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§euwenlang heeft d"e mens d"e zee beschouwd a1s een rustJoos oppeïrrlak,
die eerst verhinderoe en later hielp om de wereld te ontdekken. !e
mens leerde ook d.at d"e zee een rroed.selvooïraed. was, waar men vri j-
l-ijk rran kon oogste n .
Het is eehter pas sinds* LS72 ( toc,ht van H.lU.S. ChallÍnger ) aat
de studie van de zee en d"e rrarlëtelt van het leven konden worden be.g.

s tud.e erd .

Kenmerken rran de zee , d"Íe van uitermate groot belang zj.jn voor de
biologische toestand.



,e 1:_lewone ,, {leine 7,.:?éTL Zi::li aT!:'.1-{È?a ,:^ :,a1,a': -] --3ll : :'.a.2: :ie al:-

te L;ceanen ku-naen eeij ore-ote i:er=j.re:- '-.rat: JT;Ji2-.Ie2i 1o-oco r.iJ -o-[3]1 . l'

z1 :tt de] i,:t, ::oa.l:' bii de -Jiii li;nen t \jà?T Ce I i ec'Le 11 -- i1'-'eï la s

rjoöít ciez,e aiiente is eï' :n d-e zee een. zee!: gnoie liabitat / I--"e1'ts-

-l S-:..g ) 
"

-;-e;;r*e**: I . clf-,. í i --.§ :

.ire zee i -s 'i'lic. t :,.il.esci'ieiici---- l-io'-,-' : r?Y''?eir zcz:Ls li;1 x iiet 'l :,:n-u ej'i

oe :',)ei{a,-=-l'nl,.cita:r " ,e 'nt:eïizer-i -'loc I ;ret -l even 7'\ ' TL :

9j Í rff--r,.r- i.i:rir),i :

rien g3wi;'1 g tra-n cje i:: ve:itoi,.iiili,, i:-eriTt,ia olet:te, io-t waar C -4 1ic,lt*

e1 wa,r,rrtestr:a1 :n ccor:il-,:inlen ig Ce lane te.t-,-r3íl3.illlr1l iii Ce dteoc:li-'

Cr:lerr vaii Ce Ocea.nen. ie ,..ratnte c-r:in, t .li:t r:€Cj'rt$treÈIIS C-i"ro:: irLrd*

ilei va.n bestralIng naal:' ce di ene re d-ele;i d-oorr r'^Iàï11' de; -"1aí'ii11;t:stl:ii*

-l-et-t wCt-cLeli 6;r-.i.i i:=ei S i n r:le Cr,, irenijSie wai;el'XXi ii-|ierl Ïea,):s':'i:1;eei,d- r Íl]e-l.l:

in rit: el:,:l.ert€i of .rt 
'i r1i.l-eiti ira.i? al cci' ci e ci.l'crii:t.Ii e v:tii he ',"later* ''/oor*

aL Ce .re-r1,.i c?,1e wa1e r'lewe1il:]en zi:n daarbi j 1ra.j1 :'"llote br:tr:]ler:iis,

cl a.t l,il zes.,:;e.n de \r:.c i,C..ren t1p.:::r.u 
'[ren-^CËïij.I3.a,]hai..j gtïOmjiiig€rn, Cie in

benaali;C .:aai-oE]lteIt rlAn de Llceaan i:Unnen \rooi'i\:OIÍlÉ)í..

;ïn.rooitts is ct: oí-r,í noir qriei-ctiil;a v=.1- ce ;::c,r.:e::,:'e1e.9',ii, dcil-r ale .:\ari

ve--,.,aïtrii,e ,,,;a..Ier. j-,EEel:i, tlen ir+ïlsqel i;]te r:.cIe-Lninl. ís echtei' slccilis
'va1l zee:i ueringe betei.;enis va()-íl eel" C-cel trel'-."--i:nie v-'Í ''SlarIilll-r' \ra jl

irI x8ï,*rie wLL-terÍ'i a:jsi.i ns i,-i ci e c i et:t,te ie-l-en vll d e iia t1:,,. h? o'.-:d-a.t -'.';a-Í''n

i,,ràteï liCi:rtef is r;:-r.n j.:Oi..:.d Vater eli hei; '.":l.flíla ',iiai t- i- .l'rha..- r,re O!r C-e

k:lr-c-e c;)ii-e.tjla-,..!: bliif I $ri i-rr+l ,1t.,'''l' icili 'ja:-lrnrd e i,i, v?:-'it1\i.:ait-.

:-iili)t-. -i.i,. ::e'i; ri.r i,li r; r-l;t van il-a ,,i.:1ant-l-:icil(-' iJcea.;.ii e'.(t tan l.l o,-:rd cL-l raft ten

;j,ijr.:C-5;n \ia-ll- Ce ,.lrreilil,:1:lro,l ii,'nl:.,r.; - 'i=Di:lll crl ,f .!'; i, :::.tli;Él.f nc :'Ln-

geli ïe ye::-r^iCiiÍ,et!, i^Ofi i'l,:n i:e-u telïC:)llir.t,,i:r - -1 '- . i t) 1 !-aai rjr; :.'i':Oi€

1iaSïS'l,e]-l .rn . Lt't-e la.ce i. I .

l:rb,:l

.'i;,ltcgr'atuu-: wi., ,"1,.t,,i-n .É-ln viilt 0 rc'5 rj il'iíl llL.li,ar frit{lnic or.) ve rlsciLil--1 en*
,f e 0 iaa1,Sïí.r-r:l l-ï1 d...: i,.Il a-r:]i; j SCiie 0Ce,,.,an i iort'í''.tU'-:: i.'l '{,':i:Cefi r.: l-i *

Cl'i.is";

; , ,1,.r::.].. i :' :r,-i.,., .,-; 
" 1Co lri. ilr'. 2oo z " .Br:.

C

i5c
,.i nn

i0c0
.i; -tt3

'_; l: '-L" t /

),-, t
L i,.

1". ll

,.\ ::íl:'

26 ro
14,0
8r0
4ro
)n

)! nr_.1 ,

iï 'l

I ,: /\LLs

it ,i)
-! ;)-t.'



I

Tabel 2.
.t)e uitgestrektheid , d.Íe en het aandeel- rraï1
zoïle's hebbent t.o.-\r. het $ota1e door d.e zee
aard oppervlak.

ir íi ''.,IÍl t-::i l; rt-L , 3]-111" c ir i e !t 
=

rrr ,, ..;- .1.,-l ,..i.:. '.;...,

,-;. r-i r., ,, , , 
t,,-, ,i., .-.i , r:l 

"
l-i ' r'i,; ..-: -t - ". ,,.,:, -) f . i

0-200
200-1u00

1000-2000
2000-1000
1000-4000
4000-5000
5000-6000
6000-7000
meer dan ?000

?-'7 . ' -, -, -1- .j c cli

-- t) .-1 rlen
i, ,2 i.:t rr i r-r eii

?,.ri jit -.1.:íi
1,.) t?' itrl i j c.-.-"i

:l-it.1 :tll,rce:t
8n.l :r1l:,:r.l.i

irri, i-l Jael-i
l,l y i. l't , 1.i Oe n

716
A7"ttJ

4r2
6nB

19, b

33 ro
23 r5
1r1
0r1



')
,.i -,.,-i"--rr-,.r"] i-; 

-t .i,, ".." ,,, | ,

r'.r:t I ., ', ',:1rl-lr i I Lji- r ,j., :'-)) : r

0-200
?00-1u00

1000-2000
2000-3000
1000-4000
4000-5000
5000-6000
6000-7000
meer d"an 7000

27 ,4m;.].joen
L5 15 mil joen
15 12 mlljoen
24r5 miljoen
?0rB url]-joen

119r1 slljoen
84,1 mlljoen
4,0 miljoen
004 m.iljoea

7'6
A7ar-/

4r2
6rB

19,6
33 ra
23 rj
1r1
0r1



,

35,44 I
l:: r/ 

^ :) arr v( ortd,urend e eirculatie :

E

L)

o
o

1C..r'

'? r v
a1 .) t:

)
7 ---*".**{F

ll-.

