
afb. 6. Kauwapparaat "lantaarn van Aristoteles" van een 
zeeëgel. (naar Moore, ed.-Treatise on Invert Paleont, 
part U, 1966) 

Levenswijze 

Alle zeeëgels zijn marien en allen leven benthonisch. Wat 
hun levenswijze betreft kunnen ze worden onderscheiden 
in infaunaal (in het sediment levende) en epifaunaal (op 
de zeebodem) levende vormen. De regulaire zeeëgels zijn 
vrijwel steeds epifaunaal. De meeste regelmatige vormen 
zijn zelfs bewoners van harde, rotsachtige ondergrond. 
Vele kunnen zich met behulp van de stekels over de bo
dem voortbewegen. Enkele gespecialiseerde vormen kun
nen zich, eveneens met behulp van de stekels, in vast ge
steente boren om zich daar een woonplaats te verschaf
fen. De epifaunale zeeëgels (dus vrijwel steeds Regularia) 
zijn meestal planteneters of alleseters. Er is waargenomen 
dat ook kleine, levende dieren worden verschalkt. 
De fossilisatiekans van de regulaire typen is betrekkelijk 
klein, juist door deze levenswijze op een hard substraat. 
De irregulaire typen, die meestal geheel of gedeeltelijk in 
het sediment - het toekomstig fossilisatie-medium - zitten, 
kent men fossiel veel beter. Zeeëgels met een infaunale 
levenswijze bevinden zich in een ligplaats in het sediment 
en bewegen zich langzaam in die bodem voorwaarts. Ge
specialiseerde buisvoetjes bouwen een adembuis en een 
sanitaire buis (zie afb. 3) en pag. 64). Het ingraven en voort
bewegen geschiedt hoofdzakelijk met behulp van de 
spatelvormige stekels die voor de mond en ter weerszijden 
daarvan zitten. Irregulaire zeeëgels zijn meest 'sediment 
feeders'. Zij nemen al het voor de mond komende sedi
ment zonder onderscheid tussen onverteerbare en eetbare 
delen naar binnen. In het darmkanaal wordt de organische 
component verteerd, terwijl de onverteerbare anorga
nische delen onmiddellijk weer worden uitgescheiden via 
de anus. 

Zeeëgels in vogelvlucht: systematiek der Echinoidea 

door G. Zuidema 
tekeningen: W. de Wit 

Aan de hand van voorbeelden zullen we de klasse der zee
egels nader bezien. Van de belangrijkste orden zijn ken
merkende vertegenwoordigers gekozen. De indeling van de 
Echinoidea is gegeven in tabel II. 

Subklasse Perischoechinoidea 
(Ordovicium-Recent) 

De Perischoechinoidea zijn regulaire zeeëgels met één of 
meer kolommen van plaatjes in de interambulacrale velden 
en met 2 tot 20 kolommen in de ambulacra. Ambulacrale 
plaatjes zijn niet samengesteld. Er zijn nooit uitwendige 
kieuwen en derhalve ook nooit kieuwspleten. De subklasse 
is hoofdzakelijk Paleozoisch, afgezien van de orde Cida-
roida die voorkomt van Siluur-Recent. Deze subklasse 

wordt binnen de Echinoidea als de meest primitieve be
schouwd. 

Orde Bothriocidaroida (Ordovicium) 

De orde Bothriocidaroida bestaat slechts uit één genus, 
Bothriocidaris. Dit geslacht wijkt zoveel af van andere 
vertegenwoordigers van de Perischoechinoidea dat er een 
aparte orde voor is opgericht. 

Bothriocidaris wordt gekenmerkt door het bezit van dikke 
skeletplaten, die niet zoals bij de volgende orde dakpans
gewijs over elkaar liggen. De ambulacra bestaan uit elk 2 
kolommen van platen, die eindigen in een oculaire plaat. 
Eén van de vijf oculaire platen vervult de functie van 
madreporenplaat. Genitale platen ontbreken. De interam-
bulacra bestaan uit één enkele kolom die niet tot het peri-
stoom doorloopt. 
Bothriocidaris is bekend uit Engeland (zie afb. 7). 
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tabel II 

Klasse ECHINOIDEA 

subklasse superorde orde 

Perischo
echinoidea 

Bothriocidaroida 
Echinocystitoida 
Palaechinoida 
Cidaroida 

Euechinoidea Diadematacea Echinothurioida 
Diadematoida 
Pedinoida 
Pygasteroida 

Echinacea Salenioida 
Hemicidaroida 
Phymosomatoida 
Arbacioida 
temnopleuroida 
Echinoida 
Plesiocidaroida 

Gnathostomata Holectypoida 
Clypeasteroida 

Atelostomata Cassiduloida 
Holasteroida 
Spatangoida 
Neolampadoida 

afb. 7. Bothriocidaris globulus Lambert & Thiéry, 1910 
Ordovicium, Engeland. 
a. zijaanzicht, b. oraal aanzicht, c. detail van ambulacrale 
plaat 
ware grootte VA cm. Tekening naar foto. 

