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Aa__yan der Werf f:

KIE.ZELWIEREN.
;

fig. 1 .fc/ffl. 6. f l
*

Een belangrijke groep van eencellige .wiereiï zijn de Kiezel-
vieren of Dia.tomeeëa. Echter . om het mooie en interessan-. » »

te van deze organismen -te kunnen waarnemen, .moet men de. beschik -
king hebben over een microscoop, da-fc' ongeveer 1CX)Ox vergroot.
^^?jT^-.^z^j.m^_z^?-.e,?n.lïlsu?e,t ? t? .00? yan .goe(3e af~
beeldingen met beschrijving ka n al. heel vat geleerd.worden.

Wanneer men dan eens in de.gelegenheid komt "Diatomèeén"
in natura te bewonderen, staat, men niet:geheel als een'kat'in
©en vreemd pakhuis.

r

Diatomeeën zijn^anten, daar zij, in, het .daglicht met be-
hulp ^o bladgroen (chlorofyl), dat vetiswa.r door een-g.eibnd-
ne'kleurstof wordt overdekt, uit het koolzuur in de lucht'de
koolstof ^yoor eigen gebruik vrijmaken en daarbij zuurstof pro-
duceren (koolzuurassimllatie).

Vele bezitten echter de mogelijkheid_zich voort te bewegen
en mvertand daarmee worden de Dia-tomeeen door sommigen tot de
dierlijkeorganistten geï'ekend.

f

Deze^voorbeweging berust echter (zöaïé later zal worden uit-
een^et). vooreen groot ded op de protopÏSs»st,o.lng:-aÏ.-in
vele plantencellen voorkomt en die bij de DiatomeeÖn in büi-fcén-
gewoon:s'fcerke mate tot ontvifckeling is gekomen. Ook op grond
daarvan moeten zij dus tot het pLan-tenrïjk^rden gerekende

Diatomee.en^zijn liefhebbers, van een koelQ, en .voch-fcige pmge-
ving.,_ De^ meeste leven in. .yater,; hetzij; ^t, bïak of zoui:van
niet te hoge tempera tuur, (optimum 5 - 15° G,)./Een aantal:leeft
tussen vochtig mos, in voch'fcige bodem, op mtte.glasruiten van
broeikassen, enz.

.-,

Zij bestaan uit een tweedelig doosje van kiezelzuur/ twee
bak"s (va^a» hun »,B: (ai(.tw,e).<>to»,s(de,ïtj.);-dle »t
hun opstaande randen over elkaarheensluiten en waarbinnen zich
het protoplasjna met de kern, de chromatoforen en andere inslüit-
sels bevinden. De bodem van de beide bakjes wordt "Schaal"' (val-
va).. genoemd, de opstaande randen "Gordel" (nLeura).

.^S^S^^ ^^S te;ee%t
meestQ gevallen .krijgen we een totaal verschillend'beeld te zien.
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De gordelzijde heeft bijna steeds de vorm van een rechi-
hoek met afgeronde hoeken. Naar gelang de hcwagte van de gordel
is deze rechthoek platter of- hoger, in sommige gevallen zelfs
hoger dan breed. Dit komt vooral bij ket-tingvormende soor-fcen
voor.

De schaalzijde kan daarentegen alle denkbare vormen bezit-
ten: cirkelrond, elliptisch, lancet- of staafvonnig, al dan

nle't ingesnoerd, recht of S-vormig enz.
De uiteinden kunnen afgerond of toegespitst zijn en soms

