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Fie 1 Schemavaneenbloedzuiger,gezienvandeventralezijde.A=achterlichaam;C=clitellum;H- hechtschijf;'M =mondschijf ofvoorste zuignap;S=segmentuit 5ringen bestaande;ST=segmentaletekening;
V=voorlichaam. Ç=vrouwelijke geslachtsopening; â=mannelijke geslachtsopening.
Fie 2 SchemavanGlossiphoniacomplanata. Gezienvandedorsalezijde. P=prostomium eenvóórde
mondgelegen segment;I-XXVI=denummers der segmenten, eenvolledig segment omvat drieringen.
9= deplaatswaaraandeventralezijde devrouwelijke geslachtsopening iste vinden;â = idemdemanneDeofe'nîâentohTuie enIlle segment.Dedonkerelengtestrepen zijn gepigmenteerdedelen vandehuid,
diedoor lichter gekleurde wratten zijn onderbroken.

VOORWOORD
Na deuitgave in 1960van de „Wetenschappelijke Mededelingen no. 39: „De Nederlandse Bloedzuigers" zijn vele nieuwe biologische bijzonderheden over deze diergroep bekend geworden. In
verband hiermede isdetekst van dezetweede druk belangrijk gewijzigd.
Aan deillustraties,diedoor wijlen A.Middelhoek voor de eerste uitgavewerden vervaardigd,
zijn slechts enkele figuren toegevoegd.
Eenvan de in de eerste druk genoemde auteurs nl.prof. dr. H.Engel mocht het verschijnen
van dezeverbeterde druk niet beleven.

ALGEMEEN OVERZICHT
Bloedzuigers vormen eenklassevanhet phylum der Annelida of ringwormen.Zij leven ectoparasitair of als roofdier. Het wormvormig lichaam isgewoonlijk dorsoventraal afgeplat, vooraanversmald en aan beide einden vaneenzuignap ofhechtschijf voorzien.Zoalsbij alleringwormen bestaat het lichaam uit eengroot aantal segmenten. Dezezijn vanbuitenaf niet eenvoudigte herkennen, omdat elk segment weer inringen isverdeeld (fig. 1,S).Het aantal ringen per segment isiniedergenus(geslacht) constant. De segmenten zijn meestal te herkennen
aanhet regelmatig terugkeren van deuitwendige tekening, structuur, wratten, zijblaasjes, of
aan deverschillende breedte van de ringen.Het voorste lichaamsdeel (voorlichaam) bestaat
uit segmenten met een gereduceerd aantal ringen. Aanhet zadel (clitellum) enhet daarachter
liggende lichaamsdeel (achterlichaam) ishet aantal ringen per segment meestal constant (fig. 2).
Dit kanvariëren van 3tot 14.Het clitellum (fig. 1,C)ligt ongeveer op V4vande lichaamslengte
vanvoren.Tijdens devoortplantingstijd ishet t.o.v. de rest vanhet lichaam bij vele vormen
duidelijk zichtbaar, omdat deklieren, die erin liggen,het zadel iets doen opzwellen. Degeslachtsopeningen bevinden zich aan debuikzijde vanhet zadel;vooraan demannelijke en enige
ringen daarachter devrouwelijke opening.Demond ligt vooraan aan debuikzijde in devoorstezuignap of mondschijf. Bijveelvormen isdemondschijf, wanneer deworm niet zuigt,onduidelijk of helemaal niet zichtbaar;bij andere echter ishij verwijd tot een ronde schaalvormigeschijf, diebreder isdanhet voorlichaam (fig. 25).Deachterzuignap issteeds alseen duidelijke schijf aanhet eindevan debuikzijde zichtbaar (fig. 1,H).
Deogen zijn paarsgewijs op de rugzijde van de ringen vanhet voorlichaam gelegen (fig. 2).Ze
zijn klein en donker gepigmenteerd. Het aantal en deliggingiszeer verschillend entot opzekerehoogte kenmerkend voor de soort.Er komen echter vaak anomalieën (afwijkingen) voor,
waardoor dan dit systematische kenmerk niet geheel duidelijk meeris.
Deverschillende soorten hebben eenkarakteristiek habitusbeeld, wanneer zezichinrust bevinden. Dit wordt inhoofdzaak bepaald door de relatieve grootte der zuignappen t.o.v.het
lichaam.Delichaamsvorm kan door het dier echter buitengewoon veranderd worden, zodat
degrootte moeilijk te bepalen is.Meestalwordt dezebij een middelmatige contractie-toestand
opgegeven. Dekleur isdikwijls karakteristiek, maar kan variëren onder invloed van b.v.het
licht.Meestalisdebuikzijde lichter dan de rug.Binnen een soort kunnen zichgrote kleurverschillen voordoen. Detekening kan bestaan uit kleine puntjes, grote of kleine,meer of minder
ineengevloeidevlekken en uit strepen, dieinde lengte-of breedteasvanhet lichaam verlopen.
Vaakherhaalt de tekening zich segmentaal. Dekleur wordt bepaald door dievanhet lichaamsweefsel, of door samentrekbare kleurlichamen (chromatoforen, fig. 29,D),welke ook kleurveranderingen kunnen teweegbrengen. Jonge dieren zijn bijna of geheelkleurloos.De wratten,
diezichbij sommige soorten op de rugbevinden,kunnen opvallend gekleurd zijn.

Van tijd tot tijd vervellen de wormen.
Demond en farynx (voordarm) zijn bij de drie orden der Hirudineabelangrijk verschillend.De
namenvan de orden zijn hierop gebaseerd nl.:
Rhynchobdellae (bloedzuigers met eentong of slurf)
Gnathobdellae (bloedzuigers met kaken)
Pharyngobdellae (bloedzuigers met slechts keelplooien)
Bij deechte bloedzuigende vormen komen speciale speekselklieren voor, die een stof (hirudine)
afscheiden, waardoor debloedstolling geremd wordt.
De maag sluit aan op de farynx en vormt het langste enwijdste deelvanhet verteringskanaal,
dat recht doorhet hele middenlichaam loopt. Bij dealsroofdier levendevormen ishetverteringskanaal het eenvoudigst. Bij debloedzuigende soorten draagt het divertikels (darmuitzakkingen),die uiteenlopend van aantal en grootte zijn. Het laatste paaruitzakkingen issteeds
langer dan de andere enloopt tot verinhet achterlichaam door, dikwijlsbijna tot aandeanus.
Deeinddarm isduidelijk van demaaggescheiden.De anusligt aan derugzijde vóór de achterste zuignap.
Het voedselvan debloedzuigers bestaat uit dierlijke weefsels enlichaamsvochten. Plantaardig
voedsel wordt niet opgenomen. De aard vanhet voedsel iswaarschijnlijk bij demeeste soorten
voorjonge en oude dieren gelijk. Dit geldt niet vooi Hirudo. BijHelobdellastagnalis en
Erpobdellaoctoculata isaangetoond, dat deverschillende grootteklassen een verschillende
prooipreferentie vertonen. Over devoedselopname envoedselbronnen vanbloedzuigers isnog
langniet allesbekend. Waarnemingen door liefhebbers in denatuur en in aquaria kunnen hier
zeker nog een bijdrage aan leveren.
Metbetrekking tot het opnemen vanvoedsel onderscheidt men twee groepen nl.één,die het
voedsel doorzuigenopneemt en één,diehetvoedselverslindt.Tot deeerste behoren alle
bloedzuigers met een „tong" enverderHirudo;tot detweede b.v.Haemopisen Erpobdella.
Het verkrijgen van debuit geschiedt op zeerverschillende wijze, alnaar de aard en levenswijze
vanzowel debloedzuigers alshun voedseldieren. Door prikkels, dievan debuit of het gastheerdier uitgaan,worden debloedzuigers gealarmeerd en tot zoekbewegingen aangezet of rechtstreeks naar deprooigevoerd. Deverslinders nemen kleine prooidieren, die met dezuignap in
aanraking komen, inhun geheel op.Grotere buit wordt moeilijker verwerkt envaak steken
gedeelten ervan nog enigetijd uit de mond.Van zeer grote brokken tracht deworm, door
sterk zuigen,stukken af te breken en ook kunnen, door middelvan dekeelplooien of kaken,
stukjes vanhet voedsel worden losgemaakt (fig. 38).
Debloedzuigende vormen kunnen lange tijd zonder voedsel {Hirudotot 2jaar).Dit hangtwellicht samen met de moeite, diehet verwerven vanvoedselvoor deze dierengeeft. De soorten
met sterke divertikeluitbreiding aan de maaghouden het in het algemeenhet langst zonder
voedseluit. In deze divertikels namelijk wordt het voedselgeconserveerd. De dieren zuigen
zichvaak zovol,dat de divertikels gespannen staan,waardoor hun beweeglijkheid sterkverminderd wordt. Het gebruik van devoedselvoorraad gaat inhet begin snel,later echter zeer
langzaam. BijHirudo zijn na 18maanden nog onveranderde bloedlichaampjes in demaaggevonden. Deverslinderseten veelregelmatiger. Zij bezitten dan ook geendivertikelsaan het
darmkanaal. Daarom kunnen zeook veelkorter zonder voedsel in levenblijven. Het isniet
zeker,of er ook nog door dehuid opgeloste stoffen vanuit het water opgenomen kunnen
worden. Overdeverteringvanhet voedselisnogvrij weinigbekend.

De ademhaling vindt plaats door dehuid door middel van diffusie. De soorten, diein zoet
water leven (met uitzondering vanPiscicola) zorgenvoor detoevoer vanzuurstofrijk water
door het maken van golvende bewegingen met hun hele lichaam.Demeeste soorten kunnen
het eenhele tijd zonder zuurstof stellen, ten minste enige dagen.
Het lichaamvanbloedzuigers iszeerbeweeglijk enveranderlijk vanvorm door de aanwezigheid
van een stelsel vanring-,lengte-en dorso-ventrale spieren. Devoortbeweging lijkt op dievan
spanrupsen of op een combinatie van dezebeweging met het kruipen vanwormen (fig. 11).
Het ritme,waarmee dezebewegingen worden uitgevoerd, lijkt meer oplopen dan op kruipen.
Bovendien isde aardvanhet substraat vaninvloed.Sommigekleine soorten kunnen zichaan
de onderkant vanhet wateroppervlak voortbewegen. Dezuignappen worden dan schaalvormig
gekromd, zodat ze alsdrijvers dienst doen.Het isvoor demeeste bloedzuigers ergmoeilijk of
onmogelijk om op lossubstraat vooruit te komen. Er zijn ook soorten, diekunnen zwemmen
(de Glossiphoniidenniet).Bijhet zwemmenishet lichaam afgeplat, terwijl snelle golfbewegingen inlengterichting worden uitgevoerd. Debijzonderheden van deverschillende soorten
bewegingen wijzen op de systematische verwantschappen binnen deklasse.Zij spelen bovendien eenbelangrijke rolbij delevenswijze vanbloedzuigers.Alseenbloedzuiger inhet water
wordt gebracht, zullen de soorten, diekunnen zwemmen dit meestal direkt doen;de andere
laten zichzinken.Zoek-en schrikbewegingen worden meestalmet maximaal uitgestrekt lichaam
uitgevoerd. Bij zoekbewegingen slaat het lichaam in allerlei richtingen rond, waarbij demondzuignap een denkbeeldige halve bol aftast met de achterzuignap als middelpunt.
In rusttoestand zijn de meestebloedzuigers sterk afgeplat endikwijls voeren zedaarbij adembewegingen uit. De Rhynchobdellidae hebben in rust de achterzuignap ophet substraat bevestigd.DeGnathobdellidae enPharyngobdellidae liggenvaak ophun zijde,zonder dezuignappen te bevestigen.
Alle delen vanhet lichaam bezitten tastgevoeligheid,maar vooral dezuignappen. Demondschijf, en dan vooral de randen,zijn het gevoeligst. Degevoeligheid isbij oudere dieren minder
dan bijjonge,maar ook nahet opnemen vanvoedselvermindert deze aanzienlijk. Bij hongerige
bloedzuigerskan eenzwakke aanrakingaleen positieve reaktie oproepen.Omdat veelbloedzuigersgraagmet zoveelmogelijk delen vanhun lichaam contact met een vast substraat hebben,worden zeveelonder stenen en tussen bladeren gevonden.De stevigebladrozetten van
krabbescheerplanten en debasisvan stengelomvattende bladeren vanveelwater- enmoerasplanten vormen dan ookgoede schuilplaatsen.
Zoekbewegingen worden vaak uitgevoerd bij lichte schokjes inhet water.Voor parasieten
vangewervelde dieren isdeze reaktie bijvoorbeeld karakteristiek. Korte golfjes vanhet water
maken de dieren opmerkzaam op de aanwezigheid van een eventuele gastheer. Ook bij waterstroming vanbepaalde sterkte maken zezoekbewegingen enwelin stroomopwaartse richting
naar degastheer toe.Alsde stromingbestaat uit stotende golven kunnen zezichtegen de
stroom inbewegen.Dit wordt positieve rheotaxisgenoemd (fig. 15en 20).Alsze op degastheer zijn aangekomen, houdt de rheotaxis op.Dewormen nemen dan eenhouding aan, die de
minste weerstand aanhet water biedt (fig. 20 C).De reaktie op schokken en stroming ishet
duidelijkst waar te nemen, alszehongerig zijn. Hoewelbloedzuigers geen organen bezitten
om dezwaartekracht waarte nemen, reageren zehier welop.Verder zijn zegevoeligvoor temperatuursinvloeden;bij lagere temperatuur worden zetrager.Chemische zin iseveneensaanwezig.Dit blijkt bijvoorbeeld uit het zuigen aanvoorwerpen, diemet degastheer in aanraking
zijn geweest. Deogen kunnen waarschijnlijk alleen verschilinlicht en donker waarnemen.Als
er plotseling een schaduw overhen valt,wekt dit zoekbewegingen op (fig. 16en31).

DE VOORTPLANTING
AlleNederlandse soorten zijn tweeslachtig en leggen eieren.Zebezitten copulatieorganen en
bevruchten deeieren inhet lichaam. De copulatie tussen twee dieren isvaakwederkerig.De
geslachtsopeningen liggen aan debuikzijde, mediaan in de clitellairsegmenten. De mannelijke
geslachtsopeningligt vóór devrouwelijke. Demannelijke geslachtsprodukten kunnen door middelvan een penis in de vrouwelijke geslachtsopening van de partner worden gebracht. Er zijn
echter ook soorten, die door middel van een eigenaardige,tijdelijke constructie (de pseudospermatofoor) het sperma ophet lichaamvanhet andere dier overbrengen (fig. 4).De pseudospermatoforen bestaan uit twee naast elkaar liggende ampullen,waarvan de wand nahet afzetten
hard wordt. Ze zijn bevestigd op eenbasaalplaat, die op dehuid van de partner wordt vastgezet. Deboven-en onderzijde zijn open;deonderzijde doorboort debasaalplaat. Ze dienen als
injectiebuizen, waardoor het sperma in het weefsel vanhet alswijfje fungerende dier wordt
gepompt door middel van spierbewegingen vanhet mannelijk geslachtsorgaan. De copulatie
isniet aan eenbepaalde tijd van hetjaar gebonden, maar omdat detemperatuur welvaninvloed is,vindt deze in de natuur meestal plaatsinhet warmerejaargetijde (mei-okt.).Het sperma,dat via de spermatofoor door dehuid inde lichaamsholten terecht komt, bereikt zo de
eieren.De eieren worden meestal spoedig na de copulatie gelegd.Bij doorzichtige bloedzuigers
kunnen de eieren alsgele,groene of witte lichaampjes inhet inwendige waargenomen worden.
Deeierenworden incoconsgehuld, dieaan allerleivoorwerpen worden vastgehecht (ziehierover ook pag.49).Bij sommige soorten treedt broedverpleging op (Glossiphoniidae,pag. 16).
Deeieren van dieren met broedverzorging zijn dooierrijk en ontwikkelen zich direkt tot jonge
bloedzuigers. Larvale stadia komen hier niet voor. De overigevormen, zonder broedverzorging
leggenkleine,dooierarme eieren. In de cocon bevindt zich dan echter een grote hoeveelheid
voedingsstoffen. Nahet afzetten van de cocon komen spoedig (bijHaemopis na 5dagen)ronde
larven uit de eieren, die de dooiermassa opeten. Ze zwemmen zo lang in de cocon rond, tot ze
zichtot kleine bloedzuigers hebben ontwikkeld. Daarna verlaten zehet kapsel aan een der uiteinden. Dejonge dieren zijn dan inverhouding alvrij groot (bijHirudo ca. 17mm) enzijngeheel zelfstandig.