Orde Echinocystitoida (Ordovicium - Perm) 

De orde Echinocystitoida is evenals de orde Bothrioci
daroida tot het Paleozoicum beperkt en omvat slechts een 
gering aantal genera. De orde wordt gekenmerkt door zeer 
sterk overlappende skeletplaten en een flexibel skelet. 
Ambulacrale platen duiken onder elkaar in de richting van 
de mond, de interambulacrale platen in tegengestelde rich
ting. Er zijn genitale platen in het apicaal systeem opge
nomen. Het aantal kolommen plaatjes per ambulacrum 
kan meer dan twee bedragen. Interambulacrale kolommen 
zijn er doorgaans zeer veel. In afb. 8, 9 en 10 zijn enkele 
vertegenwoordigers van deze orde weergegeven. 

afb. 8. Aulechinus spec. 

afb. 9. Eothuria spec. 

afb. 8 en 9 naar: Moore, ed. - Treatise on Invert. 
Paleont, Part U, 1966 

afb. 10. Plaatje en stekels van Lepidocentrus 
eifelianus 
Muller, 1857 
Midden-Devoon (Givetien). 
Prüm, West- Duits/and. 

Orde Palaechinoida (Siluur-Perm) 

De vertegenwoordigers van deze eveneens betrekkelijk on
belangrijke Paleozoische groep van Perischoechinoidea 
hebben een onbuigzame corona. De ambulacrale en inter
ambulacrale plaatjes liggen niet uitgesproken dakpansge
wijs over elkaar. De interambulacrale velden zijn samen
gesteld uit één of meer dan twee rijen plaatjes. De ambu
lacrale velden zijn samengesteld uit twee tot meer dan vier 
kolommen van plaatjes. Het ambulacrale veld ligt enigszins 
over het interambulacrale veld. 
Melonechinus (Onder-Carboon) is hiervan een voorbeeld. 
Deze heeft meer dan 4 rijen plaatjes per ambulacraalveld, 
er zijn ook vele interambulacrale plaatjesrijen. Zie afb. 11. 
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afb. 11. Melonechinus multiporus (Owen & Norwood, 
1864), Onder-Carboon 
A. Ambulacrale platen 
I. Interambulacrale platen 
naar: Moore, Lalicker, Fischer - Invertebrate Fossils, 
1952. 

afb. 12 Cidariscidaris, Recent, Sliema, (Malta) 
ware grootte van de corona 2 cm. 
De foto vertoont de orale zijde met in het centrum de 
lantaarn van Aristoteles. Let op de verschillende 
stekel-typen: enkele primaire en vele secundaire stekels. 
Ook zijn enkele grote tuberkels te zien. 
Foto: W.A. E vele in. 

Orde Cidaroida 

De Cidaroida vormen de enige orde van de Perischoechi
noidea die de grens van het Paleozoicum en het Mesozoi-
cum overschrijdt. Het is tevens de enige recent voor
komende groep van deze primitieve subklasse. 
De Cidaroida hebben sinds het Mesozoicum een stevige 
corona met doorgaans 2 kolommen ambulacrale plaatjes 
per veld. De interambulacrale velden hebben elk 2 of meer 
(Paleozoisch) kolommen plaatjes. De interambulacrale vel
den bezitten grote zeskantige plaatjes met hierop vaak res
pectabele primaire stekels. Deze kunnen groter zijn dan de 
egel zelf. De stekels zijn vaak overlangs gegroefd of van 
dorentjes voorzien, ze kunnen knotsvormig, spits of nog 
anders van vorm zijn. Om de grote tuberkels kunnen soms 
veel kleine liggen voor de secundaire stekels. 

