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ALLEMAAL BEESTJES...  
zonder ruggengraat

Victor Rasquin

Ereleraar aan het K.A. Brugge
en het Houtlandinstituut Torhout

Toen ik de titel van dit artikel intikte moest ik onwillekeurig terugdenken aan het liedje 
van Peter Koelewijn, gezongen door Ronnie Schutte, dat tijdens mijn studententijd in 1967 
een echte hit werd. Een uittreksel om je in de mood te brengen:

Weet je wat ik zie als ik gedronken heb ? (Nou nou ?)
Allemaal beestjes, zoveel beestjes, om me heen
Oh ik weet wel dat ik nou mezelf nep (Nou nou !)
Want er zijn geen beestjes, maar ik zie beestjes,  
om me heen.

Beestjes, beestjes, 
Op m´n dekens, op m´n kussen, kijk maar
In m´n oren, in m´n neus en in m´n haar
Ze lopen allemaal door elkaar
Beestjes, beestjes,
Hele legers lopen daar over de grond
Kijk ze rukken op langs het plafond
En de kamer draait maar in het rond, oh...

Dit liedje, zo uit het leven gegrepen, dateert nog van een tijd toen alles zeer eenvoudig 
was; een tijd waarin al wat leeft werd opgesplitst in ‘Planten’ en ‘Dieren’, een tijd waar we 
nog geen internet nodig hadden om een lief te vinden, maar dat is iets anders...

Ondertussen zitten we bijna een halve eeuw verder en zijn we tot het besef gekomen, dat 
we al wat leeft niet zomaar in twee hokjes kunnen stoppen en zitten we met een klassifi-
catiesysteem dat gebruik maakt van domeinen, super-rijken, rijken, enz. 

Dit artikel wil vooral een hulpmiddel zijn voor de collega’s, die plots ‘Biologie’ in hun 
onderwijsopdracht krijgen en die wel een kip van een kikker kunnen onderscheiden, maar 
die tilt slaan bij al wat door het leven moet zonder ruggengraat, kleiner is dan een chihua-
hua of meer poten heeft dan een schaap; m.a.w. zij die weinig of geen ‘Beestjes’ in hun 
opleiding hebben gezien (tenzij na een avondje zwaar doorzakken).

Uiteraard heb ik mij voor dit artikel moeten beperken tot de bespreking van enkele type-
organismen, maar indien je als aandachtige lezer de eenheid in de verscheidenheid op-
merkt, zal je reeds heel wat opgestoken hebben.
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TO BEAST OR NOT TO BEAST

Bij het classificeren van organismen maken wetenschappers altijd gebruik van een reeks 
criteria. Van zodra een organisme beantwoordt aan de vooropgestelde voorwaarden, wordt 
het ondergebracht in een welbepaalde groep (vb. domein, rijk, stam,  klas...). 

Aan welke criteria moet een organisme nu voldoen om van een ‘dier’ te kunnen spreken?

Dieren zijn 
• meercellig: ze zijn samengesteld uit verschillende celtypes
• heterotroof: zij zijn niet in staat om voedingsstoffen op te bouwen uit eenvoudige anor-

ganische verbindingen; ze doen dus niet aan chemo- of fotosynthese. 
• eukaryoten: het grootste deel van hun erfelijk materiaal zit verpakt onder de vorm van 

chromosomen in een kern. Eukaryote cellen worden gekenmerkt door de aanwezigheid 
van talrijke celorganellen en een complexe interne membraanstructuur.

Dierlijke cellen vertonen nooit een celwand. De cellen worden samengehouden door een 
extracellulaire matrix die diverse specifieke eiwitten, waaronder collageen, bevat.

Behalve bij sponsen vindt men bij dieren twee celtypes, die men bij geen enkel ander orga-
nisme aantreft: zenuwcellen en spiercellen. Bij de meeste dieren zijn deze gegroepeerd in 
zenuwweefsel en in spierweefsel. Het is dankzij deze cellen dat dieren snel kunnen reageren 
op uitwendige prikkels en kunnen bewegen.
Verder planten de meeste dieren zich geslachtelijk voort, waarbij een kleine beweeglijke 
zaadcel een grote, onbeweeglijke eicel bevrucht. De bevruchte eicel (zygote) ondergaat een 
reeks delingen, die eerst een klompje cellen opleveren, met het uitzicht van een moerbei: 
de morula (van het Latijn morus = moerbei). Na verloop van tijd scheiden de cellen een 
vocht af, waardoor in het hoopje cellen een holte ontstaat (de blastocoel). Het geheel krijgt 
de naam ‘blastula’ (van het Grieks βλαστός, blastos = knop). Dit blastulastadium wordt 
meestal gevolgd door een zg. gastrulatie (van het Grieks γαστήρ, gastēr = buik, maag). 
Hierbij ontstaan diverse cellagen (kiembladen), die later zullen uitgroeien tot welbepaalde 
weefsels en organen. Het resultaat van de gastrulatie is de gastrula.

Een aantal dieren kent een gradueel groeiproces (vb. kip, rund...), maar heel wat dieren 
ondergaan in hun levenscyclus een gedaanteverwisseling of metamorfose, waarbij ze evo-
lueren van een larve in een volwassen exemplaar.

Tenslotte vindt men bij dieren een unieke set regulerende genen, de zg. Hox-genen. Deze 
spelen een belangrijke rol in de embryonale ontwikkeling.
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INDELING VAN DE DIEREN

Net zoals voor de classificatie van andere organismen, wordt voor de indeling van de die-
ren gebruik gemaakt van diverse criteria. Zo steunt men niet alleen op morfologische en 
anatomische kenmerken, maar ook op diverse aspecten van de embryonale ontwikkeling 
en op moleculair-biologische eigenschappen.  Geven we enkele voorbeelden:

Symmetrie

De meeste dieren zijn tweezijdig symmetrisch; 
van boven naar onder hebben ze als larve of in 
volwassen stadium slechts één symmetrievlak. 
Zij worden gerekend tot de ‘bilateria’. 

Dieren die meerzijdig (radiaal) symmetrisch 
zijn behoren tot de zg. ‘radiata’.

Diploblast of triploblast

Bij sommige dieren ontstaan de weefsels uit 
twee kiembladen (ectoderm en endoderm). Deze 
dieren zijn diploblast (vb. de holtedieren). Die-
ren waarvan de weefsels ontstaan uit drie kiem-
bladen (ecto-, endo- en mesoderm) worden ge-
rekend tot de triploblasten (alle andere dieren, 
behalve de sponsen).

Coelomaten, pseudocoelomaten en acoelomaten 

Bij de ontwikkeling van sommige triploblasten ontstaat een lichaamsholte, die begrensd 
wordt door weefsel dat ontstaat uit het mesoderm. Deze holte omringt het spijsverterings-
kanaal en wordt coeloom genoemd (van het grieks koilos = hol). De dieren noemt men 
coelomaten.

Bij andere triploblasten ontstaat ook een holte, maar die vindt haar oorsprong in de blasto-
coel. Zij wordt enkel naar buiten toe begrensd door weefsel afkomstig van het mesoderm.
Deze holte is een zg. pseudocoeloom en geeft haar naam aan de pseudocoelomaten.

Tenslotte zijn er ook triploblasten die geen lichaamsholte vormen. Dit zijn de acoelomaten.



                  Allemaal beestjes … zonder ruggengraat 45

VOB - Jaarboek 2012

Spiraal- en radiaalklieving 

Bij de dieren kunnen de dochtercellen van de zygote (de blastomeren) zich op verschil-
lende manieren delen: o.a. via een spiraalklieving of via een radiale klieving. Het verschil 
tussen deze twee types delingen is duidelijk te zien op onderstaande figuur:
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De eerste dochtercellen van een radiaalklieving kunnen, wanneer ze loskomen van el-
kaar, nog uitgroeien tot een volledig individu. De dochtercellen bij de spiraalklieving 
bezitten deze mogelijkheid niet.

PROTOSTOMIA EN DEUTEROSTOMIA 

Tijdens de gastrulatie doet er zich een instulping voor van de buitenwand, waardoor een 
holte ontstaat: het archenteron (oerdarm). Deze staat in verbinding met de buitenwereld 
via de blastoporus. Uit het archenteron zal zich het spijsverteringskanaal ontwikkelen. 

Nu zijn er twee mogelijkheden: 
• ofwel wordt de blastoporus de mond en groeit het kanaal verder door tot het aan een 

andere zijde uitmondt; deze plaats wordt dan de anus. De dieren waarbij dit het geval 
is noemt men Protostomia (van het Grieks protos = eerst en stoma = mond)

• ofwel wordt de blastoporus de anus en treedt nadien de vorming van de mondopening 
op. Dit is het geval bij de Deuterostomia (van het Grieks deuteros = tweede)

Zoals je op de figuur kan zien, komt spiraalklieving voor bij de meeste Protostomia, ter-
wijl die bij de Deuterostomia eerder radiaal gebeurt. De Protostomia worden tegenwoor-
dig opgesplitst in Ecdysozoa en Lophotrochozoa. De eerste groep dankt zijn naam aan 
het feit dat de vertegenwoordigers vervellen (ecdysis). Zij hebben een cuticula, dit is een 
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buitenste laag van organisch materiaal, die fungeert als exoskelet. Deze cuticula wordt 
regelmatig afgeworpen, wat groei en eventuele metamorfoses mogelijk maakt. De Lo-
photrochozoa danken hun naam aan twee belangrijke diergroepen die erin voorkomen: 
de Trochozoa en de Lophophorata. De Trochozoa worden gekenmerkt door hun larvaal 
stadium, waarin ze voorkomen als trochophora-larve (Gr. trochos, wiel en phorein, dra-
gen); de andere groep heeft als kenmerk de lofofoor (Gr. lophos, top, kruin en phorein, 
dragen), een voedingsorgaan met tentakels.

Nu we wat vertrouwd zijn met enkele belangrijke begrippen kunnen we een vereenvoudigde 
fylogenie van de dieren geven, waarbij vooral gesteund wordt op moleculaire kenmerken.  
In deze tekst heb ik me beperkt tot de bespreking van enkele vertegenwoordigers van de fyla, 
waarvan de namen donkerder zijn afgedrukt.

	 ➊	Blastulastadium tijdens embryonale ontwikkeling
	 ➋	Diploblast
	 ➌	Triploblast en Bilateria
	 ➍	Radiaalklieving
	 ➎	Spiraalklieving
	 ➏	Vervellende dieren
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DE SPONSEN (PORIFERA)

Algemene kenmerken

Qua structuur zijn de sponsen de eenvoudigste dieren; ze bezitten geen echte weefsels of 
organen.  Ze vertonen volgende kenmerken:
• Alle volwassen exemplaren leven vastzittend op een substraat.
• Hun natuurlijk milieu is het water; de meeste soorten zijn zoutwaterorganismen.
• Hun lichaam bestaat uit een reeks cellen, die volgens bepaalde functies gedifferenti-

eerd zijn. Sommige zijn gegroepeerd tot iets wat lijkt op een begin van een weefsel.
• Het lichaam vertoont instroomopeningen of ostia (L. ostium, deur), en verder kana-

len en kamers waardoor continu water stroomt. Deze waterstroom wordt veroorzaakt 
door de flagel (zweepdraad) van kraagcellen of choanocyten (Gr. choanē, trechter 
en kytos, vat), die men aantreft tegen de binnenzijde. Het water stroomt naar buiten 
via het osculum (L. osculum, kleine mond).

• De buitenlaag bestaat uit aaneengesloten, vlakke pinacocyten (Gr. pinax, plaat). 
• De spons dankt haar vorm aan een gelatineuze tussenlaag, de mesohyl (Gr. mesos, 

midden en hylē, materie) die rijk is aan collageen(vezels). In deze tussenlaag zitten 
meestal naalden (spiculen) van calciumcarbonaat of van silicaten. 

• In het mesohyl komen ook verschillende soorten amoebocyten voor, die zich vrij 
kunnen bewegen.

De sponsen zijn meestal hermafrodiet (tweeslachtig). Zij produceren zowel eicellen als 
zaadcellen (wel niet op hetzelfde moment van hun levenscyclus). Verder kunnen ze zich 
ook ongeslachtelijk vermenigvuldigen. 
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Sponstypes

Bij de sponsen onderscheidt men gewoonlijk drie types, waarbij men steunt op de inwen-
dige bouw: het ascon-, sycon- en leucon-type.

Het ascon-type (Gr. ascos, blaas) is radiaal symmetrisch en heeft de vorm van een vaas. 
De dunne lichaamswand telt talrijke openingen waarlangs het water in de lichaamsholte 
(spongocoel) stroomt. De lichaamsholte is bedekt met kraagcellen, waarvan de flagel een 
voortdurende waterstroom veroorzaakt en zo zwevende voedseldeeltjes aanvoert. 

Iets complexer is het sycon-type (Gr. sycon, vijg). Deze sponsen hebben ongeveer de-
zelfde vorm als die  van het ascon-type, maar hier liggen de choanocyten niet langer in de 
spongocoel, maar in radiale kanaaltjes.

In het leucon-type (Gr. leucos, wit) bedekken de choanocyten de wanden van talrijke 
compartimenten.  Deze structuur biedt het voordeel van een groot contactoppervlak tus-
sen de kraagcellen en het water. De gasuitwisseling en de opname van voedingsstoffen 
zal hier dus efficiënter verlopen.

De verschillende celtypes

De pinacocyten  

De pinacocyten zijn afgeplatte cellen. Zij vor-
men de buitenlaag van de sponsen en begren-
zen ook sommige inwendige ruimtes. Het ge-
heel doet sterk aan een epitheelweefsel denken; 
men spreekt van het pinacoderm (Gr. derma, 
huid). 

Sommige pinacocyten zijn T-vormig en zijn 
met de onderkant verankerd in het mesohyl. 
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De porocyten

De porocyten (Gr. poros, porie en kytos, vat) 
omgeven een cilindervormige structuur, langs-
waar water in de spons stroomt. Porocyten ko-
men voor tussen de pinacocyten en ontstaan uit 
dit type cellen.

De amoebocyten (archaeocyten)

Door cytoplasmatische uitstulpingen (pseudopo-
diën), kunnen deze cellen zich voortbewegen zo-
als de eencellige amoeben. 

De archaeocyten (Gr. archaeos, het begin) kunnen 
rechtstreeks voedsel opnemen uit de omgeving en 
dit verteren, of ze breken voedsel af dat werd op-
genomen door kraagcellen of door pinacocyten en 
dat vervolgens aan hen werd doorgegeven. 

De archaeocyten zijn ‘totipotent’; ze kunnen zich transformeren in om het even welke 
gespecialiseerde cel zoals de
• sclerocyten (Gr. sklēros, hard) die de harde naalden van kiezelzuur of van calcium-

carbonaat produceren.
• spongocyten (Gr. spongos, spons) die sponginevezels synthetiseren. Spongine is 

een zwavelhoudende variant van collageen. 
• collocyten (Gr. kolla, lijm) die collageenvezels afscheiden.
• lophocyten (Gr. lophos, top, kruin) die grote hoeveelheden collageen produceren.

Zoutwatersponsen hebben zeer uiteenlopende kleuren. Sommige zijn bruin, maar er zijn 
ook heel wat fel gekleurde exemplaren  (geel, rood, groen, blauw, purper...). 
Deze kleuren worden veroorzaakt door pigmenten in de amoebocyten.

Veel zoetwatersponsen zijn groen door de aanwezigheid van symbiotische algen. 

Onderzoek heeft aangetoond dat algen, die aan de binnenkant van de spons voorkomen, 
licht kunnen krijgen dat doorgeven wordt via spiculen ( zoals licht vervoerd wordt via 
glasvezels). Naast algen worden ook zeer vaak symbiotische cyanobacteriën in sponsen 
aangetroffen. Deze kunnen een biomassa vertegenwoordigen, die oploopt tot 1/3e van 
de massa van de spons!
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De choanococyten (kraagcellen) 

De ovale kraagcellen zitten aan één kant vast in 
het mesohyl, terwijl de andere kant omspoeld 
wordt door water. Deze vrije kant vertoont een 
reeks fijne uitstulpingen (microvilli), die onder-
ling verbonden zijn door een netwerk van mi-
crofibrillen. Het geheel heeft het uitzicht van 
een kraag, vandaar de naam van deze cellen.  
Elke kraagcel heeft één flagel, die voortdurend 
in beweging is. De flagellen van duizenden 
kraagcellen veroorzaken een continue watercir-
culatie doorheen de spons.
Kraagcellen spelen een belangrijke rol bij de 
opname van voedseldeeltjes (zie verder).

                    

De mesohyl

De verschillende celtypes worden onderling sa-
mengehouden door een gelatineuze massa: de 
mesohyl. Dit dankt zijn stevigheid aan de diver-
se soorten vezels die erin voorkomen (vb. col-
lageenvezels, spongine...) en aan de aanwezig-
heid van naalden (spiculen). Deze laatste hebben 
zeer uiteenlopende vormen en zijn opgebouwd 
uit kiezelzuur of calciumcarbonaten. 

Voor de indeling van de sponsen steunt men on-
der meer op de aan- of afwezigheid van deze 
naalden, hun vorm en hun samenstelling.

Op de afbeelding links hieronder zie je enkele van de talrijke vormen waaronder spicu-
len kunnen voorkomen. De foto rechts geeft een mooi beeld van het complexe netwerk 
van sponginevezels. 

                 

           Spiculen            Netwerk van spongine
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Opname van voedsel

Sponsen voeden zich met zeer klein zwevend materiaal, dat uit het water wordt gefilterd. 
Dit water stroomt in de spons via duizenden minuscule openingen (ostia), die een ge-
middelde diameter van 50 μm hebben. Dit houdt in, dat voedsel dat door de spons wordt 
opgenomen meestal kleiner is dan 50 μm. Sponscellen kunnen voedsel opnemen door 
fagocytose (Gr. phagein, eten) en/of door pinocytose (Gr. pinein, drinken). Onderstaande 
figuur illustreert het verschil tussen beide mechanismen:

Een (relatief groot) deeltje maakt contact 
met de membraan, waarna deze via uitstul-
pingen het deeltje insluit in een blaasvor-

mige structuur (fagosoom)

Zeer kleine deeltjes binden op recepto-
ren op de celmembraan, waarna deze 
gaat instulpen, zodat de deeltjes uitein-
delijk worden opgenomen in een blaasje. 

Pinacocyten en amoebocyten zijn in staat om door fagocytose rechtstreeks voedseldeel-
tjes uit de omgeving op te nemen. Zij nemen vooral grotere deeltjes op (5 - 50 micro-
meter). De opgenomen deeltjes kunnen doorgegeven worden aan andere cellen, waar ze 
verteerd worden. Vooral amoebocyten blijken een rol te spelen in het verteringsproces.

Zeer kleine voedseldeeltjes (gewoonlijk 
kleiner dan 1 μm), zoals bacteriën, minus-
cuul plankton en organisch afval, blijven 
kleven in een slijmlaagje dat de kraag van 
de choanocyten bedekt. Zij worden ver-
voerd naar het cellichaam, waar ze kun-
nen opgenomen worden door fagocytose 
of door pinocytose.

De voedseldeeltjes kunnen dan doorgege-
ven worden aan bepaalde amoebocyten, 
die ze afbreken. Bij de sponsen is de ver-
tering volledig intracellulair.
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Wanneer het water zeer veel zwevend materiaal bevat riskeren de ostia verstopt te raken. 
In dit geval zullen de sponsen hun poriën afsluiten.

Door hun bouw kunnen sponsen een maximum aan voedsel opnemen

Sponsen van het ascon-type zijn klein en buisvormig. Dit biedt voor dat model het groot-
ste contactoppervlak tussen water en de voedselopnemende cellen. Bij sponsen van het 
sycon- en leucon-type bereikt het water de kraagcellen via dunne kanaaltjes. De kraagcel-
len zelf zitten in bredere kanalen of ruimtes, zodat het water daar plots meer ruimte krijgt 
en trager stroomt. Dit biedt de kraagcellen (en ook andere cellen) ruimschoots de tijd om 
voedsel en zuurstofgas op te nemen en afvalstoffen af te geven.

Al het water moet de spons via één opening (het osculum) verlaten, wat maakt dat het 
daar met kracht naar buiten wordt gedreven. Dit heeft het voordeel dat afvalproducten ver 
van de spons terechtkomen en zo minder kans maken opnieuw door de spons opgenomen 
te worden.

Gasuitwisselingen

Het zuurstofgas dat nodig is voor de celademhaling en het koolstofdioxide dat tijdens dit 
proces geproduceerd wordt diffunderen rechtstreeks doorheen de celmembraan.

Vermenigvuldiging

De meeste sponsen zijn hermafrodiet (tweeslachtig), hoewel men ook soorten kent die 
van gescheiden geslacht zijn. Zaadcellen ontstaan uit choanocyten; eicellen meestal uit 
archaeocyten, maar in sommige gevallen eveneens uit choanocyten. 

De zaadcellen verlaten de spons met de waterstroom via het osculum en kunnen dan door 
soortgenoten opgenomen worden. Na bevruchting van de eicel ontstaat er een larve, die 
bestaat uit een celklompje met een buitenlaag van cellen, die elk van een flagel zijn voor-
zien. Deze verlaat de spons en zwemt eerst een tijdje rond alvorens zich op een geschikte 
plaats vast te zetten. De cellen worden archaeocyten en differentiëren vervolgens tot ver-
schillende celtypes. Het geheel groeit uit tot een nieuw sponsje.

Larve van een spons
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Bij sponsen komt ook ongeslachtelijke vermenigvuldiging voor.  In sommige zeldzame 
gevallen vormen er zich knoppen, die van de moederspons kunnen loskomen en uitgroei-
en tot nieuwe sponsen.

Gemmula

Zoetwatersponsen en sommige mariene soorten kunnen ook 
zg. gemmulae (L. gemma, knop) vormen. Dit zijn groeperin-
gen van archaeocyten, volgepropt met reservevoedsel. Zij wor-
den omgeven door een taai sponginekapsel met silicaatnaalden. 
Wanneer het moederdier sterft kan de gemmula een hele tijd 
overleven. Zijn de omstandigheden weer gunstig, dan komen de 
archaeocyten vrij en differentiëren tot een nieuwe spons.

Sponsen bezitten verder een enorm regeneratievermogen. Wanneer men een spons fijn-
wrijft door een zeef, gaan de cellen elkaar weer opzoeken, samenklonteren en uiteidelijk 
een nieuw individu vormen.

Indeling der sponsen

Men deelt de sponsen op in 4 klassen: de Calcarea (Kalksponsen), de Hexactinellida 
(Glassponsen), de Demospongiae (Gewone sponsen) en de Homoscleromorpha. 

1. Calcarea  •	 Kleine	sponsen	(meestal	<	10	cm).
•	 Spiculen	 van	 calciumcarbonaat,	 vaak	 ook	 in	 een	 rand	 rond	 het	

osculum.
•	 Spiculen	naaldvormig,	of	3-	of	4-stralig.
•	 Ascon-,	sycon-	en	leucon-type	komen	voor.
•	 Allemaal	zee-organismen.

2. Hexactinellida •	 Zesstralige	spiculen	van	kiezelzuur,	vaak	onderling	verbonden	
waardoor	een	netwerk	ontstaat.

•	 lLchaam	vaak	cilinder-	of	trechtervormig.
•	 Kraagcellen	in	eenvoudige	ruimtes	in	sycon-	of	leucon-types.
•	 Allemaal	marien,	komen	bijna	allemaal	voor	in	de	diepzee.

3. Desmospongia •	 Veruit	de	grootste	groep	(ca.	95	%	van	alle	gekende	sponsen).
•	 Hebben	een	skelet	van	spiculen	van	kiezelzuur	en/of	spongine.
•	 Spiculen	nooit	zesstralig.
•	 Sponsen	zijn	van	het	leucon-type.
•	 Op	één	familie	na	allemaal	zee-organismen.

4. Homoscleromorpha •	 Analoge	kenmerken	als	Desmospongia,	maar	(indien	aanwezig)	
kleine,	eenvoudige	spiculen.	

•	 Pinacoderm	heeft	een	duidelijk	gescheiden	basaal	membraan.

