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VíOORD VOORAF

Sinds 1969, jaar waanin wij de studie der Polycystididae aan-
vatten is het aantaf soonten in deze familie met 25 eenheden
toegenomen, rerwijl 9 nieuwe genera werden beschneven'
ze:*f voegden we 5 nieuwe gen.ra (terwijl er 3 in 2 resp. 3

subgenera werden onderveráeeld) en 21' óoorten aan de familie
toe (SCHOCKAERT en KARLING' 1970, SCHOCKAERT, I97t'
SCHOCKAERT en BRUNET , L97 l- en onderhavig werk) ' Momenteel
zLJn 84 soorten in dá familie bekend, verdeeld over 32 genera'
In zt jn ,'uonoÀnapr,i-. a"" Kalyptorhynchiarf had MEIXNER (1925)

slechts een altaï soorten Porycystididae betrokken, en het
leek ons f,oogsi wensefijk dezá Íamilie opnieuw monografisch
te behandelen.

onze taak werd aanzienlijk vergemakkelijkt doordat we van 35

soorten over f,ei vofledile typámateniaal konden beschikken'
van 4 soorten konden *e paratypu" bestuderen, terwijl van 15

soonten betrouwbaan vergáfijkingsmateriaal voorhanden was'
Hierbij moet và"àeffsprét "ná ttei typemateriaal van de nieuwe

soonten gevoegd worden'

Met het toenemen van het aantal soorten in de loop der tijdt
en mede doon áe stàrr< uiteenlopende organisatie der verschil-
]-ende genera, kreeg de fanrilie een ogenschijnlijk heterogeen
karakter.

ons hoofddoel_ was dan ook een systematisch verantwoorde groe-
p."i"g van de genera te bekomen, wat resu]-teerde in een Ver-
deling van de iamil-ie in 6 subfamilies (a genena blijven hier-
bij .óht"o ttog incentae sedis) '

InhetalgemeneËedeeltebehandeldenwedanookenkeldeze
structunen waauvan we vermoedden dat ,í7 9t't" elementen konden

;;t;;;;"" in verband met de intra-familiale systemati-ek :

epiteel, farynir-p""U""ái" €or vanzel-fsprekend'_ genitaal stel-
sel-. Het mesen.Áy*, de darm, het excretiestel-sel en het zenu\^7-

stelsel werde., r,i.i bestudeerd, voonnamerij\.omdat hiervoor
;;;;l;i. Ài"tofogische technieken vereist z;-Jn, deels ook om-

aàt we geen bij zónder r.evelerende elementen venwachtten voor
het doeÍ dat we ons hadden gesteld '

In het systemaJi?glr geggelte hebben Y._du soortbeschrijvingen
zo beknopt mogelrSf genoud6. Wanneer geen belangnijke aanvul-
fi"É"" nba:-g Éf"tán Éebben wij ons voor de gekende soorten
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MORFOLOGIE



HABITUS

(Fig. 1 A-E)

De lengte van volwassen dieren schommelt meestal tussen 0'6

en 1r5 mm: rêêp gelang de soort en de gnaad van geslachtsrijp-

heid. De grootste vormen vinden we in het genus Polycystist

subgenera Polycystis en Polycystoides (P. nàgelii tot 4 mm

v.b. ), zeer kl-ein blijven daarentegen de ventegenwoordigers

van het genus Limipolycystis (0rG mm ongeveer)'

Het algemene habitusbeeld is meestal spoelvonmig, 5 tot 7 maal

zo lang als breed, soms iets langer gerekt bij enkele zandbe-

wonende vormen (Psammopolycystis, ScanonïrVnchus o'a') soms ook

plomper (Hawa4lieo Cinctunorhynchus lca'q1:Lngl)'

Bij knuipende dieren is het vooneinde iets toegespitst, het ach-

teneinde afgenondn bij zwemmende dieren is het net omgekee::d

(zíe Fig. 10 A, !! A, 14 A). Bij contnactie kan het vooreinde

stenk ingetnokken worden, zodat het dien een bijna bolvorrnig

aspect knijgt (fig. 1 D-E) '

Een pigmentatie is in vele gevallen afwezig. De dieren hebben

dan een vuil witte kteur bij opvallend licht '

Een lichte rood-bruine tot geel-gnoene diffuse kleur treedt

soms op door kleuring van inten-cel-Iulaine vloeistof van het

mesenchym (ttpigment opgelost in mesenchymtr) '

De pigmentatie kan zich concentreren onden het epiteel en de

dienen uniform kleuren : oranje bij Polycvstis cnocea (MEIXNER

1925, p. 259) en Gemelliclinus flavldus (EVDONÏN, 1970, p' 14)'

bruin-zwant bij P. náge1ii'
onnegelmatig gevlekte vormen treden eveneens oP : Progyrator.

mamentinus (blauwachtig' MEÏXNER' 1925, p' 259) ' Pup.lacr:orhy{rchus'
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Eenkarakteristiekeverdelingvanhetpignenttreedtopbijde
meesteRogneda.soorten(Fig.1A-B):tweeminofmeerregelma-
tige donsale strepen of een netwerk van pigment (Rogneda

reticulata'BRUNET'1969).Rognedaminutazoukleurlooszijn
(KARLING'1953'P.350)ofgemarmend(BRUNET'ongepubliceerd).
Depigmentatiebinneneenbepaatdesoortblijktiniedergeval
aan vaniaties onderhevig (KARLING' 1953' p' 350)' 4lcha

evel-inaerver\^rantmetRognedavertoontbrededwansebanden
(MARCUS' 1949) (Fig' 1 C)'

ventoont een donkere rood-bruine pig-

mentatieverdeeldinonregelmatigevlekkenoverhetlichaam
die echter vlak vool? de farynx tot een br:ede longitudinale band

samenkomen en zich in overlangse strepen boven de proboscis

uitspreiden (Fig' 23 H)'

Deogen,metdubbeleomgekeerdepigmentbeker,zLjnpanig.
Enkele vqrmen zl-jn blind : Typhlopolycystis coeca'

gaflorhynchussimplexenG.mediterraneus,Austnonhynchus
karlingienA'magnificus'BijA'pectatus'A'spinosusen
Cit.tuq9nhy..4ts ]ttttlitgi bevinden zídn op de plaats waar

normaal de ogen voorkomen' ophopingen van pignent zonder dat

echtepigmentbekerswondengevonmd.Zenuwelementenwerden
hien niet oPgemerkt '



LICHAAMSEPTTEEL '
HUÏDSPTERZAK' MESENCHYM' HUÏDKLÏEREN

Het lichaamsePiteel
(1925, P. 260-263)

Het epiteel is iets hogen

dier (zie b.v. Fig' 23 H)

teel minder: dik zijn bij

werd uitvoerig en nauwkeurig door MEÏXNER

beschreven.

Op coupes hebben we dikten van het epiteel
veeÍ' 2 pm bij Limipolycy-stis polymonpha tot

P. nàgelii (tot l0prnvolgens METXNER)' De

ca. 2 ,;rn nesP. 5 /rm lang '

gemeten van onge-

ongeveer 8 Pm bij
cilia zíin daarbij

aan de vooll- en achternand van he1:

. Volgens MEÏXNER (1'c') zou het ePi-

levende exemplaren dan bij gefixeerde'

Het is thans komen vast te staan dat het epiteel den

polyeystididae (behalve bij Psammopollrcvstidinae en Papia

bifida) een syncytium is. Electnonenmicr:oscopische studie van

het epiteel van Gyratrix hermaphnoditus (PAPI' ongePubliceerd)

bevestigen de waarnemingen met het lichtmicroscoop van meerde-

ne auteuns.

Het cytoplasma zíet er uit als volgt :

,t.ast d.ie ganze Epithelhiihe erseheínt ton einen system aen-

kreehterPfeiLerbzu.LamelLenfesterenPlasmasdurehzetzt'
die einerzeíts mit verbreitungen d.er BasaLmembran ansitzen'

and,erzeits sieh an d.er d.ie freie TbenfLd.ehe des EpítheLs biL*

d,end,en,ziemLiehd,íekenschíehtkonsistentenPLasmasohne
seharfe Abgrenzungen ausbreiten und somit grosse' (Lang) ooaLe

oderspindelfónmígeLí)ekenrd'umeumschliesen,dieeinkaum
fcirbbanes'fasthomogenesbzu,dussertfeingranuLiertesPLas.
ma enthaLtenl ...n (MEIXNER' 1925' P' 26t - zre ook Fig' 1 Í'-G)
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De inhoud van deze vacuolen is niet overal dezelfde ' In de

meeste gevallen zíin ze (optisch) leeg (P. nàgelii in Fig' 1 F)'

Bij de exemplaren van P. nágelii van somalia bevatten ze een

compacte (eosinofiele?) massa en bij P' gabriellae en

p. subcontorta een licht basofiel konnelig secreet' bij

Dieziraia pardii een eosinofiel- secreet'

Bij cincturorhynchus karlingi zijn de vacuolen minden talrijk

dan bij de andere Polycystididae; de meeste zLJn gevuld met een

licht eosinofier secreet. víaarschijnlijk z:-in het deze secreet-

insluitsels die door EVDONIN (1970b) als dermale rhabdieten

werden beschreven (bij c. r'uber). In het perifere deel van de

plasmapijlerstroffenwebijC.karlingi,naastderhabdieten
ook enkefe kleinere vacuooltjes aan, gevuld met basofiele

konreltj es.

De meeste - doch niet al-l-e - soorten hebben rhabdieten in hun

epiteel(innavolgingvanKARLING'1953'p'351doenwijaf-
stand van de ver doongedreven nomenclatuur van GRAFF, 1 908 en

HYMAN, 1951 voor de staafvormige insluitsels in het epiteel

van Turbetlania). ze zt-in steeds minder lang dan het epiteel

hoog i-s Q/2 tot !/3 van de hoogte van het epiteel) en bevin-

den z:]cr steeds in de plasmapijlers van het epiteel (Fig' 1

F-G).Zeontbrekenmeestalronddepnoboscisopening(Fig.5
cry) . ze zí1n uitsluitend denmaal. De aanwezigheid van adenale

nhabdieten bij cincturorhynchus ruber (EVDONIN, twab) betwij-

felen we.

De kernen hebben een onregelmatig

uitgezakt. Bij degeneratie kunnen

worden (KARLING' 1953' P' 350)'

gelobd uitzicht en z:-in nooit
zrJ blijkbaar uitgestoten

De basale membraan is relatief zeen dik (0r2prn bij

Limipolycystispolymorphaen2-32:m.bijPolvcvstisnáge1ii),
t/to tot t/4 van de totale dikte basal-e membraan + epiteel'

Zeverdiktvaakaanzienlijkaanhetachtereinde(z:_eb.v.
Fig. 23 H).
Bij p. nágelii is ze minder sterk kl-eunbaar tegen het epiteei
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aan.BijSoortenmeteendikkebasalemembnaan(o.a.
cincturonhynchus kanringi) heeft ze steeds een gelaagd aspect

(betwijfeld doon MEIXNER, !925, p' 263)'

onmiddellijk onden de basale membraan bevinden zich de cincu-

laine spienen van de huidspieÍ.zak, met daaronden de longitudi-

nale. De longitudinale zijn het stenkst ontwikkeld 2 ze zijn

dikker dan de cinculaine en vormen bnede banden' Diagonaal

verlopendespiertjestnoffenweenkelaanindebuuntvande
mond en van de genitaarponus. Een laag negelmatige, zich krui-

sendediagonaalverlopendespienenheeftookMEIXNER(1925'
p. 263) nergens oPgemerkt'

onrniddellijk onder de huidspierzak tneft men een laag losma-

zíg,vezeligplasmaaan.HieninkomenloPminofmeerregelma-
tige afstanden kernen voor. Mogelijks gaat het hier om de ceL-

lichamen van de spienen van de huidspierzak' Het is ook in

dezelaagdathetkorreligpigmentgeconcentreendis(z:-eook
MEIXNER' !925, P. 265)'

AndenegegevensovenhetmesenchymderPolycystididaehebben
wenietgevonden.HetmesenchymVandemicno.tunbellariain
het algemeen is t::ouwens weinig bestudeerd'

Zoals we needs hOger aanstipteno is het lichaamsepiteel der

psa.nmgpolyc)rstidinae en van Papia bif ida niet syncytiaal ' maar

opgebouwd uit polygonale cellen (Fig' 1 H) ' De kernen van dit

epiteelz1lntalrijkerdaninhetsyncytiaalepiteelvande
andenepolycystiden;ovenigensventoonthetcytoplasmahet-
zeLfde asPect.

Als bijzondene huidklieren wezen de constant voonhanden zijnde

staartklienen vermeld'

Bij Progyrator, Phonorhynchus' Cincturo:rhynchus en

een sterk ontwikkeld en opvallend complex klienen

epiteel ventnaal van de proboscis (Fig' 5 C-D'x) '

Alcha mondt

hetuit in



Bet-ekenis voor de systematiek

Het al of niet aanwezig zijn van rhabdieten kan een belang-

rijk kenmerk zíin, zeker op het niveau van de soont'

Rhabdieten zijn op histologische coupes echter vaak zee?

moeilijk te zíen.

Bijzonder intenessant is de cellulaine bouw van de epidenmis

van de Psammopolycvstidinae en bij Papia'

Beide vormen wat dat betreft een uitzondenlijk geval voor de

Polycystididae,mogelijkszel:fsbinnendeKalyptorhynchia.
Een nauwe graad van verl^tantschap is dan ook zeer waanschijn-

1ijk. (1)

(1) Mesonhynchus tenminos.tylis (KARLING'

een cellulaine ePidermis '

1956) heeft eveneens
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DE FARYNX

(Fig. 1- I-P)

DefarynxdenPolycystididaebehoorttothetzogenaamde
bulbosus-typer.meerbepaaldhetrosulatus-typeld'w'z'datde
farynxeenmesenchymheeftdatvolledigdooreenseptumvanhet
lichaamsmesenchymisafgescheidenendathijminofmeerlood-
necht oP het buikvlak gericht is '

Bij de Polycystididae is de farynx lichtjes naar voor gener-go

en in de voorste lichaamshelft gesitueend' De relatieve groot-

te (t.o.v. de lichaamsgrootte) is tamelijk variabel'

Deverbindingmetdebuitenwereldwordttotstandgebracht
doon de mondopening, die uitmondt in de prefaryngeale holte

(npharyngeaL eaoítatt, t,Pha|ynntasehet') . Proximaafwaarts word-t

de prefaryngeale holte begrensd doon de "lippen" van de fa-

nynxbulbus. Deze bulbus is doorboord door een axiaal- verlopend

fanynxlumen dat de venbinding vonmt tussen de pnefaryngeale

holte en de korte oesofagus '

Depnefaryngealeho}teisbekleedmeteenlaagmembnaneusen
syncytiaalepiteel(en,)zondenkernen(zíeechtenverder),Ze
is omgeven doon een (inwendige) circulaine en een (uitwendige)

longitudinalespierlaag,diezídnrechtstreeksvoontzettenin
de nespectievelijke spienlagen van de huidspienzak' De cincu!"

lairespierlaagisslechtsvoonhandente:rhoogtevandemeest
distale 2/3 van de prefaryngeale holte en vormt een duidelijke

sfincter om de mond, met ongeveer 3-5 fibnillen (meer bij

Acnorhynchides- en sommige Polycystis-soorten)'
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ïn sommige gevallen is tussen het lste en 2de derde van de pre-

faryngeale holte een tweede sfincter gedifferentiëerd, steeds

bestaande uit minden fibrillen dan de mondsfincten.

Hier is het epiteel eveneens meestal hoger en vaak geplooid '

Bij scanorhvnchus limophilus, Hawadlia papii, Panacrorhynchus

bengensis (o.a.) is de circulaire spienlaag relatief zwak en

is de tweede sfincter niet voorhanden. De longitudinal-e spie-

ren van de prefaryngeale holte zrjn eender zwak te noemen' Bij

soorten waarin een tweede sfincten voonhanden is, functioneren

de proximale delen van deze tongitudinale spieren aIs antago-

nisten van deze sfincter'

Het epiteel dat de lippen van de farynxbulbus bekleedt is ui-

termate dun en lichtjes gecuticulariseend (epr) '

Ten hoogte van de contactrand van de wand van de prefaryngeal-e

holte met de fanynxbulbus (verder kontweg 'tcontactrandil gQ-

noemd ) ziln op regelmatige afstanden openingen vrijgelaten die

in vnij grote lacunes uitmonden. De begnenzing van deze lacunes

is uitenmate dun. In (of nondom ? ) hun proximaal- (blind) einde

bevinden zích grote sterk kleurbane cellen met gnote actieve

nuclei Q-3 per lacune). Ze kunnen waarschijnlijk beschouwd

wonden als de uitgezakte kerndragende del-en van het epiteel

van de prefaryngeale holte. De sterke kleunbaarheid van het

cytoplasrna wijst op de mogelijke klienfunctie van deze ceIIi-

chamen (of -delen).
Deze lacunes ziln bij zonder fraai te zíen in coupes waar de

prefaryngeale holte ter hoogte van de contactrand tangentiëel

of honizontaal wend getroffen. Ïn andere coupes worden ze licht

overhethoofdgezien.Zewe.ndenreedsgesignaleerddoor
MEIXNER(1925,p.289)VoorOpisthocystisgoetteien
Acnonhvnchides caledonicus I door KARLING voor Acronhynchides

robustus (1931, p. 16), Antiboreorhynchus (1952' p' 19) en

Rogneda(1953,p.352),endoonEVDONÏN(1968,f:-g.2Ven1'
o?nJtvt

idusp. 15 en 28) voon Pglycystis orientallsientalis, Gemelliclitus flav

en Cincturonhynchus ruber'
Bij alle soorten hebben we ze

slechts daar waar de kwaliteit
dat er enige twij fel bestond '

kunnen vaststellen, en het is
der coupes te wensen overlie";



1B

De farynxbulbus ze\f is grosso-modo sfenisch tot ovoied' Hij

is door een volledig septum t.o.v. het lichaamsmesenchym be-

grensdenomningddoorlongitudinaalvenlopendespiervezels
tenwijl aan de binnenkant van het septum circulaine spieren ge-

legenz' ln.Delongitudinalespierenzettenzichvoontinde
longitudinale spieren van de prefaryngeale holte terwijl zich

talrijke korte protractoren (prr) afscheiden ten hoogte van de

contactrand.
Deze protractonen vonmen als het wane een kooi rond de prefa-

ryngealeholte,slechtsonderbrokendoordehogervenmeldela-
cunes. De protractoren insereren op de tichaamswand in de buurt

Vandemondopeningenfungerentevensalsantagonistenvande
mondsfincter.
Andenzijdssplitsenzidneveneens2paarlangereprotractoren
van de uitwendige longitudinale spienlaag af (pr,) . Deze split-

sing grijpt in de meeste gevallen plaats ongeveer tussen het

lsteen2d,eproximaledendevandebulbusendespierenlopen
schuin naar de latero-ventrale lichaamswando 1 paar naall voren'

lpaarnaarachteren.Tweepaarretractorenvertrekkenongeveer
vanafhetniveautussenhetlsteen2dedistaledendevande
farynxbulbus . ze verlopen schuin naar de latero-dorsale ri-

chaamswand, 1 paan naar voren en 1 paan naar achteren'

Rond de konte oesofagus bevindt zích een krans van 6 of B kor-

te,zeerfijnespierfibnillendieechternietbijalleSoorten
konden aangetoond worden'

Onderhetepiteelvandefarynxlippenbevindtzíc}:eveneens
een relatief dikke longitudinale spierlaag die dun uitloopt

naat? de contactrand toe en naar de distale opening van het fa-

r:ynxlumen.

Oe ïerdere bespiering van de bul-bus bevindt zr.ch geheel bin-

nenhetSeptum.ZoaLsgezegd'ligttegenditseptumeencincu.
lainespierlaag.DezespierenbestaanuitvezeLsdiehoogen
smalzijnenloodnechtstaanophetseptum.Despierenzel-fzl-)n
half -cirkelvorrnig op doorsnede (Ac:rorhynchides- ' Polycystis

soorten, Danorhynchus duplostylis) of laag bandvormig

(Scanorhynchus].imophilus,Annulonhyrrchusadriaticus,
Antibgneorhynchustonquatus...).Inditlaatstegevalishu.n
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aantal moeilijk te tellen daar de bundels de kleurstof niet ho-

mogeenoPnemen.Voonzoverwekondennagaan,schommelthunaan-
tal tussen 30-40 ongeveell. De circulaine spieren zijn zeaY dun

in de buurt van beide openingen van het lumen, tenwijl d: bun-

dels die onder de lippen z:-ln gelegen steeds het sterkst ont-

wikkeld z:-in-

onder de basale membraan van het epiteel dat het lumen omgeeft

liggendeinwendigecirculairespienen'metdaarnonddeinwen-
dige longitudinale spieren. De drie meest distale circulaire

spieren votlmen een min of meer gcïsoleende gnoep en zl-ln door-

gaans iets stenker ontwikkeld dan de andere '

Ze geven het ontstaan aan een zogenaamde ttgrijpzone" (ttGreíf-

uuLst").
Naargelangdecontnactiegraadvandeinwendigelongitudinale
spieren wondt ó.eze grijpzone min of meen naar binnen toe ge-

tnokken (vengelijk rig. 1 I en 1 J). Afgezien van de circulaire

spieren van de grijpzone en deze van de sterke sfincter onder

deproximaleopeningvanhetlumen,bedraagthetaantalcircu-
laine spienen rond het lumen 7O-!5 (B-9 ? bij Duplacr:orhlznchus

minor, SCHOCKAERT en KARLING, 1-970' P' 240 en 244)'

Hun aantaf is echter soms moeilijk te tel-len' in het

bij sterke contractie van de longitudinale spieren '

proximal-e opening is een sterke sfincter voorhanden'

uiteenlO-talspierenrdriehoekigopdoorsnede;deze sfincter

vormt de overgang tussen de inwendige en de uitwendige circu-

laire spieren.

De vezefs der inwendige longitudinale spieren waaieren uit

en zett-en z:}c:n vast op de basale membnaan van het l-umen-epiteel

tussen de spieren van de proximale sfincter enenzijds, en op de

lippenanderzijds.Doorcontractiekunnenzedelippengedeel-
telijk in het lumen trekken'
Het aantal longitudinale spienen is constant doonheen de hele

familie : 22-24 (44 echter bij Austnorhvnchus magnificus

KARLING ' !952, P. 10) '

Het radiaire spienstelsel bestaat uit een reeks spieren die

bij zonder
Rondom de

bestaande
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gespannen staan tussen het septum en dc basal'e membraan van het

lumen-epiteet. Het aangnijpingspunt op de basal-e membr:aan van

het lumen-epiteel Iigt telkens precies tussen twee circulaire

spieren in. Het aantal radiaire spienen is 'lan ook gelijk aan

het aantal inwendige circul-aire spienen plus één op ver:ticale

doonsnede. Hun aantal in honizontale doorsnede is gelijk aan

het aantal longitudinale spieren (22-24) (fig. 1 K) . voor wat

betneft het aantal nadiaire spienen in verticale doorSnede '
werden de twee meest distale spienbundels buiten beschouwing

gelaten. Een eerste, meest distale bundel die zich vasthecht

op de lippen (net voorbij de neeks kleine uitwendige circulai-

respier:en)waaiertvanhieruitengrijptaanopdebasale
membraan van het lumen-epiteel tussen de spieren van de grijp-

zone. De tweede spienbundel inseneent op het eerste derde of de

eerste helft van de lippen, spreidt zích van hier open (echter

inminderematedandeeerstebundel)engrijptaanophetni-
veau van de twee meest distaal gelegen inwendige circulaire

spieren (deze van de grijPZone niet meegeteld) Tussen het aan-

grijpingspunt van de twee voornoemde distate radiaire spierbun-

dels op de lippen zrJn twee grote uitwendig circulaire spieren

aanwezig bij aIle bestudeende soorten. Twee dergelijke circulai-

re spieren vonden we eveneens tussen de tweede spierbundel en

de daar:opvolgende nadiaire spier '

Niet meegeteld in het aantal radiaire spieren in venticale door-

snedezijndefijne,meestpnoximalespierendietussende
spier:en van de pnoximale sfincter aangrijpen' Hun aangnijpings-

puntenophetseptumliggenofwe]-hee]-dichtbijeen,ofwel
hebbendespiereneenminofmeerparallelverloop.

Twee knansen farynxklieren monden uit in het lumen ter hoogte

vandegrijpzone:basofie]epnoximaalvandegnijPzoneeneo-
sinofiel-e distaal- ervan (maar proximaal- van de insertieplaats
van de inwendig longitudinale spieren). Er: zrin B basofiele en

vermoedelijk 14 eosinofiele kl-ienen. Het eosinofiel secreet is

zeer^fijnencompact,hetbasofielegrover.BijsommigeSoor-
ten komt nog een dende kr:ans eosinofiele (grofkorrelige) klieren

voor die proximaal van de basofiele in het lumen uitmonden' He'l

secneet is echten slechts zwak kleurbaan en de klieren denhalve
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soms moeilijk aan te tonen. Ze komen met zekerheid voor bij de

Acrorhlznchides-- soorten, Polycyst-E--"5g"!"]-i-E (EVDONII\I' 1 I 6 B'

p. 34) en cincturorhynchus ruben (EVDONÏN' 1"970' i) ' 22) en moge-

lijk ook bij Pollzcystis groenlandicus, lggpghy-lchus dupl-ost.yl-is

en de Paracror:hynchus-soorten. volgens MEIXNER ( 192 5 , p ' 2'J2)

zou een deel der fijnkonnelige eosinofiele klienen zich buiten

de farynx bevinden. ondanks nauwkeunige controle hebben we hier-

voon geen enkele aanwij zíng gevonden. De twee paar klieren htaar-

over MEIXNER het heeft, behoren waanschijnlijk tot het proboseis*

appanaat ' \^Taarvan inderdaad twee Paar klieren zLeh te:r hoogte

van de farynx bevinden. Eldens in de litenatuur hebben we nergens

extnafanyngeale delen van deze klieren venmeld gevonden' Naan

onze mening zijn alle farynxklieren dan ook volledig binnen de

bulbusgelegen;hunkennenliggenindeproximalehelftvande
bulbus.

