diameter in oudere hoofdassen (maximaal 1,5 mm lang). Vertakking van de op-

gaande filamenten frequent, in de hogere delen vaak om de 2 a 3 segmenten;

primaire vertakking exogeen, adventieve takjes (Plaat III, 2) kunnen endogeen,

vaak in de oksels van primaire zijtakken, ontstaan. Er is een duidelijk onderscheid

tussen indeterminateen determinatelateralen: de eerste herhalen het vertakkings-

schema van de hoofdassen, de andere zijn in principe onvertakt hoewel ze secun-

dairweer via endogene vorming indeterminatelateralenkunnen afgeven. Volgroei-

de determinate lateralen voorzien van een stekelpunt, oudere takjes vaak terugge-

kromd. Alle vegetatieve segmenten met 4 pericentrale cellen, zonder corticatie; de

pericentrale cellen meestal recht, in lange hoofdassegmenten soms iets gespirali-

seerd. Vegetatieve trichoblasten ontbreken nagenoeg.

Spermatangia in stichidia(Plaat II, 1), ontstaan uit onvertakte trichoblasten aan

de thallustoppen, één trichoblast per segment; vele proximale segmenten van de

stichidia fertiel, de eindelingse 3-7 cellen evenwel steriel. Volgroeide stichidia

langwerpig kegelvormig, tot ca. 400 pm lang en 75 pm breed.

Procarpen (Plaat II, 1) gevormd op het tweede segment van een vrouwelijke

(vertakte) trichoblast. Volwassen cystocarpen (Plaat III, 3) urnvormig met een dui-

delijke hals, tot 500 pm lang en 300 pm breed, het pericarp opgebouwd uit zeer

regelmatige celrijen.
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Polysiphonia senticulosa Harvey. 1. Top vanplant met mannelijke stichidia. 2. Thallusde-

tail met tetrasporangium-dragendezijtakjes (let op stekelpunt). 3. Detail met tetrasporangia (leg-
enda als Plaat I). Let op ontwikkeling van adventieve takjes in fig. 2 en 3.

Plaat II.
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Tetrasporangia (Plaat II, 2,3) gevormd in zijtakjes van beperkte groei, 1 per

segment, de sporangia in een rechte rij liggend, bij rijping vaak ietwat samen-

gedrukt; de zijtakjes worden stichidium-achtig. Tetrasporangia-dragende segmen-

ten met 5 pericentrale cellen, de fertiele (korte) pericentrale cel met sporangium en

2 lange dekcellen. Sporangia tetrahedraal gedeeld, in volwassen toestand ca. 80 x

110 pm.

Na de eerste vondst [leg.: H. Stegenga, Gorishoek (coörd.: 64.0-393.8), 4 mei 1993] is deze

soort sterk uitgebreid, hoewel tot nu toe beperkt tot de Oosterschelde. Waarnemingen zijn

gedaan van Westbout op Schouwen (coörd.: 41.0-410.4) tot Strijenham (coörd.: 69.4-393.4)

en vanKats (coörd.: 51.5-399.4) totYerseke oesterbank (coörd.: ca. 64.0-389.0).Alle materi-

aal is in L.

Opmerking — Polysiphonia senticulosa is klaarblijkelijk verwant aan de inheemse

P. stricta. De meest consistente verschillen zijn: het bezit van een stekelpunt op de

derminate lateralen, het duidelijk onderscheid tussen determinateen indeterminate

lateralenén de frequente ontwikkeling van adventieve takjes.

Polysiphonia senticulosa is beschreven van de noordoostelijke Stille Oceaan

(USA - Staat Washington)
6

en komt ook in Japan en Korea voor.
7

De soort is recent

als "alien introduction" herkend in Australië en Nieuw-Zeeland.8 Sommige au-

Polysiphonia senticulosa Harvey. 1. Thallustop met procarpen / jonge cystocarpen (tr =

trichogyn). 2. Ontwikkeling van adventieve takjes (endogeen) in de oksel van zijas. 3. Volgroeide

cystocarp.

Plaat III.
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teurs
9

geloven dat P. senticulosa synoniem is met P. morrowiiHarvey, eveneens van

de noordelijke Stille Oceaan afkomstig, maar anderen bestrijden dit. 10

Nederland lijkt het eerste land waar deze soort is gevestigd, maar gezien de

spectaculaire opmars zal het niet bij Nederlandblijven: gedurende het voorjaar van

1998 was P. senticulosa al één van de aspect-bepalende algen in vegetaties bij

Strijenham en in deoesterputten bijYerseke. De soort ontwikkelt zich gedurende de

herfst, winteren vroege voorjaar en is geheel afwezig in de maandjuli, augustus en

september. Hij groeit in het laag eulittoraal tot sublittoraal, maar ook in getijdepoe-

len tot hoog eulittoraal. Tetrasporangia zijn gevonden van novembertot juni, sexue-

le voortplanting in dezelfde periode, maar minder frequent.