2.
a
l+.
1

.

Noord*-ljquàtcï:a"l e S't::c om

Zuid*ilquat ora.1e Strooin
-Uquatorale ?egens tr:ootir
Golis t::cr"im

a . Labr:aac:- Si,':ccn
i-;. írcer-o Íliio i:t.rcoi''t
7 . t'leste'wilo- r;ri f t

zsEStRqgENKA4ET..

zeestromels. ontstaan vooral door eonstante winden. De noord.-oost eil'

zuid-oost pasaat veroorzaken de §oord.- en Zuidt-- §quatorale Stroon"

Deze bewegen zíclt in westerlijke richtinge fn oosterlijke richting
beweegt zlc:h d.aarin tegen d"e Equatorale fegenstroom']oor d-e heersen-

de Westewind.en ontstaan op het Zuidelijk l{alfrond de Westewind' I

Iriftr. op het Noord"elijk Halfrond" de Golfstroom"

Tussen degrote zeestromen bevinden zi e;6 rusbige gebied-en met rustig

water ; d.aar vinden vre d-e sargassozeeën. Iit zj-Jn zeeein met veel

etekenis. Dit z'ljn de

.dergelijke geleiding
Het warme rrrater is

So

)
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In de eerste plaats kunnen we ïraststel-len dat uitd"rogen" in dit water-
m1llieu onmogelijk is rroor een land"wezeu. is d.it n."1. het grootete
ge]r.aar,
jfieren en plantell" yan de zee hebben dan ook geen inrichtÍng om u"1t-
d"rogen te voorkomen" Yoorbeeld : het verschir van eb en vloed,
wie zee zegt, zegt water en wie seer^r&teï zegt, zegt zoutweter. ïn
het volgende ftguur zien we de hoeveelheid" opgeloste stoffen Ín l-

liter water.
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Een groep van o.ieren kenrnerkt z3-e

hoIte. Het l-ichaam is om deze 1ic
d.eze groep verd,elen iirn bloem- er1

zitten mei; de voet vast bijvoorbe
beheren tot het macroplankton*
Een hloempoliep is eigenlijk
alleen m&ar een zakje en een
openins, welke de nlaond. heet.
0m &ie mond. heen staan de uit-
steeksels, d"ie we tentakels
noemenr &eestal zes tot acht.
WÍe het nu bekijkt 1n een glas
met kroooplantjes, zaL gauw

bernerken, dat bÍj rustige stand
dÍe tentakels steeds langzaam
krommend,e bewegingen ui-tvoereït,
Ook kan het hele d"ier, vooral
als het hongerig 1s , een soort
zoekb.eweging make;:., waarbij het
met een voetje vastzittende, langzaam ir:- een wijde kring rondöraait.
stoten we nu- tegen een tehtakelr,dan word"en ze ingetrokken, is
de stoot sterk genoeg, dan trekt het diertje ook and.ere tentakels
in , tenslotte kan het zieb helemaal intrekken tot een klein rond
knobbeltje. WÍe het nodlge gecluldheeft, kalook we1 eens te zi,en
krijgen, 'dat ze zich met enkele tentakels vastzet, het voet je t
loslaat, het lichaampje kromnend bijeen trekt en zot om.de beurt
voetje en tentakels vastzet, Langzaam op spanrupsen manier zích
verplaatst.
Zelfs kopje buitelen kan ze vertonen. ,oor deze langzame verplaat-
singenls het te begrijpen, dat we ze op één plek bij elkaar kun-
nen lokken. Hoewel het tamelijk raadselachtrg Ís , hpe ze Ée lieh-
te plek vinden, want ogen hebben ze nj-et.Komt er nu een kleÍn dier-
tje, een watervlo of zoi-sts d.ergelijks aatlen$r komt het nu in de
buurt van d-e Hyd.ra, d.an kunnen we bij opme::kzaa§. waarnemen z}-en,
hoe zo'rL eenvoudi-g sessÍel, dle toch aan voedsel zal komen.
,e waterrrlo komt , 81.,_'t§€1end met zítrn vertakte antennen, per &

ongeluk, wat o.ielit 1n de br:urt van zo'rr tentakel,
In eens houd.t het roeleno,o, het diertje is verlamo., het ka.n dus
niet meer verder. re'È kleeft vast aa^n de tentakelen die huigt

zachtjes naar de mondopening.

Dat de poliep op d1e nanier zo geleide1ijk heet wat klein ge<1ier-
tg wegt buit te maken ^ de-et uctpTr .to rn-rrqr.irrml -i afho}.lro-o voi

' I :j l. --
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Eerr, groep van rileren.lrenmerkt zt-ch door het bezit van een lichaams
ho1te. Het liehaam is om deze lichaamsho1.te gebouwd. We kunnenÉ
deze groep verd"elen itn bJ-oem- en kwalpol1epen. Ie b.lo empollepen
zltten mer de voet vast bijvoorbeeld aan stenen, de kwalpoliepen
heho'iren tot het macroplanktoa.
Een bloempoliep is eigenlÍjk
a,lleen maar een zakje en een
opening, welke de raxond heet.
0m &Íe mond heen staan d"e uit-
steeksels, die we tentakels
noemenr nl€estal ues tot ach-E.

Wle het nu hekÍj}<t in een glas
met kroooplantjes, zal gauw

berrerken, dat bÍj rustige stand
die tentakels steeds langzaam
krorumend.e bewegingen- uitvoererr,
Ook kan hei hele d"ier, vooral
als het hongerig is , een soort
zoekb.eweging make;r, waarbi-j het
met een lroetje vastzj-ttende, langza"am in- een wijde kri-ng rondd"raait.
Stoten hre nu tegen een teh,takeJ-r,d.an ruord,en ze i,'.rgetrokken, is
d"e stoot sterk genoeg, d,an treki he'b diertje ook andere tentakels
in , tenslotte kan het zicn helemaal intrekken tot een klein rond
knobb,eltje. Wie het nod.ige gedul/heeft, ka/ook wel eens te zien
krijgen, d.at ze zÍeh met enkele tentakeis vastzet, het voet je t
loslaat, het lichaampje krommend bijeen trekt en zos om,de beurt
voetje en tentakels vastzet, Iangzaam op Épartrupsen manier zieh
verplaats{:.
Zelfs kopje buitelen kan ze vertonen. ,oor d.eze langzame verplaat-
singenls het te begrijpen, dat we ze op éón plek blj elkaar kun-
nen lokken, i{oewel het tamelijk raad"selaehti-g is , hpe ze $e lich-
te plek vinden, want ogen hebben ze niet"i.iomt er nu een klein d.ier-
tje, een watervlo of zoists dergelijks aah enk komt het n"L1 in d"e

buurt van de Hydra, dan kunnen we bij opme::kza"afr. waarnemen zíert,
hoe z,a*n- eenvoud.ig sesslel, d.ie toch &an voed.sel zal komen.