Sponsen en hun omgeving

Sponsen vormen een belangrijk onderdeel van de levensgemeenschappen in koraalriffen 
en in de diepzee. Zij bieden een schuilplaats aan heel wat commensalen: krabben, naakt-
kieuwige zeenaaktslakken, mijten, vissen... In hun holtes en inwendige kanalen herbergen 
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ze talrijke micro-organismen zoals algen en (cyano)bacteriën. 
Sponsen produceren bij hun stofwisseling grote hoeveelheden ammonium, die door be-
paalde bacteriën in aërobe omstandigheden wordt omgezet in nitrieten en nitraten. Deze 
vormen een belangrijke stikstofbron voor andere organismen. 
Vermindert de watercirculatie in de sponsen en wordt het midden zuurstofarm, dan schie-
ten anaërobe bacteriën in actie. Sommige maken stikstofgas vrij uit ammonium, terwijl 
andere nitrieten en nitraten reduceren tot N2.  Al deze processen zorgen er voor dat de 
sponsen een zeer belangrijke rol spelen in de stikstofhuishouding van koraalriffen en de 
diepzee.
Sponsen hebben weinig natuurlijke vijanden. De taaie spongine en de talrijke naalden 
maken ze nu ook niet bepaald aantrekkelijk. Toch staan ze op het menu van bepaalde vis-
sen en naaktslakken.

Badsponsen

Van de duizenden gekende soorten sponsen zijn 
er slechts een 15 à 20-tal soorten die commercieel 
geëxploiteerd worden. Het betreft allemaal soorten 
behorend tot de Desmospongia met een skelet van 
spongine zonder naalden. Zij worden bovengehaald 
en blootgesteld aan de lucht tot ze afsterven. Vervol-
gens worden ze weer ondergedompeld in zeewater 
tot het zwarte velletje dat de spons bedekt gemakke-
lijk kan afgepeld worden. Vervolgens wordt de spons 
geklopt totdat al het organisch materiaal, dat niet 
behoort tot het organisch skelet, verwijderd is. Ten-
slotte worden de sponsen gebleekt tot de gewenste 
bruingele kleur bekomen wordt.

Sponsen bij ons

Aan onze kust vinden we o.a. de boorspons (Cliona celata), de broodspons (Halichondria 
panicea) en de vijgspons (Sycon cyliatum). 

In zoet water kunnen we onder meer Spongilla lacustris, Spongilla fragilis en de groene 
zoetwaterspons (Ephydatia fluviatilis) aantreffen.

Leuk om weten

Zoals we hebben gezien herbergen sponsen tal van micro-organismen waaron-
der bacteriën en fungi. Sommige daarvan produceren stoffen die antibacterieel of 
antiviraal blijken te werken. Zo heeft men producten geïsoleerd die de ontwikke-
ling van resistente bacteriën zoals Staphylococcus aureus belemmeren.
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DE NETELDIEREN (CNIDARIA)

Algemene kenmerken

• Komen uitsluitend in het water voor; hoofdzakelijk zeedieren.
• Bezitten een celtype, dat bij geen andere diergroep voorkomt: de netelcel of cnido-

blast (Gr. knidē, netel). deze bevatten een organel, de nematocyst (Gr. nēma, draad en 
kystis, blaas), waarmee een verdovende vloeistof in de prooi gespoten wordt.

• Het volwassen lichaam bestaat uit twee cellagen: een buitenste epidermis en een bin-
nenste epitheellaag (gastrodermis), onderling verbonden door een gelatineuze steun-
laag (mesoglea). 

• Beide cellagen bevatten spiercellen.
• De lichaamswand omringt een darmholte (gastro-vasculaire holte), die met slechts 

één (mond)opening in verbinding staat met de buitenwereld. Er is geen anus aanwe-
zig.

• In de lichaamswand vindt men een diffuus netwerk van zenuwcellen. Blaasvormige 
evenwichtsorgaantjes komen vrij frequent voor. Ook zijn er soorten met lichtgevoelige 
structuren.

• Rondom de mondopening zitten zachte tentakels.
• Vertering van voedsel gebeurt extracellulair in de darmholte of intracellulair in cel-

len van de lichaamswand.
• Neteldieren komen voor onder twee vormen: vastzittende poliepen en (rondzwem-

mende) kwallen.
• Radiaal symmetrisch.
• Geen uitscheidings- of ademhalingsstelsel.
• Neteldieren kennen vaak een generatiewisseling (poliepstadium → kwalstadium).  

Ongeslachtelijke vermenigvuldiging door knopvorming bij de poliepen. 
Geslachtelijke vermenigvuldiging door gameten bij alle kwallen en bij sommige 
poliepen.

Afgevuurde netelcel bij zoetwaterpoliep
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De neteldieren hebben net als de sponsen een lichaamswand die uit twee cellagen bestaat, 
met ertussen een gelatineuze tussenlaag. Hoewel het ook zeer primitieve dieren zijn, is 
er een vorm van evolutie t.o.v. de sponsen door de grotere graad van specialisering en 
samenwerking van de verschillende celtypes.

 
Indeling van de neteldieren

De neteldieren worden momenteel ingedeeld in 5 klassen:

1. Hydrozoa  
   (Kwalpoliepen) 

   vb. Zoetwaterpoliep, 
         zeedraad 

•	 Vaak	generatiewisseling	(poliep-	en	kwalvorm),	hoewel	ook	soor-
ten	bestaan	die	uitsluitend	onder	de	ene	of	de	andere	vorm	voor-
komen.

•	 Netelcellen	uitsluitend	in	de	buitenlaag.
•	 Gonaden	(geslachtsorganen)	ectodermaal.
•	 Komen	voor	in	zoet	en	zout	water.
•	 Geen	tussenschotten	in	de	darmholte.
•	 De	kwalvorm	heeft	een	velum	(vlies	dat	vertrekt	van	de	rand	en	

naar	binnen	geplooid	is;	beschermt	de	geslachtsorganen).
•	 Kleine	organismen.

2. Scyphozoa 
    (Schijfkwallen)

    vb. Oorkwal, kompaskwal

•	 Solitair.
•	 Kwalvorm	dominant,	poliepstadium	gereduceerd	of	afwezig.
•	 Kwallen	zonder	velum.
•	 Uitgesproken	gelatineuze	tussenlaag.
•	 De	poliepvorm	heeft	een	darmholte	met	4	tussenschotten.
•	 Gonaden	in	de	binnenlaag.

3. Staurozoa 
    (Steelkwallen)

     vb. Trompetsteelkwalletje

•	 Kunnen	beschouwd	worden	als	vastzittende	kwalletjes,	met	de	
levenswijze	van	poliepen

•	 Allemaal	zee-organismen.
•	 Zetten	zich	vast	m.b.v.	een	kleverige	schijf.
•	 Rondom	de	mondopening	acht	‘armpjes’	die	eindigen	op	een	

groepje	tentakels.
•	 Planten	zich	geslachtelijk	voort.

4. Cubozoa
    (Kubuskwallen)
     
     vb. Zeewesp
       

•	 Kwalvorm	(gereduceerd	poliepstadium).
•	 Kubusvormig	lichaam.
•	 Groepje	tentakels	op	elk	onderste	hoekpunt	van	kubus
•	 Solitair.
•	 Allemaal	marien.

5. Anthozoa
    (Bloemdieren)

    vb. Zee-anemonen en
           koralen

•	 Allemaal	poliepen.
•	 Marien.
•	 Solitair	of	kolonievormend.
•	 Darmholte	met	minstens	acht	tussenschotten.
•	 Gonaden	endodermaal.
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Bouwplan poliep / kwal

Zoals je op onderstaande figuur kan zien is er een grote overeenstemming tussen het 
bouwplan van een poliep (links) en een kwal (rechts).

BESPREKING VAN ENKELE TYPE-ORGANISMEN

De zoetwaterpoliep (Hydra sp.) 

Zoetwaterpoliepen behoren tot de kwalpoliepen; ze 
komen uitsluitend als poliep voor. Men vindt ze 
meestal op planten in helder, stilstaand water. Het 
zijn kleine, onopvallende diertjes (ongeveer 1 cm 
groot).

BOUW

De hydra heeft een rank, cilindervormig lichaam. 
Aan de onderkant vindt men een voetschijf, waar-
mee het diertje zich vasthecht aan planten. Op het 
lichaam kunnen knoppen voorkomen, die uitgroeien 
tot een nieuw diertje. 

Aan de bovenkant vinden we  een mondopening, die 
omringd wordt door een reeks tentakels. De mondopening geeft uit op de darmholte, die 
over gans de lengte van het diertje doorloopt.

In de lichaamswand onderscheiden we van buiten naar binnen 3 lagen, respectievelijk de 
epidermis, de mesoglea en de gastrodermis. Epidermis en gastrodermis bevatten gespe-
cialiseerde cellen (zie figuur op de bladzijde hiernaast).
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Cellen van de buitenlaag (epidermis)

Huidspiercellen (myo-epitheelcellen):  
dit soort cellen maakt het grootste deel 
uit van de buitenlaag. Zij bieden bescher-
ming en spelen een rol bij overlangse 
contracties. Dit kan door de aanwezig-
heid van myofibrillen (spiervezeltjes) in 
uitlopers van de celbasis. Deze fibrillen 
lopen evenwijdig met de lengte-as van 
de poliep, zodat bij contractie het diertje 
kleiner (korter) wordt.
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Tussenweefselcellen (interstitiële cellen):
Dit zijn niet-gedifferentieerde stamcellen. Men vindt ze tussen de epitheelcellen tegen de 
mesoglea. Uit deze cellen kunnen zich netelcellen, zintuigcellen, geslachtscellen, knop-
pen e.d. ontwikkelen (gewoonlijk geen epitheelcellen, want deze zorgen zelf voor hun 
reproductie).

Slijmcellen:
Dit zijn kliercellen die men vooral aantreft in de voetschijf en die een kleverige stof af-
scheiden, waarmee het diertje zich vasthecht.

Zintuigcellen:
Deze cellen liggen verspreid tussen de andere celtypes, vooral rond de mond, op de ten-
takels en op de voetschijf. Naar buiten toe eindigen ze op een flagel, die reageert op che-
mische prikkels of aanraking. De impuls die hierdoor wordt opgewekt wordt dan doorge-
geven aan zenuwcellen.

(Verbindings)zenuwcellen:
Geven de impulsen van de zintuigcellen via uitlopers door aan andere celtypes, die er dan 
op de gepaste wijze op reageren (vb. contractie van myofibrillen in spiercellen of afgifte 
van spijsverteringsenzymen door kliercellen).

Netelcellen (cnidocyten):
De netelcellen liggen verspreid in de buitenlaag en komen het meest voor in de tentakels. 
Zij bevatten complexe structuren: de nematocysten, die geactiveerd worden door prikke-
ling van een netelhaar (cnidocil). Hierdoor wordt water in het kapsel gezogen, waardoor 
het systeem naar buiten wordt geperst en de neteldraad weggeslingerd. Deze dringt in de 
prooi, waarna de verdovende inhoud van de nematocyst wordt geïnjecteerd.
Netelcellen kunnen maar eenmaal gebruikt worden en moeten dan vernieuwd worden.
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De mesoglea

De mesoglea (Gr. mesos, midden en glia, lijm) is een gelatineuze, waterrijke tussenlaag. 
Zij houdt de twee cellagen samen en biedt een minimale steun aan het geheel.

Cellen van de gastrodermis

Myo-epitheelcellen:
Net als de myo-epitheelcellen van de buitenlaag vinden we onderaan in deze cellen myo-
fibrillen, maar deze liggen nu dwarsgericht op de lengte-as. Contractie van deze fibrillen 
veroorzaakt een verlenging van het diertje. 
De myo-epitheelcellen van de binnenlaag spelen verder een rol in de voeding: zij kunnen 
voedseldeeltjes opnemen door fagocytose. Zij bezitten allemaal flagellen.

Kliercellen:
Deze cellen liggen verspreid tussen de epitheelcellen. Zij bezitten geen myofibrillen, maar 
zijn wel voorzien van flagellen. Zij produceren afbraakenzymen, waardoor de zoetwater-
poliep voedseldeeltjes gedeeltelijk extracellulair kan afbreken.

Slijmcellen:
Zijn talrijk aanwezig in de omgeving van de mond; ze produceren mucus.

Zenuwcellen:
In de gastrodermis komen ook zenuwcellen voor, maar ze zijn veel minder talrijk dan in 
de epidermis.

Interstitiële cellen:
Hier geldt hetzelfde als voor de zenuwcellen: ook in de binnenlaag worden stamcellen 
aangetroffen, maar in veel mindere mate dan in de epidermis.

VOEDING EN SPIJSVERTERING 

De zoetwaterpoliepen zijn vleeseters. 
Ze voeden zich met kleine waterorga-
nismen zoals muggenlarven, eenoog-
kreeftjes, watervlooien... Wanneer de 
prooi tegen de netelharen van de ne-
telcellen zwemt worden een reeks ne-
teldraden afgevuurd en wordt de prooi 
verlamd door het gif uit de geactiveer-
de nematocysten. De verlamde prooi 
wordt vervolgens door tentakels naar 
de mondopening gebracht. De mucus, 
afgescheiden door de slijmcellen verge-
makkelijkt het binnenglijden van de prooi. Kliercellen scheiden enzymen af, waardoor de 
prooi in de lichaamsholte gedeeltelijk wordt afgebroken. De flagellen van de  kliercellen 
en de myo-epitheelcellen zorgen voor een continue watercirculatie, zodat vrijkomende 
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voedseldeeltjes in contact kunnen komen met de myo-epitheelcellen. Daar worden ze via 
fagocytose opgenomen in een voedselvacuole en verteerd. De bekomen nutriënten kun-
nen dan diffunderen naar de andere cellen.
Niet verteerde voedselresten worden via de mondopening naar buiten geperst, wanneer 
het lichaam samentrekt. De mond doet terzelfdertijd dus ook dienst als anus.

GASUITWISSELING EN EXCRETIE 

Zuurstofgas wordt door gans het lichaamsoppervlak opgenomen en koolstofdioxide dif-
fundeert in de omgekeerde richting. Stikstofhoudende afvalstoffen diffunderen eveneens 
door de celmembranen. 
Overtollig water komt terecht in de lichaamsholte en wordt naar buiten geperst wanneer 
het diertje samentrekt. 

ZENUWSTELSEL

De zoetwaterpoliep krijgt informatie uit de omgeving door prikke-
ling van zintuigcellen in de epidermis. Die geven de impuls door 
aan verbindingszenuwcellen die gelegen zijn tegen de mesoglea. Al 
deze verbindingscellen vormen samen een netwerk, via hetwelk in-
formatie (onder de vorm van neurotransmitters) in alle richtingen 
kan doorgegeven worden. Het netwerk is het dichtst in de omgeving 
van de mond in de tentakels

Nota : we vinden nog een analoog netwerk terug in onze darmwand, waar het 
zorgt voor de coördinatie van de peristaltiek.

VOORTBEWEGING 

Dank zij de aanwezigheid van de spierfibrillen is de hydra in staat zich (traag) voort te 
bewegen. Het diertje kan dit doen op diverse manieren, o.a. glijdend op de voetschijf of 
‘zwemmend’ door bewegingen van de tentakels, maar het vaakst gebeurt de voortbewe-
ging op één van de volgende twee manieren:

 a) zoals de spanrups   

 b) ‘kopje-over’         
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VOORTPLANTING 

Een hydra kan zich zowel 
geslachtelijk als onge-
slachtelijk voortplanten.

De ongeslachtelijke voort-
planting gebeurt door 
knopvorming. De li-
chaamswand vertoont 
een uitstulping, waarin de 
darmholte zich voortzet. 
Deze uitstulping groeit 
dan verder uit tot een 

nieuw diertje, dat uiteindelijk loskomt van het moederorganisme. Het afscheiden van het 
moederdier gebeurt door een simpele insnoering. Dit ganse proces neemt slechts enkele 
dagen in beslag.

Een zoetwaterpoliep groeit continu. Door celdeling worden voortdurend nieuwe cellen 
bijgevormd, terwijl aan de uiteinden cellen afsterven. De pijltjes op de figuur geven aan in 
welke richting de cellen opschuiven. In theorie is een hydra dus onsterfelijk.

In de herfst, bij dalende 
temperatuur, schakelen 
zoetwaterpoliepen ge-
woonlijk over op geslach-
telijke voortplanting. Uit 
de interstitiële cellen ont-
staan klompjes cellen. 
Deze kunnen uitgroeien 
tot zaadcellen of tot een ei-
cel. Bij tweeslachtige 
soorten ontstaan beide cel-
types bij één individu, 
maar er bestaan ook soor-
ten met gescheiden ge-
slacht.

De zaadcellen komen vrij 
in het water en kunnen na 
een zwempartij een eicel 
bevruchten. De zygote 
ontwikkelt zich op het 
moederdier tot het blastu-

lastadium, waarna het ingekapseld embryo vrijkomt en in de modder overwintert. In het 
voorjaar, bij betere omstandigheden, groeit het embryo uit tot een nieuwe hydra.
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REGENERATIEVERMOGEN

Net zoals de sponsen beschikken ook de zoetwaterpoliepen over een zeer groot regene-
ratievermogen.

Snijdt men een hydra in 3 stukken ➊, dan groeit elk deel weer uit tot een volledig diertje 
➋,	➌	en	➍

De zeedraad (Obelia sp.)

Net als de hydra is de zeedraad een kwalpoliep, maar in tegenstelling tot de zoetwaterpo-
liep kent dit diertje wel een generatiewisseling: kwal- en poliepvorm komen beiden voor.

De vertegenwoordigers van deze soort komen veelvuldig 
voor op schelpen, rotsen, pijlers, wiertjes e.d. in de getijden-
zone en tot op een diepte van meer dan 70 m. Ze zien er uit 
als kleine plantjes (zie foto), maar in werkelijkheid is het een 
poliepenkolonie, die we het beste kunnen vergelijken met 
een grote hydra waarop de dochterpoliepen (die door knop-
vorming onstaan) blijven zitten.

Het organisme heeft één grote lichaamsholte en wordt om-
geven door een hoornachtig kapsel, dat geproduceerd wordt 
door de cellen van de buitenlaag.

In de kolonie onderscheiden we twee soorten poliepen: voe-
dingspoliepen en voortplantingspoliepen. De eerste vangen 
prooien met tentakels voorzien van netelcellen, de tweede 

hebben geen tentakels en produceren kwalletjes via knopvorming.
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LEVENSCYCLUS VAN DE ZEEDRAAD
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De oorkwal (Aurelia aurita)

De oorkwal is een vertegenwoordiger van de schijfkwallen (ook wel schermkwallen of 
echte kwallen genoemd). Zoals eerder gezegd vertonen de meeste schijfkwallen een ge-
neratiewisseling, waarbij een poliepvorm afwisselt met een kwalvorm.

De oorkwal heeft een diameter van 25 tot 40 cm en komt o.a. voor in de West-Europese  
kustwateren. Hij dankt zijn naam aan de vorm van de gonaden, die van boven gezien ge-
lijken op 4  randen van een menselijk oor.

BOUW

Typerend voor de kwallen is de paddenstoelvorm en het blubber-aspect van het lichaam. 
Het lichaam van een kwal is voor het grootste deel een ‘gel’, met een watergehalte van ca. 
95 %.  Grosso modo is een kwal een omgekeerde poliep, met een uit de kluiten gewassen 
tussenlaag. 

Het bovendeel van de kwal is de hoed of umbrella, waarvan de rand bezet is met talrijke 
fijne tentakels. In de rand vinden we in acht inkepingen de rhopalia (Gr. rhopalon, knup-
pel). Dit zijn systemen waarin diverse receptoren gegroepeerd zitten (foto- en chemore-
ceptoren) alsook een evenwichtsorgaantje met kalksteentjes.

Centraal aan de onderkant vinden we de mond, die omgeven is door 4 afhangende 
mondarmen. Deze zijn bezet met trilhaartjes en brengen de prooi naar de mondopening. 
De mond geeft uit op de darmholte, waarvan de wand dezelfde celtypes bezit als de zoet-
waterpoliep. Bovendien vinden we hier ook nog talrijke netelcellen, die ervoor zorgen dat 
een onvoldoend verdoofde prooi uiteindelijk toch gedood wordt.

Vanuit de darmholte, die door tussenschotten verdeeld is in vier kamers, vertrekken tal-
rijke radiaalkanalen naar de rand van de kwal. Zij zorgen voor het transport doorheen de 
dikke gelatineuze tussenlaag. Zij monden uit op een groot ringvormig kanaal. 

Aan de onderkant kan men ook een reeks vezels waarnemen, die in een cirkelvorm lig-
gen. Het zijn groeperingen van spiercellen, die een rol spelen bij de voortbeweging van 
de oorkwal.
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VOEDING EN VERTERING

Plankton blijft kleven in de slijmlaag die de umbrella bedekt. Door de werking van tril-
haartjes wordt de prooi vervoerd naar de rand van de umbrella en daar verwijderd door de 
mondarmen. Via groeven in de mondarmen, die eveneens bezet zijn met trilharen, wordt 
de prooi dan vervoerd naar de mond en opgenomen in de darmholte, waar ze wordt afge-
broken door enzymen, afgescheiden door kliercellen in de darmwand en in de wand van de 
radiaalkanalen. Het zijn deze radiaalkanalen die zorgen voor transport doorheen de kwal.

ADEMHALING EN EXCRETIE

Het is ook via de radiaalkanalen dat het zuurstofgas uit het zeewater naar alle delen van 
het lichaam vervoerd wort. Koolstofdioxide en afvalstoffen worden via deze kanalen af-
gevoerd naar de centrale darmholte en via de mondopening verwijderd. Ook hier fungeert 
de mond dus ook als anus.
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VOORTBEWEGING

Contractie van de ringvormige spiervelden aan de onderzijde van de hoed maken dat deze 
verkleint en boller gaat staan. Hierdoor wordt een deel water weggestuwd, waardoor de 
kwal in de tegengestelde richting beweegt. Door de elasticiteit van de mesoglea neemt hij 
dan weer zijn oorspronkelijke vorm aan en het proces kan herbeginnen.  Dit opeenvolgen 
van contracties en ontspannen veroorzaakt de typisch schokkende bewegingen van kwallen.
Het zijn ook deze bewegingen die mee verantwoordelijk zijn voor de waterverversing in 
het kanalensysteem.
Noteer dat de kwallen zich maar in beperkte mate bewegen; voor hun verplaatsingen zijn 
ze grotendeels op waterstromingen aangewezen.

LEVENSCYCLUS

Oorkwallen zijn van gescheiden geslacht. De 4 hoefijzervormige gonaden liggen rond de 
darmholte aan de onderkant van de hoed. De wijfjes bewaren de eicellen terwijl de man-
netjes de zaadcellen in het water lozen. De kans op bevruchting wordt vergroot doordat 
kwallen vaak massaal samen voorkomen.

Uit de zygote ontwikkelt zich een planulalarve (L. planus, plat), die bedekt is met trilhaar-
tjes. Deze larve komt vrij en zet zich na enkele dagen vast op de bodem en ontwikkelt zich 
tot een zg. scyphistoma-poliep (Gr. skyphos, beker en stoma, mond) . Deze voedt zich en 
groeit. Op het einde van de winter ondergaat de poliep een reeks opeenvolgende insnoerin-
gen, waarbij telkens een platte kloon ontstaat. Op de duur krijgt men iets dat doet denken 
aan een stapel soepborden: de strobila (Gr. strobilos, denappel). De afzonderlijke ‘borden’ 
zijn jonge kwalletjes (ephyrae), die vrijkomen en uitgroeien tot een nieuw exemplaar.  
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DE PLATWORMEN (PLATYHELMINTHES)

							                      

                       
     
Algemene kenmerken

• Afgeplat lichaam (of wat dacht je...)
• Volwassen lichaam bestaat uit weefsels die ontstaan uit 3 kiembladen (triploblast) 
• Geen lichaamsholte (geen coeloom).
• Tweezijdig symmetrisch.
• Platwormen hebben een duidelijke voor- en achterkant.
• Diertjes zijn niet gesegmenteerd.
• Onvolledig darmkanaal (mond doet ook dienst als anus).
• Primitief zenuwstelsel met vooraan een koppel zenuwknopen, van waaruit twee 

zenuwstrengen met uitlopers vertrekken.

Indeling

Platwormen worden onderverdeeld in 4 klassen:

1. Turbellaria  
   (Trilhaarwormen) 

   vb. Dugesia sp., 
         Zwarte trilworm,
         Melkwitte trilworm         

•	 Meestal	vrijlevend.
•	 Lichaam	gewoonlijk	bezet	met	trilhaartjes.
•	 Mond	meestal	aan	buikzijde.
•	 Meestal	 hermafrodiet,	maar	 sommige	 soorten	 vermenigvuldigen	

zich	door	splitsing.

2. Trematoda
    (Zuigwormen)

    vb. Leverbot, lintworm.

•	 Solitair.
•	 Geen	trilhaartjes	op	lichaam.;	dikke	cuticula	(beschermlaag)
•	 Meestal	parasieten	met	twee	gastheren	(weekdier	+	gewervelde).
•	 Gewoonlijk	zuignappen	rond	mond	en	op	de	buikzijde.;	geen	

weerhaken
•	 Spijsverteringskanaal	met	twee	vertakkingen.