Het epiteel (ep,) van het l-umen is membraneus en bevat steeds

weinig kernen. Meestat zijn er een viental waar te nemen' hetzij

in een kning hetzij twee aan twee, oP verschillende hoogte' vaak

zl jndekernenafgeplatmeteenzeeÏistenkkleurbaan(necro-
tisch) canyoplasma. De kernen bevinden zíc]h steeds pnoximaal van

de uitmondingen van de klieren'
Aandeproximaleuitgangvanhetlumenheefthetepiteelzich
gedifferentieerd tot vien cuticulaire tandjes, 1 rostraal' t

caudaal en 2 laterale. rn bovenaanzicht z:-jn deze tandjes bij

de meeste soorten gespleten (Fig. 1 o-P) . Bij Paracnorhynchug

(Fig.1N)enFungorhynchuspistiltatus(KARLING'1952)p.23)
zijn het sl-echts ve::hevenheden van een doorlopende cuLiculaire

lij st.

De oesofagus is kort, bekleed met een dun epiteel dat vermoe.

delijk eveneens lichtjes gecuticulaniseerd is'

De kernen van dit epiteel hebben we niet kunnen terugvinden'

Mogelijks zijn ze eveneens ingezakt (cfr. KARLING, 1931, p' 18) '

Dedoongangnaa::dedarmzeLfisomgevendooreenkransklie.
ren van Minot die elders in de darm niet voorkomen '
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Bete"k-eni,s vgq:r,de qyPlematiek

De zeet sterke homogeniteit in de bouw van de fanynx doonheen

de gehele familie, maakt dat we hier een zeeÏ1 geschikte struc-

tuun hebben om de fanilie te karakter"iseren.
voon de systematische positie den ondenscheiden genena binnen

de familie biedt de fanynx ons echten genenLei houvast'
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DE PROBOSC]S

ïnleiding

De bouw van de pnoboscis van de Polycystididae is ne3.atief goed

gekend doon het werk van MEÏXNER (1925)'

Bovendien werd en bij de beschnijvingen den ver:sehilLende af-
zonderLijke soonten door de meeste auteurs steeds aandacht be-

steed aan dit zeer belangnijk ondendeel den anatomie

MEIXNER heeft zíjn beschnijvingen gebasee::d oP Qvgalrir
he:rmpphnoditus rOpisÏh,ocvstis g,oett e i, Progyrqton n+rn+ft i$rs r

Polyqvstig, nágqlii, l#1r lhongrhvnqhu.s -h,e]e9Lqr,td*cJP en

AsTonhy$ghi{e,s cqL9do+icus .

Zijn nauwgezette analyse van de bouw van de pnoboscis van deze

soonten geldt nog steeds oP enkele kleine details na.

(aqtol)

I{et wer:k van EVDOWIiV (nist naar onze mening de aceuraatheid van

dat van MEIXNER. Deze auteur behandelde weliswaar alle gekende

soonten, maar beschikte over een zee? beperkte hoeveelheid ma-

teniaal; hij baseerde zich voornamelijk op de litenatuurgegevensr

zijn fylogenetische beschouwingen gebaseend oP de proboseis

moeten we dan ook a}s voonbanige speculaties bestempelen'

De pnoboscis de:r Polycystididae bestaat uit een museulaine mas-

sa r^raanvan het pnoximaal deel in het lichaamsmesenchym is ge-

vat (bulbus - "líuskeLzapfen") ervan gescheiden door een septum'

Het distale deel (qonus - "Endkegel") ligt vnij in een Fgslg'
die langs de pnoboseisopening met de buitenwereLd in venbinding

staat. Conus en schede zijn met een epiteel bedekt; waar beide
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epitelen in mekaalr ovelrgaan spneekt men van conÏ'qgtrand

("Junktur"). Beide epitelen zijn syncytiaal voor zover we met

het lichtmictsoscoop kunnen vaststellen' Het meest pnoximale

pun.t van de bulbus noemen we gemakshalve nogqs' Het proboscis-

apparaat is geheet vooraan in het lichaam gelegen, de probos-

cisopening tenminaal

In pnincipe is de proboscis van alle vertegenwoordigers van de

fanilievolgenshetzelfdebouwplangestructureerd.Erkunnen
lichte detailvenschillen optreden zodat men enkele groepen van

genera kan samenstellen waarvan de pnoboscides ondenlíng grote-

re gelijkenis vertonen dan met deze van andere genera (Deze

groeDen.valleningnotelijnengamenmetdeverdenvoongegte}de
subfamilies). Van een vel? doorgedreven typologische indeling 4Q-

als deze van EVDoNÏN (1.c.) kan en volgens ons geen spnake zijn'

VoonhetbehandelenvandeproboscisdenPo}ycystididaezul-
lenwedanookindematevanhetnogelijkegnoepsgewijzete
werk gaan, waarbij we de proboscis van de eerste groep uitge-

breid zulren beschnilvenl voor de andere bepenken hre ons tot

het aangeven van de versehilpunten'

GROEP I
a) DrLelqgrgrhvnc.lr,inqs, Acn.orhvnqhidinae, (part ' ) (1) '

Polvcvstidinae (Part' ) (1)

(Fig. 2 ' sA-C)

De gestnekte proboseis bij de genel?a die we tot dez'e groep reke-

nen, neemt ongeveer !/6 tot !/5 van de totale lichaamslengte in;

echter slechts 7/20 bíi Djezj,naia en 1/10 bij Ylqui.ttF,ia'

Het epiteel dat de schedewand bekleedt (eP1) is tanelijk hoogr

maar steeds lagen dan het epiteel van de conus; het is boven-

dien nerkelijk dunner aan de Porus. Het cytoplasma ventoont tal-

nijke kleine vacuooltjes, maar is verder homogeen en sterk eosi-

nofielr €t wondt door Fe-hematoxyline sterk gekleurd aan de

(1) Alcha, Fungorhynclrus, Phonorhvnchuq en 9i.+qÍ.uT,ot'hy'nc'hltF

wonden behandeld onden groeP I b'
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oppervlakte (ttoerfestigttt : MEIXNER, !925'' p' 21O) ' In de voor'

ste helft z: ln kernen te vinden in wisselend aantal (4-B); soms

kunnen zí] echter ook ontbreken. Bij Rogneda-soorten en bij

jongeexemplanenVanAc:rorhynchidesnc,bustuskomenafentoe
wel eens kennen voor aan de contactnand (KIrRLING, 1953t p' 362

en 1931, P. 72) -

Het aantal kernen in het schede-epiteel verschilt van individu

tot indiviclu. volgens MEIXNER (1925, p. 274) zou hun aantal af-

nemen met het ouden worden van het individu. Bij embryors van

Rognedahibernicatroffenwijerechtersteedsvieraan.

Het schede-epiteel bij de Duplacrorhynchinae, bij faracrorhynchl:s

en progyrator is laag met zeldzame of ontbrekende kernen'

In het schede-epiteel van Koinocystella zouden volgens KARLING

(1952,p.36)kernenvoorkomenterhoogtevandecontactrand.
Dit berust o.i. op een observatiefout en werden ze verward met

de meest proximale kernen van de mantelcellen'

De musculatuur die rond de basale membraan van het schede-epi-

teel gelegen is, bestaat uit een inwendige cir:culaire laag (crnr)

en penifene longitudinale spieren. De basale membnaan is steeds

duidelijk waarneembaar en bij gPisthocvstis goettei ongeveer

even dik als deze van het lichaamsepiteel '

De longitudinale spienen zetten zich proximaal- voort in de uit-

wendig longitudinale spienen van de bulbus, distaal buigen ze

af naan de lichaamswand net voordat ze de porusstneek beneiken'

ze fungeren hier blijkbaar als een eerste reeks dilatatonen
(dil,).Indemeestegevallenwerdeneen60-tallongitudinale

"pi.i.. 
getetd, echten slechts een aO-ta1 bij Austnorhlrnchus

pectatus . zowe! bij deze soort a1s bij ventegenwoordigens van

de andere genera is het aantal longitudinale spieren groter in

het distale kwart van de schede '

Decirculainespierenontbnekenbijdemeestegenerainhet
voorste L/) tot 7/3 van de schede' Bij Polycystis 'crocea'
opisthocystis goettei en Progyrator mamertinus komen ze over de

gehele lengte van de schede voor'Bij dit laatste genus zijn

zít ook stenker- ontwikkefd dan bij de andere en minder talrijk'
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steeds is eu echter een sfincten voorhanden ter hoogte van de

porus(distaa]-vandil,),SamengestelduitS-lOspientjesnaa]]
gelangdebescholrwdeSoort.Despientjesvandecirculairelaag
zijnproximaalietsdikkerdandistaLal(behalvebij
OpisthocysLl'1) ; zli houden op aan de contactrand '

Behoudenst]edistaalafbuigendelongitudinalespierenvande
schede(di11)komtvlakachterheteerste!/svandeschede-
IengteeentweedereeksdilatatorenVoor(dir2)dieminofmeer
schuinnaarachterentoeopdelichaamswandinsereren.Zezijn
bijdebeschouwdegeneraSamengestelduit2_3zeendunnespier-
tjes. Bij de -P-olycystis-soorten z:_jn 3 paar van deze dil-atato-

ren aan\^7 ezLg, bi j Austror}iyrrghgs ,.ectatus s]-echts 2 paar. Bi j

deanderegenerakonhuna4ntalnietsteedsmetzekerheidvast.
gesteldwordenvan\^Tegehundelicatestructuunlzewerdentrou-
wensmeestaloverhethoofdgezien.Ookdeaanwezigheidvande
zogenaamderetractor:envandeopening(x)(MEIXNER)7925,-p.2711
en K\RT,ING' 1931' p' 14) bemoeilijkt de observatie ervan'

Laatstgenoemde retractonen (aantal onbekend) vertrekken vanaf

deporusenlopenschuincaudaalwaarrtsnaardelichaamswand.

Waarhetepiteelvandeschedeendatvandeconussamenkomen
ontdubbelr zich de basal-e membraan en geeft aanl-eiding ener-

zijdstotdebasalemembnaanvanhetconus-epiteefenander-
zijdst-Lhetseptumdatdebulbusvanhet}ichaamsmesenchSrm
scheidt. Net vóór cjeze ontdubbeling houden de circulaire spie-

rerivandeschedeoP,terwijldelongitudinalevendertegende
bulbusblijvenverlopen.Aandecontactrandsplitsenzíc]nech.
tert2fijnespiertjesêf,doorborendebasalemembraanengaan
inhetepiteelvandeconusvenlo.Den,tegendebasalemembraan
aan. Ze kunnen \^Taargenomen worden tot aan de apex waanin ze

bli.jkbaar: ontbneken. Deze intra-epiteliale spiertjes zijn gele-

genineenkleinelacuneomgevendooreencytoplasmadatdoon-
kruist is met loodrecht op de basale membraan staande fibril-

lairestructunen(tonofibril]en?)(zieookFig.5B).

Het is wel- verwonderlijk dat

wei.nig aandacht knegen in de

deze intra-epiteliale spiertjes zo

literatuunr alhoewel ze in practiscl:
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alle gevallen duidelijk waarneembaan zíjn' I'íEIXNER (1925 ' p ' 275)

heeft ze wet.iswaan opgemerkt bij Polycyst!s nágerii, Proglzqa-Lqr'

merngf!.il5 en Pglycyglis croceg' maar beschouwde ze als vendik-

kingen van de basale membraan ('teutíeulaiye Díffetenziet'ungen") '

voon de andene soor:ten die hij bij ziln studie heeft betrokken

heeft hij ze niet met zekerheid kunnen aantonen ' De intra-epite-
l iat e snienties wer:delr ook door BRUNET (1965 ' p. 166) vermeld

voon,Iyphlo,tolycystis penesi (zi-e ver<len).we vinden ze eveneens

afgebeeld doon EVDONIN (1970l. fíg. 2) voon Phonorhynchus

helgolandicus (zte venden) '

De t2 intra-epiteliale spiertjes zíin afgewisseld met t2 secun-

daire lacunes, zodat bij oppervlakkige beschouwing de indruk

wordt gewekt dat el? in totaal 24 spientjes aanwezig zijn (I'i-g'

5 B). Deze secundaire lacunes zl-ln soms weinig uitgesproken en

misschien zelfs afwezj.g (Polycystis gabnielfae).

Het epiteel van de conus zeLf is gedifferentieerd in een basaal

(el,)eneenapicaal(ep,)gedeelte.Hetbasaleepiteeliseen
weinig hoger dan het apicale; de basale membraan is duidelijk

maan menkelijk dunner dan onder het schede-epiteel' Het gehele

conus-epiteel is steeds hoger dan dat van de schede ' Ïn het ba-

sale epiteel komen sterk eosinofiele t'staafjes'r voor, die in

feite bestaan uit opeengepakt fijnkorrelig secreet dat ook sterk

gekleurd wondt door de Fe-hematoxyline. Het epiteel van de apex

is homogener van str:uctuur, zijn basale membraan uitermate dun;

slechts in enkel-e gevallen is in het epiteel ze:-f een zeer fijn

eosinofiel secreet te zien (niet of zee? weinig kleunbaar met

Fe-hematoxyline). Bij Progyrator is dit secreet zeer grofkonne-

lig en erg opvallend (Fig. 5 crx). Men treft dit secreet meest-

al eerden aan in het l-umen van de schede ter hoogte van de apex;

blijkbaan wordt het (bij fixatie ?) gemakkelijk uitgestoten'

Het epiteel heeft een fijn gestneept aspect. Het secreet in de

apex wordt geproduceerd door achten de proboscis gelegen klieren;

dat in het basale epiteel wordt ve:rmoedelijk in het epiteel zelf

gesyntetiseerd (zie ook verder). In het epiteel van de conus

worden nooit kernen aangetnoffen'
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0p negelmatige afstanden is de basale membraan van het schede-

conus-epiteel aan de contactrand ondenbnoken' Door deze ope-

ningen staat het cytoplasma ervan in verbinding met 6 grote

celmassars die een mantel vonmen rond de voorste 2/3 tot 3/4

van de bulbus. Deze mantelcellen bezitten taL:ijke kennen (6-8)

en een basofiel cytoplasma. MEIXNER (1925, p. 271) beschouwde

deze cefmassars als de myoblasten van de spieren van de bulbus

(er wonden inderdaad nooit kernen aangetnoffen binnen het sep-

tum). Het was KARLING (1SS1, p. 15) die voor het eerst de onder-

breking van de basale memb::aan opmer:kte (bij AcrorhynchideP

robustus) en de bedoelde celefementen beschouwde als de kern-

dragende delen van het conus-epiteel. Hij sfoot toen echten een

myoblastische functie van de proxÍ.male delen van deze ceIIen

niet uit. In zí1n publicatie van 1953 (p. 352 oven Rogneda

schrijft hij echten z ttDer zeLLenmanteL -.. besteht deutLieh

aus eíngesenkten EpitheLzellen',t. Uit de beschrijving van de

proboscis van andere polycystididen (Annul-lorhynchus'

Danorhynchus ..., Typhlopolycystis, e.a.) zal echten blijken

dat deze cel-mantef inderdaad waarschijnlijk is samengestel-d uit

uitgezakte celdelen van het epiteel en uit myoblasten' Proximaal

staan deze cellen met fijne uitlopentjes met de butbus in ver-

binding (zie ook MEIXNER' 1925, p' 9 en p' 27!' Fig' 2 D en

rig. s B).

Uit het bovenstaande blijkt echter ook dat het epiteel van de

conus gecontroleerd wordt door actieve kernen' Naar onze mening

wordt het secneet van het basale conus-epiteel- wel degelijk in

het epiteet, meer bepaald in de uitgezakte celdelen gesynteti-

seend. MEIXNERTs argument (1925, p. 266 over Gyratrix) , t'Daq

EpitheL seLbst . .. komt aLs Abseheídungsorgan ínfoLge .Êeínet

KernLosigkeit nieht in Frage", venvalt'

Het krier:secneet dat in de apex voonkomt is afkomstig van klie-

ren gelegen achten de pnoboscis. Enkel MEÏXNER (1925' p' 261 en

27O-27]) heeft d,eze kl-iercomplexen nader geanalyseerd en be-

schreven (resp. voor Gynatrixhenmaphnoditus en opisthocy.stis

goettei). Het voonnaamste van zijn obsenvaties kunnen we hien

bevestigen, op enkele restnicties na'
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Elders in de litenatuun vinden we soms pnoboscisklienen vermeld
(KARLTNG, div. loc.) zonden meero of wonden en helemaal geen ge-
gevens venstnekt.

Twee paar klienen (donsaal en ventnaal), even achten het hensen=
ganglion gelegen, zijn venantwoondelijk voon de syntese van het
secreet dat in het apex-epiteel verschijnt. Hun moeilijk volg-
bare afvoengangen conver:geren naar de nodus van de pnoboscis,
doonbonen hien het septum en ve::lopen tussen de conus-retraeto-
ren naar Ce apex.

Meen naar achtenen toe, even voor de fanynx (soms ennaast of er-
boven), dorso- en ventnolatenaal ligt een tweede paan klienen
die MEïXNER beschouwde als de bnon van het secneet van het ba-
sale conus-epiteel. Het secreet is eveneens fijn eosinofiel,
neemt echter weinig of niet de Fe-hematoxyline op. De afvoergan-
gen verlopen samen met deze van het eenste paar klienen, doch
in plaats van doorheen de nodus in de pnoboscis te dningenr bui-
gen zíj af, lopen nondom de bulbus naar de porusstreek en monden

hien naar buiten uit. 0p meerdere pnepanaten konden plaatselijke
ophopingen van het secneet opgernenkt wonden. Bij Poly,:ystis
gClrtgll"e vonden we een pnop secneet aan de porus ze1f r ppe*
cies op de plaats r^raar de trilhaanbezetting van het lichaame-
epiteel ophoudt (Fig. 2 Br se). Het verloop van de afvoergangen
van deze laatste klienen is bij de meeste genera weinig dui*
delijk. Bij enkele Polycystididae zíjn de afvoergangen bijzonden
fnaai aan te tonen (Hpwadlia, Pncgyn3tor, A1,:hg' Tphfopol:Sy€tis.

zie verden). We noemen deze kliern (met SCHILKE, 1970)
fnontaalklier:en

De inwendige bespiering van de bulbus bestaat uit een cir:culai-
re spienlaag tegen het septum (cmr) en de basale membnaan van

het conus-epiteel (cmr) en uit spieren die van de basale mem-

bnaan van het conus-epiteel naar het septum van de bulbus lopen
(conus-retnactonen).
De zogenaamde cinculaine spieren verlopen niet stnikt cinculain :

ze hebben een eender tangentiêel venloop, wat bijzonden opvalt
bij soonten met een dikke spierlaag (0pisthocystis gogttei en



?fogvTPton namentinqs

en !!, P. 271 en 275) '

Deze sPieren ontbneken

bulbus en vertonen hun

contactnand ; andenzijds
dunnen naar de aPex toe
zelf.
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, ; zie ook MEIXNER' 1925' fig' 9

steeds in het meest caudale deel van de

stenkste ontwikkeling ter hoogte van de

wonden ze onden het conus-epiteel steeds

en vendwijnen volledig onden de apex

De conus-retractoren zijn min of meer lintvonmig, smaller aan

huninsentieplaatsopdeconusdanophetseptum.MetEVD0NI}I
(1g7oD kunnen we dnie groePen spieren ondenscheiden : één die

aan het basale conus-epiteel vertnekt en op de zijkanten van

hetsePtumaangnijpt(ncr)'eentweedetussenaPexennodus
(rc^)entenslotteeenneeksdieeveneensvandenodusver-' 'l' !-! À^ '6À' ' laal en basaal gedeelte
tnekt en eindigt oP de gnens tussen aPl-c

van het conus-ePiteel 1nc,). Op dwanse doonsnede ventonen de

conus-retnactonen door deze schikking een 8-stnalige etenvonmi-

ge figuur (Fig. 5 A) '

Deuitwendigebespieningvandebulbusbestaat,behalveuitde
reeds hogen venmerde longitudinale spieren, uit protractoren (1) t

:retractorenenfixatonen,aangevuldmetzogenaamdeintegument
netnactoren'dieterhoogtevandeproboscisophetintegument
inseneren en zoals de proboscis-retractoren in het achterste

ljchaamsdeel eveneèns op de lichaamswand hun vasthechtingspul:t

vinden.

Een absoluut constante venschijning bij aIle Polycystididae

zijn de dnie paan fixator:en die nond de pnoboscis een radiaal

symnetrische schikking ventonen : 1 paar subdonsaal, 1 paar la-

teraalenlpaansubventnaal.zíjbestaanbijdebeschouwde
genena uit een gnoot aantal spienen (20-30) die op de bulbus

vastzitten van vlak achten de contactnand oven een afstand on-

geveer gelijk aan 2/3 van de bulbus (minden bij leledlia papli) '

(1) De Pnotnactoren
(FERGUSON et a1'
waannemingen),

zijn waanschijnlijk dwansgestreept

1940, p. 118, KARLING' ongepubl., eigen
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zíj verlopen parallel naar de lj chaamsvrand ' h/aarbi j d" voorste

spieren iets vóón het niveatt van de eontactnand vastgehecht

zijn,Dezefixatonenverdelenhetmesenchymronddebulbusin
zes sector:en; in e1k van de;:'e secto::en bevinden zích o'a' de

mantelcel1en. Bij Gemelliclinus flavidus zott elke groep fixalo-

nen in tr^ree achte:: elkaan riggende gnoepen uiteenvallen

(EVDoNIN'19701'p.14).\,íijkunnenditechternietbevestigen.

De longitudinale spieren rond de bulbus

sproken. Hun aantal bedraagt een 60-ta1

bij Ar-rstrorhvAchus pectatus ( 64 of meer

p. 272 bij Opisthocystis) ' Ze ontbneken

de bul-bus.

werden reeds eerder be-

(9-11 Per sector), ook

volgens MEÏXNER' 1925'

aan de achtenrand van

DeprotractorenVormeneennetwerkaandenodusensp]?e]-oen
zícït groepsgewijze nond de bulbus uit' om op de lichaamswand

terecht te komen even Voon de voor:ste spieren van de f ixator.,n,

InprincipeishetaantalpnotractorenB:inelkesector'één'
behalve in de latero-dorsafe sectonen waal' twee bundels voorkt -

men. Door ontdubbeling van de dorsale en de ventrale protnacto-

renkanhetaantaleventueeloptopentotlOzoalsbij
Aus]rorhvnchugpectatus.Distaalwaartsvaltbijdezesoortde
dorsaleprotractorechteruiteenin4groepenVanelkeen2-tal
spi::ren; meen pnoximaal komen deze groepen twee aan twee bij een

en hTanneer men een coupe beschouwt voldoende dicht bi: de nodus t

merkt men dat ze versmolten zijn tot één enkele bundel.

Anderzijds splitst de ventrale pnotracto:: zich vrij vlug dis-

taal-waarts van de nodus en insereert in twee bundels van een

3-talspierenopdelichaamswand.Deandereprotractonenbe-
staan uit 5-6 sPiertjes'
Voor Opisthocystis goettei geeft MEIXNER (tsz5, p. 2,12) 5 paar

protractorenaan'waarbijdedorsa]-eendeventraleparigop-
treden,allemeteen4-talspientjes.Deze}fcleschikkingvindt
men bij Rogneda anglica (KARLING' 1953' p' 352)' Bij

Acronhynchides robustus heeft KARLTNG (1931, p. 15) B protrac-

toren gevonden, waarbij de dorsale en de ventrafe Samengeste]-d

zijn ui-t een groten aantal- spienen dan de andere'

Aan de nodus grijpen de protractoren in mekaar en bij tangentiêle
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coupes op die hoogte zíet men een 8-stralige sten zoals die door

MEï1NER voor3 wend afgebeeld (rie' 1 G)t

wat ook opgaat voon de hier beschouwde genera (zte ook KARLING'

1931, P. 15 en MEÏXNER, 1925, P' 276)"

líe kunnen, vool3 wat betneft de pnotnactoren, besluiten dat hun

basisaantal 8 is, maar dat bij sommige soonten de donsale en de

ventr:ale zích kunnen ontdubbelen. De bewering van EVDoNIN

(1970bP.6)alszouhetaantall0alsdiagnostisch(l)kenmenk
voor de polycystididae kunnen gelden, is bijgevorg foutief'

t

vier paar netractoren verzorgen vender de nobiliteit van de pro-

boscis bij de meeste Polycystis-, Rogneda-, Austronhvnchus-soor-

ten en bij Po:r:roclrstis '

Deze paren zijn als volgt geschikt z één donsaal (nr) ' één donso-

latenaal(r,),ê6nlateraal(n,)enéénlatero.ventnaal(nu).
'Het donsale paan kan eventueel tot één enkele retnacton vensmel-

ten, zoals dit het geval is bij sommige Rogneda-soonten

(KARLING' 1953' P. 352)' bij Porrocystis assimili? en

Austrorhynchus spinosus (KARLÏNGr 1952t P. 6 en p' 9)'Het don-

sale en het laterale Paan zijn het zwakst ontwikkeld' Bij de

vien genoemde genera is slechts één paan integument-netnaetonen

voorhanden namelijk het (latero) ventrale paan, dat bij

Austronhlrnchus pectatus in twee bundels vendeeld'is (IGRLING'

loc. cit. ) .

