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Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in
een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopiën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de auteurs.
Met deze uitgave hopen de auteurs belangstelling voor
natuurgebieden in een verstedelijkte omgeving to vergroten. De
uitgave is niet bedoeld voor commercieel gebruik.

Aan de rand van Amsterdam Zuidoost, langs de weg van het AMC naar Abcoude,
ligt het natuurterrein Klarenbeek.
Om allerlei redenenen is Klarenbeek uniek:
Het is ontstaan uit particulier initiatief en het wordt zorgvuldig
beheerd door mensen met een inspirerende visie op de
problematiek van natuur in een stedelijke omgeving (1).
Voor biologen is Klarenbeek erg interessant wegens de
diversiteit aan landschapstypen; daardoor is er een grote
verscheidenheid aan planten en dieren. Zo is er een authentiek
stukje veen-weidegebied dat illustreert hoe in vervlogen tijden
in West-Nederland extensief beheerde cultuurgrond eruit zag.
Dus ook landschapshistorici kunnen in Klarenbeek hun hart
ophalen.
Wij hebben de afgelopen tijd veel door Klarenbeek gestruind, er is
gefilmd en gefotografeerd, en in watermonsters is gekeken naar microorganismen, zoals algjes en ciliaten. Dit boekje en de bijbehorende DVD
vormen een weerslag van die activiteiten.
Wij hebben geprobeerd om de kosten van deze uitgave zo laag mogelijk
te houden. Daarom is gekozen voor betrekkelijk weinig drukwerk en
zoveel mogelijk beeldmateriaal op DVD. Uit het beeldmateriaal mogen
onze beperkingen in kennis en mogelijkheden blijken maar ook onze
speciale belangstellingen. De uitgave bevat plaatjes en video's van
bloemen, libellen, vlinders, kikkers en verschillende micro-organismen
die in de sloot leven. Alles bij elkaar weerspiegelen de beelden onze
impressies van wat zoal in Klarenbeek langs en in het water te beleven is.
Deze uitgave is niet bedoeld als inventarisatie, ook hebben wij geen
"wetenschappelijke" pretenties. Wij hebben slechts gehandeld vanuit het
plezier dat Klarenbeek ons verschaft. Het enige dat wij hopen te bereiken,
is dat nog meer mensen enthousiast zullen worden over Klarenbeek zodat
het natuurterrein een onbedreigde toekomst tegemoet gaat.
Willem van Raamsdonk
Els Velzing.
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Wat is er in deze uitgave te vinden?
Plaatjes in druk.
De afbeeldingen op de hierna volgende pagina's geven een voorproefje van wat er op de
DVD te zien is.
Bij afbeeldingen van planten en grotere dieren staan de Nederlandse namen vermeld. De
KNNV-veldgidsen (zie literatuurlijst) geven verdere informatie over de betreffende planten
en dieren. Voor micro-organismen is er nog geen KNNV-gids; daarom is naast de naam
nog een korte karakteristiek toegevoegd.
Plaatjes en Video's op DVD.
De DVD bevat opnamen (stilstaande, foto- en videobeelden) van het landschap, planten en
bloemen. Vaak zijn op foto's details beter zichtbaar, video-opnamen geven meer overzicht
en een levensechtere indruk. De video's zijn daarom geschikt om interacties tussen dier en
milieu te tonen. Zo zijn er opnamen van het ruisende riet langs de slootkant met boven het
water libellen die hun territorium afzoeken of vliegend in tandem-formatie eieren afzetten,
fladderende vlinders bij bloemen en in de modder verscholen kikkers die alleen hun ogen
bewegen. Foto's en video's vullen elkaar aan en na bestudering maken ze het ons inziens
makkelijker om in het veld planten en dieren te herkennen.
Planten en Bloemen.
