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 Borstelwormen - Polychaeta Aphanoneura Zandwormen - echiura

Pindawormen - Sipuncula Oligochaeten - Oligochaeta Bloedzuigers - Hirudinea Branchiobdelle wormen - Branchiobdellida

men, zodat er vrijwel geen gegevens zijn over patronen in 
voorkomen en dynamiek in de soortenaantallen.

	 Determinatie
FRieDRiCH 1936, StiASNy-WijNHOFF 1938, SCHWANK & BARtSCH 1990, GiBSON 

1994, 1995, HAyWARD & RylAND 1995. Voor naamgeving taxonomi-
sche groepen zie SUNDBeRG 1991.

de tentakel naar buiten geschoten in of om de prooi. Uit de 
tentakel komt soms gif vrij, zodat de prooi verdoofd wordt 
(RUPPeRt & BARNeS 1994). Het slachtoffer wordt vervolgens in 
zijn geheel opgeslokt. enkele soorten, bijvoorbeeld Mala
cobdella grossa, leven in de mantelholte van weekdieren en 
eten daar de microben die de gastheer heeft opgenomen. 
Carcinonemertes carcinophila leeft parasitair in de kieuwen 
en op de eimassa van krabben.

	 Diversiteit
er zijn ongeveer 200 snoerwormen beschreven (CHAPMAN 

2009). in Nederland zijn 20 soorten vastgesteld (FAASSe 2003C, 

MOl 1984), terwijl er nog circa 30 soorten verwacht worden 
(FRieDRiCH 1936).

	 Voorkomen
in Nederland zijn er vier zoetwatersoorten en de andere 
soorten leven in de zee. Hier zijn enkele microscopisch 
kleine soorten en de Emplectonema-soorten vrij algemeen. 
er wordt relatief weinig onderzoek gedaan aan snoerwor-

 Animalia ▶ Annelida (fylum)

 ANNeliDA - RiNGWORMeN nederland	458	gevestigd (waarvan 24 exoten)

 eRiK j. VAN NieUKeRKeN & A. (tON) VAN HAAReN wereld ruim 5.50	beschreven

de volgende groepen: borstelwormen (Polychaeta), Aphano-
neura, zandwormen (echiura), pindawormen (Sipuncula) en 
Clitellata waartoe de volgende groepen behoren: oligochae-
ten (Oligochaeta), bloedzuigers (Hirudinea) en branchiob-
delle wormen (Branchiobdellida).

Gesegmenteerde wormen met een lichaamsholte (coeloom). 
Verwantschap binnen dit fylum is ondanks gedetailleerde 
studies nog steeds vrij onduidelijk; diverse analyses spreken 
elkaar op veel punten tegen (jeNNiNGS & HAlANiCH 2005, ROUSSet et 

Al. 2007, StRUCK et Al. 2007). Wel staat vast dat de vroeger als 
aparte fyla beschouwde zandwormen 
(echiura) en pindawormen (Sipuncu-
la) onder de ringwormen vallen en dat 
de Clitellata een monofyletische groep 
zijn. Zowel de Polychaeta als de Oli-
gochaeta zijn vrijwel zeker parafyle-
tische groepen. Hier behandelen we 

voor in het mariene en brakke milieu, een enkele soort ook 
in zoet water.

	 Cyclus
Het merendeel van de borstelwormen kent gescheiden sek-
sen en vertoont geslachtelijke voortplanting. Sommige 
soorten zijn hermafrodiet. Primitieve soorten hebben ge-
slachtsorganen in elk lichaamssegment, maar bij andere 
soorten zijn deze organen meer geconcentreerd. De ei- en 

in- en uitwendig gesegmenteerde ringwormen, vaak met 
tentakels op het kopgedeelte. De dieren bewegen zich 
voort met behulp van borstels, die geplaatst zijn in beweeg-
lijke uitstulpingen (parapodia) langs de zijkant van het  
lichaam. Deze parapodia hebben ook vaak een kieuw-
functie. De lengte van de wormen varieert tussen  mm bij 
verschillende interstitieel levende soorten en 50 cm bij de 
zager Alitta virens. Borstelwormen vormen de soorten- en 
vormenrijkste klasse binnen de ringwormen. Ze komen 

 Animalia ▶ Annelida (fylum)	▶ Polychaeta (klasse)

 POlyCHAetA - BORStelWORMeN nederland ca.	250	gevestigd (waarvan  exoten), nog ca. 50 verwacht

 DAViD teMPelMAN, GODFRieD W.N.M. VAN MOORSel & MARiO De KlUijVeR wereld ca. 9000	beschreven

◀
Lineus longissimus
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