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waar klein plankton wordt opgenomen. De kolonievormen-
de entoprocta leven op een grote variatie aan substraten: 
stenen, schelpen, wieren, Hydrozoa, ectoprocta, enz. De 
solitaire soorten zijn gewoonlijk geassocieerd met grotere 
ongewervelde gastheren die waterstromen opwekken voor 
ademhaling of voedselvergaring. Daar vinden ze veelal een 
beschermde positie in leefbuizen of tussen lichaamsaan-
hangsels. De meeste soorten zijn zeer gastheerspecifiek. in 
Noordwest-europa zijn de meeste solitaire entoprocta ge-
associeerd met borstelwormen (Polychaeta), maar ook on-
der andere sponzen (Porifera) en mosdiertjes (ectoprocta) 
zijn gastheren. Buiten europa is de diversiteit aan gastheren 
nog groter. 

	 Diversiteit
er zijn wereldwijd ongeveer 50 soorten beschreven (NielSeN 

1989), maar er zijn zeker 500 soorten te verwachten. Ze zijn 
klein en onopvallend en steeds worden nieuwe soorten van 
het solitaire epizoïsche type gevonden. in Nederland zijn 
vier kolonievormende soorten gevestigd, waarvan één 
exoot: Barentsia matsushimana (FAASSe 2006, jeBRAM 1968), maar 
naar solitaire soorten (die meestal op specifieke gastheren 
leven) is niet serieus gezocht. Barentsia ramosa is een exoot 
die enkele malen is waargenomen, maar wordt voorlopig als 
niet-gevestigd beschouwd. Waarschijnlijk zijn er nog on-
geveer tien extra soorten te verwachten (NielSeN 1989), waar-
onder één zoetwatersoort: Urnatella gracilis. 

	 Voorkomen
Alle Nederlandse soorten zijn gevonden op harde substra-
ten in brakke binnenwateren en in kustwateren, in de lage 
getijdenzone en onder de laagwaterlijn. Meestal zijn ze vast-
gehecht aan andere vastzittende ongewervelden als Hydro-
zoa en ectoprocta. Barentsia matsushimana en B. ramosa 
zijn pas na 980 waargenomen; waarschijnlijk heeft dit te 
maken met introductie door de mens.

	 Determinatie
NielSeN 1989.

stolons kunnen bij de familie Barentsiidae ook ontstaan aan 
de gespierde segmenten van de steel. Bij dezelfde familie 
kunnen toppen van stolons tot ruststadia (hiber nacula) 
worden, die later weer knoppen vormen. een kelk kan de-
genereren en van de top van de steel afvallen, waarna uit de 
top van de steel een nieuwe kelk kan ontstaan. Bij geslach-
telijke voortplanting worden eieren in het lichaam be-
vrucht, waar ze blijven tot de larven zich zwemmend of 
kruipend kunnen verspreiden. Uit een larve kunnen door 
knopvorming nieuwe larven ontstaan (solitaire soorten) of 
er kan een vastzittend volwassen individu gevormd worden. 

	 Ecologie
entoprocta zijn suspensievoeders, die met de trilharen op de 
tentakels een waterstroom naar de mondopening opwekken 

 Animalia ▶ Ectoprocta (fylum)

 eCtOPROCtA - MOSDieRtjeS nederland	6	gevestigd (waarvan 8 exoten), nog ca. 20 verwacht

 MARCO A. FAASSe wereld ca. 5000	beschreven

een enkele zoïde, de zogenaamde (meestal afwijkend ge-
vormde) ancestrula, waaraan door knopvorming meer zoï-
den kunnen ontstaan. Op deze wijze kan een korstvormige 
of opgerichte, eventueel vertakte kolonie gevormd worden. 
larven ontwikkelen zich bij de overgrote meerderheid van 
soorten na bevruchting in het lichaam van de zoïden, soms 
in een apart broedkamertje (ovicel) aan de top van de zoï-
den. De min of meer bolvormige larven voeden zich niet 
en vertonen een vrijlevend stadium dat slechts enkele uren 
duurt, waarna ze zich op een vaste ondergrond zetten en 
binnen een dag een ancestrula vormen. Bij enkele genera 
(onder andere Electra, Conopeum) vindt de bevruchting 
buiten het lichaam plaats en ontstaat een zogenaamde cy-
phonauteslarve, die zich voedt met fytoplankton en enkele 
weken als planktonorganisme leeft.

Vastzittende kolonievormende diertjes met een hoefijzervor-
mige (meeste zoetwatersoorten) of ronde tentakelkrans (lofo-
foor), meestal omgeven door een kalkachtig of chitineus uit-
wendig skelet. De anus bevindt zich buiten de tentakelkrans. 
De individuen in een kolonie (zoïden) zijn onderling verbon-
den door middel van poriën in het skelet. Kolonies kunnen tot 
meer dan 0 cm groot worden. enkele decennia geleden wer-
den de kelkdiertjes (entoprocta) ook tot de mosdiertjes gere-
kend en interessant genoeg wijst recent moleculair onderzoek 
weer op die verwantschap, die lang verworpen werd. Mosdier-
tjes leven zowel in zout en brak water (klassen Gymnolaemata 
en Stenolaemata) als in zoet water (klasse Phylactolaemata).