3. Monogenea 
   

•	 Zuigwormen	met	weerhaken
•	 Parasieten	met	één	gastheer	(gewoonlijk	op	vissen)	;	vrijzwem-

mende	larve.

4. Cestoda
    (Lintwormen)
     
     vb. Runder- en  
           varkenslintworm
       

•	 Endoparasieten	in	spijsverteringskanaal	van	gewervelden
•	 Lintvormig,	geleed	lichaam	(verdeeld	in	proglottiden)
•	 Zetten	zich	vast	met	zuignappen	en/of	weerhaken
•	 Dikke	cuticula
•	 Solitair.
•	 Geen	spijsverteringsstelsel
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◘ TRILHAARWORMEN (Tubellaria)

De trilhaarwormen zijn hoofdzakelijk waterorganismen, die in zoet en zout water voor-
komen. Ze leven tussen wieren en onder stenen en schuwen het licht. Meestal zijn ze grijs 
tot bruin gekleurd. Het lichaam is bedekt met trilhaartjes, die een rol spelen bij de voort-
dbeweging. De meeste trilhaarwormen zijn vleeseters, die zich voeden met andere kleine 
ongewervelden of met restanten van dode organismen.

Typegroep: Planaria

Algemene bouw
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Het lichaam is bedekt met een epidermis. Daaronder hebben we een spierlaag, bestaande 
uit lengtespieren, ring- en diagonaalspieren. Een netwerk van losjes met elkaar verbonden 
cellen, het parenchym, vult de ruimtes op tussen de spieren en de ingewanden.  Het vindt 
zijn oorsprong in het mesoderm en we kunnen het beschouwen als een soort bindweefsel.

Naast epidermiscellen, allerlei kliercellen en spiercellen vinden we in Planaria ook zeer 
veel neoblasten. Dit zijn totipotente stamcellen, waaruit alle andere celtypes kunnen ge-
vormd worden. 

Voeding en spijsvertering

Planaria vangen hun prooi in kleverig slijm dat ze afscheiden. Vervolgens omwikkelen ze 
de prooi met hun lichaam en stulpen hun slokdarm naar buiten. Deze wordt in de prooi (of 
een dood dier) gedreven m.b.v. eiwitsplitsende enzymen. Vervolgens worden fragmenten 
van de prooi opgenomen in de sterk vertakte darm. Hier zorgen talrijke kliercellen in de 
darmwand voor een eerste, extracellulaire afbraak. Het voedsel dat zo reeds gedeeltelijk 
verteerd is, wordt dan via fagocytose opgenomen in de cellen van de darmwand en daar 
verder intracellulair afgebroken. De verspreiding van nutriënten naar cellen van de tus-
senlaag en de buitenlaag, gebeurt door diffusie. 

Daar platwormen geen aars hebben, wordt deze taak overgenomen door de mond.

Gasuitwisselingen

Opname van zuurstofgas en afgifte van koolstofdioxide gebeurt rechtstreeks via de li-
chaamswand. Doordat het diertje zo plat is zijn alle cellen nooit ver van de buitenwereld 
verwijderd en kunnen gassen dus makkelijk van buiten naar binnen (en omgekeerd) dif-
funderen.
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Uitscheiding en waterbalans

Stikstofhoudende afvalstoffen, zoals ammoniak, verlaten het lichaam via het lichaamsop-
pervlak. Sommige stofwisselingsproducten en overtollig water worden uit het lichaam 
verwijderd door zg. vlamcellen, die deel uitmaken van een gedifferentieerd excretiestel-
sel (het protonefridium; Gr. protos, eerst en nephros, nier) in de tussenlaag. De vlamcel 
bevat flagellen die zorgen voor een intensieve watercirculatie in het systeem. Overtollig 
water en stofwisselingsproducten verlaten het lichaam aan de rugzijde via talrijke poriën.

Uitscheidingsstelsel

Zenuwstelsel

Het zenuwstelsel van een platworm bestaat uit twee hersenzenuwknopen, van waaruit 
telkens een zenuwstreng vertrekt. Deze twee strengen liggen aan de buikzijde onder een 
spierlaag. Onderling zijn ze verbonden door evenwijdig lopende dwarse zenuwen, waar-
door een ladderpatroon ontstaat. 
Men onderscheidt gevoelsneuronen, motorische neuronen en verbindingsneuronen.
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Planaria bezitten twee oogvlekken, waarmee ze lichtprikkels kunnen opvangen. Ze be-
zitten ook een reeks mechano- en chemoreceptoren, waardoor ze informatie over hun 
omgeving verzamelen. Deze receptoren zijn vooral talrijk in de lobben aan weerszijden 
van de kop.

Voortplanting en regeneratie

Planaria kunnen zich onge-
slachtelijk vermenigvuldigen 
door eenvoudige splitsing. Tij-
dens de zomermaanden ontstaat 
een insnoering juist achter de 
slokdarm, wat resulteert in twe 
fragmenten, die elk uitgroeien 
tot een nieuw diertje.

Bijna alle platwormen zijn her-
mafrodiet, maar ze doen niet 
aan zelfbevruchting. Bij copu-
latie bevruchten ze elkaar we-
derzijds. De zygoten worden 
dan afgezet in het water, waar 
ze zich ontwikkelen tot nieuwe  
diertjes.

Net als de sponsen en de zoet-
waterpoliepen, beschikken de 
platwormen over een zeer groot 
regeneratievermogen. Dit heb-
ben ze te danken aan de talrijke 
neoblasten die zich differenti-
eren tot verschillende soorten 
cellen. De figuur geeft een idee 

van het enorme regeneratievermogen. In het grijs de oorspronkelijke fragmenten en in het 
wit de ontbrekende delen die aangroeien.

Voortbeweging

Zeer kleine trilhaarwormen zwemmen vrij rond, terwijl iets grotere exemplaren voort-
glijden over het substraat. Planaria doen dit m.b.v. hun trilhaartjes en een mucuslaag 
die wordt afgescheiden door kliercellen aan de buikzijde. De trilhaartjes dringen in deze 
mucuslaag en duwen door hun beweging het diertje vooruit. 

Grotere exemplaren gebruiken ook spiercontracties om zich met golvende bewegingen 
voort te bewegen. 



Allemaal beestjes … zonder ruggengraat74

VOB - Jaarboek 2012

◘ ZUIGWORMEN (Trematoda)

Type-organisme: Grote leverbot (Fasciola hepatica)

De grote leverbot is een flinterdunne endoparasiet, die 2 à 3 cm lang wordt en ca. 1 cm 
breed. Hij nestelt zich in de lever van zijn hoofdgastheer (schaap, rund, mens...), waar hij 
zich voedt met levercellen, bloed en gal. 

Algemene bouw

Het lichaam van de grote leverbot is ovaal met een kegelvormig vooreinde. Het is daar 
dat we de mondopening aantreffen, die oringd wordt door een sterke zuignap. Een beetje 
lager, aan de buikzijde vinden we een tweede zuignap. Beide zuignappen dienen om zich 
vast te zuigen in de gastheer. Het volledige lichaam is bedekt met een beschermlaag (cu-
ticula; L. cutis, huid), die ook een rol speelt in de opname van voedingsstoffen.

Levenscyclus

We starten bij een volwassen leverbot in de leverkanalen van een schaap. De leverbot is 
tweeslachtig maar als solitair is hij wel verplicht aan zelfbevruchting te doen. De zygoten 
verlaten de lever via het galkanaal en worden via het spijsverteringskanaal vervoerd. Uit-
eindelijk worden ze samen met de uitwerpselen uit het lichaam verwijderd en komen zo in 
het gras terecht. Met een fikse regenbui (of door een overstroming) kunnen de bevruchte 
eicellen in waterlopen en poelen geraken. Daar ontwikkelt zich uit het ei een trilhaarlarve 
(miracidiumlarve). Deze heeft een korte levensduur en weinig reserves.Ze kan vrij zwem-
men en hecht zich vast aan weke delen van waterorganismen. Heeft de larve veel geluk, 
dan blijft ze hangen aan een leverbotslakje (Limnea truncatula), dat ze binnendringt via de 
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ademopening of via de huid. Ontmoet ze dergelijk slakje niet, dan sterft de larve. 
In de slak dringt de larve door tot in de longen en wordt een sporocyste. Deze bevat uit-
sluitend kiemcellen, die uitgroeien tot een nieuw soort larven: de redialarven (genoemd 
naar de Italiaanse bioloog Redi), die de longen van de slak verlaten en via lymfevaten 
migreren naar de spijsverteringsklieren.

In de spijsverteringsklieren groeien cellen van de redialarven uit tot weer een ander lar-
ventype: de cercarialarven (Gr. kerkos, staart). Deze verlaten de slakken via de adem-
opening en kruipen langs plantenstengels omhoog. Worden deze planten opgegeten, dan 
belandt de larve in de darm van het schaap. Daar komt een jonge leverbot vrij uit het kap-
sel en deze baant zich via de darmwand en de lichaamsholte een weg naar de lever, waar 
de parasiet zich vastzuigt met zijn twee zuignappen. 

Een zware infectie met deze parasiet kan de gastheer sterk verzwakken en zelfs doden. 
Biologische bestrijding bestaat in het uitzetten van ganzen en eenden die de slakjes op-
eten. Verder kan men de weilanden bestrooien met kalk, wat het uitkomen van de eitjes 
van de leverbot belet. 
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◘ LINTWORMEN (Cestoda)

Lintwormen hebben een lang, afgeplat lichaam, dat bestaat uit een kop + hals (scolex; Gr. 
skōlēx, worm, made), gevolgd door een reeks geledingen (proglottiden; Gr. proglottis, 
tipje van de tong), die samen de strobila vormen. De scolex is niet groter dan een spel-
denkop en is voorzien van zuignappen (en vaak ook weerhaken), waarmee het dier zich 
vasthecht in de gastheer.
Nieuwe leden worden geproduceerd door het halsgedeelte, terwijl de reeds bestaande op-
schuiven. Zo kan een lintworm makkelijk een lengte van meerdere meter bereiken.
Gans het lichaam is bedekt met een beschermende cuticula, die talrijke minuscule uit-
steeksels vertoont. Hierdoor wordt het lichaamsoppervlak sterk vergroot wat de opname 
van voedingsstoffen ten goede komt.
 
Type-organismen: Runder- en varkenslintworm (Taenia saginata en Taenia solium)

We nemen deze twee organismen samen, omdat ze qua bouw en ontwikkelinscyclus een 
grote overeenkomst vertonen. Bekijken we de scolex onder een microscoop, dan zien we 
dat die van de runderlintworm 4 zuignappen telt en dat de scolex van een varkenslint-
worm bovendien voorzien is van een krans weerhaken.

Scolex van runderlintworm (links) en varkenslintworm (rechts)

Ontwikkelingscyclus

Voor hun ontwikkeling hebben runder- en varkenslintworm twee gastheren nodig. In het 
eerste geval is de tussengastheer een rund, en in het tweede een varken. De hoofdgast-
heer is de mens. Daar de kans om een geschikte gastheer tegen te komen, zeer klein is, 
zijn de parasieten verplicht enorm veel geslachtscellen te produceren. Bovendien moet er 
rekening gehouden worden met het feit dat de lintwormen meestal alleen voorkomen in 
de gastheer. 

De geledingen die ontstaan aan de hals, zijn nog niet gedifferentieerd. Het is pas als ze een 
stuk opgeschoven zijn, dat de mannelijke geslachtsorganen zich beginnen te ontwikkelen.
Deze schuiven verder op en na een tijdje begint de ontwikkeling van de vrouwelijke ge-
slachtsklieren. Tegen dat deze ontwikkeld zijn, zijn de mannelijke nagenoeg verschrom-
peld. Dit houdt in, dat een volwassen lintworm steeds beschikt over een reeks proglottiden 
met rijpe mannelijke geslachtsklieren en wat verder over een reeks met rijpe vrouwelijke 
orgaantjes. Telkens nemen de geslachtskliertjes het grootste deel van een proglottide in.

De lintworm kronkelt nu zodanig, dat rijpe mannelijke segmenten naast rijpe vrouwelijke 
komen te liggen, waardoor bevruchting mogelijk wordt. Wanneer er echter nog een an-
dere lintworm aanwezig is, treedt wederzijdse bevruchting op. 
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De bevruchte eicellen ontwikkelen zich tot ingekapselde, van haken voorziene larven (de 
zg. hakenbollen). Samen met de uitwerpselen verlaten deze het lichaam van de mens. Zij 
kunnen gedurende meerdere jaren overleven, tot ze samen met voedsel worden opgegeten 
door een rund (respectievelijk varken). In de darm komt de larve vrij en baant zich een 
weg tot in een bloedvat. Zo kan ze uiteindelijk de spieren bereiken, waar ze zich opnieuw 
inkapselt en transformeert tot een zg. blaasworm (of blaasvin). Deze bevat een scolex.
Wordt besmet vlees gegeten door de mens, dan zal de scolex in de dunne darm vrijkomen 
en zich vastzetten. Vanuit de hals groeit dan een nieuwe lintworm.
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In slechte hygiënische omstandigheden kan het gebeuren dat een mens rechtstreeks be-
smet geraakt met proglottiden en/of blaaswormen van de varkenslintworm. In dit geval 
kan de vrijkomende larve zich inkapselen in de ogen of de hersenen, wat blindheid kan 
veroorzaken of zeer zware, zelfs dodelijke letsels. De aandoening wordt cysticercose ge-
noemd  en komt veelvuldig voor in ontwikkelingslanden.

Voeding

Lintwormen hebben geen spijsverteringsstelsel. Zij nemen rechtstreeks verteerd voedsel 
(van de gastheer) op via de lichaamswand. De cuticula is ongevoelig voor de werking van 
de afbraakenzymen van de gastheer, zodat de lintworm niet door de gastheer verteerd 
wordt. 

Energiehuishouding en excretie

Lintwormen leven in een anëroob midden. Voor hun celademhaling kunnen ze dus geen  
gebruik maken van zuurstofgas. Zij zijn verplicht de voedingsstoffen te vergisten. Dit pro-
ces is energetisch minder rendabel, maar voor een lintworm is dit geen bezwaar, daar zijn 
energiebehoeften zeer beperkt zijn. De grootste hoeveelheid energie kruipt in de synthese 
van geslachtscellen.

Het vergistingsproces gaat wel gepaard met een grotere productie van afvalstoffen, maar 
deze worden uit het lichaam verwijderd door een uitgebreid systeem van vlamcellen, die 
in het mesenchym verspreid liggen. Deze lozen de afvalstoffen in twee afvoerkanalen, 
die over gans de lengte van de lintworm doorlopen en uitmonden in het laatste lid. Per 
segment vertonen die kanalen een dwarsverbinding zodat het geheel het uitzicht krijgt van 
een touwladder.

Zenuwstelsel

Je kan moeilijk zeggen dat een lintworm in een darm aan een massa prikkels wordt bloot-
gesteld. Zijn zenuwstelsel is dan ook zeer eenvoudig. Vanuit een paar hersenzenuwkno-
pen in de kop vertrekken enkele zenuwbanen, die over gans de lengte van de lintworm 
doorlopen en per segment één of meerdere dwarsverbindingen vertonen. 
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DE RINGWORMEN (ANNELIDA)

							  

Algemene kenmerken

Er zijn geen kenmerken die exclusief voor deze diergroep gelden, maar wanneer een dier 
een combinatie van volgende kenmerken vertoont wordt het tot de Annelida gerekend. 
• Lichaam bestaat uit weefsels die ontstaan zijn uit 3 kiembladen (triploblast).
• Tweezijdig symmetrisch.
• Lichaam zowel uit- als inwendig verdeeld in gelijkaardige compartimenten (rin-

gen), vandaar de naam Ringwormen of Gelede wormen.
• Het epitheelweefsel scheidt een doorzichtige, vochtige cuticula af.
• Bij veel vertegenwoordigers vindt men op de segmenten stijve haren (borstels)
• In elk segment vindt men een lichaamsholte (coeloom) rond de darm.
• Behalve bij de bloedzuigers, is deze lichaamsholte met vloeistof gevuld, waardoor 

het dier over een hydrostatisch skelet beschikt.
• Het spijsverteringsstelsel is compleet en niet geleed. Het loopt doorheen de diverse 

segmenten.
• De lichaamswand vertoont zowel ring- als lengtespieren.
• Zenuwstelsel met twee hersenzenuwknopen, van waaruit een dubbele ventrale ze-

nuwstreng vertrekt.
• Sommige vertegenwoordigers zijn hermafrodiet; andere zijn van gescheiden ge-

slacht. Ongeslachtelijke vermenigvuldiging komt voor, maar wederzijdse bevruch-
ting geniet de voorkeur.

• Het uitscheidingsstelsel bestaat uit een reeks nefridiën, die in elk segment paarsge-
wijs voorkomen.

• Gesloten bloedvatenstelsel.
• Sommige soorten kennen een larvaal stadium. In dit geval is de larve steeds een 

trochophora-larve.

Trochophora-larve

• Het grootste deel (meer dan 75 %) van de ringwormen is marien; de andere verte-
genwoordigers komen voor in zoet water of in vochtige omgevingen.
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Indeling

We zullen hier niet in detail treden en ons beperken tot een zeer algemene indeling. Ge-
woonlijk splitst men de ringwormen in twee groepen: de Polychaeta (Borstelwormen) 
en de Clitellata. Deze laatste hebben een clitellum (L. clitellae, zadel), bestaande uit een 
band van dikkere segmenten, die een kapsel produceren, dat de bevruchte eicel omhult.

De Clitellata zelf worden opgesplitst in Oligochaeta (Borstelarme ringwormen) en de 
Hirudinida, waartoe o.a. de bloedzuigers (Hyrudinea) behoren.

Kenmerken van de diverse groepen:

   Oligochaeta    
   (Borstelarme ringwormen)

    vb. Regenworm
          (Lumbricus terrestris)

•	 Komen	voor	in	zoet	water	en	in	vochtige	aarde
•	 Geen	afzonderlijke	kop
•	 Weinig	borstels	per	segment;	niet	op	parapodiën
•	 Hermafrodiet	-	wederzijdse	bevruchting
•	 Geslachtsklieren	slechts	in	enkele	segmenten
•	 Zadel	dat	cocon	produceert
•	 Geen	trilhaartjes	op	lichaam.;	dikke	cuticula	(beschermlaag)
•	 Meestal	parasieten	met	twee	gastheren	(weekdier	+	gewervelde).
•	 Gewoonlijk	zuignappen	rond	mond	en	op	de	buikzijde.;	geen	

weerhaken
•	 Spijsverteringskanaal	met	twee	vertakkingen.
•	 Geen	larvaal	stadium.

    Hyrudinea
    (Bloedzuigers)
 
   vb. Medicinale bloedzuiger
          (Hyrudo medicinalis)

•	 Uitwendige	parasieten	met	zuignappen	aan	voor-	en	achtereind.
•	 Geen	duidelijke	kop.
•	 Gering	aantal	segmenten,	zonder	borstels	of	parapodiën.
•	 Zadel	dat	cocon	produceert
•	 Hermafrodiet	-	wederzijdse	bevruchting.
•	 Geslachtsklieren	slechts	in	enkele	segmenten.
•	 Geen	larvaal	stadium.

   Polychaeta  
   (Borstelwormen) 

   vb. Zeepier 
        (Arenicola marina)         

•	 Marien.
•	 Duidlijke	kop.
•	 Talrijke	borstels	op	vlezige	uitsteeksels	(parapodiën).
•	 Van	gescheiden	geslacht.
•	 Voortplantingsklieren	verspreid	over	het	lichaam.
•	 Uitwendige	bevruchting;	geen	cocon	rond	zygote
•	 Vrijzwemmende	trochophora-larve
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◘ BORSTELARME RINGWORMEN (Oligochaeta)

Vb. Regenworm (Lumbricus terrestris)

Als we het hebben over regenwormen (aardwormen, pieren...), dan hebben we het meestal 
over de veel voorkomende exemplaren van Lumbricus terrestris, maar er zijn nog heel wat 
andere soorten, die we ook tot de ‘regenwormen’ rekenen (vb. andere Lumbricus-soorten 
of soorten van het geslacht Allobophora). 

Regenwormen zijn bodemdieren, die we vooral aantreffen in vochtige, humusrijke bodems. Het 
zijn lichtschuwe dieren, die enkel ‘s nachts (of bij hevige neerslag) aan het oppervlak komen.

Uitwendige bouw

Net als alle ringwormen vertoont de regenworm een duidelijke ringstructuur. Het rood-
bruine, cilindervormig lichaam loopt spits toe aan de voorkant, terwijl het aan de achter-
zijde eerder afgeplat is. Op het eerste segment zien we een aanhangsel: het koplapje. Per 
segment vinden we vier paar borstelhaartjes, die mooi zijn ingeplant in twee ventrale 
rijen en twee laterale. Tijdens de voortplantingsperiode zijn de segmenten 32 t.e.m. 37 
sterk opgezwollen en vormen het zadel.
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Inwendige bouw

Op de figuur is duidelijk te zien, dat de regenworm inwendig in compartimenten is ver-
deeld. Daar waar we in bijna alle compartimenten een koppel uitscheidingsorgaantjes 
(nefridiën) vinden, beslaat het gros van de organen meerdere compartimenten. Dit is het 
geval voor het spijsverteringskanaal, dat loopt van de mondopening in het eerste segment 
tot de aarsopening in het laatste. Ook het bloedvatenstelsel en zenuwstelsel doorlopen 
gans het lichaam.
De voortplantingsorganen vinden we dan weer terug in de segmenten  9 t.e.m. 14.

Tussen lichaamswand en spijsverteringskanaal vinden we de met vloeistof gevulde li-
chaamsholte (coeloom). Een regenworm beschikt dus over twee transportsystemen: het 
bloedvatenstelsel en de lichaamsholte.

In de lichaamswand vinden we twee spierlagen; de buitenste bevat spieren die ringvormig 
verlopen en de binnenste bevat lengtespieren. De borstels zijn verhoornde uitsteeksels die 
geproduceerd worden door een speciaal celtype. Zij zitten verankerd in de lichaamswand 
en zijn verbonden met spiertjes.
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Voeding en spijsvertering

Regenwormen zijn afvaleters. Zij voeden zich vooral met plantaardig afval dat ze met een 
uitstulpbare mondholte omsluiten. Op deze mondholte volgt een zuigkeel, die door spier-
tjes kan vergroot worden, waardoor een zuigeffect ontstaat. Het voedsel uit de mondholte 
wordt hierdoor opgezogen en doorgegeven aan de slokdarm, die zelf uitmondt in een krop.
In de wand van de slokdarm liggen een paar kalkkliertjes, die calciumionen lozen in het 
spijsverteringskanaal en ook een rol spelen in de regeling van de zuurtegraad van het 
bloed (zij binden koolstofdioxide).

In de krop wordt het voedsel opgeslagen en vervolgens doorgegeven aan de spiermaag, 
waar het wordt fijngemalen. De eigenlijke vertering en absorptie van de voedingsstoffen 
gebeurt in de lange darm. Deze is aan de rugzijde ingestulpt, waardoor het contactopper-
vlak vergroot, en dus ook de efficiëntie van de spijsvertering.

Rondom de darm vinden we geelbruine cellen (chloragogeencellen), die een rol spelen in 
de synthese van glycogeen en vetten. De vetrijke cellen  kunnen vervolgens vrijkomen in 
de lichaamsholte en door de lichaamsvloeistof vervoerd worden naar diverse delen van de 
worm. Men vindt ze onder meer in grote aantallen rond wonden.

De voedselbrij wordt voortbewogen door spiercontracties in de darmwand. Niet verteerde 
voedselresten worden uit het lichaam verwijderd door de aars (in het laatste segment). 

Regenwormen eten zich een weg door de bodem. Hierdoor passeert het bodemmateriaal het spijs-
verteringskanaal, waar het vermengd wordt met uitwerpselen. Regenwormen doen dus continu 
aan bodembemesting, wat ten goede komt aan de vegetatie. Doordat ze gangen graven verluchten 
ze bovendien de bodem en zorgen ze voor een goede afwatering. 
Dit alles maakt dat de regenwormen echte bodemverbeteraars zijn. Landbouwers weten dit ook 
en maken soms gebruik van grote hoeveelheden wormen om de bodemkwaliteit van hun velden 
te verbeteren (de wormen worden voor dit doel geleverd door speciale kwekerijen).
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Bloedsomloop

Lumbricus heeft een gesloten bloedsomloop. Het bloed wordt rondgepompt door 5 paar 
pseudoharten. Deze verbinden het rugbloedvat met het buikbloedvat en wanneer ze sa-
mentrekken stuwen ze bloed van het bovenste bloedvat naar het onderste. Het bloed 
stroomt in het buikbloedvat van voor naar achter en in het rugbloedvat van achter naar 
voor. Het  buikbloedvat heeft talrijke vertakkingen naar alle organen. In elk segment zit 
ook een aftakking naar de darm. Daar gaat de aftakking over in haarvaten, waarin ver-
teerde voedingsstoffen worden opgenomen. Deze worden via een ander bloedvat afgege-
ven in het rugbloedvat en vervolgens naar de pseudoharten vervoerd. 