.ge waterirl-o komt , &1.,.'roelenil rnet z:-JrL vertakte antennen, per &

ongeluk, wat diclit Ín d"e buurt van zo'fi tentakel,
In een,s houd"t het roeienop, het diertje is verlamo, het ka.n dus

ni-et rneeï verder. re. kleeft vast aan d,e tentakelen d"ie huigt
zaehtjes naar de mondopening,

Dat de poliec op die manier zo geleidelijk heeE wat kleia ge<lier-
te weet bui-t te aeken, daar yeter. cte aquariuml-iefhebbers van
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Ephyravorm het kwallenleven. ile
letje maar ziet er nogal jeugdig
nog een beetje en een goed. leven
rest.
Ook hi.er hebben we dus weer afwisselend een l*rralgeneratie, d"ie
eieren leget eneen poliepgeneratie , die zíeh ongeslachteJ.ijk( nu
d-oor d.warsdelÍng ) vermenigvuld"igo.. Àlleen treed"t {r.ier de pol-iep-
genera$'íe rneer op d"e voclrgrond. Meer a1s bij o.e kwalpoliepenr o[
en terwijl daar juist de kwalvorming klein is , is hiàèr geweldlg
ontwikkeld" Een van ayLze algeureenste kwallen heet Rhj-zostoma*
Ze wordt ook wel longkwal of bloemkool kwal genoemd. -Seid"e nameïI
slaan op d.e eÍgenaardige bourv van d.e monulapllen. Een eigenlÍjke nu

mond" is er nieto maar we1 acht mondlapFenr die aan het ei-nd met

netcellen bezet z:-Jrr, Hogerop zÍjn ze trergróeid tot een kroesige
massarbezet met kleine tentakels ( o,ie langs de um.bre1-la rand nu
juist ontbreken ),
Ook ond"er d"e umbrella zitten overai Ë3fi zulkerrbrokjes bloemkooll
,it aIles wijst er op , dat d.it die:: mw planktoneter is* r-le ope*
nÍngetjes geveïI toegang tot buisjes, die ultkomen op een kanaal in
elke mondlap,'fandaar komt het water met de talrijke kleine zwe]rwn

de plantjes en dlert;es 1n een holte vlak achter d.e plok waar de

mond moest zí3rur efl d,eze staat Ln verbinding met het gewone systeem
van ma.ag , rÍngkanaal en radiaÍre kanalen ( waar natuulijk de klei-
ne bloemkooltjesn op uitkomen ). 51j elke zwemslag maakt de maag

de automatische verwijding een zuigend"e bewegÍng, d.Íe voor eren

regelmatig instromenvan het voedend.e water zorgt
Een heel verschil dus met de voeding vaï1 de gewone verslind"ende kwal-
len en volkomerr parralel raet wat we bij de zee-anemonen aantref-
f en,
Ie longkwal kan tenshte ook met een grotere prooi vrel klaarkomen
Íaaar verslindt ze niet. Nadat d,e prooi door se netelcellen verdoofd.
id, komen door de vele oneningetjes v*rterende sappen naar buiten
die de prCIor- aldus bui-ten ktre het d"Íer rrverteren rr, I)e.bouillon
wordt lngeslurpt" Ile longkwal weet zich te behel,oen;in d"e eerste
plaats echter is ze een plankton eter ,
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het lichaam , d-at hen iri beweging
stulpen eÍr. weer intrekken?
Kort en goed: de roetjes zij:r onderd-elen rran
gingsapparaat r dat we behalve bi j d"e

stekelhuidigen nergen"s bij het dieren-

"i;to aantreffenï }it is het watervaat-
stelsel. I{et madre'ooeenplaatje, dat we

reeds bi j d e clroogliggende dieren za"*

Senr is d,e ver-trinding van d"it wa*ter-
vaa-[ste].se1 met d-e buitenwereld. Van

d.eze fÍjnmazige zeefloopt een kanaal
rnet sterk verkali<te wand- en steenka-
nalen naar heneoen, Het loont naar het
ringkanaa.l en iret mondt d-a.ar uÍt o dat boven d e mond.ooening van de öaar
zit,tend"e maag z,-t ( het ringkanaal dus ). En van d,it ringkanaal gaan
weer radlaire kanalen da a.rmen in. "i-rie cragen de zuigvoetjes, vrelke
bii de,zeester in vj-er rijen rla'ar u-uiten komen. Ieder voetje zít, a.an

eert zÍjtakje van het radiaire kanaal en }:.eeft boven z:-clt een kl-ein
blaasje. Het kleine wateryaatstelsel is ( zoals ue naam a} doet veï-

Dit 1Íjkt veel op zeewater, rra&r
is er toch beslist niet getÍjk
aa.n. Zo leven er bÍ jvoorbeeld
levend.e cellen in : amoeboelrten.
Perst YL:u zo'TL zuigvoetblaas je of
ampul rí1n inhoud. weg dan ksmt

voet je onttrekken en dit d"oen Ín-
kri-mpen.
e zui-gwerkrng ontstaat r d oord at
et mj-dden van het rroerschi jf je

zj.cht i-ets vavr de ond,ergrond kanverwijderen" Er komt dah dus een klei-
ne luchtled.ige ruimte en zoura die er is, doen \uat-er','en luchtd"ruk
het voetje nuurvast zitben"
§ij een lopende ster is van deze zuiging
echter niets te bespeuren; de voetschijf-.
jes blijven gewoon vlak en het dler 1s

zonder enige moeÍte op te paiiken. ïi-eren
met een dergelijke mooie bewerktuiging
als de zeesterren zullen ook we1 een ho

l

moed"en ) met vloeistof Eevuld"

nlaatie
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ben voor de grote coördinatie der onclerdelen bij a1les, vJat een ster
d"oet. Ienk maar aan -het in a1le standen d.raalende voetje bÍj het wan-
delen en d.e armen, die ziuh ombCIgen toen het d,ier'op zijn :rug lag.

Op een goede dag zlt 6ón van de sterren in een zonderlj-nge houding tus-
sen de srosseln rran een ko]on1e in het aquarium. Het dier, dat we tot
nu plat gekend hebben, heeft zich tot een soort pyramide gevormd n en
zijn &rmen houd.en een behoorlijke knaa.p rran een mossel omklend.. 1)e klei-
ne doorzichtöge blaasjes op. de rugzijd.e , waaraàn hler voor weÍnig
aand"acht geschonken hebben, zaln aarLai.enlijk groter gevrorden. Wat zou
er aan d"e hand. ztSrL "!

Niets bijzonders: de blijkbaar hongerÍge ster heeft een grorcte mossel
uitverkorerr, welke ze nu za7- gaan d"od"enx. en opeten.
Het kleine randje , d"at van het schelpoÍertje te zien is, toont ons,
d.at dit zí3n schel'pen stijf op elkaar houd.t, ZaL de ster in staa,t zijn'
zuigvoetjes zo'ïL kracht uit te oefenmen , d.at d-e mossel moet toegeven?
SCiif§}ffiÏ,tZ heeft vastgestefd, d-at een flinlie mossel een plotselinge
kracht van 4 kilograc kan vreerstaan.
Àan een trekkrach.t, d.ie voortduurt, van 90C gram àoet ze echter toege-
veït. F.n vo]-gens d.e ze].fcle onderzoeker ka-n een. zeester een kra-cht ont-



t^

ïets dieper dan dit orale zenuwenstel-
sel, ligt het hyponeurale o dat geheel
motorlsch is en dus 1s om onbepaalde
s-oieren tot actie te prikkelen.
ile derde van dít trio is het d"orsale
ofwel het Tltgzenuwenstel ss1, dat juist
bij de sterren zeer goed ontwikkeld,
Het regelt grotendeels de bewegingen
van de armen,Varr een centrale z€rrï]w€ïr*
knoop, laat staan hersenen, is in de
verstex verte geen sprake. \{e moeten
dus geen schaap met 5 poten w1Ilen heb-
hen en al1er1ei vernuftighed"en van ci.it
in de grond toch simpele dier verlan-
gen, ivlisschierl moeten we wel juist
door het ontbreken van zacTr centrale
commandotoren d.ee te meer respect heb-

ben voor d.e grote coördinatie der ond,erd"elen bi j al1es, wat een ster
doet. Denk maar aain,,het in alle standen d.raaiende voetje bij het wsn-
delen en d.e armen, die ziuh ombogen toen het d.ier'op a:-JTL rlrg lag.

I-c.i 'v Giu]iltri:
Op een goede dag ztt één van de sterren 1n een zonderlinge houd-ing tus-
sen d.e mo§seln van een kolonie in het aquarium. Het dier, dat we tot
nu plat gekend hebben, heeft zich tot een soort pyramide gevormd r ëo
zítrr: armen houden een behoorlijke knaap rran een mossel omklernd. 3e klei-
ne doorzichtÖge blaas jes op. de rugzÍjde , waaraan hler voor wei-nig
aandacht gesc]:.onken hebben, zítrn aanzienlijk groter geworden. Wat zo'tl
er aan d e hand zi1n "t

Niets bijzond,ers: de blijkbaar hongerige ster heeft een grorete mossel
ui-tverkorerr, welke ze nu zal gaart d"od"ena en opeten.
Het kleine randje , dat van het schelpdiertje te zÍen 1s, toont ons,
dat dit zlJn schc+lpen stijf op elkaar houdt, '/,al de ster in sta.a,t zijn
zuigvoetjes zo'yL kracht uit te oefenmen , dat d.e mossel moet toegeven?
SCtitrEÏ{Ei{Z heeft vastgesteld, dat een flinke mossel een plotsellnge
kracnt van 4 kilogran kan weerstaan,
Àan een trekkracht, die voortduurt, van 90C gram móet ze eehter toege-
Yerr. Eh rolgers de se].fcle orrderzoeker kan een .zeester een kra-eht ont-
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'-:Èaàaà<5-€ë-z:a*4<€t= {or€G, ma.ar dat ó; *"r, *oort p10e_tst is, van elkaar aflossend"e voeties.