LEVENSWIJZE
Deleeftijd van de grote bloedzuigersbedraagt vaak velejaren, dekleinere soorten leven één
tot driejaar. Van de overwintering isnog langniet allesbekend. Hirudinidae en Erpobdellidae
overwinteren in de modder. Zijkomen hierbij in een toestand van verstijving, waarbij de stofwisselingvrijwel stilstaat. Ze zijn bestand tegen invriezen;zelfs tot enkele dagen.Van
Glossiphonia heteroclitaisbekend, dat dewinter wordt doorgebracht in slakken (WILKIALIS
1964;GRUFFYDD 1965).
DeHirudinea worden in demeeste watertypen gevonden;inzee,rivieren,beken, meren, sloten
en greppels.In zure,kalkarme wateren komen zeevenwelniet voor.Dereden hiervoor isvermoedelijk niet delage pH,maar het ontbreken vanprooidieren (ELLIOTT &MANN 1979).
Over debiologievan de zeedieren, die alletot dePiscicoliden behoren, isnogweinig bekend.
De zoetwatervormen, waarvan er enkele ook brak water verdragen,komen meestal inrijk met
planten begroeid, niet te sterk stromend water voor. Slechtsenkele soorten worden bij hogere
stroomsnelheden aangetroffen, waarbij dan altijd deonderkant van stenen en ander stevigsubstraat gebruikt wordt om zichaanvast te hechten. Op dergelijke plaatsen hebben zezo min
mogelijk lastvan de stroming,maarbovendien bevindt zichdeprooiook meestal aan de onder-

kant of de „luwe" zijde van keien en stenen. Een derde belangrijke milieufaktor, waaraan
onder stenen voldaan wordt, isde afwezigheid van te sterk licht. Bijna alle soorten zijn lichtschuw;(niet dePiscicoliden enkleine hongere exemplaren van Theromyzon); vanErpobdella
octoculata isbijvoorbeeld bekend, dat devoornaamste activiteiten met betrekking tot voedselzoeken in de nacht plaatsvinden (ELLIOTT 1973).De dieren, die in stilstaand water worden
gevonden, zitten ook altijd aan de onderkant vanbladeren of andere voorwerpen, of kruipen
weginbladscheden enholtes.Wijzullen bij de bespreking van de afzonderlijke soorten verder
ingaan op de oecologische eisen, die aanhet leefmilieu gesteld worden.
Demeeste bloedzuigerszijn ectoparasieten op dehuid; somsop de slijmvliezen van de neus-en
mondholte. Er zijn echter ook soorten die soms,of uitsluitend, leven van slakken en/of allerlei
kleinere waterdieren alsmuggelarven,wormpjes enz.Inhet volgende schema wordt een indeling
gegevenvanverschillende genera met hun voedselspecialisatie.
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Bloedzuigerskunnen makkelijk verspreid worden.Zij kunnen zichvasthechten aan schepen,
vlotten e.d., en verder vindt verplaatsing viadegastheren alsvissen envogelsplaats.De cocons,
zowel alsdebloedzuigers zelf,worden vaak door vogelsovergebracht, alsze aan waterplantendelenvastzitten. Deeiercocons zijn bestand tegen uitdrogen, zodat dekansop verspreiding
hiervan groot is.
De medicinale bloedzuiger,Hirudo medicinalis,isvooral inhet verleden veelten nutte van de
mensgebruikt. Hier staat echter tegenover, dat deze soort op plaatsen, waar hij veelvoorkwam,
wel eensde dood vankinderen veroorzaakt schijnt te hebben.Een andere soort, dievoor de
mensmisschien schadelijk kan zijn, isHaementeria costata.Dezebloedzuiger zou verschillende
soorten koortsverwekkende ziekten op de mens overkunnen brengen. Beide soorten zijn in
Nederland bepaald niet algemeen enveelgevaarvalt ervoor de onderzoeker waarschijnlijk niet
te duchten. Dat ligt voor vissen en vogelsvaak wel anders.In viskwekerijen kunnen bloedzuigersdikwijls door hun grote aantallen schade aan devissen toebrengen. Ze verontrusten de
dieren enhinderen henbij het verkrijgen vanvoedsel.Devissenblijven ingroeiachter en kunnen zelfs sterven. Dit komt, omdat debloedzuigers grote hoeveelheden bloed aan devissen
kunnen ontnemen en zewonden toebrengen, die dekans op infectie metSaprolegnia vergroten.
Bovendien brengen de bloedzuigers bepaalde Protozoa over,dievooralbijjonge visbloedarmoedeveroorzaken. Een enkele bloedzuiger op eenviskan echter nauwelijks alsschade worden
aangemerkt. Eriseveneens schade aan eenden- enganzenkwekerijen geconstateerd. Dez.g.

eendebloedzuiger (Theromyzon tessulatum)kan alinklein aantal eenvogel doden.Alsze
bloedzuigen in detrachea, kan dezehelemaalverstoppen, zodat devogelstikt. Somszitten ze
in de neusholte,enveroorzaken dan ook veellast aan de eend ofgans.
In de tabel op blz. 10wordt een soort determineerlijst gegevenvaneen aantal soorten engenera,waarin de hiervoor geschetste verschillen inlevenswijze enbeweging overzichtelijk gerangschikt zijn.
VIJANDEN
Erzijn geen speciale bloedzuigereters, maar veel dieren, diein en aanhet water hun voedsel
zoeken,eten ook Hirudinea. Zo kunnen alsvijand aangemerkt worden zoogdieren (bunzing,
waterspitsmuis, egel,waterrat),vogels,amfibieën en vissen.De roerdomp zou bijvoorbeeld
eenvoorkeur voor bloedzuigers hebben,vooralvoorHaemopis, envaneenden (in gevangenschap)iswaargenomen, dat zenaar hun eigenparasiet (Theromyzon) pikken.Erzijn veel
ongewervelde dieren inhet water, diealspredator vanbloedzuigers gelden.Zowel delarven
alsde adulten van grotere Dytiscidae (waterkevers),waterwantsen enlibellelarven komen in
aanmerking.Haemopis enErpobdellaeten hun eigenklassegenoten en dejongen. Glossiphonia
complanatadoen hun eerste maal eveneens dikwijls met andere bloedzuigers.
DETERMINEREN EN CONSERVEREN
Een aantal soorten bloedzuigers kanlevend gedetermineerd worden,waarbij een gewone loupe
alshulpmiddel alvoldoende is.Voor andere soorten ishet nodig,om zete verdoven of te doden.Hierbij treedt echter het gevaar op, dat ze sterk inkrimpen of keihard worden. Debloedzuigerskunnen het best worden verdoofd inkoolzuurhoudend water (spuitwater) of alcohol
10%.Alsze daarna inverswater worden gebracht, herstellen zezichsnel.
Wilmen debloedzuigers conserveren, danworden zein30%alcoholgebracht,liefst in een
platte schaal.Alszezichniet meer verroeren,worden ze met devingersuitgerekt, dorsoventraalplatgedrukt en eventueel met een glasplaatje bedekt. Door met het glasplaatje op devoorste segmenten van dewormte drukken,kunnen deogen duidelijker worden waargenomen.
Na een paar uur kunnen ze dan in alcohol 70%of in een 4-5%formoloplossing geconserveerd
worden.Het volume van deoplossing moet minstens drie maalzogroot zijn alshet volume
vanhet materiaal.
Bij moeilijkheden met het determineren kan eventueelvergeleken worden met andere publikaties,zoalsELLIOTT &MANN 1979,WESENBERG LUND 1939,HERTER 1936,JOHANSSON
1932en ROUSSEAU 1912.Vooralhet eerstgenoemde werkje bevat veelgoede afbeeldingen
en aanvullende informatie over de soorten. BENNIKE (1943) geeft uitgebreide gegevensover
het milieu en deverspreiding vanbloedzuigers inDenemarken, waarin over de oecologie van
deinNederland voorkomende soorten veelwetenswaardigs te vindenis.
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Rhynchobdellae

Glossiphoniidae

Glossiphonia complanata (L.)
Glossiphonia heteroclita (L.)
Helobdella stagnalis (L.)
*Batracobdella verrucata (F.Muller)
*Batracobdella paludosa (Carena)
Theromyzon tessulatum (O.F.Muller)
Hemiclepsismarginata (O.F.Müller)
Haementeria costata (Müller)

Piscicolidae

*Branchellion torpedinis Savigny
Pontobdella muricata (L.)
Pontobdella vosmaeri Apathy
*Callobdella nodulifera (Malm)
*Callobdella lophiiv.Beneden enHesse
*Scorpaenobdella lubrica (Grube)
Cystobranchus respirans (Troschel)
*Cystobranchus mammillatusMalm
Piscicola geometra (L.)
Platybdella anarrhichae (Diesing)
Hemibdella soleaevan Beneden enHaar
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Pharyngobdellae

Hirudinidae

Hirudo medicinalis L.
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Haemopis sanguisuga L.
Dina lineata (O.F.Müller)
Erpobdella octoculata (L.)
Erpobdella testacea Savigny
Erpobdella testacea var.nigricollis Brandes
"Trocheta subviridis Dutrochet
Trocheta bykowskii Gedroyc

*Nogniet inNederland gevonden.
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KENMERKEN VANDESOORTEN

STERK VEREENVOUDIGDE DETERMINEERTABEL VOOR DE IN NEDERLAND IN HET BINNENWATER VOORKOMENDE BLOEDZUIGERS
Dezetabelisvoor de meeste zoetwatersoorten te gebruiken, maarvoor serieuze determinatie
dient de officiële tabelte worden geraadpleegd. Enkele moeilijk determineerbare en zeldzame
soorten zijn niet opgenomen.DeErpobdellidae (4)zullen pasmet de officiële tabel op naam
kunnen worden gebracht.
1. Lichaam lang,slankmet duidelijke voor-en achterzuignap;vierogen; lichaamslengte
circa 20mm
Piscicolageometra
(fig. 29)
- Lichaam inrust lang en slank,zonder duidelijke voorzuignap
2
2. Grotere dieren, 10ogen,tot 150mmlang
3
- Kleinere dieren, lichaam langen slank,8ogen, somsgereduceerd, circa 60mm lang . . 4
- Lichaam in rust ovaalen plat;tot 50 mm lang
5
3. Rugzeer donker somsmet eenlichte rand
Haemopissanguisuga (fig. 37)
- Ruggroenig met lengtestrepen (roodgeel) en vlekjes;de enigebloedzuiger op mensen .
Hirudomedicinalis (fig. 33)
4. Roodbruin met zwarte pigmentering op de rugzijde . . Erpobdellaoctoculata (fig. 43)
- Egaalroodbruin
Erpobdella testacea
- Doorschijnend met zwarte „halsband"
E.testacea
var. nigricollis (fig. 47)
5. Met twee ogen
6
- Met 4,6of 8ogen
7
6. Achter de ogen eenbruin plaatje; ruggrijswit; 20mmlang Helobdellastagnalis (fig. 9)
- Zonder dit plaatje;bruingroene rugmet lichtere middenlijn enrijen wratjes; lengte
tot 50mm
Hementeriacostata (fig. 22)
7. Met zesogen, somsversmolten
8
- Met4 of 8ogen
9
8. Rugbontgekleurd met lengtestrepen en wratjes, lengte tot 35 mm
Glossiphonia complanata (fig. 3)
- Egaallicht gekleurd (sommige variëteiten met zwarte vlekjes of dwarslijnen); ogen soms
versmolten; lengte tot 10mm
Glossiphoniaheteroclita (fig. 8)
9. Met 4ogen; „ingesnoerde hals";rugbontgekleurd; lengte tot 30mm
Hemiclepsismarginata (fig. 17)
- Met 8 ogen;lichaamvaak zeerweek;groenig;lengte tot 50 mm
Theromyzon tessulatum (fig. 14)
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DETERMINEERTABEL VOOR DE ORDEN, FAMILIES, GESLACHTEN EN
SOORTEN, MET BESPREKING VAN DE SOORTEN
Determineertabel voordeorden
1. Devoorste zuignap bezit een duidelijke schijf;meestal zeedieren of zoetwaterdieren zonder
duidelijke schijf, maar dan met sterk afgeplat lichaam, dat in rust ovaalvanomtrek is,en
waarbij het vertakte darmkanaal dikwijls duidelijk doorschemert.
Dekeelisbij alle soorten van deze ordevoorzien van eenuitsteekbare tong (slurf) en het
bloed iskleurloos
RHYNCHOBDELLAE blz. 12
- Geen duidelijke schijf aan devoorste zuignap,geen sterk afgeplat lijf, dat in rust ovaalvan
omtrek is.Dekeelbezit geentong (slurf). Het bloed isrood
2
2. Tien,in een regelmatige boog geplaatste ogen (fig. 40).Volwassen dieren zijn bij middelmatige contractie ongeveer 150mmlang.Dekeelopening isvan drie kaken,waarop tanden
zitten, voorzien. Deanaleopeningligt aan de rugzijde, direct voor deachterste zuignap
GNATHOBDELLAE blz.42
- Acht, niet in een regelmatige boog geplaatste ogen (fig. 44).Volwassen dieren zijn bij middelmatige contractie ongeveer 60 mm lang.Dekeelopening zonder kaken, maar met drie
keelplooien. De anale opening isdoor enkele ringen van de achterste zuignap gescheiden.
PHARYNGOBDELLAE blz.48