Daarnaast hebben de regenwormen nog een andere kringloop: bloedvaten vertrekken aan 
weerszijden uit het buikbloedvat en gaan naar de huid, de zenuwen en de nefridiën. Daar 
vertakken ze zich tot haarvaten. In de huid wordt zuurstofgas opgenomen en koolstofdi-
oxide afgestaan. In de nifridiën wordt het bloed ontdaan van stikstofhoudende afvalstof-
fen. Bloedvaten die van huid en nefridiën vertrekken, voeren uiteindelijk het bloed naar 
het rugbloedvat.

Uitscheiding

De uitscheiding van in water oplosbare afvalstoffen 
gebeurt via metanefridiën, waarvan er in elk seg-
ment (behalve in de eerste drie en in het laatste) een 
koppel voorkomen. 

In werkelijkheid beslaat een nefridium twee seg-
menten. het begint met een trechtertje, voorzien 
van trilharen, in één segment en via een buisje dat 
het tussenschot doorboort gaat het verder in het 
volgend segment. Daar wordt het sterk gekronkelde 
buisje omgeven door haarvaten om uiteindelijk te 
verbreden tot de blaas die via de uitscheidingsope-
ning uitgeeft op de omgeving.
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Langs het trechterje in het ene segment wordt door de werking van de trilhaartjes lichaamsvloei-
stof met afvalstoffen in het metanefridium opgenomen. Wat verder is het nefridium omgeven 
door een kluwen van haarvaten en daar worden afvalstoffen uit het bloed opgenomen. Overtollig 
water wordt samen met de afvalstoffen verzameld in een blaas en vervolgens uitgescheiden.

Voortplanting

Regenwormen zijn tweeslachtig. Het voortplantingsstelsel ligt in de segmenten 9 t.e.m. 
15. Bij een dissectie vallen vooral de mannelijke zaadblaasjes op. Daaronder liggen twee 
koppel testes (respectievelijk in segment 10 en 11). Vanuit de zaadblaasjes vertrekken 4 
zaadleiders, die twee aan twee versmelten en uiteindelijk uitmonden in de mannelijke 
geslachtsopeningen, die in segment 15 gelegen zijn.

In segment 13 liggen aan de voorkant twee driehoekige eierstokken en aan de achterkant vinden 
we twee eitrechters, die eitjes opvangen en afvoeren via de eileiders, die uitmonden in segment 
14.

Onderstaande figuur geeft een schematisch bovenaanzicht van de verschillende onderdelen van 
het voortplantingsstelsel. Voor de duidelijkheid zijn de bloedvaten en het spijsverteringskanaal 
niet weergegeven. Aan de rechterkant is een deel van de zaadblaasjes weggedacht, zodat we de 
ligging van de testes en de zaadtrechtertjes kunnen zien.

In de segmenten 9 en 10 zien we aan weerskanten van de zaadblaasjes twee bolvormige 
zakjes. Het zijn de zaadontvangers, waarin vreemd sperma bewaard wordt.

Hoewel de wormen hermafrodiet zijn, is kruisbevruchting de regel. De paring gebeurt 
vooral bij warm en vochtig weer en bestaat uit een wederzijdse overdracht van zaadcellen.
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Hierbij liggen de wormen in tegengestelde richting met de buikzijde tegen elkaar, zodanig 
dat het zadel van de ene worm tegenover de segmenten 9 t.e.m. 14 van de andere worm 
komt te liggen.

Beide wormen scheiden een cilindervormig, slijmerig omhulsel af. Dit belet een vermen-
ging van de zaadcellen van beide gastheren. Kliercellen in de segmenten 9 t.e.m. 14 pro-
duceren bovendien een kleverig slijm, waardoor de wormen goed aan elkaar blijven kle-
ven.  Beide wormen lozen pakketjes zaadcellen via de mannelijke geslachtsopeningen in 
de segmenten 15. Deze zaadcellen worden door spiercontracties via zaadgroeven aan de 
buikzijde vervoerd naar de zaadontvangers van de andere worm en daar in de blaasjes op-
genomen. Elke worm heeft nu in zijn zaadontvangers zaadcellen van het andere individu.

Uitwisseling van zaadcellen tussen twee parende wormen. 
Voor de duidelijkheid van de figuur zijn de wormen los van elkaar getekend 

en wat verschoven t.o.v. elkaar. De stippellijntjes geven het traject van de zaadcellen weer.

De eicellen zijn pas enkele weken later rijp. Kliercellen van het zadel produceren nu een 
taaie, slijmerige ring, die door spiercontracties in de richting van de kop wordt verscho-
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ven. Aan segment 14 worden eitjes in de ring opgenomen en aan de segmenten 9 en 10 
zaadcellen. De eicellen worden bevrucht en de ring met de zygoten wordt aan de kopzijde 
afgeschoven. Hij verhardt tot een citroenvormige cocon, waarin één of twee bevruchte 
eicellen zich tot een nieuw wormpje zullen ontwikkelen. Na twee tot 3 weken komen de 
jongen vrij uit de cocon.

Zenuwstelsel

Het zenuwstelsel van de regenworm bestaat uit een koppel hersenzenuwknopen (hersen-
ganglia) die via een ring rond de slokdarm verbonden zijn met een grote zenuwknoop aan 
de buikzijde. Vandaar vertrekt een lange dubbele zenuwstreng, die gans het lichaam door-
loopt. De zenuwstreng heeft in elk segment een ganglion, dat bestaat uit twee vergroeide 
zenuwknoopjes. Deze zenuwknoopjes verwerken prikkels die opgevangen worden door 
receptoren in de huid en zenden via motorische zenuwcellen signalen uit naar de spieren.

Allerhande receptoren (foto-, chemo- en mechanoreceptoren) komen verspreid over het li-
chaam voor, maar zij zijn wel het talrijkst in het gebied rond de kop. Zoals we reeds gezegd 
hebben reageren de wormen negatief op lichtprikkels: zij zoeken steeds de duisternis op.

Ademhaling

Regenwormen beschikken niet over een ademhalingsstelsel. Gasuitwisselingen gebeuren 
via het lichaamsoppervlak, dat rijkelijk voorzien is van haarvaten. Een gedeelte van het 
koolstofdioxide zou ook gebonden worden in de kalklieren (zie spijsvertering) onder de 
vorm van (waterstof)carbonaationen . Dit systeem biedt een middel om de pH van het 
bloed te verhogen. 
De gasuitwisselingen via het lichaamsoppervlak worden bevorderd door de aanwezigheid 
van een slijmlaag, waarin de gassen makkelijk oplossen.
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Bij hevige neerslag ziet men vaak regenwormen bovengronds. Dit komt doordat het zuur-
stofgas in het water in hun gangen zeer snel opgebruikt geraakt, waardoor de wormen het 
risico lopen te verstikken. Bovengronds kunnen ze rechtstreeks O2 opnemen uit de lucht.

Voortbeweging

De voortbeweging van de wormen wordt mogelijk gemaakt door een ritmische contractie 
van ringspieren en lengtespieren. Wanneer de lengtespieren in een deel samentrekken, wor-
den de betrokken segmenten korter en dikker. De worm verankert zich met zijn borstels in 
de gangwand. Segmenten waar de ringspieren samentrekken worden langer en dunner en 
de borstels maken geen contact met de ondergrond. Zoals je op de figuur kan zien, resul-
teert een combinatie van deze verschillende contracties in een voorwaartse beweging.

Nog enkele andere borstelarme ringwormen

Enchytreeën zijn net als de regenworm bewoners van vochtige bodems. Deze grijswitte 
wormpjes komen zeer talrijk voor in diverse bodems en vormen een belangrijke schakel 
in de humusvorming.

De meeste ringwormen zijn echter geen bodemdieren, maar zoetwaterdieren. Een geken-
de vertegenwoordiger is de roodgekleurde slingerworm (Tubifex spp.), die veelvuldig 
voorkomt in de modder van stilstaand, vervuild water. Hij dankt zijn naam aan het feit dat 
enkel het achtereinde van de worm boven de modder uit zit en voortdurend slingerende 
bewegingen maakt. Tubifex wordt verkocht als levend visvoer.
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◘ BORSTELWORMEN (Polychaeta)

Met meer dan 10 000 bekende soorten, vormen de borstelwormen de grootste groep bin-
nen de Annelida. De meesten zijn marien en hun lengte varieert tussen 1 mm en 5 m.... Zij 
vormen een belangrijke schakel in heel wat mariene voedselketens.

In tegenstelling tot andere ringwormen hebben borstelwormen een duidelijk gedifferenti-
eerde kop, vindt men op al hun segmenten een koppel vleesachtige uitsteeksels (parapo-
diën) en bezitten ze geen zadel (clitellum).

Vb. Zeepier (Arenicola marina)

De zeepier is een veel voorkomende worm op onze stranden. Zijn aanwezigheid is goed 
merkbaar aan de talrijke hoopjes uitwerpselen. 

Daar we met de regenworm reeds een gedetailleerd beeld hebben gegeven van een ring-
worm, zullen we ons hier beperken tot enkele wetenswaardigheden.

Uitwendige bouw

Een volwassen zeepier wordt tot 20 cm lang. Uitwendig kunnen we hem opsplitsen in 4 
delen:

1. een gedifferentieerde kop, 
2. een thorax, waarvan de segmenten borstels dragen, 
3. een abdomen waar elk segment naast borstels ook voorzien is van een  

  koppel vertakte rode kieuwen, 
4. een dun achterlijf, waarop borstels noch kieuwen voorkomen.
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Levenswijze

De zeepier brengt het grootste deel van zijn leven 
door in een U-vormige buis, die hij in de getijden-
zone in slibrijk zand heeft gegraven. De binnen-
wand van de buis is versterkt met slijm. 

Van bovenaf zien we aan de ene kant van de gang 
een trechtertje en aan de andere kant een hoopje 
uitwerpselen.  De kop van de worm zit aan de 
trechterzijde. Hij eet voortdurend zand en haalt er 
organisch afval uit. Van tijd tot tijd komt hij met 
zijn achterlijf boven de grond en produceert een 
hoopje uitwerpselen, dat voor het grootste deel uit 
zand bestaat.

Door ritmische contracties van het lichaam ver-
oorzaakt de worm in de U-vormige buis een wa-
terstroom, waarbij het water stroomt volgens de 
richting weergeven door de pijltjes. Deze water-

stroom zorgt voor de aanvoer van zuurstofgas, dat via de kieuwen in het bloed wordt 
opgenomen en gebonden aan hemoglobine. Met het water wordt ook voedsel aangevoerd, 
dat gefilterd wordt door zand dat in het trechtertje glijdt. Dit voedselrijke zand wordt dan 
opgegeten door de worm.

Leuk om weten

In 2002 schopte een zeepier het tot de stripfiguur Quentin. Het was de Britse car-
toonist Piers Baker, die hem bedacht en hem opvoerde met als tegenspeler de 
zeemeeuw Ollie.
Volgens Baker was de strip een ode aan de duizenden zeepieren die hij in zijn 
jeugd als aas had gebruikt.
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◘ BLOEDZUIGERS (Hyrudinea)

In tegenstelling tot hetgeen de naam doet vermoeden zijn slechts 75 % van de gekende 
soorten echte bloed-zuigers. De resterende 25 % zijn predatoren en voeden zich met ande-
re kleine ongewervelden. Het gros van de bloedzuigers zijn zoetwaterorganismen, hoewel 
ook enkele mariene en terrestrische vormen bekend zijn.

De bloedzuigers vertonen een reeks kenmerken, die we ook bij de borstelarme ringwor-
men aantreffen. Bij beiden ontbreken parapodiën en aanhangsels aan de kop, beiden zijn 
hermafrodiet en bij beiden zijn de voortplantingsstructuren beperkt tot enkele segmenten. 
Beiden bezitten ook een zadel, dat een cocon produceert. Voldoende argumenten, om te 
veronderstellen, dat bloedzuigers en borstelarme ringwormen een gemeenschappelijke 
voorganger hebben. 

In tenstelling tot de borstelarme ringwormen vinden we bij de bloedzuiger twee zuignap-
pen en geen tussenschotten tussen de segmenten.

vb. Medicinale bloedzuiger (Hirudo medicinalis)

Deze bloedzuiger dankt zijn naam aan het feit, dat hij sinds de oudheid door artsen ge-
bruikt wordt tegen allerlei kwalen. Vooral in de 18e en 19e eeuw was het gebruik zeer 
populair. Zo weet men dat rond 1830 per jaar 3 miljoen bloedzuigers werden gebruikt in 
de Parijse hospitalen.

Uitzicht

De medicinale bloedzuiger kan tot 20 cm lang worden. Het is een donker, afgeplat diertje 
met 34 segmenten. De segmenten zijn uitwendig nog eens in ringen verdeeld, zodat de 
eigenlijke segmentatie niet duidelijk zichtbaar is. De voorste en achterste segmenten zijn 
omgevormd tot zuignappen.

De voorste zuignap omringt de mond, waarin 3 kaken voorkomen. Deze kaken zijn bezet 
met een rij vlijmscherpe tandjes, waarmee de gastheer kan verwond worden. De wonde 
zelf heeft een Y-vorm.
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Voeding

De bloedzuiger zuigt zich met de twee zuignappen vast op de gastheer en verwondt hem 
met zijn scherpe kaken ➀. Zijn speeksel bevat naast een verdovend middel ook antistol-
lingsmiddelen, waardoor het bloed makkelijk kan worden opgezogen ➁. Het bloed komt 
terecht in een krop die in compartimenten is verdeeld, wat een werveling van de voedsel-
stroom veroorzaakt ➂.  Bacteriën die in de krop aanwezig zijn zorgen voor de aanvoer en 
vorming van extra nutriënten. Uiteindelijk bereikt het voedsel de darm, waar het verteerd 
wordt ➃.

Ademhaling,uitscheiding en voortplanting

Deze levensfuncties gebeuren op een analoge manier als bij de regenworm

Zenuwstelsel

De medicinale bloedzuiger bezit aan voor- en achterzijde een reeks vergroeide zenuwkno-
pen, die onderling met elkaar in verbinding staan via een zenuwstreng. Aan de voorkomt 
vindt men een reeks oogvlekken en overal op het lichaam diverse receptoren.
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DE WEEKDIEREN (MOLLUSCA)

Na de geleedpotigen (zie verder) vormen de weekdieren met meer dan 90 000 bekende levende 
soorten momenteel de grootste diergroep. Ze danken hun naam aan hun week lichaam, dat 
vaak beschermd of verstevigd wordt door een kalkachtige schelp. Tot deze diergroep behoren 
o.a. inktvissen, allerlei soorten slakken, en tweekleppigen zoals mossels en oesters.

Algemene kenmerken

Weekdieren 
• hebben een niet-gesegmenteerd week lichaam, gegroeid uit 3 kiembladen; het zijn 

triploblasten.
• bezitten een coeloom.
• zijn gewoonlijk bilateraal symmetrisch.
• hebben aan de rugzijde een lichaamswand die een koppel huidplooien vertoont die 

samen de mantel vormen. Deze mantel omhult de mantelholte en produceert vaak 
een kalkachtige schelp.

• hebben aan de buikzijde een lichaamswand die omgevormd is tot een gespierde 
voet.

• bezitten een hart en een open bloedsomloop.
• zijn van gescheiden geslacht ofwel hermafrodiet. Ze planten zich steeds geslachtelijk 

voort. Trochophora-larve indien larvaal stadium.
• hebben een complex verteringsstelsel en vaak een tongrasp (radula).
• hebben een zenuwstelsel met hersenzenuwknopen, slokdarmring en een paar belang-

rijke zenuwknopen in diverse lichaamsdelen.

Indeling 

Daar er momenteel nogal wat discussie is over de fylogenie van de weekdieren, zullen we 
ons beperken tot de bespreking van vertegenwoordigers van een drietal klassen: nl. van de  
tweekleppigen (Bivalvia),  de slakken (Gastropoda) en de koppotigen (Cephalopoda).

◘ TWEEKLEPPIGEN (Bivalvia)

De tweekleppigen vormen een groep van weekdieren, 
met een zijdelings afgeplat lichaam, dat omsloten wordt 
door een schelp. Deze bestaat uit twee scharnierende 
helften, die door het dier kunnen geopend en gesloten 
worden. Tweekleppigen zijn waterdieren met grote platte 
kieuwen. Deze spelen een rol in de voeding en de adem-
haling. Bekende tweekleppigen zijn oesters, mossels en 
alle diertjes, waarvan je de schelpen op het strand vindt.
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vb. Gewone mossel (Mytilus edulis)

De gewone mossel komt in grote aantallen voor in de getijdenzone, waar ze zich vast-
zetten m.b.v. kleverige byssusdraden, die door de byssusklier worden afgescheiden. De 
ondergrond waarop de mossel wordt aangetroffen is zeer gevarieerd: rotsen, staketsels, 
palen, golfbrekers...

Uitzicht

Als we de blauwzwarte schelp van boven bekijken, dan zien we dat één lange kant relatief 
recht is en de andere meer gebogen. Dit zijn respectievelijke de buik- en de rugzijde van 
het dier. De scherpe linkerkant is de voorzijde en de stompe rechterkant de achterzijde. 
Aan de voorkant is de schelp het meest gewelfd en daar vinden we de top.

Aan de rugzijde, niet ver van de voorkant, zit de slotband. Dit is een veerkrachtige struc-
tuur, die de kleppen opentrekt.

Op de schelp zien we duidelijk ovale groeiringen, die door groeistrepen van elkaar ge-
scheiden zijn. Aan de buikzijde zien we een bosje draadjes, dit zijn de byssusdraden 
waarmee de mossel zich vastzet. 

Wanneer de schelp licht geopend is, zien we een gekarteld stukje van de vrije mantelrand, 
waarin de in- en uitstroomopeningen voorkomen.

Bouw van de weke delen

Een levende mossel is zeer moeilijk te openen. Dit komt doordat de kleppen worden sa-
mengehouden m.b.v. twee krachtige sluitspieren. Worden deze doorgesneden, dan zorgt 
de veerkrachtige slotband ervoor dat de schelp openspringt. 
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We krijgen dan volgend beeld te zien: 

Twee mantellobben omhullen de weke delen van de mossel. De mantelrand is voor het 
grootste deel vergroeid met de schelp. Aan de achterkant is dit niet het geval en hebben we 
een gekarteld deel, waarin de grote instroomopening en een kleinere uitstroomopening 
voorkomen. Deze laatste heeft het uitzicht van een knoopsgaatje. 

Aan de voorzijde vinden we een kleine sluitspier en aan de achterzijde een grote. Cen-
traal vooraan ligt de mondopening, die omgeven wordt door 4 langwerpige mondlapjes.

Tussen de mantel en de ingewandszak liggen de kieuwen, die elk uit twee kieuwbladen 
bestaan. Centraal zien we de donkerbruine voet met aan zijn basis de byssusklier. Van de 
mondstreek naar de voetbasis lopen twee witte banden: de voetspieren.
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Inwendige bouw

De inwendige bouw van de mossel stemt overeen met onderstaande figuur, die model staat 
voor de anatomie van de tweekleppige:

Voeding en spijsvertering

                      Fragment van een kieuwblad. 
               De trilharen zijnduidelijk  zichtbaar
 (Opname gemaakt met een rasterelektronenmicroscoop)

De mossel filtert haar voedsel uit 
het water met behulp van haar 
twee kieuwen, die elk uit twee V-
vormige kieuwbladen bestaan. 
Een kieuw heeft zo de vorm van 
een letter W. De kieuwbladen zijn 
opgebouwd uit een zeer groot aan-
tal draadvormige structuurtjes, 
rijkelijk voorzien van diverse ty-
pes trilharen. Het zijn deze trilha-
ren die zorgen voor een voortdu-
rende waterstroom en voor het 
transport van geselecteerde voed-
seldeeltjes.

Deze selectie gebeurt op basis van 
grootte. Geschikt voedsel wordt in  
een slijmlaag gehuld en met tril-
haarbewegingen naar de mond-
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lappen gevoerd. Daar gebeurt een verdere selectie en het goedgekeurd materiaal (zoals 
microscopisch plankton en detritus) wordt naar de mondopening gebracht en opgenomen.

Op de mondopening volgt een korte slokdarm, die uitmondt in de maag. Daar wordt het 
voedsel grondig fijngemalen en vermengd met enzymen, wat resulteert in een eerste af-
braak. Voedselbestanddelen worden vervolgens opgenomen in de spijsverteringsklieren, 
waar de verdere afbraak intracellulair gebeurt en de geproduceerde nutriënten worden 
afgegeven in het bloed. Niet opgenomen voedselresten worden ingedikt en verwijderd via 
de aars.

Bloedsomloop - uitscheiding - gasuitwisselingen

De mossel heeft een open bloedsomloop. Deze bestaat uit een hart, dat omgeven is door 
een hartzakje, en verder uit slagaders, bloedruimten en aders.  Bloed wordt vanuit de 
hartkamer gepompt in twee slagaders, die zich vertakken en de diverse organen van bloed 
voorzien. In deze organen stroomt het bloed in bloedruimten (holtes tussen de cellen). 
Nutriënten worden opgenomen in de maagwand en de spijsverteringsklieren en vervoerd 
naar alle delen van het lichaam.
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Afvalstoffen worden aan het bloed afgestaan en vervoerd naar de nieren (nefridiën), waar 
ze uit het bloed verwijderd worden en vervolgens uitgescheiden. 

Van de nieren gaat het gezuiverde bloed naar de kieuwen, waar zuurstofgas wordt op-
genomen en koolstofdioxide afgestaan. Deze gasuitwisselingen zijn niet beperkt tot de 
kieuwen, maar gebeuren ook voor een deel via het lichaamsoppervlak.
Het bloed van de mossel bevat geen pigment dat zuurstofgas bindt (men kent wel andere 
tweekleppigen, waarvan het bloed hemoglobine of hemocyanine bevat).

Het zuurstofrijke bloed stroomt vervolgens van de kieuwen naar de twee voorkamers in 
het hart, vanwaar het uiteindelijk weer terechtkomt in de kamer.

Zenuwstelsel

Het zenuwstelsel van de mossel is niet sterk ontwikkeld. Dit hoeft ons ook niet te ver-
bazen voor een dier dat vastzittend leeft en zijn voedsel uit het water filtert. We onder-
scheiden twee hersenzenuwknopen (aan weerzijden van de slokdarm), twee vergroeide 
ingewandszenuwknopen ( in de nabijheid van de achterste sluitspier) en twee vergroeide 
voetzenuwknopen (in de voet). Deze zenuwknopen staan met elkaar in verbinding via 
zenuwstrengen.

Vanuit de zenuwknopen vertrekken zenuwen naar de mantellobben, de voet, de kieuwen, 
de sluitspieren, het hart en naar de zwak ontwikkelde zintuigen. Deze laatste bestaan 
vooral uit mechano- en chemoreceptoren in de omgeving van de instroomopening.

Voortplanting

De gewone mossel is van gescheiden geslacht. Bij gunstige omstandigheden (temperatuur, 
zoutgehalte, voedsel...) lozen de mannelijke en de vrouwelijke diertjes grote hoeveelhe-
den geslachtscellen in het water. Daar mossels gewoonlijk in groep leven is de kans op 
bevruchting relatief groot. 
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Uit de bevruchte eicel ontwikkelt zich een embryo dat uitgroeit tot een trochophora 
larve. Deze larve ondergaat vervolgens een vormverandering en groeit in ca. 1 dag uit tot 
een zg. veliger larve. Na 2 tot 3 weken zet deze larve zich vast en wordt een mosseltje, 
dat na 2 tot 3 jaar volwassen is.

Leuk om weten

De schelp van een mossel bestaat uit 3 lagen. 
1. Een hoornachtige buitenlaag, die dient als bescherming tegen zuren voor de 
2. onderliggende kalklaag (calciumcarbonaatkristallen ingebed in eiwitten), en
3. een dunne, binnenste parelmoerlaag, die eveneens CaCO3-kristallen bevat.
De twee buitenste lagen worden afgescheiden door de mantellijn, terwijl de parel-
moerlaag geproduceerd wordt door de volledige mantel. De parelmoerlaag dankt 
haar kleurrijke glans aan het feit dat de lamellen die de parelmoerlaag vormen een 
dikte hebben die overeenstemt met de golflengten van zichtbaar licht. Interferen-
tieverschijnselen zorgen dan voor de kleurschakeringen, wanneer men de schelp 
onder verschillende hoeken bekijkt.