eindigen zij in een naald. Ook zij kunnen sterk ingesnoerd
zijn, zodat zij als "snuit"- of "kopvormig" worden onderschei-
den. Natuurlijk spelen deze Mjzondérheden een rol bij het "be-
palen der soorten.,Ook de vorm en het aantal laeurstoflichaamp-
jes (chromatoforen) per cel is daarvooy van "belang, maar de
beste determinatie-kenmerken worden geleverd door de tekening
(structuur) van de schaal. De structuur bestaat veelal uit rij-
en punten'of celletjes, z.g. areölen, die bij de öirkelronde
(oentricate) Dlatomeeën niet alleen straalsgewijs ;van hef oen-
trum naar de rand verlopen, maar bovendien böogvormig gerang-
schikt zijn, zodat uiterst ingewikkelde pa-bronetl van 'büi'fcenge-
wone schoonheid ontstaan. Vaak draagt de rand van de schaal
een krans van kortere of langere stekels of ook wel lange aan-
hangse^s, die met elkaar vergroeien en dan tot een kolonievor-
mlng aanleiding geven.

De ovale- en langwerpige soorten (Pennate Dia-fcomeeën) tïe-
zitten eveneens een uit areölen opgobouwdë schaalstrüctuur,diey

echter meer rechtlijnig van de rand naar Se lengte-as van de
schaal is gericht, zodat déze Dia-boinee'éri een geveerd uiterlijk
hebben. Niet altijd staan deze "lijntjes" (eièenlijk groetjes
of kamertjes) loodrecht op de lengteas van het doosje, vaak
;ljn.l^ln^.t^iadea_ultst»l^.(d.ve^nt),a,n..d,'uiteln-
den instralend (convergent) gericht. y/. /.\

$% '<;\

De Centrioat-e Diatömeeën zijn ^ '/Ayf
, (zie figuren)?s

altijd oribewegelijk, het zijn echte plank-fcers, d»w.z. zij zwe-
.ven la het water en zijn aan de willekeur van stroom en golf -
slag overgeleverd.

De Pennate daarentegen kunnen naar het al dan nietaanMe-
zig zijn van een "bewegingsorgaan, de rhaphe, worden onderschei-
den in: 1. Arhaphlden (zoróer rhaphe, dus onbewegelijk).

2. Monorhaphlden (met eenrhaphe op één der schalen).
fc

3. BirhaiAiiden (met een rhaphe op beide schalen).

.
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De rhaphe bestaat uit een nauwe spleet in de schaalwand, een
soort zaagsnede,: in de lengterichting van de cel. Deze spleet
is in het centrum van de schaal door een massief gedeelte on-
derbroken en vormt aan weerszijden daarvan een naar binnen ge~
richt kanaaltje. Dit gedeelte wordt. centrale knoop of nodulus
genoemd. Aan de "beide uiteinden der schaal splitst de rhaphe
zich in een -trechtervormig en in een haakvormig gedeelte, teza-
men de eindknoop of terminale nodulus vormend. De soanning in
het inwendige van de cel (doosje) doet nu pro-fcoplasma door de.
rhaphe-spleet VB.S.V buiten treden. Maar dit protoplasma is in
voortdurende stroming en in de spleet stroomt hét nu eens in de *

richting der eindknopen, dan weer in de richting' van de cen'fcra-
Ie knoop en door de beide kanaaltjes weer terug naar het tnwen-
dige' van de cel. Deze stromingen van het protoplasma in de rha-
phe en door de noduli, die telkens svan richting veranderen,doen
de Diatomee voortbewegen. Als een tank op rupsbanden schuift hij
voort en hij kan evenals deze, allerlei eapriolen uitvoeren,

Natuurlijk geldt dit voornamelijk voor de birhaphide soor-
ten; de monorhaphide hech'fcen zich meestal met de rhapheschaal
aan een of ander voorwerp, vooral waterplanten, vast en ver-

J.

plaatsen zich daarop over kleine afstanden. Vele birhaphiden be-
wonen de weke:, min of meer zandige bodem van schorren en slikken
langs de kust. Zij worden bij elke vloed onder een nieuwe laag
materiaal bedolven, kruipen bij eb daar doorheen en leggen met
behulp van afgescheiden gelei de slikdeeltjes vast. Op deze ma-
nier helpen zij mee aan het ophogen der wadden en zijn daardoor,
mede door hun. chemische invloed, van bodemkundige betekenis.