De Cidaroida zijn een goed voorbeeld van radiaal-symme-
trische zeeëgels (afb. 12). Een lantaarn van Aristoteles is 
aanwezig. 
De Cidaroida zijn meestal niet zo moeilijk van de andere 
orden uit de subklasse der Perischoechinoidea te onder
scheiden door hun zeskantige plaatjes en grote tuberkels. 
Het onderscheid met vele groepen van de Echinacea 
(Euechinoidea), bijvoorbeeld met de Hemicidaroida, is 
evenwel moeilijk te maken. De vaak prachtige stekels 
worden dikwijls los gevonden. Een enkele keer worden de 
stekels wel eens bij of zelfs aan een fossiele Cidaris-ach-
tige gevonden, maar dit is een zeldzaamheid. Afb. 13. 

Familie Archaeocidaridae 
Eocidaris laevispina (Sandberger & Sandberger, 1850-
1856. 
Devoon 
Heiligenhaus-Hofermühle, West-Duitsland 
ware grootte der afgebeelde plaatjes 8 mm. Afb. 14. 

afb. 13. Verschillende stekel-typen van Cidaroida 
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Familie Cidaridae 
Cidaris seeptriiera (Parkinson, 1811), 
Krijt (Campanien) 
Steilkust Talmont, Frankrijk 
grootte afgebeeld exemplaar 4 cm. Afb. 15. 

Familie Cidaridae 
Paracidaris florigemma (Phillips, 1829), 
Jura (Oxfordien) 
groeve te Novion, Frankrijk 
ware grootte van het afgebeelde exemplaar: 5 cm. 
Afb. 16. 

Subklasse Euechinoidea 
(Boven-Trias-Recent) 

De subklasse Euechinoidea wordt gekenmerkt door de 
aanwezigheid van uitwendige kieuwen of de afstamming 
van dergelijke vormen. De corona is opgebouwd uit twee-
kolommige ambulacra en interambulacra (totaal dus 20 
kolommen plaatjes). Binnen de subklasse komen zowel 
regulaire als irregulaire vormen voor. De regulaire typen 
lijken in hun algemene bouw meestal zeer sterk op de Cida
roida. Er worden 18 ordes onderscheiden, gegroepeerd in 
een viertal superordes. De superordes der Diadematacea 
en der Echinacea omvatten hoofdzakelijk regulaire typen 
(hoewel ook binnen die groepen vertegenwoordigers voor-
komen met een naar achter verplaatste anus). Binnen deze 
superordes komt steeds een lantaarn van Aristoteles voor. 
De Gnathostomata en de Atelostomata zijn superordes 
met uitsluitend irregulaire vormen (de anus ligt steeds bui-
ten het apicaal systeem). Slechts bij de superorde der Ate
lostomata ontbreekt de lantaarn van Aristoteles. 

Superorde Diadematacea 
(Boven-Trias-Recent) 

De Diadematacea worden gekenmerkt door geperforeerde 
stekels en de aanwezigheid van een lantaarn van Aristote
les die volgens het Cidaris-achtige type is gebouwd. De 
ambulacra hebben bij latere vormen meestal samengestel-
de platen (dat zijn ambulacrale platen die zijn samenge-
steld uit twee of meer afzonderlijke plaatjes die elk 
gaatjes voor het doorlaten van de buisvoetjes bezitten, 
maar die bij elkaar horen omdat een grote primaire tuber
kel de grenzen van de afzonderlijke plaatjes overschrijdt). 
Er zijn steeds kieuwspleten aanwezig. De meeste vormen 
zijn regulair, maar bij de orde der Pygasteroida ligt de anus 
buiten het apicaal systeem. Het peristoom is bedekt door 
vijf paren orale platen. Ten opzichte van de andere super
ordes van de Euechinoidea zijn de Diadematacea van 
ondergeschikt belang. De meeste bekende vertegenwoor
digers zijn recent Ze komen voor in het Atlantisch en het 
Indopacifisch gebied. 

Familie Diadematidae 
Echinothrix calamaris (Pallas, 1774), 
Recent 
Indonesie 
Het afgebeelde exemplaar meet 4 cm en is ge-
tekend naar een foto. Afb. 17. 
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Familie Diadematidae 
Eodiadema minutum (Buckmann, 1857) 
Jura (Onder-Lias) 
omgeving Hannover, West-Duitsland 
ware grootte afgebeeld exemplaar 5 mm, afb. 18. 

Superorde Echinacea (Boven-Trias-Recent) 

De meeste geslachten hebben een min of meer halfbol-
ronde, onbuigzame schaal, van onderen wat afgeplat. De 
symmetrie is radiaal, behalve de ligging van het periproct, 
die excentrisch is binnen het apicaal systeem. 
Er is een lantaarn van Aristoteles, die echter afwijkt van 
die der Diadematacea. De ambulacrale plaatjes zijn over 
het algemeen samengesteld. De stekels der Echinacea zijn 
stevig en tamelijk massief, als bij de Cidaroida. Tot deze 
superorde behoren vele prachtige zeeëgels. 

