
Nieuwe algen in Zuidwest-Nederlandse st 
brakke wateren1 

Herre Stegenga (Nationaal Herbarium Nederland, Postbus 95 14,2300 RA Leiden) 

New records of algae in stagnant saline and brackish waters in the southwest Netherlands 

Morphological descriptions and distributional data are presented on three species recently intro- 
duced into the SW. Netherlands and predominantly occurring in the non-tidal Lake Grevelingen 
and Lake Veere. Both Asl>erococcus scaber and Acroclzaeti~im balticum are European species 
which have rarely been reported after their initial description; Leatlzesia verruculijormis is appa- 
rently an introduction from the NW. Pacific and has not yet been reported from other European 
sites, maybe due to its very small size. 

Inleiding 

De uitvoering van de Deltawerken heeft in ZW-Nederland een aantal stagnante 
wateren doen ontstaan die a1 naar gelang het beheersregime een hoger of lager 
zoutgehalte hebben. Belangrijkste van deze wateren zijn Grevelingen (zoutgehalte 
ca. 30%0 saliniteit) en Veerse Meer (ca. 13-17%0 saliniteit, fluctuerend 0.m. door 
afwisseling van zomer- en winterpeil). Sedert in 1993 een herinventarisatie van de 
ZW-Nederlandse algenflora begon, zijn deze meren onderwerp van floristische 
studie. Het is gebleken dat het zoutgehalte van zeer grote invloed is op de soorten- 
samenstelling en ook op het soortental: in het Veerse Meer zijn ondertussen ca. 25 
soorten meercellige bentische algen geregistreerd, voor de Grevelingen ligt dit 
aantal boven de 90, zelfs meer dan v66r de afsluiting. Daarnaast bleken deze nieu- 
we habitats een aantrekkelijke vestigingsplaats voor niet eerder in Nederland gesig- 
naleerde soorten.:! Over drie hiervan, twee bruinwieren en een roodwier, wordt 
verslag gedaan. 

LEATHESIA S.F.Gray (Phaeophyta, Leathesiaceae) 

Leathesia verruculiformis Y.P.Lee & 1.K.Lee - Plaat I 

Planten minuscule halfbolvormige kussentjes vormend, maximaal 1 rnm in diame- 
ter en 200 ~JTI hoog, bestaande uit een kleine pseudoparenchymatische kern en een 
mantel van radiaire filamenten van beperkte groei - de paraphysen. De kern bestaat 
uit kleurloze cellen die tot 15 x 60 pn meten en deels het substraat [Surgassum 
mclticum (Yendo) Fensholt] kunnen binnendringen. Paraphysen langwerpig knots- 
vormig, tot 8-lo(-12) cellen en ca. 150 pn lang, basaal met een diameter vanaf 3 
pm, naar de top toenemend tot 10-12,5(-17,5) pn; basale cellen cilindrisch, tot 7 
maal zo lang als breed, eindelingse cellen (3 ii 4 stuks) tonvorrnig en ongeveer even 
lang als breed. Cellen van de paraphysen met CCn of twee parietale chloroplasten. 
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