Bij ec"qfny"cniaes.n Polycystis cnocea' P' gnoenlandicat

P. oriencal.i: en OPisthocystis goettei zijn drje Paar pnoboscis-

retnactorenaanh'ezig,terwijlhetdorsalePaarvandevonige
groep ontbreekt. Bij deze soonten zíin echter we1 twee paar ln-

tegument-retnactonenvoorhanden:naastdeknachtigelateno-
ventnale spienen kOmt hier een veel zwakken lateno-dorsaal paan

voor (latero-ventnaal paan z 20-30 vezels; lateno-donsaal paar :

10-ta1 vezels.
Dit is ook het geval bij de Dupl+cnorhynchinae'

Bij Yaquinaia microrhvnehus en Djezir:aia pardii zouden echter

slechts 2 paan proboscis-netractonen voonkomen (scHocKAERT en

I(ARLïNG, 1970, p. 2)7 en SCHoCKAERT' 1971, p. tO2), tenwijl 7
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paan integument-netnactoren (ventnale) wenden aangegeven voor

yaquinaia, 2 vootl Djezinaia. Dit blijkt echten op een obsenva-

tie fout te benusten.
Bij Yaquinaia micrqqhvnchus zijn de donsale integument-retrac-

toren we1 degelijk voonhanden, doch zee}. zwak ontwikkeld
(slechts een 4-ta1 spieren) en ze hebben hun achterste insertie-
punt op de lichaamswand ter hoogte van de fanynx. De laterale

pnoboscis-netnactonen (nr) zijn samengesteld uit sleehts 2-3

spieren en versmelten r:eeds ter hoogte van de hensenen met de

ventnale integument-retnactonen'
Bij Djezinaia pandii grijpen alle pnoboseis-netractoren dicht

tegen elkaar op de proboseis aan, zodat hier indendaad slechts

2 paan retractonen te zien zijn. Tussen de hensenen en de fanynx

zijn oven een zee? kort tnaject echter we1 3 retnactonen-bundels

te zíen, r^raarvan één paan aldna samen gaat verlopen met de Ven-

trale integument-retractoren (venmoedelijk de laterale og)'

Bij Antiboneorhynchus ten slotte zijn de dorsale proboscis-re-

tractoren bijzonden zwak en kort. ZjLJ wonden tegen het integument

begeleid doon concentnaties van de longitudinale spienen van de

huidspierzak (= donsale integument-retnaetoren) (KARLING' 1952 ;

p. 18).

Voon d.eze soorten waan 4 paan proboscis-netractonen aanwezig

zijn, maar dorsale integument-netractonen ontbneken, schneef

MEIXNËR (1925, p. 276) i't... es seheint hier dae donsaLe Paar

der ïntegumentretraetoten dut'eh ein besonderes doteomediaLes

Rí)sseLretraetolenpaar oertteten zu uerden ' ' ' tt 
'

Antiboreonhynchus schijnt een overgang tussen beide systemen

voon te stellen.

De insentieplaats op de huidspienzak van alle netractoren op de

huidspienzak ligt in het caudale lichaamsgedeelter ten hoogte

van de atnial-e organen, waanbij de insentie van 13 lager en meer

latenaal is gelegen dan deze van n4. Deze twee retractoren knui-

sen elkaan bijgevolg kíe Fig' 2 E-E ' H)'



GROEP I

3q

b) Alcha, Fungonhynchus, Phononhynchus,
Cinctunonhyncjrus

Deze genera staan enigszins geïsoleend in de subfanilies
Polycystidinae en Acronlrynch-idinae .

Het belangnijkste kenmerk dat Phononlrync\us en Cingtunonhynchus
van de andene Polycystidinae ondenscheidt, is de aanwezigheid
van kennen in het epiteel van de conus aan de contactzone, ken-
menk dat ze gemeenschappelijk hebben met sommige Gynatnicinae.
Afwijkend bij Alcha evelinae is het feit dat klieren, gelegen
buiten de pnoboscis r hun afvoengangen doo::heen het septum stu-
ren, even achten de contactnandr €rr dat het secneet hienvan te-
recht komt in het basale epiteel van de conus. Mantelcellen zijn
wel aanwezíg tenwijl geen secneet we::d opgemenkt ten hoogte van

de apex.
Bij Cincturonhynchus andenzijds zijn weer andene klienen achter
de proboscis gelegen, die hun secreet r:ond de pnoboscis in het
epiteel van de schede gaan stonten (Fig. 5 Drz).
ïn deze 3 genena is een paan ventnale integument-netractonen
en vien paar pnoboscis-netnactonen voonhanden.

In Phonorhynchus en @ bedraagt het aantal longi-
tudinale spienen nond de schede en de bulbus 60 zoal-s bij de

meeste andere Polycystidinae.
De proboscis van Fungonhynchus pistillatus is van een bijzonden
type en wend doon KARLING (1952, p. 22'23' fig. 13 A en fig. 14)

in detail beschreven. Als bijzondene kenmenken dienen venmeld :

de tot ttTerminalkaLottett omgevonmde conus-apex met sterk kleun-
baan secreet; het stenk gevacuóliseend basale epiteel van de co-
nus met cinculain verlopende bindweefselbeschotten; fixatonen
zouden afwezíg zijn; het netnactonenstelsel is niet bekend.

GROEP II

Typhlopolycystidinae, psammopolycystidinae, papia

(rig.3)

rn wezen venschilt de bouw van de pnoboseis van deze genena
niet van het algemeen beeld dat we voon de voongaande groep



geschetst hebben. Enkele details - van eerde:: quantitatieve aand

maken nochtans een afzonderlijke bespneking noodzakelijk' Er

moet wor:den opgemenkt dat Psammopolycystis en PhononhJnchell-a

zich enigszins apart opstellen binnen deze gnoeP. Het mater:iaal

van deze genera $taaroven we beschikken laat jammen genoeg een

niet zo nauwkeunige analyse toe als dit b.v. het geval is vooll

Tvohlopolvcvstis (1).

Opvallend is dat de proboscis van de hier beschouwde genera ver-

houdingsgewijs bijzonder groot is : !/3 en meer van de totale
lichaamslengte bij Typhlopolycystis en Lagenorhynchus: €n onge-

veer 7/4 bij de andere genera. Slechts bij Limipolycystis bena-

dent deze verhouding dezelfde waarde $/5) als in de vonige

gnoep.
AI even opvallend is de zee? dikke ringspierlaag van de bul-bus

alhoewel iets minder uitgesproken bij Limipolycystis.
Andere bij zondere kanakteristieken die in het oog springen z]-in :

a) het feit dat de fixatoren op het middelste dende van de bul-
bus inseneren (en dus nooit inniddellijk achter de contactrand) r

ze bestaan -Eevens uit twee rij en van B-10 spieren;

b) de vien sterk uitgesproken dilatatoren bij Typhlopolycystis,
Lagenorhynchus, Limipol-ycystis en Papia '

De muscularis van de schede is zeet zwak ontwikkeld. Het aantal

longitudinale spieren vanieert lichtjes binnen de groep : een

aO-tal bij Typhlopolycystis, 18 bij Papia, 24 bij
Psammopolycystis (6 groepen van 4) en een 20-ta1 bij
Lagenorhynchus en Limipolycystis (mogelijk 18 of 24 ! ).
De circulaire spieren konden a1Ieen bij Limipolycystis en

Lagenorhynchus over de gehele lengte van de schede aangetoond

worden. Bij de andene genera komen ze slechts proximaal voor.

Het epiteel van de schede is zeeT hoog (hoger dan het conus-

epiteel), althans in de distale helft'

(1) In de tekst wordt verder enkel de naam van de subgenera

het genus Tvphlopolvcvstis vernoemd'
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Een gr:oot aantal actieve kernen komen erin voor (B-10 bij
Typhlopol-ycystis, Lagenonhynchus en Papia, minder elders)'
In de proximale helft is het epiteel platgednukt doon de conus.

Men treft hien geen ker:nen meer aanr doch wel dezelfde secneet-

dnuppels als in het basale conus-epiteel, zii het minden dicht
opeen. Het cytoplasma van het schede-epiteel is stenk kleunbaan

aan de oppervlakte en voor de rest doortnokken van kleine lacu-

nes loodrecht op de basale membraan, zodat het een gestreept

aspect verkrijgt.

Zoals gezegd is de proboscis relatief ze€n gnoot, de conus iets
konter dan de bulbus die langgerekt subcylindrisch is in de ex-

treme gevallen zoals bij Tvphlopolycvstis en Lagenorhynchus '

De conus-netractoren verlopen nagenoeg evenwijdig tussen de ba-

safe membraan van het conus-epiteel en het septum van de bul-bus t

zonden onderlinge diffenentiatie. De inwendige circulaire
spierlaag is zeer dik (bij TyphloPolycystis en Lagenorhynchus

7/q tot I/3 van de totale bulbus breedte); bij een in longitu-
dinale richting getroffen proboscis hebben zii het uitzicht van

Iange balkjes die met hun korte ztjde op het septum staan.

onden de conus hebben de circulaire spieren normale verhoudin-

gênr de ovengang is vnij Plots'

De longitudinale spieren rond de bulbus zj-in eveneens tamelijk
dik, 30 in aantal bij Typhlopolvcvstis, Lagenorhynchus en Papia'

tB-2O bij Linipolycystis, 12 bij Phononhynchella en

psammopolycystis. Bij deze laatste twee genera liggen ze duide-

lijk geschikt in zes groepen van twee. Bij de andere genera is

en eveneens een - zii het onduidelijke - schikking waar te nemen

van afwisselend gnoepjes van 2 à 3. Het materiaal van

PsammopolVcvstis en van Phononhynchella liet niet toe vast te

stellen of nog meer longitudinale spieren voor:komen afgezien

van de opvallende bundels van 2. Bij Psammopolycvstis bondensis

kan men zien hoe 2 spientjes in elke glroep van 4 die de laag

longitudinale spieren van de schede uitmaken, zich samenvoegen

en de intra-epiteliale spienen in het conus-epiteel vormen' ter-

wijl de ander:e twee nechtstneeks doonlopen in de longitudinale

spieren van de bulbus.
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De t2 intra-epiteliale spieren zijn ovenal zeer duidelijk voor-

handen. Zíi werden door BRUNET troublens reeds gesignaleend voor

Lagenorhynchus (1965, p. 166 en p1. Xf I, 1) . Bij de soor'[en van

dit subgenus zijn de nevenlacunes buitengewoon stenk uitgespno-
ken en het is mogelijk dat hierin 12 supplementaire spiertjes
lopen !

De mantelcellen voumen een uniform aaneengesloten laag nond de

bulbus tot vlak bij de nodus. De meeste ke:rnen liggen tamelijk
Ven naar aehteren, alleen of per tweer maar steedS is er een

aantal geïsoleerde kennen (6 bij Papia) te vinden vlak achten

de contactnand. De celmantel is oven het algemeen dun, iets dik-
ker: bij Papia, waan hij trouwens bneder is vóór de fixatonen dan

erachter.

Het aantal pnotractoren kan in de meeste gevallen niet met ze'
kerheid wonden vastgesteld. we telden el? B (of 10) bij
Typhlopolycystis. Bij Lagenorhynchus bedraagt dit aantal 72 doon

ontdubbeling van de dorsale, ventrale en ventro-latenale bundels

(Fig. 3 KrM). De pr:otractoren bestaan bij alle genena uit
slechts 1-3 dikke sPienen.

Vermeldenswaand is verden de schikking en het verloop van de

netnactoren. Uit de studie van de litenatuur knijgt men de in-
druk dat slechts dnie paar proboscis-::etractoren en één paan

ventrale integument-retractoren voorkomen bij Lagenonhvnchus per:esi

(BRUNET, 1965, p. 166) en Typhlopolycystis coeca (KARLING' 1956'

p. 250) of zelfs slechts 2 pnoboscis-retractonen bij
T. mediteruanea (BRUNET' 1965' p. 159). In werkelijkheid is de

situatie bij de beschouwde gnoep genena niet' of slechts weinig

venschillend van deze in de vorige gnoep. Nochtans moeten twee

belangrijke bijzonderheden venmel-d wonden : bij a1le soo:rten

waar enkel ventrale integument-netnactoren voorkomen gaan de

dorso-laterale en de lateral-e pr:oboscis-netractonen naar mekaar

toelopen en versmelten, nog vooll ze het niveau van de farynx heb-

ben beneikt (rig. 3 F-Ïo L). Dit is het geval bij
Typhlopol-ycystis , Lagenonhynchus , Phononhynchella ,

Psammopolycystis bidens, Ps. bredungensis en waarschijnlijk ook
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bij Ps. bondensis (1).
Bij Papia zijn naast de ventrale ook donsale (lateno-dorsale)

integunent-retnactoren voonhanden. Er zijn in dit geval inden-

daad slechts drie paan pnoboscis-retractonen, doch in tegenstel-

ling met de voorgaande groeP (lolycystis enz.) zíin hier de

l-ate:ro-donsafe (en niet de donsale) pnoboscis'netnacto:ren afwe-

z\g. De l-aterale pnoboscis-retnacto:ren versmelten bij Papia

met deze latero-donsale integument-retnactoren (Fig. 3 J) ' Waan

men voor groep I kon zeggen dat de dor"sale integument-netnactoren

van b.v. Acrorhynchides bij b.v. Polycystis (nágelii) vervangen

zijn doon de dorsale proboscis-retractol?en' lijken de latero-

dorsa]-e integument-retnactor:en van Papia door latero-dorsale

pnoboscis-retractoren te zíin venvangen bij de andere genera'

ook bij zouden dorsal-e integument-r:e-

tnactonen voorkomen (KARLTNG, 1gs6, p. 246), maar hun precies

venloop hebben we niet kunnen nagaan'

ook het ma-Eeriaal van Lirnipolycystis liet Eleen pneciese analyse

der retractonen toe.

GROEP III
a) Gyratnicinae (Pant ' ) (2)

(Fig. 4, SE-F)

De uniformiteit in de bouw van de proboscis van deze groep is

niet even groot a1s in de vorige groepen'

De relatieve gnootte schommel-t van 1/4 van de totale lengte bij

Annulorhynchus tot t/12 bij scanorhvnchus forcipatus'

Een belangrijk kenmerk waarin deze genera, voor wat betreft de

bouw van hun proboscis, zíc:h van aIle andere Polycystididae on-

derscheiden, is het feit dat in de spierlagen rond de schede de

circulaire spieren penifeer gelegen zijn'

(1) KARLING (1956, p. 250) drukt dit uit a1s

Paan Rilsselt'etractoÍ'en oon denen die

naeh oo"n in zuei Fasergruppen gespaLten

T. coeca) .

(2) Gyratrix en Gatlonhynghgs worden onden groep IIIb behandeld '

volgt z t'... 3

Lateralen IrluskeLn

sind" (over



Dit heeft oP zíin beurt
de detailstructul?en aan

in de eerste Plaats met

bezighouden, waanbij we

uitgangsPunt nemen.

AA

verregaande implicaties voor wat betreft
de contactrand. ln/ij zullen ons dan ook

dit aspect in de bouw van de proboscis

de proboscis van Annulorhynchus als

In de nabijheid van de porus zl-in enkel-e longitudinale spieren

rond de schede voorhanden, doch al-dra tneden eveneens enkele

dunne circulaire spieren op. Proximaal wondt de cinculaire spier'

laag heel dik en de tongitudinale spieren leggen zíeh duidelijk

in12groepenVan5-6(Fig.aD).Indebuuntvandecontact.
rand gaan enkele spienen in elk van deze 72 gnoepen zích split-

Sen en centrifugaal lopen, de basal-e membraan voor zich uitdu-

wend(Fig.aE-Gen5E).Zedoorborendebasalemembraan
en gaan vervolgens in elke groep samensmelten om aanleiding te

geven tot de !2 intna-epiteliale spientjes in het conus-epiteel

(rig. a G en 5 E). venden pnoximaalwaarts trekken de longitudi-

nale spieren terug naar de periferie, dwars doorheen het cyto-

plasma van de contactring (Fig. a G-J en 5 E) (ttJunkturting tl

van KARLING, 1956, p. 256). Deze contactning wondt gevormd door

de kerndragende celdelen van het conus-epiteet die door de mus*

cularis van de schede omringd worden'

Ten hoogte van de contactrand zel'f heeft de basale membraan van

de schede zich gesplitst; het perifene deel hiervan is proxi-

maafwaantsechterniettezíenoverdegehelelengtevande
contactring.

Zoals gezr-gd., wordt de contactning gevormd door de kenndragende

elementen van het basale conus-ePiteel en is dus te vengelijken

(homoloog ? ) met de distale delen van de mantefcellen bij
pol-ycystis en Typhlopolycystis. overigens wordt de bulbus bij

Annulorhynchus door een celmantel omningd die met de contact-

ring in verbinding staat. Naar alle waanschijnlijkheid vertegen-

woordigt deze cefmantel de myoblasten van de bulbusspieren '

Bij scanorhynchus, Danorhynchus (Fig. 5 F) en Neopolycystis is

de situatie ter hoogte van de contactzone volkomen gelijk aan

deze bij Annulonhynchus. Bij de eenstgenoemde twee genera
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brengt het indringen van de longitudinale schedespieren doon-

heen de basale membnaan met zich mee dat de contactring een ge-

lobd uitzicht verkrijgt bij de levende individuen (Fig' a M) :

de t2 ttJunktut,tasehentt van KARLÏNG (1955, p. 15, t7 en 18) '
Dit is echter niet het geval bij Scanonhynchus foncipatus ' Waan

bij Annulonhynchus de mantelcellen slechts een dunne laag vor-
men rond de bulbus (wat trouwens door KARLÏNG' 1956' P'256
over het hoofd gezien wend ! ) zijn ze duidelijk voorhanden bij
de ander:e genera. Het aantal kennen in de contactning bednaagt

6 bij Annulorhynchus, scanorhynchus en Neopolycystis, terwijl
ze zeer talrijk zijn bij Danorhynchus (Fig' 5F)'

Bij Gyratricella bevinden er zich geen kernen in de eigenlijke
contactzone. De distale helft van de mantelcellen is echten

door circul-aine spientjes omgeven (KARLÏNG' 1955, P. 7) en komt

dus in feite overeen met de contactzone van de andene

Gyratnicinae.

Het schede-epiteel is steeds volkomen kernloos en laag, min of

meer membraanachtig, behalve bij Annulorhvnchus.

Het apicaal epiteel van de conus is steeds opvallend lager dan

het basale, het secreet dat er zích bevindt gnof-konrelig en

eos inofiel .

De fixatoren bestaan uit een nelatief beperkt aantal spierent

hun vasthechtingspunt op de bulbus bevindt zich onmiddel-1ijk

achter de contactritg, behalve bij Gyratricell-a waar ze vanuit

de nodus divergeren.

Voor het systeem van retractoren geldt wat vermeld wend voon

groep I : 1 paar ventrale integument-retractoren en 4 paar pno-

boscis-netnactoren bij scano:rhynchus en Gynatnicella, ofwel 2

paar integument-retractoren en 3 paar proboscis-netnactoren bij
Annulonhynchus en Danorhynchus (?). Het materiaal- van

Neopolycystis l-aat niet toe het aantal precies te bepalen.

Bij Scanorhynchus kan het donsal-e paar pnoboscis-retnactoren

tot één bundel vensmelten.
De integument-retnactoren van Annulorhynchus zijn uitenmate sterk

ontwikke]d. Eigenaandig genoeg zien we hier hetzel-fde verschijnsel



optneden als bij Papia (gnoep II) : de donsale pnoboscis-retnac-

toren zijn nog aanhtezíg, tenwijl de latero-donsale doon de

(lateno) donsale integument-netnactonen zijn |tvervangenft' Boven-

dien insenenen bij deze soont op de bulbus nog twee paar sup-

plementaine spienen, die doon KARLING (1956' p. 256) als achter-

ste fixatoren werden betiteld (Fig. a L). Ze ventrekken van de

bulbus even vóón de nodus, gaan necht naar de integument-retrae-

tonen toe waarmee ze oven een konte afstand samen verloPen om

dan op de lichaamswand tenecht te komen op het niveau van de

farynx.

De 5 paar pnotnactoren zijn stenk ontwikkeld bij
Annulonhynchus (Fig. a X); ze konden niet gnondig bestudeend

wonden bij de andene genena'

GROEP TÏÏ
b) gfatnix en Gallorhynchus

De pnoboscis van deze genena ondenscheidt'zich van deze den

andene Gynatnicinae doon het feit dat de cinculaine spieren van

de schede niet perifeen t.o.v. de longitudinaLe zijn gelegen'

Hierdoon gaat de stnuctuur van de pnoboscis van deze genera eer-

den gelijken op deze van de genera behonend tot groep r a.

In Glrr"atnix zijn de fixatonen daanenboven op de pnoboscis vast-

gehecht op de voonste 2/3 van de bulbus. En zijn echten sLechts

18 bandvonmige longitudinale spienen rondom de bulbus voorhan-

den.
Bij Gallgnhynghus s.implex zijn een 6-tal kernen voonhanden in
de contactzone. Ze ontbneken bij G' meditennaneus en bij
Gynat3ix.
ïn beide genena zíjn een Paar integument-netractoren en 3 paar

pnobosc is-retnactonen aanwez ig'
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Belang voor de slzstematiek

De homogeniteit van de structuun van de proboscis der

polycystididae is onmiskenbaar en duidelijk venschillend van

deze der andene Eukalyptonhynchia. fn tegenstelling met KARLÏNG

(1964, p. 179) beschouwen \^7e de bouw van de pnoboscis als een

goed diagnostisch kenmerk (zie diagnose bl-z' B6) I met a1s voor-

naamste elementen de aan\^tezigheid van de 6 fixatoren en de con-

stante afwezigheid van kernen binnen de bulbus '

Binnen de famil-ie is de gelijkenis tussen de proboscis van de

meeste Acrorhynchidinae en Polycystidinae opvallend; slechts wei-

nig hienvan verschillend is de pnoboscis van de

DuplacrgrhvnchinaerhetgenusParacrorhynchusrKOinocystella
(acnorhynchidinae) en Progyrator (Polycystidinae)'

Alcha, Phonorhynchus, cincturorhynchus en Fungorhynchus staan

iets geisoleend binnen hun nesp. subfamilie, waanbij de probos-

cis van phononhynchus en Cincturorhynchus onderling gemeenschaP-

pelijke kenmerken bezitten. ook de organisatie van het genitaal

stelsel in deze 2 genena zou Op een verwantschap kunnen wij zen '

Doon het penifeer gelegen zijn van de circulaire spi-enen in de

schede van de pnoboscis der Gyratricinae (en de daaruit voont-

spruitende gevolgen voor de contactzone) wordt het gnootste deel

der genera die tot d.eze subfamilie behoren van de andere

Polycystididae onderscheiden. Gynatrix en Gallorhynchus valIen

hier echter buiten en leunen eerden aan bij Polycystidin+e.

Doon een aantal details verschilt de proboscis den

Psammopol-ycystidinae, Typhlopolycystidinae en van Papia op zíln

beurt van deze der andere Polycystididae. De genena behorende tot

d.eze subfamilies, samen met Papia vormen zeker een aaneengeslo'

ten geheel.

De proboscis biedt ons ongetwijfeld een aantal belangrijke gege-

vens om de famil-ie te karakteriseren, maar kan ons ook enkele

kostbare aanwij zíngen geven over verwantschapsbetrekkingen tus-

sen de genera van de familie onderling '
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GENÏTAAL STELSEL

Inl-eiding

Tunbellania zijn henmafrodieten. In eenzelfde individu treffen
we dus zowel het mannelijk als het vnouwelijk genitaal stelsel
aan. Althans in pnincipe. Meestal komt het mannelijk stelsel
iets vroeger tot ontwikkeling dan het vnouwelijker met andere

woordenr w€ hebben te doen met protenandrie. Dit is ook het ge'

va1 bij de Polycystididae, doch deze pnotenand::ie is niet overal

erven stenk uitgesPnoken .

oven de voontplantingsbiologie der Polycystididae is weinig of
niets gekend. TERGUSON et al, (1940, p. 717) schetsen het gedrag

vanPhononhvnchuspeanseibijdecopulatie.EenzelfdedienCopu*
leert in een korte tijdspanne met meerdene partnens ' De egPulA-

tie is wedenzijds en gebeunt niet alleen doon het inbrengen van

het copulatieongaan in het liehaam van de partnert maar deze

etulpt hierbij ook hetvrouwelijk genitaal kanaal naan buiten.
Bij Opip,thocystis goettei kan echten ook autoganie optneden

(SEKERA' 1933' P. t72)

Nemen we een wederzíidse bevnuchting als regel aanr (HYMANt 1951t

p. SZ) dan heeft de pnotenandnische ontwikkeling den geslachts-

cellen voon gevolg dat een apPanatuun moet beschikbaan zijn voot3

het stockeren van het sPerma, ontvangen van de pantner' tJe Vin-

den dit in de zogenaamde bunsale onganen (zíe bl-z. 52 ).

