
dicht. Dat herhaalt zich enkele dagen, 
indien het droog en zonnig weer is. en 
daarna sluit de bloem zich voor lange tijd. 
om in een vruchtstand te veranderen. 
Aanvankelijk lijkt het een steeds groter 
wordende scheerkwast, gezeten op een 
knotsvormig verwijde, holle en opgeblazen 
steel. Maar dan, op een schone zonnige 
morgen, staat er plotseling een geheel 
nieuwe en vreemde gestalte tussen de 
andere planten: de Blauwe morgenster 
heeft haar vruchtstand ontplooid en staat 
als een reusachtig grote vederbol te pralen. 
De zo bekende Paardebloem is daarmee 
vergeleken maar nietig en ook nog akelig 
grijs van kleur, wanneer zij in de vorm 
van een kaarsje staat. Maar bij beide rukt 
de wind het ene vruchtje na het andere 
weg en bij beide zijn de vruchtjes met 
schuin opstaande tandjes uitgerust, die hen 
weldra verankeren in de grond. Dikwijls 

BIOLOGISCH 

In het hierbij afgebeelde flesje (fig. 1) 
zien we onder in de hoek een kreeftje zit
ten, dat voortdurend tussen de poten een 
stroming in het water van kop naar staart 
teweeg brengt. Het vangt met de voorpo
ten de partikels op. die met het water wor
den meegevoerd, draait ze om en om. keurt 
ze en eet tenslotte het eetbare ervan op. 
De partikels zijn in dit geval eencellige 
algen van het geslacht Chlamydomonas 
(fig. 2). het kreeftje is de Vlokreeft Gam
marus pulex (fig. 3) . 
W e zien verder, dat het water in het flesje 
afgesloten is van de lucht door een gepa-
raffineerde stop. Er kan dus niets in of uit 
en toch kunnen we. wanneer we er maar 
voor zorgen, dat het flesje overdag in het 

schuiven later de uitbottende cotyledonen 
de vruchtdop voor zich uit en blijven zij 
daar nog in gevangen, als het primaire 
eveneens smal lintvormige blad hen al ver 
in lengte overtreft. 
Twee jaar duurt de ontwikkeling van de 
Blauwe morgenster en haar bloeitijd valt 
van Mei tot Juli, maar bij ons tegen de 
langste dag. Daarna moet zij nog lange 
tijd staan om vrucht te zetten, gedurende 
welke tijd zij nog een vierde tot een derde 
in lengte toeneemt. Maar dit is haar ge
vaarlijkste tijd, want dan komt de maaier 
en amputeert haar. Daarmee is haar dan 
de enige kans op voortplanting ontnomen, 
want zij is niet overblijvend, doch slechts 
tweejarig. Daarom moet ieder rechtgeaard 
plantenliefhebber al het zijne doen, om 
haar groeiplaatsen in stand te houden ; de 
merkwaardige Blauwe morgenster is dat 
dubbel en dwars waard. 

EVENWICHT 

licht staat, het kreeftje maandenlang in het 
leven houden. 
Dit proefje laat het principe van het zoge
naamde biologisch evenwicht zien. Het 
kreeftje kan met de zuurstof, die door de 
algen in het licht wordt geproduceerd, 
ademhalen. Het algje zelf wordt door de 
kreeft opgegeten, maar de snelle deling 
zorgt ervoor, dat het aantal algencellen 
niet vermindert. De excretieproducten van 
de kreeft en de algen worden door de ook 
in het flesje levende bacteriën verwerkt, 
waardoor weer voedingsstoffen voor de 
algen vrijkomen. Er stelt zich dus een 
evenwicht in waarbij alleen het licht van 
buitenaf moet worden toegevoegd. 
De proef lukt, wanneer de verhouding 
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kreeft-algen-bacteriën bij het begin van de 
proef juist is. W e moeten daarom voor een 
proef altijd een reeks flesjes met kreeftje 
en algen nemen, dan zal er zich altijd wel 
in één ervan het biologisch evenwicht in
stellen. 