Bij eb over de zand- en slikplaten in de Waddenzee wandelend
en ook wel op een tocht langs het Noordzeestrand kun je de Dia-
tomeeën als bruingele plekken met het blote oog waarnemen.

Reeds met een's-berke loupe (12 x -b.v.) zijn ze als -bruine
streepjes op en tussen het bodemmateriaal te zien. Onder ongun-
stige omstandigheden en vooral Mj afs-beryen wolden deze pLek-
ken gQelgroen; de geslbruine kleurstof, die het chlorofyl over-
dekt, verdwijnt dan en de groene kleur van deze laatste stof
wordt zichttaar.

Over het algemeen ontstaat in planten bij assimlla-tie een
reservestof, die zetmeel wordt genoemd. Bij de Diatomee'én en
ook bij enkele andere wiergroepen is dit.nie'b het geval; zij
vormen als reservestof vette olie, die als druppels in het pro-
.boplasma wordt afgescheiden* Deze vette olie is van grote "bete-
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kenis voor de_organismen, die de Kiezelwieren als voedsel ge-
bruiken. Behalve bodemdieren als zand- en sliketendè wormen en
weekdieren, zijn het de verschillende planktonkreefijes, die,
van Diatomeêen^leven^ Ook jonge vis bijv. de haring,"is'voor
zijn voeding:op Diatomeeën aangewezen, speciaal op de plankti-
sche Centricaten. De olie-achtige producten, he-b "ve-b", dat
in_deze vissen voorkomt, hebben hun oorsprong in deoliedrup-
pels van de Kiezelwieren. Op hun beurt ontlenen de grotere
vissen en ooïc_de zee-zoogdieren (walvisachtigen) hun ve-b(traan)
aan de kreef-bjes, de jonge vis en de'vleugelsiakken, die zij
in grote hoeveelheden verorberen, uiteindelijk worden de vis-
sen en sneciaal de walvisaclrbigen gejaagd door de'mens, laats't-
genoemde vooral om van hun. traan een vervangingsmiddel'voor
"boter te produceren. In feite vormen dus de oliedruppels uit
de Dia-bomeeën één_der groróstoffen voor de margarinebereiding.

.ïlet is geenszins omogelijk, dat ook de aardolie oorspron-
kelijk afkomstig is van de olieachtige producten uit fossiele
Diatomieeën, die vaak in me-fcersdikke lagen in praehis-fcorische
zeeën zijn afgezet en die thans als Diaiomeeën-aarde (Kiesel-
guhr) worden ontgonnen. Deze Dia-fcomeeën-aarde vindt veeïvuldig
-toepassing in de industrie voor isolatie en filtratie, als vui-
stoffen als ópslorpingsmiddel voor gemakkelijk ontplofbare
stoffen (acetyleen, nitro-glycerine}.

J.H. S t o c k:,-

'^

H_E_T___SJLR_A_N_D ..V A N ROTTUMERPL'AAT

Tussen'de Waddeneilanden Schiermonnikoog en Rottumèroog
liggen nog een drietal eilanden, minder'bekend en haast nooit
door biologisch geïnteresseerden 'bezocht. Het dich-fcs-fc bij Bot-
tumeroogli^-fc^he-fc'eiland Rot-fcumerplaat, meer westelijk liggen
Bosohplaat_ (niet te verwarren met" de geli.jlcnam.ige strandviakte
op Terschelling) en Siinonszand. Doorheen toeYaÏÏigeomsta^dïg-
heid_was ik_in de gelegenheid het grootste tevens~belangri.}k^
sie dezer eü.andjes, Bot-fcumërplaat, .fce "bezoeken. Ik 'ben Dr«
Kamps van de Rijkswaterstaat, -te Baflo, erkentelijk voor de or-
ganisatie van dit korte bezoek. rï

Het "belang van Rottumerplaat ligt in het kader van:de land -
aanwinning. Op alle mogelijke manieren wordt.getracht de duin
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