\toon de beschnijving van het genitaal stelsel wonden de gonaden

met hun afvoerwegen en de zogenaamde abriale organen afzonder-
lijk behandeld. Voor deze laatste (behalve de uter:us en het
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genitaal atnium zelf) beschouwen !.te elke subfamilie apart t eerst

het mannelijk dan het vnouwelijk stelsel'

ïn zijn wenk van 1956, heeft KARLING op nagistnale wijze de man-

nelijke atniale onganen der Kalyptonhynchia behandeld' en tevens

zijn zienswij ze gegeven over de fylogenetische ontwikkeling van

deàe organen, zonde:r hienuit echten dinecte besluiten te trekken

voo:r de systematiek den Kalyptonhynchia in het algemeen of voon

de Polycystididae in het bijzonden. Aan deze fanilie wordt tnou-

hrens doon KARLïNG veel aandacht besteed. Alhoewe} wij met KARLING

van mening veïaschillen op een aantal punten (o'a' ontstaan Van

accessorisch cuticulain ongaan, homologie den accessornische klie-

nen ...; zíe b!2. 2!g) kunnen we niet ontkennen dàt het wenk van

KARLING voor ons een belangnijke bnon van inspiratie is geweest

bij het aanduiden van mogelijke verwantschappen binnen de fami-

Iie. Doordat er sinds 1956 een aantal nieuwe soonten aan de fani-

lie zíjn toegevoegd, kunnen we KARLÏNGts werk op vele punten aan-

vuIIen.
ook MEIXNERTs monognafie van 1925 levende ons heel wat belang-

nijke gegevens oP.

DE GONADEN EN HUN AFVOERWEGEN

De testes

zoals bij de andere Eukalyptorhynchia en de meeste

Neonhabdocoela zijn de testes der: Polycystididae compactt dit

wil zeggen, niet in follikels geschiktr êIr door een tunica

pnopria omgeven. Annulonhynchus zou de enige uitzondering zijn
(KARLING, 1956, p. 257). Hun grootte en ligging wordt in belang-

rijke mate beïnvloed doon hun nijpingsgnaad'
In de meeste gevallen zijn de testes panig, doch in talrijke ge-

vallen komt slechts één testis voor waanbij het eventueel kan

voonvallen dat we1 een tweede testis aanwezig is die dan echten

niet functioneel blijkt te zijn (Typhl-oporvcystis coecat

Scanorhynchu sjo,nc iPatu s ) .

Panige testes zijn vlak achten en naast de fanynx gelegen en

stnekken zich caudaalwaarts uit tot even voonbij het copulatie-
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orgaan. Zoals gezegd kan de grootte sterk venschil]-en volgens de

rijpingstoestand en kunnen ze zich enefzijds tot tegen de probos-

cis en anderzijds tot helemaal caudaal uitstr:ekken' Bij

Neopol}zcystistnidentataenRognedacapulatazíjndetestesvol.
Iedig naar het staanteinde venschoven'

Ze zijn latenaal gelegen, bij vol-Ie

saal, uitzonderlijk ventro-lateraal
rijpheid echten latero-dor-
( Phonorhvnchoides somaliens is )

Een onpane testis komt slechts vooll in de subfamilies

Psammopolvcystidinae, Typhlopolycystidinae en enkele vertegenhToor-

digers der Gynatricinae; echter ook bij Koinocvstella inermis

(Acronhynchidinae). Hij bevindt zich steeds aan de rechterzijde

van het l-ichaam (links bij Gyratrix hermaphroditus), lateraal

tot dorso-lateraal, in sommige gevallen ventraal
(Phonorhynchell-a biarcuata) verschoven. Slechts bij de soorten

behorende tot het subgenus Lirnipolycystis (genus Limipolycystis)

neemt de testis een caudale positie in, overaf eldens is hij

vlak achter de farynx gelegen, met dien verstande dat hij zich

eventueel verden naar vonen en naar achteren kan uitbreiden
(zle b.v. Scanorhynchus timophilus) '

Of een onpare testis ontstaan is door reductie van één der beide

parige testes, of door versmelting van beide is moeilijk uit te

maken. De aanwezigheid van een niet functionele testis bij een

individu van Typhlopolvcv.stii; coeca (KARLING, 1956' p' 252) en

bij Scanorhvnchus forcipat.us (SCHILKE' 1970' P' 158; eigen waar-

neming) pleit vooïa de eerste stel-1ing. Anderzijds heeft MEIXNER

(1925,p.299'fig.22)tweeVaSadeferentiaopgemenktdieuit
de testis van Gyratnix hermaphroditus ventrekken, alsook een

septum dat de testis doonmidden deelt. Deze obsenvaties konden

echternochdoorKARLING(1931,p.9)nochdoononszelfbeves.
tigd worden. KARLTNG observeende bij een onbeschreven soort van

Tvphfopolvcystis (in litt.) een in twee gedeelde testis en ander-

zijds is het ook zo dat bij Neopolvcvstis tridentata (parige tes-

tes !) de rechter testis in turee kan gedeeld ziin (KARLING' 1955'

fig. 3l), tenwijl de linker kleiner is (op'c' ' p' 26) '
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Het parig of onparig zijn der testes is een kenmenk dat sl-echts

tot op zekene hoogte een taxonomische betekenis heeft. Het is im-

mers niet steeds een constant kenmenk binnen sommige soorten
(Scanorhynchus foncipatus). Tot de subfamilie Gynatr:icinae beho-

ren genera met parige en andere met een onParige testis; alle
ver:tegenwoordigens den Typhlop-ofycystidinae hebben een onpanige

testis (op de individuele verschillen van Typhlopolycystis
coeca na). Het onpaan zijn der testis (en anCere gonaden) van

Koinocystell-a inermis is een ander vcorbeeld waaruj-t bt-ijkt dat

het belang voor de taxonomie niet overal- even z\naan doonweegt '

De ontwikkeling den spenmatozoiden of hun aspect hebben wij ze\f
niet nagegaan. Volgens MEIXNER (1925' p. 300) zou het ontstaan

op dezelfde wijze venlopen a1s bij de Mesostomidae (LUTHER' 1904)

De spermatozoïden zijn draadvormig, minstens 200 pn bij
Gyratrix hermaphroditus (MEIXNER, !925, p. 3OO) en 100 pm bij
Polycystis onientalis (EVDONIN' 1968). Ze ventonen geen neven-

flagellen.
De tunica propnia is een uitermate dunne membnaan van een vezel'
achtige structuur zonder kennen en vormt een omzeggens -Ee ver-

waarlozen afscheiding t.o.v. het mesenchym en het darmsyncytium

hTaarmee de testes (topognafisch) in nauur verband staan'

Bij volledige nijping van hetvrouwelijk genitaal stel-sel- zouden

de testes kunnen genesonbeerd worden bij soonten met een sterk
uitgesproken proterandrie (MEIXNER, 7925.- P' 299)'

Vasa defenentia

De vasa deferentia zijn bij het verlaten van de testes dunwandig

en kunnen hier al-s voontzetting van de tunica propria van de tes-
tes beschouwd worden. De wand is spierloos. Ze z:-jn parig in het

geval par:ige testes voonhanden zijn, onpaar bij een onPal?e testis
(zie echter hoger i.v.m. Gyratrix henmaphroditus ! )

Ze komen Samen om langs een onparig kanaal-, in het copulatieor-
gaan (of nechtstreeks in het rnannelijk genitaal kanaal) uit te

monden.

Op hun verloop gaan de vasa defenentia enlof het onparige kanaal

uiteenlopende differentiaties gaan ver:tonen (vesiculae seminales'
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valse vesiculae seminalesr seminaalbulbus "')'
Bij de Gynatricinae, Typhlopolycystidináe, Psammopolycystidinae

en de Duplacrorhynchinae (-Gemelliclinus) alsook bij
Paracrorhynchus, Koinocystella, Fungorhynchus, Progyrator en

Opisthocystis komt een onparige vesicula seminalis voor '

Blijkbaan vormt hier het opgezwollen onpare kanaal -vensmel-tings-

product der beide vasa deferentia- een Spermaneservoir' Het is
aan zíjn binnenwand bekleed doon een meestal afgeplat epiteel
met langgerekte, ptatte kernen en omgeven door een dunne spien-

laag. Uit de vesicula seminalis ontspringt dan de ductus semi-

nalis (1).

Deze kan op zijn beurt tot een secundaine serninaalbulbus omge-

vormd worden (sommige Gyratricinae, Psammopolycystidinae) of

tot de pnimaine prostaatblaas (Duplacrorhynchinae) wanneer

z- jn epiteel een secretorische functie heeft gekregen ' Voorbij

de prostaatblaas of de seminaalbulbus kan de ductus seminalis

opnieuw a1s een vellnauwde buis te voorschijn komen

(Gemel-Iiclinus, Yaquinaia, Gallorhynchus, Psammopolycystidinae)'

Víanneen de ductus seminalis sterk gespierd is, kan men eventu-

ee1 spreken van een ductus ejaculatonius'

Panige vesiculae serninales vinden we bij de Bolycystidinae
(-Fungonhynchus, Opisthocystis en Progyrator) bij
Gemelliclinus, Rogneda en Alcha. Hien ztJn het blijkbaan de

distale delen van de vasa defenentia zelf die elk afzonderlijk
tot spermaneservoir zijn ontwikkel-d. Ze zíin eveneens aan de

binnenkant met een laag epiteel met afgeplatte kernen bekleed

en door spieren omningd. lrlaar beide vesiculae seminales Samen-

komen ontstaat de ductus seminalis, ook weer: van een laag epi-

teel voorzien, doch hienin komen geen kernen voor, of slechts

een tweetal in het meest distale deel '

voor het onparl-ge sPerma-

vesicula(e) seminalis (es) .

(1) \de gebruiken deze

geleidende kanaal
tenm alleen
voorbij de
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Bij Porroeizstis assimilis, de Austnorhynchus-soo:rten en bi1

Cinctuno::hynchus staan beide vesiculae seminales in brede ver-
binding net elkaar, waarbij bovendj-en ook het proximale deel van

de ductus seminalis (in het bijzonder bij Ponrocystis) kan uit-
zetten zodat we hien in feite zowel panige al-s een onparige ve-

siculae seminales aantr:effen.

Een bijzonder geval vormen de Acnonhynchides-soorten,

Polycystis crocea en Hawadlia papii. In d'eze laatste soort z:-in

de vasa deferentia, vóór'hun intr:ede in de onpare vesicula se'

minalis sterk opgezwollen en stapelen Spenma ' Deze aanzwellingen

zijn echter niet door spierelementen omgeven; \^te noemen ze dan

ook t'DaLsett VeSiculae seminales. Bij de andere genoemde speeies

vinden we een onPare VeSicula seminalis r maan de vaSa defenen-

tia wijken in hun bouw stenk af van wat we bij de ander:e

Polycystididae aantreffen : het ziSn brede kanalen met een hoog

epiteel met talrijke grote kernen en een basofiel cytoplasma'

Gnote hoeveelheden sperma wordt er in aangetroffen: €r ze zrin
bovendien omringd doon een laag fijne spiertjes' Deze zogenaamde

ttd.rilsíge Dasa deferentia't der duitse auteurs kunnen naar onze

mening ongetwijfel-d gehomologiseerd worden met de panige vesicu-

lae seminales van de andere Acrorhynchidinae en Polycystidinae '

Gezien de oorsprong van de vesiculae seminales is het onparig

of parig zljn envan moeitijk aan te wenden voor de taxonomie'

Een onparige vesicula seminalis is blijkbaar wel het meest ver-

spreid, tenwijl panige vesiculae (of hun homoloog) alleen wor-

den aangetroffen bij 1 genus der Duplacnorhynchinae'bij de Acro-

nhynchidinae (-2 gener?a) en bij de Polycystidinae (-3 genera) '

Ovaria en oYiducten

Zoals de testes ziin ook de ovania compact en door een tunica

propria omgeven. Deze kan soms zeen dik zí3n
(cincturonhynchus kanlingi - Fig. 25 G) of tot een stnomatisch

weefsel omgevormd (Polycystis crocea - El.g. 22 B, ns). ze bevat

bijna steeds kernen die meestal tegen de oviduct te vinden zijn'

Een onpanig ovanium treffen we enkel aan bij de Gyratriciqae,



49

Typhlopolycystidinse en Psammopolycystidinae. Dit vormt dan ook

een goed diagnostisch kenmerk voor deze subfamilies. overal eI-

dens zijn de ovaria parig (behalve bij Koinocystella : zie ook

testes 1 bLz. 46 ) .

In het langgerekt ovoïede ovarium liggen de ovocyten min of meell

achten elkaan, de germinatieve zone pnoximaalo de rijpste eicel

distaal. In de meeste geval-len zí1n een beperkt aantal eicellen
voorhanden (ongeveer 3-7). Bij Phonorhynchus (hel-golandicus) o

Danorhvnchus duplostyl-is, opisthocystis en Annulonhynchus komt

een uitgesp:roken groter aantal ovocyten voor die dan

,tgeLdToLLenartíg,, op mekaar gedrukt zitten. Bij de twee eerst

genoemde soorten ventoont het ovarium aan de genminatieve zone

een knotsvonmige verdikking'

In sommige gevallen
mekaart maar in een

Polycystis- soorten

liggen de ovocyten niet rechtlijnig achter

boog. Dit is het geval bij enkele

van het subgenus PolYcYstella.

Kogelrond zijn de ovaria der Acrorhynchides-soorten (Fig' 15 C)'

de ventegenwoordigers van de subgenera Polycystis en

polycystoides (rig . 20 B en 22 B) (genus Polycystis) I

Ponrocystis en Austrorhynchus (Fig. 9 D). De ovocyten liggen

hier min of meer onregelmatig tegen mekaar aangedrukt.

De oviducten zíin parig wanneer de ovaria dat zijn' De vitella-

nia monden en door een vitelloduct in uit. Het gedeelte van de

oviduct dat zowel- ovocyten en dooiermateniaal transporteent, kan

bijgevolg de naam ovovitelloduct knijgen. Deze ductus is meestal

kort, maat? zee? lang in Polycystis en POlycystel-la. Bij

P. gabniellae zj-in de ovovitell-oducten bekleed met een hoog

epiteel met grote kernen ( fig' I A en 19 G ) '
f onr^r'i i'l

bij P. nágelii de oviducten nau\^7er zilnr met een concentratie

van kennen op de plaats h/aar beide oviducten samenkomen ' In het

subgenus Polycystella is het epiteel laag met afgeplatte kernen

(Fíg. 22 D), soms tot een pseudociliatie of pseudocuticula

(Eíg. 22 C) omgevormd (zl e ook bl-2. 52). Hier fungeren de ovi-

ducten als receptaculum senninis, wat trouwens ook nog we1 bij
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andeue Polycystididae het geval is (zíe onder rratriale organen'

b1-z. S4 ).

De ovaria zijn in het achtenste lichaamsdeel gelegen, latero-
dorsaal. Wannee:r slechts éên enkel ovarium voonkomt, is dat

medio-donsaal gelegeno alhoewel het soms ook we1 enigszins naar

links kan verschuiven (KARLING, 1955' p' 36) '

KARLING (1955, p. 33 en 36) beschouwt het onpanige ovanium der

Gyratricinae als een versmeltingsproduct van parige aanlagen'

De mediane ligging van dit ovarium, maar vooral de aanwezigheid

van parige ductus spermatici bij Gyratricella attemsi gelden

a1s aanwijzingen hienvoor. MEIXNER (1925, p. 295-296) daarente-

gen is van mening dat één van beide ovania (het rechter) gene-

gresseerd is bij Glrnatrix hermaphroditus. GRAFF (1905) zou een

Gynatrix met parige ovaria hebben gevonden en MEIXNER tekent
(fig. 19) een exemplaar met een rudimentair en een functioneel
ovan ium.

Vitellaria

Zoals de gonaden, zíin ook de vitell-aria door een tunica
pnopnia omgeven (behalve bij Annul-orhynchus) die zi-ch voortzet

in de wand der vitelloducten. Deze laatste monden uit in de ovi-
ducten in de buurt van het ovarium. Enkel bij Phonorhynchus

(helgolandi-cus) monden ze nechtstneeks in het vrouwel-ijk geni-

taal kanaal uit.

vitellania zijn al of niet parig. waar de ovaria panig ziin,
zíjn de vitellaria het ook. Daar waar een onparig ovanium voor-

komt , zfjn de vitell-ania steeds panig, zolang parige testes

voorhanden zíjn (sommige Gyratricinae). Het is pas wanneer

ovanium en testis onpanig zijn dat het vitellarium onpari-g kàn

ziln : Gynatnix (hermaphnoditus), Annulorhynchus, Gallonhynchus'

Limipolycystis (niet voolr aIle soorten met zekenheid uitge-
maakt I ), Psammopolvcystidinae (behalve Psammopolycystis bidens) '

Wanneer het ovarium onparig is en de vitell-aria parig, komen

beide vitelloducten eenst samen vooraleer in de oviduct uit te

monden.

De vitel-laria zijn latero-dorsaal gelegen, boven de testes eil



kunnen stenk ve:rtakt zijn oP

rijpheidstoestand en daanbij
( 0piglhocystis ) .

DE ATRÏALE ORGANEN

s1

het hoogtePunt van de vnouwelijke
soms gaan anastomoseren

Voorafgaange gpmerkingen - Tenminologie

0nden atriale organen venstaan we deze structuren die in het

gemeenschappelijk genitaal atnium uitmonden en die (venmoede-

lijk) hieruit zijn ontstaan'
ïn de pnaktijk komt dit neer op de hulporganen die bij de copu-

latie wenkzaam zijn : het eigenlijke (nannelijk) copulatieor-

gaan en de daanbij honende ttpnostatoidett en cuticulaire organent

het vnouwelijk genitaal kanaal en de bunsale organen (in de be-

spneking den rratniale" ol:ganen wonden echter ook de als necep-

taculum seminis fungerende oviducten betnokken) en de utenus '

onden rrmannelijk genitaal kanaalrf wondt de gang verstaan waanin

de ductus seminalis en de prostatoide onganen uitmonden en staar-

in zich (eventueel) de cuticulaine structunen van het copulatie-

orgaan bevinden. Dit mannelijk genitaal kanaal (dat men eigen-

lijk ook we} nannelijk genitaal atnium zou kunnen noemen) zou

volgens KARLING (1956) verantwoondelijk zijn voor het (fyloge-

netisch) ontstaan van de bijhonende structuren. Het epiteel van

dit kanaal kan secnetonische functies krijgen en aanleiding ge-

ven tot een vnije pnostaatblaas of accessorische klienen (het

epiteel van de ductus seminalis heeft trouwens dezelfde eigen-

schap : primain tussengeschakelde prostaatblaas en seminaalbul-

bus - bLz. 47 ).

Delen van dat epiteel scheiden eveneens de cuticulaine organen

af (trechtetf cuticulaine st::ucturen) wat tnouwens bij juveniele

vormen kan wonden vastgesteld (KARLïNGr 1956 en eigen waarnemin-

g€nr líg.22 A). Tijdens de ontogenie van deze stnuctunen gaat

het epiteel dat het mannelijk genitaal kanaal zeLf bekleedt'

meestal degenenenen en soms helemaal ve:rdwijnen zodat enkel de

dikke, rigiede basale membnaan het mannelijk genitaal kanaal
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begrenst (pseudocuticula) (1).
Een in deze nichting degenerenend epiteel is op een gegeven

ogenblik als het ware in flarden gescheurd, de kennen wonden of
zijn ui-tgestoten en het ovenblijvend cytoplasma ziet en uit a1s

een ciliênkleed : pseudociliatie (Fig. 9 A ' ep1, ep2, ep3).
In sommige gevallen (Hawadlia, Austnorhynchus e.a.) schijnt het
degeneratieproces niet venden te gaan en blijft het epiteel dit
"gepseudociliêerd" aspect behouden.
Een analoog pnoces zien we optneden in de oviducten van sommige

Polycystis-soonten van het subgenus Polycystella.

Onder: 'tvnouwelijk genitaal kanaal" wondt de onparige afvoergang
verstaan waanin de ovovitelloducten uitmonden.
lrlannee:r er een bursa op aangesloten is, fungeent dit kanaal a1s

zogenaamde rrbursasteel", zodat beide tenmen we1 eens door elkaar
worden gebruikt. Iríanneen deze bursasteel zich voortzet proximaal-
waants van de uitmonding van de ovovitell-oducten, fungeert hij
hien vanzelfspnekend niet meer als vrouwelijk genitaal kanaal.

De termen die in de litenatuur gebruikt wonden voor de blaasvon-
mige structu::en die deel uitmaken van het vnouwelijk genitaal
stelsel, zíjn zee? uiteenlopend en leiden vaak tot verwarning :

bursa eopuLatris, bursa semínalis' bursa resorbiens, bunsa
+

terminalís, bur_sa parenehAmaLis, receptaculum seminis . . .
In de meeste gevallen wo::dt een te:rm gekozen die de functie van

het orgaan aandui-dt (zíe HYMAN' 1951, p. t2O), alhoewel we geen

of slechts vage aanwij zingen over deze functie hebben.

lríij geven er dan ook de voonkeun aan eenvoudig te spneken van
ftbursatr. Doon het feit dat deze bunsa meestal aan het uiteinde
van het vnouwelijk genitaal kanaal gelegen is (eventueel- met ven-
lengde bunsasteel) kan de topogr:afische tenm bunsa tenminalis of

(1) Venmits enkel- de cuticul-aire delen van het copulatieorgaan
een "echterr cuticulaine stnuctuun hebben en verwanning dus
uitgesloten is, wondt in beschnijvingen voor alle venharde
delen vaak kortweg de term trcuticularr of "gecuticulariseendtt
gebnuikt.



terminale bursa aangewend

q,?

worden (t'tuLdbLase" bij MEIXNER' 1925 '
p. 325 e.v.).

De noodzaak om spenma bij de copulatie op te vangen enlof te be-

wanen j-s de aanteiding tot de vorming van een bursa' Het vrouwe-

lijk genitaal kanaal (atr:iaal, ectodermaal van ool?spnong) gaat

hiervoon uitzetten en door vensmefting met mesenchymale elemen-

ten en eventueel elementen afkomstig van de darm (mesodermale

en entodenmale oorspnong) de bursa vormen (zíe in dit verband

KARLTNG, 19630.

Een bursaal orgaan van blijkbaan uitsluitend atniale oorsprong

is te vinden in Annul-onhynchus (atniale bursa) .

Bij de meeste Gynatricinae wondt de enige verbinding tussen de

bur:sa en het vr^ouwelijk genitaal stelsel gevormd dOor de ductus

spenmaticus (1). MEIXNER noemt de bursa van Gyratnix echter wel

,, futd.bLasetf m.a.w. de ductus spermaticus rnoet dan beschouwd wor-

den als de oonspronkelijke doongang naar de bursa (KARLÏNG, 1955'

p. 33). KARLING zel.f (1955, p. 33-34) beschouwt deze ductus sper-

maticus echten als een structuur die gevonmd wor:dt onder induc-

tie van het ovanium, maar dit betekent automatisch dat de bursa

den Gynatricinae 'tuahrseheinLich ... gesondet't exuonben (íst)

in ubereinstímmung mít dhnLichen GebiLde beí zahlv'eíchen anderen

Tut,beLLaria't (KARLING: oP. cit ' , p' 35 ) '

Deze uitspraak moeten we interpreteren als zou de bursa van de

betrokken Gyratnicinae ontstaan als neactie op het door denrnale

impregnatie in het mesenchym gebrachte spel?ma; de bunsa zou dus

gevormd worden doon mesenchym, met deelname van ectodenmale

elementen (KARLING, 1940, p. 54 en 1963)- De vagina extenna van

Gyratrix en van Gyratlicella (penmanent aanwezig bij het eerste

genus) zou hier:voon een belangrijke aanwijztng vormen'

Het fylogenetisch ontstaan van de bursa der Gyratricinae is
geenszins opgelost. De speciale aard van deze bursa willen we

echten wel tot uiti-ng laten komen in een andere tenminologie en

we noemen deze bursa dan ook trbursa parenchymalisrr omwille van

(1) Kanaal waarlangs het sperma van

ovanium of recePtaculum seminis

ting van de nijPe ovocYte.

de stapelplaats naar het
wondt gebnacht ter bevrueh-
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het feit dat het mesenchym hien een belangrijkere rol blijkt te

spelen dan bij de andene Polycystididae '

Overtollig spenma wordt in de bursa meestal geresonbeend, wat

door meendere auteuns in uiteenlopende gnoepen Turbellaria is

aangetoond.
Bij de Polycystidiae is dit bijna steeds het geval (MEIXNER'

1925, p. 326-328' KARLÏNG, div'Ioc') '

Behalve Ín de bunsa wordt sperma ook vaak in andene delen van

het vrouwelijk genitaal stelstel aangetroffen : in de bursasteel'

in de oviducten Dit sPerma ziet en niet gedegenereerd uit

zoals dat doorgaans het geval is in de bunsa. víe mogen dan ook

verondenstellen dat deze spermatozoiden voor de eigenlijke be-

vnuchting zullen dienst doen. Een orgaan waarin we dergelijk

sperma aantreffen noemen \^7e neceptaculum seminis ' De receptacula

seminales in de venschillende Polycystididae zijn niet noodzake'

lijk homoloog.