In Klarenbeek vinden we natuurlijk de planten en bloemen die typisch zijn voor veenweidegebieden in West-Nederland. In het water zien we dan ook de "gewone", prachtige
Gele plomp en de Grote boterbloem. Maar daarnaast zijn er ook leuke, niet-alledaagse
bloemen. Zo kunnen we in het water Kikkerbeet en Blaasjeskruid zien bloeien. Langs het
water treffen we schoonheden aan zoals de Moerasandoorn, Watermunt, Moerasspirea en
de Moerasvergeet-mij-niet.
Maar het meest opvallend zijn de Rietsigaren en de Kattestaarten. De laatsten zijn niet
alleen opvallend door uitbundige bloei, maar vooral door bezoek van vlinders.

Vlinders, Libellen en andere Insecten.
In Klarenbeek is op een betrekkelijk klein oppervlak een grote variatie in vegetatie.
Veel dieren hebben daar voordeel van. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor vlinders. Een
populatie van vlinders blijft alleen in stand als er zowel voor de rupsen als voor de
volwassen vlinders voldoende voedselplanten en schuilplekken zijn (3). Elke soort
stelt zo zijn eisen. Het aantrekkelijke van Klarenbeek is, dat we er vlinders van het
ruige grasland zien en een eindje verderop de Gehakkelde aurelia kunnen waarnemen,
een vlinder die meer is gebonden aan een dichtere begroeiing van bomen en struiken.
Voor libellen geldt hetzelfde als voor vlinders: de variatie in landschapstypen maakt
een rijk libellenleven mogelijk.
In Nederland komen ongeveer 70 soorten libellen voor. De groep van de Libellen wordt
onderverdeeld in Juffers en Echte Libellen. Alle libellen hebben 4 vleugels. Bij
juffers zijn de vier vleugels gelijk in grootte en vorm; in rust liggen vleugels langs het
vrij slanke lichaam. Bij de echte libellen zijn de achterste vleugels breder dan de
voorste, in rust worden de vleugels vaak naar voren uitgespreid. Het achterlichaam
van de echte libellen is in het algemeen forser gebouwd dan bij juffers (2).
Libellen zijn prachtige, grote insecten; als je de tijd neemt, kan je ze vaak van dichtbij
bekijken. Het zijn spectaculaire en snelle vliegers, maar dat is geen probleem voor het doen
van waarnemingen; sommige soorten vIiegen heen en weer in een betrekkelijk klein
territorium. Dus als je zo'n libel uit het nog hebt verloren, dan is het even
afwachten en dan verschijnt hij weer. Andere libellen vind je terwijI ze uitrusten op een
rietstengel.
Evenals vlinders kunnen libellen aanwijzigingen geven voor het schatten van de
kwaliteit van het milieu. In Klarenbeek werden in de zomer van 2004 maar liefst 9
soorten libellen waargenomen (3 juffers en 6 echte libellen), het laat maar weer zien dat
de belangrijkheid van Klarenbeek moeilijk overschat kan worden.

Kikkers en Vogels.
In Klarenbeek hoor je overal om je heen de geluiden van kikkers en vogels, maar wanneer
zie je die diertjes? Als je loopt in de richting waaruit gekwaak komt, hoor je vervolgens
een plons en de kikker is weg. Zangvogels zijn in de zomer een probleem, omdat ze
meestal in een dichte begroeiing zitten. Maar als je stil bent, geen haast hebt en je kijkt
goed om je heen, dan zie je ze: kikkers in de modder en met een beetje geluk,
zangvogels in de struiken. Het makkelijkst te zien zijn natuurlijk de watervogels, en
daarvan zijn er in Klarenbeek heel wat.

Een groot deel van de DVD is ingeruimd voor ééncellige organismen. Voor bestudering en
herkenning van deze micro-organismen zijn videobeelden buitengewoon nuttig. Bijna alles
beweegt en hoe het beweegt is vaak karakteristiek voor het organisme of de groep waartoe
het behoort. Er zijn dan ook zeer veel verschillende manieren waarop micro-organismen
zich voortbewegen. Op de DVD zien we de "voortrollende" beweging van amoeben, het
langzame en statige schuiven van diatomeeën, voortbeweging van flagellaten en de vaak
spectaculaire motoriek van ciliaten.