's**:s'\ss\. qt eer \'o:rrrre sp\ee\ \usserr. ö.e sehelpen. De ster r,qint. NietLaug su'.r:c\ \re\ of ö.e ole1l}ïrg \ussen d.e tr,ree se}.elpen wordt groter;waarsehiinliik heeft de ster een verl-ammend, gif afgescheiden en ishet mosseLhart riaaraee aangetast,.tret Jigt voor de hand dit aan te ne*'uent oadat de -uo,s,seJ ^tpoeds6:,sterfto oo-i- af naJen are àaar atl de aJwezrza-ry de 'gter Jos, r4/anne€r er nog Ítaar een kfeine opening tussen d.e twee,schelpen j,s 
"

Het belangrijkste van de eetpartii staat voor de deur; de weke delenvan d'e mossel moeten op o,e één of aRd"ere manler naar de maag van dester getransporteerd worden* rn de mondopenin,... zitten noeh kaken nochtanden om het.vlees Ín stukjes te snijden. [lak achter de onhand.igenn*B'E'x monÖ ligt eehtet d-e r*irne .na.agr Eo r*irn, è.at %e aïr st*anse p\oor-
.en Ee-fortuer' f-s " §oo:c ee\ \rc\§1c\§q-c\\g \\ §\gq\e.e-c \q\ sr\\qs -rs \q,Le. -\:§!

\-qse, \€\\\err qese\tse.n_ o

-§a\ ÈÏ flu ge"neuren gaat, maakt op een buitenstaand"er zeker lndruk, Maarin de zeesterren maatschappij hoort het zo.ïe maag komt grotendeels naar buÍten pui-len door de opening s zÈ omvathet mosselvlees en begint met het afscheioen .,an het verterend"e vocht.i{oogst waarsehiinlijk begint aldus de transportering van de ontstanevoedingsoplossing, Öie nu naar d-e bovend,ste maagafdeling wordt gebraeht,zodra de aanhechtÍngplaatsen va:t de mosselsluitspler en van de mantel-rand verteercl zi jn, laat het dier d.e schelpen los, d.ie nu gaan gapen.ije zeester heeft d.h all-een nog maàr de zachte, halfverteerde vleeskklompmx met d'e zicn weer snel instulpende maag mee naar binnen te trek-kea en de m;r.altijd, is in feite afgelopen.
ldatturlii r za]l er binnen in het lichaa^n nog het nodige met het voed-sel moeten gebeueren . wi1 het gehele liehaam er iets 

""" o"ii-", danzullen de voedingsstoffen ook naar de verschillende gedeelten gevoerdnoeten worden' ljaar de stekelhuid"lgen geen bloedvatanstelsel bezittennet een kloppend harto dat de ciculatle waarborgtt zíenwe hier ee*.totaal andere methode toegepast dan bli de mens en de hogere dierenhet geval is. Ie bovendste maagafdeling zendt i-n iecrere arm eer. z.,vhald"d'ar in tweeën spl-itsende vertakking. Àan ieder paar takken zittentalrijke leverblaas jes. verd'er heeft ook de boven de tvreede maagafde-ling llggende end'el-darm e]/en veel bllndzakken als er armen z;'.j*. Devoedselverte:rende organen liggen d,us wel heel in het lichaam verspreid.Al-le overige rr-rirate 1n de llchaa.nsholse wordt ingenomen tr.oor een v.1oei-stof, die evenal_s het water uit net watervaatstelsel rsel_ veel op zec*water gelijkt, maar dit toch niet Ís.
UOk in d c,ta'l i a-lnd--^t^^l r



als overbreïrg§ter der voeoingsstoffen zal rrrrgu""r..
! V VJI Jr E §'-Lmen er nog geeil schelkundÍge verbindingen, die ..an yerterendeprooidn afkomstig moeten zi3n, in kwinen aantonen. ïiet is ech_u u rÈ sUIl-

:;:_:::^"::i.*_*'r:chÍjnli iry'dat zeesrerren niet alLeen een uit_:1 t,e]'t u1t_
::::::::_-:.:1:"erreri_ng 

genieren, maar oos dat de voedencÍe ,,er_bindingen snel in de weefsels worden opgellomenr

rntussen brengt deze #;:;:l;:;:; ',- een diner-in-één-hap oï1§nog op verschlllende aiet held.ere punten. {)m te beginnen: hoevindt d"e ster de mossel ? Fïet absolute zekerheid is dit nlet tezeggent maar naar alle waarschijnlijkheid heeft d"e reukzin weleen belangrijk aano-eel 1n het vÍnden van cie .buit.
ljan e'en tweede punt: hoe werkt eeÍr zeester haar: &aag naaï buiten?Ïïeeft ze daar speclale spj-eren voor of gaat dat zomaar? Gespierd1s de rnaag zeker niet, doch er bestaat een ander fe'lloos nid*del .rn d'e maag uit de mond te werken. zíj 1s immers omgeven metde lichaamsvl0eistof? ,,oor bepaalde spieren samen te trekken zetze deze dus onder druk en de geinakkelijk bewegende maag wordt aua1s het ware riaar buiten ge-dreven 

c

,s_Lgyruït/ti{,rya tuï
r-i3- fret voorlaar, dus in april 0f me,i, komt de tijd, dat arrze zee_sterren zích voortplanteh. ,a* zijru d.e geslaehtso,ganen rljp enuitgegroeid to lange spermabuLzeï., die tot ver in de armeï1. rei_keri. Ie dÍererr zítrn van gescheiden geslacht, er. waÏlneer nu delegtlid in aantocht is, verzamelen deze dj-erert z..eh in grote troe-pen- op de verzamelplaatsen laten zowel de mannetjes a1s de wijf_jes hun geslachts'orooukten eenvoudis naar buiten stromen d,oorde fÍjne openingen tussen d"e armeïr, zower de eieren als het sper_ma zweyen nu dus in grote hoeveelhed.en d.oor het waxter*Hoeveel het er wer zitrtt daarvan kunnen r*e ons nauweri jks eenvoorstelling maken, wanneer we bij GEïrlÍll, lezen dat hij b,ereken_dq dat een ster van 14 centimeter doorsnede 2,500000 eitjes a.aade z'ee toevertrouwde* ruaar een dergelijke 

"".;;;;;;"J';;".;;*wel veel verloren gaan,, a1 was het alleen maar dat een groot deelvary'ae eitjes niet on tiid een mannelijJr zaadcelletje za. ontmoe-ten' En voorts dat veel jonge sterren in d.e dop door veel jongevisjes opgegeten worden, voor ze de naam ster al met enige ere,ku-,nen dragen. 
qr rtruL

*o_o-o_o_o_o_o_
'De sterren, dle zoveel verschillende diersoorten als prooi kun_nem' gebruiken, worcien zeTf maar d"ocr heel weinig dieren aange_vallen' Een grote kabeljauw eet misschien we-l ee*s een zeester*retje, of een baloaaige krab gaat er wet eens één te ar:r;";;;-daar blijft het bij.
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in de armen oyer.
Zelfs voor dit watervaatstelsel van
d"e slangesterren is ternauwernoocl
plaats. lJe armen ziS:n sa&engesteld
uit eengroot aantal geledingen. Bin
nenin iedere lidis een wervel enaan
d"e buitenzi jd-e zi.t een pantsering
van vier platen( I buik, 1 rug- en
2 zijplaten) " ,e wervels kunnen ten
opzlcirte van elkaar scharnieren,d"oor
oat verhogingen en uitholingen pre_
cies in elkaar passen, terwijJ- tus_
sen" ied.er wervelpaar vier snieren ge
s'04ï1rren zijn, die ntch onafhankelijir



sporrs, cian eet hij broodspons en niets and-ers, tot ze miss"na"o43
éens gernakkeliik een dode worm kunnen bemachtigen, of in de yoor-
zor*er: wat piepjonge mossel$ies van nauwelijks 1 milimeter.
-tle gàad"d.e slangestercen zi-Tn nog beschei<1e]lere ,t1*J behoren tot
de detritus etersr d"ieren, die grote hoeveelheoen bod-eruma3eriaal
verorberen, alleen om d"e bruikbare organische stoffen, welke er
mogenli- jk nog inzitten.