ORDEVAN DERHYNCHOBDELLAE (Rhynchobdellidae)
Deorde dankt zijn naam aanhet bezit van een musculeus orgaan in devoordarm (farynx), dat
tong,slurf of zuigsteker wordt genoemd. Alsdeze slurf niet toevallig uitsteekt, ishet geenmakkelijk determinatiekenmerk. In rusttoestand zit dit orgaan in een schede,in actie wordt het
door de mondopening naar buiten gestoten. Het iseen gespierd, hol orgaan, dat naar voren
kegelvormig toeloopt. Deholte isdriehoekig in doorsnede. De farynx hangt min of meer los
in de lichaamsholte, isniet erggespierd enwordt bij het intrekken van detong S-vormiggekromd en harmonica-achtig opgevouwen.
Delichaamsvloeistof is lichtrood tot kleurloos;het vaatstelsel isgesloten. Bijhet zuigenvan
bloed wordt detong in de prooi geboord,wat bij een stevig integument lang niet altijd lukt.
Demaagwand isbuitengewoon rekbaar en aan beide zijden voorzien van aanhangsels.Het
achterste paar hiervan ismin of meer verlengd en naar achteren gericht. Alsde prooihemoglobinebevattend bloed heeft, isde maag met aanhangsels duidelijk rood gekleurd;zichtbaar bij
niet te donkere soorten.
Bij de paring wordt het sperma van het ene dier in het lichaam vanhet andere dier gebracht
door middelvaneen pseudospermatofoor (fig. 4),die op een willekeurige plaatsvanhet lichaam
wordt geplant (zelden in de 9geslachtsopening).
Determineertabel voorde families
1. Het lichaam isbreed en plat, in contractie toestand ongeveer drie maalzolangalsbreed en
meestal meer dan drie maalzobreed alsdik.De omtrek vanhet lichaam inrust heeft een
ovalevorm, afgezien vanhet meer of minder in delengte uitgetrokken vooreinde. Demondschijf isbijHemiclepsiseenweinig,bij de andere soorten helemaal niet afgetekend (fig. 17)
GLOSSIPHONIIDAEblz. 13
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- Het lichaam issmalenvaak zeer langgerekt. In samengetrokken toestand ishet minstens
vijf maalzolangalsbreed. Het voorlichaam ismeestal merkbaar smaller danhet vier tot
vijf maallangere achterlichaam, dat overalongeveer evenbreed is.Demondschijf is duidelijk
afgetekend ten opzichte van de rest vanhet lichaam (fig. 29).
PISCICOLIDAEblz.32
FAMILIE GLOSSIPHONIIDAE
Devertegenwoordigers vandeze familie hebben een sterk afgeplat lichaam, dat alleen bij sommige soorten na demaaltijd zo gezwollen is,dat het even dik alsbreed is.In rust zijn beide
zuignappen aan deondergrond bevestigd.De dierenkunnen niet zwemmen. Bij aanraking vouwen ze zichopof rollen in elkaar naar debuikzijde (fig. 3,C).Het zijn allemaal zoetwaterbewoners,waar zete vinden zijn op planten, stenen of ander stevig substraat. Demeeste soorten
voeden zichmet bloed van ongewervelde dieren,maar sommige parasiteren opgewervelde dieren. Er zijn geen stationair parasieten bij deNederlandse soorten.
AlleGlossiphoniiden verzorgen hun broed. Demeeste soorten leggenhun eieren intere, doorzichtige cocons(fig. 6) opeenvaste ondergrond, maar erzijn ook eenpaar soorten,dieze aan
hun eigenbuikzijde bevestigen in een eierzak.De ondergrond bestaat uit waterplanten of stenen,
waar een donker en beschut plaatsje wordt uitgezocht. De coconvorming vindt op dezelfde
manier plaatsalswordt beschreven bijPiscicola (blz.38).Debroedverzorging begint direkt na
het afzetten van de coconsdoordat het ouderdier zemet het lichaambeschut envanverswater
voorziet door golvende bewegingen van dezijranden. Het dier zit met beide zuignappen vast en
vormt eenkom overhet broed door de zijranden vanhet lichaam naarbeneden te buigen en
derugte welven.Tot het moment waarop dejongen uitkomen eet het ouderdier niet en het
reageert vrijwel niet opprikkels vanbuiten. De eierenkunnen zichniet ontwikkelen alshet
ouderdier verwijderd wordt. Alser steentjes of eierenvan andere dierenworden ondergeschoven,worden deze alseigen eieren behandeld. Dieren die de eieren meedragen, ondervinden
hier weinighinder vaninhun bewegingen. Dejongen kruipen door openingen uit de cocon en
hechten zichaan debuik van demoeder met een slijmachtig sekreet. Dit wordt door een soort
klierkussen geproduceerd, dat aan deventrale zijde vanhet voorste deelvanhet embryo zit
(fig. 7).In de darmvanhet embryo zit een dooiermassa, diegeleidelijk opgebruikt wordt.Nadat deze reserve verdwenen is,gaan dejongen zichoverhet moederlichaam verplaatsen en
verlaten het zelfs voor korte tijd. Alszede moeder niet terugvinden,gaanzeop een ander dier
over;somszelfs op Erpobdellae.Er worden dikwijls moeders metjongen inverschillende ontwikkelingsstadia gevonden.Menneemt aan,dat hierbij adoptiefkinderen aanwezig zijn. Opeen
zeker moment worden dejongen geheelzelfstandig en isdebroedverzorging afgelopen. Hoe
lang dit duurt issterk afhankelijk van dewatertemperatuur. Er komt geenlarvestadium voor;
de dooierrijke eieren ontwikkelen zichrechtstreeks totjonge dieren.De overwintering vindt
plaatsonder stenen op debodem of soms(Glossiphoniaheteroclita) in slakkehuizen vanlevende slakken.
Determineertabel voordegeslachten
1. Demaagheeft meer dan zespaar aanhangsels, diezelf ook uitstulpingen vertonen. Er zijn
2, 4of 8ogen.Geen donkere rugplaat (fig. 22B)
2
- Demaagheeft zespaar aanhangsels,dieweinigof niet vanuitstulpingen zijn voorzien (fig.
3B).Er zijn 6ogen öf 2ogen in combinatie met een donkere rugplaat
5
2. Demondschijf is,hoewel niet belangrijk, toch duidelijk afgetekend en naar voren toegespitst.
Er zijn 4 ogen,waarvan devoorste kleiner zijn dan deachterste (fig. 18).De rugisgroenachtig of roodachtig bruin,met inlengte-en dwarsrijen staande gelevlekken,in afwisseling
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met vlekken op delichaamszijden. Er zijn kleine wratjes in4lengterijen
Hemiclepsisblz.29
- Demondschijf isniet afgetekend. Er zijn 8of minder dan 4ogen
3
3. Er zijn 8ogen (fig. 12).Het lichaam isergweek,bij volwassen dieren plat enbreed, bij
jonge dieren minder afgeplat, met kleine wratten in4lengterijen . Theromyzon blz.23
- Er zijn minder dan 4ogen
4
4. Het lichaam isweek. Derug isdonkergroenachtig met meerdere bruine lengtebanden, waarvaner minstens 2bij de mediane lijn zijn gelegen en segmentaal zijn onderbroken. Er zijn
4 of 6meer of minder met elkaar versmolten ogen
*Batracobdella blz.22
- Het lichaam heeft eenvaste consistentie.Het lichaam isblauwgroen tot donkerbruin met
lichte tot donkerbruine middellijn, die door donkerder partijen isonderbroken. Er zijn 7
rijen grote wratten op de rugen 2grote, dicht bij elkaar staande ogen Haementeria blz. 30
5. Zesogen (somsgereduceerd of versmolten (fig. 5en 8).Geen rugplaat Glossiphonia blz. 14
- Twee ogen (fig. 10).Achter de ogen bevindt zich, door 10ringen ervan gescheiden, een
dwarsovale,bruinzwarte plaat. De rugiswitachtig, of door dicht opelkaar liggende bruine
puntjes grijs-tot lichtbruin gekleurd
Helobdellablz.20
GeslachtGLOSSIPHONIA Johnson 1816
Desoorten vandit geslacht zuigen bloed vanweekdieren en in mindere mate vanandere invertebraten (wormen eninsektelarven).Zezijn te vinden opwaterplanten en stenen.Het zijn slechts
langzamekruipers,diezichbijverstoring naar debuikzijde samenrollen.
Determineertabelvoordesoorten
1. Deogenvormen twee,bijna parallel lopende rijen, waarvan het eerste paar somsafwezig is.
In rusttoestand kan het lichaamtot 30mmlangworden.Derugismeestalbont gekleurd,
bruin- of groenachtig,met meer of minder regelmatige,lengte-en dwarsrijen vormende,gele
vlekken. Devorm concolor isevenweleenkleurig bruin.
Meestal bevinden zichop de rug6lengterijen vanin gelevlekkengelegen wratten, die op
iedere derde ringliggen (in ieder segment alleop dezelfde ring).Dewratten van debeide
middelste rijen zijn altijd duidelijk, de andere somsnauwelijks zichtbaar. Verder zijn er
twee donkere lengtebanden, die segmentaal onderbroken zijn door debinnenste wratten
(fig. 3)
Glossiphoniacomplanatablz. 14
- Deogen vanhet eerste paar liggen dicht bijeen en zijn somsversmolten, deandere zijn ver
naar de zijden verplaatst, waarbij versmelting van2opeenvolgende ogen aanbeide zijden
voorkan komen (fïg. 8).Het lichaam isklein,in rusttoestand meestalkleiner dan 10mm.
Derugisnooit geheelbruin of bont gekleurd met gelevlekken enlengtebanden, er zijn ook
nooit wratten. Deverschillende variëteiten vertonen op deruggeschulpte bruine of zwarte
vlekjes op demiddellijn, die ook wel over dehele breedte kunnen zijn verstrooid. Demeest
voorkomende vormismin of meer eenkleurig rose of geelachtig en nogal doorschijnend.
Glossiphoniaheteroclitablz. 19
Glossiphoniacomplanata(L. 1758)(fig. 3)
Nederlandse namen: brede bloedzuiger, platte clepsine,zesogige clepsine.
Morfologie
Deze soort isergvariabel wat betreft dekleur enhet vlekkenpatroon. Erkomt ook eenvariëteit
voor dieeenkleurigbruin isen door APATHY(1888)werd beschreven alsGlossiphoniaconcolor;
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Fig.3.Glossiphoniacomplanata (L.)naar eenlevend exemplaar. A= dedorsalezijde waarop duidelijk de
zich segmentaalherhalende wratten zijn tezien;B= deventralezijde;demaagmetzesparen blindzakken
gaat indedarm over,welkeeveneens aanbeidezijden vieruitzakkingen vertoont;de ogenschemeren door.
C= het dier na aanraking,inopgerolde toestand.
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vooral inbosplassen voorkomend. Er zijn allerleitussenvormen gevonden tussen degewone
vormen devariëteit. Een opvallende eigenschap is,dat het lichaam (vooral na verontrusting)
kraakbeenachtig stevig aanvoelt.
Voortplanting
Bij de paring wordt de pseudospermatofoor op willekeurige plaatsen vanhet lichaam afgezet
(fig. 4).Deeierenworden in coconsaanhet substraat gehecht envijf tot zesdagenlang door
het volwassen dierbedekt. Dit vindt slechts één maalperjaar plaatsindeperiode vanmaart tot
juni.Het aantal coconsper dier bedraagt 2-8,waarbij intotaal ruim tweehonderd eierenworden afgezet (fig. 6).Dejongen hechten zichmet deachterste zuignap aan debuik vanhet ouderdier en worden zotwee tot drie weken meegedragen.
Levenscyclus
De dieren kunnen tot driejaar oud worden. SAWYER (1972)heeft in eenvijver in Amerika
een duidelijke éénjarige levenscycluswaargenomen, maarMANN(1957)heeft eenveelingewikkelder cyclusbeschreven naar aanleiding van observatiesin eenbeek inEngeland. Hijvond
broedsels inapril en mei,die door dieren vaneenjaar oud waren afgezet enbroedsels,dieal
inmaart door tweejaar oude dieren waren afgezet. Dejongen van dit maart-broed legden alle
na eenjaar ook weereieren, maar dejongen vanhet april/mei-broed warenhiertoe slechtsvoor
40%in staat.Nanogeenjaar hadden bijna alle dieren eieren afgezet en stierven hierna.Ongeveer 5%van de populatie bleef leven en dezezetten inhun derdejaar eieren af. MANNberekende ook de overlevingskansen en kwam tot de volgende getallen.In de eerste negen maanden
vanhun leven stierf 97%,in devolgende 9maanden wasdemortaliteit van deresterende3%
ongeveer 35%envoor de periode van 18tot 30maanden kwam hij op84-88%.
Voedsel
Tot voor kort werd aangenomen, dat het voedsel vanGlossiphoniacomplanata voornamelijk
of zelfsuitsluitend zou bestaan uit slakken. Recent onderzoek in Canada opbasisvanserologischetechnieken (DAVIESet al. 1979)heeft aangetoond, dat chironomidelarven,borstelwormen envlokreeften eveneens worden gegeten of leeggezogen. Dekeuze van de prooi hangt
samen met detijd vanhetjaar en degrootte van debloedzuigers (WRONA et al. 1979),maar
ook met de aanwezigheid van concurrerende soorten zoalsHelobdella stagnalis (WRONAet al.
1981).Hoewel in demeeste gevallen slakken alsbelangrijkste voedselbron zijn aan te merken,
bestaat het voedsel soms(b.v.inhet voorjaar) voornamelijk uit chironomidelarven envlokreeften.Borstelwormen worden vooral door dejongere bloedzuigers gegeten. De activiteit vanvoedselopname isindewinter enhet vroegevoorjaar laag,maar stijgt snelindevoorzomer.De
eerste maaltijd van dejonge bloedzuigertjes bestaat dikwijls uit delichaamssappen van andere
bloedzuigers (PAWLOWSKI 1955,JARRY 1960,WILKIALIS 1970,SAWYER 1972,
MCCARTHY 1975).Meestalveroorzaakt dat de dood van deze gastheren.Het betreft veelal
grotere soorten van de families Glossiphoniidae, Hirudinidae en Erpobdellidae.
Deslakken, diehet meest in aanmerking komen alsprooidier, zijn soorten van de geslachten
Lymnaea, PhysaenPlanorbis, maar ookAncylus, Bithynia, Potamopyrgus en mosseltjes
(Sphaerium,Pisidium)worden aangevallen.Kieuwslakken zijn door het operculum wat beter
beschermd dan longslakken. Bij aanraking met een slak zuigt debloedzuiger zichmet devoorste zuignapvast ophet huis en probeert de slak naar zichtoe te trekken. Bijkleine slakjes lukt
dat goed,bij grotere vaakniet. Debloedzuiger gaat dan met een snelle beweging ophet slakkenhuiszitten enzoekt demondopening. Hetvoorstuk wordt diepin de schelpgestoken en de
slakwordt geheelof gedeeltelijk leeggezogen.Hieruit blijkt, dat vrij grote weefselbrokken ingeslikt worden.
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Fig.4.Glossiphoniacomplanata (L.);schemavandecopulatie.
A= houdingvandedierenbij debevruchting.B= dedieren
verlaten elkaar nadecopulatie;depseudospermatoforen zijn
op dehuid afgezet. (Naar HERTER).

Fig.5.Glossiphonia complanata;
schemavan deplaatsing derogen.

Fig.6.Cocon met eierenvan
Glossiphonia complanata.
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Oecologie
Glossiphoniacomplanatawordt in allerleibiotopen gevonden, mitsniet te zuur (pHboven 5,5).
VolgensKALBE (1966)worden lagezuurstofconcentraties goed overleefd enhet iseenvan
deweinige soorten bloedzuigers diebij snelle stroming nog regelmatigwordt gevonden.Het is
inbeken dan ook naastErpobdellaoctoculata de meest algemenebloedzuiger. De soort heeft
eenvoorkeur voor stenige substraten en wordt in plantenmassa's veelminder gevonden dan
Glossiphoniaheteroclita. Inkrabbescheervegetaties bleek eenvoorkeur te bestaan voor stevige,
half uit het water stekende planten in ondiep water (10-30 cm).Hoewel denichebreedte groot
was— dat wilzeggenhet vermogen omverschillendsoortige biotopen te bezetten — kwam ook
op deze stevige,breedbladige planten Glossiphoniaheteroclitaveelmeervoor (HIGLER 1977).
Inhet littoraal van deGrote MaarsseveensePlaswerdG. complanatavooral op stenen,G. heteroclitavooral opElodea enChara gevonden.
De soort ispositief thigmotactisch, hetgeen betekent, dat ereen duidelijke neigingbestaat het
lichaamtegen vaste voorwerpen aante drukken, alshet altastend daarmee inaanraking komt.
Verspreiding
Deverspreiding isholarctisch en erzijn enigewaarnemingen uit India,Angola en misschien
Argentinië (SOOS 1969).In Nederland wordt de soort overal gevonden.

Fig.7.Embryovan Glossiphoniaheteroclita(L.)
naar het levengetekend. H= hechtklier.
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Fig.8.Schemavan deplaatsing
der ogenbij Glossiphonia
heteroclita (L.).

Glossiphoniaheteroclita(L. 1761)(fig. 8)
Nederlandse namen: doorschijnende bloedegel,doorzichtige clepsine,ongemene bloedzuiger.
Morfologie
Debeide eerste Nederlandse namen duiden op debijna kleurloze en soms sterk doorschijnendeverschijningsvorm vandezebloedzuiger. Erkomen een aantalgoed herkenbare variëteiten
voor, dieonderscheiden worden aan derugtekening. Bijde variëteit hyalinaisde rug gekleurd
met uiterst fijne bruingele of rosepuntjes. Devariëteitpapulosaisminder doorschijnend en
heeft eenmiddenrij vanbruine of zwarte geschulpte vlekken op de rug,dievansmaltot breed
kunnen zijn. Bij devariëteit striatazijn deze vlekken uitgegroeid tot bandjes, dieover dehele
breedte lopen. Overgangen tussenbeide laatste variëteiten komen voor enworden door ons
tot papulosagerekend. De taxonomische statusvandevariëteiten isnogniet geheel duidelijk.
Voortplanting
De eieren,diein coconszitten,worden niet aanhet substraat gehecht, maar door het moederdier aan debuikzijde meegedragen.Tussen april en september worden twee à drielegselsgeproduceerd, welke tussenvijf enzestigeieren kunnen bevatten. Eengemiddelde van20 à 30
isnormaal. Bij een temperatuur van 14°C duurt het drie wekenvoor de eieren uitkomen, waarna de dieren tien dagen van deeierdooier leven (HATTO 1968).Dejongen zijn na enkele tot
tien dagen losvanhet ouderdier. Nadat eenjong bloedzuigertje opvoedsel uit isgeweest, keert
het vaakterug naar debuik van deouder of eenandere soortgenoot. Erisnooit geconstateerd,
dat een andere soort hiervoor in aanmerking kwam.De ouderdieren, dieeieren ofjongen met
eidooier meedragen, eten niet.In embryonale toestand bezitten dejongen eenventrale hechtklier (fig. 7),die misschien kan worden vergeleken met dievanHelobdella stagnalis (APATHY
1888).
Levenscyclus
Demeeste dierenworden niet ouder dan ongeveer 16maanden (ELLIOTT &MANN 1979).
Sommigejongen die inhet beginvan dezomer zijn uitgekomen groeien snelen planten zich
aanhet eind van de zomer voort. Demeeste overwinteren alsniet volgroeide dieren enbeginnen omstreeksfebruari met devoedselopname. Gedurende dewinter wordt weiniggegeten.
Debloedzuigers zitten dan vaakin demantelholte van slakken,waarop zezichook welvoeden.Nadevoortplanting gaanzebijna allemaaldood. Dezelevenscyclus,dieisontleend aan
ELLIOTT &MANN(1979),kanvan streek tot streek variëren,waarbij de lengte en strengheid
van dewinter vaninvloed isop deinactieve periode (GRUFFYDD 1965).Bijeen landelijk
onderzoek in 1972vonden wij exemplaren met eieren enjongen vanmeitot september.
Voedsel
Het voedselbestaat bijna uitsluitend uit de lichaamssappen vanallerlei soorten slakken,hoewelook weleenstubificiden en insektelarven gepredeerd worden. Ingevangenschap iswaargenomen dat ze ook eicoconsvanErpobdellaeten.Deprooiwordt op dezelfde manier benaderd alsbij Glossiphonia complanata.Zoalsalisvermeld kunnenjonge dieren, diein levende
slakken overwinteren, hiervan ook lichaamsvloeistof zuigen.
Oecologie
De soort komt vooral voor instilstaande,plantenrijke wateren en inveelmindere mate inlangzaam stromend water. In krabbescheerveeetatiesishet detalrijkste bloedzuiger met eengemiddelde dichtheid van 26 individuen per irr plantoppervlak, berekend over ruim 70bemonsteringen uit verschillende delenvanNederland (HIGLER 1977).Bij dit onderzoek werden de
drievariëteiten apart onderzocht, omte zien of er oecologische verschillen optraden. Devariëteit hyalina bleek vooralvoor te komen in demeest dichte krabbescheervegetatie vanhet on19

diepere water (tot± 70 cm),devariëteit papulosavertoonde bijna dezelfde verspreiding, maar
bij dezewerden de dichtheden pasminder in de zone met verspreid groeiende en gedeeltelijk
geheel submerse krabbescheerplanten. Devariëteit striata kwamvooral voor in deovergangszone van emerse en submerse planten enbereikte slechtslage dichtheden in de dichtstbegroeide,op ondiepe plaatsen voorkomende vegetatie.In het diepere water,waar submerse krabbescheerplanten tamelijk verspreid voorkomen, werden allevariëteiten in lage dichtheden (2-3
per m^)gevonden.Detalrijkste variëteit washyalina(57%),daarop volgdepapulosa(35%)en
striatawerd slechts met 8%vertegenwoordigd. Dezegegevensvormen een aanwijzing voor de
validiteit van devariëteiten alstaxonomische eenheden.
Glossiphoniaheteroclita isvrij sterk negatief fototactisch enpositief geotactisch;de soort
heeft duszowel een neigingzichvanhet licht af te bewegen alszichin derichting vande
zwaartekracht te verplaatsen. De meeste vindplaatsen zullen daarom op donkere plekjes in
debuurt van debodem zijn. Deonderkanten vanbladeren en debladokselsvan krabbescheerplanten en rietachtige planten zijn favoriete schuilplaatsen.
Verspreiding
Deverspreidingisholarctisch,maar erzijn ookvondsten bekend uit India en centraalen oostAfrika. In Nederland isde soort overalaante treffen.
Geslacht HELOBDELLA R. Blanchard 1896
Helobdellastagnalis (L. 1758) (fig. 9 en 10)
Nederlandse namen: tweeogige bloedzuiger, tweeogige clepsine.
Morfologie
Dezebloedzuiger isdirect te herkennen aan de combinatie vantweekenmerken: twee ogenen
eenlicht-tot donkerbruin hard plaatje tussen detiende en detwaalfde ringop de rugzijde. Het
iseenklein (tot 15mm)wit tot grijsbruin bloedzuigertje. Het harde plaatje, dat vaakisbegroeid
met koloniesvan de protozo Epistylus,zou volgensAPATHY (1888)een restant zijn van een
embryonale hechtklier. Bijjonge dieren wordt hierdoor een soort byssus-draden afgescheiden,
waarmee zezichaan debuik vande oudershechten.Volgens ELLIOTT&MANN(1979) wordt
voor devasthechting evenwel de achterste zuignap gebruikt.
Voortplanting
Devoortplanting isvergelijkbaar met dievanGlossiphoniaheteroclita. De eieren komen nat
een dagof vijf uit en dejongen worden enkele weken meegedragen. Alszetijdelijk het ouderdier verlaten kunnen zeook op andere individuen gaanzitten en zelfs op andere soorten zoals
bijvoorbeeld Hemiclepsis marginata (BENNIKE 1943).
Levenscyclus
Er isveelonderzoek verricht met betrekking tot delevenscyclusvan Helobdella,waarbij de
resultaten wijzen op een sterke invloed van de watertemperatuur ophet aantal generatiesin
eenjaar. Bijhogere temperaturen kunnen twee generaties optreden, bij lagere slechtseen.In
het warme zomerhalfjaar van 1972vonden wij van april tot injuli exemplaren met eieren en
jongen,waarbij deouderdieren van april totjuni geleidelijk toenamen ingrootte (van4tot 12
mm).Injulikwamen weerkleinere dieren metjongen voor,hetgeen op eentweede generatie
wijst. Degrootteverdeling van deruim 600 dieren, diegedurende hetjaar werden gevangen
doet vermoeden, dat een deelvan dejongen vanapril/mei zichna een snelle groeireproduceert,
endat een (groter) deellangzaam groeit en overwintert. Een dergelijke cycluswerd ook door
MANN(1957) gevonden. In andere delen van dewereld worden hiervan afwijkende cycligevonden (ziehiervoor deliteratuuropgaven in ELLIOTT &MANN(1979)).Na de voortplanting
20

Fig. 10.Helobdella stagnate (L.)
Schema van de plaatsing der ogen.