Ciliaten
Ciliaten, zoals pantoffeldiertjes, zijn buitengewoon geschikt voor demonstraties en
experimenten in schoolklassen (11). Fundamentele levensprocessen zoals voedselopname
en voortbeweging zijn vaak goed te zien. De beelden van ciliaten die op de DVD vertoond
worden, kunnen wellicht nuttig zijn als inleiding of illustratie bij onderwijs. Om die reden
volgt hier een korte toelichting bij de video-beelden van ciliaten. Net als bij hogere dieren
is bij ciliaten voortbeweging en voedselverwerving vaak direct met elkaar gekoppeld. De
ciliën waarmee wordt voortbewogen, kunnen ook dienen om voedsel naar het cytostoom
(celmond) te wapperen en vervolgens in een voedselvacuole op te semen (zie de opnamen
van het Pantoffeldiertje, Paramecium caudatum). Soms zijn de ciliën rond het cytostoom
langer dan elders op het celoppervlak, soms zijn ciliën rond de mond verkleefd tot stevige
cirren (zoals bij Strongylidium) en weer in andere gevallen kunnen versmolten ciliën
samen met uitstulpingen van de celmembraan wapperende vliezen vormen (zoals bij
Pleuronema en Cyclidium). Ciliën zijn dus in principe multifunctioneel inzetbare
structuren en er is een grote variatie in lengte en in dichtheid waarmee ze op het
celoppervlak gerangschikt zijn. De ciliaat Euplotes geeft misschien wel het duidelijkste
beeld van de multifunctionaliteit van ciliën. Een uitgebreide krans van cirren en ciliën in
het gebied rond het cytostoom zorgt ervoor dat voedsel naar binnen gewapperd wordt; dat
kan dan terwijl het dier stil zit. Maar dezelfde krans van cirren en ciliën kan even later het
dier in beweging zetten en dan gaat Euplotes als een helicopter door het water. Aan de
onder- en zijkant van deze ciliaat zijn ciliën tot stevige (loop)cirren verkleefd en met die
cirren kan hij lopen over waterplanten. Hierbij bewegen de cirren zoals poten van insecten.
Dit betekent dat de beweging van de zogenaamde "loopcirren" anders wordt gestuurd dan
de cirren en ciliën rond het cytostoom. De micro-organismen lijken misschien eenvoudig
maar ze zijn in feite dus heel complex.
Veel ciliaten zijn doorzichtig, er kan dan makkelijk gezien worden wat er zoal aan voedsel
opgenomen is. Meestal bestaat het voedsel uit bacteriën, algen, diatomeeën, maar soms
ook uit ciliaten en flagellaten. In de opnamen van Strongylidium zien we dat een ciliaat
zeer grote voedselfragmenten kan verorberen met wel een afmeting tot de helft van de
cellengte van de ciliaat.
Het proces van voedselopname is bij het Pantoffeldiertje in beeld gebracht. Via de mond
en de daarop aansluitende buccale ruimte (op de DVD "buccal cavity") worden algen en
bacteriën met krachtige slagen van ciliën naar binnen gewapperd. De buccale ruimte heeft
een bolvormig einde, daar wordt het voedsel verzameld. Na enige tijd snoert het
bolvormige uiteinde van de buccale ruimte af en zo is dan een voedselvacuole gevormd.
De vacuole wordt vervolgens met de stroming van het cytoplasma door de cel
getransporteerd. In een metabool actief Pantoffeldiertje wordt elke 30 — 60 seconden een
voedselvacuole gevormd. De vacuoles verdwijnen door versmelting met de celmembraan.