Orde Salenioida (? Boven-Trias-Recent) 

Familie Acrosaleniidae 
Acrosalenia lamarcki (Desmoulins, 1836). 
Jura (Bathonien) 
groeve te Le Wast, Boulogne, Frankrijk 
ware grootte 2 cm, afb. 19. 
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Familie Acrosaleniidae 
Acrosaleniapustu/osa (Forbes, 1852) 
Jura (Bathonien) 
Groeve bij Sibford, Engeland, 
ware grootte 2 cm, afb. 20. 

Familie Saleniidae 
Salenia scutigera (Munster, 1826) 
Krijt (Boven-Campanien) 
steilkust Talmont, Frankrijk, 
ware grootte 2Vz cm, afb. 21 

Familie Saleniidae 
Salenidia maestrichtensis (Schlüter, 1902) 
Krijt (Maastrichtien) 
groeve Curfs, Meerssen, Limburg, 
ware grootte tussen 3 en 6 mm, afb. 22 
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Orde Hemicidaroida (Boven-Trias-Boven-Krijt) Familie Hemicidaridae 
Hemicidaris luciensis d'Orbigny, 1850 
Jura (Bathonien) 
Luc-sur-Mer, Frankrijk 
ware grootte 21/2 cm, grootste stekel 5 cm; 
foto: W.A. Evelein, afb. 23. 

Familie Hemicidaridae 
Hemicidariscrenu/aris (Lamarck, 1816) 
Jura (Oxfordien) 
groeve te Novion, Frankrijk 
ware grootte tussen 2 en 31/2 cm, afb. 24 

Familie Pseudodiadematidae 
Polydiadema mamillanum (Roemer, 1836) 
Jura (Bathonien) 
steilwand kust Luc-sur-Mer, Frankrijk 
ware grootte VA cm, afb. 25 
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Familie Pseudodiadematidae 
Tetragramma variolare (Brongniart, 1822) 
Krijt (Cenomaan) 
groeve te Wilmington, Engeland 
ware grootte 31/2 cm, afb. 26 

Familie Stomechidae 
Polycyphus normannus (Agassiz & Desor, 1847) 
Jura (Bathonien) 
steilwand kust Luc-sur-Mer, Frankrijk 
ware grootte 13 mm, afb. 28 

Orde Phymosomatoida (Onder-Jura-Recent) 

Familie Phymosomatidae 
Phymosoma ornatissimum (Agassiz, 1846) 
Krijt (Onder-Campanien) 
tijdelijke ontsluitingen Coesfeld, West-Duitsland 
ware grootte 4 cm, afb. 27 

Orde Arbacioida (Midden-Jura-Recent) 

Familie Arbaciidae 
Coe/op/eurus equis (Leske, 1778) 
Tertiair (Eoceen) 
Berga bij Vich, N van Barcelona, Spanje 
ware grootte 2 cm, afb. 29 

Familie Arbaciidae 
Cottaldia benettiae (Koenig, 1820) 
Krijt (Cenomaan) 
groeve te Wilmington, Engeland 
ware grootte 7 mm, afb. 30 
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Superorde onzeker (Echinacea of Diadematacea) 

Orde Orthopsida (Onder-Jura-Boven-Krijt) 

Familie Orthopsidae 
Orthopsis miliaris (d'Archiac, 1835) 
Krijt (Maastrichtien) 
steilkust Merchers, Frankrijk 
ware grootte 2 cm, afb. 31 

Superorde Gnathostomata (Jura-Recent) 

Bij deze ligt het periproct buiten het apicaal systeem. De 
ambulacraalplaten zijn enkelvoudig. De ambulacra zelf 
zijn alle gelijk van vorm en vaak bladvormig. De stekels 
zijn hoi. Meestal is er een lantaarn van Aristoteles. Het 
peristoom en het apicaal systeem liggen meestal tegenover 
elkaar. 
De superorde Gnathostomata wordt verdeeld in twee be-
kende orden: 

