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 Animalia ▶ Priapulida (fylum)

 PRiAPUliDA - PRiAPUliDeN nederland 	gevestigd

 jAAP VAN DeR lAND wereld 9	beschreven

	 Voorkomen
er is vrijwel niets bekend over patronen in talrijkheid van 
Priapulida. Priapulus caudatus komt in de diepzee voor en 
niet binnen de twaalfmijlszone.

	 Determinatie
VAN DeR lAND 1970.

Ongesegmenteerde wormen bestaande uit een intrekbaar ge-
deelte rondom de mond (introvert), een kraag, een langwer-
pig, soms geringd lichaam en vaak nog een aantal vertakte 
staartaanhangsels. een lichaamsholte (coeloom of pseudocoe-
loom) is aanwezig. De wormen leven in of op de zeebodem.

	 Cyclus
Mannetjes en vrouwtjes deponeren de eieren en het sperma 
in het water, waar de bevruchting plaatsvindt. Hierna ont-
wikkelt het dier via enkele larvale stadia naar een volwassen 
worm. 

	 Ecologie
Priapulida hebben een uitstulpbare ‘mond’, vaak met rijen 
stekels en papillen, die ze gebruiken om te eten. De meeste 
soorten zijn predator die door het sediment bewegen en 
hier allerlei ongewervelden opzoeken.

	 Diversiteit
in totaal zijn 9 soorten bekend. in Nederland is één soort 
vastgesteld: Priapulus caudatus. er worden ook niet meer 
soorten verwacht omdat de andere soorten of in tropische 
wateren of in diepe oceanen voorkomen (VAN DeR lAND 1970). 

 Animalia ▶ Nematoda (fylum)

 NeMAtODA - NeMAtODeN nederland ruim 2000	gevestigd (waarvan ca. 50 exoten), 
 GeRRit KARSSeN, HeRMAN j.W.M. CReMeRS & A.M.t. (tOM) BONGeRS                            nog honderden verwacht 
  wereld ca. 30.000	beschreven

soorten zijn in de regel nog groter. Bepaalde soorten in wal-
vissen worden zelfs vele meters lang (DelyAMURe 1955). De 
klasse Nematoda is opgebouwd uit verscheidene ordes: 
tylenchida, Rhabditida, Monhysterida, Mononchida, Plec-
tida, triplonchida, Araeolaimida, Chromadorida, Mer-
mithida, enoplida, Ascaridida, Oxyurida, Spirurida, Stron-
gylida en Dorylaimida (zie De ley & BlAXteR 2004, VAN MeGeN et 

Al. 2009). Nematoden leven in de bodem, in zoet en zout 
water en parasitair in dieren en planten.

Ongelede wormen, ook wel aaltjes genoemd, met een vol-
ledig darmkanaal en een uitwendige cuticula zonder tril-
haren (ciliën). De mondopening heeft geen proboscis, maar 
wel soms goed ontwikkelde tanden, een mondstekel of ha-
ken. Sommige nematoden hebben fraaie kopversierselen. 
een lichaamsholte (pseudocoeloom) is aanwezig. De mees-
te bodembewonende soorten zijn klein tot zeer klein (0,5-0 
mm), mariene nematoden kunnen enkele centimeters lang 
worden, maar veel van de parasitair in dier of mens levende 

▼

Priapuliden - Priapulida

◀ ◀

De spoelworm Anisakis simplex 
in maag van bruinvis

▼

Dispharynx nasuta
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