Wellicht is voor velen voortbeweging of voedselopname van ciliaten intrigerend, maar
misschien is toch de merkwaardige rijkdom aan vormen en leefwijzen die we bij ciliaten
aantreffen, het meest bijzondere. Deze DVD toont slechts een heel klein deel van wat we
in dit opzicht bij micro-organismen in een Nederlandse sloot aan kunnen treffen.

Zonnediertjes, Annoeben, Goudalgen, Diatonneedn
1 Actinosphaerium (Actinopoda, Heliozoa). Zonnediertje met een bolrond
cellichaam en talrijke dunne uitlopers. Eet allerlei micro-organismen. Een langskomende
prooi kleeft aan een uitloper, vervolgens wordt de prooi door cytoplasma omgeven (zo
ongeveer als bij amoeben) en daarna wordt de prooi naar het cellichaam getransporteerd.
De buitenrand van het cellichaam bevat talrijke vacuolen. Diameter van cellichaam: 200
— 300 µm.
2 Actinophrys (Actinopoda, Heliozoa). Zonnediertje. Eet flagellates, ciliates en andere
micro-organismen. Voedselopname zoals bij Actinosphaerium.
3 Trichamoeba (Rhizopoda, Amoebida). Langwerpige amoebe met aan één uiteinde
kleine uitlopertjes (lijkt op een kortharig penseel). Trichamoeben worden daarom ook wel
"kwast-amoeben" genoemd. De cel bevat meer dan één kern en vele vacuolen, die over
het gehele cytoplasma, zelfs tot in de randen van de cel, verspreid zijn. Eet allerlei
micro-organismen. Prooi wordt door cytoplasma ingesloten en bevindt zich dan in een
voedselvacuole. Afmeting: lengte tot 400 µm.
4 Chaos (Rhizopoda, Amoebida). Grote amoebe (tot wel 3 mm in diameter) met veel
uitlopers. De cel is voortdurend in beweging en verandert daarbij van vorm omdat
uitlopers ingetrokken worden terwijl op andere plaatsen nieuwe uitlopers gevormd
worden. Eet allerlei micro-organismen. Vacuoles zijn over de gehele cel, inclusief alle
uitlopers, verspreid.
5 Vahlkamofia (Rhizopoda, Amoebida). Beweegt zich voort met een breed uitgespreid
pseudopodium aan de voorkant. Met het lichtmicroscoop zijn in het brede pseudopodium
geen vacuolen te zien, terwijl elders in het cellichaam talrijke vacuolen met verschillende
afmetingen aanwezig zijn. Het voedsel bestaat uit detritus en bacteriën. Afmeting: 200 —
300 µm lang.
6 Mallomonas (Chrysophyceae). Afmeting: 40 — 80 µm. Het cellichaam van deze
goudalg bevat twee bruin-groene chloroplasten. De cel is bedekt met kleine silica plaatjes
(schildjes) die lange borstelvormige uitlopers vormen. Opvallend is de lange flagel aan de
voorkant. De cel is mixotroof, leeft dus van fotosynthese maar neemt ook vast voedsel op.
7 Synura (Chrysophyceae). Kolonievormende goudalg. De individuen zijn als in een
rozet gerangschikt. Elke cel is omgeven door een "huisje" (lorica) van cellulose, waaruit
twee flagellen naar buiten steken. De cel is mixotroof, leeft dus van fotosynthese maar
neemt ook vast voedsel op.
8 Navicula (Diatomeae). Celwand bevat kiezelzuur en is daardoor hard en glasachtig.
Cellen bevatten twee chloroplasten. Door de fraaie regelmatige bandering in de
kiezelstructuur wordt Navicula wel gebruikt om de kwaliteit van microscooplenzen te
testen. Navicula is tweezijdig symmetrisch.
9 Fragilaria (Diatomeae). Kolonievorming door opeenstapeling van individuen.
10 Cvmbella (Diatomeae). Enigszins gebogen als een boemerang. Zie verder bij
Navicula.