	 Cyclus
Zee- en brakwatersoorten: Uit een mosdierlarve onstaat 

▲

Pedicellina cernua
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zich acht exoten. Hiernaast worden nog zo’n 20 Noord-
zeesoorten en exoten verwacht. Arachnidium lacourti, 
waarschijnlijk een exoot, is beschreven van Nederlandse 
exemplaren.

	 Voorkomen
in Nederland zijn mosdiertjes voor zover bekend groten-
deels gebonden aan de kust. Mariene mosdiertjes komen 
met name voor op stenige ondergronden, maar ook bo-
dems met losse schelpen kunnen veel soorten herbergen. 
Stenen, oesters, mossels en wieren zijn hier de meest voor-
komende substraten. De hoogste diversiteit aan soorten 
wordt gevonden in de zoute delen van het Deltagebied. 
Het Nederlandse deel van de Noordzee is echter niet goed 
onderzocht op mosdiertjes en is mogelijk nog veel rijker 
aan soorten. Hier zijn nog heel wat nieuwe soorten voor de 
Nederlandse fauna te verwachten op stenen en schelpen. 
De in zoet water voorkomende soorten behoren vrijwel alle 
tot de klasse Phylactolaemata – die een relatief laag aantal 
soorten bevat – en groeien op stenen, hout en waterplan-
ten. De Nederlandse soorten die pas na 980 gevonden zijn 
betreffen grotendeels zeer cryptische soorten (Arachnidium 
fibrosum, Panolicella nutans) en exoten. Hoe de exotische 
zoetwatersoort Pectinatella magnifica Nederland bereikte is 
niet bekend. Zeven exotische mosdiertjes van zout en brak 
water bereikten ons via schelpdierimporten en scheepvaart. 
Nieuwe exotische soorten kunnen vooral verwacht worden 
in de Oosterschelde door import met schelpdieren en aan-
voer met zeiljachten. De toename van het aantal autoch-
toon Noordwest-europese soorten in Nederland is dus 
zeer beperkt. 

	 Determinatie
Zoetwatersoorten: WOOD & OKAMURA 2005. Statoblasten: lACOURt 

1982. Mariene soorten: HAyWARD 1985, HAyWARD & RylAND 1985, 1998, 

1999, De BlAUWe 2009. 

Zoetwatersoorten: een larve zet zich na een kortdurend 
vrijzwemmend bestaan vast en na het terugrollen van de 
mantel is al een zoïde ontstaan, die door knopvorming een 
kolonie kan vormen. larven ontstaan na bevruchting in 
de zoïden. in zoïden kunnen eveneens, door knopvor-
ming, platte schijfjes met een hard omhulsel (statoblasten) 
ontstaan, die soms in de zomer het zoïdenlichaam verlaten, 
maar doorgaans pas vrijkomen tijdens het uiteenvallen van 
de zoïden in het najaar. Deze meestal drijvende statoblas-
ten gaan gewoonlijk in het voorjaar open en vormen dan 
weer een kolonie.

	 Ecologie
Behalve de typische zoet- en zeewatersoorten is er een aan-
tal gespecialiseerde brakwatersoorten, alle behorend tot de 
grotendeels mariene klasse Gymnolaemata. Mosdiertjes 
zijn voor het overgrote deel gebonden aan harde onder-
gronden en komen op zuiver zand en slib haast niet voor. 
Veel sedimentatie wordt eveneens slecht verdragen. Mos-
diertjes zijn suspensievoeders die door middel van de tril-
haren op de tentakels een waterstroom opwekken die naar 
de mondopening leidt. Uit dit water voeden ze zich met 
onder andere fytoplankton. Mosdiertjes worden met 
name gegeten door zeenaaktslakken (Nudibranchia), die 
veelal specifiek van een enkele voedselsoort leven. Ook 
zee-egels eten mosdiertjes.

	 Diversiteit
Wereldwijd zijn ongeveer 5000 soorten bekend, waarvan 
een honderdtal in zoet water (MASSARD & GeiMeR 2008). in Ne-
derland komen negen zoetwatersoorten (klasse Phylacto-
laemata en Paludicella articulata) voor en 52 zee- en brak-
watersoorten (klassen Gymnolaemata en Stenolaemata) 
(De BlAUWe 2009, lACOURt 1949). Deze verschillende ecologische 
groepen vallen bijna exact samen met de onderscheiden 
taxonomische groepen. Onder deze 6 soorten bevinden 

◀ ◀

Kruipend geleimosdiertje  
Cristatella mucedo

▲

Cryptosula pallasiana
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