Fig. 9.Helobdella stagnalis (L.)
naar een levend exemplaar.
A = ogen; B= rugplaat;
C = anus.
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sterven de meeste exemplaren, zodat de maximale leeftijd vaak noggeenjaar is.Inhet geval,
dat voor een tweede keer eieren worden gelegd,kan deze tot vijftien maanden belopen.De
sterfte vanjonge dieren isgroot. Volgens DAVIES&REYNOLDSON (1975)bedraagt deze
in de eerste maand 80%en in de volgende maanden 15%.
Voedsel
Het voedsel vanHelobdella iszeer gevarieerd van samenstelling, waarbij dekeuze o.a. bepaald
wordt door degrootte van debloedzuigers,detijd vanhetjaar (DAVIES,WRONA&LINTON
1979) en de concurrentiepositie ten opzichte van b.v.Glossiphonia complanata(WRONA,
DAVIES,LINTON &WILKIALIS 1981).Deprooikanbestaan uit borstelwormpjes, slakken
en mosseltjes, watervlooien, vlokreeften, haftelarven, muggelarven en ook dode vissen ofamfibiën. Helobdella isergaktief bij het vangenvan een prooi.Zelfs snelzwemmende dieren wordengegrepen, waarbij debloedzuiger de prooinaar zichtoe trekt en meestalniet eropgaat zitten. Degoede externe verteringvergemakkelijkt het leegzuigen van devangst (PERRET 1952).
Alser een wat grotere prooi wordt gegrepen,komen andere Helobdella's erop af om mee te
eten.
Oecologie
Helobdellastagnalis komt zeer algemeen voor in stilstaande en langzaam stromende wateren.
Hij prefereert stenig substraat en vegetatie,maarwordt ook op modderbodems gevonden.
MANN(1955) vond deze soort alsde algemeenste bloedzuiger inharde wateren (CaC03-gehalte van60-242 mg/l) en in dehelft van de door hem onderzochte middelharde wateren
(18-59 mg/l). Dewateren moeten bij voorkeur niet te klein zijn (oppervlak meer dan 2500 m 2 )
enbovendien eutroof. De dieren zijn in staat zichonder slechte zuurstofomstandigheden te
handhaven (BENNIKE 1943;MANN 1961; MOLLER PILLOT 1971).
Verspreiding
Behalve in Australië wordt de soort inallewerelddelen aangetroffen. InNederland komt hij
overal voor.
Geslacht BATRACOBDELLAViguier(nonCaballero 1931)
Demondopening ligt inhet midden van devoorste zuignap.Dit iseen onderscheidend kenmerk
met het geslacht Glossiphonia, evenalshet verschil in de aantallen aanhangselsvan demaag.De
twee soorten zijn nogniet inNederland waargenomen, maarkunnen hier zeker worden verwacht.
Determineertabel voordesoorten
1. Opderugzijn zestot acht in lengterijen staande papillen te zien. Erzijn twee grote onregelmatige donkere vlekken in deomgevingvan de geslachtsopeningen. Devlekken ervoor en
erachter zijn veelkleiner. Er zijn zesogen.Lengte tot 30 mm
BATRACOBDELLA VERRUCATA blz. 22
2. Het lichaam isglad zonder duidelijke papillen. Devier ogen zijn meer of minder met elkaar
versmolten. Lengte tot 20 mm
BATRACOBDELLA PALUDOSA blz. 23
Batracobdella verrucata (F.Müller 1844)
Het eerste paar ogen staat veeldichter bij elkaar dan deandere paren.Het dier lijkt veel op
Glossiphonia complanata,maar onderscheidt zichhiervan door het aantal uitstulpingen aan
demaag,deliggingvan demondopening (bij Glossiphonia inhet voorste deelvan demond22

schijf) en door eengrotere levendigheid.
Erzijn enkele schaarsewaarnemingen uit Duitsland (bij Berlijn), België(bij Buzenol),Ierland
en Engeland.InZweden isdeze soort algemeen.Verder zijn ervondsten bekend uit Polen,
Letland, Rusland en Denemarken.
Het voedselbestaat uit slakken (BENNIKE 1943).Devoortplanting vindt plaatsinjuni enjuli
en dejongen hebben eenjaar nodig omvolwassen te worden. De dieren zijn gevonden in meren
enlangzaam stromende wateren (BENNIKE 1943;McCARTHY 1975).
Batracobdellapaludosa(Carena 1823)
Opderug zijn meestal onregelmatige gelevlekken te zien.Het lichaam kan somsook geelachtigzijn, bezet met kleine groene puntjes. Er isweinigbekend van deze bloedzuiger. BENNIKE
(1943)vermeldt volwassen dieren met eieren enjongen injuni. De coconswaren op beukenbladeren bevestigd en per ouderdier werden twee tot vier coconsbebroed. De cocons bevatten
maximaal twintig eieren,het grootste aantaljongenper ouder bedroeg vijfenveertig.
Alsprooiworden slakken en amfïbieën genoemd.Hoewel erwaarnemingen vanmeren, beken
en rivieren zijn,komt de soort vermoedelijk vooralin ondiepe,moerassige wateren voor met
veelorganisch materiaal. Deverspreiding ispalaearktisch en er zijn waarnemingen uit Japan,
China en Afghanistan.
GeslachtTHEROMYZONPhilippi 1884
Theromyzon tessulatum (O.F.Müller 1774) (fig. 11t/m 14)
Nederlandse namen: eendenbloedzuiger, getafelde clepsine.
Morfologie
Dezebloedzuiger isnogalvariabel inkleur envorm,naar gelanghet levensstadium. Jonge exemplaren zijn donkergroen of bruin met kleinewitte ofgelevlekjes. Het lichaam isbijna overal
vangelijke breedte enhet dier iszeer beweeglijk (fig. 11).Het kan zichzouitrekken, dat het
op eenPiscicola lijkt, maar zichook samentrekken, zodat het nauwelijks dubbel zolangals
breed is.Volwassen dieren hebben eenbruinige of lichtgroene bovenzijde met vier lengterijen
vangelevlekjes, die dewratten omsluiten en door geelachtige vlekjes aan de zijden van het
lichaamworden afgewisseld. Door het bezit vankleurlichamen kan dezebloedzuiger in enkele
minuten vankleur veranderen.Vlak onder dehuid liggenbruinroze kleurlichamen, iets dieper
liggengrotere groene chromatoforen eningroepjesgerangschikte gelekleurlichamen, dieverantwoordelijk zijn voor de gelevlekken.Alshet pigment zichheeft samengetrokken ishet
dier grijs en zonder tekening. Bijgedeeltelijke uitspreiding vanhet pigment ishet olijfgroen
met gelevlekken en deze kleuren worden bij gehele uitspreiding donker olijfgroen en helder
geel.In het donker ishet dierlicht gekleurd;bij toenemende lichtsterkte wordt hij donkerder.
Alshetjongen draagt wordt het lichaam langzamerhand geleiachtiger, tot het grote lichtgroene
bollen worden, die niet veelmeer op wormen lijken.
Voortplanting
Tijdens de copulatie wordt een geleiachtige massa,waarin kleine met sperma gevulde buisjes
liggen,in devrouwelijke geslachtsopening gebracht. Dit kanbeschouwd worden alseen overgangtussen debevruchting viaeen pseudospermatofoor en gewone copulatie.Het ongepaarde
uiteinde van demannelijke geslachtswegen, een soort primitieve penis,wordt inde vrouwelijke
geslachtsopening vanhet andere dier gestulpt, wat op debevruchting lijkt, diebij Hirudinidae
23

Fig. 11.Theromyzon tessulatum (O.F.M.);verschillende manieren van
voortbeweging: a, b l , c l , d = mormvormig kruipen; a, b2, c2, d = een
combinatie van wormvormig kruipen en de spanrupsbeweging.
a, b3, c3,d en a, b4, c4, d = de spanrupsbeweging (naar HERTER).

Fig. 12. Theromyzon tessulatum (O.F.M.)
Schema van de plaatsing der ogen.

Fig. 13. Theromyzon tessulatum (O.F.M.),
ventrale zijde, plaatsing van de geslachtsopeningen.
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Fig. 14. Theromyzon tessulatum (O.F.M.),
naar een levend exemplaar. Van de dorsale
zijde gezien.

Fig. 15.Theromyzon tessulatum(O.F.M.) schemanaar HERTER. A= enkele bloedzuigers 1,2en 3bevindenzichinrust, dichtbij enaandewateroppervlakte; B = devoedselzoekende eend veroorzaakt met de
snavelgolfjes inhet water,waardoor debloedzuigerszichinderichting der opgewekte bewegingbegeven.

Fig. 16.Theromyzon tessulatum(O.F.M.),schemanaar HERTER.A= door deschaduwvallingvandeeend
isdebloedzuiger (inhet midden vande tekening) inbeweginggekomen,het andere dier isnogin rust;
B= beidebloedzuigers zijn beschaduwd en trachten degastheer op te zoeken.
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plaatsvindt (MÜLLER 1844).Anderzijds bestaat erverwantschap met vormen die eenpseudospermatofoor maken. Copulerende dierenkunnen ingeleiachtige kluiten van een stuk of tien
exemplaren bij elkaar voorkomen (ELLIOTT &MANN 1979).Erworden per dier drie tot vijf
coconsafgezet, dietussen devijftig en tweehonderd eieren kunnen bevatten (WILKIALIS&
DAVIS 1980a).De coconsworden op eenvaste ondergrond afgezet, of direct aan debuikbevestigd.Deuitgekomenjongen blijven drietot vijf maanden aanhet ouderdier vastzitten. In
deze periode wordt het lichaamvan deouder steedsgeleiachtiger enna de broedverzorging
sterft het. Dejongen verlaten het moederlichaam af en toe en zetten zichsomsop andere
exemplaren vast.
Levenscyclus
Dejongen hebben gemiddeld drie bloedmaaltijden nodig omtot volwassenheid te komen. Afhankelijk vanhet moment waarop dezemaaltijden genoten worden en delengtevan de tussenliggende periode's,planten zezichvoort inhun tweede of derdelevenszomer. Hierdoor wordt
het grote verschil informaat vanreproductieve vormen verklaard (WILKIALIS&DAVIES
1980b).Dewinter kan zowel door onvolwassen alsvolwassenvormen doorgebracht worden.
Voedsel
Deeendebloedzuiger parasiteert opwatervogels (vooral eenden enganzen),maar isook wel
eensgevonden bij de zeearend en debonte kraai.Debloedzuigerskomen voor in de neusholte,
de trachea en demondholte of ook wel onder het knipvliesvan degastheer. Bijkuikens en
jonge eenden isde dood het gevolg.Het dierkan een plaagzijn bijkwekerijen van eenden,
ganzen en siervogels.Ze worden door eenden opgepikt of komen met het drinkwater in de
snavel,waarzerustigblijven zitten. Somsgaanzeaktief op de snavelzitten enzoeken dan het
neusgat op.Zeblijven eentot vijf dagen indeneusholte enverlaten hun gastheer weerals
zebloed hebben gezogen.Hongerige exemplaren vertonen duidelijke zoekbewegingen.Middelgrote dieren zijn sterk positief thigmotactisch, grotere daarentegen minder. Inverzadigde toestand zijn ze positief geotactisch, maar andere vertonen eennegatieve geotaxis.De fototaxis
isdikwijls positief.Dieren dievoedsel op willen nemen zijn negatief geotactisch, positief fototactisch en negatief thigmotactisch. Daarom zijn zein debuurt vanhet wateroppervlak tevinden.Verzadigde exemplaren vertonen het tegenovergestelde beeld en diezijn onder stenen op
debodem te vinden. Bijhongerige dieren isbovendien sprake vaneen positieve rheotaxis.Ze
zijn dan zeer gevoeligvoor hoogfrequente watergolfjes en richten zich dan zodanig, dat beide
zijden vanhet lichaam in een prikkelingsevenwicht komen. Dezegolfjes worden door eenden
verwekt bij devoedselopname of bij het drinken (fïg. 15).Alsmen door eenloodrecht op het
water gehoudenbuisje blaast, ontstaan dergelijke golfjes ook.
Het vinden van een gastheer wordt nogvergemakkelijkt door dereactie op plotselinge veranderingen van delichtsterkte.De schaduw van een eendenkop, die op eenrustende bloedzuiger
valt,zet het diertot zoekbewegingen aan,waardoor hij gemakkelijk met devogelin contact
komt (fïg. 16).
Oecologie
Theromyzon wordt gevonden in stilstaande en stromende wateren, diemeestal ondiep zijn.
Oudere dierenzitten op debodem onder stenen,jonge dierenvaak op waterplanten dicht
bij het oppervlak.De soort ontbreekt alleen in sterk stromende wateren. Zezijn vooral talrijk
op plaatsen,waar geregeld eenden verblijven (vooral tamme),enhierdoor worden zeook naar
andere plaatsen getransporteerd.
Verspreiding
Deverspreiding isholarctisch met voor Eurazië eenverspreidingscentrum in Midden-Europa
(WILKIALIS 1970).Verder zijn ervondsten bekend uit Afrika en Zuid-Amerika. In Nederland
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Fig. 18.Hemiclepsis marginata (O.F.M.),
schematische afbeelding; de mondschijf
endeplaatsing derogen.
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Fig. 19.Hemiclepsismarginata (O.F.M.),
detailtekening van de rugzijde.
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Fig. 17.Hemiclepsis marginata (O.F.M.),
naar een levend exemplaar. Dorsale zijde.
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Fig. 20.Hemiclepsismarginata (O.F.M.),schemanaar HERTER.
AenB = deopdebodem aanwezigebloedzuigersbegevenzich
inderichtingvan de stroom, diedooideviswordt opgewekt.
C= debloedzuigers,diezich kort tevoren op eenvishebben
vastgezet en alvorenstot zuigen overtegaan,zichlatenmeeslepen in eenhouding,diedeminsteweerstand biedt.
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komt de soort overalvoor inzoete enbrakke,in stilstaande en zwak stromende wateren, maar
meestal ishij niet talrijk.
Geslacht HEMICLEPSISVejdovsky 1884
Hemiclepsismarginata (O.F.Müller 1774)(fig. 17t/m 19)
Nederlandse naam: gezoomde clepsine.
Morfologie
In rust isdeze bloedzuiger 25 tot 30mm langbij eenbreedte van4-5 mm,maar hijkan zich
sterk uitrekken, waardoor hij opPiscicola begint te lijken. Anderzijds kan het dier zichook
sterk samentrekken, tot hij ongeveer driekeer zolangalsbreed is.Na de opname vanveel
bloed ishet dierbuitengewoon dik. Dewormen zijn meestal erglevendigen kunnen snelkruipen.
Voortplanting
Decopulatie schijnt zeer snel plaatste vinden (BRANDES 1901).Deeieren worden dicht bij
elkaar aan stenen en andere voorwerpen bevestigd.Demoeder bedekt zemet het achterlichaam
enzorgt door golvendebewegingenvanhet lichaamvoorwaterverversing. Decocon isvlak en
bevat ongeveer 200 eieren in regelmatige rijen naast elkaar.De coconsworden vanbegin mei
tot in augustus afgezet en in dietijd zijn ervermoedelijk twee àdrie legsels.De broedverzorgingduurt zesweken.
Levenscyclus
Er zijn geengegevensover delevenscyclus in deliteratuur te vinden. Degrootteverdeling van
exemplaren, diewij in 1972 opkrabbescheerplanten verzamelden,wijst opeen éénjarige cyclus
(fig. 21).Vanafjulitot halverwege september werdenjongen van2en 3mm gevonden.Deoverwinterende dieren zijn halfwassen jongen van 7tot 15mm en er lijkt een groeitot volwassen
dierop te treden in de periode maart-juni.
lengte(mm) 15

14
13
12

I

11

10
9
8
7
6
5
4
3
2

T
I I
J

L

_L

IV
VI VII VIII IX
XI XII 1972
Fig.21.GrootteverdelingvanHemiclepsismarginata opkrabbescheerplanten.Waarnemingenindemaanden
aprilt/mdecember1972.
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Voedsel
Het voedselbestaat uit bloed vanvissen en amfibieën, maar er schijnt ook welop slakken en
wormen gepredeerd te worden.Vissoorten waarop dezebloedzuiger isgevonden zijn snoek,
baars,karper, zeelt,brasem,blank- en ruisvoorn. (MANN 1955;McCARTHY 1975).Bijhet
opzoeken van degastheer wordt ongeveer dezelfde methode gevolgd alsdoorPiscicola. Hij
zuigt zichechter vaak direct volen blijft daarna nog twee tot drie dagen op degastheer zitten
(fig. 20).Jonge dieren hebben zichna tien minuten volgezogen enlaten daarna los (ELLIOTT
&MANN 1979).BENNIKE (1943) heeft waarnemingen in eenaquarium beschreven, waarbij
een ouderdier metjongen aan debuik zichvoedt aan eenzeeltje. Dejongen laten het ouderdier losen zuigen eveneens,waarna zeterugkeren op demoeder. Bijwaterbeweging zwemmen
zowel dejongen alshet ouderdier hierop af en ELLIOTT&MANN concluderen, dat de ouderdieren zo spoedig mogelijk eengastheer zoeken, nadat dejongen uitgekomen zijn.
Oecologie
Hemiclepsis wordt zowel in stilstaand als stromend, inzoet zowel alsbrak water aangetroffen.
Debloedzuigers zitten dikwijls in dewaterplantenvegetatie, maar vooral alszeverzadigd zijn,
worden ze opof nabij debodem aan stenen gevonden.MANN(1955)vermeldt met name
plantenrijke vijvers, waarPiscicola zelden voorkomt. Bijhet vorengenoemde krabbescheeronderzoek werden de meeste exemplaren gevonden op de ondiepste plaatsen tussen dichtevegetatie nabij de oever.Degrotere dieren werden welin debuurt vanhet open water gevonden.
Vooral inverzadigde toestand isde soort positief geotactisch, verder kan een matige rheotaxis
eneen positieve thigmotaxis geconstateerd worden.
Verspreiding
Hemiclepsiskomt voor in depalaearctische regio,eninKashmir (SOOS 1967).In Nederland
zijn noggeenwaarnemingen bekend van demeeste waddeneilanden, Zeeland en de duinstreek.
In derest vanhet land isde soort vrij algemeen.
Geslacht HAEMENTERIA de Filippi 1849
Haementeriacostata(Müller 1846)(fig. 22 en 23)
Morfologie
Het lichaam van dezebloedzuiger isinrust circa 40mm lang.Derugtoont meerdere lengterijen wratten. Dekleur isbruingroen met een lichtere middenlijn. Dezebloedzuiger kan evenalsTheromyzon vankleur veranderen. Alshij op schildpadden voorkomt, neemt hij dekleur
vanzijn gastheer aan.
Voortplanting
Decopulatie vindt plaatsinmeienjuni;volwassen dieren met eierenworden injuni enjuli
aangetroffen en metjongen tot in augustus.Erkunnen tot 150jongen per ouderdier voorkomen(WILKIALIS 1973).
Levenscyclus
Over delevenscyclus ispraktisch nietsbekend. Degeslachtsrijpe dieren zijn vermoedelijk twee
jaar oud. De exemplaren waarmee WILKIALIS experimenten inhet laboratorium heeft verricht,
leefden twee tot twee en eenhalfjaar. Alsdit de situatie in denatuur representeert, stervenze
na het seizoen waarin zezichhebben voortgeplant.
Voedsel
Hetvoedselbestaat uit het bloed vanvertebraten,zoalsmoerasschildpadden, kikkers,watervogelsenook zoogdieren. Hoewel deze soort vroegerin deKrim werd gebruikt om bloed af te
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Fig. 22.Haementeria costata (Müller). A = dorsale zijde, getekend naar een levend exemplaar uit de Ankeveense plassen; B= ventrale zijde van hetzelfde exemplaar.