Veel tweekleppigen omhullen een irriterende insluitsel met opeenvolgende laagjes 
parelmoer, waardoor een parel gevormd wordt.
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◘ SLAKKEN (Gastropoda)

Slakken (of buikpotigen) komen zowel voor in zout als in 
zoet water. Het zijn ook de enige weekdieren die aange-
troffen worden op het vasteland.

Daar waar de andere weekdieren bilateraal symmetrisch 
zijn, zijn de slakken asymmetrisch. Dit komt doordat hun 
ingewanden tijdens de ontwikkeling een torsie ondergaan. 
Dit heeft o.m. tot gevolg dat de anus aan de voorzijde komt 
te liggen.

We spreken van huisjesslakken wanneer het weke lichaam beschermd wordt door een 
spiraalvormig gewonden schelp en van naaktslakken, wanneer dit niet het geval is.

Slakken bezitten een kop, ogen en voelhorens. De landslakken hebben geen kieuwen maar 
wel een mantelholte die werd omgevormd tot een long. 

vb. Wijngaardslak (Helix pomatia)

Deze grijsbruine landslak met bruine schelp komt voor op kalkrijke bodems, bij ons vnl. 
in de gemengde bossen van de Ardennen. Ze worden ook massaal gekweekt voor con-
sumptie (escargots).  

Uitzicht

De schelp

De harde schelp is een uitwendig skelet, dat niet alleen aanhechtingspunten voorziet voor 
de spieren, maar ook bescherming biedt tegen predatoren en uitdroging. De slak kan zich 



                  Allemaal beestjes … zonder ruggengraat 101

VOB - Jaarboek 2012

volledig terugtrekken in haar schelp en bij ongunstige omstandigheden de ingang afslui-
ten met  een poreus vlies. Net als bij de mossel bestaat de schelp uit calciumcarbonaat, 
ingebed in een eiwitmatrix. Aan de buitenzijde is ze bedekt met een hoornachtige laag.
De schelp is spits toelopend en vertoont enkele spiraalvormige windingen rondom een 
centrale as. De grenslijn tussen twee windingen noemen we de naad. De windingen ver-
wijden naar beneden toe en geven uit op een opening: de mond, die begrensd wordt door 
de mondrand. De top van de schelp is het oudste deel en de mondrand het jongste.

Vertrekkend van de top lopen de windingen in wijzerzin; de schelp van de wijngaardslak  
is rechtsgewonden. Is de centrale as hol, dan spreken we van een navelkanaal, zoniet 
van een spil.

Weke delen

Uitwendig kunnen we van de slak alleen de kop en de voet waarnemen. De ingewands-
zak zit in de schelp.

Op de kop zitten 4 intrekbare tenta-
kels; de onderste zijn het kortst en be-
vatten chemo- en mechanoreceptoren. 
Het zijn reuk- en tastzintuigen. De twee 
bovenste zijn merkelijk langer en dragen 
op de uiteinden twee primitieve ogen.

Vooraan, aan de onderkant van de 
kop, vinden we de mond. Deze wordt 
begrensd door drie lippen (twee zijde-
lingse en één aan de onderkant).

De kop gaat onzichtbaar over in de voet. Via golfbewegingen (aangeduid met pijltjes op 
de foto) glijdt de voet voort op de ondergrond. Dit glijden wordt bevorderd door de af-
scheiding van slijm, dat geproduceerd word door een klier onder de mond. Deze slijmlaag 
belet ook dat het voetweefsel zou beschadigd worden tijdens het voortglijden.
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Inwendige bouw

Voeding en spijsvertering

De wijngaardslak is een planteneter. In haar mondholte heeft ze een tongrasp (radula); 
dit is een orgaantje dat lijkt op een tongetje, bedekt met talrijke rijen ‘tandjes’. Deze radula  
is met diverse spiertjes verbonden en kan uitgestoken worden. De slak raspt dan voedsel-
deeltjes van planten, die in de mond terecht komen. De radula verslijt zeer snel aan haar 
uiteinde, maar groeit achteraan voortdurend aan. 

Het voedsel bereikt via de slokdarm en krop de maag. Op zijn weg wordt het vermengd 
met mucus uit de speekselklieren waardoor het makkelijker glijdt en de vertering wordt 
ingezet.

In de maag wordt het voedsel vermengd met sappen van de spijsverteringsklier, waardoor 
de vertering verder gaat. Voedingsstoffen worden dan opgenomen in de spijsverterings-
klieren  en vandaar in de bloedbaan.

Niet opgenomen materiaal wordt in de darm in een slijmlaagje gehuld en vervolgens via 
de anus verwijderd. Door de torsie van de ingewanden is het spijsverteringskanaal U-
vormig en vinden we de anus aan de voorzijde.
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Bloedsomloop, gasuitwisselingen en excretie

De wijngaardslak heeft een open 
bloedsomloop. Het hart is gelegen in 
een hartzakje en bestaat uit een kleine 
voorkamer en een grotere kamer. Bloed 
wordt vanuit de kamer in twee slag-
aders geperst. De ene gaat naar de kop 
en voet, terwijl de andere de ingewan-
den van bloed voorziet.

Vanuit de slagaders stroomt het bloed 
in een systeem van bloedruimten. Het 
grootste deel van het bloed passeert 
eerst via de nier (nefridium) alvorens 
de ‘long’ te bereiken. In de nier worden 
afvalstoffen verwijderd en in de long 

gebeuren de gasuitwisselingen. De long bestaat uit een netwerk van bloedvaten in de mantel. 
Lucht wordt via een opening aangezogen in de mantelholte door een vergroting van deze ruim-
te, waarna gasuitwisseling gebeurt door diffusie. Van de long stroomt het bloed via bloedruim-
ten naar het hart. In het bloed wordt zuurstofgas gebonden door het kleurloze hemocyanine.
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Zenuwstelsel en zintuigen

Bij de wijngaardslak liggen de belangrijkste zenuwknopen in de kopstreek. Onderstaande fi-
guur geeft een overzicht van de belangrijkste zenuwknopen en de lichaamsdelen die erdoor 
geënerveerd worden.

De slak krijgt op verschillende manieren informatie uit de omgeving. Zo heeft ze op de kop 4 
voelhorens, waarvan de bovenste elk een blaasoogje dragen, en de onderste chemo- en me-
chanoreceptoren bevatten. Verder krijgt ze informatie over haar positie in de ruimte via een 
koppel statocysten (Gr. statos, het staan), onderaan in de kop. Zo’n statocyst bestaat uit een met 
vocht gevuld blaasje, waarvan de wand gevormd wordt door een reeks zintuigcellen, voorzien 
van gevoelsdraadjes. In het blaasje zit een statoliet (kalkkorreltje), dat in de vloeistof zweeft. 
Naargelang de stand in de ruimte, drukt de statoliet o.i.v. de zwaartekracht tegen de gevoels-
haartjes van andere zintuigcellen, wat de slak informatie geeft over haar positie.

Het oog is eveneens een blaasvormige structuur, voorzien van een lens en met fotorecpetoren in 
de wand. Zo’n slakkenoog geeft zeer ruwe informatie over licht, donker en vormen.
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Voortplanting en ontwikkeling

Wijngaardslakken zijn hermafrodiet. In de lente ge-
beurt er een wederzijdse bevruchting, waarbij pakket-
jes spermatozoïden uitgewisseld worden. Dit gebeurt 
met diverse partners en de pakketjes worden in het li-
chaam gestockeerd, tot de rijping van de eicellen.

De slak maakt in rulle aarde een kuiltje, waarin de be-
vruchte eieren worden afgezet. In het eikapsel ontwik-
kelt zich eerst een larve, die in niets op een slak lijkt. 
Op een eigenlijk slakje is het ca. 25 dagen wachten, en 
wanneer het eindelijk uit het ei komt is de schelp nog 

zeer zacht. Jonge slakjes voeden zich met alles wat ze in de nabijheid vinden, zelfs niet 
uitgekomen eitjes of kleinere soortgenootjes. Het duurt nog minstens een vol jaar eer de 
slak volgroeid is.

Nog een toemaatje: de gewone aardslak (Limax maximus)

De gewone aardslak is een naaktslak; haar kleur varieert nogal, maar meestal is grijs de 
hoofdtoon. De platte schelp zit onder de mantel en schemert door als een witachtige vlek. 
Deze slak is in principe een planteneter, maar als de gelegenheid zich voordoet lust ze ook 
bepaalde paddenstoelen, etensresten en zelfs kleinere soortgenoten.

Volwassen exemplaren kunnen 15 à 20 cm lang worden en als het wat meezit houden ze 
het een jaar of drie vol.
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◘ KOPPOTIGEN (Cephalopoda)

Tot deze diergroep behoren o.a. de octopussen, pijlinktvissen, zeekatten en nautilus.

De koppotigen zijn allemaal actieve predatoren, die uitsluitend in de zee worden aange-
troffen. De omgevormde voet is verhuisd naar de kopstreek. Hij ziet er uit als een trechter 
langswaar water met kracht uit de mantelholte geperst wordt. De voetrand zelf is veran-
derd in een ring van tentakels.

Het lichaam van de koppotigen is bilateraal symmetrisch. De schelp is meestal inwendig 
en gereduceerd, of zelfs totaal afwezig. De kop is sterk ontwikkeld en ze beschikken over 
een stel goed ontwikkelde ogen. Net zoals de slakken bezitten ze een radula en bovendien 
een hoornachtige bek. De bevruchting gebeurt eveneens inwendig.

vb. De zeekat  (Sepia officinalis)

De zeekat (ook wel ‘gewone inktvis’ of ‘tienarmige inktvis’ genoemd) is een kleine inkt-
vis (25 - 35 cm),  die voor onze kust leeft en af en toe door vissers wordt gevangen. Net 
als de andere koppotigen is het een predator, die vooral ‘s nachts actief is. Overdag ligt hij 
meestal verborgen in het zand.

Uitwendige bouw

Het lichaam bestaat uit een kop en een romp. Op de kop vinden we twee opvallende ogen 
en in een krans rond de mond tien tentakels: twee lange, intrekbare vangarmen en  acht 
kortere armen. Deze laatste zijn over gans hun lengte aan de binnenkant voorzien van 
zuignappen. De lange vangarmen daarentegen hebben alleen op hun uiteinde zuignappen.

De romp is ovaal en bedekt met een rubberachtige huid met aan de rand een vinvormige 
huidplooi. Door de aanwezigheid van chromatoforen kan de zeekat snel van kleur ver-
anderen en opgaan in zijn omgeving. Gewoonlijk vertoont deze inktvis een zebrapatroon.

Aan de buikzijde ligt de mantelholte, die via twee openingen met de buitenwereld in verbin-
ding staan. Enerzijds hebben we de mantelspleet, langswaar water in de mantelholte stroomt 
en anderzijds de trechter, waarlangs water met kracht naar buiten kan worden geperst. Dit 
resulteert dan in een snelle beweging van de inktvis in de tegenovergestelde richting.
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Uitwendige bouw van de zeekat

Inwendige bouw

Op de figuur is duidelijk te zien, dat de platte schelp juist onder de mantel ligt. De schelp 
spoelt vaak aan op het strand en is goed gekend bij de vogelliefhebber. Zij is een kalkbron 
voor volièrevogels die de schelp ook gebruiken om hun bek te wetten.

Aangespoelde sepiaschelp (zeeschuim)



Allemaal beestjes … zonder ruggengraat108

VOB - Jaarboek 2012

De schelp is poreus en kan naarbelieven met gas (vooral N2) of met vloeistof gevuld wor-
den. Op die manier speelt ze een belangrijke rol in het drijfvermogen van het diertje.  De 
zeekat is lichtschuw en zal dan ook overdag haar schelp met vloeistof vullen, zodat de 
inktvis naar de bodem zinkt. Daar blijft hij dan roerloos en goed gecamoufleerd liggen.

Voeding en spijsvertering

De zeekat voedt zich voornamelijk met kleine organismen, zoals garnalen en krabbetjes, 
die op de bodem voorkomen. Hij vangt de prooi door bliksemsnel uit te halen met zijn 
lange vangarmen, waarbij de prooi wordt vastgehouden met de zuignappen. De prooi 
wordt vervolgens met de andere armen naar de mondopening gebracht en verscheurd met 
een chitineuze bek. De achterste speekselklier van de zeekat produceert een gif, dat de 
prooi immobiliseert. Voedselfragmenten worden met de tongrasp in de mondholte ge-
bracht, vermengd met mucus en opgenomen in de slokdarm, die ze vervoert naar de maag.

Afscheiding van de achterste speekselklier bevat eiwitsplitsende enzymen, zodat de af-
braak van het voedsel reeds is gestart, alvorens het de maag bereikt. Het voedsel wordt 
voortbewogen in het spijsverteringskanaal door peristaltische bewegingen (knijpbewe-
gingen). 

In de geribbelde maag wordt het voedsel fijngewreven en vermengd met enzymen, gepro-
duceerd door de spijsverteringsklieren. De afbraak bij de zeekat is volledig extracellulair.
Een groot deel van de voedingsstoffen wordt dan opgenomen in de spijsverteringsklieren 
en vandaar afgestaan in het bloed. Via de wand van het caecum en de darmwand worden 
ook nutriënten geabsorbeerd. 

Niet verteerde voedselresten worden verwijderd via de aars, in de omgeving van de trech-
ter.
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Bloedsomloop, ademhaling en uitscheiding

1. Kieuw 10. ‘Boezem’
2. Nierzakje 11. Kliervormig aanhangsel
3. Kieuwader 12. Nieraanhangsel
4. Hulphart 13. Opening nierzakje-mantelholte
5. Buikader 14. Holle ader
6. Hart 15. Voorste aorta
7. Ingewandszak 16. Vertakking van holle ader
8. Geslachtsklier 17. Opening hartzakje-nierzakje 
9. Achterste aorta

De koppotigen hebben een gesloten bloedsomloop, met bloedvaten die aan de binnenkant 
voorzien zijn van een endotheel (zoals bij de gewervelden). Het hart pompt zuurstofrijk  
bloed in twee slagaders, die zich voortdurend vertakken tot een netwerk van kleine bloed-
vaten, die de verschillende delen van het lichaam voorzien. Aan de spijsverteringsklieren, 
caecum en darm worden voedingsstoffen opgenomen, die dan elders worden afgegeven. 
Zuurstofgas wordt afgestaan en koolstofdioxide opgenomen. Het zuurstofarme bloed be-
reikt via een systeem van aders de kieuwen, waarin ze gepompt worden door twee ‘hulp-
harten’. In de kieuwen gebeuren de gasuitwisselingen en zuurstofrijk bloed wordt via 
twee ‘boezems’ naar het hart gestuwd. Zuurstofgas wordt in het bloed vervoerd gebonden 
aan hemocyanine.

In het nierzakje wordt urine verzameld afkomstig van aanhangsels rond de aders en van 
de vloeistof in het hartzakje. De urine wordt geloosd via een opening die uitgeeft op de 
mantelholte.
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Voortplanting

Alle koppotigen zijn van gescheiden geslacht. Na ca. 18 maanden is Sepia geslachtsrijp. 
Zeekatten in de Noordzee paren vooral tegen het einde van de winter. Tijdens het parings-
ritueel, waarbij het mannetje en het wijfje elkaar innig omarmen (met al die tentakels een 
serieuze bedoening), brengt het mannetje met een speciale tentakel pakketjes spermato-
zoïden (spermatoforen) in de mantelspleet van het wijfje. De eitjes worden in het lichaam 
van het wijfje bevrucht en in trossen afgezet tussen februari en mei. Op het eerste gezicht 
lijken de donkere eitjes wat op druiven, wat hen ook de naam ‘zeedruiven’ oplevert.

  

        Parende zeekatten                 Eieren waarin de zich ontwikkelende
         inktvisjes duidelijk zichtbaar zijn

In de eitjes ontwikkelen zich mini-zeekatjes, die na 80 à 90 dagen vrijkomen. De inktvis-
sen kennen geen larvaal stadium. 

Wanneer de zeekat gepaard heeft en de eieren zijn afgezet, sterft het dier.

Zenuwstelsel en zintuigen

Het zenuwstelsel van de koppotigen is sterk 
ontwikkeld. Van alle ongewervelden hebben ze 
de grootste verhouding hersenmassa/lichaams-
massa. De hersenen bestaan uit verschillende 
lobben, die samen miljoenen zenuwcellen tel-
len. Zij worden beschermd door een kraak-
beenachtig omhulsel. Verder vinden we nog 
verschillende grote zenuwknopen, die de tenta-
kels en de trechter enerveren. De impulsgelei-
ding gebeurt via een paar enorme zenuwen en 
diverse vertakkingen. 

Naast talrijke mechano- en chemoreceptoren, 
die vooral op de tentakels voorkomen,  beschikt

← Bouw van het oog van de zeekat   



                  Allemaal beestjes … zonder ruggengraat 111

VOB - Jaarboek 2012

de inktvis ook over een stel goed ontwikkelde ogen, die qua bouw sterk op een vissenoog 
gelijken. De lens heeft een vaste brandpuntafstand  en projecteert een beeld op de talrijke 
fotoreceptoren in het netvlies. De inktvis ziet in grijstinten; hij neemt geen kleuren waar. 
De informatie die hij ontvangt via de ogen wordt gebruikt om een prooi te vangen of om 
zich snel te camoufleren in het geval van gevaar.

Camouflage - chromatoforen

De zeekat is in staat bliksemsnel van kleur 
en patroon te veranderen, dank zij de aan-
wezigheid van chromatoforen in de huid. 
Zo’n chromatofoor is een complex systeem, 
bestaande uit een chromatofoorcel, en tal-
rijke spier- en zenuwcellen. In de chromato-
foorcel zit een blaasje, gevuld met pigment-
korrels, en waarvan de vorm kan veranderd 
worden door contractie van radiale spieren. 
Naargelang de vorm krijgt men een grotere 
of kleinere dichtheid aan pigment, waardoor 
kleurveranderingen optreden.

Vereenvoudigde voorstelling van  
een chromatofoor

Leuk om weten

Zoals de meeste inktvissen beschikt de zeekat over een inktklier. Deze produceert 
een donkerbruine vloeistof, rijk aan melanine, die wordt gestockeerd in een zak-
vormig orgaan. De inkt wordt afgescheiden in het laatste deel van de darm, juist 
achter de anus. Bij het zien van een belager wordt de vloeistof geloosd en met 
kracht via de trechter weggespoten. Zo wordt de vijand afgeleid en krijgt de inktvis 
de kans om weg te glippen.
Sepia kleurt ook haar eitjes met inkt, zodat zij minder opvallen in hun omgeving.

De inkt van de zeekat (sepia) was reeds in het oude Rome bekend en in de late 
middeleeuwen werd ze frequent gebruikt bij het maken van pentekeningen en om 
te schrijven.  Nu wordt de term ‘sepia’ gebruikt voor een reeks moderne, lichtvaste 
kleurstoffen in diverse bruinschakeringen. 

Schaal uit de vierde eeuw voor onze
tijdrekening, gekleurd met sepia,

en gevonden in Italië →   
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DE RONDWORMEN (NEMATODA of NEMATA)

Geen enkele diergroep heeft vertegenwoordigers die in zoveel verschillende biotopen 
worden aangetroffen: in zoet en zout water, in de bodem op het vasteland, in de zeebo-
dem, op de evenaar en binnen de poolcirkel... De rondwormen komen vrijlevend voor of 
zijn parasieten. Het zijn vooral deze laatste die wij kennen, maar het gros der soorten is zo 
klein, dat we niet bewust zijn van hun bestaan. Zo heeft men in een rottende appel eens 
meer dan 90 000 exemplaren geteld en een vierkante meter bodemslijk voor de Neder-
landse kust leverde 4 420 000 exemplaren op! Deze kleine wormen noemt men aaltjes; ze 
spelen een belangrijke ecologische rol doordat ze zich voeden met dierlijk of plantaardig 
materiaal, dat ze afbreken tot bestanddelen die door bacteriën gemineraliseerd worden. 
Deze mineralen kunnen dan opgenomen worden door de planten.

Algemene kenmerken

Rondwormen
• hebben een niet-gesegmenteerd lichaam, gegroeid uit 3 kiembladen; het zijn triplo-

blasten.
• bezitten een pseudocoeloom.
• zijn bilateraal symmetrisch.
• hebben een langwerpig, spoelvormig lichaam.
• hebben een spijsverteringskanaal met mond en anus.
• zijn meestal van gescheiden geslacht.
• bezitten een beschermlaag (cuticula), die niet kan meegroeien, waardoor de diertjes 

moeten vervellen.

vb. Mensenspoelworm (Ascaris lumbricoides)

We nemen deze vertegenwoordiger van de rondwormen als voorbeeld, omdat meer dan 
één miljard mensen momenteel geïnfecteerd zijn door deze parasiet.

Uitzicht
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De mensenspoelworm is van gescheiden geslacht. Het is een lange, vaalwitte, draadvor-
mige worm. Het wijfje is groter dan het mannetje en kan meer dan 40 cm lang worden 
(met een diameter van 3 - 6 mm). Mannetjes worden 15 - 31 cm lang. Hun achteruiteinde 
is naar binnen gebogen en vertoont twee copulatiehaakjes. Aan de voorzijde vinden we 
een mondopening omringd door drie lippen.

Inwendige bouw

Onderstaande figuur geeft een overlangse (boven) en een dwarse doorsnede van een wijf-
je van de mensenspoelworm.

We zien dat de lichaamswand uit drie lagen bestaat:
1. een cuticula die o.a. collageen en cutine bevat en die de worm moet beschermen 

tegen de spijsverteringssappen van de gastheer. De cuticula is wel permeabel 
voor water, gassen en kleine ionen.
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2. een hypodermis, die bestaat uit een niet-cellulaire matrix met talrijke kernen, die 
gegroepeerd liggen in 4 strengen. In deze laag wordt voedsel opgeslagen onder 
de vorm van glycogeen en vetten.

3. een spierlaag, die uitsluitend lengtespieren bevat.

Naar binnen toe hebben we dan een lichaamsholte (de pseudocoel) die gevuld is met 
kleurloze vloeistof onder een zeer hoge druk. Dit geeft de nodige steun aan het lichaam.

Deze lichaamsholte omgeeft het spijsverteringskanaal, dat over gans de lengte van het 
dier loopt, en de geslachtsorganen. Lateraal in de lichaamswand vinden we links en rechts 
een uitscheidingskanaal en een zenuwstreng. Ook aan rug- en buikzijde loopt een grote  
zenuwstreng.

Voeding

Door de aanwezigheid van een spijsverteringskanaal kan de spoelworm zijn voedsel op-
nemen via de mond, in tegenstelling tot bv. de lintworm, die zijn voedingsstoffen moet 
opnemen via de lichaamswand. Daar zijn voedsel reeds verteerd werd door de gastheer, 
vinden we geen spijsverteringsklieren in de darmwand. 

Het spijsverteringskanaal begint dus met een mond, die omgeven wordt met drie lippen, 
die elk 2 chitineplaatjes dragen.

               Mond van een mensenspoelworm. 
   De 3 lippen zijn duidelijk te zien.
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Op de mond volgt een gespierde keelholte. Mond en keelholte zijn nog bedekt met een 
cuticula. Door het uitzetten van de keelholte wordt voedsel opgezogen, dat wordt door-
gegeven aan een lange, afgeplatte darm.  Het is hier dat de absorptie van de nutriënten 
gebeurt. Uiteindelijk bereiken deze de vloeistof in de lichaamsholte en worden verspreid 
over het lichaam. Niet bruikbaar materiaal verlaat de darm via de anus.

Ademhaling

De mensenspoelworm leeft in de dunne darm in anaëroob midden en heeft geen behoefte 
aan een ademhalingsstelsel. Voor de celademhaling neemt hij zijn toevlucht tot de vergis-
ting van de nutriënten.

Transport en uitscheiding

Ascaris heeft geen bloedsomloop. Het transport van stoffen gebeurt door stromingen van 
de vloeistof in de pseudocoel. De uitscheiding gebeurt via twee laterale buisjes, die onder-
ling met elkaar verbonden zijn door een dwarsverbinding aan de voorkant. Deze dwars-
verbinding staat dan via een kort kanaal in verbinding met de buitenwereld. 

Zenuwstelsel

Het zenuwstelsel is zeer primitief; veel prikkels hoeft de spoelworm immers niet te ver-
werken! Het bestaat uit een slokdarmring met vier lange uitlopers: twee laterale plus één 
aan  de rugzijde en één aan de buikzijde.