11 Dinobryon (Chrysophyceae). Kolonievormende goudalg. Cellen hebben twee flagellen,
een lange en een korte. De Cellen zijn omgeven door een doorzichtig vaasvormig "huisje"
van cellulose (lorica). De lange flagel steekt uit boven de rand van de vaas. De kolonie is
als het ware een opeenstapeling van vazen. Dinobryon is mixotroof en leeft door
fotosynthese en door opname van micro-organismen, voornamelijk bacteriën. Afmeting
van cellichaam: 10 — 20 µm.

Algen en Flagellaten
1 Peridinium pantserflagellaat (Dinoflagellaat, Dinophyta). Afmeting: 40 - 80 µm. De
cel heeft twee flagellen, één in de diepe, rondom lopende groeve en één aan de top.
Plastiden zijn bruin-groen. De celwand bevat grote hoekige cellulose platen, vaak met
richels en knobbeltjes.
2 Cryptomonas (Cryptophyta). Afmeting: 20 - 80 µm. De cel heeft twee langwerpige,
donkere bruin-groene chloroplasten. De twee flagellen zijn gelijk in lengte.
3 Peranema (Euglenophyta). Afmeting: 40 - 70 µm. De cel heeft een lange flagel. Bij
voortbeweging is de flagel strak naar voren gericht, het uiteinde van de flagel maakt een
roterende beweging.
4 Closterium, sieralg (Desmidiaceae, Chlorophyta). Sierlijk gebogen alg in de vorm
van een maansikkel. De kern van de cel ligt in het midden. In beide celhelften ligt een
langwerpige chloroplast die zich uitstrekt vanaf het centrum tot bijna in het uiteinde van
de cel. De kleine licht gekleurde bollen zijn pyrenoïden, structuren met een hoge
concentratie CO2 bindende enzymes met daaromheen zetmeel.
5 Cosmarium, sieralg (Desmidiaceae, Chlorophyta). Een insnoering in het midden
verdeelt de cel in twee gelijke helften. De celwand is versierd met regelmatig
gerangschikte, kleine knobbeltjes.
6 Euglena (Euglenophyta). Afmeting: 40 - 100 µm. De cel heeft een lange flagel. Een
rode, lichtgevoelige vlek ligt dichtbij de oorsprong van de flagel. Sommige euglena's
kunnen snel van vorm veranderen, van langgerekt tot bolvormig of andersom, andere
euglena's hebben een min of meer constante vorm.
7 Pediastrum (Chlorophyta). Een schijfvormige kolonie van hoekige cellen. De
kolonies zijn sterk verschillend in afmeting (tot wel 400 µm in diameter). De cellen aan
de buitenrand hebben puntige uitlopers. In de kolonies komen levende, groene en dode,
kleurloze cellen naast elkaar voor. Van de dode cellen zijn vaak nog slechts de
celwanden te zien.
8 Staurastrum sieralg (Desmidiaceae, Chlorophyta). Afmeting tot 40 µm. De diepe
insnoering in het midden verdeelt de cel in twee gelijke helften. De cel heeft een
stekelig uiterlijk, dat komt door de vele kleine puntige uitlopers van de celwand.
9 Trachelomonas (Euglenophyta). De afmeting varieert van 20 tot 50 µm. De
bolvormige cel heeft een flagel en een rode lichtgevoelige vlek. De lichtgevoelige vlek
is vaak moeilijk te zien wegens de donkere pigmentering van de cel. Bij veel soorten
heeft de celwand kleine puntige knobbels die de cel een stekelig uiterlijk geven.
10 Entosinhon (Euglenophyta). De eel heeft een min of meer vaste vorm (15 - 20 µm
lang). De celwand heeft enkele opvallende in de lengte lopende ribbels. Er zijn twee
flagellen; één is actief bij de voortbeweging en is naar voren gericht, de andere flagel is
min of meer passief en wordt ook wel sleepflagel genoemd. Beide flagellen ontspringen
op dezelfde plaats. De sleepflagel is langer dan de voortbewegingsflagel.
