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Lophotrochozoa

LOPHOTROCHOZOA

nederland 1828 gevestigd (waarvan 126 exoten)
wereld ruim 165.080 beschreven

Erik J. van Nieukerken

Platwormen - Plathyhelminthes

Buikharigen - Gastrotricha

De Lophotrochozoa werden als nieuwe groep ontdekt door
het moleculair onderzoek van de laatste 20 jaar en blijven
ook ondersteund in de nieuwste analyses (dunn et al. 2008, minelli 2009, paps et al. 2009, philippe et al. 2005). De naam is samengetrokken uit ‘Lophophorata’, dieren met een lofofoor (een
krans van tentakels) (bv. Brachiopoda en Ectoprocta) en
Trochozoa, dieren met een larvaal trochophorastadium
(Annelida en Mollusca). De naam ‘Lophotrochozoa’ wordt
hier in ruime zin gebruikt; sommige auteurs beperken die
groep tot de tak Phoronozoa tot en met Annelida (minelli

. De volgende fyla worden hieronder behandeld: platwormen (Platyhelminthes), buikharigen (Gastrotricha),
kaakmondjes (Gnathostomulida), raderdieren en stekel
snuitwormen (Syndermata), kransdiertjes (Cycliophora),
kelkdiertjes (Entoprocta), mosdiertjes (Ectoprocta), hoefijzerwormen (Phoronida), snoerwormen (Nemertea),
ringwormen (Annelida) en weekdieren (Mollusca). De
onderlinge verwantschappen zijn nog minder duidelijk en
de getoonde stamboom is een compromis, grotendeels
naar Minelli (2009).
2009)
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PLATYHELMINTHES - PLATWORMEN
Herman J.W.M. Cremers, Gerard van der Velde & Jaap van der Land

Afgeplatte, ongesegmenteerde wormen zonder lichaamsholte
en anus. Uit met name moleculair onderzoek is gebleken dat
de Acoelomorpha niet meer gerekend kunnen worden tot de

Trilhaarwormen - Turbellaria

nederland 428 gevestigd (waarvan 5 exoten),
nog tientallen verondersteld
wereld ca. 24.000 beschreven

echte platwormen (dawkins 2004, tyler et al. 2006-2009). Platwormen worden in twee groepen verdeeld: de Catenulida en de
Rhabditophora, waartoe alle overige vrijlevende en parasi-
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