Voortplantingsstelsel

Het mannelijk voortplantingsstelsel bestaat uit een lange, draadvormige structuur. Eerst 
hebben we de testis, die uitgeven op een sterk gekronkeld buisje, waarvan de diameter 
geleidelijk aan toeneemt (de zaadleider). Plots verwijdt deze zeer sterk tot een zg. zaad-
blaasje, waarin rijpe zaadcellen opgeslagen worden. Vanaf het zaadblaasje vertrekt een 
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kort zaadlozingskanaal dat uitmondt in het laatste deel van de darm. De zaadcellen wor-
den dus geloosd via de aars. Hier vinden we ook twee intrekbare copulatiehaakjes, die ge-
bruikt worden om de vrouwelijke geslachtsopening tijdens de zaadlozing open te houden.

Het vrouwelijk voortplantingsstelsel heeft een Y-vorm en bestaat uit twee buisjes, elk met 
een eierstok, eileider en uterus en die samenkomen in een vagina (die overeenstemt met 
het verticale been van de Y). Op de grens tussen eileider en uterus is het buisje wat wijder. 
Dit is de zaadontvanger, waar de bevruchting van de eicellen zal gebeuren.

Een wijfje kan tot 200 000 bevruchte eitjes per dag leggen.

(Voort)beweging

Het (voort)bewegingssyteem berust op een wisselwerking tussen de met vloeistof gevulde 
pseudocoel, de spieren en de elasticiteit van de cuticula. Wanneer de (lengte)spieren op 
een bepaalde plaats samentrekken rekt de lichaamswand aan de tegenovergestelde zijde 
uit o.i.v. de toenemende hydrostatische druk. Wanneer de spieren ontspannen zorgt de 
elasticiteit van de cuticula ervoor dat het lichaam zijn oorspronkelijke vorm weer aan-
neemt.
Beurtelingse contracties van spiervelden aan weerszijden van de worm resulteren in een 
sinusoïdale beweging, waardoor de worm zich in een viskeus midden makkelijk kan ver-
plaatsen.

Levenscyclus

Voor de illustraties, die passen bij de nu volgende tekst, verwijzen we naar de figuur op de volgende bladzijde.

Meestal komen spoelwormen met meerdere exemplaren voor in de darm van de mens. 
We starten de cyclus met de bevruchting van een wijfje door een mannetje ➊. Het wijfje 
zet de bevruchte eitjes af in de dunne darm. De eitjes zijn omhuld met een beschermlaag, 
waardoor ze ongevoelig zijn voor de spijsverteringsenzymen van de gastheer.  De eitjes 
verlaten het lichaam met de uitwerpselen en in gunstige omstandigheden ontwikkelt zich 
binnen de twee weken in het eitje een larve ➋. Deze ingekapselde larve kan geruime tijd  
in de bodem overleven (van enkele maanden tot zelfs jaren).

De ingekapselde larven kunnen nu bv. met slecht gewassen groenten opgegeten worden 
door de mens ➌. In de dunne darm komt de larve vrij ➍ en baant zich een weg door de 
darmwand. Via bloedvaten bereikt ze vervolgens de lever ➎ en via de  onderste holle ader 
het hart ➏. Vandaar vervolgt ze haar weg naar de longen (via de longslagader), waar ze 
uiteindelijk terechtkomt in de haarvaten rond de longblaasjes ➐. Zij doorboren de bloed-
vatwand en de wand van het longblaasje, zodat ze in de longen zelf terechtkomen. Daar 
kruipen ze via de alveolaire gangen, de luchtpijptakjes en de luchtpijptakken naar de 
luchtpijp en  bereiken zo de keelholte ➑. 

Als ze nu worden uitgespuwd betekent dit hun einde, maar wanneer ze worden ingeslikt 
bereiken ze weer de dunne darm van de gastheer, waar ze zich nu ontwikkelen tot volwas-
sen exemplaren ➒. 
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Ascariasis

Een besmetting met spoelwormen wordt ascariasis genoemd. Bij ons is dergelijke be-
smetting eerder zeldzaam. Vaak is de gastheer zich van geen kwaad bewust. Anders is 
het wanneer de spoelwormen het galkanaal verstoppen, wat dan aanleiding geeft tot een 
vorm van geelzucht. Verstopping van de appendix of van het pancreaskanaal zijn ook 
bekend.

Wanneer de wormen zeer talrijk zijn kunnen ze zelfs de darm verstoppen. Gewoonlijk 
vindt men ze dan terug in de ontlasting. Er zijn zelfs gevallen gekend, waar de wormen 
langs mond of neus naar buiten komen.

Ascariasis kan voorkomen worden door een goede hygiëne, maar dit is juist moeilijk rea-
liseerbaar in de ontwikkelingslanden.
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Nog enkele andere nematoden

Aarsmade (Enterobius vermicularis)

Deze kleine, draadvormige rondworm is bij ons de meest voorkomende menselijke para-
sitaire nematode. De volwassen exemplaren leven in de dikke darm van de mens. Net als 
bij Ascaris is het wijfje groter dan het mannetje ( 8-13 mm tegen 2-5 mm). Het bevruchte 
wijfje kruipt via de aars naar buiten en legt daar in de omgeving tot 15 000 kleverige 
eitjes. Dit veroorzaakt jeuk, waardoor de patiënt (meestal kleine kinderen) zich krabt. De 
eitjes komen zo op de vingertoppen en onder de vingernagels te zitten en kunnen op die 
manier verspreid worden. Wanneer een persoon de eitjes inslikt komen larven vrij in de 
dunne darm. Deze migreren naar de dikke darm en groeien uit tot nieuwe wormpjes.

Honden- en kattenspoelworm (Toxocara canis en T. cati)

Deze rondwormen komen voor bij honden en katten. Wanneer een mens geïnfecteerd 
raakt met bevruchte eitjes, komen er in zijn dunne darm larven vrij. Deze boren zich 
een weg doorheen de darmwand en worden in het lichaam verspreid via de bloedbaan. 
Zo bereiken ze alle mogelijke organen. Meestal is de besmetting goedaardig en heeft de 
patiënt enkel wat ademhalingsproblemen, koorts en/of hoofdpijn. Gevaarlijker wordt het, 
wanneer larven het oog binnendringen en daar het zicht kunnen aantasten. 
Kleine kinderen maken door hun gedrag meer kans op besmetting dan volwassenen. Ern-
stige aandoeningen zijn bij ons gelukkig eerder zeldzaam.
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DE GELEEDPOTIGEN (ARTHROPODA)

Deze diergroep, waartoe o.a. de spinnen, duizend- en miljoenpoten, schaaldieren en in-
secten behoren, vertegenwoordigt meer dan drie kwart van alle bekende diersoorten (mo-
menteel zijn er ongeveer 1 100 000 soorten beschreven, maar men is er van overtuigd dat 
er nog veel meer zijn).

Net als de rondwormen behoren ze tot de Ecdysozoa of vervellende dieren.

Algemene kenmerken

Geleedpotigen
• hebben gelede aanhangsels, vaak aangepast aan specifieke taken.
• komen voor zout- en zoet water en in vele terrestrische biotopen.
• kennen zowel vrijlevende als parasitaire vertegenwoordigers.
• zijn bilateraal symmetrisch, hebben een gesegmenteerd lichaam met een duide-

lijke kop. 
• bezitten een uitwendig skelet (exoskelet), dat niet alleen bescherming biedt, maar 

ook functioneert als aanhechting voor de spieren.
• bezitten een volledig spijsverteringsstelsel.
• hebben een zenuwstelsel dat veel overeenstemming vertoont met dat van de ring-

wormen. Goed ontwikkelde zintuigen.
• zijn meestal van gescheiden geslacht.
• kennen vaak een gedaanteverwisseling in hun ontwikkelingscyclus.
• hebben een open bloedsomloop.

Indeling

Gemakshalve zullen wij het houden bij volgende indeling, die rekening houdt met recente 
inzichten in de fylogenese van de geleedpotigen:



Allemaal beestjes … zonder ruggengraat120

VOB - Jaarboek 2012

Geven we voor elk van deze diergroepen een overzicht van de belangrijkste kenmerken:

MYRIAPODA 
Veelpotigen	vb.	

duizend-	en	miljoenpoot

CHELICERATA
Kaakdragers
vb.	alle	spinnen,	

schorpioenen,teken	en	
mijten,	degenkrabben

CRUSTACEA
Schaaldieren

vb.	krabben,	kreeften,	
zoetwatervlooien,	pis-

sebedden)

HEXAPODA
Zespotigen

vb.	springstaarten,	
vliegen,	muggen,	bijen,		

kevers,	vlinders

Vooral	landdieren Vooral	landdieren Vooral	waterdieren Vooral	landdieren

Kop	+	lijf Kopborststuk	+	achterlijf Kopborststuk	+	achterlijf Kop	+	borststuk	+	
achterlijf

Kop	met	zes	segmenten Kopborststuk	met	6	
segmenten

Kop	met	zes	segmenten Kop	met	zes	segmenten

Ogen	enkelvoudig,	
samengesteld	of	
afwezig

Enkelvoudige	ogen Paar	samengestelde	
ogen	op	steeltjes

Koppel	samengestelde	
ogen	en	enkelvoudige	
ogen

Eén	paar	monddelen Geen	echte	monddelen Op	zijn	minst	drie	paar	
monddelen

Gewoonlijk	drie	paar	
monddelen

Talrijke	segmenten;	elk	
segment	met	een	paar	
gelijke	aanhangsels

Segmenten	4	-	7	
hebben	elk	een	paar	
looppoten

Borststuk	met	drie	
segmenten,	elk	met	een	
paar	poten.	Op	segment	
twee	en	op	segment	
drie	zitten	gewoonlijk	
een	paar	vleugels

Alle	lichaamssegmenten	
gelijk

Achterlijf	gewoonlijk	
met	13	segmenten.	
Deze	zijn	niet	steeds	
uitwendig	te	zien

Achterlijf	gewoonlijk	met	
11	segmenten

Achterlijf	gewoonlijk	met	
11	segmenten

Recht	darmkanaal Zeer	gespecialiseerde	
darm	(vloeibaar	
voedsel)

Recht	darmkanaal Darm	kan	gekronkeld	
zijn

Geen	larvaal	stadium Geen	larvaal	stadium Gewoonlijk	een	
nauplius-larve	(ofwel	
een	ander	type	larve).	
Directe	ontwikkeling	is	
ook	mogelijk

Meestal	een	
ingewikkelde	
metamorfose	(via	nimf	
of	via	larve)

Gasuitwisseling	via	
adembuizen	(tracheeën)

Gasuitwisseling	via	
interne	luchtruimtes,	
boeklongen	of	-kieuwen,	
of	adembuizen

Gewoonlijk	ademhaling	
via		kieuwen,	die	
uitgroeisels	zijn	van	de	
lichaamswand	of	van	de	
poten

Geen	kieuwen	bij	de	
volwassen	diertjes.	
Ademhaling	via	
adembuizen.
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◘ MYRIAPODA 

De Myriapoda (Veelpotigen) hebben een duidelijke kop, gevolgd door een lijf met talrijke 
segmenten, waarvan de meeste gelijksoortige aanhangsels dragen. Tot deze diergroep 
behoren o.a. de duizend- en miljoenpoten.

vb. Bruine duizendpoot (Lithobius forficatus)

Deze donkere, roodbruine duizendpoot is 2 tot 4 cm lang en wordt aangetroffen onder 
stenen of bladeren. Net zoals de andere duizendpoten is het een predator die zich voedt 
met allerlei kleine ongewervelden. Hij is vooral ‘s nachts actief, waarbij hij zijn prooi al 
tastend opspoort met zijn koppel goed ontwikkelde antennes. Hij behoort tot de klasse 
van de duizendpoten (Chilopoda) en hierbinnen tot de familie van de Lithobiidae. De 
beschrijving die we hier geven geldt dan ook vooral voor vertegenwoordigers van deze 
familie.

Wat de naamgeving betreft zijn de Engelsen reeds iets realistischer, want zijn spreken van 
‘centipede’, wanneer wij het hebben over een ‘duizendpoot’ en van ‘millipede’, wanneer 
wij een ‘miljoenpoot’ bedoelen.

Uitwendige bouw

De bruine duizendpoot heeft een langwerpig, iets afgeplat lichaam, dat duidelijk geseg-
menteerd is. Op de kop zitten twee lange, beweeglijke voelsprieten. Aan weerskanten van 
de kop vinden we een groepje enkelvoudige ogen. Het lichaam telt 18 segmenten. Deze 
zijn afwisselend breed en smal. 15 van deze segmenten dragen elk een paar gelede poten 
(duizendpoten hebben steeds een oneven aantal paren poten).
Naarmate we meer naar achteren gaan worden de poten langer. Het laatste paar poten 
dient niet om te lopen, maar wordt eerder gebruikt om prikkels op te vangen.

Het volledige lichaam wordt beschermd door een uitwendig skelet, dat uit een reeks af-
zonderlijke schilden bestaat. Dit uitwendig skelet is niet waterdicht, zodat het dier mak-
kelijk water kan verliezen via zijn lichaamsoppervlak. Dit is ook de verklaring waarom 
we de duizendpoot bij voorkeur in een vochtige omgeving aantreffen.
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Kop 

Net als het lichaam is ook de kop gesegmenteerd (6 segmenten). Onderaan de kop vinden 
we de mondopening, met twee paar bovenkaken en twee paar onderkaken. De onderkaken 
zijn bedekt door twee gifklauwen, die in feite aanhangsels zijn van het eerste segment na 
de kop. Zij bevatten elk een klier, die een gif produceert dat de prooi verlamt en doodt.

Inwendige bouw 
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Voeding, spijsvertering en uitscheiding

De prooi wordt gedetecteerd met de voelsprieten en gegrepen en geïmmobiliseerd met 
de gifklauwen. Met deze klauwen wordt de prooi dan naar de mond gebracht, waar ze 
verscheurd wordt met de kaken. In het gebied van de mond monden enkele klieren uit, 
die mucus produceren. Het voedsel wordt door peristaltische bewegingen vervoerd in de 
darm.  Daar gebeurt de afbraak van het voedsel en nutriënten worden via de darmwand 
doorgegeven aan de weefselvloeistof. Niet verteerde resten verlaten het lichaam via de 
aars, op het einde van het lichaam.

De uitscheiding gebeurt via twee buizen van Malpighi, die omgeven worden door de li-
chaamsvloeistof en uit deze stikstofhoudende afvalstoffen (vooral ammoniak) opnemen. 
De excretiekanalen monden uit op de grens tussen midden en einddarm, zodat de excre-
tieproducten het lichaam samen met de uitwerpselen verlaten.

Gasuitwisselingen

De gasuitwisselingen gebeuren via een systeem van adembuizen of tracheeën. Deze wor-
den omgeven door de lichaamsvloeistof en geven uit op de buitenwereld via zijdelingse 
ademopeningen (één paar per segment).  De ruimte juist achter elke opening is bezet 
met  haarvormige uitroeiingen van de cuticula (trichomen). Deze verminderen de kans 
op uitdroging en verhinderen het binnendringen van stofdeeltjes. Voor een meer gedetail-
leerde beschrijving van de tracheeën verwijzen we naar de bespreking van de vlieg bij de 
insecten.

Zenuwstelsel en zintuigen

Het zenuwstelsel bestaat uit een stel hersenzenuwknopen, die via een slokdarmring ver-
bonden zijn met een dubbele ventrale zenuwstreng. Deze vertoont per segment twee ze-
nuwknopen (één per zenuwbaan). Daarnaast hebben we een zg. visceraal stelsel, dat de 
ingewanden enerveert en een perifeer stelsel, dat alle zenuwen omvat die vertrekken van-
uit de diverse zenuwknopen. 

De duizendpoot heeft zeer goed ontwikkelde tastzintuigen en diverse chemoreceptoren in 
zijn voelsprieten. Het is via hen, dat hij informatie krijgt over een mogelijke prooi en die 
hem direct tot de aanval bewegen.
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Zenuwstelsel van de bruine duizendpoot (Lithobius forficatus)

De twee ogen zijn rudimentair en bestaan elk uit een groepje enkelvoudige ogen. Deze 
onderscheiden enkel licht van duister en geven verder zeer weinig informatie aan het dier.
De twee aanhangsels aan het laatste segment zouden ook een reeks mechano- en chemo-
receptoren bevatten. Zij spelen in ieder geval een rol bij het paringsritueel. Verder vindt 
men overal haarvormige uitgroeisels van de cuticula, die vooral fungeren als mechanore-
ceptoren. Eén voelspriet is voorzien ca. 2000 dergelijke receptoren. Op het uiteinde van 
de voelspriet vindt men ook chemoreceptoren.

Voortbeweging

De duizendpoot kan zich voortbewegen door de geco-
ordineerde beweging van zijn gelede poten. Elke poot 
is voorzien van een stel spieren, die enerzijds vastzit-
ten aan het exoskelet van de poot en anderzijds aan het 
pantser dat elk segment omgeeft. 

De afwisseling van smalle en brede dekschilden moet 
voorkomen dat tijdens de contractie van bepaalde spie-
ren het lichaam komt bol te staan . 

Met zijn vele poten is het ook niet wenselijk dat nabij-
gelegen poten elkaars beweging zouden belemmeren. 
Dit wordt mogelijk gemaakt door het feit dat de poten 
langer worden, naarmate ze verder naar achteren staan 
ingeplant.

Voortplanting en ontwikkeling

Duizendpoten zijn van gescheiden geslacht. De vrouwelijke voortplantingsorganen be-
staan uit één enkele cilindervormige eierstok, die via een eileider in verbinding staat met 
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een ruimte die uitgeeft op de geslachtsopening in het laatste pootloze segment. In deze 
ruimte monden ook twee zaadontvangers uit.

Het mannetje heeft één lange, meestal 2x geplooide testis, die via een korte zaadleider 
uitgeeft op een ruimte, die in verbinding staat met de buitenwereld via de penis. Op deze 
ruimte geven eveneens twee langwerpige zaadblaasjes uit.

Er is geen rechtstreekse bevruchting van het wijfje door het mannetje. Wanneer het man-
netje een wijfje ontmoet begint een paringsritueel tijdens hetwelk het mannetje een web 
weeft, waarin het een ingekapseld pakketje zaadcellen (spermatofoor) afzet. Het wijfje 
pikt dit pakketje op en bewaart de zaadcellen in haar zaadontvanger. De eitjes worden in 
haar lichaam bevrucht, waarna zij ze met ruime tussenpozen één voor één afzet.
Uit het eitje komt een mini duizendpoot, met een beperkt aantal segmenten. Naarmate het 
diertje ouder wordt, komen er segmenten (en poten) bij, totdat het volgroeid is. Tijdens dit 
groeiproces moet het diertje regelmatig vervellen.

De miljoenpoten (Diplopoda)

Miljoenpoten hebben een cilindervormig lichaam met talrijke seg-
menten (sommige soorten meer dan 100). Gewoonlijk hebben ze 
twee paar poten per segment. Op de ronde kop staan een paar klei-
ne voelsprieten.

Deze dieren zijn detrivoren; ze voeden zich vooral met planten-
afval. Net als de duizendpoten worden ze aangetroffen onder bla-
deren en stenen, maar ze zijn veel minder beweeglijk. Bij gevaar 
rollen ze zich op.
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◘ CHELICERATA 

De Chelicerata (Kaakdragers) danken hun 
naam aan de aanwezigheid van de enige twee 
aanhangsels die juist voor de mond voorko-
men: de cheliceren (Gr. chēlē, klauw en ke-
ras, hoorn). Vaak zijn ze klein en worden ge-
bruikt om voedsel vast te pakken, maar bij de 
spinnen zijn ze omgevormd tot een giftand + 
basisstuk. De kaakdragers zijn de enige ge-
leedpotigen die geen voelsprieten hebben.

Tot de Chelicerata behoren de degenkrabben (Merostomata), de spinachtige dieren 
(Arachnida) en de zeespinnen (Pycnogodia). 
Wij zullen ons hier beperken tot de bespreking de kruisspin, een vertegenwoordiger van 
de spinachtige dieren. In deze diergroep vinden we naast de echte spinnen, waartoe de 
kruisspin behoort,  o.a. bastaardschorpioenen, schorpioenen, mijten, teken, hooiwagens...

vb. De kruisspin (Araneus diadematus)

Deze relatief grote spin (vrouwtjes worden ca. 1,5 cm, mannetjes ca. 1 cm) behoort tot zg. 
wielwebspinnen. Ze is met haar opvallend witte, kruisvormige tekening op het achterlijf 
waarschijnlijk één van de best gekende Europese spinnen.

Uitzicht en uitwendige bouw

De kruisspin heeft, net al alle echte spinnen, een lichaam dat uit twee delen bestaat: een 
kopborststuk (prosoma) en een achterlijf (opisthosoma). Beide lichaamsdelen zijn on-
derling verbonden door een dun steeltje (de achterlijfsteel of pedicel).

Het kopborststuk wordt beschermd door een chitinelaag. Om het dier toe te laten te groei-
en, wordt dit chitinepantser, samen met de huid, van tijd tot tijd afgeworpen en een nieuwe 
beschermlaag wordt gevormd.

Het kopborststuk telt 6 paar aanhangsels:
 - 1 paar cheliceren
 - 1 paar kaaktasters
 - 4 paar looppoten
Aan de boven-/voorkant van het kopborststuk zitten acht enkelvoudige ogen (ocellen). 
Centraal aan de buikzijde vinden we het borstschild (sternum).

Op het weke achterlijf vinden we aan de rugzijde een reeks witte vlekken in kruisvorm. 
Deze vlekken worden veroorzaakt door een afzetting van licht weerkaatsende guanine-
kristallen die opgeslagen worden in onderhuidse cellen, de zg. guanocyten. 
De guaninekristallen zijn bij de spinnen een uitscheidingsproduct, dat de tegenhanger is 
van ureum bij andere dieren.
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Tekening op het achterlijf van een kruisspin

Aan de buikzijde van het achterlijf zien we dicht bij de achterlijfsteel de uitwendige ge-
slachtsdelen  en aan de tegenovergestelde zijde (de punt van het achterlijf) de spintepels.

UITWENDIGE BOUW VAN DE KRUISSPIN (♀) 

Uitwendig verschillen het mannetje en het wijfje op verschillende punten. Zo is het wijfje 
ongeveer 1/3e groter dan het mannetje en het heeft een meer uitgesproken achterlijf. Wan-
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neer dit volzit met eitjes is het zelfs sterk opgezwollen.

De kleur van het diertje is gevarieerd. Vaak gaat het om schakeringen van grijs tot bruin.

Bespreken we nu de aanhangsels wat meer in detail:

De cheliceren

Zijn zoals gezegd aanhangsels aan de kop, juist voor de mond. Zij bestaan bij de kruis-
spin uit een giftand en een basisstuk, waar de giftand in een groef kan inklappen. De 
giftand vertoont aan de zijkant een opening, langswaar het gif kan ingespoten worden in 
de prooi. Het gif zelf wordt geproduceerd in een klier die gedeeltelijk in het basisstuk en 
gedeeltelijk in de kop zit.

De kaaktasters (pedipalpen of  palpen)

Dit tweede paar aanhangsels heeft een segmentatie die goed gelijkt op die van de loop-
poten. De kaaktasters bevatten talrijke receptoren en zijn een beetje de tegenhangers van 
voelsprieten. Bij de mannetjesspinnen zijn de pedipalpen gespecialiseerd in het overbren-
gen van zaadcellen op het wijfje. Met dit doel is hun uiteinde knotsvormig vervormd (de 
vorm ervan is typisch voor de spinnensoort)

De looppoten

Een spin heeft 4 paar gelede looppoten. Elke looppoot telt zeven segmenten. Vertrekkend 
van het lichaam onderscheiden we achtereenvolgens de heup (coxa), dijring (trochanter), 
dij (femur), knie (patella), scheenbeen (tibia), middenvoet (metatarsus) en voet (tarsus).
Op het einde van de voet zitten een reeks klauwtjes. De grotere functioneren bij het lo-
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pen op een harde ondergrond, terwijl de andere de voortbeweging over het web mogelijk 
maken. Bij deze laatste wordt de webdraad afwisselend tussen de webklauwtjes geklemd 
en weggestoten.

Poot van een spin met rechts een foto van de klauwtjes op het uiteinde

De poten zijn voorzien van talrijke haartjes, die diverse prikkels kunnen opvangen. Zo 
zijn er zeer fijne haartjes die gevoelig zijn voor geluidsgolven. Een spin hoort dus met haar 
poten.