Enige aantekeningen bij Polysiphonia “violacea” in Nederland

Blijkens recente literatuur4
moet een momenteel in Nederland zeer frequent voor-

komende soort gedetermineerd worden als Polysiphonia harveyi Bailey; deze soort

is de laatste decennia meestal geïdentificeerd als P. violacea, een naam die niet

meer gebruikt mag worden omdat het type van P. violacea identiek bleek aan P.

fucoides (Hudson) Greville (= P. nigrescens). Vele oudere Europese waarnemingen

van “P. violacea” worden nu tot P. fibrillosa (Dillwyn) Greville gerekend, maar een

deel ook tot P. harveyi. Polysiphonia harveyi wordt beschouwd als een soort die

ingevoerd is van de Noord-Amerikaanse oostkust, maar al langere tijd in Europa

gevestigd; P. fibrillosa is een inheemse Europese soort.

Polysiphonia fibrillosa en P. harveyi zijn beide soorten met een basale aanhech-

ting (zelden ook deels kruipend), 4 pericentrale cellen en in de basale delen van de

hoofdas een (lichte) corticatie. De belangrijkste verschillen tussen de twee zijn:

1) Het ontstaan van zijtakken: bij P. fibrillosa op de basale cel van trichoblasten,

bij P. harveyi in plaats van een trichoblast.

2) De positie van de chloroplasten: bij P. fibrillosa op zowel de radiaire als de

perifere wanden van de pericentrale cellen, bij P. harveyi alleen op de radiaire

wanden zodat de perifere wanden opvallende 'vensters' vormen, goed te zien

onder het microscoop.

Bij het doornemen van de collecties van Polysiphonia in L is komen vast te

staan dat P. fibrillosa nooitmeer dan zeldzaam is geweest in ons land. Slechts twee

vondsten uit Z.W.-Nederland zijn als zodanig te determineren:Brakman, 1940, bij

Goes
-

ook door Veldkamp
2 vermeld; Den Hartog, 1951, in de oesterputten bij

Yerseke. De eerste vondst van P. harveyi is, voorzover vast te stellen, gedaan door

W.G. Beeftink en J.G. Roeleveld, 21 juni 1960, in het Kanaal door Zuid-Beveland.

De soort is sindsdien zeer sterk uitgebreid en nu één van de zeer algemene algen in

de Oosterschelde en Grevelingen, voorkomend door het gehele jaar, vaak epifytisch

op andere algen zoals Sargassum en Chondrus.

Het is dus niet verwonderlijk dat P. “violacea” in de literatuur van vóór 1960

slechts spaarzaam vermeld wordt: na Veldkamp is het Den Hartog
11

die P. violacea

alleen vermeldt van enkele collecties uit het (stagnante) Kanaal door Zuid-Beve-

land, verzameld in 1954
-

helaas is dit materiaalniet teruggevonden zodatonduide-

lijk blijft of dit P. fibrillosa was dan wel een eerdere vondst van P. harveyi.
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Herziene sleutel tot de NederlandsePolysiphonia-soorten met vier pericentra-

le cellen

Opmerking — Polysiphonia macrocarpa,
eerder vermeld voor Nederland 3

,

is hier niet opgeno-

men: het materiaal wordt nu tot P. stricta gerekend.

la. Planten in de regel met een duidelijke basale vasthechting en, althans ba-

saal, één duidelijke hoofdas —» 2

b. Planten deels zodevormend, met kruipende assen en vele opgaande assen —> 4

2a. Hoofdassen en voornaamste zijtakken voorzien van een sterk meerlagige

corticatie; jonge takjes spoelvormig, sterk ingesnoerd aan de basis

P. elongata

b. Hoofdas met onvolledige corticatie, vaak alleen in de basale delen; zijtak-

jes niet opvallend ingesnoerd 3

3a. Zijtakken aangelegd op de basale cellen van de trichoblasten; chloroplas-

ten in de pericentrale cellen zowel op de perifere als op de radiairewanden

P. fibrillosa

b. Zijtakken exogeen aangelegd, onafhankelijk van trichoblasten; chloroplas-

ten in de pericentrale cellen alleen op de radiaire wanden P. harveyi

4a. Planten met duidelijk onderscheid tussen indeterminatelateralen en deter-

minate lateralen, de laatste met stekelpunt P. senticulosa

b. Geen duidelijke differentiatie van indeterminate en determinate lateralen;

takjes zonder stekelpunt —> 5

5a. Trichoblasten tot 4 maal dichotoom vertakt; tetrasporangia met derde dek-

cel P. devoniensis

b. Trichoblasten hooguit tweemaal vertakt; tetrasporangia met twee dekcel-

len P. stricta
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