11 Scenedesmus (Chlorophyta). Kolonie van 4 tot 8 op elkaar gestapelde cellen met een
afmeting van 10 tot 30 µm. Bij veel soorten hebben de buitenste cellen aan de uiteinden
lange puntige uitlopers.
12 Anisonema (Euglenophyta). De cel heeft een vaste vorm (20 tot 40 µm). Er zijn
twee flagellen, een voortbewegingsflagel, die ongeveer zo lang is als het cellichaam en
een twee keer zo lange sleepfagel. Over het cellichaam loopt een groeve, ongeveer
vanaf de oorsprong van de flagellen tot dichtbij het andere uiteinde.
13 Spirogyra (Desmidiaceae, Chlorophyta). Cellen zijn achterelkaar gerangschikt tot
lange onvertakte draden. Elke cel bevat een spiraalvormige chloroplast, enkele
pyrenoïden en een centraal gelegen kern. De diameter van de draden kan sterk varieren,
van 10 tot wel 150 µm.
14 Zvgnema (Desmidiaceae, Chlorophyta). Cellen zijn achterelkaar gerangschikt tot
lange onvertakte draden. Elke cel bevat twee gelijke, stervormige chloroplasten, met
daartussen een celkern. De diameter van de draden is 20 tot 40 µm.

Ciliaten
1 Pleuronema (Ciliata, Pleuronematida, 599). Afmeting: 50 – 120 µm. In het gebied van
de celmond zijn ciliën verkleefd tot een membraan. Als de cel in rust is, staan de ciliën
wijd uit en is de membraan goed te zien. Eet algen en bacteriën.
2 Chilodonella (Ciliata, Chlamydodontida, 506). Afmeting: 50 – 90 µm. Eivormige,
afgeplatte ciliaat. Heeft een opvallende trechter die aansluit op de celmond. Eet
diatome6en en algen.
3 Strombilidium (Ciliata, Choreotrichida, 439). Afmeting: 40 – 70 µm. Een actief
bewegende ciliaat, vaak via een lange slijmdraad gehecht aan een substraat
(bijvoorbeeld een waterplant) maar komt ook vrijzwemmend voor. Rond het mondgebied
een krans van verkleefde ciliën. Eet diatomeeën en algen.
4 Lembadion (Ciliata, Peniculida, 579). Afmeting: 120 – 200 µm. Heeft een
lichaamsvorm als een ingedeukte rugbybal. In de indeuking Iigt een membraan die bestaat
uit verkleefde ciliën. De cel zwemt met spectaculaire roterende bewegingen. Eet ciliaten,
diatomeeën en algen.
5 Coleps (Ciliata, Prorodontida, 573). Afmeting: 50 – 70 µm. Het cellichaam is rondom
bezet met kleine, regelmatig gerangschikte plaatjes van calcium carbonaat. Tussen die
plaatjes steken ciliën naar buiten. Eet detritus maar ook kleine algjes en bacteriën.
6 Amphileptus (Ciliata, Pleurostomatida, 491). Afmeting: 200 – 300 µm. Zwak gebogen
voorkant en puntig uitlopende achterkant. Een alleseter mits de prooi een geschikte
afmeting heeft.
7 Loxophyllum (Ciliata, Pleurostomatida, 492). Afmeting: 300 – 400 µm. Fraaie grote
en sterk afgeplatte ciliaat. Buigzaam als een blad papier kruipt hij tussen planten en algen.
Aan de mondzijde gebogen. Langs de gehele rand een zoom met trichocysten. Eet ciliaten
en zelfs raderdiertjes.
8 Litonotus (Ciliata, Pleurostomatida, 492). Afmeting: 50 – 120 µm. Fraaie voor- en
achteruit zwemmende ciliaat met aan de voorkant langere ciliën dan aan de achterkant. Eet
algjes en zelfs ciliaten.
