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schelpen. Het zijn solitaire dieren die soms met een aantal 
bij elkaar voorkomen. in Nederland is de soort vooral be-
kend uit aangespoelde schelpen. Verwacht wordt dat de 
soort vrij algemeen is maar slechts zelden wordt herkend 
(CADÉe & WeSSeliNGH 2005).

	 Determinatie
NilSON-CANtell 1978, HUWAe 1985.

	 Voorkomen
Vertegenwoordigers van deze groep worden over de gehele 
wereld aangetroffen. Ze boren in kalkhoudende voorwer-
pen zoals schelpen, koraal en zeelelies of in kalkbodems 
waarin ze een kommavormige holte maken. Trypetesa lam
pas boort in door heremietkreeften bewoonde slakkenhui-
zen, vooral van wulken. Hierbij ontstaan typische komma-
vormige, slechts enkele millimeters diepe, openingen in de 

 Animalia ▶ Arthropoda (fylum) ▶ Pancrustacea (subfylum) ▶ thecostraca (subklasse) ▶ Rhizocephala (orde)

 RHiZOCePHAlA - KRABBeNZAKjeS nederland 3	gevestigd
 CHARleS H.j.M. FRANSeN wereld ca. 260	beschreven

	 Voorkomen
Krabbenzakjes komen over de hele wereld voor, vrijwel 
uitsluitend op mariene Crustacea. er zijn enkele gevallen 
bekend van soorten die zich in het zoete water begeven. 
De twee Nederlandse soorten zijn marien: Sacculina car
cini wordt vaak aangetroffen op de strandkrab Carcinus 
maenas en Peltogaster paguri op de heremietkreeft Pagurus 
bernhardus.

	 Determinatie
HøeG & lütZeN 1985, HUWAe 1985.

Rhizocephala zijn parasieten op andere kreeftachtigen, 
voornamelijk tienpotigen (Decapoda), maar ook sommige 
zeepokken (Balanomorpha), bidsprinkhaankreeften (Stoma-
topoda) en een enkele pissebed (isopoda) dienen als gast-
heer. Het lichaam is opgebouwd uit een sterk vertakt ‘wor-
telstelsel’ dat in de gastheer groeit en een uitwendige zak 
waarin zich voornamelijk de geslachtsorganen bevinden. 
Vrijwel alle soorten leven in het mariene milieu.

	 Cyclus
Krabbenzakjes zijn tweeslachtig. Alleen de vrouwtjes ont-
wikkelen zich als parasiet. De mannetjes ontwikkelen zich 
niet verder dan tot cyprislarve. Zij bevruchten de reeds als 
parasiet groeiende vrouwtjes en sterven dan. Het vrouwtje 
produceert enkele honderden tot honderdduizenden eieren. 
in een uitwendige zak bevindt zich de broedholte waarin 
eieren zich tot nauplius- en zelden direct tot cyprislarve 
ontwikkelen. er zijn meestal vier naupliusstadia waarna een 
cyprisstadium volgt. er is een opening waardoor de larven 
naar buiten kunnen. De vrouwelijke larve is erg klein en 
nestelt zich in de gastheer.

	 Ecologie
Krabbenzakjes zijn doorgaans soortspecifiek in de keuze van 
hun gastheer. Het lichaam van de parasieten is opgebouwd 
uit een sterk vertakt ‘wortelstelsel’ dat in de gastheer groeit 
om voedsel op te nemen. De infectie veroorzaakt vaak een 
verandering bij de gastheer waaronder verandering van de 
secundaire geslachtskenmerken en vaak ook sterilisatie. 

	 Diversiteit
in totaal zijn wereldwijd circa 260 soorten beschreven (CHAN 

et Al. 2005). in Nederland zijn er drie gevestigd: Sacculina car
cini, Parthenopea subterranea en Peltogaster paguri (HUWAe 2001; 
C.H.j.M. Fransen pers. obs.).

 Animalia ▶ Arthropoda (fylum) ▶ Pancrustacea (subfylum) ▶ thecostraca (subklasse) ▶ Thoracica (orde)

 tHORACiCA - eeNDeNMOSSelS & ZeePOKKeN nederland 6	gevestigd (waarvan  exoot)
 CHARleS H.j.M. FRANSeN & WiM VeRVOORt wereld ca. 800	beschreven

met een endo- en een exopode) bezet met lange borstels. De 
ontwikkeling van het deel van het lichaam vóór de mond-
delen is verschillend; bij de eendenmossels is dit deel (soms 
sterk) verlengd; bij de zeepokken is dit deel een platte schijf 
waarop het lichaam stevig bevestigd is. Vrijwel alle soorten 
leven in het mariene milieu.

thoracica zijn permanent vastzittende (sessiele) Crustacea, 
die in drie ordes worden opgedeeld: eendenmossels (lepa-
domorpha) en zeepokken (Verrucomorpha en Balanomor-
pha). De carapax (mantel) omgeeft een groot gedeelte van 
het lichaam, maar laat ruimte voor het uitstulpen van zes 
paar thoracale ledematen (cirri) van het splijtpoottype (dus 

▲

Sacculina carcini
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