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ENKELE ZOETWATERBEWONERS. 

ET is een vreemd verschijnsel, dat de meeste aquariumhouders kosten 
nog moeite ontzien om de duurste en teerste uitheemsche siervisschen, 
als de prachtige tandkarpertjes, de mooist denkbare baarsjes en zoo 
veel andere juweeltjes te kweeken, terwijl er betrekkelijk weinig zijn, 
die onze eigen visschen een plaatsje in hunne aquaria waardig achten. 

Gelukkig schijnt hier de laatste tijd verandering in te komen, maar nog lang 
zijn wij niet waar wij wezen moeten. 

Hoe weinig zijn er bijvoorbeeld nog, die zich met de lager ontwikkelde 
dieren bezighouden, dieren, die toch ook verbazend interessant blijken; al bieden 
zij meestal geen schitterende kleuren, zij hebben het groote voordeel, van heel 
goedkoope en gemakkelijke kostgangers te zijn. 

Ik kan daarom elk natuurvriend aanbevelen zich ook eens op dit, bij velen 
vrij onbekend terrein te wagen en zich eens een poosje te bepalen bij de studie 
van de lageren in rang en stand uit onze rijke zoetwaterdierenwereld. Het zal 
u zeker niet berouwen, groote bakken zijn niet noodig, en wie weet wat er nog 
voor den dag komt, want er valt op dit gebied, waaruit ik eenige grepen zal 
doen, nog wel het een en ander te ontdekken. 

In enkele takken van deze studie begint tegenwoordig al aardig wat werking 
te komen, vooral op 't gebied der zoetwatermollusken. 

Tegenwoordig ben ik hier in de buurt ook al bezig, om deze diergroep eens 
nategaan en om té zien, of er ook bijzondere soorten of vindplaatsen van zeld-
zaamheden voorkomen. 

Maar er is nog heel wat meer te doen! Wormen, sponzen en mosdiertjes 
en nog zooveel andere dieren vragen onze aandacht. Van enkele onder hen 
wil ik u wat vertellen en ik zal daarom maar beginnen met de sponzen en wel 
met de Zoetwatersponzen. 

Laten wij eerst ons nog eens helder voor den geest roepen wat de Spongiaria 
eigenlijk zijn en waar men ze in de taxonomie geplaatst heeft. Over dit laatste 
zou heel wat te zeggen zijn, maar dat zou me te ver voeren, kortheidshalve 
zij hier slechts meegedeeld, dat men de Sponzen vaak als de laagste klasse der 
Goelenterata vindt opgegeven, doch dat men ze ook wel bij de Protozoa (oerdieren) 
heeft ondergebracht en vaker nog als een aparte groep tusschen die beide hoofd
groepen in staande. De Sponzen onderscheiden zich door 't gemis aan netel-
organen van de overige Goelenterata. 

Hoe is een spons nu gebouwd? 
Om dit te weten te komen kunnen wij twee wegen inslaan. Of wij gaan 

naar ons studeerkamertje, doen de deur op slot en halen alle boeken, die we 
machtig kunnen worden en waar iets over Sponzen instaat, voor den dag, óf wij 
huren een roeibootje en gaan er op uit, om ze eerst zelf te zoeken. Wij, moderne 
natuurliefhebbers kiezen natuurlijk den laatsten weg en hoeven dien waarschijn-
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lijk niet lang te bewandelen, of liever te „beroeien//, om aan rietstengels, balken 
of steenen, dicht onder den waterspiegel, groenachtig gele, of grijswitte gelei
achtige korsten te vinden, die verschillende vertakkingen 
in het water uitzenden. Daar hebben wij onze gezochte 
Spongillidae al, die wij nu eens nader dienen te bekijken. 

Wij zien dat de buitenste wand van ' t dier van 
tallooze fijne poriën voorzien is, terwijl er ook nog grootere 
openingen aanwezig zijn, uit welke water stroomt, wat 
wij op de volgende manier heel duidelijk te zien krijgen 
kunnen. 

Hebben wij thuis de spons in ons aquarium gezet, 
dan brengen wij in 't water een of ander fijn verdeeld, 
duidelijk gekleurd poeder (meestal gebruikt men gestampte Kg. i. 
brievenlak), en nu blijkt het dat door de eerstgenoemde 
poriën 't water in, door de groote openingen weer uit 't lichaam komt. Dit 
water brengt 't dier het benoodigde voedsel en de zuurstof voor z'n ademhaling. 

Deze stroom wordt door trilhaartjes, die de wanden 
van kleine holten in het lichaam, de z. g. n. trilkamers 
bekleeden, onderhouden, 't Water gaat nu als volgt 
door het dier: Door de poriën stroomt 't langs fijne 
kanaaltjes, naar de trilkamers, die meestal rond van 
vorm zijn en hoogstens een grootte van 0,05 mM. 
bereiken kunnen, en van daar naar eene groote gemeen
schappelijke holte, waarna het door de wijde openingen, 
langs uitvoerkanalen weer uitstroomt. Zijn er nu ver
scheidene van deze groote openingen of kraters aan 
onze buit op te merken, dan volgt daaruit dat wij 

Fig. 2. een oude spons te pakken hebben, die eigenlijk een 
dierkolonie is, want jonge sponsjes hebben er slechts één. 