9 Strombidium (Ciliata, Strombidiida, 467). Afmeting: 40 – 80 µm. Rond het
mondgebied een krans van verkleefde ciliën (membranellen). Het achterste deel is
omgeven door een ,pellicula" , een eierdopvormig schildje. Deze ciliaat kan met grote
snelheid driftig heen en weer schieten door het water. Eet diatomeeën en algen.
10 Cyclidium (Ciliata, Pleuronematida, 601). Afmeting: 20 – 40 µm. Verplaatst zich
met korte zeer snelle bewegingen, die afgewisseld worden met tamelijk lange
rustperioden. In rust staan de ciliën wijd uitgespreid en dan is ook de membraan van
verkleefde ciliën goed te zien. Aan het uiteinde een lang cilium. Eet bacteriën.
11 Frontonia (Ciliata, Peniculida, 581). Afmeting: 60 – 150 µm. Een enigszins afgeplatte
ciliaat. In het gebied van de mond is er een concentratie van trichocysten, de cel is daar
bruin-zwart gekleurd. Eet ciliaten, diatomeeën en algen.

Ciliaten
1 Strongvlidium (Ciliata, Stichotrichida). Afmeting 120 – 180 µm. Rond het mondgebied
lange, regelmatig gerangschikte krachtig bewegende cirren. Aan het dun uitlopende
staartdeel steken enkele stevige cirren ult. Eet algen, diatomeeën en bacteriën.
2 Euolotes (Ciliata, Euplotida). Afmeting: 80 – 150 µm. Cirren (verkleefde cilien) aan
voor-, achter- en zijkant. Cirren bewegen als pootjes bij voortbeweging over
waterplanten. Wordt daarom ook wel “loopdiertje" genoemd. Het omvangrijke
mondgebied is omgeven door een krans van ciliën. Deze ciliën dienen om voedsel (algjes)
naar binnen to werken maar zijn bovendien actief bij het zwemmen.
3 Oxytricha (Ciliata, Sporadotrichida). Afmeting: 60 – 150 µm. Door wijd uitstaande
cirren ook wel ,borsteldiertje" genoemd. Rond het mondgebied lange, regelmatig
gerangschikte krachtig bewegende cirren. Eet algen en bacteriën.
4 Paramecium caudatum (Ciliata, Peniculida). Pantoffeldiertje. Afmeting: 50 – 300 µm.
Heeft werkelijk de lichaamsvorm van een pantoffel. Aan beide uiteinden van de cel ligt
een contractiele vacuole met aansluitende radiaire kanalen. Eet bacteriën en kleine algjes.
5 Paramecium bursaria (Ciliata, Peniculida). Afmeting: 90 – 150 µm. Leeft in
symbiose met groene algen en profiteert van de fotosynthetische activiteit van de algen.
Wordt ook wel “groen pantoffeldier" genoemd.
6 Aspidisca (Ciliata, Euplotida,). Afmeting: 30 – 50 µm. Wegens gladde rugpantser ook
wel schildpaddiertje genoemd. Cirren (verkleefde cilien) aan voor-, achter- en zijkant.
Langzame zwemmer, meestal kruipend over waterplanten. Eet detritus en bacteriën.
7 Stentor (vrij) (Ciliata, Heterotrichida). Komt vrij levend maar vaker sessiel,
vastgehecht aan waterplaten, voor. Afmeting tot wel 2 mm en Stentor behoort daarmee tot
de grootste ciliaten. Het gehele cellichaam is bedekt met korte cilien, maar in het
mondgebied zorgen kransen van lange krachtig bewegende ciliën voor het naar binnen
werken van voedsel (algjes, diatomeeën, ciliaten en bacteriën). Er zijn verschillende
soorten met verschillende kleuren, bijvoorbeeld blauw of geel-groenachtig.