Genitaal atrium en uten.us

Behalve in het genus Gyratnix is slechts 1 gemeenschappelijk ge-

nitaal atrium voonhanden €rr: afgezien van de (niet gepreformeerde)

vagina van Gyratnicella, 1 enkele gemeenschappelijke genitaal-

porus . Deze ligt steeds aan de ventrale zi1d,e in het achterste

dende van het lichaam, terminaal bij de meeste Gyratricinae'

subdonsaal bij Gyratricella. Bij Gyratnix monden vnouwelijk en

mannelijk genitaal kanaal afzonderlijk in de buitenwereld uit' de

mannelijkeporustenminaalrde'vr:ouwelijkeventnaal'

Het gemeenschappelijk genitaal atnium bij de meeste

polycystididae is klein, bekleed met een ciliênvnij epiteel met

kernen, soms licht gepseudociliêerd, vaak laag membnaneus met

afgepl_atte kernen. De spienen rond de wand zl-jn zeet zwak ont-

wikkeldmethoofdzakelijklongitudinaalverloop.

Klieren kunnen in het atrium uitmonden (Duplacnorhynchus'

Hawadlia, Gallonhynchus)'
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De genitaalponus van Djeziraia pandii en van Phonorhynchoides

(r.omaliensis) ligt ver naan achtenen venschoven waardoor het ge-

nitaal atrium tot een lang en smal kanaal is uitgerekt (Fig' 13

E en Fig. 33 D) dat we gemeenschappelijk genitaal kanaal kunnen

noemen. De plaats $7aar het mannelijk en vrouwelijk genitaal ka-

naal (en de utenus bij Djezinaia) hienin uitmonden is ve:rbreed :

het genitaal atrium (s. s. ) .

Het epiteel van dit atrium vertoont bij Phonorhynchoides

(somaliensis) longitudinal-e, licht gepseudocuticulaniseerde

plooien (Fig. 34).

Het genitaal atnium bij de Rogleda-soorten is onderverdeeld in

een distaal atrium inferius en een proximaal atnium superius,

waanbij het epiteel van het atr:ium inferius goed bewaand ' tot
gepseudocitiêerd is, tenwijl dat van het atnium supenius tot een

pseudocuticula kan evolueren (voor nadere details : zíe KARLTNG '
1953, p. 354) . Mannelijk en vlrou\^Telijk genitaal kanaal monden

uit in het atrium suPerius.

De uterus mondt uit in de cefale wand van het gemeenschappelijk

atrium (atrium inferius bij Rogneda), in het vnouwefijk genitaal

kanaal bij de Gyratricinae (behal-ve Neopolycvstis) en bij
Phonorhyncho.ides. De bouw is echter overal nagenoeg dezelfde en

werd door MEIXNER (1923, 1925) uitvoenig behandeld, alsook doon

KARLING (1953, p. 360-361 voor Rogneda)'

De eigenlijke uter:us is een eenvoudige zak bekleed met een epi-

teel dat min of meer hoog is naargelang de ontwikkelingsgnaad

van het beschouwde individu. Blijkbaar kunnen kernen uitgesto-
ten worden (Fig. 11 E). Rond deze zak zit een zwakke spierlaag

met hoofdzakelijk longitudinaal verloop. Distaalwaants kan de

uterus door een sfincter afgesloten worden, tenwijl hij ander-

zijds doon 2 paat,fixatonen aan de buikwand van het dien is vast-

gehecht (MEIXNERT oP.cit.). Distaat van de sfincten begint de

zogenaamde uterussteel die de venbinding met het atrium verwe-

zenlijkt. Hierin monden de uterusklieren uit ("fiLamentdríisen")

die naan onze bevindingen bijna steeds van tweeêrlei aard zíjn
(grof- en fijnkonrelig). Distaal van de utenusklienen kan een

tweede, zwakkere sfincter ontwikkeld zijn'
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Alhoewel- een utenus voorhanden is blijkt ovipanie regel te zíin.
vivipanie zou alleen voorkomen bij Austronhynchus magnificus
(KARLïNG, 1952, p. 16), A. scopanius (BRUNET' 1965' p. 150)

en Rogneda anglica (KARLÏNG, 1953' p. 360)'
Het ei (Fig. 9 B) dat zích in de utenus bevindt is ovoiedr ge-

middeld een 200 prn lang en een 14O;:n bneed (soms meen dan

400 x 3OO pm bij P. nágelii) (voon nadere gegevens over de ma-

ten z zie MEIXNER, !g25, p. 301) met stenke individuele verschil-
len in de gnootte. De kleun van de schaal is geel-bruin' Deze

schaal $lordt door speciale vitelluscel-1en gevormd en is voorzien

van een nfíLamenttt d.at in de utenussteel hangt. Na een 3-5 dagen

venblijf in de uter:us wordt het ei met de knotsvonmige struc-
tuur aan het filament (t'fiLamentdtopfenrt op het substraat ge-

kteefd (MEIXNER , !g25, p. 301 oven Gynatnix hermaphroditus en

Opisthocystis goettei). De lfilamentdnUppel" en het filament
worden door de uterusklieren gevormd'

Volgens MEIXNER (1923' p. 198 en 1925'

slechts 1 of 2 embryots bevatten (nesp

ovania) . Nochtans wer:den door meendere

leerd van eienen die meerdene embryors

p. 302) zou elk eikaPsel
. voor soorten met 1 of 2

auteuns gevallen gesigna-
bevatten (zíe KARLINGt

19530 p. 360).
Bij de vivipane soonten wonden

de uterus aangetnoffen (tot 12

Bij de vivipare soorten is de

of onbestaande (R. anglica).

steeds meer: dan twee embrYo I s in
bij Rogneda anglica ! )

eischaal zeen dun (A. magnificus).

9 g D ! eu i 1 1 e - I er - 2 aP.ls zt2thur"-blae c

(f ig. 6 A, 10-13, 1B A-E)

a) Mannelijke alriale onganen

De vertegenwoondigers van deze subfamilie bezitten a1le een tus-

sengeschakelde prostaatblaas. Het bouwplan van het copulatieon-
gaan der Duplacnonhynchinae is er een dat in zeer nuime mate

verspreid is bij de Tunbellaria in het algemeen alsook bij
andere Kalypthonhynchia (zie bl-z. zt9) .

Bij de genera waar de peniale stnuctuur een ci:rrus is o is een

septum gedifferentieerd. Het copulatieol?gaan van de
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Duplacngnhynchus-soorten behoort tot het conjuncta-duplex tyPe

in zíjn meest typische vorm (zíe KARLÏNG' 1956) (Fig' 1B A)'

Ook bij Yaquinaia micnorhl4nchus is dit type nog duidelijk te

herkennen maar het septum is hier nog enkel aantoonbaan distaal-

waants van de prostaatblaas (Fig. 18 E). op het uiteinde van de

ductus ejaculatonius zit een eigenaandige stiletachtige struc-

tuun, vermoedelijk een nudimentair " TapiLLenstiLetttt (KARLING 
'

1940, p. 192-193 en 1956, p. 206-207). Ook bij Gemelliclinus

flavidus (Fig. 18 c) is de conjuncta-duplex stnuctuur nog duide-

lijk herkenbaarl het distal-e deel van de cinrus is echter (ver-

moedetijk) permanent uitgestulpt en met een dunne, plooibane

pseudocuticula bekleed. De reeks wordt a.h.w. vervolledigd doon

Dj eziraia pandii \^7aar een enkelwandig stil-et rechtstreeks op de

prostaatblaas is aangesloten. Dit stilet is ongetwijfeld een

papillenstilet.BijDjeziraiaise]?echtengeenSpoorVaneen
septum te vinden; blijkbaar heeft het zl-in functionele beteke-

nis verloren doon het tot stand komen van een goed ontwikkeld

stilet (de protractoren tussen de pnostaatblaas en het atrium

z: jn eventueel als een rudimentair septum te beschouwen) '

Het secreet van de pnostaatklieren wondt bij Duplacnorhynchus

minon niet in een reservoir opgeslagen. De ktieren liggen ge-

heel- binnen het septum ingesloten en storten hun secreet in een

gelimitee:rde zone van de ductus ejaeulatorius ' Deze zone heeft

zich bij D. major sterk verwijd en het secreet van de prostaat-

klieren (die nu buiten het septum liggen) wordt hier opgesta-

peld.BijGegelIj-cl'inusf]avigusheeftdezestapelplaatszich
zo uitgebr:eid dat haan wand tegen het septum tigt aangednukt;

slechts in de distale helft van het copulatie-orgaan zijn de

wand van de ductus ejacuratorius en het septum duidelijk te on-

derscheiden. Bij Yaquinaia micronhynchus en Djeziraia pardii is

de prostaatblaas tot een aparte eenheid gedifferentiêerd met een

eigen sPierwand.
Twee soorten secneet komen alleen voor bij Djeziraia'

b) Vnouwelijke atriale organen

Al1e Duplacnorhynchinae bezitten een terminale bursa '

De Duplacronhynchus-SoOrten en Djeziraia ztin in zoverre
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opmenkenshraard, dat de beide ovovitelloducten eenst samenkomen

voonaleen langs een onpane vrouwelijke ductus in de bunsasteel
uit te monden. De vnouwelijke atniale organen van Gemell-iclinus
flavidus zijn onvoldoende gekend, maal: de beschrijving van
EVDONïN Q97t) laat venmoeden dat een analoge situatie zich bij
deze soont voondoet. Dit onganisatie-type doet stenk denken aan
wat we bij heel wat Koinocystididae vinden.

Problematisch is het opsponen van homologieên tussen de ver:schil-
Iende blaasvonmige aanhangsels van het vrouwelijk genitaal kanaal
bij de Duplacnonhynchus-soorten. Afgezíen van het eigenaandige,
gespier.de blaasje met mor:ula-achtig aanhangsel dat bij beide
soor:ten voonkomt, treffen we bij D. minor een excentrisch recep-
taculum seminis aan (bunsa ? ) dat volgens SCHOCKAERT en KARLING

(1970r p. 245-246) homoloog zou kunnen zíjn met het blaasje dat
in de vrouwel-ijke ductus uitmondt bij D. majon, tenwijl de bursa
van deze l-aatste soont zou ontstaan zijn uit het distale deel
van de vrouwelijke ductus van D. minon; dit deel van de vnou\^re-

lijke ductus zou hien als vaginale bunsa fungenen (Fig.1OE,11E).
Het medio-donsaal diverticulum op de bunsasteel- van Djeziraia
pandii- doet analoge vragen nij zen : is dit de tegenhanger van

het neceptaculum seminis van Dupl-acronhynchus en is het (ondui-
delijk) neceptaculum seminis het homoloog van het "gespiende
blaasje met monul-arf ? Feit is dat een or?ganisatieplan zoal-s r^7e

dat bij de Duplacnorhynchinae aantreffen verden bij de

Polycystididae niet r^ror"dt gevonden.
Yaquingig micnonhynchus vo::mt hienop echten een uitzondening.
De vrouwel-ijke ductus met tenminale bursa ontvangt latenaal aan
beide kanten de ovovitelloducten, vlak voor de ingang van de

bursa. Deze vrouwelijke ductus is hier: enigszins verbneed tot
neceptaculum seminis. Dit organisatieschema tneffen we bij
meerdere andere Polycystididae aan, inzondenheid bij
Panacnonhynchus. De gelijkenis met Panacnonhynchus axi tneft
des te meen, daar bij de twee soorten aan de ingang van de bur-
sa een knans van 10 à 12 cuticulaine tandies voonkomt.
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9 gD ! egi I tc -Lsrytt:arebzdYte e

(Fig. 6 B' !4-77,. IB F-H)

a) Manneliike atriale organen

De ventegenwoondigens van deze subfamilie worden gekanakteni-

seerd door het feit dat het copulatie-ongaan eveneens een cinnus

bezit, doch niet omgeven doon een septum (simplex type). Dit

komt er dus op neen dat het mannelijk genitaal kanaal niet an-

dens is dan een eenvoudige gespierde (uitstulpbane ? ) buis '
waarvan de binnenwand al dan niet bezet is met cuticulaine ste-

kels.

Dergelijke stekels ontbneken bij Koinocystella inermis en

paracrorhvnchus axi en zíin bijzonder delicaat bij
Acronhynchoides robustus (niet als dusdanig oP coupes terug te

vinden). De cirnus van Hawadlia papii is bekleed met pseudoci-

liën. Een zwak uitgesproken polymonfisme van de stekels vinden

we bíj Panacrorhynchus bergensis (kleinen wordend distaalwaants)

en bij Acrorhynchides caledonicus, iets stenken uitgesproken bij

A. stylifenus (medio-dorsale mobiele (?) stekels) (Fig' 15 C'

E); bij deze soort bevindt er zíc:h bovendien een eigenaandige

staafvormige kalkstekel in het mannelijk genitaal kanaal (Fig'

18 H).

In de cirrus der Rogneda-soorten zijn slechts twee grote, min

of meer op elkaar gelijkende stekels overgebleven' Hun pnoxima-

Ie delen omsluiten de kleine prostaatblaas en de ductus ejacula-

tonius en ziin doon een stenke spienmantel met elkaar verbonden'

Bij Koinocystella inenmis, bij de Paracrorhynchus-soorten en bij

Hawadlia pag_ii wondt het secneet den prostaatklieren in het pro-

ximale deel van het mannelijk genitaal kanaal oPgeslagen'

Bij de Acrorhynchides- en de Rogneda-soorten monden de prostaat-

blaas en de ductus ejaculatorius afzonderlijk uit in het proxi-

maal deel van het mannelijk genitaal kanaal- (divisa type) '

De prostaatblaas is hier echter niet door een dikke, eigen spien-

mantef omgeven (zoals bij de Polycystidinae b.v.), hoogstens

doon enkele spaarzame spiervezeltjes'
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Er is steeds slechts 1 enkel soort secneet voonhanden, basofiel
bij Koinocystella, Paracnorhyns:hus, Acronhynchides en &gneda,
eosinofiel bij Hawadlia.
Bij Paracrorhynchus ax.! is een deel van het epiteel van het man-

nelijk genitaal kanaal ver"hoogd en vertoont een diffuse' eosi-

nofiele kleuning; mogelijks heeft het eveneens een secnetorische

functie.

Bij een aantal soorten is een deel- van het mannelijk genitaal

kanaal gediffenentiêend tot een stnuctuun die bij de copulatie

het sperma van de partner kan ontvangen en eventueel het ovelf-

tol1ig sperma reso::beert : de zogenaamde mannefijke bursa'

Topografisch behoont ze tot de mannelijke atrial-e organen, func-

tioneel behoont ze tot het vrouwelijk genitaal stelsel ' Ze is
dan ook niet volledig ontwikkeld bij individuen die nog niet tot

het hoogtepunt van de vnougielijke matuniteit zijn gekomen (cfn'

KARLING, 1953, p. 354 voor Rogneda hibennica en R. anglica) '

De nannelijke bursa komt verspreid voor in de subfamilies

AcrorhyE-hidinae en Polycystidi.nae (zie venden) en er kan dan

ook slechts een beperkte taxonomische waande aan toegekend l^ror-

den.
Binnen de Acnorhynchidi-nae bezitten alle Rogneda-soorten en

paracrollrynchus bergensis een goed gedifferentiêerde mannelijke

bursa; zLi ontbneekt volkomen bij Koinocystella en Hawadlia'

Bii Acnorhvnchides nobustus vinden we een dorsale tot latero-
donsale caudale uitbochting van het mannelijk genitaal kanaal,

gevuld met sPermanesten.

Bij Panagronhvnchus axi komt en een zeeT zwak uitgespnoken cau-

dale uitbochting voor i-n het mannelijk genitaal kanaal-; deze

kan als een onvolkomen ontwikkelde mannelijke bursa hTorden be-

schouwd (KARLING,1956' p. 22D. Iets dengelijks is ook te zien

bij de andere Acronhynchides-soorten, doch van een bursa kan

hier geen sPrake meer z:_Jn'

Alcha evelinae (Fig.
ven. De organisatie
ten (KARLING' 1953'
bevindt zieh in een

71) is lang een pnoblematische soort geble-

doet sterk denken aan deze der Rogneda-soor-

p. 362). Een eigenaandig cuticulair orgaan

cefaal diverticulum van het mannelijk
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genitaal kanaal. Dit cuticulain orgaan bestaat uit drie dunne

platte lamellen die met elkaar vengroeid zí3n en niet zoveef

gelijkenis ventonen met de stekels van Rogneda a1s wend venmoed.

In het meer naar achtenen gelegen, met spenma gevuld diverticu-
lum van het mannelj.jk genitaal kanaal kunnen we indendaad niets
ander:s zien dan de mannelijke bursa (KARLING, 1.c. ). De pros-

taatblaas is volkomen vergelijkbaan met deze van de

Acrorhynchides- of Rogneda-soorten (Fig' 17 A-C) '

b) Vrouwelijke atniale organen

Enkel bij de Paracronhynchus-soorten en bij Haw-adlia papii komt

een terminale bursa voor. Zoals gezegd (blz.58) komt de ongani-

satie bij Panacrorhvnchus .axi overeen met deze van Yaquinaia

microrhynchus (het bestudeende individu van P. bengensis is
niet volledig geslachtsrijP) .

De bu::sasteel van Hawadli:r Papii is stenk verlengd en gespierd,

en fungeent a1s receptaculum seminis.

De Acnonhynchides- en Rogneda-soorten bezitten geen bursa'

Sperma wondt wel soms aangetroffen in het vnouwel-ijk genitaal

kanaal en in de oviducten. Enkel- bij Acr,onhvnchides nobustus

kan het vrouwelijk genitaal kanaal samen met deze oviducten sterk
expandenen zonder dat echter een bursa ontstaat (zíe ook blz. t71')

Alcha evelinae vonmt eens te meen een bijzonder gevaI. Hien zít'
ten aan het uiteinde van de vrouwelijke duct (waar de ovovitel-
loducten ui-tmonden) twee kleine blaasjes die door een cuticu-
Iair: buisje in het vrouwelijk kanaal- uitmonden. Een resonbenende

functie hebben deze blaasjes zeken niet; spenma wondt er wel in
aangetnoffen.

Bij Hawadlia, de Rognedars , bij Alcha en ook bij

Acnorhyncbides robustus komen accessonische klienen voor in het

v::ouwelijk genitaal stelsel. Ïn alle gevallen monden ze uit in
de ventnale wand van het vrouwelijk genitaal kanaal ten hoogte

van de uitrnondingsplaats van de oviducten.
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Het vrouwelijk genitaal kanaal van KoinocYstell+ is langr ge-

spiend en geplooid (,t\aginalbureatt z KARLÏNG, 1952r P. 38) ten-
wijl het vlak bij het ovanium een min of meer zijdelingse uit-
bochting ver:toont : het neceptaculum seminis'

9g D{ e$i I Le - P.Lueae!!4tuee
(Fig. 7' I A-D' 19-25)

a) Mannelilke. g.tniale ong.anen

Een kenmenk dat wij constant binnen deze subfamilie aantneffen

is de aanwezigheid van de zogenaamde vrije pnostaatblaas (divisa.

type) waanvan de inhoud langs het pr:ostaatstilet wondt afge-
voer:d. Dit stilet is steeds dubbelwandigr m.a.w. het bestaat

uit 2 concentnische buisjes (t'HakenstíLetttt : KARLINGT 1956'

p. 204-206 en 2t6-218). Andenzijds mondt de ductus seminalis
(ductus ejaculatonius) steeds vnij uit in het mannelijk genitaal.

kanaal, d.w.z. zonden dat er voon de afvoer van het SPenma enige

speciale gecuticulaniseende stnuctuun is voorzien; wel kan het

pnostaatstilet hierbij behulpzaam zíin (deze stand van zaken

tneffen we tnouwens ook aan bij enkele vertegenwoondigens den

Gynatnicinae).

De pnostaatblaas is een secneetneser:voir: dat doon een spienman-

te1 is omgeven. Het secneet wondt gepnoduceend door een aantal
kliencellen, waanvan het kenndragende gedeelte steeds buiten de

pnostaatblaas is gelegen en r^raarvan de distale (afvoenende) de-

len in de pnostaatblaas gelegen zijn; hien zijn ze a1s min of
meer negelmatig geschikte stnengen te zíen. Bijna steeds zijn
twee soorten pnostaatsecneet voonhanden. Enkel FungonhvncÏtus

pistillatus, een aantal PolvcYstis-soonten, Opisthocystis
goettei en de beide Cincturonhvnchus-soonten vormen hienop een

uitzondering. Het ene secneet is gnof-o het andere fijnkonnelig'
waanbij nu. eens het fijne dan ween het grove centnaal in de

pnostaatblaas ligt.
Deze schikking va::iêent van soont tot soont. Beide soorten se-

cneet lgunnen eosinofiel zíjn, ofwel kan het grofkonrelige se-
cneet ook we1 basofiel zijn. In dat geval ligt het steeds peni-
feer.
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Bij de meeste Polycystis-soonten vormt het penifeen gelegen se'-

creet een aaneengesloten gondel rond de cenLrale strengen'

Bij Phonorhlznchus helgolandicus daanentegen vinden hre een

1B-tal geïsoleende wandstandige strengen die van mekaar geschei-

den wonden doon secr:eet van dezelfde aard a1s het centnale
(Fig. s C).
Hetzelfde beeld treffen we aan bij de Austronhynchus-soonten

en bij Progvrator mamgrtinus. Bij deze vertegenl^Toordigers der

Polycystidinae is de pnostaatblaas echter klein en het aarltal

secreetstrengen beperkt : slechts een 4-ta1 geïsoleerde (baso-

fiele) strengen liggen perifeer tussen het fijne eosinofiele
secreet (zie ook MEIXNER, 1925, p. 37! en fig. t7). Volgens

KARLING (1952è, p. 6) gelijkt de prostaatblaas van Pornocystis

assimilis sterk op deze van Pnogyrator'
Bij de cincturonhynchus-soorten is de prostaatblaas eerder rudi-

mentain en is de hoeveel-heid secreet bepenkt '

Het secreet dat in de celstrengen binnen de pnostaatbl-aas opge-

stapeld zit, wordt in het stil-et uitgestort' en weI steeds

r:echtstreeks in het inwendige stilet. Dit is niet steeds duide-

fijk wanneer het inwendige stilet dicht tegen het uitwendige

aanligt (Pol-ycyqtis-soorten van het subgenus Polycvstis) '

Wanneer het inwendige stilet echten opvallend smaller is dan hej

uitwendige, zien we de secreetstrengen naar de proximale trechter
van het inwendige stilet convergeren, een ruimte vrijlatend tus-

sen de stnengen zeLf en de spiermantel (of het uitwendige stilet)
(KARLING, 1952q fig. 6).

Zoals gezegd is de prostaatblaas omgeven doon een spiermantel

die bijna steeds uit 2 lagen bestaat die beide spinalig venlopen'

doch onder een andene hoek de prostaatblaas omsluiten' Bij

Porrocystis en bij Austrorhvnchus-soonten is slechts één laag

voorhanden die echter wel uitzondenlijk dik is (Fig. 23 F)' De

spienen nond de prostaatblaas inserenen op de proximale rand van

het uitwendig stilet. Bij Pornocystis, de Austronhynchus-soorten'

Fungorhynchus en - zri het in minder:e mate - bij Phononhynchus

helgolandicus, is deze proximale rand daartoe omgeslagen ' Waan

dit niet het geval is, dningen de spienen oven een zekere
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afstand in het stilet om z.ich vast te hechten op de binnenwand

van het uitwendige stilet (zíe b.v. onder Polycyslie - Fig' 19

c en 2t 0).

Een deel van de spienen rond de pnostaatblaas zetten zich echter

ook venden nond het mannelijk genitaal kanaal of trekken naar

de accessorische stekel- (Austnorhynchus - Fig. 23 F' Poruoclzstis

Phonorhynchus helgolandicus) .

Tussen de Secneetstrengen en de spienmantel bevindt zich een ta-
melijk weerstandbiedende membraan die door MEIXNER (div. l-oc.)

beschreven wondt aIs tteíne díinne, cutícuLare Schíeht aLs Rest

eines witheLs, d.as ,.. schon an iungen ... Ïndíoiduen der

Kerne entbehnttt (1925, p. 311). Venmits wij met KARLING (1956)

de prostaatklienen beschouwen als denivaten van het epiteel van

het mannelijk genitaal kanaal, denken wij eerder dat deze mem-

braan moet aanzien worden a1s de basal-e membraan van dit epiteel.

De ductus seminalis mondt vrij uit in het mannelijk genitaal

kanaal r êfl wel vlak in de buunt van het proximale einde van het

stilet dat hefpt bij de afvloeiing van het sperma. Het sperma

loopt vermoedelijk gehToon langs het stilet bij de Polycystis-
soorten van het subgenus Polycystis, bij 0pisthocystisrPnogyrator

en de Austnorhynchug:soorten (Fig . 23 F). Het stilet kan ook

een zijdelingse gleuf of een gedeeltelijk gesloten zijkanaal ver-

tonen waardoor de afvoer van sperma efficiënter kan gebeunen

(zie KARLING, 1956, p. 205- 206, 2!2 : t'doppeLLàuf iges stiLetttt) '

Dit is het geval'voor de PolycVstis-soorten van het subgenus

polycystella en Phonorhynchus. (helgolandicus en pearsei :

KARLING, 1956, p. 2tD. Op doonsnede vertoont het stilet bij
d.eze soonten allerlei kanaaltj es en lacunes waarvan niet uit te

maken is welk voor de afvoen van pnostaat-secneet of spenma

dient (KARLING, 1956' p. 205; zie ook Fig' 2t C)'

Bij Polvcvstis groenl-andica, P' croceat P' yagana en

Fungorhynchus pistill-atus mondt de ductus ejaculatonius uit na-

bij het distale einde van het stilet. Hij is over ziln tenminale

sectie door spienen omningd en hangt als een soort penispapil- in
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het mannelijk genitaal kanaal bij P. groenlandica (Fig. 20 B)

en bij Fungonhynchus, mogelijks ook bij P. yagana' Plooivorming

van het uitwendig stilet van P. crocea (Fig. 20 E-J) doet een

gleuf ontstaan tegenover de uitmonding van de ductus seminalis;

de ingewikkelde tenminale stnuctuun van het stilet van

p. groenlanclica heeft waarschijnlijk een anal-oog resultaat
(Fig. 20 D).

