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Aiidere slakken komen langs onze kust niet in aanmerking. Dat
deze zeer gewone alilcruik nog zéer onvoldoende bekend is,blijkt
uit de onlangs verschenen publicatie van NEWELL (1958). Een on-
derzoök naar de invloed van de Littorina-vraat lijkt me een uit-
gelezen onderzoek voor aan de kust wonende S.W.G.-ers.
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DE VOORTPLANTING VAN DE KIEZELWIEREN.
*ifttiHttmnt*niitiu..(fH(tUfttitimititu;nu*tittn»<f<f»;intHt<i()fin'ttH(nfmm.nunt|i)>n[ui.'i,,<,

Met veol bolangstelling heb ik het Zeepaard v-ïn mei j.l.
het interessante artikel van de heer A. van der Werf f over'Kie-
zelwioren gelezen. Wel enigszins tot mijn verwondering trof ik
^Tf^?-.^etf_a'?,n over de, 'v'OOI"bplan'fcing van dQzs plan-bengroép.
Enerzijds -was ik verwonderd over de afwezigheid van dit facet
in het artikel, omdat vooral do moderne systematiek zich juist
baseert op do voorplanting en de daarmee in verband te'brongon
IT!'^^ns-ele^?.an^er!'i^ds..toont de wel zeer eigelia'ardige voort-
planting van deze Dia-tomeeën nog eens overduidelijk, wat het
bestuderen van deze groep zo aantrekkelijk maakt.

Gelijk vele lagere organismen planten ook de Kiezelwieren
zich voornamelijk ongeslachtelijk voort. In vergelijking met de
andere eencelligon, die naakte protolasten zijn; vormt de aan-
wezigheid van het kiezelskelet een grote belemmering voor de
deling in twee doch-bercellen. Deze deling geschiedt nu als
volgt_: in het kiezelwier,- dat dus het best voorgesteld kan wor-
den als oen ouderwets pillendoosje met sluitende deksel - vormt
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zióh een scheidingswand. Aan beide zijden van de scheidingswand
zet zich nu een kiezellaagje af. Di-fc.vind-fc zodanig plaats, dat

zich binnen he t oude deksel een nieuwe doos vomrfc en het kie-
' zellaagje in de oude doos nieuwe deksel wordt. Naar alle waar -

schijnlijkheid zal figuur 1 deze "deksels" ingevilSkelde zin een
weinig verduidelijken.

Daar het doosj-e'van het kiezelwier alti5(3 kleiner moet zijn .
dan de deksel, ontstaan er bij de ongeslach-telijke voor'bplanting
dus twee individuen, waarvan het nieuwe deli'sel kleiner is dan het
oude deksel. M.a.w. ui-fc he-t moederindividu is een groot en een
klein individu ontstaan.

Een voortgezette deling van. deze beide DiatoTn.eeën brengt -
naast de even groo-fc 'blijvende individuen - een nog kleiner in-
dividu voor-fc. Deze reeks zou zo in -theorie kunnen-bli.]" ven door -
gaan, doch in werkelijkheid kan een kiezelwier_zich bij een be-
paalde minirauTn-groo-fcte-niet meer dèlen_en s-berft.

Onder bepaalde oms-fcandigheden" -treedt bij" sommige kiezëlwie-
ren een geslachtelijke voortplan-bing op. Althans bij de Pen-
nalés - do groep langwerpige, zich veelal bewegende Dia-fcomeeen-
valt duidelijk waar -te nemen, da-fc, wanneer de Mezelwieren een
aekere graad van kleinheid boreikt hebben, IVQQ cellen zich
tegen ellcaar aanleggen. ELke cölkern-deelt zich in vieren,doch
van de fe ver-wach-ben vier geme-bon onts'taan er slech-ts .twee me't
in elk -twèo kernen, waarvan één kern al spoedig verdwijn-t.
Een gameet wordt .uandelgamQet de andere rustgamee-b. Nu bars->

ten de kiezelpan+sers open en er treedt een conjuga-fcie op; de
wandelgamefen begeven zich elk naar dé rustgame-ten^n na def

versmeiting van beide game-fcen ontstaat;in elke moedoreel een
zveote. Hierna wern-t de zygote 'he-b pantser af, do aldus ont-
stane naakte groei- of auxospore neem-fc veel voedsel tp-fc zich
en groeit sterk uit, -totdat meerdere malen de grootte van de
moedercel is bereikt, (zie figuur 2).