Fig. 23.Haementeria costata (Müller),
plaatsing der genitale poriën, half schematisch.

31

tappen, zoals demedicinale bloedzuiger (KOWALEWSKY 1900),isdit waarschijnlijk aËeen
maar mogelijk alser aleenhuidbeschadiging aanwezigis(WILKIALIS 1970).Jonge dieren
die nognooit bloed hebben gezogen kunnen tot 7mm groot worden.Nahun eerste maal zijn
ze 10mm en nahun tweede 20 mm.In deeerste levenszomer zuigen zevier maalbloed en
overwinteren dan.Inhun tweedejaar zuigen zevoor devijfde keer bloed en deze voorraad is
voldoende voor eenjaar (REICHENOW 1910).Eenvolwassen exemplaar zuigt gedurende twee
uur bloed enkan zijn gewicht tot het zevenvoudige van de oorspronkelijke toestand brengen
(WILKIALIS 1973).
Oecologie
Haementeriakomt inhelder,plantenrijk water voor,zowel stromend als stilstaand.
Verspreiding
Deverspreiding van deze voornamelijk Europese soort isvooral circo-mediterraan. Er zijn verder opgavenuit Engeland (ELLIOTT et al. 1979),Polen,Zuid-Rusland, Duitsland en Nederland.
In onsland ishet dier gevonden inhet Vechtplassengebied, noordwest-Overijssel, Friesland en
enkele plaatsen in Brabant en Limburg.Het iseenzeldzame verschijning.
FAMILIE PISCICOLIDAE (Ichthyobdellidae)
Alle soorten uit deze familie, dieinNederland voorkomen, leven ectoparasitair opvissen;zowel
inhet zoete water alsinzee.Demariene vormen uit onsgebiedhoren tot deze familie.Zijbezitten elf paar,lateraalgelegen enzichsegmentaalherhalende zijblaasjes, die lichaamsruimten
zijn. Alsdezijblaasjes contractiel zijn of pulseren,vervullen zeeen funktie bij de ademhaling.
Dezebloedzuigers kunnen allen zwemmen.De pseudospermatofoor wordt opeen speciaal deel
vanhet lichaam afgezet. Bijuitzondering worden de dieren vrijlevend aangetroffen (b.v.alsze
eieren afzetten). De eieren worden in coconsgelegd (fig. 26 en 28), dievaneen stevige chitinewand zijn voorzien.Iedere cocon bevat slechts één eienwordt aan een of ander vast voorwerp
bevestigd.Er isgeen enkelevormvanbroedzorg. Dejonge bloedzuiger, dieuit de cocon komt,
lijkt meteen geheelop het volwassen dier.Erzijn slechts drie soorten uit de familie inhetNederlandse gebied gevangen:Pontobdella muricata, Piscicolageometra enCystobranchusrepirans.
Platybdellaanarrhichae werd een keer op aangevoerde zeewolf gevonden. Omdat de gastheren
van de andere soorten min of meer algemeen zijn langsonzekust zijn deerop voorkomende
en in onsgebied te verwachten Piscicolidae in de determinatietabel opgenomen.
Determineertabelvoordegeslachten
1. Zeedieren
- Zoetwaterdieren
2. Lichaam meer dan 10maalzolangalsbreed
- Lichaam minder dan 10maalzolangalsbreed
3. Lichaam met duidelijke kieuwaanhangsels
- Lichaam zonder duidelijke kieuwaanhangsels
4. Lengtetot meer dan 200 mm,met grote wratten op alle ringen
- Lengtehoogstens 50mm,met kleine,of zonder wratten
5. Zonder ogen
- Metogen
6. Achterzuignap duidelijk afgetekend
- Achterzuignap zeerklein
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2
Piscicola blz.37
Cystobranchusblz.37
Branchellionblz. 33
4
. . Pontobdellablz. 33
5
6
Piscicolablz. 37
7
Hemibdellabh.. 41

7. Lichaam in rust dubbel s-vormiggebogen;achterlichaam plaatselijk verbreed . . . .
Scorpaenobdellablz.37
- Lichaam andersvanvorm
8
8. Lichaam zonder zijblaasjes
Platybdella blz.41
- Lichaam met zijblaasjes
Callobdella blz. 35
Geslacht BRANCHELLION Savigny 1820
Branchelliontorpedinis Savigny 1820
Morfologie
Dezebloedzuiger isherkenbaar aan degrotebladvormige lichaamsaanhangsels, die voor de
ademhaling dienen.Het lichaam isduidelijk intweeën gedeeld;alleen het achterlichaam draagt
kieuwen.Dehechtschijven zijn groot;de achterste zuignap draagt aan debuikzijde vele secundaire zuignapjes. Dekleur isbruinrood tot zwart,maar geconserveerde exemplaren zijn verbleekt. Meestalbevinden zichop de rugzes,op debuik vier,lengterijen vangeelwitte vlekjes
op iederering.Delengte is30 tot 50mm;debreedte 4-8mm (zonder de4 mm lange aanhangsels).
Het dierwordt vooral op de sidderrog (Torpedo) gevonden.Andere gastheren zijn stekelrog
(Raja clavata),pijlstaartrog (Dasyatispastinaca),lipvis(Labrus)entarbot (Scophthalmus
maximus). De soort komt voor in deMiddellandse Zee,de Atlantische Oceaan (westkust van
Ierland tot Senegal) en deNoordzee,maar isin onsgebied nog niet waargenomen.
GeslachtPONTOBDELLA Leach 1815
Determineertabelvoordesoorten
Devoorste zuignap isrond,vlak en duidelijk afgetekend ten opzichte vanhet lichaam.De anus
iszeer moeilijk zichtbaar
Pontobdellamuricatablz. 33
Devoorste zuignap isovaal,komvormigen evenbreed alshet voorlichaam. Deanusis duidelijk
zichtbaar
Pontobdella vosmaeri'bh..35
Pontobdellamuricata(L. 1758)(fig. 24 en 25)
Nederlandse namen: bloedzuiger der vissen,rogbloedzuiger, ruwen zeeëgel,gedoomde bloedzuiger.
Dit iseenopvallend dier vanwege het forse formaat en dewrattige lichaamsoppervlakte. Het
lichaam iscylindrisch,knotsvormig,naar voren versmald.Devoorste hechtschijf isbreder dan
het aansluitende, cirkelvormige lichaam enbevat zesconische papillen.De mannelijke envrouwelijke geslachtsopeningen zijn door twee ringen gescheiden. Het dier heeft geen ogen.De
kleur isgrijsgroen tot bruingroen, meestal met talrijke donkerbruine vlekken.De buikzijde
isietslichter. Debloedzuiger wordt meer dan 200 mmlangbij eengrootste breedte van20 mm.
Decoconszijn donker gekleurd,tonvormig enlederachtig.Zezijn 5mm langen4 mm breed
enworden inliggendehouding met eenkorte steelaanvreemde voorwerpen bevestigd (fig. 26).
Gastheren zijn stekelrog (Rajaclavata),vleet (Raja batis)en sidderrog (Torpedo).
Verspreiding
Verspreiding: Middellandse Zee,westkust van Europa,Groenland, IJsland, Spitsbergen,Skagerak,Kattegat,Kielerbocht, Golf vanMexico.In onsgebied komt de soort voor langsdeNoordzeekust, in deOosterschelde enhet Nieuwe Diep.
33

Fig. 25.Pontobdella muricata (L.)
Dorsale zijde van de mondschijf
met 6 conische papillen aan de
rand.

Fig. 26. Cocons van Pontobdella muricata (L.);
A = op een stuk schelp afgezette cocons, van
boven gezien; B= cocon van een der polen gezien; C= cocon van de zijkant gezien.

Fig. 24. Pontobdella muricata (L.),
naar een geconserveerd exemplaar.
Van ter zijde gezien.
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PontobdellavosmaeriApathy (fig. 26D)
Deze soort lijkt ingefixeerde toestand veelopi>. muricata.Dekleur isbruin met roodbruine
vlekken. Deeiercocon isovaalknopvormig,enwordt op de ondergrond gehecht met een steel,
die alseenlijst naar devoet afdaalt enzich in een schijf uitbreidt. Het dier isslechtséén keer
in deNoordzee gevonden ten zuidwesten vanhet Diepe Gat (52°50'N,4°0' 0).Degastheer
isRaja.Het dier komt voornamelijk in de Middellandse Zee voor.
Geslacht CALLOBDELLA Beneden en Hesse 1863
Determineertabel voordesoorten
Lichaam cylindrisch;achterste zuignaphoogstens dubbel zobreed alsdevoorste;lichaam in
rust 10tot 15maalzo langalsbreed;lengte tot 30 mm . . Callobdellanodulifera blz. 35
Lichaamvrijwel afgeplat; achterste zuignap minstens drie tot vier maalzobreed als devoorste;
lengte 20 tot 70 mm
Callobdellalophii blz.35
Callobdellanodulifera (Malm 1863)
Het lichaamvan dit dier isbezaaid met (bruin-) gelepuntjes of streepjes. Bij een lengte van 30
mm kan debreedte tot 2V4 mm zijn, meestal evenwelkleiner. Inhet Skagerak enhet Kattegat
wordt deze soort vaak inhet sleepnet gevangen,omdat hij zich af en toe op debodem aan
stenen, schelpen en algenvasthecht. Zonder twijfel komt hij ook inhet noordelijk deelvande
Noordzee voor.Het iseengoede zwemmer en ondanks deafwezigheid van ogen wordt erna
het verblijf op debodem spoedig een nieuwe gastheer gevonden.Voor een langdurig verblijf
op debodem zijn deze dieren overigensgoed toegerust. Deblinde darm isnamelijk één groot
bloedreservoir geworden, dat na het verlaten van degastheer tot het uiterste isgevuld.De
soort komt opverschillende vissenvoor,maar vooral op schelvis(Melanogrammusaeglefinus).
Verspreiding
Verspreiding: Schotse kust, Skagerak,Kattegat;zeer algemeen. In onsgebied isde soort nog
niet waargenomen.
Callobdella lophii v.Beneden enHesse 1863
Deze soort heeft een dichte bestippeling vanbleke,groenbruine puntjes op de rugzijde. Opde
buikzijde worden rode puntjes gevonden enbovendien een oranjekleurige band.Meestal worden dedieren niet langer dan 20-30 mmbij eenbreedte van2-2Ï4 mm.Zeparasiteren alleen
op dezeeduivel of hozemond (Lophiuspiscatorius).Het dierheeft zichzeerwaarschijnlijk tot
een stationaire parasiet ontwikkeld, diezijn gastheer nooit verlaat.Voor deze opvatting spreken degeweldige hechtschijf, dezwakke huidmusculatuur en de rudimentaire darmblindzakken. Samen met zijn gastheer wordt hij somslangsdeNoordzeekust aangetroffen, maar langs
onze kust ishij nogniet waargenomen.
Verspreiding
Vindplaatsen zijn: de Middellandse Zee,Brest,Plymouth, Firth of Forth, Noorwegen bij Bergen.
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Fig.26D.Pontobdella vosmaeriApàthy,
ventrale zijde van demondschijf (geconserveerd exemplaar).

Fig.26E.Pontobdella vosmaeriApathy,
cocon van terzijde envanboven (ünks)gezien.
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Geslacht SCORPAENOBDELLA Saint Loup 1886
Scorpaenobdellalubrica (Grube 1840)
Het lichaam isingecontraheerde toestand ongeveer 25 mmlang enuitgestrekt 50mm.De
voorste zuignap isklein.Degeslachtsopeningen zijn door drie ringen van elkaar gescheiden.
Het middenlichaam draagt duidelijk pulserende blaasjes. Deachterzuignap iszeergroot.De
kleur isdonker geelof olijfgroen met witte vlekjes. Gastheren zijn delipvis(Labrus),horsmakreel {Trachurus trachurus),tong (Soleasoled),zwarte grondel (Gobiusniger),zeedonderpad
{Taumlusbubalis), slijmvis(Lipophrys pholis), zeeduivel (Lophiuspiscatorius)en anderen.
Het dierkomt voor indeMiddellandse Zee,deAtlantische kust vanEuropa en de Noordzee,
maar isin onsgebied nogniet gevonden.
GeslachtCYSTOBRANCHUS Diesing 1859
Determineertabelvoordesoorten
Opdemondschijf zitten vier ogen en op de achterste hechtschijf, dienauwelijks meer dan twee
keer zobreed isalsde mondschijf, zit een kringvantien,op ogenlijkende punten.
Cystobranchusrespironsblz. 37
Noch op demondschijf, noch op de achterste hechtschijf zitten ogen of punten. De achterste
hechtschijf isbijna driekeer zobreed alsdemondschijf. Cystobranchusmammillatus blz.37
Cystobranchusrespirons (Troschel 1850)
Het lichaam isinrusttoestand hoogstens 30-40mmbij eenbreedte van4-5mm.De zijblaasjes,
die indienst van de ademhaling staan,pulseren tien keer per minuut. Het dierlijkt wel op
Piscicolageometra,waarmee hij misschien weleensisverwisseld.Alsgastheer worden vooral
zalmachtigen uitgezocht, zoalsbeekforel (Salmotruttafario) envlagzalm (Thymallus thymallus).
Verder wordt debarbeel (Barbus barbus)ook aangevallen.Hij schijnt een noglastiger parasiet
te zijn danPiscicola. In de Rijn,waarhij inhet bijzonder voorkwam,werden de aantallenvissen somsgedecimeerd door de grote aantallen van dezebloedzuiger. In onsland isde soort
alleenbekend vanhet Haringvliet.
Cystobranchusmammillatus Malm 1863
Dezebloedzuiger isveelkleiner dan devorige soort;slechts 15-20mm langen 2-3mm breed.
Hij isalleen op dekwabaal (Lota lota)gevonden,waarbij hij in dekieuwholte zit. Hierwisselt
het dier meerdere malenvan plaats,tot het na eenweekvolgezogen isenzichvanzijn gastheer
aflaat vallen.Hijgaat daarna op stenen of planten zitten. Dezijblaasjes, dievoor de ademhalingdienst doen,zijn duidelijk zichtbaar. In Zweden komt de soort regelmatig voor eninDuitsland iser eens één op devismarkt inMünchen waargenomen. In onsland isde soort nog niet
gevonden.
GeslachtPISCICOLAde Blainville 1818
Piscicolageometra (L. 1758) (fig. 29 en 30)
Nederlandse namen: visbloedzuiger, spannemeter.
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Morfologie
Het lichaam van de spannemeter isminstens 20 x zolangalsbreed.De
lengte kan 20 tot 100mmbedragen bij eenbreedte van 1 tot 3mm,waarbij delichaamsvorm regelmatig cylindrisch is.Devoorste hechtschijf is
half zo breed alsde achterste, die dubbel zobreed isalshet lichaam.
Boven de voorste hechtschijf zitten vier ogen en op de achterste komen 14donkere stralen voor en ongeveer evenveelop ogen lijkende
punten. Dekleur isgelig,grijsgroen of doorschijnend groen met in
strepen geplaatste zwarte pigmentcellen. Verder zijn er acht rijen
witte vlekken, maar de tekening isergveranderlijk, zoalsook bij
Theromyzon (fig. 14).Het dier isbijzonder levendig (fig. 30),kruipt
snelenkan goed zwemmen. Bij dit zwemmen wordt het rolronde
lichaam een weinigafgeplat en debeide zuignappen worden als
vinnen gebruikt. In rust zit hij met de achterste zuignapvast en
met het voorstuk schuin omlaaggericht. Soms slingert het lichaam
heen enweer,wat eenbij deze soort zeer duidelijke zoekbeweging
betekent. Eenundulerende beweging voor de ademhaling komt niet
voor.Waarschijnlijk isdehuidademhaling, ondersteund door debewegingvan dezijblaasjes, voldoende voor de zuurstoftoevoer.
Voortplanting
Bij de copulatie aanhet eind van dewinter slingeren twee naastelkaar zittende dieren zichmet degeslachtsvelden om elkaar heen.
Depseudospermatofoor wordt alleen in degeslachtsstreek aangehecht. De cocons,die ieder ééneibevatten, worden tussen maart
enjuli afgezet. Per dier worden 50tot 90 cocons geproduceerd,
waarbij er iedere dag,afhankelijk van degrootte vanhet dier,één
tot drie worden gevormd. Decoconsworden gemaakt met afscheidingsprodukten van de clitellaire klieren (fig. 27).Bijhet afzetten
worden de zuignappen aan planten of stenen vastgehecht ende
buikzijde wordt tegen het substraat gedrukt. De cuticula zwelt
blaasvormig op in declitellairstreek, laat losen wordt aan de onderlaaggeplakt. Dan wordt het eigelegd en er wordt een dooierachtige
voedingsstof afgezet. Devoorste zuignap wordt losgelaten, degordelwordt afgestroopt entot cocon getransformeerd. Opde cocon
komen lijstvormige verdikkingen voor en isdaarbij aan de voor-en
achterkant ineen kleine punt uitgetrokken (fig. 28).Aan één kant
zit een slijmprop en een dekseltje, dat eraf valt alshetjonge dier
de cocon verlaat. Deontwikkeling in de cocon issterk afhankelijk
van dewatertemperatuur; in februari en maart duurt het zesweken,
bij 10°C nogmaar twee enbij 15°C slechtseenweek. Dejongebloedzuigertjes, dietussen 3,5 en 6,5 mm langzijn, kunnen drie weken
zonder voedsel.

Fig.27

Levenscyclus
Het isniet bekend hoelangPiscicola leeft. Een Noord-Amerikaanse
verwant (P. salmositica) leeft minder dan éénjaar (BECKER&
KATZ 1965) en dit geldt misschien ook voor onze visbloedzuiger.
Fig. 27.Piscicolageometra(L.),schematisch. Het dier isbezigmethet afzetten vaneencocon. Fig. 28.Piscicolageometra (L.),cocon of eicapsule.
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Fig. 28.
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Fig.29.Piscicolageometra(L.),naar eenlevend exemplaar.
A= dorsalezijde;B = detailtekening vande mondschijf;
C= detailtekeningvaneensegmentmetzijblaasjes;D= een
pigmentvlek,sterk vergroot.
l ~,,x

Fig.30.Piscicolageometra (L.),
bewegingennaarlevendeexemplaren. A= dedieren zijnvastgehecht aaneenverticalewanden
maken zoekbewegingen;B= houdingbijhet zwemmen;C=
spanrupsbeweging.
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Fig. 31.Piscicolageometra(L.);hetvallenvaneenschaduw zetdedierentot zoekbewegingen aanwaardoor
zijinaanrakingkomenmethungastheer. (Schemanaar HERTER.)