Bij Pornoclrstis agsimilis en Cinctunorhynchus kanlingi, soorten

waar een a.ccessorisch cuticulair ongaan voorkomt in het manne-

lijk genitaal kanaal, ligt de uitmonding van de ductus seminalis

dichter bij dit accessorisch cuticulain ongaan dan wel bij het

prostaatstitet (Fig. 25 E-G). Bij Pornocystis eindigt de ductus

seminal-is in een ventro-l-ateraal- diventicul-um van het mannelijk

genitaal kanaal (,,semínaLd.iue?tikelt" KARLING! 19524 P. 1).

Bij de Auslrorhynchus-soorten eindigt de ductus seminalis tussen

het stil-et en het accessorisch cuticulair ongaan (zie ook blz'
4 q,? \rvv f .

Het prostaatafvoenend stilet bestaat steeds uit een inwendige en

een uitwendige buis. Het stitet kan relatief eenvoudig gebouwd

zíjn zoals bij Pornoclrstis assimilis, Fungorhynchus pistillatus,
progyraton mameltrl}us, Opisthocystis goettei en Austrorhynchus

scoparius. Bij de Polycystis-soorten van het subgenus

Pol-ycystella windt het stitet zich bij de meeste soorten om zich-

zelf (fig. 21); het is steeds ttdoppelld.ufigt'. In het subgenus

Polycystoides vertoont het terminale deel- ingewikkelde ornamen-

ten, terwijl het in het subgenus Polycystis breed trechtenvormig

is,, Bij P. gabniellae bestaat het uit twee naast elkaar liggende

kanalen (Fig. 19 E-F). In het genus Phononhynchus heeft het sti-
let een weinig nigiede, plooibare wand (zíe ook KARLING' 1956'

p. 231) waandoon het, mede door het feit dat het een

,tdoppeLLriufíges't stilet is, spir:a1ig verlopende richels en plooi-

en vertoont. Bij de Austrorhynchus-soorten en bij
Cincturorhynchus kanlingi is het stilet voonzien van vertakkingen

of ziistekel-s (t,t:erd.steLt'r KARLING, 1956, p. 2!O' 2t7).

Behalve pr:ostaatklieren bezitten de meeste soorten van de
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subfamilie Pol-ycystidinae nog andene klieren die hun secr:eet in
het mannelijk genitaal kanaal stonten : de zogenaamde accesso-

r:ische klienen. ze komen niet voor: bij Opisthocystis goetteit
Polvclzstis crocea, Fungonhy,nchus pistillatus, AntiboreorhVnchus

torquatus (?), en ook niet bij de Pol.ycystis-soorten van het

subgenus PolycystelIa.

In hun eenvoudigste vorm tneffen we deze accessorische kl-ieren

aan in het genus Austronhynchus en bij Ponrocystis assimilis '
ze liggen verspreid rond het mannelijk genitaal kanaal tegen-

over het accessorisch cutj-culaire orgaan en monden - eveneens

venspreid - uit in het mannelijk genitaal kanaal waanin hun se-

creet (sterk eosinofiel) druppelsgewijs aan het epiteel hangt

(Fig. 23 F).
vÍaarschijnrijk betreft het bij Ponnocystis assimilis de klieren
die REISINGER (1926, p. 426 en fig. 6) heeft opgernerkt nond de

uitmonding van de ductus seminalis. Ook bij Polycystis
groenl-aldica liggen de accessorische klieren tamelijk diffuus'
maar min of meer ver:zameld rondom een zijdelings diventiculum

van het mannelijk genitaal kanaal (Fig ' 20 B) '

ïn het subgenus Pofycystis (genus Polycystis) vormen de accesso-

nische (eosinofiele) kl-ienen een aanzienlijke bundel- die uit-
mondt in een kuiltje in de ventnale wand van het mannelijk geni-

taal kanaal in de onmiddellijke buunt van het stilet' Bij
P. gabriellae komen bovendien bij volledig geslachtsrijpe dieren

nog enkele bijkornende accessorische kliertjes voor (fig' 19 G)

met sterk basofiel secneet. Bij Polycystis yagana zouden ook

enkele kl-ienen voonkomen aan de uitmonding van de ductus semi-

nalis (MARCUS' 1954b, P. 20).

Twee soonten accessorische klieren wor:den eveneens aangetroffen

bii Pnosvrator mamertinus. Een eerste groeP mondt uit nondom de

bnede uitgang van de ductus seminalis, een tweede groep, meer

compact, nabij het genitaal atnium (zie MEIXIÏER!. !926,- p. 311) '

Qngetwijfel-d heeft het epiteel van de ductus seminalis eveneens

secretorische eigenschapPen : op meendere preparaten was zijn
distaat einde sterk gezwollen en gevuld met een zee? fijn, licht
eosinofiel secneet.
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ïn twee geneita, Phonorhynchus en Cincturorhynchus zijn de acces-

sonische kl-ienen geassociêerd met het accessonisch cuticulain
ongaan. Bij Cincturonbvnchus-soorten pui-leri de tenminale delen

van de accessonische kl-ienen bolvonmig in het mannel-j.-tk genitaal
kanaal uit en knijgen op die manien het aspe.ct van een prostaat-
b1aas. De + hoefijzenvormige accessonische cuticulaire structuun
omvat deze secreetstrengen aan één ztlde (fig. 25 E-G). Bij de

Phonorhynchus-Soorten tenslotte liggen de terminal-e delen van

de accessonische klienen in een spienmantel vervat, zoal-s dat

het geval is voor de prostaatblaas (Fig. 9 C ) ; een buisvormig

accessonisch stilet zorgt voor de afvoer.

Behalve bij de 2 hierboven vennoemde, komen accessorische cuti-
culair.e stnuctutsen voon in de genel?a Ponrocystis,
Antiboreonhynchus en Austrorhync.hge .

Het eenvoudigste aspect ervan vindt nen bij Pomocystis assimilis:
een korte, licht gekromde stekel- die zich tamelijk ver distaal--
waarts in het genitaal kanaal bevindt. Bij Antiboreorhvnchus

torqua'bus en bij de Austnonhynchus-soorten zít hij op de wand

van het mannelijk genitaal kanaal i-ngeplant dicht bij het stilet.
ïn het laatste genus insereent op de basis van het accessorisch

cuticulair orgaan een stenke spienmassa die gedeeltelijk de

prostaatblaas omvat en ook aan het prostaatstilet vastzit (fig.
23 F). Homologen van deze spieren vinden we trouwens ook terug
bi j Ponnggygtis en Phono-nhynchue, doch veel- minder sterk ont-
wikkel-d. Ook bij de problematische soort Austrorhynchus elixus
zíjn deze spieren heel wat minden stenk ontwikkel-d dan bij de

andere soonten van het genus (Fig. 17 E-F).
De structuun van het accessonisch cuticul-ain orgaan bereikt een

hoge graad van compl-exiteit in het genus Austnorhlrnc.hue (Fig . 24)

a.h.w. culminerend in de soorten pectatus en magnif j-cus \^/aar

een zogenaamd. fLageLLum en fLabeLLum ís ontwikkeld (KARLING'

1952, p. 14). Volgens MARCUS (1954 a, p. 452) zou A. el.ixus

over 2 accessor.ische cuticulaire onganen beschikken (zi-e echten

bLz. 153).
gok het accessorisch cuticulair orgaan van de Cinsturorhynchus-

soorten heeft een hoge graad van complexiteit bereikt. Het heeft
een hoefijzervonmige basale dubbele ring, bezet met stekels
(Fig. 23 G en 25 C).
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Zoalsgezegó,dienthetaccessonischstiletbijde
PhononhyncÏ.rus-soorten vooll de afvoen van het secreet uit het ac-

cessonisch kliennesenvoir Het bezit dezelfde stnuctuur als

een prostaatstilet, namelijk bestaande uit een inwendig en een

uitwendig stilet. Overigens heeft het een eenvoudige naaldvorm

en ligt in een afzondenlijk zijdelings diventicel van het manne-

lijk genitaal kanaal.

Een eenvoudige caudale uitbochting
kanaal fungeert als mannelijk bursa

f) en Pornogyetis maar is niet bij

Bij a1le andene

Polycystidinae

van het mannelijk genitaal
bij Austrorhynchus (Fig' 23

a1le individuen aanwezig

(bLz. 156 1s7).

ze vertoont sterke gelijkenis met de mannelijke bursa van

Acrorhynchicles-,robus-Eus en Alcha-evelinae'
De mannelijke bunsa heeft zi-eh daanentegen zeeT stenk ontwik-

keldindePolycystis-soortenvandesubgenera])olycystisen
polycystgJla en heeft hetzelfde histologisch aspect verknegen

al-s de vrouwelijke bursa, met duidelijke resorberende eigen-

schappen.InhetsubgenusPo]-ycvstisstaatdezebursamethet
mannelijk genitaal kanaal in verbinding doorheen een gespierde

buis (steel van de mannelijke bursa) die door een sterke asym-

metr:ische sfincter kan worden afgesloten (Fig. 19 G). rn het

subgenus Pol-ycystelta is de mannelijke bursa in contact getre-

den met het vrouwelijk genitaal ste1ste1. De steel van de man-

nelijke bursa is buisvormig, al of niet gecuticulaniseerd (Fig'

22 D) of is onbestaand (verbinding met het mannelijk genitaal

kanaal door eenvoudige pori bij P' riedli en P' contontÊ) '

DemannelijkebursavanAnt'ib-oregrhy.ncLustorquatusdoetsterk
denken aan deze van Polycystis (Polycystis) voor zover het enige

beschikbare en juveniele exemplaar het toelaat dit vast te stel-

Ien.

vertegenwoordigers van de subfamilie
ontbreekt een mannelijke bursa'

Het mannelijk genitaal kanaal is een brede buis, behalve bij

Po]-ycystis (Polycystelfa), Fungorhync}us en Phonorhynchus waa]3

het dicht tegen het cuticulaire apparaat is aangedrukt '
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Het is met een pseudocuticula bekleed bij Polycvstls(Polycystis)
Polvcvstis gnoenlandica en heeft een gedegenereerd uitzicht
(onnegelmatige pseudociliatie) elders'

b) Vrouwel,ijke atrial-e onganen

De organisatie den vnouwelijke atriale organen van de subgenera

polycvstis en Pol-ycystoides is volkomen identiek met die bij de

Acrorhynchides-soorten. Geen eigenlijke bursa : het sperma wondt

opgeslagenindeoviducten(rig.19Gen20B).BijP.cr.ocea'
komen sterke Spenmaconcentraties voon in de tunica propria der

ovaria; deze tunica is sterk stnomatrisch geworden (Fíg' 22 B) '

Ook bij AntiboreorhVnchus torquatus wend geen bursa waargenomen;

het bestudeerde exemplaan is echten juveniel !

Het bunsaal orgaan in het subgenus Polycystetla is van een bij-

zonder type. Het vrouwelijk genitaal kanaal alsmede de oviduc-

tenzijnsterkuitgezetengevuldmetspermabijvolwassendie-
ren (Fig. 21- A en 22 C, r) ( een vender doorgedreven wijze van

sperma-stapeling zoals we dat in de andere Pol-ycystis-soorten

vinden). Belangrijk is hier bovendien de verbinding die tot

stand komt van dit r'::eceptaculum seminisrt met de mannelijke bur-

D€r .

In het complexe bursale weefsel dat op deze wijze kan ontstaan'

is het moeilijk - zoniet onmogelijk - uit te maken wat het aan-

deel is van het vrouwelijke of van het mannelijke stelsel' Dit

is in het bijzonden het geval bij P. riedl-i en P. contor'ta'

De ovaria staan met het receptaculum seminis in contaet doorheen

stenvormige cuticulaire ductus spenmatici (Fig. 23 E)'

Een meen gebnuikelijke, terminale bursa komt voor in a1le andere

genera van de subfamilie, terwijl de oviducten l-atenaal in de

bunsasteel uitmonden (uitzondering hierop : Austrorhynchus en

Porl:ocystis - zíe vender) '

De bursasteel is distaalwaants van de uitmonding

sterk gespierd bij FunForhvnchug, Austrorhynchus '
Phonorhynchus , iets minder bij Cincturorhvnchus

vagina intenna dienst (KARLING!.1952'- P' 15' 26'

1940, p. t77).

den oviducten

en doet als
FERGUSON' et êf.'
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AIs receptaculum(a) seminis kunnen venschillende elementen

dienst doen : bij Aust.ronhynchus en staal?schijnlijk ook bij
Fungorhynchus is het een verbneding van de bursasteel op de

plaats waar de oviducten uitmonden. Bij Pornocvstis is dat het

pnoximale deel van de bunsasteel. Bij Cincturonhvnchus (kaflingi)
zijn het de oviduiten zeLf (gespiend !) terwijl bij
phononhynchus (en Progyrator ?) twee latenale diverticula voor-

komen op de bunsasteel-, proximaal van de uitmonding van de ovi-
ducten.
Bij Austrorhynchus , alsook bij Porrocvstis komen de ovovitel-
l-oducten dorsaal van de bursasteel samen om er dan in uit te
monden. Later:aal vanuit het neceptaculum seminis vertrekken

ductus spenmatici naar de ovaria (Fig. 9 D). Ze hebben een

s1appewandbij@enzíjnnauI^7egecuticu1ariseerde
buisjes bij Porrocvstis.
Bij Austronhynchus wordt
pnopria van de ovaria.

spenma aangetroffen in de tunica

Bij Phonorhynchus (helgolgndicus) monden de oviducten

we1 lateraal in de bursasteel uit, de vitelloducten komen ech-

ten dorsaal ervan Samen om dan in de bursasteel uit te monden.

Overal elders monden de vitelloducten in de oviducten (ovovi-

tel-loducten) uit nabij de ovania.
Bij Fungorhlznchue zijn vitelloducten, oviducten en eventuele

ductus spermatici door de slechte staat van het enige beschik-

bare pneparaat niet te analyseren.

Enerzijds, door het gelijkaandig verloop van de vitelloducten
bij Phonorhynghus en den ovovitelloducten bij Austlorhvnchus

en anderzijds door het aspect van de ductus spenmatici in dit
laatste genus, kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat de-

ze ductus spermatici in feite de oviducten zijn die een andene

functie kregen nadat de verbinding met het vnouwelijk genitaal

kanaal tot stand kwam via de oorspronkelijke vitelloducten.
De ductus sPermatici van Austnorhynchus en van Ponr:ocystis

zouden dan niet noodzakelijk door de ovania geinduceerd z:-Jn

zoals b.v. in de Gyratricinae (KARLING,1955' p. 34 en b]z. 53)
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Pnoglraton r,namentinqs is, voor wat de onganisatie van de vrou-

welijke atniale onganeS.betnelj.: -i" 
zoverne uitzondenlijk' doon-

dat het vrouwelijk genitaal kariàal aatr de' 'voorkant van het ge-

meenschappelijk genitaal at:rium uitmondt, en wel onmiddellijk
naast de utenusmond (ovengang naar de ductus utero-communis

der gynatricinae ? ) . Ook bij Lh-ononhvnehus helgolandicus mondt

het vrouwelijk genitaal kanaal aan de voorkant uit van het

atnium; echten niet bij de andene soonten van dit genus vooll zo-

ver bekend (P. Pea::sei).

Accessonische klieren zijn alleen voor:handen bij
Cincturonhyncht+g (kanlingi) en Pornocystis, terwijl we bij
Phonorhynchus aan de ingang van de bursa een krans van cuticu-
laine tandjes aantneffen zoals we die needs zagen bij Yagqinaia

micnonhynchus en bij Pangcnonhvnchus axi' maan talrijken 02 à

18-ta1 volgens MEÏXNER' 1925' P. 313).

(Fig. 8 A)

a) Manqelijke atriale organen

KARLING (1955, p. 28-31) heeft een degelijk monfologisch ovêti*

zicht gegeven van de atniale onganen van de meeste genena die

wij thans tot deze subfamilie rekenen.

Het kan hien dus volstaan de voonnaamste elementen hienuit- aan

te halen en aan te vul]en met gegevens betneffende de

Gal]orh.ynchus-soorten en Annulor:hynchus adniaticus .

gverlopen hre eenst in gnote tnekken de onganisatie van de manne-

lijke atr"iale organen. ze gelijkt volkomen oP deze den

Polycystidinae bij Gynatnicella, Gyr:atnix, Dalanhynchus'

Neopolycystis en Scanonhynchus : een stilet geschakeld op een

pnostaatblaas en de ductus seminalis die vrij uitmondt in het

rnannelijk genitaal kanaal; bij de laatste vier genera komt een

accessol3isch cuticulair orgaan voor.

Bij Neopolycystis en gsglorhJl1ghus. knijgt een deel van het ePi-

teel van de ductus seminalis een secnetonische functie, zodat
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naast de "vr:ijett prostaatblaas ;?en tttsriengeschakelde prcs'taat-
blaas (seminaalbulbus) ontstaat (z',íe blz. 47). Deze is r-udimen-

tair bij Neopol-ycystie, goed onlwikkeld bij Scanorhynchus.

KARLING (1955, p. 29-30) heeft voldoende argumenten aangehaald

om aan te tonen dat het vnij e secneetreser:voin indendaad het
homoloog is van de pnostaatblaas van Gyratnicella en Gynatnix

en van de Polycystidinae. De seminaalbulbus is een nieu\^7e ver-
worvenheid.
De functie van de vnije prostaatblaas kan tenslotte volledig
door een tussengeschakelde seminaalbulbus wonden ovelrgenomen :

dit is het geval bij de Gall-onhynchus-soorten en bij
Annglorhynchus adriaticus .

Bij a1l-e soorten speelt het stil-et een ro1 bij de afvloeiing van

het sperma doon de aanwezigheid van een zijdelingse groef in het

stilet; deze groef is een nagenoeg gesloten kanaal geworden bij
Scanorhynchus en Neopolycystis ' De ductus seminalis mondt cen-

traal- in het stilet uit bij Gal-lorhvnchus en AnnulorhVnchug.

Het accessorisch cuticulair or^gaan van Danorhlrnchus is een een*

voudige stekel; hij fungeent al-s een schede waanin het stilet
glijdt bij Gynatrix, Scanorhynchus gosoeensis en

Gallorhvnchus mediteruaneus .

Er is een vaste verbinding tussen het prostaatstil-et en acces-

soriSch stilet bij de andere Scanorhvnchus-Soor-Eent

Neopolycyst_is (ze vormen samen een pincetachtig orgaan) en bij
Annulorhynchus. Bij Gyratricella en Gallorhynchus simplex is
geen accessonisch cuticulair orgaan voorhanden '

De vrj-je prostaatblaas is volkomen op dezelfde wijze gebouwd ars

bij de Polycystidinae. Er is echter steeds slechts é.én enkel

soont secreet, en voor zoven de pneparaten het toelieten heeft
KARLïNG (1955, p. 29) vastgestel-d dat slechts 4 secreetstrengert

voorhanden z:-ln (6 bij Gyratlix pr:oavus). Er is steeds een goed

ontwikkeld spienstel-se1 dat het pnostaatstilet en het accesso-

nisch stilet met elkaan venbindt. Deze spiermantel omvat zeLfs

geheel de vnije prostaatbl-aas bij Neopolycvstis tnidentata.
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lrlaar men in de vrije prostaatbl-aas nooit kernen aantneft (de

kerndnagende delen den cell-en liggen steeds buiten het reser-
voir zel-f), komen die wel steeds voon in de seminaalbulbus.
Het secreet is in onduidelijke en onregelmatige strengen ge-

schikt. Er is slechts é6.n soort secneet aanwezig (eosinof iel) '
behalve bij Annulonhvnchus waarl centnaal- een weinig fijnkonnelig
basofiel secneet voonkomt.

Axiaa1 of iets excentnisch (Scanonhynchus) Ul-ijft een kanaal

vnij voor de afvoer van het spenma. Dit kanaal wondt enkel- be-
grensd door de onduidelijke fijne wanden van de secreetstnengen.

Het mannelijk genitaal kanaal is nauw en kort en sluit eng aan

tegen het cuticulain orgaan. Het epiteel is zee? dun, meestal

nauwelijks zichtbaan met af en toe een zeldzame kern.
Een mannelijke bur:sa ontbreekt steeds, alsook accessonische

klienen.

b) Vrouwel-ijke atriale onganen

Behalve bij Neopolycystis tridentata is de aanwezigheid van een

ductus utero-communis een constante verschijning in de subfami-
lie. Met andene woorden, de uterus mondt uit in het vnouwelijk
genitaal kanaal.

Voon wat de bursale onganen betreft stellen Neopolycystis,
Danorhynchus en Annulorhynchus zi'cin elk afzonderlijk geisoleerd

op. Bij Neopolycvstis treden twee blaasvormige verbnedingen oP

in het vnouwelijk genitaal kanaal- : de proximale verbreding fun-
geert blijkbaar als receptaculum seminis, de distale als bursa.

Het geheel (bunsa + receptaculum seminis + vnouwelijke ductus)
is in een stnomatisch parenchym gelegen, waanin eveneens sperma

in gedegeneneerde toestand wondt aangetroffen (nesonptie), en

omgeven door dunne spiervezeltj es . Bij Danonhynchus wordt sPer-

ma opgeslagen nondom het vitellarium wat een uiterst exceptio-
neel procédé is voor de Tunbellania (KARLING' 1955, p. 33).

Bij Annulorhynchus tenslotte is de voorwand van het gemeenschap-

pelijk genitaal atrium uitgezet tot bursa.

Bij alle andene vertegenwoondigers van de subfamilie treffen we
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een zogenaamde bunsa parench5rmalis aan die geen enkel necht-
stneeks contact meer heeft met het atrium..Ze staat met het ova-
nium in venbinding doon een nau!.r (meestal cuticulain) buisje,
de ductus spenmaticus. Deze laatste is niet cuticulain bi-j
Gynaïnix en andenzijds komen panige ductus spenmatici voon bij
Gynatnicell-a waar de oviduct tnouwens tot neceptaculum seminis
is omgevormd.

Bij Gyfatrix lrenmàphnoditus zijn mannelijke en vrourrrelijke geni-
taalponi van mekaan gescheiden. Het feit dat zíi bij L pngavus
zeer dicht tegen elkaar gelegen zijn en omzeggens samen uitmon-
den, wijst en wel op dat de zogenaËrmde digonoponie van Gyratnix
een secundair ver:schijnsel is (het is door MEIXNER div. loc.
als primain beschouwd en diende a1s basis om Gynatnix in een af-
zondenlijke fanilie onden te bnengen).
Vermelden we tenslotte de aanwezigheid van een vagina externa
bij Gynatnix en Gynatnicella, die in het eerste genus gespiend
is.

Subfamil.ie !ueb!. ep elu ea et z 4!a e e

(Fig. 8 B' I E-f, 27-32)
a) ManneLijl.<q atniale oTganen

De prostaatblaas, de ductus seminalis en het afvoenkanaal van het
accessonisch secreetneservoin (zíe venden) zijn in een gemeen-

schappelijke bulbus ingesloten, die in feite slechts een pnoxi-
male venbneding is van het mannelijk genitaal kanaal.

Bij een aantal Limipolycystis-soonten (L. Êr"iedae, L. d,econinelci'
L. complicata) is de pnostaatblaas fel geneduceerd tot een hoop-
je secneet in het mannelijk genitaal kanaal dat hienvoors naul^te-

lijks venbneed is (Fig. 29 P, 30' 32). Behalve bij deze soorten
omvat de prostaatblaas steeds een 3-ta1 secneetstnengen met twee
soorten secr:eet. De kerndnagende delen liggen buiten de bulbus.

Naast de pnostaatblaas komt nog een tweede het accessolrische
secneetneservoin vool3. Het is spoelvonmig (Fig. 9 E), gevuld
met tamelijk gnofkonnelig en sterk basofiel secr:eetr êÍr omgeven

doon een sterke spienmantel gevonmd door één laag spiralig
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in een naur^r kanaal met stevige wand.
De secneetpnoducerende klienen liggen ext:ra-capsulair; het se-
creet in het nesenvoir is niet in strengen geschikt.

Het cuticulain appanaat in het genus Typhlopolycystis (fig. 9

E-F, 27 A-M) bestaat uit een gootvonmig (hoofd)stilet dat aan
zijn pnoximale zíjde een versterkte ring dnaagt.
Tegenover het hoofdstilet zít een accessonisch stilet aan de

ning vast. De distale delen van de secneetstnengen van de pnos-
taatblaas dningen in het hoofdstilet, de ductus seminalis dringt
doon de wand van de bulbuso legt zich naast de prostaatstrengen
en mondt papilvonnig uit, eveneens in het hoofdstil-et (zie ook
KARLING, 1956, fig. 88, 90-99). Het afvoerkanaaltje van het ac-
cessorisch secr:eetreservoin dningt op ziln beunt door de wand

van de bulbus, slingênt zich tegen de wand van de bulbus (fig.
9 G) naar het accessonisch stilet waarin het een eindje te vol-
gen is.

In het subgenus T. Gyphlopolycystis) is de pnoximale ning van het
cuticulair appanaat volledig gesloten. Dit is niet het geval in
het subgenus T.(Lagenonhynchus); de ning is aan één zijde open
en het accessorisch stilet ontspningt zijdeli.ngs van het hoofd-
stilet. Dit is echten niet bij a1le soonten even duidelijk
(T. conglobata - Fig. 27 J-K).