Inwendige bouw
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Voeding en spijsvertering

De kruisspin is een predator, die zich vooral voedt met insecten, die gevangen worden in 
een verticaal geweven web. De webdraden worden gesponnen m.b.v. de 6 spintepels die 
aan de onder-achterkant van het achterlijf gelegen zijn. Iedere spintepel telt een groot aan-
tal buisjes, langswaar zijdedraden naar buiten geperst worden. De vorm van deze ‘spuit-
stukken’ varieert, net zoals het type draad dat geweven wordt. Het opstijven van de draad 
is het gevolg de verandering in de ruimtelijke configuratie van de samenstellende eiwitten 
door de trekkracht die er wordt op uitgeoefend (door de spin met haar poten of door het 
gewicht van haar lichaam; het is dus foutief te stellen dat de draad opstijft door het contact 
met de lucht).

Het spinnen van het web gebeurt volgens een vast patroon:
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• De spin maakt een lange draad en laat die meevoeren door de wind. Op zeker ogen-
blik haakt die draad vast in de takken van een plant (1)

• Nu fixeert de spin de draad op de plaats waar ze zat en loopt een paar keen heen en 
weer langs de draad om hem te versterken. Meestal spint ze een beetje lager nog een 
nieuwe draad (2)

• Vanaf het midden van deze draad laat ze zich zakken aan een nieuwe draad die ze 
ergens verankert. Met deze draden als steun begint ze radiaal nieuwe draden te spin-
nen (3 -6).

• Tenslotte spint ze spiraalsgewijs de eigenlijke kleefdraden (7 - 9).

De prooi blijft kleven in het web en de spin schiet dadelijk toe. Met haar giftand injec-
teert ze gif in haar prooi, waardoor deze geïmmobiliseerd wordt. Vliegensvlug wikkelt 
de spin haar slachtoffer vervolgens in een spinkapsel, waarna ze aan de maaltijd begint. 
Met behulp van haar monddelen kauwt ze haar prooi fijn, terwijl verteringssappen worden 
toegevoegd. De brij wordt vervolgens m.b.v. de zuigkeel en de pompmaag gestuwd in het 
spijsverteringskanaal. De maag heeft twee lobben, elk uitgevend op 4 blinde zakken, die 
in de poten uitlopen. Deze zakken brengen niet alleen verteerd voedsel rechtstreeks tot 
in de poten, maar zorgen ook voor een hydrostatische druk, waardoor de poten gestrekt 
worden. Bij een dode spin valt deze druk weg en de poten klappen dicht.

Spijsverteringsstelsel van de spin

Verteerd voedsel wordt via de wand van de middendarm en de talrijk blind eindigende 
aftakkingen doorgegeven aan de omliggende bloedruimten. Niet opgenomen materiaal 
wordt op het einde van de darm verzameld in een cloacaal zakje en vervolgens verwijderd 
via de anus.

Uitscheiding

Stikstofhoudende afvalstoffen worden vooral onder de vorm van guanine uit de hemo-
lymfe verwijderd door twee buisjes van Malpighi. Deze buisjes monden uit in het cloacaal 
zakje, zodat de excretieproducten het lichaam samen met de ontlasting verlaten.
Zoals eerder gezegd slaat de kruisspin ook een deel van de guaninekristallen op in speci-
ale cellen (guanocyten), juist onder de huid.
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Bloedsomloop en gasuitwisselingen

De spin heeft een open bloedsomloop. Het hart ligt dorsaal in het achterlijf en is verdeeld 
in een reeks kamers, die onderling met elkaar in verbinding staan via spleetvormige ope-
ningen. Wanneer het hart samentrekt wordt bloed geperst in twee slagaders. De grootste 
loopt naar het kopborststuk, waar hij zich vertakt in kleinere bloedbuizen en bloedruimtes 
tussen de organen en in de poten. Een kleinere slagader loopt naar achteren in het achter-
lijf, waar de hemolymfe ook in bloedruimten stroomt.

Bloedsomloop van de spin. De pijltjes geven de stroomrichting van het bloed.

De hemolymfe rond het spijsverteringskanaal neemt nutriënten op en geeft die op andere 
plaatsen weer af. Voor de oxidatie van de nutriënten is zuurstofgas nodig, dat wordt opge-
nomen via boeklongen en één stel adembuisjes.

Een boeklong bestaat uit een reeks evenwijdige lamellen, die telkens een bloedruimte 
afschermen van een luchtruimte. Dit orgaan ligt in een speciale ruimte in het achterlijf 
en staat in verbinding met de buitenwereld via een kleine opening. Langs deze opening 
stroomt lucht vrij naar binnen en naar buiten en circuleert in de luchtruimten. Zuurstof-
gas diffundeert door de lamellen naar de ernaast liggende ruimten, waarin de hemolymfe 
stroomt en wordt er gebonden aan hemocyanine. Koolstofdioxide volgt de omgekeerde 
weg. De luchtcirculatie is een relatief passief proces: lucht wordt niet actief en ritmisch 
aangezogen en uitgestoten zoals in echte longen.
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Zenuwstelsel en zintuigen

Het zenuwstelsel bestaat uit hersenzenuwknopen met uitlopers naar de enkelvoudige 
ogen, Verder staan ze in verbinding met een onderslokdarmzenuwknoop, die op zijn beurt 
via een zenuwstreng contact maakt met een lichaamszenuwknoop onder de maag. Een 
enkele zenuwstreng loopt ventraal door tot in het achterlijf (er is geen touwladdersysteem 
omdat de ventrale ganglia vergroeid zijn).
Bij de kruisspin zijn alleen de tastzintuigen sterk ontwikkeld. Informatie wordt vooral 
verkregen via mechanoreceptoren die beroerd worden door haartjes die overal op het 
lichaam staan ingeplant.

Voortplanting

Spinnen zijn van gescheiden geslacht. Paring is een risicovolle onderneming voor het 
kleinere mannetje. Als het niet voorzichtig te werk gaat loopt het de kans opgepeuzeld te 
worden door zijn partner. Indien het zich echter houdt aan de spinnenetiquette kan het met 
een vlugge beweging van zijn kaaktaster sperma deponeren in de vrouwelijke geslachts-
opening. Het is een beetje een sleutel-en-slot systeem. De vorm van de het uiteinde van de 
kaaktaster is soortspecifiek, zodat enkel copulatie met soortgenoten mogelijk is.

Het zaad wordt bewaard in de zaadontvangers van het wijfje. De eitjes worden bevrucht 
in het lichaam van de spin. Deze spint een cocon waarin de eitjes worden gelegd. Na ca. 
twee weken komen kleine spinnetjes uit de eitjes. Ze blijven gewoonlijk enkele weken in 
de cocon tot na de eerste vervelling. Dan gaan ze elk hun weg en als ze niet opgepeuzeld 
worden of doodgemept groeien ze na enkele vervellingen uit tot een volwassen exemplaar.

De ene spin is de andere niet...

Toch nog even benadrukken dat hetgeen we hier beschreven voor de kuisspin niet altijd 
opgaat voor andere spinsoorten. Zo zijn er spinnen die wèl een goed zicht hebben  (bv. de 
wolfspinnen) en die geen web weven (vb. springspinnen). Ook de wijze waarop ze zich 
voeden kan verschillen. Zo injecteert een trilspin spijsverteringssappen in haar prooi, 
waarna deze wordt leegezogen.

Leuk om weten

Spinnenzijde bestaat vooral uit eiwitten, met voornamelijk glycine en alanine als 
monomeren.. Daarnaast zijn er nog een reeks bestanddelen zoals K2HPO4, KNO3 
en pyrolidine,  waarvan de respectievelijke concentraties verantwoordelijk zijn voor 
de eigenschappen van het eindproduct, blijkt zeer geschikt te zijn voor het hechten 
van wonden, maar ook voor het maken van stevige biomaterialen zoals pezen en 
kniebanden. 
Amerikaanse wetenschappers zijn er nu in geslaagd transgene rupsen te kweken, 
die een mengsel van rupsen- en spinnenzijde produceren. In sommige gevallen 
zou dit zijdemengsel zelfs sterker zijn dan zuivere spinnenzijde.
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◘ CRUSTACEA 

De Crustacea (Schaaldieren) onderscheiden zich van alle andere geleedpotigen door het 
bezit van twee paar antennes. Naast een koppel grote antennes, die waarschijnlijk ho-
moloog zijn met de antennes van andere geleedpotigen, bezitten ze ook een uniek paar 
kleine antennes. 
Gekende vertegenwoordigers van deze diergroep zijn de kreeften, krabben, pissebedden, 
zoetwatervlooien, zeepokken. Omdat ik nogal een liefhebber ben van tomaat-garnaal heb 
ik uit alle (vaak ook lekkere) schaaldieren de Noordzeegarnaal gepikt als voorbeeldorga-
nisme.

vb. De Noordzeegarnaal (Crangon crangon)

Zoals je al kon vermoeden is het natuurlijke habitat van deze garnaal niet de tomaat, maar 
wel de ondiepe wateren van de Noordzee. Hij wordt ook aangetroffen in o.m. de Baltische 
Zee, de Ierse Zee, in Scandinavische waters en zelfs tot in de Middellandse Zee.

De Noordzeegarnaal (grijze garnaal) behoort tot de orde van de Decapoda. Deze orde 
vormt de grootste diergroep binnen de schaaldieren en telt meer dan 18 000 gekende 
soorten , die in grootte variëren van enkele mm tot een spanwijdte van 4 m bij de Japanse 
spinkrabben.  De orde dankt haar naam aan het feit dat de vertegenwoordigers 5 paar 
looppoten tellen. Tot deze orde behoren naast de garnalen o.m. ook krabben en kreeften.

De Franstaligen en wij spreken van ‘grijze garnalen’ (crevettes grises), terwijl de Engelsen 
het eerder over ‘brown shrimps’ hebben. In beide gevallen wordt gewoonlijk hetzelfde 
diertje bedoeld (Crangon crangon of Crangon vulgaris). Ik zeg wel ‘gewoonlijk’, want 
soms bedoelen de Engelstaligen met ‘brown shrimp’ niet C. crangon, maar een neefje 
Penaeus aztecus...

Uitzicht

De bruingrijze Noordzeegarnaal heeft een lengte van 6 à 10 cm, waarbij de grootste maten 
voor de wijfjes zijn. Uitwendig zien we twee grote delen: een kopborststuk (cefalothorax) 
en een achterlijf (abdomen). Het lichaam van de garnaal is gesegmenteerd (6 vergroeide 
segmenten voor de kop, 8 vergroeide segmenten voor het borststuk en 6 niet vergroeide 
segmenten voor het achterlijf) . Het kopborststuk wordt  beschermd door een stijf pantser 
dat vooraan in het midden een klein puntig uitsteeksel vertoont: het rostrum.

Op de kop vinden we van voor naar achter:
• een paar gesteelde facetogen. 
• een koppel kleine antennes met aan de basis een evenwichtsorgaantje (statocyst). De 

kleine antennes herbergen vooral de reukorganen.
• een paar grote antennes, elk met een schubvormig aanhangsel, en die vnl. fungeren 

als tastzintuigen.
• een reeks monddelen (mandibels en maxillen).
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De acht segmenten van het borststuk zijn vergroeid en vormen samen met de kop één 
geheel: het kopborststuk (cefalothorax), dat beschermd wordt door een stijf pantser en dat 
vooraan in het midden een klein puntig uitsteeksel vertoont: het rostrum.

De aanhangsels van het borststuk, dat bestaat uit 8 vergroeide segmenten, zijn van voor 
naar achter:
• 3 paar kaakpoten (maxillipeden)
• 5 paar looppoten, waarvan het eerste en tweede paar een schaartje dragen (schaar-

pootjes) en die een rol spelen bij het vangen en manipuleren van voedsel.

Het achterlijf  is duidelijk geleed. Elk van de 6 segmenten draagt weerom een koppel 
aanhangsels, respectievelijk
• 5 paar zwempoten op de segmenten 1 - 5 van het achterlijf en
• 1 paar afgeplatte, brede staartpootjes (uropoden) op segment 6, die samen met het 

puntvormige staartstuk (telson) de waaiervormige zwemstaart vormen
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Levenswijze

De garnalen zijn vooral ‘s nachts actief in de ondiepe kustwateren. Overdag graven ze 
zich meestal in, waarbij enkel hun ogen en antennes boven het zand of slib uitsteken. 
Hoewel het in principe predatoren zijn, is hun menu sterk gevarieerd. Zij voeden zich met 
wiertjes en allerhande kleine ongewervelden zoals wormpjes, slakjes en tweekleppigen.
In de zomer vindt men ze het dichtst bij de kust.

Inwendige bouw

Voeding en spijsvertering

Spijsverteringsstelsel van de garnaal
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Garnalen grijpen hun voedsel met de eerste paar looppoten, die voorzien zijn van schaar-
tjes. Zij brengen het voedsel naar de mond, waar het met behulp van de kaakpoten en ka-
ken in stukjes wordt getrokken. Via de slokdarm bereikt het voedsel de maag, waarvan de 
wand bezet is met chitineplaatjes. Daar wordt het voedsel fijngewreven, waarna het wordt 
doorgegeven aan de middendarm. 

In de middendarm komt het in contact met enzymen, geproduceerd door de twee lobben 
van de spijsverteringsklier. Hierdoor wordt het voedsel afgebroken, waarna het opgeno-
men wordt door darmcellen en door cellen van de spijsverteringsklier. Nutriënten kunnen 
doorgegeven worden aan de hemolymfe en zo over het lichaam verspreid worden.  Niet 
verteerde voedselresten verlaten het lichaam via de aars.

Bloedsomloop en gasuitwisselingen

Bloedsomloop en kieuwstelsel bij de garnaal

Garnalen hebben een open bloedsomloop. Het hart ligt dorsaal in een hartzakje. Door 
contractie van het hart wordt bloed gepompt in slagaders naar de kop (ogen en sprieten) 
en naar het achterlijf. Via een verticale slagader worden de poten van bloed voorzien. In 
de poten en tussen de organen stroomt de hemolymfe in bloedruimten.

Vanuit de bloedruimten bereikt de hemolymfe de kieuwen, 
waar de gasuitwisselingen gebeuren. De kieuwen zijn plaatvor-
mige structuren (zie foto hiernaast), verbonden met de poten en 
gelokaliseerd in zg. kieuwkamers aan weerszijden van het 
borststuk. 
Van de kieuwen gaat het dan weer naar het hartzakje, vanwaar-
uit het bloed in het hart wordt gezogen langs spleetvormige 
openingen (ostiën). Deze openingen laten het bloed maar in één 

richting door, nl. vanuit het hartzakje naar de hart. Zuurstofgas wordt ook bij de garnalen 
vervoerd gebonden aan hemocyanine.
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Uitscheiding

Ammoniak verlaat het lichaam vooral via de kieuwen; deze hebben naast een ademha-
lingsfunctie dus ook een excretiefunctie. Verder bezitten de garnalen een antenneklier 
(ook wel groene klier genoemd). Deze klier is gelokaliseerd in de kop, aan de basis van 
de sprieten. Het is een orgaantje waarmee vooral de zoutconcentratie van de hemolymfe 
geregeld wordt.

Zenuwstelsel en zintuigen

De garnaal heeft een koppel hersenzenuwknopen, die de ogen en de antennes bezenuwen.
Via een slokdarmring staan de hersenzenuwknopen verder in verbinding met een grote 
onderslokdarmzenuwknoop, die het resultaat is van de versmelting van minstens 5 paar 
ganglia. Deze zenuwknoop heeft uitlopers naar de mond en de monddelen, de slokdarm 
en de antenneklieren en staat voorts in verbinding met de dubbele, vergroeide buikzenuw-
streng. Deze zenuwstreng heeft één koppel (vergroeide) zenuwknopen per segment, van 
waaruit zenuwen vertrekken naar de aanhangsels, spieren e.d.

Zenuwstelsel van de garnaal
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De garnalen ontvangen informatie over hun omgeving via hun antennes, ogen, statocyst 
(evenwichtsorgaantje) en talrijke tasthaartjes. Deze laatste zijn draadvormige aanhangsel-
tjes van de cuticula; men vindt ze vooral op de monddelen, schaarpootjes en telson. Op de 
antennes en de monddelen vindt men ook talrijke chemoreceptoren voor geur en smaak.
De ogen zijn samengesteld uit talrijke fotoreceptor-eenheden (ommatidiën). Bij voldoende 
lichtinval geven deze een mozaiekbeeld en bij geringe lichtinval een minder precies, maar 
continu beeld. Wat meer uitleg over deze facetogen vind je wat verder in deze tekst bij de 
insecten.
Garnalen zijn dus, net als andere schaaldieren, goed uitgerust om hun voedsel waar te 
nemen en te vangen.

Voortplanting en levenscyclus

Noordzeegarnalen zijn van gescheiden geslacht. De geslachtsorganen liggen in de thorax 
aan weerszijden van de middendarm.

De mannetjesgarnalen hebben geen copulatieorgaan. Zij deponeren pakketjes zaadcellen 
(spermatoforen) in de nabijheid van de vrouwelijke geslachtsopening. Binnen de twee da-
gen worden de eitjes bevrucht en afgezet. De talrijke eitjes (ca. 4 500 in de zomer) worden 
door het wijfje bewaard tussen de zwempoten tot het verschijnen van de larven na 3,5 à 
13 weken (de snelheid waarmee de eitjes zich ontwikkelen is temperatuurafhankelijk). 
Gans het jaar door worden eidragende wijfjes gevonden, maar zij zijn het talrijkst in de 
maanden april-augustus en oktober-november. 
De larven doorlopen 5 ontwikkelingsstadia in ongeveer evenveel weken.

Larve van de Noordzeegarnaal in haar derde ontwikkelingsfase (A) en 
een postlarvaal garnaaltje in zijn eerste fase (B)
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Na talrijke vervellingen (om de 14 dagen tot een maand) bereikt de garnaal zijn volwassen 
stadium. Naargelang de bronnen heeft hij een levenverwachting van 1 à 2 jaar, uitzonder-
lijk langer.

Camouflage

De Noordzeegarnaal belandt niet alleen vaak in een tomaat; hij staat ook op het menu van 
heel wat vissen zoals wijting, kabeljauw en schar. Reden genoeg dus om niet al te opval-
lend door het leven te gaan. Dankzij chromatoforen kan de garnaal zijn lichaamskleur 
aanpassen aan de omgeving en er zo danig in opgaan, dat hij bijna onzichtbaar wordt voor 
mogelijke predatoren.

Dankzij chromatoforen kan een garnaal zijn lichaamstekening aanpassen aan de omgeving. 
De foto is een illustratie van het succes waarmee dit gebeurt

Leuk om weten

1. We weten dat er mannetjesgarnalen en wijfjesgarnalen bestaan, maar nu blijkt 
volgens sommige wetenschappers (o.a. Boddeke, 1989) dat garnalen aan gen-
dershopping doen. Volgens hen zouden mannetjes na een eerste copulatie 
veranderen in wijfjes; we hebben hier te doen met zg. protandrie, een vorm 
van sequentieel hermafroditisme, waarbij een dier eerst mannelijke kenmerken 
vertoont en later in zijn leven vrouwelijke. Volgens andere wetenschappers is 
dit niet het geval. Mannelijke garnalen zouden alleen sneller sterven dan wijfjes 

2. Garnalen en kreeften hebben veel zaken gemeen, ook het feit dat ze mooi 
roze/rood worden bij het koken. Dit komt door het pigment astaxanthine. Dit 
pigment zit bij het levend dier netjes verpakt in eiwitten in de lichaamsbekleding 
en de kleur van het product wordt niet waargenomen. Bij koken van het dier 
denatureren de eiwitten en het ingekapselde astaxanthine komt vrij en kleurt 
het organisme roze/rood.   
Astaxanthine is een anti-oxidans en wordt in kwekerijen toegediend als voed-
selsupplement aan zalm, kreeften en garnalen.
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◘ HEXAPODA 

De Hexapoda (Zespotigen) danken hun naam aan het 3 paar poten, dat we aantreffen 
als aanhangsels op het borststuk. Tot deze diergroep behoren de Protura, Diplura, Col-
lembola (Springstaarten) en Insecta (Insecten). De eerste drie groepen zijn allemaal zeer 
kleine bodemdieren en zijn bij het grote publiek veel minder gekend dan de insecten. 

Van deze diergroep zijn momenteel meer dan 1,1 miljoen soorten beschreven, maar ex-
perten vermoeden dat het aantal bestaande soorten wel eens zou kunnen oplopen tot rond 
de 30 miljoen! We kunnen dus zonder overdrijven stellen, dat niet wij, maar de insecten 
de heersers zijn van de aarde. 

Behalve de Thysanura (Franjestaarten) zijn alle insecten gevleugeld. De klas der Insecta 
telt meer dan 20 orden waaronder de Odonata (Libellen), de Orthoptera (Rechtvleugelen, 
vb. sprinkhanen en krekels), de Hemiptera (Halfvleugelen of Snavelinsecten, vb. blad-
luizen, wantsen, cicaden), de Lepidoptera (Schubvleugeligen vb. vlinders en motten), de 
Diptera (Tweevleugeligen, vb. vliegen, muggen), Coleoptera (Kevers), de Hymenoptera 
(Vliesvleugelen, vb. wespen, bijen, mieren) ...

Keuze te over dus om een voorbeeldorganisme te selecteren. Daar elders in dit Jaarboek 
de mug aan bod komt, heb ik hier geopteerd voor een bespreking van een frequent voor-
komende Rechtvleugelige.
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vb. De grote groene sabelsprinkhaan (Tettigonia viridissima)

Deze onopvallende groene sprinkhaan dankt haar naam aan de grote legbuis van de wijf-
jes, die wat aan een sabel doet denken. Samen met de krekels behoort dit uit de kluiten 
gewassen diertje (ca 6 cm. vleugels inclusief) tot de onderorde van de Ensifera, wat let-
terlijk ‘Zwaarddragers’ wil zeggen.

De sabelsprinkhaan wordt aangetroffen in gras- en weilanden, parken, zonnige weg- en 
bosranden, en af en toe in tuinen. Uitgesproken vochtige omgevingen blijkt dit diertje te 
mijden.

Uitzicht en uitwendige bouw

Kenmerkend voor de grote groene sabelsprinkhaan zijn - naast de reeds vermelde groene 
kleur en de grote legbuis bij de wijfjes - een bruine rugstreep en een koppel zeer lange 
antennes. Bij een volwassen mannetje reiken de vleugels tot 2 cm verder dan het uiteinde 
van het achterlijf, terwijl ze bij het wijfje tot de tip van de legbuis reiken. 
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De kop bestaat uit 6 vergroeide segmenten. Op het eerste segment staan een paar sa-
mengestelde ogen (facetogen) en op het tweede segment een koppel zeer lange antennes. 
Het derde segment bezit een opvallende huidplooi: de bovenlip (labrum). De monddelen 
vinden we op de segmenten 4 t.e.m. 6:
• segment 4 draagt de krachtige bovenkaken (mandibels)
• op segment 5 zit het eerste paar onderkaken (maxillen), elk voorzien van een kaak-

taster 
• op segment 6 het tweede paar onderkaken; deze zijn vergroeid tot een onderlip (la-

bium) met 2 liptasters.

Het borststuk (thorax) telt 3 segmenten. Het eerste segment (prothorax) draagt een paar  
poten. Op het tweede (mesothorax) en derde segment (metathorax) zitten naast een paar 
poten ook een paar vleugels. De vleugels zijn plaatvormige uitstulpingen van de huid. Zij 
bestaan uit een dubbele chitinelaag, met ingebed een nervatuur.
De vleugels staan ingeplant op het bovendeel van de thorax. Het voorste vleugelpaar is 
wat dikker en bedekt bij rust het achterste paar, dat dunner is en kan opgevouwen worden. 

Het laatste paar poten op de metathorax is veel langer; het zijn de springpoten. Krachtige 
spieren zitten in het dikke dijbeen. De andere poten zijn looppoten.

Het achterlijf (abdomen) telt 11 segmenten. In het laatste segment zit de aarsopening. 
Het 9e segment draagt bij het wijfje de legbuis. Staartdraden (cerci) vinden we op het 10e 
segment. Op de zijkanten van de segmenten zien we kleine stippen; dit zijn de ademope-
ningen (stigmata) langswaar lucht kan stromen in de adembuizen.

De segmenten zijn bedekt met dekschilden; we onderscheiden rugplaten (ternieten), zij-
platen (pleurieten) en buikplaten (sternieten). De rugplaat van de prothorax is sterk ont-
wikkeld en ziet er wat uit als een zadel. Men noemt deze terniet het halsschild. 
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Inwendige bouw

Voeding en spijsvertering

Hoewel de grote groene sabelsprinkhaan af en toe eens aan planten knaagt is het hoofd-
zakelijk een vleeseter. Op zijn menu staan vooral kleine insecten, die hij met de stekelige 
voorpoten vastgrijpt en vervolgens met de krachtige mandibels verknipt.