Holectypoida 
Clypeasteroida 

Orde Holectypoida 

Dit zijn primitieve, niet-regulaire zeeegels. Ze zijn betrek-
kelijk klein en hebben een tamelijk ronde of eivormige 
omtrek. Aan de onderzijde zijn ze meestal plat. De 
ambulacrale velden zijn altijd smaller dan de interambula
crale velden en lopen bandvormig over de corona en wel 
van het apicaal systeem aan de aborale zijde naar het peri
stoom aan de orale zijde. Deze ambulacraalvelden zijn 
samengesteld uit enkelvoudige doorboorde plaatjes (zg. 
primaire plaatjes) en ingesloten halve plaatjes. Het peri
stoom ligt meestal centraal aan de orale zijde met aan de 
binnenzijde de aurikels. Dit zijn naar binnen gebogen, oor-
vormige uitsteeksels, die de einden van de ambulacrale 
velden markeren en dienen voor de bevestiging van de 
spieren die het kauwapparaat bewegen. Bij fossiele exem-
plaren zijn deze halfronde auriculae slechts hoogst zelden 
zichtbaar. Het periproct ligt buiten het apicaal systeem en 
is in de regel groot. Het apicaal systeem is kompakt en be
staat uit vijf genitale en vijf oculaire plaatjes, waarbij het 
achterste genitale plaatje vaak niet is doorboord. In enkele 
gevallen ontbreekt een van de genitale plaatjes. Er is een 
lantaarn van Aristoteles aanwezig. Deze is omgekeerd 
conisch met uitgeholde tanden van gelijke grootte en 
vorm. De stekels zijn klein. 

Familie Holectypidae 
Holectypus depressus (Leske, 1778) 
Jura (Oxfordien) 
groeve bij Ely bij Oxford, Engeland 
ware grootte 3 cm, afb. 32. 

Familie Discoididae 
Discoidessubucula (Leske, 1778), 
(=Echinites subucuius) 
Krijt (Cenomaan) 
groeve bij Wilmington, Engeland 
ware grootte 1 cm, afb. 33. 

Familie Conulidae 
Conulussubrotundus (Mantell, 1822) 
Krijt (Turoon) 
groeve Hollekamp, Wullen, West-Duitsland 
ware grootte 214 cm, afb. 34 
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Familie Galeritidae 
Galerites vulgaris (Leske, 1778) 
Krijt (Senoon) 
steilkust, Ahrenshoop, Oost-Duitsland 
ware grootte tussen 2 en 3 cm, afb. 35 

Familie Galeritidae 
Galerites stadensis 
Tertiair (Danien) 
Faxe, Denemarken 
ware grootte 3 cm, afb. 36 

Familie Galeritidae 
Galerites sulcatoradiatus (Goldfuss, 1826) 
Krijt (Campanien) 
groeve te Halembaye, België 
ware grootte tussen 1 en 2 cm, afb. 37 

Orde Clypeasteroida (Senoon-Recent) 

De zeeëgels die tot de orde der Clypeasteroida behoren 
hebben meestal een sterk afgeplatte vorm, behalve juist de 
leden van de familie Clypeasteridae. Deze zijn soms hoog 
gewelfd met een typische hoedvorm. Zij kunnen 15 cm 
in doorsnee meten. 
Ze leven ingegraven met hun bovenkant juist aan het zee
bodemoppervlak. Hun doorsnee is rondachtig of flauw vijf
hoekig. Aan de aborale zijde zijn er 5 duidelijke petalen. 
Dit zijn ambulacrale velden, waarop de rijen plaatjes ellips
vormig gerangschikt zijn. De ellipsen tezamen lijken op 
een bloemkroon, vandaar dan ook de naam petalen (= 
bloemkroonbladeren). 
De mond is klein en heeft een lantaarn van Aristoteles. 
Het periproct is eveneens klein. De genitaalplaten zijn tot 
één plaat versmolten. De madreporenplaat ligt tussen vijf 
regelmatig geplaatste genitale openingen. Binnenin het 
skelet zijn kalkpijlers ter versteviging van de teergebouwde 
corona. Vele korte stekels verzorgen het graafwerk en de 
voortbeweging van het dier. Clypeasteroidea leven in de 
getijdezone, vaak in grote groepen. Ze eten zand en mod
der waarin organisch materiaal voorkomt. Aan de levens
omstandigheden in moderne zeeën hebben ze zich uit
stekend aangepast. 
Bekende recente vertegenwoordigers zijn de zg. "sanddol-
lars" aan de kusten van Florida (VS) en elders. 