ïn het genus Limipoly_cy.stis komt slechts 1 enkel stilet voolr.
ïn de soor:ten r^raar de prostaatbl-aas goed ontwikkeld is
(L. cur:vitubo, polymonpha en micnostylis) is de pnoximale ope-
ning van het stilet vrij groot en staat schuin op de lengte-as
van het stilet. Het pnostaatsec::eet dringt langs de opening in
het stilet, doch bij a1le soorten komt een deel van het pnostaat-
secneet naast het stilet in het nannelijk genitaal kanaal- te-
necht (Fig. 29 J, 31 D-G).
De ductus seminalis en het afvoerkanaaltje van het accessorisch
sec::eetresenvoir dningen naast mekaan in het stilet; het laatste
kan meestal een eindje in het stilet gevolgd wonden.
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, deconincki en complicata is de prostaatblaas ge-
L. fniedae ligt ze tegen de pnoximale opening van

beide ander:e soorten meer dis'i:aalwaants, dus in
mannelijk genitaal kanaal. Bij L. deconincki is
met secneet gevulde verdikking van het epiteel
Alhoewel steeds 2 stnengen wenden gezien, konden

sl-echts één enkele kenn aantonen.

Het stilet van L. polymonpha en L. fniedae ventoont een min of
meer spiralig verlopende verstenkte band. Bij L. deggnincki zíen
we 2 dengelijke banden maar bovendien een aantal- nichels. De ver-
stenkte banden en nichels geven het stilet van L. complicata een

bijzonder ingewikkelde structuur (Fig. 9 I).

Het mannelijk genitaal kanaal van de Typhfopolvcystis-soorten
is lang en breed, bekleed met een laag, kerndragend epiteel (som-

mige kennen zí1n onder de basale membraan uitgezakt bij T. coeca
KARLïNG, 1 95 6 , p. 252) .

Bij de Limipolycystis-soorten is het mannelijk genitaal kanaal
kor:t en nauw, eveneens met een laag, kernhoudend epiteel bekleed.

b) Vrouwelijke atnial-e organen

Ovovitell-oduct en bunsa staan met elkaar in brede venbinding.
0p deze plaats is een min of meer stromatisch weefsel voorhandcn
dat in Limipolycystis subgenus Brunetia enkele diffuse eosinofie-
Ie klienen bevat. Vanuit dit stnomatisch weefsel vertrekt het
vnouwelijk genitaal kanaal, kort en weinig bespiend in
Typhlopolycystis. Het is langen in het genus Limipolycystis en

hien omgeven doon sterke cinculaire spieren, soms ook met longi-
tudinale.

Ter hoogte van de plaats waar bunsa en ovovitelloduct samenkomen,

bevindt er? zich bij T. Typhlopolycystis en L. Brunetia (Fig. 27

N-P en Fig. 29 F-G, 31 f, 32 D) een blaasvormig stnuctuuntje :

het neceptaculum seminis. Het bezit een stevige wand en is doon

longitudinale en cinculaine spienen omgeven, doch beide spienla-
gen hebben een zwak spinalig venloop.
KARLING (1956, p. 252) beschnijft hoe dit neceptaeul-um seminis bij
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levende dieren van T. coqca gevuld is met levendig bewegend sper-
Illêr hoe het zich met negelmatige tussenposen sarnentnekt, zj.ch Ie-
digt en opni.euw met sperma gevuld wondt. spijtig genoeg venmeldt
hij niet waan het sperma naantoe gaat of waar het vandaan komt !

Waan in bovengenoemde subgenena het neceptaculum seminis zich be-
vindt, tneffen we bij T. Lagenonhynchus en bij L. Linlipgiycvstis
een cuticulain buisje aan dat aan zijn basis doon een sfincten van
2 spinalig venlopende spienlagen is omgeven (Fig. 9 H, 27 Q-U, 28,
29'l(). Dit buisje eindigt vnij in het mesench5rm bij
T. Lagenonïrynchus maar loopt naar de ovovitelloduct bij
L._l,imipolycystis .

De ovovitelloduct is hien uitgezet om een met spenma gevulde blaas,
het neceptaeulum seminis, te vormen. fn dit laatste gubgenus fun-
geent het cuticulaine buisje dus blijkbaan als ductus spenmaticus.

In beide genera gaat de wand van de vitelloduct (ontstaan door
samenkomen van de parige vitelloducten) over in de tunica propria
van het ovanium, ongeveer in het midden van dit laatste.

9gb{esi } le -Z e.sauepeLaea stzdzae e

(Fig. I c)
a) Yannelijkg alniale onganen

0p het venloop van de ductus seminalis is een secundair" tussen-
gesehakelde pnostaatblaas voonhanden (seminaalbuLbus) .

Zoals deze den GJrnatnicinae bevat hij steeds intna-capsulaine
kenneni er is slechts één soort secneet voorhanden.
D.e ductus seminalis venlaat opnieuw de seminaalbulbus om in een
stilet uit te monden.

Naast dit stilet bevindt zich een tweede stilet in het mannelijk
genitaal kanaal. Hienop zit een secneetreservoir: dat een gnofkor-
nelig eosinofiel, niet in stnengen geschikt secreet bevat. Dit
nesenvoir moet als een accessonisch secreetneservoin beschouwd
wonden (KARLING, 1956, p. 2t)-2t1). Een vnije prostaatblaas,
homoloog met die den meeste andere Polycystididae ontbneekt.
Beide stiletten zijn dubbelwandig en a1s hakenstilet te beschou-
wen.



78

Bij phono,nhy4.ghella b,iarcuata zijn beide stiletten nelatief een- /
voudige stnuctur.en ("u,íe KrummsdbeL gefonnttt KARLINGT 1956, p. 240)

en enkel met elkaan ve:rbonden door een spiermassa.

In het genus Psannopglvcystis zijn beide stiletten voorzien van

uitwassen waandoon ze met elkaar venbonden zijn. Het cuticulain
appanaat verknijgt hierdoor een bijzonden ingewikkelde bouw'

Beide Stiletten kunnen als een pincet t.o.v. elkaan bewogen htor-

den doon een stenke sPierbundel.

b) Vrouwg-lijke Èfriale onganen

Bij P.bgno,Thync.he.lla mondt de ovovitelloduct in het pnoximale deel

van de bnede gespiende bunsasteel uit, de bunsa is tenminaal.

fn het genus PsarungpoJyqvstis vertoont het proximale einde van de

bunsasteel een asynmetnisehe stenke sfincten. De ovovitelloduct
rnondt in feite uit in het distale deel van de bunsa. De doongang

van deze bunsa naar de bunsasteel is omgeven doon euticulaire
tandj es.



SYSTEMATIEK
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INLEIDING

In zijn monog:rafie van 1882 bnengt GRAFF voor het ee:rst de des-

tijdsgekendesoontendiethanstotdehuidigefarrilieden
polycystididae gerekend wordenr samen in een nieuwe subfanilie

Acronhvnchini binnen de familie Pnoboscida CARUS'' 1863'

Hienin komen dnie genera voor : Acnorhynchus n.$. r

Macrorhvnchus n.g. en gylglg EHRENBERG' 1835'

In 1905 vervangt GRAFF de naam Magro,:rhynchus doon Pol.ycystis

KoLLïKER, 1845 om prioriteitsnedenen. De vroegere subfanilie

Ac4orhynchiÍri wondt tot het fanilieniveau verheven en omgedoopt

totPolycystididqemetPolycystisalstypegenus.DedoonGRAFr
in 19O5 voongestelde naanverandening was in feite niet verant-

woord. Laten is echten gebreken dat Acnonhynchus een homoniem

is (STRAND, 1928) zodat de naarn Polvcvstididae toch algemeen

aanvaarnd wordt.
GRArF schaaft de systernatiek van de gnoep nog vender bij :

r'[aerorhynchus he],golandicusr' (METSCHNIKOTFt 1865) wondt in een

afzondenlijkgenusPhononhynchusondengebrachtendenaam
G}rnatonEHRENBERG'ls35wondtdoondeoudstenaamGvratnix
EHRENBERG'ls3lvervangen.Ditgenuskrijgtbovendieneeneigen
fanilie Gynaulici9ae toegewezen'

waan vóón 1905 alle Eukalyptonhynchia beschreven werden als
|lMacnorrhynchusl'ofltAcnorhynchusl|-soorten(zíeb.v.
PEREYASIÁ!{SEhIA, !8g2) wonden ze nadien ondengebnaeht in het ge-

nus Polycystis. Als enige uitzondening dient het ovenbrengen van

Polvcvstisgo.etteiBRESSLAU'1906ineennieuwgenus
Opisthocystis doon SEKERA 6gt2) venmeld '
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MEIXNER (192+ en 1925, 1938) beschouwt Acrorhynchus (1) zelfs

als een subgenus van Polycystis ! Deze auteun bnengt ovenigens

de eerste ingrijpende veranderingen in de systematiek den

Eukallzptorhynchia doon het afsplitsen van de Koinocystididae

van de Polycystididae, eerst a1s subfamilie (1924)' laten al-s

farnilie (1925) maan voegt ze beide in 1938 opnieuw samen tot

één familie.
In tg26 voert REÏSINGER enkel-e oude genusnamen terug in :

Macronhynchus (met M. croceus en M. goettei) en Pr:ogyrator

SEKERA, 1901- (met P. rnamertinus) en cneêe:rt het nieuwe genus

Pomocystis (rnet P. drvgalskii = P' assimilis) '

De Gyratricidae GRAFF, 1905 blijven a1s afzonderlijke familie

behouden.

pas in 1938 wonden enkele nieuwe genera aan de familie toege-

voegd door MEIXNER, later ook door MARCUS (1948 ' 1949) en voo]-'af

door KARLING (1952, 1955, 1956, e.a.). Deze laatste auteur haalt

in 1953 ook de oude genusnaam Rogneda ULJANIN, IB7 O uit de ver-

geethoek en versmelt in 1955 de Gynatricidae met de

Polycystididae met behoud van de naam Polycystididae '

Een eenste stap in de r:ichting van een indeling van de familie

zoals in 1955 door KARLÏNG gedefiniêer:d, wordt gezet door

scHocKAERT en KARLÏNG (1970) met de beschrijving van

Duplacrorhynchus en Yaquinaia die een eigen subfamilie'

Duplacror.hynchinae, krijgen toege\^tezen, terwijl de overige gene-

ra voorlopig nog in de subfamilie Polycystidinae worden gehou-

den.

Panallel- met het steeds ruimer wondende inzicht in de taxonomie

en de ondenlinge betrekkingen tussen de genena der Polycystididae

(zie o.a. KARLING, 1956) ' ondergaat de gehele systematiek der'

Kalyptorhynchia en meell speciaal deze der Eukalyptorhynchia een

voortdurende evolutie, Í^raarlvan $/e hien de gnote lijnen schetsen'

(1) De nieuwe naam Acnonhynchides

tief gebnuikt vanaf 1963 doon

STRAND.. !g2B werd Pas effec-
KARLING.
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De ilsubsectiorr Kalyptolhynchia wordt voon het eerst ingevoerd

door GRAFF (1905) en tot rrgenslr' herleid doon MEÏXNER (1924) na

de Tnigonostomidae eruit te hebben verwijderd. vanaf dat ogen-

blik worden de Kalyptorhynchia een systematische eenheid die tot

op heden zeer homogeen is gebleven'

Ze wenden doon MEIXNER in tg29 ingedeeld in 2 grote glloepen

(sectiones), de schizorhynchia en de Eukalyptonhynchia ' Deze

Eukalyptorhynchia omvatten thans B families (KARLÏNG, 1964) :

PlacorhYnchidae MEIXNER' 1938

GnathonhYnchidae MEIXNER' 1938

CYstiPlanidae KARLING' 1964

PsammorhYnchidae KARLING' 1964

CYtocYstidae KARLING' 1964

Cicerinidae MEIXNER, 1929

PolYcYstididae GRAFF' 1905

Koinocvstididae (METXNER, !924)

KARLING (1964) heeft gepoogd (sic) een diagnose te fonmuleren

voor deze families. De goed omlijnde families (proboscÍs !)

Gnathorhlrnchidae en Pl-acorhynchidae laat hij bujten beschouwing'

De grootste variabiliteit in alle structunen treffen we aan bij

de polycystididae, Koinocystidiae en gicerinidae' Voor deze drie

families in het bijzonden zou de proboscis een sterk te relati-

veren systematisch kenmerk zíjn. De Cicerinidae bezitten in te-

genstelling met beide andene families geen of een sterk geredu-

ceerde uterus. Dat de Koinocystididae echter door de organisatie

van het genitaalapparaat duidelijk van de Polycystididae te on-

derscheiden zí1n (p. t7g en onder de diagnose der

Koinocystididae)gaatthansnadeontdekkingder
Duolacrorhvnchinae niet meer oP'

De 6 fixatoren aan de pnoboscis en de cuticul-aire tandjes aan de

proximale farynxmond 'tkónnen die Bestimmung enleíehterntt bíi

Polycystididae met moeilijk te intenpreteren copulatie-orgaan'

Proboscis en farynx leveren naalr onze mening inderdaad de beste

kenmenken op om een polycystide als zodanig te herkennen (zte

blz.22r42). uit onze studie is gebleken dat deze kenmerken

slechts uitenst weinig aan variaties onde:rhevig zíin.
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De6fixatorenvolstaanechtennietomeenpolycystide-proboscis
te kanakterisenen. De afwezigheid van kernen (nyoblasten) bin-

nen de bulbus is zeker van even groot belang'

Bij alle vertegenwoondigers der Polycystididae ontbreekt een

welomgrensde sfincten onder de grijpzone van de farynx' kenmerk

datookindediagnosekanopgenomenworden.Hetgenus
MesonhvnchusdatdoonKARLING(1956)totdePolycystididae
ffi",,o,bezitechterwe1myob1astenindebu1busvande
proboscis en een welorntijnde sfincten onder de grijPzone van de

farynx.!íijtwijfelendanookofweMesonh\rnchusondende
Polycystididae moeten nekenen'

Opgrondvanhettotophedenbeschikbaanpolycystiden-materiaal
hebbenwijgepoogdeengroepeningin6subfamiliesdoortevoe-
ren.
Als voo::naamste criterium werd de bouw van de nannelijke atriale

organen aangevrend. KARLÏNG (1956) had hienover baanbrekend werk

verricht. In een aantal gevallen leverde de bouw van de vrou\^7e-

lijke atriale organen ons eveneens waandevoll-e gegevens

(Gyratricinae, Typhtopolycystidinae) terwijl ook de pr:oboscis

vaak nuttige aanwijzingen gaf (Gyratricinae' Typhlopolycystidin9e'1

PsammopolycYstid inae )'

Vaakblijkeneenaantalkenmerkeninsommigesubfamilies
ilmozaiekachtig,t oven d.e genera verdeeld (Polycystidinaer €fl in

mindere mate Gyratricinae ) zodat de diagnose van een subfamilie

meestal neerkomt op een onderlinge combinatie van al of niet

samen voorkomende kenmerken. Deze moeilijkheid stelt zíc]rl soms

ze::fs reeds op het niveau van het genus (cfr' Polycystis) en

afontioriinnogsterkenematevoordefamiliezel-f(cfn.
KARLÏNG' 1956 en 1964)'

Devoongesteldeindelinginsubfami]iesdoetdanooktotopze.
kere hoogte artificiêel aan en moet zeker a1s voorlopig worden

beschouwd (het feit dat 2 goeó. gekende genera, Papia en

phgnorhynchoides niet in het systeem kunnen worden ondergebracht

toont dit voldoende aan) '

Twee voorname oorzaken liggen aan de basis van de moeilijkhed-en
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ondubbe].zinnigineenzogenaamdnatuunlijkSyS-
brengen :

1) de hogen vermelde mozaiekachtige venspreiding der kenmen-

ken;
2) onze huidige kennis van de familie omvat slechts een nela-

tief bepenkte hoeveelheid ventegen\^Toordigens van deze familie '
onlangs ontvingen bre een vrij aanzienlijke hoeveelheid onbeschne-

ven soorten Polycystididae van BRUNET (afkomstig van de

Middellandse zee) waarin soor:ten met een tot op heden ongekende

organisatie voorkomen. RIEGER obsenveerde eveneens een aantaf

nieuwe soorten aan de Arnerikaanse Atlantische kust (persoonlijlte

mededeling). Een belangrijk aantal nieuwe soorten en genella ls

de laatste jaren aan de famitie toegevoegd (KARLING' 1956;

EVDONïN, 1970 a en 1970 b; scHocKAERT en KARLING' 1969;

ScHocKAERTenBRUNET,tg7t;SCHOCKAERT,797l).
Deze feiten wijzen erop dat wij in de toekomst waanschijnfijk

onze huidige opvattingen oven de systematiek van en de fyloge-

netische betrekkingen tussen de genera den Polycystididae

drastisch zuIlen moeten herzien'

Bij het behandelen van de onderscheiden soorten werden volgetrdc
factoren in acht genomen :

A. De diagnoses van afle taxa werden herschreven omwille van de

uniformiteit. om henharint"" t..voorkomen wor:den diagnostische
kenmerken van een hoger táxon niet her:nomen, behalve a1s de

à"íáàfi:Xneíá fret veieist en om ven\^/arring te voorkomen'

B. 10 De plaats waar het typemateniaal of vergelijkingsmateriaal
gedeponeerd is, wondt aàtt a. hand van afkortingen aangegeven
(btz. B ) .

Wanneenzowelholotypealsdeparatypeszichinhetzeljdein.
stituut levinden, *órat dit s1èchts na het opgeven den para-
types vermeld.
20 Het typemateriaal- van de nieuwe soonten zullen in NHRM-S

gedeponeerd worden, behalve van de soor:ten afkomstig van

Éornaliland (ZI-f ).
Eenaantartypeswordtthansnogbewaarddoordeauteundie
de soort besóirneef (BRUNET, SCHILKE) '
Het materiaal van de soontán die door MARCUS werden beschne-
ven werden ons beneidwiirig doon Mevnouw MARCUS afgestaan ' ze

zull-en eveneens in NHRM-S worden gedepone"ld'-
30 Nummens van de preparaten van iypemateniaal werden niet op-
gegeven; we vonden ze op geen enkei-preparaat vermeld' Naslag-
werk in de boekhouding vai de Musea is hiervoor veneist
(brief van KARLING).
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r+o Daar heel wat Turbellaria besch:reven wonden aan de hand

van levend mateniaal, bestaat er van vele soonten geel tyPe-
mateniaal. Dit is o.a. het geval voon de soonten die in de

Monognafie van GRAFr voonkoilen. venzamelen van topotypes is
in déze gevallen noodzakelijk
50 Nav:raag naar eventueel bástaand mateniaal van de soorten
doon MEÏXNER beschneven bij REISÏNGER (Gnaz) bleef onbeant-
woond, alsook meerdere bnieven gericht aan het museum van
LUND (voo:r PoIYgYFtis Yaga4a) '

c. Bij het ovenzicht van de litenatuurgegevens die op elke soont
áFio"á."1iíi-;ïr"r.r.ï"g hebben, hebÉeá wij getraclrt zo volle-
ei;-ilÈ;lijil ià ":.j", ieliswaan met enkele bepenkinsen'

10 A1le litenatuur venschenen vóón 1882 en venmeld in GRAFF

(1Bg2l rorái-ni"t aangehaaldo behalve de auteun die de oon-
;;;;;i"iiln; táscnnijíi"à *.ákt. (idem voon de svnonvnie) '
20 Voor ""ài áááa àeÉenaá soorten die zee? fnequent wonden

geciteend i;.;:-in-faunistische wenken) wonden alleen deze

neferenties- aangehaald wáanin monfologische of .sV.stematische
gegevens oven dé soort voonkomen. In áat geval hebben we het
literatuunoverzicht u""gáá."án afs "Voonnáamste literatuUlrn'
Dit is ook het geval *"í1Ë.o t. stenke venmoedens hadden dat
ens ovenzichi-nïet vorreáig is. -hlaan_ in de litenatuun uitge-
breide neferenties voorhanáen zij{r, hebben wij ze niet hen-
;;;iá-(Á:-;;;;"il;, e. r,àrÀapr'roáiius, o' goettei in KARLTNG'

1963).
3o De synoniemen wonden in het litenatuunoverzicht aangegeven'
40 Refenenties met betnekking tot een genus worden onden de

typesoont van dit genus venmeld'
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P.laFnose t :

DIAGNOSES DER FAUTLIE EN SUBFAMTLIES

Familie -P o I y c y s t i d i d a e GRAFF' 1905

(syn. : AcnonhYnchini GRAFF' 1882)

EukatyptorhYnchia
pnoboscis zonden spierplaten, zonder cuticulaine
haken noch secneetanpullen en steeds zonder mvoblas-

tenkennen in de bulbuso doch steeds opgehangen aan

de lichaanswand doon 6 fixatoren
epidenmis meestal syncytiaal, nooit gevacuoliseend

fanynx met cuticulaine tandjes aan de pnoximal-e

opening en 22 à 24 neeksen nadiale spienen (1) doch

nooit met een begnensde sfincten aan de gnijpzone

gonaden panig of onPaan

genitaalporus gemeenschappelijk (2), ventnaal of ter-
minaal
vesiculae seminales al of niet panig

de pnostaatblaas kan vnij zíjn en voolrzien van een

stilet of tussengeschakeld (al of niet voonzien van

een stilet) of kan ontbneken en vervangen zíin doot:

accessoltische klienen

(1) Austno{hvnchus magnificus : 44 reeksen nadiaine spierren

e) Hannelijke en vnouwelijke genitaalporus secundain gescheiden

in Gyratnix. Gemeenechappelijke genitaalPorus subtenminaaL

donsaal bij Gvnatnicella.
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- het copulatie-orgaan is een cinnus (aI of niet in-
gesloten in een septum) n of is voorzien van een

stilet dat steeds secneet (van de pnostaat - of van

de accessonische klienen) afvoent en al- of niet ook

de ductus seminalis afleidt
, êCCeaSonische klienen en een accesso:tiseh cuticulain

orgaan in het mannelijk genitaal kanaal aI of niet
aanwezig

- rênrêIijke bursa aL of niet voonhanden

- vFour,{elijk b.u:rsaal otlgaan al of niet voonhanden;

indien wel kan het zowel atniaal, tenminaal als Pa-

nenchymaal van oorsprong zíjno al of niet net duc-

tus spenmatici of andene hulponganen

- uter.ub steeds goed ontwikkeld met duidelijke klie-
:fen, aI of niet samen met devnouwelijke ductus in
het atrium uitnondend

(doon oorsplronkelijke aanduiding) Polycysti.s

KoLLIKER, 18r+5

ggp€egi1 Le_eaelegte{Jyyel|feZ scHocKAERr en IGRLING ' 1e70

Di?gnose. : PolYcYstididae met

- sYncYtiale ePidernis
Panige gonaden

- ;r:::iil::'::::Ï:"r;ii"ï::ï:'
copulatie-orgaan met cinrus ingesloten in een seP-

turn of met een (enkelwandig) stilet
geen accessorische klienen en geen accesaorisch cu-

ticulair orgaan in manneLijk genitaal kanaal

geen mannelijke bunsa

: ï::::':Ï":ï:ï,;lï:lï""Ï:Ï:ï:""
(doon oorsPronkelijke aanduiding)
Duplacnonhvnchus SCHOCKAERT en KARLINGT 1970

Tvoecenus :
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Andene genera : Yaquinaia scHoclGERT en KARLING' 1970

Djezi:raia SCHOCKAERT' t97 7

ggbtegil Le-4ezethuteh!4!,we n ' subram '

Diasnose : Polycystididae met

syncytiale ePidermis
gonaden in de negel panig (uitz ' {oinoeystell'a)

- genitaalponus ventr:aal, niet tenminaal

vesiculae seminales aI of niet panig

pnostaatblaas aI of niet tussengeschakeld' in het

Iaatste geval echten nooit met eigen spierwand

- copulatie-ongaan steeds een cinrus, echter nooit in-

gesloten in een septum, sorns met slechts 2 1 gelijke

stekels of een dnieledig cuticulain orgaan

geenaccessonischeklieneninmannelijkgenitaal
kanaal

- mannelijke bursa a1 of niet voorhanden

-vnouwel.ijkebunsaalofnietvoorhanden;indien
voorhanden steeds tenminaal zonder ductus spennatici

- utenus en vrounelijke ductus gescheiden

: Ae:ronhynchides STRAND, 7928Tvpeqenus

Andere genena : Koinocystella KARLINGT 1952

Rogneda UL.IANIN , t87 O

Alcha MARCUS' 1949

ggb{eellLe_Zelae?jlt4?Age (GRAFF' lsos) n. gnad' emend'

eiaenose' -':;::ï:Ïï:':,rÏll-r"
- panige gonaden

- genitaalponus ventraal, niet ter"minaal
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vesiculae seminales aI of niet parig
pnostaatblaas steeds vnij met eigen spierwand en

een prostaatstilet
duetus seminalis nondt vnij uit in het mannetijk ge-

nitaal kanaal
accessorische klienen en accessoniseh cuticulain on-

gaanalofnietaanweziginmanne}ijkgenitaa}ka-
naal
nannelijke bunsa aI of niet aanwezig

vnouwelijke bursa al of niet aanwezig, indien aanhte-

zíE steeds terminaal; ductus spenmatici soms

voonhanden
uterus en vrouwelijke ductus gescheiden

Typeg,qnps : Polycystis K0LLÏKER' 1845

Arld.ere genera ; Opisthocystis SEKERA ' tgtz
Anïiboneorhynchus KARLING, 7952

Fungontrynchus KARLING' 1952

Prosvrator SEKERA' 1901

Sonrocystis, REISINGER' 1926

Ausïnonhyncht+s KARLING' 1952

Cinctunorhynchus EVDONINt 1970

Phononhynchus GRAFF' 1905

ggp€eeilLg-gg.;g3llglyqe (GRAFF' 1so5) n. gnad' emend'