Het zal u waarschijnlijk opgevallen zijn, dat in 't water deze dieren er 
eenigszins anders uitzien dan daarbuiten, in het laatste 
geval krimpt nl. 't weeke deel, parenchym, iets in en er 
komen kleine puntjes uit 't dier steken; dit zijn de 
uiteinden van de fijne kiezelnaaldjes of Spicula, die 
door spongioline aan elkaar verbonden, 't stevige skelet 
van de spons vormen (fig. 1); behalve deze naalden 
liggen er bij enkele soorten nog andere, zoogenaamde 
parenchymnaalden of Mikroskleren, (de andere heeten 
ook Makroskleren), los in 't weeke gedeelte verspreid 
(flg. 2, 3). Er komen allerlei vormen van naalden 
voor, die natuurlijk nog meer geleerde namen hebben, die ik u niet zal 
noemen. 
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Flg. 4. 
Gemmnlac van 

Spongilla lacuatris. 

De vermenigvuldiging van de zoetwatersponzen is uiterst merkwaardig, want 
deze geschiedt nl. op drie manieren! 

Twee van deze wijzen zijn asexueel, de derde geschiedt door 
eieren, waaruit zich in 't lichaam van de spons, reeds kleine, 
nog geen mM. groote, ovale larfjes ontwikkelen, die met behulp 
van een groot aantal kleine trilhaartjes vrij door het water rond
zwemmen. Doch lang duurt deze vrijheid niet, want spoedig zet 
het larfje zich met 't vooreind op een of anderen rietstengel of 
steen vast, de wimperhaartjes verdwijnen, 't vrij gebleven achter
eind krijgt een opening, waar een kanaal in uitkomt, en er is een 
volkomen, jong sponsje ontstaan, dat zich nu steeds gaat vertakken, 
door welke z.g.n. knopvorming er weer een heele kolonie van spons-
diertjes ontstaat, daar zij bij elkaar blijven. 

Doch de allermerkwaardigste manier is wel de 
laatste, die met behulp van Gemmulae (Wintersporen 
of kiemkorrels). (fig. 4). Die vormen zich in den 
herfst doordat een stukje van 't weeke lichaam een 
vaste omhulling krijgt. Het zijn kleine (± 0,5 mM.) 
ronde lichaampjes, bruinachtig geel gekleurd, die er 
voor moeten zorgen, dat de soort gedurende den 
winter niet ten ondergaat, óf door kou, óf door 

droogte, want in die om
standigheden sterven onze 
Spongillidae, uitgezonderd 
Ephydatia fluviatilis L. af. 
Zoodra het nu weer voor
jaar wordt, kruipt de weeke 
inhoud uit z'n beschermend 
omhulsel, en zet zich weer 
als jonge spons ergens op neer. Deze Gemmulae 
zijn door een laag van met lucht gevulde cellen 
omringd, waarin naaldjes liggen, die bij elke soort 
een eigen karakteristieken vorm hebben en dus een 
zeer voornaam determinatie-kenmerk zijn. 

De meest algemeene soorten van Spongillidae 
zyn bij ons: Spongilla lacustris L. en Ephydatia 
fluviatilis L. (flg. 5 en 6). 

De typische vorm van de eerste is min of meer struik
achtig vertakt, vooral in stilstaand water; is er stroom, 
dan zijn deze uitsteeksels öf kort, of ze zijn afwezig, 

zoodat de kolonie meer een klompachtige massa is, zonder eenigen bepaalden vorm. 
Deze geelachtige, groene of bruine sponzen kunnen wel 1 meter groot worden. 
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Fig. 5. 

Fig. 6. 
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Ephydatia heeft nooit die lange vertakkingen, doch vormt korsten over 
steenen, enz. Schijnt de kolonie tóch vertakt, dan komt dit door den vorm 
van 't voorwerp waarop de spons gegroeid is. Deze soort komt ook in brak 
water voor en is zeer algemeen. 

Nu zal ik maar overgaan tot de wormen waarvan ik enkele soorten, n.1. van 
de genera Planaria, Polycelis en Dendrocoelum, alle dus 
Turbellaria, die tot de Platwormen behooren en de laagste 
der wormen zijn, in ' t kort wil bespreken. 

Zijn wij voor ons aquarium op jacht geweest, en hebben 
wij den buit in onze bakken ondergebracht, dan zien wij 
tien tegen een, de Planaria's, die wij onwillekeurig tusschen 
de planten meegenomen hebben, spoedig zich langs de glas
wanden voortbewegen. 

Waarschijnlijk is het wel Planaria torva (M. Schultze), 
(flg. 7) die in ons land zeer algemeen voorkomt. Dit van 
boven meest donkerbruin, van onderen lichter gekleurde dier, 
kan ongeveer 12 mM. lang worden. De voorkant is afgerond en van achteien 
loopt 't lichaam in een stomp puntje uit. Zeer eigenaardig is de plaats der 

mondopening; deze bevindt zich namelijk nog achter 't midden van 
't lichaam! De darmen zijn sterk vertakt. Dit is vooral zeer goed 
te zien bij Dendrocoelum lacteum (Muller) (fig. 8), of wel Planaria 
lactea (Muller), een eveneens algemeene soort, zoo genoemd naai
de melkwitte kleur. Deze Planaria wordt ± 2,5 cM, lang. De 
kopzijde is recht afgesneden, en in 't midden iets naar binnen 
gebogen, 't Lichaam loopt stomp uit. Bij deze soort ziet men den 
vertakten darm door 't dier heen schemeren. Hier ligt de mond
opening ongeveer op Vs van 't achterste uiteinde verwijderd. 
De voortplanting geschiedt door eieren. Elk zoogenaamd eierkapsel 

Dendrocoelum kan bij D. lacteum wel tot 42 embryo's bevatten, dit schijnt 
lacteum. ^ j > j 

trouwens wel 't maximum te zijn. Deze eierkapsels zijn donkerbruine 
bolletjes ter grootte van 2 a 3 m.M. 

G. A. POSTHUMA. 

(Wordt vervolgd). 
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