'Bij de andere groop van Diatomeeën, de rondeonbewsgo3.ijko
Cen-fcraiès, is de aan de vorming van auxosporen voorafgaande
geslach-fceli^e voortplanting veel minder _ duidelijk waarneem-
baar.-In ieder geval blijft een öonjugatie achterwege: het
zich tegen elkaar aanleggen van twee individuen, -waarna krui -
selings'boide individuen eon gcdeel-bo van him protoplasma aan
elkaar afstaan, is nog nooit waargenomen. Naar alle waarschi^n
li.lkhoid vormt elko'vege-fcatieyo, dus nie-fc .fco'fc voor-fcplanting in
staat zijnde, ol tweo gamoteraaoedorcollen, die wel voor oen.-*

\^

verdere voortplanting lamnen zorg dragen. Van do in elke ga -

*'*
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me et'gevormde vier kernen degenereren er drie. De eenkernigo
/

gameten versmelten met elkaar binnen het kiezelparrfcser t.o'b
zygote, die auxospoj'e'wordtywelfeë onder s'fcerke grootte -.boe -
name de schalen van elkaar dringt; en later een nieuw pantser
van kie zei vormt' Nu heeft het Mezelwier weer een lichaams~
grootte bereikt, waarop de ongeslach-telijke voortiplanting
kan aanvangen l

.

De voor-fcplarrting van de Diatome'eën is dus voornamelijk ge -
baseerd op de ongéslachtelijke phaso. Om echïèr "bij de; afglij--
dende reeks weer t.o-b dé oorsuronltslijke grootte .fco kunhen. -te-
rugkeren is "de geslachtelijke voortplanting onorit.'beerli^k.

Tenslo-fcte wil ik graag bij voorbaat een overrbueel misver-
stand uit de weg ruimen. Dit artikolt^e is nie-t gsschreven om
de heer van der Werf f betwe'berig óp. een verzuim te attenderen.
Het leek mi;]' echter juist .zijn artikel aan te -vnllen Tne-t het
mijne'om hot 'beeld van deze plantongroep zo volledig Tnogslijk
weer te geven *

G, Spaink.

ZINGEND ZAND
i)iunttnnnt)ttHt»mi(ftntit)iin

Allereerst, m'n excuses voor dit ai"fcikeltje,-het, Is n.l.
nie-t na-büurhis'fcorisch, maar natuurloLiidig, maar -ter verdedi-
ging, he-fc heeft, allebei met de natuur -be maken. Er is vaak
veel méér op het strand te beleven dan alleen maar do vlood -

^

lijn af -fce "struinen" en je zij tas mot allerlei leuke dingen
vol te"stoppen. Om een paar voorbeelden "be hoomen: hoe komt
hot dat je, als je enige kilometers lang he-b s-bra.nd loopt, de
branding op'de ene plaats veel meer lawaai hoorf'ma'ken dan
b.v. 300 meter verderop; of hoe on-fcstaan die wi'fcte lichtzui-
len, die Je op bijna elke zonnige dag in do lèngterich-ting
van hot, strand zie-b vooral zoinor; hoe komt het dat. je de ene
keer een schip ver weg op de horizon ziot varen on een andere
keer, vaak als het veel dichter bij is, achter de horizon,
zodat ,1o alleen de rooküluim ziot; maar ook, en dat is voorï

de strandman van moer belang, hoe komt ho-b aanspoelsel op het
<

strand vaak zo keurig gesor-teerd -te liggen op do diverse aan-
suoellijn-fcjes on hoc is "het mogelijk, da-b soms zi.jaro vooruer-.t

wn, zelfs stenen en Tnetalenvooryorpon aanspoelen en vaak
zelf s'nog in de vloedlijn lig":on? Zo vond ik j-xron geleden op
het strand van Terscholling op de Bosplaa-t een be-tonnen voet
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