-ue zeester hao het voordeel van de uits-culphare maag, terwijl z,e
betrerekkelijk grote dieren in hr;l gehe;1 naar binnen konden wer-
ken door d-e zeer rekbarr mondopeni-ng. Kaken en tanden kon ze dus
missen. ,e slangester d.aarintegrn moet haar voecisel op andere w
wl-jze naar binnen werken en heeft daarvoor ook een eetmeehaniek*
ilussen de basis cier armen of rasien zíen we vijf inter radiaal
geplaatste kaken; d"e d.aartusse-n overblijven-de vrije ruimte der
mond'opening is nu stervormig. 0p de verticale voorrand heeft ie-

d.ere kaak een rij tandjes, soms,
nog bekroond d"oor enkele tand_
papàllen, Aan de zíjrand. d.er ka_
ken zlen we ook klelne knobbel*
tjes, de mondpapillen. Van de
tanden krijgen we hoogstens eerr
klein stuk;e te zíen, want ze
lÍggen binnen in d,e mond.holte.
Overi-gens is d.e kaak zelf ook
weer grotendeels aan het gezicht
onttrekken door twee sataful-e pla_
ten, die haar tot d"icht bf j d_e

top bedekken, Àchter d.eze platen
ligt een qroot mondschÍld. Eén
van deze vijf mondschllden dset

I í;,F*-L ... .

flak naast d.e sterpunten rier mondopening zien we nog telkens twee
openingen. j-;ie hebben echter met de mond niets td maken, het zijnde poriën'an het trareede paar zuígvoetjes van de armea {ae poriën
van het eerste paar liggen binnen d,e mon{opening). ,,oor deze vrijingewikiceld gebouv,'de monclonening komt het voedsel direkt in de

ti,

it
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Iit laatste echter
familie niet voor.
belangrijke ro1.

niet door huiokiemen,
Waarschijalijk spelen

:]E ÀrEi,il{.Àr:IirG:

jn bij oeze

hierbij een

i,.fant d-i

de voet
à ry1

Ll uil

Daar er geeïl huid"kiemen zijn, vragen we ons wel af hoe het dan
wel met de ad"emhaling kan zitten.Iie verloopt geheel inwend"ig eu"

het enige, dat we van de ad.emhalingsorgaïlen kunnen zien, -lÍgt aan
d,e onderzijde van het dier.
Pal naast het begin der armmen zijn zeer lange en %ee::r smalle s
spleten te zíen. Bíj somr:rige soorten met een rij pappail_len er-
langs, die zlcir a1s een armkierl yoortzetten tot aan de bovenzijde
van het o.ier. Àchter ied"ere spleet ligt een blaasje ( bursa ).
Deze ís zeer d.un van wand en fungee,rt als kieuw.

-o-o-o-o-i) -0-o-
Intussen is d.e functíe van d.eze kieu-
wen een tweelectlge. lJoor de f i jne
openingen 1n hun wand mrànden er na-
me1Íjk rijen van kleine ova.le orgaan-
t jes 1n uit. Iir zijn d"e geslachts-
klieren. to tr.an op een zomerdag het
sperma of de eiermassa van d-e d_ieren
ontwijken d.oor: d-e ad emhalingsspleten.
Ze worcien ook we1 genitaalspleten
Éïeïro emd. .

l{aar haar gedrag te oorde}en lijken
de slangrsterren maar heel onbelang-
rijk, ïn de vrije natuur valt het
echter best mee* Om te begínnen ko-

I I

-i ar,

van dode d,Íeren ziyn ze ook zeer
geschikt, en het kan best rnogen*
lijk zijn dat ze schade aan bren-
gen a&n' pas geval1_en mosselzaad. j

Ioch aan de andere kant zisn deze i

zeebewoners geheel ond.erworp"r r*J
de wetvan het aaute vrater. i

in grote trr;epea voor. ze zísn veel vraatzuchtiger

-o-o-o-0-o-o-o-o-

', lr



I i-r -rr eJl I .j ni e t afii:. e
:c t r-i1e



r.-]i,,. .1, ,-r - ,' " ) - ,,1; ,.--.: .-r

-,'.. _.,.1 ._.i'.....,: L-,:tI-,r:,lill ;,i lL--:-: ,:.t. 6lli:,- 
^r]h\ 

% 
O

i',-- - ';l;.:'.'',,:.1-.. t, il:' .''.1.'t'":-'-.,,....- í JuI-* "l5,

- -

. ..:.-. .-; tr :_-.,.1 .rr: ;-7 ,

-

ru

I



Weekd.iereh hebben 1n de

biologie altijd zeer *m
de bel-angstelling gehad
i.rat is te begrljpenrals
we in aanmerklng ïlemen,
dat d"e schelpen en slak
kelruizen zeer gemakke*
Ii jk te bewaïen zi jn en
vri jwel nlet kurLrpn be*
derven. Verzamellngen
konden d,us eeuweb be*
waard blijven en gingen
lraïl generatie 0p gene-
ratie
[oor de begrippen, die
bes,oroken zt jrL in para-
graaf 1 t/n 4 ku.nrten
rire heel goed bi j d eze
dÍeren terecht. Als
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1, ha::t
2, ni-er
3. l,Perculu:n
+. Yoe b

5. suigbui§
6. siPho
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f. anus
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:Je zeepier haalt de orgahische *toffut ,rit d-e z.achtewaddenklei.
}e zeepíer, ook we1 genoemd" de ÀilEI§fCOLA, lijkt met de geled,in-
gen op de aardworm, màa,T verder hee€t hii niets vàrr z:.jn familÍe'
ààrL.

I{un temein van werkzaamhed,en komt min of meer overeen. Want za'
als Ée aardworm de droge aarcie keert s zo bevrerkt de zeepier het
slik. Alleen graaft hij geen willekeurige lange gangen in aller*
lei richtingen. Ïat zou hem met het oog op de zuurËtofvoorzienín-
gen een beetje onvoordelig uitkomenr
l\{aar er is wei een goede overeenkomst tussen het voed.sel van de

dieren, !e aardworm meet heth iinmers hebben van net niet verga-
ne stoffen in de bodeiii? Ie zeepÍer haa.lt die uit d.e zacht,e wad"-

d*nklei van de Zeeuwse slikken. ÏIii graaft zich een itan-gr §om§

een meter diep, die ongeve.er d.e vorm van een ietwat uitgerekte
ï[ heeft. ]at is dan d,e woning d-ie hij normaliter zíin ga.nse le-
ven niet verlaat. r.in ïlu d.oet d-ie zeepier ai1ru gaYLZe leven nràets

dan moo.der eten..I)it haalt hij weg boven &an het been van de U

p:C "krevat haast niets verter::baars. Hoe is het mogenliik dat zee*
pieren, d1e zuurstof nodlg hebben om in leven te blijven , in d.e-

ze bijna zuurstofloze r in-rte kunnen leven?
\rÍaar we bij d-e aardworm alleen maar borstels uÍt z:-J:n lichaam x
zíein steken, zlen we bij d.e zeepier andere oïganen, de Z.g.rL.
schijnvoetjes of pa:ro$od.iën; ztj staan op het mid.delste ged"eelte'i
van LLet lrchaam dat er donker of olÍjfgroen uitziet.
}e s,chijnvoetjes zíSn verd.eeld in rug- en bui§gedeel-ten. Het rug-
gedeelte i-s ui'tgegroeid tot een formid"abele kieuvs. Ze heett het
die dus aan beide zijden een lange rij. Zeepierenbloeo. is rood,
want het bevat henoglobine, l)oor z1-Jn golrrenO.e bewegi-ng h aalt
het d-ier steeds vers water Ln ZLin gang. Een groot d"eel van d.e

zuurstof hieruÍt lost eenrroudig op 1n zlJrr bloed. l)it bewaart hi.j
als appeltje voor de dorst.
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lllt dier heeft ziin naam te danken aan

het feit dat hij op zijn kop een aantal
goudkleurige borstelharen heeft .