Fig. 32.Piscicolageometra(L.);door waterbeweging worden debloedzuigersgewaarschuwd,maken zoekbewegingen enkomen in contact methungastheer. (Schemanaar HERTER.)
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Voedsel
Piscicolageometra iseen parasiet opvissen enamfibieèn (enhun larven),maarhij brengt een
groot deelvan zijn leven door tussen planten of op debodem.Hongerige dieren zitten vaak
aan derand vandevegetatie,en reageren opvoorbijzwemmende vissen door de waterbeweging,
die dezeveroorzaken (fig. 32) of door plotseling ophen vallende schaduw (fig. 31).Ze maken
dan zoekbewegingen, tot ze in aanraking met deviskomen.Ze zuigen zichdan bliksemsnel
vast en laten tegelijk de achterste zuignap los.Terwijl devisgeprikkeld snellergaat zwemmen,
zet debloedzuiger de achterzuignap op zijn eigenlichaam en laat deze naar voren glijden tot de
plaats,waar devoorste zuignapvastzit.Dezewordt dan losgelaten,zodat hij met dekop vrij
inhet water bengelt,terwijl devissnelverder zwemt.Hierdoor wordt de gunstigste torpedovorm aangenomen,welkhydrodynamisch principe toegepast wordt inverband met de snelheid
van degastheer.Hemiclepsisdoet dit ook (fig. 20C).Alsdevisrustiger is,wordt met het voorste deelvanhet lichaam eengoed plekje gezocht omte zuigen.Hierbij kanhet lichaam allerleistanden innemen. Erwordt vaak opverschillende plaatsen bloed gezogen,o.a. indekieuwholte,waarbij het verblijf op devistot vierweken kan duren.Bijvissenmet een stevig integument levert het inboren van de tong (slurf) nogal eensmoeilijkheden op.Nazo'n maalkan de
bloedzuiger eenhalfjaar zonder voedsel leven.In viskwekerijen komen zevaak ingrote aantallenvoor en vormen dan een ware plaag.Degeparasiteerde vissen sterven dikwijls.Alsbestrijdingworden somschemische middelen toegepast of devijversworden drooggelegd,waarna de
bodem met kalk wordt bestrooid.
Oecologie
Desoort komt voor ingrotere zoete enbrakke wateren eninbeken en rivieren.De brakwatervorm ismaarhalf zogroot alsdievanzoet water enlevendiger vankleur. De zuurstofbehoefte
isgroot (MANN 1961),zodat deverspreiding wordt beperkt tot zuurstofrijke wateren,waarinvisvoorkomt.
Verspreiding
Deverspreiding wasoorspronkelijk palaearctisch, maar na introductie komt hij nu ook voorin
Noord-Amerikaen er zijn zelfs alwaarnemingen uit Zuid-Amerika(SOOS 1967).In onsland
komt hij overalvoor.
Geslacht PLATYBDELLAMalm 1863
Platybdellaanarrhichae (Diesing 1859)
Het lichaam isbijna overal even dik,zonder wratten of uitsteeksels.De achterste zuignapis
twee maal zobreed alsde mondschijf. Het dierisongepigmenteerd; de lengtebedraagt 20-30
mm,de breedte 1V4-2 mm.Gastheren zijn dezeewolf (Anarhichas lupus),waarbij de bloedzuigervaak op dekieuwen zit enLycodes pallidus.
Verspreiding
Verspreiding: Noordzee,bij Schotland zeer algemeen, ten noorden vande Shetland eilanden,
Noorse kust bij Bergen,westkust vanZweden. In onsland ishet dier aangetroffen opaangevoerde zeewolf.
Geslacht HEMIBDELLAvanBeneden& Hesse 1863
Hemibdellasoleae van Beneden&Hesse 1863
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Morfologie
Dit bloedzuigertje is3-10 mm langen V2-Ï mmbreed.Het lichaam iscylindrisch en aan de uiteinden versmald.Demondzuignap isklein;demiddellijn iskleiner dan het voorlichaam op de
plaatsvanaanhechting.Deachterzuignap isvervormd tot een ondiep buisje, dat precieseen
stekelvan de schubvaneen tong kan omvatten. Hierdoor isde aanhechting optong bijzonder
stevigen bij aanvoer van dezevissoort blijken er vaak nogvelebloedzuigers opvast te zitten,
ondanks deruwe behandeling vanvangst en transport. Dekleur isfluweelzwart, dat naarblauwviolet of geelbruin zweemt. Opdeachterste zuignapbevinden zich 10tot 12lichtere stralen.
Voortplanting
Deeiproduktie en deontwikkeling isafhankelijk van detemperatuur. Bij 17°C duurt de ontwikkeling ongeveer 40 dagen (LLEWELLYN 1965).De cocons,dieieder ééneibevatten, worden
afgezet opzandkorrels en schelpfragmenten. Dejongen kunnen vijf weken zonder voedsel.Zij
zetten zichoptong, diezichingraaft op de plaatsen waar de coconszichbevinden.Door het
opdwarrelen vanhet zand komen zij vaak op debovenzijde van detong terecht.
Levenscyclus
Debloedzuigers die op eenvisterecht zijn gekomen, enzichkunnen voeden,zijn bij 17°C
na ongeveer 23 dagengeslachtsrijp enkunnen dan zelf cocons afzetten. Bijhet eerste contact
met degastheer hecht debloedzuiger zichmet devoorste zuignap vast enverankert zichvervolgensmet deachterste zuignap aan een schubstekel.Er wordt dan bloed gezogen op plaatsen
rond de aanhechtingsplaats, waar alsgevolghiervan vaakkleine rode plekjes zijn te zien.Ze
kunnen zichook over devisverplaatsen. Llewellyn vond infectiepercentages van29-100%
optonggroter dan 20 cminvisserijgebieden vanPlymouth en Swansea,met een gemiddelde
overhet hele gebied van 35%.Gastheren zijn behalve tong (Soleavulgaris)SoleaimparenSolea
monochir.
Verspreiding
Verspreiding: Middellandse Zee,kusten van noordwest Ierland,zuidwest Engeland, Frankrijk,
Denemarken, Groenland enNoord-Amerika.In Nederland wordt de soort op aangevoerde tong
gevonden.
ORDEVAN DEGNATHOBDELLAE (GNATHOBDELLIDAE)
Deorde wordt gekenmerkt door het bezit van drie krachtige,kussenvormigevouwen indevoordarm, de z.g.kaken. Deze steken alshalve schijven in demondholte uit en dragen ophun rand
spitse tanden met punten van calciet. Een extra dikke cuticula draagt zorgvoor stevigheid ter
plaatse.Dedrie kaken bewegen vanbuiten naar binnen enkomen centraal bij elkaar.De farynx
iskrachtig gespierd en steviginhet omliggende weefsel bevestigd. Deafvoergangen van de speekselklieren monden gebundeld in de farynx uit.
Demaagbezit segmentaalherhalende aanhangsels (zoalsbij de Rhynchobdellae),waarvan het
laatste paarverlengd isenzichover meer segmenten uitstrekt. Bloed en lichaamsvloeistof zijn
rood gekleurd door de aanwezigheid vanhemoglobine. Bij de copulatie wordt het spermavia
eenlange penisin degoed ontwikkelde schede vanhet andere dier gebracht. Decocons worden
afgezet inmodder of vochtige aarde en niet inhet water. Erisgeen broedzorg.
FAMILIE HIRUDINIDAE
Detot deze familie horende soorten zijn waterdieren, dievrijwillig het water kunnen verlaten.
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Het zijn zeergoede zwemmers,die zichmet golvendebewegingen door het water verplaatsen,
waarbij dehechtschijf alseen staartvin naar achteren isuitgestrekt (fig. 37).Om eierenteleggenverlaat debloedzuiger het water enboort eengangetje in devochtige oever,ietsboven het
wateroppervlak. In het verwijde eindehiervanwordt een cocon met een sponsachtige wand
afgezet. De coconbevat verschillende eieren en eengrotehoeveelheid eiwit. De uitkomende
jongen rijken geheelop devolwassen dieren. DeHirudinidae overwinteren in demodder in
eentoestand vanverstijving. Detien ogen liggenpaarsgewijs op de 2de,3de,4de,6de en 9de
ringvanhet lichaam (fig. 34en 40).De eerste ringen zijn niet altijd duidelijk waarneembaar.
Determineertabel voordegeslachten
Derugisdonkergroen met zesroodgele of bruine lengtebanden, diemeestel door zwarte vlekken meer of minder regelmatigonderbroken zijn. Debuik isbleek geelgroenmet zwarte,min
of meer ineenvloeiende vlekken. De anale opening iszoklein, dat hij nauwelijks zichtbaar is.
Degeslachtsopeningen liggenbeide in devouw tussen twee ringen en zijn door vijf ringenvan
elkaar gescheiden (fig. 35)
Hirudo blz. 43
De rugisóf éénkleurigbruin- of groenzwart (somsmet een oranje-gele band langsde zijden),
öf leigrauw met onregelmatige of segmentaalgeplaatste donkere tekening.Debuik isgeelgrijs
met dikwijls (vooral aan dezijden) onregelmatige zwarte vlekken.Deanale opening iswijd.
Degeslachtsopeningen liggenniet preciesin devouwtussen twee ringen,maar zijn min of meer
op devolgende ringverschoven en zijn daardoor slechtsdoor vier ringenvanelkaar gescheiden
(fig. 41)
Haemopisblz.47
Geslacht HIRUDOL. 1758
Hirudo medicinalis L. 1758 (fig. 33t/m 35)
Nederlandse namen: Yle,egel,geneeskrachtige bloedzuiger, bloedegel,medicinale bloedzuiger.
Morfologie
Dezebloedzuiger behoort tot degrotere vormen enkan meer dan 150mm langworden bij
eenbreedte van 10tot 15mm.Hijkan zichtot de dubbele lengteuitstrekken, maar zich ook
zo sterk samentrekken, dat het lichaam devorm vaneen olijf krijgt. Het dier isfraai gekleurd.
De donkergroene rugbezit zesgeletot roodbruine lengtebanden, die op regelmatige afstanden
worden onderbroken door zwarte vlekken.Medicinale bloedzuigersvervellen om de drie tot
tien dagen.Delengte van deze periodes isafhankelijk van detemperatuur en de chemische
samenstelling vanhet water en ook vanhet feit of eraldan niet voedsel isopgenomen. Opieder
vandekaken zitten ongeveer 80tanden. Demaagheeft tien paar aanhangsels en de einddarm
isveeldunner dan de maag.
Voortplanting
Deeierenworden zestot negenmaanden na de copulatie afgezet inzelfgegraven holten inde
aarde vlakboven dewaterspiegel. Dezeholten worden gemaakt door draaiende bewegingen
vanhet lichaam,waarbij door het zadel een schuimige massawordt afgescheiden, die enigszins
verhardt. In de zoontstane ringworden de eieren (enkele tot dertig)en de dooier afgelegd,
waarna het dier zichuit de ringterugtrekt. Deuiteinden sluiten elastisch en zowordt de cocon
gevormd.Delengte van de coconvarieert van 10tot 20 mm en door het langzame verharden
vande schuimachtige massaisdeze pasna enkele dagen stevig.Dit beschermt deeieren tegen
uitdrogen. In detijd van een of tweeweken worden zestot acht coconsafgezet en onder zeer
gunstige omstandigheden kunnen twee broedsels perjaar worden geproduceerd. Demeeste
coconsworden aan het eind van dezomer tussenjuli en oktober gevonden.De ontwikkeling
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Fig. 35.Hirudomedicinalis L.
Plaatsing vandegeslachtsopeningen.

Fig. 33.Hirudomedicinalis L.naar eenlevend
exemplaar. A= dorsalezijde;B = ventrale zijde.

Fig.34.Hirudomedicinalis L.
Plaatsingvandeogen(schema).
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Fig.36.Hirudomedicinalis L. tijdens
het zuigen vanbloed, op dearmvan
eenmens.K= dekop;A= beginvan
het zuigen;B = na 15minuten;C= na
55minuten zuigen;D= degemaakte
wond.

vaneitot zelfstandige bloedzuiger duurt, afhankelijk van detemperatuur viertot tien weken.
Het gewicht isdan 0.12-0.18 gram.Nahet eerstejaar wegen ze 0.5-0.6 gram,nahet tweede
jaar 1.4 grameninhet derdejaar 2.4 gram.Ze zijn inhet derdejaar pasgeschikt voor medicinale doeleinden enkunnen ook niet eerder eieren leggen;dikwijls zelfs pasveellater.Debloedzuigerskunnen eenjaar of twintig oud worden. Er zijn zelfs gevallen bekend vanbloedzuigers,
die27jaar werden.
Voedsel
Hirudomedicinalis voedt zichmet het bloed van vissen,amfibieën en zoogdieren. Vermoedelijk
worden de dieren pasgeslachtsrijp nadat zevanwarmbloedigen bloed hebben gezogen.De
bloedzuigers kunnen zonder voedseljarenlang inlevenblijven. Zij reageren sterk op chemische
prikkels.Menkan zelokken door met blote benen inhet water te stappen,waar de soort voorkomt. Er zijn levendige beschrijvingen vanmensen, die op deze wijze in contact met de dieren
zijn gekomen. „Het water klotste door degrote aantallen bloedzuigers,die snel zwemmend op
de argeloze pootjesbader afkwamen". Bij aanraking met degastheer zuigt devoorste zuignap
snelvast, deachterzuignap laat vanhet substraat losenbevestigt zichmeestal in de nabijheid
van devoorste op de gastheer.Daarna wordt eventueel eenbeter plekje gezocht,waarna de
huid opengemaakt wordt. Dealscirkelzagen werkende kaken beschrijven telkens een hoek
van 45 graden enbewegen zichmet een snelheid van 2keer per seconde heen enweer.Zo ontstaat een stervormige wond (fig. 36D),waarinhet afscheidingsprodukt van de speekselklieren
terecht komt. Dit remt debloedstolling (de wond bloedt noglang na).Het bloed, dat uit de
wond komt, wordt door ritmische verwijding en vernauwingvan de farynx in demaag gepompt
(fig. 36).Dekaken werken hieraan ook mee,doordat bij het terugdraaien een hoeveelheid
bloed in de farynx wordt geschoven.Detijdsduur vanhet zuigenhangt vooral van de hongertoestand af, maar ook vanandere factoren alsdegrootte vanhet dier en de watertemperatuur.
Meestal duurt het niet langer dan eenuur, waarna deworm zichlaat vallen of wegzwemt.Er
wordt twee tot vijf maalhet eigenlichaamsgewicht aanbloed opgenomen. Een groot exemplaarkan ongeveer 15grambloed opnemen,waarnavelemaanden of zelfs enkelejaren zonder
nieuw maaloverleefd kunnen worden.
In deachttiende ennegentiende eeuwwerden dezebloedzuigersgebruikt bij aderlaten (Phlebotomie). Aanvankelijk werden de dieren, die algemeen voorkwamen, in denatuur gevangen.Men
haalde waterplanten uit het water,waar ze opzaten, of stapte het water in enliet debloedzuigerszichvastzetten op debenen. Later toen de dieren zeldzamer werden,begon men zein
vijvers of grotevaten te kweken. Devangst werd aan apothekers verkocht. Omstreeks 1840
waren er inNederland b.v.kwekerijen bij Apeldoorn, Zutphen,Meppel enHaren (Gr.).Een
grote duitse kweker leverde in dietijd tweetot drieëneenhalf miljoen bloedzuigers perjaar.
Alleen alin Londen werden omstreeks 1830 7miljoen exemplaren perjaar gebruikt eninParijs 5tot 6miljoen. De import voor heelFrankrijk bedroeg 34 miljoen stuksperjaar. Ten eindehet vermogen ombloed af te tappen nogte vergroten werd debloedzuiger tijdens het zuigenwel aangesneden,waardoor demaag met gevuld werd en de zuigstimulus niet werd bevredigd.Detijdens het zuigen afgesneden koppen gaangewoon door met het pompen van bloed.
Dezekunstgreep heet bdellotomie.Het gebruik vanbloedzuigersvoor medicinale doeleinden
iso.a. verdwenen door deangst voor infectie, maar sinds 1920heeft men af en toe in degeneeskunde weer met de dieren gewerkt.
Oecologie
De soort isgevonden inzoete enzwakbrakke wateren in de duinstreek en de waddeneilanden
inhet rivierengebied (afgesneden armen enkillen) eninvennen.Wijhebben een exemplaar in
eenpetgat gevonden.Vermoedelijk mogen de wateren niet te klein zijn en evenmin te zuur.
BENNIKE (1943) noemt het een stenotope vijvervorm, dieinDenemarken voorkomt bij een
pHvan6.4tot 9.
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Fig. 37.Haemopissanguisuga L.zwemmend.

Fig. 38.Haemopissanguisuga L.tijdens het verslindenvaneenregenworm. Naarhet levengetekend.
A= hetbegin;B = deprooiwordt door vastknellen met de achterzuignap instukken getrokken;
C= deachterzuignap wordt opnieuw ophet lichaamvanderegenworm geplaatst.

Fig.39.Haemopissanguisuga L.in rustende
houding tegen eenglaswand,w-w= wateroppervlakte.
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Verspreiding
Demedicinale bloedzuiger komt voor in Europa,Noord-Afrika enAzië.Deverspreiding inNederland isvoornamelijk gebaseerd opgegevensvanoudere waarnemingen, ontsnapte exemplaren uit dekwekerijen enverhalen vanmensen, dieaangevallen werden.Alsvroegere vindplaatsenworden vermeld: Texel,Terschelling, Goeree,Voorne,deVeluwe,deAchterhoek, Twente,
Gaasterland, Groningen,Noord-Brabant en Limburg.Waarschijnlijk komt het dier op demeeste vroegerevindplaatsen allangniet meervoor en ishet ergzeldzaam geworden. De meesterecente waarnemingen zijn Neede (1958), Roermond (1962),Voorne (1963),Wolvega (1972)
entwee plaatsen bij Nijmegen uit dezeventigerjaren.
Geslacht HAEMOPISSavigny 1820
Haemopissanguisuga L. 1758 (37 t/m 41)
Nederlandse namen: Gewonebloedzuiger,zwarte bloedzuiger, onechte paardebloedzuiger,
paardezuiger.

Fig.40.Haemopis sanguisuga L.,
plaatsingvandeogen (schema).

