
Symbiose 

In de Grote Oceaan bij Nieuw-Guinea komen vele soorten garnalen en stekelhuidigen voor. 

Tussen de pistoolgarnaal (Synalpheus stimpsoni) en een aantal soorten stekelhuidigen 

bestaat een vorm van symbiose. 

Twee vormen van symbiose zijn mutualisme en commensalisme. 

1p 21  Noem het verschil tussen mutualisme en commensalisme.   

Naar de pistoolgarnaal en verschillende soorten stekelhuidigen is onderzoek gedaan. Van 

stekelhuidigen is bekend dat zij bepaalde chemische verbindingen (signaalstoffen) afgeven 

aan hun omgeving.  

De onderzoekers formuleerden de volgende hypothese: Signaalstoffen spelen een rol bij de 

herkenning door de pistoolgarnaal van diverse soorten stekelhuidigen. 

Voor het onderzoek werd de volgende proefopstelling gebruikt:  

De aquaria A en B zijn via een Y-vormige ondoorzichtige buis verbonden met bak D. In de 

buis (op plaats C) kan een pistoolgarnaal worden geplaatst. Vanuit deze plaats kan de 

garnaal zich naar aquarium A of B verplaatsen, maar niet naar bak D. Door een kraantje 

onder bak D te openen, stroomt 100 mL water per minuut weg. Het hele systeem is gevuld 

met zeewater, dat wordt aangevuld in de aquaria A en B.  

De proefopstelling is weergegeven in afbeelding 10.   

bewerkt naar: D. van den Spiegel e.a., Host selection by Synalpheus stimpsoni (De Man), 

An ectosymbiotic shrimp of comatulid crinoids, inferred by a field survey and laboratory 

experiments, Journal of experimental marine biology and ecology 225, 1998, 185-196 
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In de aquaria A en B werden achtereenvolgens verschillende soorten stekelhuidigen 

geplaatst. De onderzoekers gebruikten de stekelhuidige Comaster multifidus, die in 

symbiose leeft met Synalpheus stimpsoni, en de drie soorten stekelhuidigen Himerometra 

robustipinna, Comanthus alternans en Comatella stelligera, die geen symbiotische relatie 

hebben met Synalpheus stimpsoni.

In beide takken van de Y-vormige buis (zie afbeelding 10) bevindt zich een knik. Door deze 

knik worden bepaalde prikkels uitgesloten die van invloed zouden kunnen zijn op de 

verplaatsing van de garnaal op plaats C. 

Vier typen prikkels zijn: 

1 visuele prikkels  

2 mechanische prikkels 

3 elektrische prikkels 

4 chemische prikkels 

2p 22  Welk type prikkel wordt of welke typen prikkels worden door de knik in de buizen 

uitgesloten? 

A alleen 1 

B alleen 1 en 2 

C alleen 2 en 3 

D alleen 2 en 4 

E alleen 3 en 4 

F 1, 2, 3 en 4 

De onderzoekers voerden een serie metingen uit. Elke meetreeks begon met het plaatsen 

van een pistoolgarnaal op plaats C. Vervolgens werd in aquarium A en/of B al dan niet een 

stekelhuidige geplaatst.  

Genoteerd werd waar de pistoolgarnaal zich na een vastgestelde tijd bevond. De resultaten 

zijn weergegeven in tabel 1. 

 inhoud  
Synalpheus stimpsoni bevindt zich 

na een bepaalde tijd 

meet 

reeks 
aquarium A aquarium B 

aantal 

metingen 
op plaats C in bak A in bak B 

1  20 17 2 1 

2
Comaster 

multifidus
 30 6 22 2 

3
Himerometra 

robustipinna
 20 14 3 3 

4
Comanthus 

alternans
 20 14 5 1 

5
Comatella 

stelligera
 20 10 8 2 

6
Himerometra 

robustipinna

Comaster 

multifidus
20 1 1 18 

7
Comanthus 

alternans

Comaster 

multifidus
20 0 5 15 

8
Comatella 

stelligera

Comaster 

multifidus
20 0 0 20 

1p 23  Wat is de functie van meetreeks 1? 

De onderzoekers trekken uit het experiment onder andere de volgende conclusie:  

Garnalen van de soort Synalpheus stimpsoni reageren positief op stekelhuidigen van de 

soort Comaster multifidus en niet op de stekelhuidigen Himerometra robustipinna,  

Comanthus alternans en Comatella stelligera.

2p 24 Welke combinatie van meetreeksen, met de daaruit verkregen resultaten, is nodig om deze 

conclusie te kunnen trekken? 

tabel 1 
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