de nederlandse biodiversiteit

een zoetwaterslak. Vele van de bodem- en zoetwatersoorten
zijn (voorlopig) ook nog maar alleen uit Nederland bekend,
naar schatting enkele tientallen soorten.

in mest, in compost, etc. Ze kunnen zeer hoge dichtheden
bereiken: in de bodem kunnen tot 50 miljoen individuen
per m2 worden aangetroffen (bongers 1988).

Voorkomen
Vier van de vijf meercellige dieren op aarde zijn nematoden.
Ze komen werkelijk overal voor waar organisch materiaal
wordt afgebroken of voedselplanten en prooidieren aanwezig zijn; zowel in de grond, in en op de bodem van zoet en
zout water, in planten en dieren, op boomstammen, in mos,

Determinatie
Parasitaire nematoden:

skrjabin 1949-1979, delyamure 1955, barus

(genusniveau). Terres
trische nematoden en zoetwaternematoden: bongers 1994, andrássy 2005, 2007, 2009. Mariene nematoden: platt & warwick 1983,
et al. 1978, anderson et al. 2009, gibson 2010

1988, warwick et al. 1998.

Animalia ▶ Nematomorpha (fylum)

NEMATOMORPHA - PAARDENHAARWORMEN
Jaap van der Land

Zeer dunne, ongesegmenteerde wormen met een lichaamsholte (pseudocoeloom) die opgevuld kan zijn met cellen
(mesenchym). De lichaamslengte varieert van 1 cm tot 1 m.
Deze wormen hebben geen bloedsomloop en ademhalingsen uitscheidingsorganen, en het darmkanaal is gereduceerd.
Adulten leven zowel in zoet water als in de zee, larven zijn
parasieten.
Cyclus
Paardenhaarwormen hebben een geslachtelijke voortplanting. De mannetjes en vrouwtjes komen samen in groepen
om te paren en de eitjes worden inwendig bevrucht (thomas
et al. 2002). Hierna worden de eieren in een streng, omgeven
door een geleiachtige substantie, afgezet. Uit de eieren komen larven, waarvan het lichaam haakjes en het voorste
gedeelte een grote haak heeft, waarmee mogelijk de gastheer wordt binnengedrongen. Eenmaal volwassen verlaten
de wormen de gastheer en leven vrij in het water.

▶
Paardenhaarworm

nederland 8 gevestigd, nog 14 verwacht
wereld 331 beschreven

Ecologie
De larven zijn parasieten in insecten en kreeftachtigen.
Nadat ze een gastheer zijn binnengedrongen, boren ze een
gat in het verteringskanaal zodat ze zich met de haemolymfe (‘bloed’) kunnen voeden. De gastheer wordt aangezet om veel te lopen en te springen, waardoor de kans
groot is dat het dier in het water terecht komt (thomas et
al. 2002). Als een gastheer wordt opgegeten door een predator, dan is de worm soms in staat om uit de gastheer en de
predator te ontsnappen door zich door de monden heen
naar buiten te wringen (ponton et al. 2002). Als de larve in
het lichaam van de gastheer metamorfoseert naar adult,
worden de mond (farynx) en het darmkanaal onbruikbaar. De volwassen wormen verlaten de gastheer en zijn
dan dus vrijlevend. In dit stadium eten de wormen niet
meer.
Diversiteit
In totaal zijn er 331 beschreven soorten, terwijl er ongeveer
2000 worden verwacht (poinar 2008). In Nederland zijn acht
soorten vastgesteld in zoet water, maar de nomenclatuur is
oud en onbetrouwbaar (mol 1984, schuurmans stekhoven 1934).
Er kunnen nog 14 soorten verwacht worden, waaronder één
mariene soort (heinze 1941, schuurmans stekhoven 1934).
Voorkomen
Paardenhaarwormen leven in vochtige gebieden. Er wordt
te weinig onderzoek aan deze dieren gedaan om iets te zeggen over patronen in voorkomen, talrijkheid en veranderingen in de soortensamenstelling.
Determinatie
Zout water: schuurmans stekhoven 1934. Zoet water:

schmidt-

rhaesa 1997.

Animalia ▶ Tardigrada (fylum)

TARDIGRADA - BEERDIERTJES
Jan van Arkel

Tot 1 mm grote cilindrische organismen met vier paar ongelede pootjes met klauwtjes. Beerdiertjes komen in het
mariene (inclusief litorale), aquatische en terrestrische milieu voor. Terrestrische beerdiertjes staan bekend om hun



nederland 27 gevestigd, nog ca. 100 verwacht
wereld 1045 beschreven

vermogen om in vrijwel uitgedroogde staat lange perioden
zonder water te overleven. Beerdiertjes zijn opgebouwd uit
vijf segmenten. Een kopsegment met de monddelen en
eventuele oogvlekken, drie lichaamssegmenten met elk