Fig.41.Haemopissanguisuga L.,
plaatsingvande geslachtsopeningen.

Morfologie
Dezebloedzuiger kan meer dan 15cmlangworden.Erzitten 10tot 14tanden op elk der
kaken doch deze stellenhet dier niet in staat ombij zoogdieren eenwond te maken en bloed
te zuigen.Demaagiskort enwijd met aanhet achtereinde tweeventrale blinde aanhangsels.
Deeinddarm iswijder dan demaag,die caudaal eentrechtervormige vernauwingvertoont. De
anusiswijd en goed zichtbaar.
Voortplanting
Na de copulatie kanhet anderhalve maand duren,voor de coconsworden afgezet. Evenalsbij
Hirudo gebeurt dit inzelfgegraven holtesboven dewaterlijn of op de oever.Devormingvan
coconskangedurende het hele zomerhalfjaar plaatsvinden.Deverharde cocon is 10tot 20mm
langen bevat 6tot 16eieren. Deeierenkomen pasna eenmaand uit (PAWLOWSKI 1936)en
dejonge bloedzuigertjes meten ongeveer 15mm (BENNIKE 1943).Debloedzuigers worden
minstens een paarjaar oud.Zeoverwinteren,vaak ingroepjes,onder stenen inondiep water
of in schuilplaatsen op de oever.
Voedsel
Het voedselbestaat uit allerlei soorten dieren, dievaak inhun geheelworden ingeslikt.De
prooi isdikwijls groter dan debloedzuiger.Zoworden slakken, insekten, regenwormen (fig.
38),donderkopjes, kleine visjes,kikkers,maar ook andere bloedzuigers (eventueel vandeeigen
soort)verslonden.Dedierenkomen ook aan land om een prooi te zoeken.Alsdebuit te groot
is,gaat debloedzuiger eropzitten of slingert zicheromheen. Ook dode dierenworden gegeten.
HOFFMANN (1960)heeft waargenomen, dat padden die doorHirudo medicinalis warengedood, doorHaemopisverder werden verorberd. Het dier isniet instaat het bloed vanzoogdie-
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ren te zuigen.Denaam paardebloedzuiger berust misschien op verwisseling met de echte paardebloedzuiger Limnatis nüotica uit het Middellands Zeegebied, diewelgevaarlijk isvoor mensenenvee.DeNederlandse „paardebloedzuiger" zuigt geenbloed, maar iswel een vraatzuchtige carnivoor.
Predatoren
Behalve dat de dieren door hun eigen soortgenoten opgegeten kunnen worden,bestaat erals
eialeen bedreiging door vliegelarven en een mijtesoort (Histiostomaberghiï).De volwassen
dieren bevatten vaak stadiavantrematoden (BENNIKE 1943).
Oecologie
Desoort komt voor inkleine engrote,stilstaande en langzaam stromende,zure en basische
wateren en ook onder stenen op deoever. Erlijkt eenvoorkeur voor wateren met eenkleibodem te bestaan.
Verspreiding
Deverspreiding isbeperkt tot Europa enWest-Azië.In Nederland isHaemopisalgemeen inhet
gebied van deMaasen de Rijn en ophet holoceen. Er zijn geenwaarnemingen van de waddeneilanden en maar weinigvanhet pleistoceen.
ORDEVANDEPHARYNGOBDELLAE(Pharyngobdellidae)
Dedieren dietot deze orde behoren, zijn gekenmerkt door het bezit vaneenlange krachtige
keelzonder kaken, maar mét drie keelplooien zoalsbij de Gnathobdellae (homologie).Met
deze gespierde kussens, dieeen driehoekige opening overlaten,verslinden zehun prooi.Ze
eten alleswat zete pakken kunnen krijgen enverder ook dood vlees.Ingevangenschap eten
zezelfs kaas.Despermatozoïden worden door een pseudospermatofoor overgebracht. Eris
geen broedzorg.
FAMILIE ERPOBDELLIDAE
DeNederlandse soorten komen alleen inzoet watervoor,tussen waterplanten of onder stenen.
Zekunnen zwemmen en bewegen zichook goed in demodder, waar ze inverstijfde toestand
dewinter doorbrengen. Het voedselbestaat uit verschillende soorten kleinere dieren en soms
worden de eigenjongen opgegeten.In verband met devoedingsgewoonten bezitten maagen
darm geen aanhangsels,maar vormen een eenvoudig cylindrisch kanaal.Debloedzuigers zijn
vrij sterk negatief fototactisch en bij voorkeur positief geotactisch. Bijzuurstofgebrek ontstaat
evenwel een negatieve geotaxis.Bovendien iser eengeringe positieve rheotaxis.Dedieren worden dan ook meestal bij debodem gevonden.

Fig.42.Eicapsules (coconsAvanErpobdellaoctoculata(L.)
enB Erpobdella testacea Savigny.
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Bij debevruchting wordt de pseudospermatofoor op willekeurige plaatsen vanhet lichaambevestigd.Vóórdat deeieren afgezet worden zwelt de clitellairstreek op enwordt donkerder van
kleur.De dieren planten zichvoort vanhet vroege voorjaar tot delate herfst. Detaaie bruine
coconsworden opwaterplanten en stenen afgezet. Het zijn min of meer ovaleenvrij platte
strukturen, waarvan deafmetingen - zelfs bij één dier - nogalkunnen verschillen.Bijdemeeste soorten zijn ze drie tot zesmm lang en twee tot viermmbreed. Bij Trochetasubviridiszijn
deze maten 14bij 8mm.Het aantal eierenkan ook sterk verschillen.Meestal zijn het er een
stuk of tien,maar erkomen legselsvan24voor. Demanier waarop de eieren worden gelegd
isuitvoerig beschreven door VAN EMDEN (1929).Het afzetten van de coconsgebeurt gedurende dehele dag,maar dikwijls in devoormiddag.Dedieren zoeken eerst onrustig rond, hechten zichdan met de achterzuignap vast enbestrijken met wijd geopende mondopening de ondergrond. Ondertussen scheidt het „zadel" voortdurend de doorzichtige coconsubstantie af.
Navijf tot zevenminuten houdt deworm op met wrijven en strijken, beweegt zichheen en
weer en draait dan omzijn lengteas,waarbij de achterzuignap vastgehecht blijft. Het doelvan
de draaibeweging isde cocon vanhet lichaam loste maken en af te ronden.Alsdit gebeurd is,
drukt het dier deventrale zijde vanhet clitellum tegen de ondergrond, terwijl de coconzich
met eiwit begint te vullen.Tegelijkertijd worden deeieren afgelegd. Dekleine eieren, meestal
acht,komen uit dewijd geopende vrouwelijke porus.Nahet leggenwordt de cocon gesloten.
Hiertoe trekt deworm zichvoorzichtig terug uit denogweke omhulling,zodat er geen water
in de cocon kankomen. Alsdekop aan debovenste opening isgekomen,wordt met de mond
eenkleinehoeveelheid vanhet nogtaaie clitellum-secreet mee naarbinnen genomen.Deze
strengwordt door kopbewegingen inelkaar gedraaid en plotseling losgelaten, zodat demassa
elastischterugveert en zo debovenprop vormt. Daarna kruipt het dier verder terug en sluit
ongeveer opdezelfde manier,maar nuvanbuitenaf,de onderopening.De coconwordt dan
met demond vastgedrukt tegen deondergrond en erwordt vermoedelijk een verhardend
secreet uit de oesofagusklieren opgesmeerd. De cocon iseerst lichtgeel,maar wordt na een uur
allichtbruin. Het makenvan de cocon duurt ongeveer eenhalf uur.BijPiscicola iseendergelijke manier vankapselvervaardiging ook waargenomen. De ontwikkeling van eitot zelfstandige
bloedzuiger duurt bij de Erpobdellidae injuli 4 weken. Dejongen lijken volledig op de volwassen dieren.De coconsworden sterk door slakken (Lymnaea) gepredeerd.
Determineertabel voordegeslachten
1. Alleringen zijn van dezelfde grootte;de ogen zijn bijna altijd normaal ontwikkeld . .
Erpobdella
- Pergroepvanzesopeenvolgende ringen isertenminste één smaller dan de overigeöf breder
en dan vaagintweeën gedeeld;ogenvaak gereduceerd
2
2. Iederevijfde ringisbreder dan deandere envaagintweeën gedeeld;het aantal ogen isvaak
minder, somsmeer danacht;derugislicht of donker bruin en vertoont dikwijls twee donkere lengtebanden aanbeide zijden van demediaan;lengte tot 25 mm
Dina
- Per segment komen brede en smalleringenvoor, zodat een opeenvolging van drie brede
envijf smalle ringen te zien is.Hoe ouder het dier is,hoe meerbrede ringen onderverdeeld
zijn, zodat het geenvast patroon is.Aantal en plaatsing der ogen isveranderlijk en soms
zijn zemoeilijk te zien.Devoorkant vanhet lichaam isminder afgeplat danbij de andere
genera enmeer cylindrisch.Degrondkleur isroodbruin, maar zweemt vaak naar grijsof
groen.De rugkan zwart, netvormiggetekend zijn;lengte tot 140mm . . . Trocheta
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Fig.44.Erpobdellaoctoculata (L.),
plaatsingvandeogen.
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Fig.43.Erpobdellaoctoculata (L.),
dorsale zijde.
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Fig.45.Erpobdella octoculata(L.)
plaatsingvande geslachtsopeningen.

Geslacht ERPOBDELLA Blainville 1818
Determineertabel voordesoorten
1. Degeslachtsopeningen zijn door 2¥i,somsdoor 2of 3ringen van elkaar gescheiden (fig. 45);
devoorste (d)ligt meestal midden op de ring,de 9in devouwtussen twee ringen. Opde
rugzijde van iedere ringzit een dwarsrij vangeelwitte vlekjes, die inwisselend aantal, maar
opiedere vijfde ring steedstalrijker, voorkomen;dealgehele indruk isbruingeel met een
meer of minder dicht zwart vlekkenpatroon
E. octoculata
• Degeslachtsopeningen zijn zoor 4,zelden door 5ringenvanelkaar gescheiden,beide liggen
meestal tussen twee ringen (fig. 48).Derugiséénkleurig,licht of donker roodbruin. Er
zijn geen dwarsrijen vangelevlekjes enerisnooit zwart pigment op de ringen;dit blijft bij
geconserveerde exemplaren eengoed onderscheid metE. octoculata
2
2. Het lichaamvanvolwassen dieren ispraktisch niet doorschijnend envertoont geen zwarte
„halsband".Detakken van delaterale lichaamsholte zijn niet donker gepigmenteerd
E.testacea
- Het lichaam iszodoorschijnend, dat niet alleen de donker gepigmenteerde schede vande
buikzenuwstreng,maar ook eenzwarte „halsband" duidelijk waarneembaar is.Dit geldt
ook voor detakken van delaterale lichaamsholten (fig. 47) . . E. testacea var. nigricollis
Erpobdellaoctoculata (L. 1758)(fig. 43t/m 45)
Nederlandse namen: achtogige bloedegel,gewone nephelis
Morfologie
Dekleur vanhet lichaam isergveranderlijk. Bij sommige exemplaren isde rug door een aan
deoppervlakte liggend pigment donkergroen of -bruingekleurd (met uitzondering vandezijranden en degelevlekjes). Dit isdevariëteit vulgaris (O.F.MÜLLER 1774).Anderen bezitten
dit pigment helemaal niet (variëteitpallida L.JOHANSSON 1910).In het algemeenkan men
stellen, dat het gele pigment inhet mesenchym enhet zwarte pigment aan de rugzijde nooit
geheel ontbreken.
Voortplanting
De coconsworden vanaf apriltot in november gevonden.Zeworden een aantaldagen na de
copulatie afgezet, vooral 'smiddags.Eerst zijn zekleurloos,maarbij het harder worden verandert dekleur inbruin.Devorm isrondovaal en de openingen zitten nabij deuiteinden óp
de cocon (fig. 42A).Deplaatswaar de coconsworden afgezet, wordt eerst gelikt.Er worden
3-11eieren in de cocon gelegd.Nadat de openingen met een „stop" zijn dichtgemaakt, wordt
de cocon platgedrukt. Door golvendebewegingen vanhet lichaam veroorzaakt het ouderdier
eenwaterstroompje over de cocon, omverswater toe te voeren.Het hele procesduurt een
kwartier àeenhalf uur (ELLIOTT&MANN 1979).Dejongen worden 20 tot 50 dagen later
geboren;dit isafhankelijk van detemperatuur. Zezijn dan bijna eenhalve centimeter lang.
Een ouderdier kan tot elf coconsin een seizoen afzetten.
Levenscyclus
Bijeen lichaamsgewicht vanminimaal 60mgzijn debloedzuigersvolwassen en kunnen ze
zichvoortplanten. Onder gunstige omstandigheden kan dit alinhet eerste levensjaar gebeuren,
maar meestal duurt het langer.Demeestegaan na devoortplanting dood, een enkele kan zich
inhet volgendejaar nogeensvoortplanten. Dieren die ouder dan tweejaar worden zijn een
uitzondering. De sterfte onder dejongen isinhet eerstehalfjaar bijna 90%;slechts4%wordt
driejaar oud (ELLIOTT 1973).
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Fig.46.Grootte-verdeling vanErpobdella testacea var.nigricollis op krabbescheerplanten.Waarnemingen in demaanden aprilt/m november 1972.

Voedsel
Het voedselwordt inzijn geheelopgeslokt. Het bestaat uit insektelarven (vooral Chironomidae),
wormachtigen, kleine en grotere kreeftachtigen en coconsenjongen vanandere Erpobdella's.
In de nacht isde aktiviteit groter dan overdag,alshet voedsel ook verborgen leeft. In vochtige
nachten wordt het water welvoor kortere tijd verlaten (ELLIOTT 1973).Er schijnt eenvoorkeur voor eenbepaalde prooi inbepaalde wateren te zijn (YOUNG &IRONMONGER 1979).
In een aantalEngelse merenvondendeze auteurs een duidelijke voorkeur voor Chironomidelarven enborstelwormpjes (Oligochaeta),terwijl in minder produktieve meren een voorkeur
voorwatervlooien (Cladocera)bestond. WALTER&GEISER-BARKHAUSEN (1980) hebben
experimenten gedaan metErpobdellaoctoculata enDugesiapolychroa (een platworm) samen.
Bij een aanbod van Oligochaeta bleken debloedzuigers een sterkere concurrentiekracht tebezitten dan deplatwormen. Deze onderzoekers nemen aan, dat Dugesia in de natuurlijke situatie
uitwijkt naar een andere prooi zoals slakken enwaterpissebedden (Asellus).Deaktiviteit van
Erpobdella neemt in deherfst af en in dewinter wordt helemaal niet gegeten.
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Predatoren
Vijanden van Erpobdella zijn vogels(vooral eenden;KUFEL 1974-1975) envissen.Er worden
verschillende soorten parasieten aangetroffen, waarvoor debloedzuiger alstussengastheer optreedt o.a.Hymenolopsisparvula,eeneendenparasiet (DOBROLOWSKI 1958).Coconsworden door slakken gegeten en evenalsdejongen ook door soortgenoten.
Oecologie
Desoort isalgemeen in zoet enbrak, stilstaand zowelalsstromend water. In verontreinigde
beken kunnen zeer forse exemplaren voorkomen (mestvormen;MOLLER PILLOT 1971).
Meestalworden zeinbeken onder stenen gevonden,waarbij de aanwezigheid vangrotere aantallen op organische verontreiniging duidt. Deverspreiding ispalaearctisch en de soort komt
misschien ook inAfrika voor. In Nederland ishet dier overal zeer algemeen.

L

*^':'%jft': ^ ' ' ^ ' Y ' ^ i ^ ^ ^ i Q

fc^c;o^^:.^K;^ï;^ga<iife.^:ii-i;;;Vij;rt;

:

'i Ü\

i^.u-u>.i-J-:-.;c-:^;1^V^..^*J.;i--;>>/.::.;V.-^i-::vV--^ffiy

Fig.48.Erpobdella testacea Savigny,
plaatsingvande geslachtsopeningen.

Fig.47.Erpobdella testacea var. nigricollis
Brandes,eendeelvanhetvoorlichaam met
ogen,halsband en donker gepigmenteerde
takken vandelaterale lichaamsholten.

ErpobdellatestaceaSavigny 1820 (fig. 48)
Dezebloedzuiger iséénkleurig enmist altijd het voor E. octoculata kenmerkende zwartepigment. Dedieren kunnen tot 4.5 cm langworden.
Voortplanting
De coconsworden in april of meigelegd,waarna de ouderdieren sterven. De cocons zijn wat
spitser aan deuiteinden dan bij de vorige soort envertonen hier naarhet substraat gebogen,
vlakke stoppen (fig.42B).
Levenscyclus
Dejongen groeien vooral in deherfst snel en reproduceren inhet volgende voorjaar. De cyclus
isdus éénjarig.
Voedsel
Het voedselbestaat uit watervlooien,borstelwormpjesen insektelarven, die inhun geheelworden opgeslokt.
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Oecologie
De soort wordt dikwijls op dezelfde plaatsen gevonden alsE.octoculata, maarinhet algemeen
ingeringere aantallen.Volgens een aantal auteurs zou deze soort in de zomer beter bestand zijn
tegen lage zuurstofgehaltes danE.octoculata (BENNIKE 1943;MANN 1952;HYNES 1960;
WILKIALIS 1970a).Dit zou een reden zijn voor het frequentere voorkomen in verontreinigd
water, eenverschijnsel dat wij inNederland beslist niet kunnen bevestigen.MANN (1958)
heeft experimenteel aangetoond, datErpobdellatestaceazichin dezomer (niet in dewinter!)
aankan passen aanlagezuurstofconcentraties in denacht, zoals dievoorkomen in ondiepe
wateren met veelorganisch materiaal op debodem. Een dergelijke aanpassingwerd bij andere
soorten niet gevonden, zodat testacea inverontreinigd water inhet voordeel zou zijn ten opzichte vanandere bloedzuigers.Eenbiotoop waarwij de soort alsenigebloedzuiger invrij grote
aantallen vonden en dat aan debeschrijving vanMANNbeantwoordt, iseen met blad gevuld
kwelmoerasje,waar overigensverder uitsluitend insektelarven voorkwamen, die karakteristiek
zijn voor bovenlopen vanbeekjes enbronnen en enkele soorten van semipermanente wateren.
Desoort isbeperkt tot Europa en isnergensalgemeen. InNederland zijn noggeen vindplaatsen
op dewaddeneilanden en in de duinstreek bekend.
Erpobdellatestacea variëteit nigricollis Brandes(fig. 47)
Demeeste auteurs beschouwen nigricollis alseenvariëteit; BENNIKE (1943) meent dat het
eenondersoort isof zelfs een soort. Het dieriszo doorzichtig, dat de prooivaak nog herkenbaar isinhet darmkanaal. Bijlevende dieren zijn delichaamsverrichtingen prachtig te bestuderen onder debinoculair microscoop.Deliggingvan devrouwelijke geslachtsopening iszeervariabel.
Voortplantingenlevenscyclus
De cocons zijn niet te onderscheiden van dievantestacea. In onsland zijnjonge dieren vanaf
juli gevonden. Delevenscyclusisevenalsbij testacea éénjarig (fig. 46).
Voedsel
Het voedsel isvoorzover bekend gelijk aan dat vanbeide vorige soorten.Wijvonden eenmaal
eenkleine kokerjuffer, compleet met kokertje (Tricholeiochitonfagesii)in demaag (HIGLER
1977).
Oecologie
Volgens BRANDES (1901) zou devariëteit alleen instromend water voorkomen envolgens
BENNIKE (1943) ishetjuist eentypische merenvorm. Bijhet landelijke inventarisatieprogrammavan de fauna vankrabbescheren (HIGLER 1977)wasnigricollis dealgemeenste Erpobdellasoort met een voorkeur voor de ondiepe oeverzone van petgaten en plassen.De omstandigheden
zijn hier vergelijkbaar met de situatie dievoorE. testaceaisbeschreven i.v.m.de slechte zuurstofcondities.
Devariëteit nigricollis iseveneensbeperkt tot Europa. InNederland zijn noggeen waarnemingenbekend van dewaddeneilanden, de duinstreek en Zeeland.
Dim lineata(O.F.Müller)(fig. 49B)
Morfologie
Dina iseen ondergeslacht (subgenus) vanErpobdella.Delaatste (vijfde) ringvan elk segment
isbreder dan de andere envaagintweeën gedeeld (fig. 49).Erzijn dikwijls maar drie of vier
ogen door versmelting of reductie, maar somszijn er meer dan acht ogen.De geslachtsopenin54
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Fig.49.Verdelingvandesegmenten inringen.
A= bijErpobdella octoculata;
B= bijErpobdella lineata O.F.M.
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Fig.50.Trocheta bykowskii Gedroyc,
plaatsingvandeogen;dezeisevenals
het aantal open,zeervariabel.