Oui het lichaam berrindt zíc[ een huis
van &an elkaar gekitte zano-korrelt jes'
rrit buis j e staat recht op i-r, de zand'boa

dem, d.e kop n&ar bened-en erL aarL d"e bo-
rrenkant steed"s zartd opspuitend.. Zo. vor
men zich bergjes, kratermond"jes, die Ëo

door d.e waterstroom steeds r,uorden af-
gebroken.
Yan tijd tot tÍid vin-den we op het strand
kammmet jes en dan heeft zt-eh in zee $/eer

tro
)O



d;prieten in de vorrfl" varr schareïI"
Het is een ].ust om te zien dat
c1e steurkrabben eten. L,igt er bv
ertserrs ee31 d.ood. o,i-e-r, d-an beginr
nen ze er. heel neties kleine haP
jes van te nemen, d"-Le ze al ruk-
kend. losp1lrkken. Haar wanneer een

garmaal allang genoeg zou hebben
gaan zíj nog door gewoonlÍjk toi;
er van d-e buiic s]-ec.hts d"e on\rer-
te,erbiare resterf 0ver zí7n. Je
snapt niet waar d e d.ieren het la-
ten.
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lran t,

ze d.rrekt toe**- "-ö_ö:ö:o_
Ula]c na d e vervellins dat i

A

te e]-erlcaonï a
edt meestal in

oi-er zoe. dan steecls tegeri d.e

geur j-n wand"elen. fntussen z*
telen o.e kl-eine smaak- en reuk
zintuigen niet al1een in de ar
tennen.
Bij vele krabbesoorten J':oeven

werc alleen maar me& eerr vul-
pen een kleine hoe'leelheict vis -
bouill.on op cie scharen te la-
terr vallen of d"e lcrab springt
aI in d"e aanvalsnoud"ing, I,.iet

d.e scharen gestrekt naar Yo-
ren wachten ze dan op wat er
gebeuren r-a,\. -Ls dit een trree*

cie bouillond.ruppel dan slaan

M



Ie voortbeweging geschiedt door de ster§ gespierde staartvin. Ter-
wi jl hetx evenwicht d-oor de and.ere vinnen wordt gerrorrÉd,

Het zwemmen va.n d"eze dieren in allerlei richtingen is, het resultaat
va]l ?"eer sainengesteld"e bewegingen. r{et hoofdorgaan voor het zwem-

men i-n voorwaartse richting is de staart met d.e staartvin. Dity
liciraamsd-ee1, door sterke spieren voortbewogen, slaat afwisselend.
van links naar redhts en geeft zodoencle aan het lichaam een grote
vaart.
0p die wijze kan een snoek plotseling d,oor het vrater schieten. Een

zabm legt zeven 6 acht meter per seconde af en kan over Ë1Ínke ho-
ge dammen springen ( Jmeter ). De rugvJ-n en aarsvin nemen t zo z:-i
ver naar aehteren zijn geplaatst, deel aan de heweéiinqen van de

sta.art; overigens dienen z1-i waarschijnlijk als ve*ticate roeren.
Bl j langzame verplaatslngen wordt waarschi jnJ.i jk,d-e borst* en buik*
vin gebruikt.
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Een weke laago die door
rig 1s, dat men een vis
zorgt erYoor ciat er varr

Het lichaam is bedekt met sc[ubben.
Ieze schubben IL)TL van been. Deze 11g-
gen dak,oansgewijs over elkaar met de

open rand. naar achteren. ,1e schubben
1J-9,,;en Ín o,e lederhuid. Het is cius te
verwachten d,at er nog een opperhuid bo-
ven 11gt.
}eze 1s dan odk aanwezig in vorm rrarr E

de sterke afscheiding van slijm za glibbe-
maar moeilljk kan beethouden. Het sliim x
buiten een nóet te grote druk is,

])§ A-rifu.riAlrfi'ii;:
ile ademhaling bij d.e vj-ssen gebeurt d-oor kieuwen. l-)e kieuwen bevin-
den nich irr het axhterste cteel van d -^ k '
naar boven aan elke kant, een-

.,1.i

'i-)rl

scheiden. l)e voorste kieuw-
boog aan elke zijo.e d"raagt een 

I

kieuwdeks el l &.a.n.:elk d er rri er
volgende is een dubbele rij .

van smalle, spitse kieuwplaat-
*jes bevestigd-. l)e kieurvplaat-
jes of kieuwen bevatten ha.ar-
vaten, waarin vanuit het hart
steeds kool-zurzrhoud end bloed 

,

toegevoerd..
,it -u-loed is a11een d.oor exen dunne wand der plaatjes van de z:uvr-
stof gescheioen. Ieze zuurstof is in het water opgelost. Z,a heeft
de uitwisseling van koolzuur te6ien zuurstof pJ-aats en het bloed
verlaat 0e ]:aarvaten d"er kieuwen a1s zuurstofhoucienci. bloed".
Voor zul-k eeri adernhaling is natuurlijk nodÍg, dat er steed.s vers
water tussen de kieuwen doorstroc,mt. ilet water komt dan ook door
de geo_oende bek naar binnen, dringt door oe Ínwend"ige kleuwspleten
en komt zo ín cte kÍeuvrholten waarin de rod.e kieuwplaat jes liggen.
lJoor de -huitenste kieuwsplesf,, d,.w.zs ond.er de rand rran het kleuw-
d.eksek door., wordt het vra.ter wegserroerd-.

Vlak achter de kieuwen ligt het hart. I)it bestaat bij öe vissen x
slechts uit één boezem en 6én kamerr. die gevuld zi-jn met zuurstof
arm b1oed. Dit 1s aangevoerd uit de liehaansweefsels door de 1ichaaflls-
slagad.er. Deze stort haar inhoud uit itr de boezeu. naaruit wordt
geperst in de kamer en van hier door de kieuwslagader rtaar rie kieu-

cl': jn. qt;:'
. "rj-.i ---"-"t

/ .I ecie:hiiic-
-..sci:u':ber





..,, ,j',-,-ll.'

ï

fr



I





arr Óex vogels vinöe&
iging. Opvallend is
e vergarlng van het
ebben a1Iemaal, bijn
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zijden ziJrr bezet met werktriigen voor
d"e voortbeweging. Dit z;-JïL d.e vleugels
ïn d.e vleugels zitten v€rerra lje veren
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het d i jbeem

et sch.eenbee:r

aan de bekken.
err ook nier weer
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HOO.r'I]STU§ ÀTY

trhrlge jaren geleden \Ííerö ln »ehiectam een uiterst &ooerne j.nstallatie
geopenq. voor het schoonmaken van tankers, die hun ladiag bii vernis
lossea.
Het z:.et ernaar uit dat oe rverkzaannheo"erir:Ys.n dit beoriSf een' belang-

rljke bijorage zullen leveren voor het oplossen Yarl het verschrik-
kelijke stookolieprobleem, 1eto, waar ieoere straaobezoeker verlan-
gend naar uitziet. Omoat de meeste larlden niet in hun behoefte kuJa-

nerr 1rroorzien, maakr o.it het vervoer van olhe over oe werelozeeén r
nooozakelj.jk.
àowel aa,ntal als afmetingen van de tankers ne&en in oe laatste ja-
ren geweloig toe en tnef,e o.aarooor oe Yervtriling van de zeeËn. ]e
olietankers zijn cie groo-i;sre neroorzakers Yalt o.e narigheio. Ïii-
o.ens het varen op de zeeën van gelauerl ta*kers oezinkt nameliik op

oe DoOeífl een laag zeeT yervuild.e en oaard.oor zw&aroere olier sludge
getraeJac[§, welke ongeveer een trenoe procent varr o.e Jaoing beoraagt.
rrij freï leegpompen j.$ ue hilven, OliJÍ-t seze vette 148.9 nlubFer op

oe bouei,r liggen. Dat men oit spuJ- kwfjt t+i1 is !e begriipsll. ïot
voor kort gepeuroe aÍt met het oogpunr, oF tijosbespartng uitsluit
teno op z,ee.