Het voedsel wordt opgenomen via de mond en vermengd met speeksel, dat geproduceerd 
wordt door twee speekselklieren. Het speeksel bevat enzymen, waardoor de afbraak reeds 
wordt opgestart en verder vermindert het de frictie van de voedselprop in de slokdarm.
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Deze geeft uit op een grote krop, waarin het voedsel tijdelijk kan opgeslagen worden. 
Op de krop volgt een kauwmaag, waarin het voedsel wordt fijngewreven, zodat het con-
tactoppervlak maximaal is tegen dat het doorgegeven wordt aan de middendarm (maag). 
Het is in dit deel van het spijsverteringsstelsel dat het gros van de afbraak gebeurt, dank 
zij enzymen geproduceerd door de darmwand en de wand van de darmzakken die er op 
uitgeven. Het is ook via de wand van de middendarm en de darmzakken dat de absorptie 
van nutriënten gebeurt. Deze worden dan doorgegeven aan de hemolymfe, die vloeit in de 
bloedruimten rond het spijsverteringskanaal. 

In de einddarm, die eindigt op het rectum, wordt water gereabsorbeerd . Verder speelt dit 
deel van de darm een rol in de regeling van de zoutbalans en de egestie van niet opgeno-
men voedselbestanddelen. De uitwerpselen verlaten het lichaam via de aars.

Bloedsomloop

Insecten, en dus ook onze sprinkhaan, hebben een zeer eenvoudige open bloedsomloop. 
Het buisvormige hart ligt dorsaal in een bloedruimte in het achterlijf en bestaat uit een 
reeks kamers, die met elkaar in verbinding staan.  De bloedruimte waarin het hart ligt is 
door een diafragma (soort vlies)  afgescheiden van de bloedruimte rond de ingewanden. In 
dit vlies zitten vleugelvormige spieren. Als deze samentrekken vergroot de bloedruimte 
rond het hart en hemolymfe wordt langs openingen aangezogen vanuit de bloeruimte 
rond de ingewanden. De vleugelvormige spieren ontspannen en de bloedruimte rond het 
hart verkleint, waardoor de hemolymfe via laterale openingen (ostiën) geperst wordt in de 
hartkamers. 
In een volgende fase loopt een peristaltische golf van achter naar voor door het hart, 
de ostiën worden afgesloten en de hemolymfe wordt naar voren in de slagader geperst. 
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Vanuit de slagader stroomt de hemolymfe vervolgens vrij in de bloedruimten van kop en 
ingewanden.
Daar de hemolymfe geen zuurstofgas moet vervoeren (dit gebeurt via de tracheeën), bevat 
ze ook geen hemoglobine of hemocyanine.

Gasuitwisselingen

Het gastransport bij de insecten gebeurt via  adembuizen (tracheeën). Dit is een complex 
systeem, van steeds nauwer wordende buisjes, langswaar gassen in het lichaam vervoerd 
worden.  Het dichtklappen van de buisjes wordt belet door chitinespiralen en ringen. De 
tracheeën staan in verbinding met de buitenwereld via openingen (stigma’s) in de flanken.
Om te veel verlies van water door verdamping te voorkomen, kunnen de stigma’s bij de 
sprinkhaan afgesloten worden.

De toegang van de adembuizen is vaak met haartjes bedekt om de binnenkomende lucht 
te filteren. Op het einde, tussen de lichaamscellen, hebben de adembuisjes een diameter 
van amper 1 micrometer. Op sommige plaatsen verbreden de buizen zich enorm tot lucht-
zakken. Deze zorgen ervoor dat het insect steeds over een grote voorraad lucht beschikt.

Wanneer de concentratie CO2 boven de 5 % stijgt, zorgen spiercontracties in het achterlijf 
voor een blaasbalgeffect, waardoor de luchtcirculatie geactiveerd wordt en vers zuurstof-
gas wordt aangevoerd.
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Excretie

Stikstofhoudende afvalstoffen worden uit de hemolymfe verwijderd via buisjes van Mal-
pighi. Deze buisjes worden omgeven door hemolymfe en monden uit in het spijsverte-
ringskanaal in het begin van de einddarm.

Uitscheidingsstelsel van de sprinkhaan

Landdieren moeten steeds opletten voor uitdroging en met dat doel wordt water uit de 
urine gereabsorbeerd. Dit gebeurt door speciale cellen in de wand van de einddarm. Te-
vens worden ook nuttige ionen opnieuw opgenomen en doorgegeven aan de hemolymfe. 
Insecten hebben dus geen apart afvoerkanaal voor de urine. Deze wordt afgevoerd via het 
spijsverteringskanaal. Door de reabsorptie van het water heeft de sprinkhaan een droge 
ontlasting.

Zenuwstelsel 

Het zenuwstelsel van de insecten vertoont grote gelijkenis met het zenuwstelsel van an-
dere geleedpotigen. Diverse hersenzenuwknopen zijn via een slokdarmring verbonden 
met een ventrale zenuwstreng met in elk segment een koppel zenuwknopen.

Insectenhersenen zijn gelokaliseerd in de kop en bestaan uit een complex van 3 paar 
vergroeide zenuwknopen. Elk koppel zenuwknopen regelt een aantal activiteiten in het 
lichaam van het insect. 
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Zenuwstelsel van de sprinkhaan

Hersenzenuwknopen
• Het eerste paar hersenzenuwknopen (protocerebrum) verwerken de impulsen afkom-

stig van de facet- en puntogen. 
• Het tweede paar (deuterocerebrum) verwerkt informatie die wordt opgevangen door 

de antennes.
• Het derde paar (tritocerebrum) bezenuwt de bovenlip (labrum) en integreert de signa-

len afkomstig van de andere hersenzenuwknopen. Het derde paar zenuwknopen zorgt 
ook voor de verbinding tussen de hersenen en de ventrale zenuwstreng. Dit gebeurt 
via een slokdarmring die uitmondt in de zg. onderslokdarmzenuwknoop. 

Onderslokdarmzenuwknoop
Deze zenuwknoop bestaat ook uit versmolten ganglia. Hij enerveert niet alleen de diverse 
monddelen (boven- en onderkaken, onderlip), maar ook de speekselklieren en nekspieren.

Zenuwknopen in het borststuk
Drie paar zenuwknopen regelen de beweging van de poten en van de vleugels. Spiercon-
tracties in het borststuk en verwerking van prikkels, opgevangen door diverse receptoren, 
behoren ook tot de taak van deze ganglia.

Zenuwknopen in het achterlijf
De zenuwknopen in het abdomen enerveren de spieren in dit lichaamsdeel. Ze controleren 
ook via een stel laterale zenuwen het openen en sluiten van de ademopeningen (stigma’s).
Een groot staartganglion enerveert de aars, de uit- en inwendige geslachtsorganen en ver-
werkt prikkels die opgevangen worden door de staartdraden (cerci)

Zintuigen

Mechano- en chemoreceptoren komen talrijk voor in de antennes en op monddelen. 
Verder vinden we over gans het lichaam  (en zeker op de poten) haartjes die vnl. mecha-
noreceptoren zijn.
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Visuele informatie wordt geleverd door een paar samengestelde ogen (facetogen) en een 
drietal puntogen (ocellen). 

Een facetoog bestaat uit een hele reeks ‘oogjes’ (ommatidia) die naast elkaar op een gebo-
gen oppervlak staan ingeplant. Samen zorgen ze voor een mozaiekbeeld en geven vooral 
informatie over bewegende voorwerpen.

De puntogen reageren vooral op variaties in lichtintensiteit, maar geven geen beeldinfor-
matie.

Auditieve informatie verkrijgt de sprinkhaan via een orgaantje (tympanisch orgaan) dat 
gelegen is in het bovendeel van elk scheenbeen. Zo horen de sabelsprinkhanen o.a. het 
typische geluid dat soortgenoten produceren, wanneer ze de vleugelranden over elkaar 
wrijven.

Tympanisch orgaantje bij de groene sabelsprinkhaan
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Voortplanting en ontwikkeling

De sprinkhanen zijn van gescheiden geslacht. De geslachtsorganen liggen in het achterlijf.

Mannelijke en vrouwelijke voortplantingsorganen

Tijdens de paring brengt het mannetje een pakketje zaadcellen (spermatofoor) tegen de 
vrouwelijke geslachtsopening. De zaadcellen worden opgenomen door het wijfje en be-
waard in de zaadontvanger, waarna ze het omhulsel van de spermatofoor smakelijk op-
peuzelt. Met één lading zaadcellen heeft het wijfje voldoende voor meerdere legsels. De 
bevruchte eitjes zijn met hun bruin omhulsel goed beschermd tegen mogelijke uitdroging. 
Zij worden in de herfst met behulp van de legbuis door het wijfje in vochtige aarde gelegd 
(gemiddeld meer dan 100 eitjes). 

           

Wijfje met spermatofoor (links) en wijfje dat eitjes  legt m.b.v. haar legbuis (rechts)

In het voorjaar komen uit deze eitjes minuscule nimfen, die reeds op een sprinkhaan lij-
ken, maar nog geen vleugels hebben. Deze nimfen moeten een 5-tal ontwikkelingsstadia 
doorlopen, waarbij ze steeds vervellen en wat groeien, alvorens in de zomer uit te groeien 
tot een volwassen exemplaar (imago). De grote groene sabelsprinkhaan kent dus geen 
echte gedaanteverwisseling zoals die zich voordoet bij sommige andere insecten (zoals de 
vlinder of de meikever).
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Nimf van de grote groene sabelsprinkhaan

Leuk om weten

De vangst van sprinkhanen is een lucratieve bezigheid in Oeganda, waar de insec-
ten beschouwd worden als een delicatesse. Dat meldt CNN. Voedsel op basis van 
krekels en sprinkhanen kan een wapen zijn in de strijd tegen voedselschaarste en 
klimaatverandering. Tegen 2050 zal vlees immer een echt luxeproduct geworden 
zijn.

In Oeganda worden de dieren gevangen met een constructie die de insecten met 
lampen lokt, waarna ze tegen metalen platen vliegen en in een opvangbak belan-
den. Tijdens het hoogseizoen staan de stoepen vol met veelal vrouwelijke verko-
pers die de insecten aan de man proberen te brengen.

Gefrituurd of gebakken

Het gaat dan om sprinkhanen in hun geheel of ontdaan van poten, vleugels en 
voelsprieten. De beestjes worden gefrituurd of gebakken met ajuin en chili, en de 
verkopers verdienen er 1.000 Oegandese shilling (0,27 euro) mee voor een hoe-
veelheid van ongeveer vier theelepels.
Jongetjes lopen met plastic emmers door de straten en in de bars, waar de sprink-
hanen worden gegeten van een bananenblad met een frisse pint erbij.

Ook op ons bord?

In ontwikkelingslanden vormen wilde insecten vaak al een belangrijk onderdeel 
van het dieet. Uit een recente studie van de non-profitorganisatie Public Library of 
Science blijkt dat de grootschalige kweek van insecten veel minder schadelijk zou 
zijn voor het milieu dan de veeteelt.

Voor hetzelfde gewicht stoten insecten in vergelijking met vee tachtig maal minder 
methaan uit. Een varken produceert acht tot twaalf keer zoveel ammoniak per ki-
logram groei als krekels en tot wel vijftig keer zoveel als sprinkhanen. (HLN - sam)
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DE STEKELHUIDIGEN (ECHINODERMATA)

We ronden ons overzicht van de ongewervelden af met het fylum waartoe o.a. de zeester-
ren, slangsterren, zeekomkommers, zeeëgels en zeelelies behoren. Het is een merkwaar-
dige diergroep die zich duidelijk onderscheidt van alle andere en die zijn naam dankt aan 
de stekelvormige uitssteeksels op het lichaam.

Algemene kenmerken

Stekelhuidigen
• hebben een endoskelet van kalkplaatjes.
• zijn mariene, en (behalve de zeelelies) vrijlevende organismen.
• zijn pentaradiaal symmetrisch.
• hebben een uniek watervaatstelsel.
• hebben geen specifieke uitscheidingsorganen.
• zijn van gescheiden geslacht en vertonen uitsluitend geslachtelijke voortplanting.
• hebben tweezijdig symmetrische larven met 3 cellagen (triploblast).
• hebben een huid met opperhuid en lederhuid.
• hebben een lichaamsholte (coeloom), ontstaan uit het mesoderm.
• hebben geen hersenen en weinig gespecialiseerde zintuigen.
• hebben geen echt transportsysteem; transport gebeurt via stromingen van het coe-

loomvocht.

vb. De gewone zeester (Asterias rubens)

De gewone zeester is de meest voorkomende zeester in het noordoostelijk deel van de 
Atlantische Oceaan. Ze komt veelvuldig voor in kustwaters en tot op een diepte van meer 
dan 300 m. In de getijdenzone maakt men veel kans om ze aan te treffen op rotsen, golf-
brekers en mosselbanken.

Uitzicht en uitwendige bouw

Het lichaam van deze vaal roodbruine zeester bestaat uit een centrale schijf, waarop ra-
diaal vijf armen staan ingeplant. De grootte van het dier schommelt gewoonlijk tussen 10 
en 25 cm, maar er bestaan ook exemplaren van meer dan 50 cm. Het oppervlak vertoont 
talrijke stekelachtige uitgroeisels en met een vergrootglas kan men op de rugzijde ook 
langwerpige blaasjes waarnemen:  de kieuwblaasjes. Deze spelen een rol bij de gasuit-
wisselingen.
Een beetje uit het midden van de centrale schijf, tegenover een plaats waar twee armen 
samenkomen, vinden we een wit plaatje: de zeefplaat (madreporenplaat). 
Centraal aan de onderkant zien we de mondopening. Over de lengte van elke arm loopt 
een groef met daarin twee dubbele rijen zuigvoetjes. Deze spelen een rol in de voortbe-
weging, tastzin, voeding en ademhaling.
Stompe, kegelvormige stekels aan weerskanten van de groeven, beschermen deze tere 
voetjes. 
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Tenslotte vermelden we nog de pedicellariae: dit  zijn 
aanhangseltjes, voorzien van verschillende soorten 
klauwtjes (zie foto hiernaast), die de huid van de zee-
ster vrijhouden van wiertjes, afval en kleine parasie-
ten.

← Klauwtje op pedicellaria

De opperhuid van de zeester is samengesteld uit verschillende celtypes, waaronder cellen 
die voorzien zijn van een zweepdraad en cellen die mucus produceren. Afval dat op de zee-
ster valt blijft kleven in de mucus en wordt vervolgens door de zweephaartjes verwijderd.
In de lederhuid vinden we het endoskelet, bestaande uit kalkplaatjes die onderling verbon-
den zijn door bindweefsel. Elk kalkplaatje is één groot calcietkristal, rijk aan magnesium.

Onder de lederhuid zit een spierlaag, die bestaat uit gladde spiervezels, die zowel ringvor-
mig als longitudinaal lopen en die een rol spelen in de beweging van de armen.
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Inwendige bouw
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Voeding en spijsvertering

De zeester heeft een voorliefde voor weekdieren, zoals mossels en slakken, maar weet 
ook schaaldieren of andere stekelhuidigen te waarderen. Wanneer een zeester een mossel 
wil oppeuzelen zuigt ze zich met haar zuigvoetjes vast op de schelp en trekt die een wei-
nig open. Vervolgens stulpt ze een deel van haar maag via de mond naar buiten en glijdt 
die tussen de schelpen. Bij het uitstulpen brengt ze de mossel in contact met spijsverte-
ringsenzymen, geproduceerd door de spijsverteringsklieren (2 per arm). Hierdoor wordt 
een groot deel van de weke delen van de prooi reeds buiten het lichaam verteerd, vooral-
eer ze wordt opgenomen. De rest van de vertering gebeurt in het niet uitgestulpte deel van 
de maag. Nutriënten worden vervolgens geabsorbeerd door cellen van de maagwand en 
van de spijsverteringsklieren en kunnen doorgegeven worden aan de lichaamsvloeistof. 
Een groot deel wordt echter in de spijsverteringsklieren opgeslagen als reservemateriaal 
onder de vorm van vetten en glycogeen.

De lichaamsvloeistof wordt voortudrend in circulatie gehouden door de werking van een 
trilhaarepitheel. Dit bevordert de verspreiding van nutriënten in het lichaam.
De gewone zeester verwijdert niet verteerde voedselresten via de mondopening; de aars 
is hier niet functioneel.

Het watervaatstelsel

De bewegingen van de zuigvoetjes zijn mogelijk dankzij de wer-
king van een uniek hydraulisch systeem. De vloeistof die hiervoor 
nodig is wordt via een buizenstelsel door trilhaarbewegingen ver-
voerd, hierin bijgestaan door de contractie van de voetblaasjes. Het 
buizenstelsel staat in verbinding met de buitenwereld via de zeef-
plaat  (madrepoorplaat) .                   Zeefplaat 

Deze plaat is gegroefd en op de bodem van elke groef zitten talrijke poriën. Via een blaas-
je en een verticaal steenkanaal (wand verstevigd met kalkstructuurtjes) staat de zeefplaat  
in verbinding met het ringvormig kanaal. Het blaasje onder de zeefplaat werkt als pomp.

Vanuit het ringvormig kanaal vertrekt in iedere arm één radiaal kanaal, dat aan weers-
zijden via dwarskanaaltjes in verbinding staat met talrijke zuigvoetjes.
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Componenten van een voetje

Een zuigvoetje bestaat uit volgende componenten:
• Een met vocht gevuld blaasje. Wanneer de spiertjes van dit blaasje samentrekken, 

wordt vloeistof gestuwd in het zuigvoetje waardoor dit uitrekt.
• Een skelet van bindweefsel. Dit bestaat uit ringvormige en longitudinale banden. De 

ringvormige beletten het uitrekken in de breedte. In de lengte is uitrekken wel mo-
gelijk, want de bandjes bindweefsel in de lengterichting zijn tussen de ringen wat 
gebogen.

• Contracties van lengtespiertjes  in het voetje doen het voetje terug inkrimpen, wan-
neer de spiertjes in de voetblaasjes ontspannen.

• Een zuignapje, waarmee het voetje zich kan vastzetten op het substraat.

Bewegingen van de zuigvoetjes

• Contractie van de spiertjes in het voetblaasje stuwt water in het voetje en dit wordt lan-
ger. Bindweefsel belet uitrekken in de breedte en overmatig uitrekken in de lengte (a).

• Contractie van de lengtespiertjes in het voetje doet het voetje verkorten, waardoor 
water teruggestuwd wordt naar het blaasje (b).

• Contractie van een oriënterend spiertje veroorzaakt een beweging van het voetje in 
die richting (c).

• Contractie van een lengtespier aan één kant veroorzaakt een kromming van het voetje 
aan die kant (d).

Gecoördineerde beweging van de zuigvoetjes, maakt een trage voortbeweging van de 
zeester mogelijk.
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Ademhaling en uitscheiding

De lichaamsvloeistof, die voortdurend in cir-
culatie is, stroomt ook in de  kieuwblaasjes. 
Dit zijn kleine, blaasvormige uitstulpingen 
die veelvuldig voorkomen op het lichaams-
oppervlak van de zeester. Via de wand van 
deze blaasjes diffundeert zuurstofgas van-
uit de omgevig naar de lichaamsvloeistof, 
terwijl koolstofdioxide de omgekeerde weg 
volgt.  

Stikstofhoudende afvalstoffen worden ver-
zameld door een soort leukocyten in de 
coeloomvloeistof (coelomocyten). Deze ver-
zamelen zich door een draaikolkeffect in 
de top van de  kieuwblaasjes, tot op zeker 
ogenblik deze top wordt afgesnoerd of open-
breekt, waardoor de coelomocyten met hun 
afvalstoffen in de omgeving terechtkomen. 

Naast een  ademhalingsfunctie hebben de kieuwblaasjes dus ook een excretiefunctie. Iets 
analoogs doet zich voor in de zuigvoetjes, zodat deze naast een voortbewegingsfunctie 
ook een ademhalings- en excretiefunctie vervullen.

Zenuwstelsel en zintuigen

Zeesterren bezitten geen hersenzenuwknopen.  Het 
belangrijste onderdeel van het zenuwstelsel bestaat 
uit een 5-hoekige zenuwstreng ronde de mondope-
ning, van waaruit in elke arm een ventrale zenuw-
streng vertrekt (zie fig. hiernaast). Deze zenuw-
strengen enerveren via vertakkingen de zuigpootjes 
en staan ook rechtstreeks in verbinding met een su-
bepidermaal netwerk van zeer fijne zenuwen 

Ook aan de rugzijde vinden we een zenuwstreng in 
elke arm en deze zenuwstrengen verenigen zich in 

stervorm in het midden van de centrale schijf. De dorsale zenuwstrengen in de armen 
regelen o.m. de bewegingen van de armen.

Met uitzondering van lichtgevoelige vlekken (oogvlekken) op de uiteinden van elke arm, 
vertoont de zeester geen gespecialiseerde zintuigen.  Wel vindt men overal verspreid op 
het lichaam, en zeker rond de mond en op de voetjes, allerhande mechano-, thermo- en 
chemoreceptoren. De oogvlekkken bestaan uit een aantal (meestal meer dan 100) ocellen.
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Voortplanting en levenscyclus

De gewone zeester is van gescheiden geslacht. Macroscopisch is het niet mogelijk het 
verschil te zien tussen een mannetje en een wijfje.

In elke arm vinden we een koppel geslachtsklieren. Gewoonlijk nemen ze slechts een 
kleine ruimte in aan de basis van de arm, maar wanneer ze volgepropt zitten met ei- of 
zaadcellen kunnen ze bijna volledig een arm vullen.

De geslachtscellen worden gewoonlijk eenmaal per jaar geloosd in het water en de be-
vruchting wordt overgelaten aan het toeval. Een wijfje kan in één keer meer dan twee 
miljoen eitjes afzetten.

De verdere fasen in de ontwikkelingscyclus worden weergeven in onderstaand schema.

Levenscyxlus van de zeester

Asteria rubens is gewoonlijk geslachtsrijp na twee jaaar en haar gemiddelde levensduur 
is 7 tot 8 jaar..
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DETERMINEERSLEUTEL VOOR ONGEWERVELDEN
(Tot op het behandelde fylum)

1a. Het dier bezit geen echte weefsels en geen gedifferentieerde spijsver-
teringsruimte; de vertering gebeurt intracellulair: 

     PORIFERA (Sponsen)
1b. Het dier bezit wel echte weefsels en een gedifferentieerde spijsverte-

ringsruimte; de nutriënten worden verdeeld over de andere cellen; er 
is een mond aanwezig                  → 2 (EUMETAZOA)

2a. Organisme met radiale symmetrie; netelcellen aanwezig; darmzak met 
één opening, omgeven door tentakels:        CNIDARIA (Neteldieren)

2b. Organisme tweezijdig symmetrisch  
                                              → 3 (BILATERIA)

3a. Tijdens de embryonale ontwikkeling wordt de mond het eerst gevormd; 
ventraal zenuwstelsel; geen skelet  

                                      → 4 (PROTOSTOMIA)
3b. Tijdens de embryonale ontwikkeling wordt de anus eerst gevormd; dor-

saal of ventraal zenuwstelsel; skelet of exoskelet aanwezig 
                                 → 8 (DEUTEROSTOMIA)

4a. Lichaam niet bedekt met een cuticula of pantser; trochophora larve of 
aanwezigheid van lofofoor              → 5 (LOPHOTROCHOZOA)

4b. Lichaam bedekt met een cuticula of een pantser; groei gaat gepaard 
met vervellingen                                        → 7 (ECDYSOZOA)

5a. Spijsbuis met één enkele ventrale opening: 
     PLATYHELMINTHES (Platwormen)
5b. Spijsbuis met 2 openingen (mond + aars) → 6

6a. Cilindervormig lichaam, verdeeld in ringen 
     ANNELIDA (Ringwormen)
6b. Lichaam anders; soms een schelp aanwezig: 
     MOLLUSCA (Weekdieren)

7a. Cilindervormig lichaam met puntige uiteinden; harde cuticula die vier-
maal wordt afgeworpen tijdens de groei:

     NEMATODA (Rondwormen)
7b. Lichaam anders; geleed exoskelet aanwezig: 
     ARTHROPODA (Geleedpotigen)

8a. Ventraal zenuwstelsel; endoskelet van kalkplaatjes; lichaam bedekt 
met kalkachtige stekels:          ECHINODERMATA (Stekelhuidigen)

8b. Dorsaal zenuwstelsel; chorda aanwezig in embryonaal of volgroeid 
stadium:                           CHORDATA (Chordadieren)
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