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	 Voorkomen
eikelwormen leven in U-vormige buizen in zand en mod-
der op de zeebodem. Over het algemeen zijn ze op allerlei 
dieptes te vinden, van de kustregio tot aan de diepzee.

	 Determinatie
VAN DeR HORSt 1927, HAyWARD & RylAND 1990.

	 Diversiteit
Wereldwijd zijn 90 soorten beschreven (CAMeRON 2010). er zijn 
eikelwormen langs de Nederlands kust verzameld, maar 
deze zijn nooit op naam gebracht (j. van der land pers. 
obs.). er worden twee soorten verwacht: Harrimania kupf
feri en Glossobalanus marginatus (HAyWARD & RylAND 1990, VAN 

DeR HORSt 1927).

chorda. De chorda is een dorsale streng van ste-
vig vezelachtig weefsel. Binnen de chordadieren 
worden drie subfyla onderscheiden: manteldie-
ren (tunicata of Urochordata), lancetvisjes 
(Cephalochordata), en gewervelde dieren (Ver-
tebrata). Deze worden hierna besproken. De 
verwantschappen tussen deze subfyla worden 

hierboven in de stamboom bij de Deuterostomia aange-
geven.

Chordadieren hebben, tenminste in het larvale stadium 
en in de basale groepen, een staart en een notochord of 

 Animalia ▶ Chordata (fylum)

 CHORDAtA - CHORDADieReN nederland 43	gevestigd (waarvan 47 exoten)
 eRiK j. VAN NieUKeRKeN wereld 64.733	beschreven

 Animalia ▶ Chordata (fylum) ▶ Tunicata (subfylum)

 tUNiCAtA (UROCHORDAtA) - MANtelDieReN nederland 6	gevestigd (waarvan 6 exoten)
 ARjAN GitteNBeRGeR wereld ca. 2760	beschreven

stroomopening per individu hebben, worden de uitstroom-
openingen bij veel kolonievormende soorten vaak door meer 
individuen gedeeld. in het larvale stadium zijn manteldieren, 
net als lancetvisjes, in het bezit van een chorda, die aan een 
ruggegraat doet denken. Hun staart met deze chorda verlie-
zen de zakpijpen echter op het moment dat het vrijzwem-
mende larvale stadium zich op de bodem vestigt. Mantelvis-
jes daarentegen blijven als volwassen dier vrijlevend in het 
plankton, en bezitten de staart gedurende hun hele leven. Ze 

De meeste manteldieren zijn sessiel en zijn omgeven door 
een mantel van cellulose. Manteldieren worden verdeeld in 
de klassen zakpijpen (Ascidiacea) en mantelvisjes (larvacea 
of Appendicularia). Zakpijpen zijn solitair of kolonievor-
mend. in Nederland bestaan solitaire soorten die slechts een 
paar millimeter groot worden en soorten die tot 20 cm hoog 
kunnen worden. Kolonievormende soorten kunnen meer-
dere vierkante meters van de bodem bedekken. elk individu 
heeft één instroomopening. terwijl solitaire soorten één uit-
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▶ 

Botrylloides violaceus

▶ ▶ 

embryo van Ciona