illertoe Horot bet Dlnne::gepompte zeewateï in oe tanks verspreidl en

vervolgegs weer ge.t.oost. fets aergelijks geoeurt net het tijoens
0-e storm ingenomen ballastwater . Àan boord Van ae stooÈolie YerY
yoerencre schepen, diemomenteel ruim 957í van ae huiaige r*ereldtonnage
vertegenvíooretigen. Ook het -oreken \ran wralckenr €r het uitpompen vaa

het zogerraaqae t+i1ger,vater, dat zicln verzamelt 1n oe rulmten tussea

cte binnen- en oe buitenwand rran o.e kiel* hebhen qezelfde gevolgen,

aa"nelijk gewelu.lge olievelden, d.1e langzat*u uaar o.e kusten d'rljven.
Bij een enige jaren geleaen gehouden onoerzoek is geblekeu aat 1n

tongen op zee gelosrde afvalr o€ inhouo van een normaal- tanksehip
( 150.000-6011 ) Uinnen e,en week reeos een o.l:tke olielaag vormt van

me€r aaï 20 .kilometer.
iqet een snelhero van. orrgeveer twee kilometel 0.riift zotn ollevel-o
met de gotr'stroom uf een uitloper oaarYan mee naar o"e kust va"It rl
Hest-Europa.Yoorai rn ,:,ngeland. zljn oe eeonomisehe gevolgen sarr Eeer

groot gelaag; het is reed.§ verscheiaene palen voorgekoBea, dat de

d.ru.kbezette bauplaatsen lneens geheel leegliepen, waaneer eea olie-
velo zlcn o,r: het strand hac af gezet,.

Wat oï1s ee5trer tseer interreseerd" is het lot d.er zeevogels.Ï:ea vo-
gel ole 6oorgaans één keer met stookolie in aanraking is gekomen

in meestar ten ood.e opgeschrelnea. IIett verenkleeci van a1le vogeisr
is namelrJk beo.ekt met een dunne laag vet, aat oe vogel uit oe sluit
klier op ae Yeren orengen.
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yen op het zeewater. tíorden d.e veren nu bed.ekt set olie, d.an pakt
het beschermeno.e vetl-aagje niet meerr de vokgel sterft spoeaig aaa
longontstekÍng of zinkt omaat het soortelljk gewicht groter is d.an

d"at van het water. traeht het d.ier aanvaakelijk om met de snatel
cte verea te relnigen, d.an treeot vaak versttkklng op a1s gevolg van
de kleverige substantie in oe snayet. en keelholte. i{et zal duld.eliJk
ziJn, dat het aa"ntal slaehtoÍf ers, d.at wi j aan onu e strarrd"ea vlaeleu
sleehts een fraetle van het totale aantal vertegenwoord.igen. 0veri-
gens is het vrljwel altljd oamogelijk om d.e nog levende, aangetaste
vogels te recd.en: weliswaar kan ce laag olie ÏÍoroen verwÈiderd, aaax
oe oieren zijn meestal zo ziek en yerzwakt, c.at uij na korte tljd
sterven. Heestal is ook o.e werking "tran de sluitkller voorgoeci ver-
stoorq,. i{oeweI. hieroveï goeae gegeveas ontbreken, bestaaa er aaawij-
zingen, eat bepaald.e 1n hun voortplantiagsmogelijkhed.er beperkte
eoorten alken, ree-koeten, stormvogels en dergelijken leggen sleehts
é6n el in één broeoeel per Jaar langzaam in aaatal aehterultgaan.
§,eeds In 1-923 begon d.e reeke van mln of meer geslaagoe lnternatio-
nale eoaferenties en 1n mej- 1954 r{ero. ln ïrond.en besloten oB een voor
Èark en and"ere sehepen versehillend stelsel verboden zönets ia te
?oere&, waarin geetl. oliehotrilend. rrater nag wordea ge]oosd. I{ieronder
vallea o,&. het Kanaal, vrijr*el oe genele §oorczee en een groot ge-
c.eelte varl d.e Àtlantiech.e Oeeaan tea tresten yan Engelanc, naar de
golfstro.oe in grote mate werkzaam ls.
Een ea anöer houot in, oat geleieelijk, in a1le grote havensr o€

E.g. ontvanginstallatles vemijueïl. Prettig ls ook, aat, hoewel de
bepalingen rran de lorxo.ense conferentie eerst orrer enkele jaren va^n

kracht zullen woroen, vele grote reuerijen reeo.B nu hun medewerking
vrijwillig nebben toegezeilo..
Seneiace nu in ae toekomst na te gaa^n wat er ln ue praktijk ve.n oe-
ze waattegeien terecht komtr Bo eventueel va,a ve:ischerping van, con-
trole kuanen aanoringen, rrerznmeLt het U.<I .P.0. ( Conmlsion lnter-
nationale Pour la ?rotectlon. aes Oiseaux) alle gegevens over stook-
orie slachtoffers eÏr vervuillng rran strancien. ïoor ons berust voor
de organisatle van lrit onoeruoek ulg ue hÍeoerlanose vereniglng tot
beseherni.ng van vo$els en de vogel-wenkgroep.
lË Een ramp, zoals oie van eeïI jaar geled,en met de'Iorey Canon, dÍe
op oe }íoorÈzee in brano. vloog en na enkele oagen door mlaoen bra-k
Eodat, ter gevo1ge rran deze grote oIievIek, oie zieh orrer de z,ee

Yerspreld.de en zorgcie d.at vele stranaen oncler een ctlkke laag olie
ontoegankelijk werciea genaakt yoor toeristen, veel vogels het
slaehto§fer werden yan loagontsteting, verd.rinktng of verstikking.
Het is te tropeB, aat zo't ramp nlet &eer voor zal konaen.

-O-O-o-O-O-o -O-o-O-O-
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I$!§lJli§u v;rs .r1l:,ï !-Lil-$J-.F:;rjt"etidK:

À; ï.loofplanten( thallophytex) klasse
i<tass e
klasse

J.I :mosplantea( bryopÀyten )
lff:veateryptogamen( pt eriaonhyt en )

.s : I .naakt zaa ig en ( gymno s permen )
ll.beoertzaolgen( anglospernen) -klasse

klasse

Xv

1:
lr:
l]T

wieren
zlrA.rnnen
koret&osserl

r: éénzaaoLobbiger
( monoeotytrjen )

-tI : tï,íeezaaö.Lobbigt
( dieoryren)

5ij oe planten var. onze oiotoop onuersehelren we xwee soorxen planten
namcJ.ijk len eerste; planten J-rr zee

ten tweeue: planten op net strans
PLAlrÏlir\ Irr t lJrrl.

I{aaat het reeos bespro.ren vriersoorten treffen we ook grotere wier-
soorten aan , die, evenals oe plan.ktonsoorten zich het beste haua-
h.aven d.oor toepassing van oe regel: een za groot nogelijk oppervlak
bij eerr ,zotn klein mogelljke inhouo. I{lerdoor is ele rrrceoselopname uit
het omringence water verklaaro. a1s we bed.enken, d"at het oppervlakte
van ff.e plaat oaarnaast zuursiol en kool-zuur moet opnemen en/ aï af-
§taart.

\*.

Hlerboven zi;n enige wiersoorten vermeld..