Fig.51. Trocheta bykowskii Gedroyc,
naareengeconserveerd exemplaar.
Plaatsingvandegeslachtsopeningen bij
inNederland gevonden dieren. 1-6 =
deringenvaneenvolledig segment.
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genzijn door twee of (bij uitzondering) tweeënhalve of drie ringen van elkaar gescheiden.De
rugislichter of donkerder bruin met twee,nog donkerder lengtebanden aanbeide zijden van
demediane lijn. Deze donkere banden zijn een enkele keer met elkaar versmolten en soms
komen nogtwee extra üjnen aan de randvan derugvoor, dievager getekend zijn (GARDENIERS 1966).Verwisseling metErpobdellaoctoculata isvermoedelijk mede oorzaakvan de
schaarse literatuuropgaven en degeringe kennis over de soort. Delengtekan tot 45 mm zijn
bij eenbreedte van4mm;het lichaam istamelijk sterk afgeplat.
Voortplanting
Decoconslijken op dievanE. octoculata, maar zijn in doorsnede veel sterker gebold, bijna
half cirkelvormig.Zebevatten 3à4eieren. Zeworden in Denemarken afgezet injuli,in Iran
inapril enjuni (BENNIKE 1940 en 1943).Het ouderdier verlaat de cocon direct. Er schijnen
verder geenverschillen met debijE.octoculata beschreven procedure te zijn (NAGAO 1957).
Levenscyclus
Over delevenscyclus zijn geengegevensindeliteratuur te vinden. GARDENIERS (1966)vond
inapril zoweljonge alsvolwassen exemplaren. Dit zou eerder op een cyclus dievergelijkbaar is
metE.octoculata wijzen, dan op een éénjarige cyclus.
Voedsel
Het voedselbestaat uit wormachtigen, kreeftachtigen en insektelarven (vooral vanChironomidae).
Decoconsworden soms door soortgenoten gegeten.
Oecologie
VolgensELLIOTT enMANN(1979) en door hen geciteerde auteurskomt Dinavoor inmeren,
poelen, rivieren enbeken,maarvooral inkleine,plantenrijke poeltjes, moerassen en bij voorkeurinIris-vegetaties, die 'szomersopdrogen. In Schotland, waarE. testaceaniet voorkomt,
wordt diensniche doorDinaingenomen (MANN 1959).DeNederlandse vindplaatsen zijn uit
verontreinigde beken.
Verspreiding
Deverspreiding ispalaearktisch met eenuitloper inNoord-Afrika. In Nederland werd de soort
voor het eerst in Brabant gevonden (GARDENIERS 1966)en later op enkele plaatsen op de
Veluwe.
GeslachtTROCHETADutrochet 1817
Determineertabel voordesoorten
Degeslachtsopeningen zijn door 5-8 ringenvan elkaar gescheiden;dekleur isgrijsgroen of
roodachtig met somstwee bruine lengtestrepen;rugisglad;lengte in rust 80-140 mm
T. subviridis
Degeslachtsopeningen zijn door 2-3ringenvanelkaar gescheiden;grotere exemplaren hebben
eenzwart netwerk van pigment op de rugzijde, zodat ze opErpobdellaoctoculata lijken;er
zijn lichte papillen op deringen,waardoor het oppervlak ruw lijkt;lengte inrust 20-45 mm
T. bykowskii
TrochetasubviridisDutrochet 1817
Morfologie
Dezegrote bloedzuiger isinrust ruim 10cmenkan uitgestrekt tot 25 cmlangzijn. Debreedte
is7-15mm.Hetvoorste deelvanhet lichaam ismin of meer cylindrisch,het achterlichaam
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meer afgeplat. Dekleur isvariabel,maar meestal groengrijs of rood met twee bruine lengtebanden naast demiddenlijn op derug.Debuik isbleker. Deverdelingvan de segmenten inringen iszeerveranderlijk, evenalshet aantal en deplaatsingvan de ogen.
Voortplanting
De coconszijn groter dan vanErpobdellaenDina(5-8mm) en onregelmatiger vanvorm. Iedere
coconbevat 3-12eieren enwordt afgezet aan de onderkant van stenen in eenbeek (HARTLEY
1962).In Engeland werden coconsinjuni gevonden.
Levenscyclus
HARTLEY (1962)heeft delevenscyclusbestudeerd envond dat dejongen tenminste eenjaar
nodighadden omvolwassen te worden.De exemplaren, diena eenjaar volwassen waren,kondenzichaanhet eind vanhun tweede of derdejaar voortplanten, maar de dieren, die latervolwassen werden pasaanhet einde vanhun derde envierdejaar. Inhun eerste levensjaar blijven
dejongen in debeek,daarna gaan zehet land op alsvolwassen dier.Dit issteedsin de zomer.
In het broedseizoen (juni-september) gaan zeterug naar de beek.
Voedsel
Het voedselbestaat uit wormen,insekten, somsaas,maar ookErpobdellaof eigen soortgenoten
wordengegeten.Ophet land leeft het diervooralvanregenwormen en naaktslakken.
Oecologie
Desoort leeft amfibisch. Opland graaft hij ook in debodem en eet daar regenwormen.Vochtigekleii'gegrond wordt geprefereerd. Alshet dierinhet water voorkomt, gaat het meestal om
verontreinigde wateren alssloten,greppels,riolen,beken en rivieren.Wanneer de dieren het
water opzoeken om zichvoort te planten,komen zeook welterecht inde afvoerleidingen van
huizen enzo ingootstenen en toiletten.
Verspreiding
De soort komt voor inWest-,Zuid-oost en Zuid-Europa, Noord-Afrika, Turkije en Sachalin
(SOOS 1966).In Nederland ishij nogniet waargenomen. .
Trochetabykowskii Gedroyc 1912 (fig. 50 en 51)
Morfologie
Elk segment bestaat uit een brede intweeën gedeelde ring,driebrede ringen, eenzeer smalle
ringenvervolgensweer eenbrede,dieonduidelijk transversaal isverdeeld.Alsde scheiding
tussen desmalle en de daarop volgendebrede ringniet ergduidelijk is,lijkt het dierveel op
Dinalineata.Door de donkere kleurtekening op de rugiserveelgelijkenis metErpobdella
octoculata, maar de dieren kunnen ook geheelongevlekt zijn of er isalleen een donkere middenstreep.Deogen zijn vaak moeilijk te zien.
Voortplanting
De cocons,dievermoedelijk op dievanT. subviridis lijken, maar kleiner zijn, worden vastgezet
aande ondergrond instromende wateren (ELLIOTT&MANN 1979).
Levenscyclus
Over delevenscyclus isnietsbekend. GARDENIERS (1966) vond inhet voorjaar jonge dieren
en inhet najaar volwassen dieren.
Voedsel
Het voedselbestaat uit Oligochaeta (borstelwormen) en chironomidelarven, alsde bloedzuigers
inhet water leven enuit regenwormen en naaktslakken, alszeophet land leven.
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Oecologie
Evenals devorige soort is T. bykowskii een amfibisch levende bloedzuiger. De eerste vondst
kwam uit eenbron (GEDROYC 1913);zekomen verder voor in beken en rivieren, maar ook
inde oeverzone vanmeren en eertijds in de Biesbosch,toen het nog een zoetwatergetijdegebied
was. Degrotere exemplaren verlaten het water op zoek naar voedsel engraven dan in de bodem
of tussen derottende vegetatie.Zekunnen dan ook in vochtige weilanden of drassige plekken
indebuurt vanbeken gevonden worden.Volgens ELLIOTT & MANN(1979)komt de soort
nogaleens samen voor metHaemopissanguisuga, die dezelfde voedselsamenstelling heeft.
Trochetazou in debuurt van snelstromend water inhet voordeel zijn, omdatHaemopis zijn
coconsniet vastzet, maar zelosjes in de aarde,boven dewaterlijn, deponeert. Zowel debeken
inBrabant alsop deVeluwe,waar Trochetagevonden is,waren organisch verontreinigd.
Verspreiding
Deverspreiding,zoals die tot nu bekend is,beslaat Europa en Afghanistan (SOOS 1966).In
Nederland, waar de soort waarschijnlijk inopmars is,zijn de meeste exemplaren gevonden in
het rivierengebied, Midden- enWest-Brabant, Leiden, Zuidwest Friesland,Noord-Holland en
deVeluwe.Deverspreiding lijkt vooral bepaald door de grote rivieren enhet IJsselmeer ende
hierop uitkomende beken.

VERKLARENDE WOORDENLIJST
Adoptief: aangenomen.
Adult: volwassen.
Ampul: buisje met eenverwijd gedeelte.
Anomalie: afwijking van denormale vorm.
Asellus: waterpissebed.
Basaalplaat: schijf waarmede de pseudospermatofoor op dehuid van de alspartner dienende
bloedzuiger wordt bevestigd.
Biotoop: plaatswaar een bepaalde levensgemeenschap vanverschillende soorten bijeenwoont.
Byssusdraden: eiwitachtige draden dieinhet water verharden.
Caudaal: naarhet einde vanhet lichaam gekeerd.
Chironomide-larven: larven van de muggenfamilie Chironomidae,welke familie met honderden
soorten in allerleitypen water vertegenwoordigd is.Delarven komen vaak
ingrote aantallen voor.
Chromatoforen: kleurstofdragersof pigmentcellen.
Cladocera: watervlooien.
Clitellum: zadel,het deelwaarin degeslachtsopeningen van deworm liggen (clitellair segment).
Copulatie: paring,het sexueel samentreffen van dierlijke organismen.
Diffusie: eenuitwisselingvanvloeistof of gas, somsdoor dehuid van een organisme.
Divertikels: paarsgewijze uitzakkingen van demaagof de darm.
Dominant: overheersend.
Dorsoventraal: liggingvan rug-naarbuikzijde.
Ectoparasitair: op het lichaamvaneen organisme (gastheer) levende parasiet.
Embryonaal: onvolgroeid ontwikkelings-stadium.
Emersevegetatie: debovenhet water uitstekende waterplanten.
Eutroof: voedselrijk d.w.z. rijk aan anorganische stoffen (mineralen);waardoor een sterke
groeivanwaterplanten opkan treden.
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Farynx: het vóór demaagliggende darmgedeelte (voordarm).
Fototactisch: het zichverplaatsen van een organisme onder invloed van een lichtprikkel.
Genus: geslacht.
Geotactisch: het zichverplaatsen van eenorganisme onder invloed van de prikkel der zwaartekracht.
Habitus: dealgemene verschijningsvorm waarin een organisme zich voordoet.
Haemoglobine: rode bloedkleurstof.
Hirudine: een stof die debloedstolling verhindert. Aanwezig inhet speekselvanHirudomedicinalis.
Holarctisch: samenvoeging vanhet palaearctisch en nearctisch gebied, dit laatste omvat NoordenMidden Amerika.
Holoceen:jongste geologische tijdperk, oude benaming alluvium.
Homologie: gelijkwaardigheid inbouw engenetische eigenschappen van organen bij verschillende soorten van organismen zonder dat de functie gelijk behoeft te zijn.
Hydrodynamisch: invloed vande waterkracht.
Integument: dehuid ofbuitenste weefsellaag vanhet lichaam.
Littoraal: het oevergebied van eenmeer of plas.
Mesenchym: verstevigingsweefsel.
Mortaliteit: sterfte.
Niche: een plaats die een organisme binnen een soortengemeenschap inneemt ten opzichte van
fysische en chemische factoren naast eenbeihvloeding door allerleiandere organismen
omhem heen.
Oecologie: leervan debetrekkingen tussen organismen enhun omgeving entussen organismen
onderling.
Oesophagus: slokdarm.
Oligochaeta: wormen met eengering aantal uitwendige borstels.
Operculum: een stevig schijfje waarmede sommigekieuwslakken de opening vanhun schelp
kunnen afsluiten.
Palaearctisch: het gebied dat Europa,N.-Afrika en Azië'omvat.
Petgaten: stroken water binnen een alsveenderij gebruikt gebied.
pH: denegatieve logaritme van dewaterstof-ionenconcentratie; zuurgraad.
Phylum: afdeling vanhet dierenrijk.
Pigment: algemene naam voor (organische) kleurstoffen.
Pleistoceen: het geologisch tijdperk vanhet Kwartair voorafgaande aanhet Holoceen (oude
benaming diluvium).
Populatie: het totale aantal individuen van een soort.
Predator: roofdier.
Prederen: alsprooi nemen.
Protozoa: eencellige diertjes, afzonderlijk of inkoloniën levend.
Pseudospermatofoor: een inhet lichaam van debloedzuiger gevormde ampulwaarinhet sperma isverzameld. Dezeampul wordt ophet lichaam van de partner afgezet.
Rheotaxis: de invloed van deprikkel die de stroming vanhet water op een organisme heeft.
Saprolegnia: eenwaterschimmel dieop dehuid vanvissenwoekert en ten slotte ook het spierweefsel van devis aantast.
Secreet: uitscheidingsprodukt.
Segment: geledingvanhet lichaam waarin een reeksorganen opgrond vanhun ontwikkeling
bij elkaar behoren.
Segmentaal: insegmenten verdeeld.
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Serologische technieken: het door middelvanbepaalde methoden nagaan hoe het serumvan
het ene organisme ophet lichaamsvocht of het bloed vanhet andere
organisme reageert.
Serum: eenvloeistof dieveelal eiwitten bevat enuit het lichaamsvocht of uit het bloed kan
worden afgescheiden.
Spermatofoor: sperma-drager.
Spermatozoïden: bewegelijke mannelijke geslachtscellen.
Stenotoop: slechtsin staat geringe schommelingen van éénof meer milieufactoren te verdragen.
Submerse vegetatie: onder het wateroppervlak groeiende planten.
Substraat: onderlaag.
Taxis: invloed vaneen uitwendige prikkelop derichtingwaarin een organisme,dat zichvrij kan
verplaatsen, zichnaar de prikkel toe beweegt (positief) of van de prikkel af (negatief).
Taxonomie: (systematiek) leer van deindeling der organismen ingroepen met vergeÜjkbare
anatomische bouw en hun onderlinge verwantschap.
Thigmotactisch: invloed van de prikkel vanvaste voorwerpen. Deneigingom alle delenvan
het lichaam tegen eenvoorwerpaante drukken.
Trachea: luchtpijp.
Trematoden: zuigwormen;dezeleven alsparasieten inof op het lichaam van andere dieren.
Sommige soorten leven tijdens hun ontwikkeling inverschillende gastheren (b.v.
leverbot in schapen).
Tubificiden: eentot de Oligochaeta behorende groep wormen.
Unduleren: het maken van een golvende beweging.
Validiteit: geldigheid.
Ventraal: aan debuikzijde gelegen.
Vertebraten: gewervelde dieren.

SUMMARY: Leeches of the Netherlands
Thispublication isarevision of one of the older KNNV publications onthe Dutch leeches
from 1960.Asurvey isgivenof the Dutch Hirudinea and afew species,marked with an
asterisk, occurring inthe vicinity of the Netherlands.
Data are given on taxonomy, biology, ecology, habitat and distribution within and outside the
Netherlands for all species considered. Besidesan extensive key to all species asimplified key
for the common freshwater speciesisgiven.
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SYSTEMATISCH REGISTER
Batracobdella
biz. 14
paludosa
23
verrucata
22
Branchellion
32
torpedinis
33
CaUobdella
33
lophii
35
nodulifera
35
Cystobranchus
32
mammillatus
37
respirans
37
Dina
49
lineata
54
Erpobdella
49
octoculata
51
var.pallida en vulgaris . . . 51
testacea
53
var.nigricollis
54
Erpobdellidae
48
Glossiphonia
14
complanata
14
concolor
14
heteroclita
19
var.hyalina, papulosa en striata 19
Glossiphoniidae
13
Gnathobdellidae
42
Haementeria
14
costata
30
Haemopis
43
sanguisuga
47

Helobdella
stagnalis
Hemiclepsis
marginata
Hemibdella
soleae
Hirudinidae
Hirudo
medicinalis
Limnatisnilotica
Pharyngobdellidae
Piscicola
geometra
salmositica
Piscicolidae
Platybdella
anarrhichae
Pontobdella
muricata
vosmaeri
Rhynchobdellidae
Scorpaenobdella
lubrica
Theromyzon
tessulatum
Trocheta
bykowskii
subviridis

biz. 14
20
14
29
32
41
42
43
43
48
48
32
37
37
32
33
41
32
33
35
12
33
37
14
23
49
57
56
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