Familie Fibulariidae 
Echinocyamuspusillus Muller, 1776 
Kwartair (Pleistoceen, Eemien) 
opgespoten terrein, Halfweg, Holland 
ware grootte 1 cm, afb. 38 

Familie Fibulariidae 
Scute/lina lenticularis (Lamarck, 1816) 
Tertiair (Mioceen, Helvetien) 
Pauvrelay, Frankrijk 
ware grootte V2 cm, afb. 39 
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Familie Clypeasteridae 
Clypeaster scillae Desmoulins, 1837 
Tertiair (Midden-Mioceen) 
Müllendorf, Leithagebergte, Oostenrijk 
ware grootte 10 cm, afb. 40 

Familie Clypeasteridae 
Clypeaster altus a/ticostatus Michelin, 1861 
Tertiair (Mioceen) 
Tarragona, Spanje 
ware grootte 15 cm, afb. 41 

Familie Laganidae 
Peronella laganum neolaganum (Agassiz, 1841) 
Tertiair (Mioceen) 
Blaye bij Bordeaux, Frankrijk 
ware grootte 2Vz cm, afb. 42 

Familie Scutellidae 
Scutella subrotunda (Leske, 1778) 
Tertiair (Mioceen) 
Bollène, Rhone-dal, Frankrijk 
ware grootte 8 cm, afb. 43 
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Superorde Atelostomata (Jura-Recent) 

Bij de Atelostomata ligt het periproct buiten het apicaal 
systeem. Er zijn geen samengestelde ambulacrale plaatjes. 
Apicaal systeem en peristoom liggen zelden tegenover el
kaar. De primaire stekels zijn hoi. De interambulacraal-
platen aan de orale zijde zijn altijd breder dan de ambu-
lacraalplaten. 
De Atelostomata vormen een zeer grote groep. 

Orde Cassiduloida (Onder-Jura-Recent) 

Vertegenwoordigers van de orde der Cassiduloida hebben 
dikwijls aan de orale zijde een apart patroon dat hen van 

alle andere zeeegels onderscheidt Het is de zg. floscelle, 
een bloemvormig patroon van afwisselende ambulacrale 
depressies en interambulacrale welvingen, wat meestal een 
diepe mondvorm te zien geeft. De Cassiduloida zijn vaak 
kleine zeeegels; ze bezitten kleine tuberkels en stekels. 
Hun aborale zijde geeft petalen te zien. De ambulacrale 
plaatjes staan heel dicht bij elkaar, zodat voor een groot 
aantal podia plaats is. Het apicaal systeem is klein en rond-
achtig. De madreporenplaat heeft zich hierbij aangepast. 
Het peristoom ligt centraal of subcentraal aan de orale 
zijde. De plaats van het periproct kan varieren. Bij de 
oudste Cassiduloiden ligt het nog dikwijls tegen het apicaal 
systeem aan. Bij latere vormen ligt de anus aan de rand of 
zelfs aan de onderzijde. 

Familie Clypeidae 
Pygurus jurensis (Agg. & Desor, 1846) 
Jura (Kimmeridgien) 
Osnabruck, West-Duitsland 
ware grootte 31/2 cm, afb. 45 Familie Nucleolitidae 

Nucleolites orbicularis (Phillips, 1829) 
Jura (Bathonien) (= Echinobrissus) 
Carriere de Marbre, Hydrequent, Boulonnais, Frankrijk 
ware grootte 2 cm, afb. 46 
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Familie Nucleolitidae 
Nucleolites baueri (Dames, 1872) 
Jura (Kimmeridgien) 
Osnabrück, West-Duitsland 
ware grootte VA cm, afb. 47 

Familie Nucleolitidae 
Oolopygus jandrainensis Smiser, 1935 
Krijt (Campanien) 
groeve te Halembaye, België 
ware grootte 2 cm, afb. 49 

Familie Nucleolitidae 
Catopyguscolumbarius (Lamarck, 1816) 
Krijt (Cenomaan) 
Wilmington, Engeland 
ware grootte 2 cm, afb. 48 

Familie Echinolampidae 
Echinolampas affinis (Goldfuss, 1826) 
Tertiair (Eoceen, Ledien) 
zandgroeve te Balegem, België 
ware grootte 4% cm, afb. 50 
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Familie Faujasiidae 
Faujasia apical is (Desor, 1847) 
Krijt (Maastrichtien) 
groeve Curfs, Meerssen, Limburg 
ware grootte tussen 2 en 3 cm, afb. 52 

Familie Cassidulidae 
Rhynchopygus lapiscancri (Leske, 1778) 
(= Procassidulus lapiscancri) 
Krijt (Maastrichtien) 
groeve Curfs, Meerssen, Limburg 
en groeve E.N.C.I., Maastricht, Limburg 
ware grootte tussen 1 en VA cm, afb. 53 

