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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-

Manteldieren -tunicata lancetvisjes - Cephalochordata Gewervelde dieren - Vertebrata

▶ 

Botrylloides violaceus

▶ ▶ 

embryo van Ciona
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	 Voorkomen
Zakpijpen zijn bodembewoners en mantelvisjes maken deel 
uit van het plankton. Ze komen langs de hele kust voor in 
vooral zout tot sterk brak water. De meeste zakpijpen heb-
ben een duidelijke voorkeur voor harde substraten zoals de 
dijken in Zeeland en de drijvende steigers in jachthavens. 
Zakpijpen kunnen in dichtheden van 0.000 individuen 
per m2 voorkomen (BUiZeR 1983). De meest algemene zakpijp-
soort in Nederland is de uit japan afkomstige druipzakpijp 
Didemnum vexillum die vooral in Zeeland grote oppervlak-
ten van de bodem volledig bedekt, waarbij hij zo goed als 
alles op zijn weg, zoals zeeanemonen, zeepokken en spon-
zen, overgroeit en zo verstikt (GitteNBeRGeR 2007, SteFANiAK et Al. 

2009). Mantelvisjes zijn alleen bekend uit de Oosterschelde en 
Waddenzee (BUiZeR 1983).

	 Determinatie
MillAR 1970, FRASeR 1981, BUiZeR 1983, HAyWARD & RylAND 1995, leeWiS 2002.

maken vaak een huisje van slijm, dat ze bij verstoring verla-
ten. Nederlandse mantelvisjes hebben een lichaamslengte 
van 0,5-2,5 mm (zonder staart of huisje), de staart kan tot 
viermaal zo lang zijn. Manteldieren leven in zee.

	 Cyclus
Manteldieren zijn tweeslachtig (hermafrodiet) wat betekent 
dat elk individu zowel mannelijke als vrouwelijke geslachts-
organen heeft. Bij veel soorten vindt de bevruchting extern 
plaats doordat zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtscel-
len in het water worden vrijgelaten. Bij sommige soorten, 
vooral de kolonievormende, worden alleen de mannelijke 
geslachtscellen in het water geloosd, waarna de bevruchting 
intern plaats vindt. Na de bevruchting vormt zich een kleine 
zwemmende larve die na enkele minuten tot weken, afhan-
kelijk van de soort, tegen de bodem aan botst. Naast geslach-
telijke voortplanting zijn verschillende soorten ook in staat 
tot ongeslachtelijke voorplanting door middel van kolonie-
vorming of het afsnoeren van gedeeltes van het lichaam.

	 Ecologie
Manteldieren filteren plankton uit het zeewater. Via een in-
stroomopening pompen zakpijpen actief water hun lichaam 
in, waarna ze dit door een filterende wand die is voorzien van 
bloedvaten weer naar de uitstroomopening duwen. Daarbij 
wordt zuurstof opgenomen in het bloedvaatstelsel en blijven 
voedseldeeltjes in de wand vastzitten. Deze deeltjes worden 
met kleine haartjes naar beneden in de maag geleid waar de 
vertering plaats vindt. De overgebleven afvalstoffen worden 
hierna via de anus weer bij de uitstroomopening uitgeschei-
den. Bij de mantelvisjes functioneert het slijmhuisje als filter-
systeem, vaak met in- en uitstroomopeningen.

	 Diversiteit
Wereldwijd zijn ongeveer 2760 soorten manteldieren be-
schreven (CHAPMAN 2009). in Nederland zijn 6 gevestigde 
soorten vastgesteld, 3 zakpijpen en drie mantelvisjes. On-
der de gevestigde soorten bevinden zich zes exoten. Daar-
naast zijn vijf niet-gevestigde soorten vastgesteld, waaron-
der twee in europa inheemse soorten en drie exoten.

	 Ecologie
lancetvisjes leven ingegraven in het zand op de zeebodem, 
waarbij ze voedseldeeltjes uit het water filteren. Hiervoor 
hebben ze kleine tentakels rondom de mond die helpen bij 
het opnemen van water. in het verteringskanaal worden 

enkele centimeters grote aalachtige diertjes, zonder adem-
halingsorganen en bloedvatstelsel en zonder echte kop. Als 
voorloper van een ruggengraat is wel een rugzenuw aan-
wezig, en een chorda met een gesegmenteerd spierstelsel. 
lancetvisjes zijn belangrijk voor ons begrip van de evolutie 
en morfologie van gewervelden, er is bijzonder veel onder-
zoek aan gedaan. Ze leven in het mariene milieu.

	 Cyclus
lancetvisjes hebben gescheiden seksen. De eieren en sperma-
cellen worden beide losgelaten in het water en de bevruch-
ting vindt dus buiten het lichaam plaats. Uit de bevruchte 
eieren ontwikkelen zich vrijzwemmende larven, die na een 
metamorfose uitgroeien tot volwassen exemplaren.

 Animalia ▶ Chordata (fylum) ▶ Cephalochordata (subfylum)

 CePHAlOCHORDAtA - lANCetViSjeS nederland (?) gevestigd
 NielS DAAN & HeNK j.l. HeeSSeN wereld 33	beschreven

▲ 

Clavelina lepadiformis

◀ 

lancetvisje  
Branchiostoma lanceolata