8 Stentor (sessiel) .
9 Thuricola (Ciliata, Sessilida). Afmeting: 200 – 300 µm lang. Een krans van krachtig
bewegende c ciliën rond de mond. Deze ciliaat kan zich in zijn doorzichtige huisje (lorica)
letterlijk opsluiten doordat de lorica een klepje heeft dat dicht gaat als de cel zich in de
lorica terugtrekt. Eet bacteriën.
10 Vaginicola (Ciliata, Sessilida). Afmeting: 200 – 300 µm lang. Vaak twee individuen
bij elkaar in een glasachtig kokertje (lorica). Een krans van krachtig bewegende ciliën
rond de mond. Eet bacteriën.
11 Folliculina (Ciliata, Heterotrichida), Wegens de grote flappen ook wel ”oordiertje"
genoemd. Leeft in een huisje (lorica) dat met de lange zijde aan een substraat is gehecht.
Afmeting van het huisje: 150 – 250 µm. De ,oren" zijn in feite uitgerekte delen van de cel
rond het mondgebied. Eet bacterieën, flagellaten en kleine algjes.
12 Vorticella (Ciliata, Sessilida). Klokdiertje, komt op sommige plaatsen in grote
dichtheid voor, het lijkt dan op een kolonie, maar in feite is het een verzameling
individuen. Meestal sessiel (via een contractiele steel gehecht aan waterplanten), maar
komt ook vrij-levend voor. Met een krans van krachtig bewegende cilien rond de mond
worden kleine algjes maar vooral bacteriën naar binnen gewerkt.

De DVD kan afgespeeld worden op een DVD-speler met televisie of met een computer.
Na het laden van de DVD verschijnt een openingsbeeld met een menu. Klik op een
onderwerp en het betreffende onderdeel wordt vertoond. Alle video-opnamen zijn in "real
time".
Foto's en video's van:
Rob de Heus
Willem van Raamsdonk
Els Velzing
Alle foto's en video's zijn opgenomen in Klarenbeek
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Inhoud DVD "Zomer in Klarenbeek"
Bloemen/Planten:
Bereklauw
Bitterzoet
Blaasjeskruid
Echt duizendguldenkruid
Gele plomp
Grote boterbloem
Haagwinde
Kale jonker
Kattestaart
Kikkerbeet
Kleine watereppe
Moerasandoorn
Moerasspirea
Moerasvergeet-mij-nietje
Veenwortel
Watermunt
Waterpest
Waterweegbree
Wilgenroosje
Wolfspoot
Zwanebloem
Vlinders:
Atalanta
Borst zandoogje
Dagpauwoog
Distelvlinder
Gamma-uiltje
Gehakkelde aurelia
Grasmotje
Groot koolwitje
Kleine vos
Muntvlinder
Libellen:
Bloedrode heidelibel
Bruine glazenmaker
Geelvlekheidelibel
Gewone oeverlibel
Houtpantserjuffer
Lantaarntje
Paardenbijter
Steenrode heidelibel
Watersnuffel
Overige Insecten:
Bladhaantje
Cicadella ??
Didea spec. (Zweefvlieg)
Gewone Pendelvlieg
Blinde bij (Zweefvlieg)
Langpootmug
Schaatsenrijder
Soldaatje

Algen/Flagelaten:
Anisonema
Closterium (moniliferum)
Cosmarium
Cryptomonas
Entosiphon
Euglena
Pediastrum
Peranema
Peridinium
Scenedesmus
Staurastrum
Ciliaten:
Ampholeptus
Aspidisca
Chilodonella
Coleps
Cyclidium
Didinium
Euplotes
Folliculina
Frontonia
Lembadion
Litonotus
Loxophyllum
Oxytricha
Paramecium bursaria
Paramecium caudatum
Pleuronema
Stentor
Strombilidium
Strongylidium
Thuricola
Vaginicola
Vorticella
Zonnediertjes:
Actinophrys
Actinosphaerium
Amoeben:
Chaos
Trichamoeba
Vahlkampfia
Goudalgen:
Dinobryon
Mallomonas
Synura
Diatomeeën:
Fragilaria
Navicula