Orde Holasteroida (Jura-Recent) 

De zeeegels van deze orde zijn ovaal van vorm en hebben 
een hoog gewelfde schaal, terwijl de orale zijde vlak is. Zij 
bezitten een langgerekt apicaal systeem. Er zijn 4 genitaal-
platen in plaats van 5. De vier gepaarde petalen (ambu-
lacraalvelden) liggen niet in een depressie, ze zijn zeer een-
voudig en hebben smalle rijen porien; de petaal aan de 
voorkant wijkt van de andere af en ligt in een groef in de 

corona zoals bij Hemipneustes duidelijk te zien is. Het 
peristoom zit niet in het midden van de orale zijde, maar 
meer naar voren en de eerste plaat achter de mond steekt 
vaak als een soort "lip" naar voren. Bij andere soorten is 
het peristoom rondachtig tienhoekig. De floscelle en lan
taarn van Aristoteles ontbreken. Enkele soorten bezitten 
fasciolen. De tuberkels en stekels zijn zeer klein en wor
den zelden fossiel gevonden. Het periproct ligt aan de rand 
van de corona, of er iets boven of onder. 
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Familie Holasteridae 
Ho/aster crednerianus (Elbert, 1902) 
Krijt (Turoon) 
groevete Brochtenbeck, West-Duitsland 
ware grootte 6V2 cm, afb. 56 

Familie Holasteridae 
Holaster trecensis (Leymerie, 1842) 
Krijt (Cenomaan) 
groeve te Wilmington, Engeland 
ware grootte 3 cm, afb. 57 

Familie Holasteridae 
Galeola senonensis (d'Orbigny) 
Krijt (Onder-Campanien) 
groeve te Hover bij Hannover, West-Duitsland 
ware grootte tussen 21/2 en 3 cm, afb. 58 
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Familie Holasteridae 
Galeola papillosa Klein, 1734 
Krijt (Onder-Campanien) 
groeve te Hover bij Hannover, West-Duitsland 
ware grootte 3% cm, afb. 59 

Familie Holasteridae 
Sternotaxis planus (Mantell, 1822) 
Krijt (Turoon) 
groeve Hollekamp, Wullen, West-Duitsland 
ware grootte 314 cm, afb. 60 
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Familie Holasteridae 
Echinocorys graves/ (Desor, 1847) 
Krijt (Turoon) 
groeve Hollekamp, Wüllen, West-Duitsland 
ware grootte 6 cm, afb. 63 

Familie Holasteridae 
Hemipneustes striatoradiatus (Leske, 1778) 
Krijt (Maastrichtien) 
groeve Curfs, Meerssen, Limburg 
ware grootte tussen 6 en 11 cm, afb. 64 

81 



Familie Holasteridae 
Infu/asterexcentricus Woodward, 1833 
Krijt (Turoon) 
groeve Hollekamp, Wullen, West-Duitsland 
ware grootte 414 cm, afb. 65 

Familie Holasteridae 
Off aster pilula (Lamarck, 1816) 
Krijt (Onder-Campanien) 
groeve te Hover bij Hannover, West-Duitsland 
ware grootte 2 cm, afb. 66 

Orde Spatangoida (Onder-Krijt-Recent) 

De Spatangoida of hartzeeegels zijn over het algemeen 
ovaal van vorm, aan de achterzijde iets puntiger dan aan 
de voorkant, die op de plaats van het ambulacrale veld iets 
is ingedeukt. De vier andere ambulacrale velden hebben de 
petaloide vorm van de Cassiduloida; de rijen plaatjes zijn 
ellipsvormig en liggen vaak in een depressie. Aan de orale 
zijde vormen de ambulacra een ster om de mond. Ook hier 
dienen de podia die bij de petalen horen voor de ademha-
ling. 
De leden der familie Micrasteridae hebben de duidelijkste 
hartvorm. Reeksen van zeer kleine knotsvormige stekeltjes 
vormen bandvormige figuren, zg. fasciolen, op de corona. 
Op de naakte schaal ziet men deze fasciolen als bandvor
mige zones. Deze zones bevatten behalve de vele knots
vormige stekeltjes een groot aantal minuscule bultjes en 
slijmklieren met een sterke afscheiding. De stekeltjes zijn 
dicht bezet met trilhaartjes, die door hun beweging een 
waterstroom kunnen opwekken. Zie voor de fasciolen 
Hem/aster rovanus. 
De corona is wel uit zeskantige plaatjes opgebouwd, maar 
veel minder duidelijk en in elk geval minder regelmatig 
dan bij de Regularia. 
Op de interambulacrale plaatjes dragen de Spatangoida 
lange, dunne en scherpe stekels, ze zijn altijd gebogen, 
nooit geribd en ze bezitten een zeer fijne sponsachtige 
netstructuur. De verdeling van de tuberkels op de corona 
is onregelmatiger dan bij de Regularia. Naar gelang de 
plaats op de schaal zijn ze verschillend gevormd. De tuber
kels staan meestal op een niet verdiept of schotelvormig 
scherpbegrensd vlak plaatje en deze plaatjes kunnen op be-
paalde delen van de corona allemaal in dezelfde richting 
scheef staan. 
De tuberkels op de orale zijde zijn het grootst. Op de 
aborale zijde zijn ze meestal afgeplat en klein, waarop het 
kleine vaak doorboorde gewrichtsknobbeltje staat. Soms 