.r!AI§?-cjN 9P H$l §TRÀltlr.r:

ne planten op het Étrand zorgen ervoor oat er steeos nieuwe o.ulnen
gevorrnd worden. $ret aan ieo.ere kust zaL o"uinvorning plaaÍ§\rind.en,
aat za7- alleen het geval- zijn als aan zekere voorïÍaaroer. zijn vol-
o.aa"rr.. We noerfler. de volgend.es
t/ Ae zeeboaem moet geheel of geo.eeltelijk beaekt zijn met zend.

2/ er aoet eb en vloeo zijr.. Ïe vloed.stroom vervoert het zar'd Baar
de kuet.

3l het versehii tussen eb en vloeo mag niet groot zijn
4/ oe overheersenoe winden moeten uj-t zee konen. tleze v+aait het ge-

droogoe zarto. 1-no.inwaarts
5/ er moeten pla.nten zi-sr. oie het opgestoven zaÍLe met hun wortels

rraqf,l or:.iàn

'o'
,,'C Ö
öÀ%r

ö

l.ri"emwi-er
2 . lersmors
1. veterwier
4.knotsr+ier
5.blaaswier
6.zeesl.a
7 . zee-eik
S.groene wie

2
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de planten o.ie zorgen oat het zano. wordt vastgelego.
i-1 i.§;:; t! ;'rr ;* *r..i- ri,i+.': ;

IIet biestarwegras is een grassoort, oie 1n staat 1s op de strandvlak-
ten te groeien, hoewel ze daar door het zoute water sonstijd.s bij rn

storm oyerspoeld word.eu. Iiovenoien wordt ze daar herhaalaelijk
door het stuLvend.e zaxao. geheel op gedeeltelljk beoekt maar d.an

groeit %e §.oor §.e laag za;rad. Reen. 'Ze heeÍt t1.1. eeu, €rtofÍn.vertakt
wortelstelsel. 0p oie manler ontstaan oulntjes cile a1 hoger wor-
G"EIL.

itë&{:;
ïíelm is aiet bestano tegen zeewater. laardoor rrersehljnt deze plant
Fàsr warueer de d.oox biestamregras gevorlaoe ouintjes zo hoog zljn
d.at het zeewater er geen vat meer op heeÍt. §aar mate de ctuintjes
hoger word.en, wordt er door ae wind minder zand en dus ook mlnoer
.rroeo.seJ.beetand.delerr aangeyoero. Het Blestarwegras begint claard"oor

te kwijnen en veroïÍljnt tenslotte, naar öan hrorat haar werk voort-
gezet dooï ae helm. tr{atuurlL;k l-oopt ook helm de kans, dat ze de

strijet tegen het stuiveno.e zand. zal verliezen. Ivlaar groot ls oie
kans toch niet, want raken oe helmpollen onaer hut stuivenoe zar;:d.,

dan ontwikkelen zich uit tre ondergestoven steagers nieuwe wortels
en uitlopers, waaruit zicn jonge scheuten ontwikkelen.
I{ct is net , alsof er ee}l wed.}oop ontsta::t tussen de pasgevormoe

scheuten en het aanstulvenae za.\a,. Hoe meer zarrd" er aangevoerd is
d.eË te haraer cle helm gaat groeien.
De helm oie aan d.e roet lran de ouin; staat groeit vo'r:I sneller dan

oe heim, öat boven op ere ouiaen staat. l1t komt omoat oe helm on-
cLeraan. het cuin meer zaÍLd krijgt te verwerken dan het tu helm op

de ouinen en het uano. bevat voeo.ingsmio.oelen.
tegen uitaroging heett trlj alco.elea. lt; blad.eren zijn opgeroldl ea

in oe rengtegroeven zitten huionondJe§.
§,*s$ :

Ile zand.h.aver 1s evenals de biestarwegras een pi-onier. Ilet kan een

zeer groot. zoutgehalte weerstaan t r.tÈze, plant vino.en we in oe voor-
ste rinies.Ook hier is een uÍ.tgebrela wortelstelsel te oÍro€rscfiel-
d.en. Hij kan er we.t- tegen ars aij ooor het zan.o- woxct onder gesto-
ven, rra&-r niet a1s hij aoor het zeewater worut overspoeld.
Tegen uituroging etoor grore zorureidarmte weet cte zaadÍrayer zic'h be-
noorligk te bescirermen. i)e bJ.ao.ereu rollen zich namelijk hi; h.evi-
ge zonneastraling op. Oarcat ue huiomoncijes alJ.e,er, aan d.e blnnen-
kant van oe opgeroloe biaueren zÍ.tten, zal de veraamping dan ge-
ring zija.

-O-0-o-O-O-O-O-O-O-
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Vi.svangst is einq.s onheuglijke tijaen één van ae grote bronaen,
ai.e oe men§ benut om in zijn voeaselvoorzlening te voorzien,foeh
worot rie zee aog sleeats ten oere ea heel eenzijdig beau.t.Yooral
Heaerlanqers - vissers van lret eerste uur - zijn heel beperkt ge-
bleven in net nuttigen rrart zeeprod.uetea. Yis, mosselen en oesters
en inciaenteel slakken €ro. behoren tot ons merru, taaar rrerder reikt
het meestal nieï. In de toekomst r,al oit trel gaaï1. veranderenl te-
tseer óaar wij bij een regelmatlg kontakt met andere volken ook l-e-
ren oe q&ar heergend.e voedselgewoonten te waaro€rëïrr
.uezien we de groei-ende problenatiek \raa de groeiende !Íereld"beYo1-
klng, o.an zal Eelfs heel ouioelijk naar rroren komen, <iat de uee

orls uiteinoelijke redmi.eo.el voor at ale hongerlge Bons.en aa1 aoa-
ten zijn.
iÈr zj-en 2 soorten visseri j:

Df r,.J : ,-l: .,Ë ; j;: ; ,i::, _i .j :

E]-ke vleet bestaat ult + 75 netten, oie e1k 30 mtr. lang en 15 ntr.
4elotppqrvi.air rrordt als een gordiju in seebreeo. zij:r.I)ir enorme

ïRAiryL.

!' ' f7' -í- r r7-,i
-,^.--/' -"-À- ^d-- - -\ X7; =-- 7- r^r-

ten eerste - de YleetYisserij
ten tweeoe - de trawLvisserii

fr

t **** ir' -.- :{ï:f;J;: {. :é- ""1_ 
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)a^ \/ --.u ?--*l^.-L "\''- *-'-* *1*ËY-"*^*- 1+
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-a 
='l*#"t" ,\^ 1-:-*

neergelatea en het blijft aan eea aantal dobher§ -h.angen. lr€ baring
blij§t met de kieuwen ael?.ter oe mazen hangen en kan niet meer weg.
Dë'I*àHLË ï5 *:iji"i.ï :

rle trawl is een enor& schepnet. Flen J-aat ait vanuit d"e boot 1n zee

zakkea en vaart dan, met oe trawl achter zieh enkeJ-e kilomet€r§e
naarna haalt Herl o.e trawl, o.ie ae gehele tijd over oe bosem heeft
ge§ehraapt ea oie ous veel. vis bevatr na&r bovea.

Y-IËI§§*-Y§ lle*§§p3v? §ë-l{ii9 lJ -.--?
,it is een vraeg, ole $e laatste tr;o. meer en meer gestelc word.t.
lIet kont er heel eenvouolg op neer, oat deimens wel een§ te vgel
vis zou .kutïlenli \rangenmer zijn uitgebreloe apparatuur en rloe j<1ei

ner het visxapiraaJ. worsr, o.es re minaer rente zal- het opbrengen;
rrr.a'.\c. €r aoeten volnassen vissen overblijven om yoor een volgen-
(le seneratie te ?,orsea.. Fiet scaol neeft Inerl oaaroatrent een iate-
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terug, oat betefeut ous, q.at JOTI,overbjeef om yoor oe Ènstanohou-
oing ïran oe soort te zorgen; oat betekent ous: er moeten mÍnstens
1x zoveel- Jonge vj-ssen komen al.s er volwassen oierea zijn overge-
bleven.
Deze en dergeli;ke problematiek woro.t ooor het visserl;onaerzoek
oehanoelo.
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