Het is geen toeval, dat voor dit proefje de 
Vlokreeft gebruikt werd. Dit dier is name
lijk zeer gevoelig voor zuurstofgebrek en 
andere slechte condities van het water, zo
als giftige afbraakstoffen van eiwitten, die 
door bederf in het water aanwezig kunnen 
zijn. Wanneer het kreeftje in bedorven 
water zit, zwemt het onrustig rond. het 
waaieren van de kieuwpoten aan het ach
terlijf ten behoeve van de ademhaling 
wordt bij stilzitten duidelijk sneller en ten 
slotte kan het in korte tijd dood gaan. als 
er geen verbetering in de toestand van het 
water komt. In een aquarium bijvoorbeeld 
kunnen we na enige oefening dadelijk aan 
het kreeftje zien. of het water biologisch 
goed is of niet. In goed water zit het dier 
meestal stil en waaiert niet. In slecht water 
zwemt of loopt het onrustig rond en 
waaiert snel. Gammarus zou dus als „indi
cator" kunnen dienen voor de biologische 
toestand van het water. 
Ik heb hier eens een paar proefjes over 
genomen, om te zien of dit practisch bruik
baar is. Daarvoor werden in een aantal 
stopflesjes. waarvan er een in fig. 1 is af
gebeeld en die een inhoud hadden van 
20 cc, elk een Gammarus gebracht met 
respectievelijk : grachtwater uit een stad, 
water uit een kanaal buiten de stad waar 
de biologische zelfreiniging de zuiverheid 
van het water weer hersteld had, aqua
riumwater en leidingwater. De flesjes wer
den luchtdicht afgesloten en om het uur of 
om het half uur werd genoteerd of Gam
marus rustig was of zwom en wat de fre
quentie was van de ademhalingsbewegin
gen. Het resultaat zien we in de onder

staande tabel, waarin de getallen de fre
quentie van de ademhalingsbewegingen 
per minuut aangeven. 

Tijd 

10.00 
10.30 
11.00 
11.30 
12.00 
13.00 
13.30 
14.30 
15.30 
16.30 

gracht-
water 

120 
60 

110 
100 
100 
dood 

kanaal-
WQter 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

na vier 
weken nog 

levend 

aquarium
water 

140 
140 
100 
100 
100 
150 
140 
120 
100 
100 

volgende 
dag 
dood 

leiding
water 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

volgende 
dag 

dood 

W e zien, dat de dieren in grachtwatcr en 
aquariumwater geregeld ademhalingsbe
wegingen maken. Schadelijke stoffen en 
een laag zuurstofgehalte in het grachtwater 
zijn er de oorzaak van, dat Gammarus er 
niet lang in leeft. Ook in het aquarium
water, dat een vrij laag zuurstofgehalte en 
weinig zuurstofproducerende algen had, 
waren de dieren na korte tijd dood. In lei
dingwater en kanaalwater maken de dieren 

Fig. 1. Luchtdicht afgesloten stopflesje 
met Gammarus pulex en eencellige algen. 
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Fig. 2. Een Chlamydomonas-soorf. Lengte 
0,02 mm. 

geen ademhalingsbewegingen. Het zuur
stofgehalte was hier hoog. Daar echter in 
leidingwater de zuurstofproducerende al
gen ontbraken, gingen de dieren ook hierin 
na korte tijd, toen de zuurstofvoorraad uit
geput was, dood. Het gebrek aan zuurstof 
was tegen het (niet meer in de tabel opge
nomen) einde van de dag zichtbaar aan 
het gedrag van de kreeften, die tenslotte 
regelmatig gingen waaieren, wat zoals uit 
de tabel blijkt, aanvankelijk niet het geval 
was. In het kanaalwater leefden de dieren 
na vier weken nog. Ze gedroegen zich 
rustig en er werd niet gewaaierd. Het 
zuurstofgehalte bleef hier hoog door de 
activiteit van groene en bruine eencellige 
algen, die tevens als voedsel dienden. 
W e merken hier nog bij op. dat Gammarus 

Reeds een aantal jaren heb ik opgemerkt, 
dat in de herfst Kauwtjes elke morgen ge
durende enige tijd op het dak van het 
gymnastieklokaal van de school achter ons 
huis bijeenkomen en zich vermaken, zodra 

in gefiltreerd grachtwater langer leeft dan 
in ongefiltreerd. daar allerlei schadelijke 
en zuurstof verbruikende partikels dan 
verwijderd zijn. In gefiltreerd kanaalwater 
wordt de levensduur korter omdat dan de 
zuurstofproducerende algen ontbreken. 
De hier beschreven proefjes laten zien. 
dat we uit het gedrag van Gammarus iets 
kunnen opmaken over de biologische hoe
danigheid van water. Het kanaalwater is 
bijvoorbeeld „gezond" water, er is biolo
gisch evenwicht. Leidingwater en aqua
riumwater zijn minder goed en grachtwater 
is slecht. Het is misschien mogelijk bij 
voortzetting van dergelijke proeven met 
Vlokreeften een getalswaarde te verkrijgen 
voor de biologische beoordeling van water. 
Op den duur zou men dan uit het al of niet 
voorkomen van Gammarus in onze binnen
wateren onmiddellijk conclusies kunnen 
trekken over de graad van biologische zui
verheid. 

Fig. 3. Gammarus pulex L. 
Lengte ± 20 mm. 

het licht begint te worden. Klaarblijkelijk 
is die plaats uitgekozen omdat zij het hoog
ste gedeelte van dat gebouw is en omdat 
ook de oppervlakte vrij groot is. Waar 
schijnlijk zult U wel zeggen dat hierin nog 

KAUWE-DRUKTE 
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