liggen tussen de fasciolen grote tuberkels in een verdieping 
in de schaal. Aan de orale zijde kunnen de stekels goot-
vormig of lepelvormig zijn, als werktuigen bij het graven. 
Elk dier bezit enige honderden of duizenden van deze 
stekels. 
Het periproct ligt aan de rand van de corona. Het peri
stoom zit niet in het midden van de orale zijde, maar meer 
naar voren. Er is geen kauwapparaat; de eerste plaat achter 
de mond is verbreed en wordt sternum of plastrum ge
noemd. Ook de madreporenplaat, centraal gelegen op de 
aborale zijde, is iets uitgerekt. Er zijn maximaal vier geni
tale plaatjes en porien. 

Familie Toxasteridae 
Toxaster amplus (d'Orbigny, 1853) 
Krijt (Hauterivien) 
Var-vallei, Frankrijk 
ware grootte 31/2 cm, afb. 67 
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Familie Toxasteridae 
Heteraster oblongus (Brongniart, 1821) 
Krijt (Cenomaan) 
Teruel, Spanje 
ware grootte 3 cm, afb. 68 

Familie Toxasteridae 
Isomicraster stolleyi (Lambert, 1901) 
Krijt (Boven-Campanien) 
groeve te Misburg bij Hannover, West-Duitsland 
ware grootte 41/2 cm, afb. 69 

Familie Hemiasteridae 
Hemiaster prunella (Lamarck, 1816) 
(= Bolbaster prunella) 
Krijt (Maastrichtien) 
groeve E.N.C.I., Maastricht, Limburg 
ware grootte 11/2 cm, afb. 70 

Familie Hemiasteridae 
Hemiaster royanus 
Krijt (Maastrichtien) 
steilkust Merschers, Frankrijk 
ware grootte 1 cm, afb. 71 
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Familie Hemiasteridae 
Opissastercotteaui (Wright, 1855) 
Tertiair (Mioceen) 
Sliema, Malta 
ware grootte 5 cm, afb. 72 

Familie Hemiasteridae 
Schizaster parkinsoni (Defrance, 1827) 
Tertiair (Mioceen) 
Sliema, Malta 
ware grootte 4 cm, afb. 73 

Familie Micrasteridae 
Micraster glyphus Sch lü ter, 1869 
Krijt (Campanien) 
groeve te Holtwick, Höver bij Hannover, West-
Du itsland 
ware grootte 6 cm, afb. 74 
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Familie Micrasteridae 
Micraster schröderi Stolley, 1892 
Krijt (Campanien) 
groeve te Höver bij Hannover, West-Duitsland 
ware grootte 6!4 cm, afb. 75 

Familie Micrasteridae 
Micraster leskei (Desmoulins, 1837) 
Krijt (Turoon) 
groeve Hollekamp, Wüllen, West-Duitsland 
ware grootte 5 cm, afb. 76 
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Familie Micrasteridae 
Gibbaster gibbus (Lamarck, 1816) 
(=Micraster gibbus) 
Krijt (Onder-Campanien) 
groeve te Erwitte, West-Duitsland 
ware grootte 5 cm, afb. 77 

Familie Micrasteridae 
Brissopneustes danicus (Cotteau, 1887) 
Tertiair (Danien) 
Assen, Denemarken 
ware grootte 3 cm, afb. 78 

Familie Spatangidae 
Maretia hoffmanni (Goldfuss, 1826) 
(= Spatangus hoffmanni) 
Tertiair (Oligoceen) 
Bunde, Doberg, West-Duitsland 
ware grootte 2% cm, afb. 79 
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