(Gynatnicidae GRAFF' 1905)

Diagnose : PolYcYstididae met

: :ï:::':Ï";Ï:"ï:::." en viterlania ar or niet
panig
gemeenschappelijke.ofmannelijke(Gynatnix)geni-
taalporusterminaal(subtenminaaldonsaalbij
Gvnatnicella)
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vesicula seminalis onPaal?

pnostaatblaas vrij of tussengeschakeldr som6 beide

voorhanden
ductus seminalis mondt vnij uit in het mannelijk

genitaal kanaal of in het stilet
geen accessorische klienen in het manne3-ijk geni,-

taal kanaalo waanin een accessonisch euticulair on-

gaan rneestal voonhanden is
mannelijke bunsa steeds afwezig
vnouwelijke bunsa Parenchymaal, atriaal of tenminaal

uitzondenlijk wondt sperma in vitellaria gestapeld

(Dangnhynchus); indien panenchymaal. dan voonzien van

ductus sPenmaticus (-i)
uterus en vrouwelijke ductus monden meestal sërmen

dooneenductusutero-comrnunisinhetatniumuit
(uitz. : NeoPolycystis)
de cinculaine spienen rond de pnoboscisschede meest-

al buiten de longitudinale gelegen (uitz ' :

Gyr:atnix en Gallonhynchus)

(doon oousPronkelijke aanduiding) :

Gynatrix EHRENBERG' 1831
Tvpegenus :

Andere genena : Gyrqtnicella KARLÏNG' 1955

.Danor:hynchus KARLÏNG ' 195 5

Scanonhynchus KARLING' 1955

Neopolvcystis KARLING, 1955

Aqnulonhynchus KARLÏNGt 1956

SCHOCKAERT en BRUNET ' 1971'

subf a4!! tz-laet:L222Lueu9.!!4ztez "' subf '

Polycystididae met

syncytiale ePidermis
onparetestisenonPaanovarium,vitellaniaalof
niet panig

- ventnaler niet tenminale genitaalponus

Diagnose :
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. onpar:e vesicula seminalis

. prostaatblaas gedeeltelijk (of geheel) in het cuti-

culain appanaat of het mannelijk genitaal kanaal

gelegen; de ductus seminalis mondt naast de pros-

taatblaas in het stilet uit
- accessonisch klienreservoir voonhanden

- copulatie-orgaan met een cuticulain appanaat dat zo'

we1 pnostaatsecneet, sperma, als secneet van het ac-

cessonisch neservoin afvoert; dit laats.te soms door

niddelvaneenaccessorisehstiletdatechterinte-
gnaal deel uitmaakt van het pnostaatstilet

- ÍIann€lijke bunsa steeds afwezíg

- vrouhtelijke bur:sa tenrninaal' in br:ede venbinding

met de àviduct en met een excentnisch neceptaculum

seminis of cuticulair aanhangsel

- utenus en vnouÍdelijke ductus gescheiden

Typegenus : Typhlopolycystis KARLING' 1956

Ander genus : Limipolycystis SCHILKE' 1970

gsDIeeil Le-Zeesalpe.Lueuelldzree "' subr '

Diagnose : PolYcYstididae met

cellulaine ePidenmis

onPare testis en onPaan ovanium'

niet parig
vitellania al of

- ventnale, niet tenminale
onpare vesicula seminalis
tussengeschakelde pnostaatblaas en aecessonisch

kliernesenvol-n
copulatie-orgaan met 2 af zond'erlijke stiletten

waarvan één de ductus seminalis' het andene de af-

voengang van het accessonisch klienr:esenvoin afleidt

- mannelijke bunsa steeds afwezíg

- vrouweltjke bunsa terminaal

genitaalPorus



- utenus en vrouwelijke ductus gescheiden

Typegenus : Psammopolycystis MEIXNER' 1938

Ander genus : Phonorhynchella KARLING' 1956

Genera incertae sedls

Megaloascos EVDONIN' 1968

PaPia KARLING' 1956

Phonorhvnchoides BEKLEMISCHEV' 1927
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DETERMINATIESLEUTELvooRDESUBFAMÏLÏES(1)

!. Ovania Panig ,.. o '
Ovanium onPaar ..... """"..'

2.

3.

Copulatie-or:gaaniseencir:rus(somsmetslechtstwee
min of meer gáíi:f.à stekels of een dnieledig cuticu-
lair: orrgaan) """"" """""'
Copul-atie-o:lgaan met een pnostaatstilet en een vrije
pnostaatblaas r-et- if niet' net accessolrische cuticu-
laire onganen of klienen "".." Polycystidinae

De cinnus is ingesloten in een nuimte omgeven-door.?en
;;p6;- ói r,àt-Ë!p"iáit.-ongaan is een eenvoudig stiret
met tussengeschakelde Pnostaat-
blaas DuPlacr:onhvnchilae

Cirnus niet doon een sePtum omslotent soms slechts
il;; min or ,á.o gelijkà stekels bevattend of een

dr:ieledig cuticulair
orgaan Acronhvnchidinae

4.

q-

Copulatie-ongaan rnet cinnus zonden
delen Koinocystella
Cuticulain ongaan voorhanden

Vr^ouwelijke ductus en utenus monden samen uit
(ductus 't""o]àJ**""i") 

in het atnium' Circulaine
;;i;;;; nondom de schede van de pnoboscis meestal
buiten de longitudinale
Ë.i.áà" iz I Gv::atnicinae

Uterus en vrouwelijk genitaal kanaal
lijk in het atnium uit' Accessonisch

cuticulaine
(Acnorhynchidinae )

monden afzonden-
secneet:resell-

voir voorhanden ... "

(1) Dnie genena incentae sedis

Q) NeoPol]rcvstis tnidentata
wenden niet oPgenomen in de tabel

heeft geen ductus utero-communis,

echten we1 de cinculaire spienen nond

buiten de longitudinale gelegen
de pnoboscisschede
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6. - Geen duidelijke tussengeschakelde prostaatblaas
(de ductus sáminalis kan wel excentrisch doorheen
een deel van het Prostaatsecreet

TvphlopolvcVs t idinaelopen) ..
- Een duidel-ijke tussengeschakelde pnostaatblaas met

axiaal hierin verloPende ductus
seminalis Psat*oPolYcYstiditae
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Subfanil íe DuPlacrothY ne hinae

Determinatiesleutel voon de genena

SCHOCKAERT en KARLING' 1970

..... Gemelliclinus

zonden

1. Vesiculae seminales Panig
Vesicula seminalis onPaar

2. Met duidelijke cirnus en

3,

stilet DuplacrorhyncÏtus

Stilet voonhanden

Stilet zeer k1ein, ingesloten in
een carnus Yaquinaia

Goed ontwikkeld stiletr aange-
sloten op de pnostaatbÍaas Die?iraia

Genus DUPLACR0RHYNCHUS SCHOCKAERT en KARLÏNG' 1970

Diagnose : Duplacnorhynchinae met onPare vesicula seminalis '

Copulatie-orgaan bestaande uit een septum dat zowel een sPerma-

opstapelend deelr een pnostaatgedeelte a1s een uitstulpbaar deel

(cirnus) van de ductus seminalis omslu'it. Vrouwelijke ductus met

een gespiend blaasje, pnoximaal van het neceptaculum seminis'

Typesoont : (door oonspnonkelijke aanduiding)
Duplacnorhynchus minon SCHOCKAERT en KARLINGT 1970

Determinetieslgutel voor de soorten

7. Cirrus zonder stekels
- Cinnus Plaatselijk met stekels

D. minor

(Fig' 6 A1 en 10)

Typ-ematenia.al : Holotype : een neeks dwarse coupes
Paratypes : meendere individuen onden
coupes (NHRM-S).

D. major

DupLaerothynehus mínor ScHocKAERT en KARLING' 1970

vonm van



Tvpelocaliteit : Nick
Oppenvtaktelaagle van
laag tij (KARLING' 28

s Cove, Tomales
een slikplaat'

-08-1960).

Elkonn Slough'
09-1960).

96

Bay, Califonnia (USA)
onáen Enteromonphq' bij

California (USA); zelfde

alsook het mateniaal af-

Andene vindPlaatsen :

Bestudeend mateniaal : TYPemateriaalt
6mst-if van

Litenatuun :

-

m6r"n-Slough (NHRM-S ) .

SCHOCKAERT en KARLINGo 1970: p. 238-2t+2, fig' I-tt
p. 244) 245, 246r 248' (249)' (251)' 252'

BRUNET, 1972 z P. !72.

.4eschnijving
De obser:vaties op het levend materiaal wenden door KARLING ver-
richt

ongeveen on8 rnm, habitus zoals r^teergegeven in Fig. 10 A' onne-

gelmatige stnepen vaá donkenbruin pigment in het mesenchym'

ogen voo::handen. Excretie-organen goed ontwikkeld, met caudale

poni (rig. 10 c). Rhabdieten klein, ovoid, bijna zo lang als het

epiteel hoog is.

De topografie der: genitale organen is weergegeven in Fig' 10 B'

De gemeenschappelijke genitale Ponus is tamelijk ver naar ach-

tenen venschoven doch ligt niet tenminaal. Het gemeenschappetijk

genitaal atriun is bekleed met een epiteel met kernen en omgeven

doon longitudinale spieren; atriale klieren monden enin uit'

De mannelijke atniale onganen-

De onpare vesicula seminalis ligt ventraal. Haar hoog en gelobd

epiteel bevat duidelijke kernen en een dicht basofiel cytoplas-

ma. En wenden geen spieren aangetroffen nond de wand' Het copula-

tie-ongaan is van een duidelijk duplex-type met een inwendige

ductus seminalis en een uitwendig diafnagma (septum). Bij de

meeste exemplanen hras het proximale deel van de ductus seminalis

opgezwollen ên met sDermatozoÏ.den gevul-d. Deze inwendige

vesicula seminalis is gescheiden van de uitwendige door het seP-

tum; ze staan met elkaar in ve::binding door een smalle opening

omgeven door: een sfincten (sPhr) '
Een sterk basofiele gondel (x) scheidt de intra-capsulaire
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vesicula seminalis van een dunwandig deel van de ductus semlna-

lis; in dit deel rnonden de intra-capsulaire pnostaatklieren uit

en kan beschouwd tnrorden als de prostaatblaas (bij enkele exem-

plaren wend hier jndendaad granulair secreet opgemerkt) ' Extra-

capsulaine prostaatklieren werden niet opgemenkt in de couPes

(bij een levend exemplaar \^Terden wel klieren geobse:rveerd die

aIs extra-capsulaire prostaatklieren kunnen beschouwd worden) '

De ductus ejaculatonius, hien fungenend al-s cipus, is een lang

gekronkeld kanaal met een heel zwak en onregelrnatig gecuticula-

riseerd epiteel, en omgeven door enkele zwakke inwendige cincu-

Iaine spientjes, en sterken ontwikkelde uitwendige longitudinale'

Het septum bestaat uit twee lagen diagonaal verlopende, zich

kruisende sPieren.

De vrouwelijke atniale onganen

bestaan uit een gespierd vrouwelijk kanaal met een daarop aange-

sl-oten receptacufum seminis (bursa ? ) . Het proximaal einde van

het vrouwelijk genitaal kanaal- Iigt donsaal in de rechter ri-

chaamshelft en is direct venbonden met het rechter ovarium en

vitellarium, terwijl de linker vr:ouwelijke gonaden in het vrou-

welijk kanaal- uitmonden doorheen een langene, dunwandige ovovi-

telloduct. Het middengedeelte van de vrouwerijke ductus is sterk

geplooid en bekleed met een gecuticulariseerd epiteel ' Dit deel

functioneert vermoedelijk als een vagina interna (bursa copula-

trix) en is omgeven door een str"omatisch weefsel met kernen'

Pnoximaal is de vr:ouwelijke ductus gediffenentiëerd tot een ge-

spierd btaasje (mb) waarin zich een morula-achtig aanhangsel be-

vindt. In een jong exemplaar kon rnen hien nuclei observeren'

De histologie van dit ongaantje is zeer onduidelijk (klierfunc-

tie, uitgezakte kernen van het epiteel van de vrouwelijke duc-

tus ? ) . Het receptaculum seminis ligt donsaal en lichtj es links

van de vrouwelijke ductus; ventro-lateraal staat het in verbin-

ding met het gespierde blaasje doon een opening die door een

sfincter kan worden afgesloten (slhr). De wand van het recepta-

culum seminis bestaat uit een syncytiaal epiteel met afgeplatte

kernen en een homogeen cytoplasma'
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DupL aeno rhynehue mai o r SCHOCKAERT en KARLING' 1970

(fig. 6 Az, tt, 18 A-B)

rvpemateriaal' Ë:*:tïBE"','ll*li:-:"ffiËïïi:: ::Ë:i"uoo*,",.,
coupes (NHRM-S).

Tvoelocaliteit : Newpont, Onegon, in het estuarium van de
iËffiËiroon, nabii hei Manine Science Cenb:e ' bi j 

- 
laag- ti j

in het oppenvlaktelaágje van een slikpJ-aat en in kleine plas-
jes (KARLING' 30-04-1969) .

Bestudeend materiaal : typemateriaal.

Lite::atuun :é 
scHocKAERT en KARLïNG, 1970 : p. 2)3-247, fig.

!2-27' p. 247, 252.

Bqqchr:i j ving
ongeveer 1r5 mm lange dienen, waarvan het habitus is weergegeven

in Fig. 11 A; doonzichtig met onnegelmatige strepen donkenbnuin

pigment in het mesenchym (fig. 11 B). Ogen voonhanden, alsook

een goed ontwikkeld excnetiestelsel; de poni hiervan wenden ech-

ten niet gezien.
Rhabdieten kleinen en minden hoog dan in D' .minof'

De topognafie
stelsel zijn

en de algemene onganisatie van het voortplantings-
dezelfde als van D. minon.

De mannelijke atriale organen

venschillen voonnamelijk van deze van D. minon door het feit dat

de pnostaatblaas goed gedifferentiêerd is en dat de pnostaatklie-
nen duidelijk extr:a-capsulair liggen. Voon het ovenige bestaan

ook hien de intna - en extra-capsulaine vesiculae seminales; een

smal kanaaltje venbindt de inwendige vesicula seminalis met de

pnostaatblaas, tenwijl deze langs een ductus granulorum van se-

creet wondt voor:zien. Het epiteel van de cinrus is plaatselijk
tot fijne cuticulaine stekeltjes gediffenentiëend.

De vrouwelijke atniale organen.

Het voonnaamste verschilpunt in de bouw van

gelijking met D. minon, is de aanwezigheid
deze onganen in ven-

van een tweede bunsa'

ongaan (b) . Het ligt caudaal en enigszins links. Zoals in
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D. mino.l is ook een gespiend blaasje met monula-vonmig aanhang-

seL aanwezíg in het pnoximale deel van de vnouwelijke ductus.

Het neceptaculum seminis is hier nechtstneeks met de vnouwelijke

ductus verbondeno distaal van het blaasje. De vrouwelijke duc-

tus opent zich do:rsaa1 in de bunsasteel. Deze laatste buigt onden

het copulatie-orgaan door en mondt vooraan, links in het atnium

uit. All-e kanalen zijn doon een stenke spierlaag omgeven' Een

epiteel tegen hun wanden wend niet geobse:rveerd, behalve in de

bursasteel waar een pseudociliatie voonkomt'

Genus YAQUINAIA SCHOCKAERT en KARLING, 1970

Diagnose : Duplacnonhynchinae met onpare vesieula seninalis.
Copulatie-ongaan met tussengeschakelde prostaatblaas van waaruit

de ductus ejaculator-ius vertrekt die distaal ingesloten is in
een septum. Ci-rnus met zee? klein en zwak gecuticulaniseend sti-
let.

Typesoort : (door monotYPie)
yaquinaia micnorhynchus SCHOCKAERT en KARLÏNG, 1970

Iaquinaía mieyorhynehus ScHocKAERT en KARLINGT 1970

(Fig. 6 Ag, t2, 18 E)

Typenateniaal : Holotype : een neeks sagittale coupes
Panatypes : een totoprepanaat en exemplaren in
coupes (NHRM-S).

z zíe Duplacrorhynchus majon (KARLING, 30-04-1969'

Andere vindplaatsen : Boilen Bay, ten Z. van Lincoln Ci'ty? ^-
iiiffizand'vanrroógeu1itonaa1(KARLING,2-05-1969).
Bestudeend materiaal : Typemateriaal en exemPlaren afkomstig van
Bo:i1ér Bay (NHRM-S).

Literatuur :
SCHOCKAERT en KARLÏNG' 1970'22'35, P. 251, 252

SCHOCKAERT, t97I : P. tO7

BRUNET, !972 z P. 172

Tvpeloealiteit
TÏIUM).

: p. 247-25O, fig.



100

Beschrij ving

Ongeveen 105 mm gnoot, doonzichtig met een geel-gnoen pigment
in het epiteel en in het mesenchym. Ogen voorhanden en excretie-
kanalen goed ontwikkeld.
Geen rhabdieten.

Positie den gonaden zoals in het genus DuplacnonhInchus. De ge-
meenschappefijke genitale ponus ligt even achter" het lichaams-
middén; het at::iun is bekleed met een epiteel zonder kennen in
de meeste exemplanen.

De mannelijke atniale organen.
De grote mediaan gelegàn onpane vesicula seminalis is bekleed
met een plat epiteel met afgeplatte kennen: €Ít omgeven doon een

stenke gespinaliseende spienlaag. Een konte, gespiende ductus
seminalis leidt naar de pynifonme pnostaatblaas. Binnen de pnos-
taatblaas r^ras de ductus seminalis bij sommige exemplaren (o.a.
levende) over een kor te afstand te volgen (zíe Fig. t2 B,D) .

Naast de ductus seminalis monden de prostaatklienen langs een
gespierde ductus gnanulonum in de prostaatblaas uit. Het gnanu-

lair secneet is wandstandig in de prostaatblaas en bevat hien en

daan een kern (intna-capsulaine delen den kliencell-en). In de

distal-e helft is het copulatie-ongaan duidelijk van het duplex
type : een axiaal venlopende ductus ejaculatonius met een uit-
stulpbaan deel (cinnus). In de cirnus is tevens een stiletachti-
ge stnuctuun ingebouwd. Celdelen buiten het septum k) gelegen,
zíjn te beschouwen a1s de matnixcellen van de cinnus (myoblas-
ten ?) en van het stilet. De pnostaatblaas zelf is gevat in een

mantel van cellen met netvonmig cytoplasma en enkele platte ker-
nen, gelegen rond de sterke spir:alige spierlaag (y) .

De vnouwelijke atriale onganen.

De lange smalle bursasteel is omgeven door: inwendige cinculaine
en uitwendige longitudinale spieren; hij venbneedt vlak vóór de

bunsa tot een klein neceptaculum seminis op de plaats waar de

ovovitelloducten in de bunsasteel uitmonden. De oviducten zijn
gespiend. De bunsa is een eenvoudige blaas met syncytiaal epi-
teel, licht basofiel ên gevacuoliseer:d. De'ingang van de bunsa is
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omningd doon 10 kleine cuticulaine tandjes.

Genus GEMELLICLINUS EVDONIN' 1970

Diagnose : Duplacronhynchinae met panige vesiculae seminales.
Copulatie-ongaan bestaande uit een septum dat de pnostaatblaas

en een axiaal venlopende ductus seminalis insluit, en uit een

gespiende penis, bekleed met een dunne, unifonme cuticula.
Oviducten tot receptacula seminis venbr:eed, de bunsa is donsaal

op het vnouwelijke kanaal áangesloten-

Typesoont : (door monotYPie)
Gemelliclinus flavidus ËVDONÏN' 1970

GemeLLíeLínue fLavídue EVDONIN, t97O

(fig. 6 A4' 18 C)

Typemateniaal : Holotype : een totopnepanaat (ZÏAe-L)
Paratypes : 4 exemplanen in eoupes (aut.).

,Japan, Baai van Possjet.

panatypes (coupes).
Typelocaliteit : Zee van

Bestudeerd materiaal z 2

Litenatuun :

EVDONïNr 1970b: P. t3-21' fig. 4' P. 27, 350 41'
42, 45, schema Ir 47, 49, schema fIr 51.

Beschnijving
Zie oonspnonkelijke beschrijving.

De mannelijke atniale organen.

Het copulatie-ongaan van Gemelticlinus flavidJrs is duidelijk
geconstnueend volgens het conjucta-duplex-type met stenk ontwik-
keld septum en ongeveer axiaal hienin venlopende ductus semina-

lis. Het copulatie-orgaan in zijn geheel heeft de vonm van een

langgerekte peen : het pnoximale, sfenische deel gelegen in het

lichaansmesenchymn het distale deel (de ttpunt van de peertt) ligt
vnij in het mannelijk genitaal kanaal. Het pnoxinale deel is om-

geven doon meendene tagen zich knuisende spienlagen, het distale
deel doon twee lagen diagonaal en loodrecht oP elkaan venlopende

spieren.
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Di'staal is het copulatie-or:gaan stenk nond zíchzel-f geknuld en
vonmt een ware knoop. Nagenoeg axiaal doonheen het geheel (iets
ventraal) venloopt de ductus seminalis. Van een stilet kan hier
geen spnake zijn; het gaat hien veeleen om een gnote penispapil
of, in vengelijking met Duplacronhynchus om een permanent uitge-
stulpte cinnus. Deze is met een dunne (pseudo)cuticula bekleed
en kan ons eventueel een aanwijzing geven hoe een enkelwandig
stilet zoals dat van Djeziraia pandii kan ontstaan zijn.

Volgens onze obsenvaties op de beschikbare pneparaten dningen de

afvoengangen den vesiculae seminales niet afzonderlijk doonheen
het septum. Binnen het septum is'de ductus onpaar. Voon parige
pnostaatblasen('semínaLe bulbi" volgens EVDONïN - de gezwollen,
met prostaatsecreet gevulde afzondenlijke ductus seminales)'
hebben wij ook geen aanwijzingen gevonden. De afvoengangen van
de extra-capsulaire pnostaatklienen dringen samen met de ductus
seminalis doon het septum dat hien tot eenduidelijke sfincter
rond deze porus is gediffenentiêerd.

Het mannelijk genitaal kanaal is omgeven door cireulaire en 1on-
gitudinale spienen, doch niet over:al in dezelfde schikking. ïn
de distale helft ligt de sterke cinculaire spierlaag tegen het
epiteel van het kanaal- aan, de longitudinale liggen uitwendig
hienvan en zetten zich voont nondom het atnium. Proximaalwaants
vendwijnt de stenke cinculaine spienlaag en gaat de longitudinale
tegen de basale membraan van het epiteel aanliggen. Hien ver-
schijnen nu dunne uitwendige cinculaire spieren die pnoximaal
stenker worden, tenwijl de longitudinale vendwijnen.

Het epiteel van het mannelijk genitaal kanaal is over zijn gnoot-
ste lengte gecuticulaniseerd; proximaal is deze pseudocuticula
echter bijzonden zwak. Het epiteel van het mannelijk genitaal
kanaal is duidelijk continu met dat van de penis.

Bespreking

Onze observaties betneffend het copulatie-ongaan van
enkele belangnijke punten af vanGemelliclinus flavidus wiiken r-n

wat doon EVDONIN wend beschreven. Hij maakt geen melding van de
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bespiening van het deel van het copulatie-orgaan dat vnij in het
mannelijk genitaal kanaal 1igt. Dit deel beschnijft hij a1s een

'teutieuLaire buis met breed prooimaaL eíndert of ars een t,buia-
oornig etiLett'. Het bestaan van panige vendikkingen van de af-
zondenlijke ductus seminales tot "eeminaaLbuLbitt binnen het sep-
tum lijkt ons twijfelachtig. Om hieromtrent een definitieve uit-
spnaak te kunnen doen, vnoegen r.rre om meer mateniaal dat we tot
op heden nog niet ontvingen. Mogelijks (doch niet waanschijnlijk)
betreft het hien individuele venschillen.

Met het beschikbaan mateniaal is het momenteel niet mogelijk een
henbeschnijving te geven van de vnouwerijke atniale organen.

Genus DJEZïRAïA scHocl(AERT, t97 t

Diagnose : Duplacnonhynchinae met onpane vescicula seminalis.
Copulatie-ongaan met enkelwandig stilet. Bunsasteel met donsaal
diventiculum.

Typesoont : (door monotypie)
Djezinaia pardii SCHOCKAERT, 1977

Djeziraia pandií scHocKAERT,7971

(fig. 6 AS, 13, 18 D)

Typemateniaal : Holotype : een individu in sagittale eoupes
Panatypes : 2 reeksen coupes, 1 ex. in toto (ïZ-F)

Typelocaliteit : Djezira, 15 km ten z. van Mogadiscio (somalia)
Oppenvlaktelaag van zeer slibnijk zand aan het instnoomkanaal van
de zouttuinen (20-04-1970).

Bestudeend mateniaal : typemateriaal. Het exemplaan dat in toto
er.d íóonaf levend bestudeend.

Literatuun :

SCHOCKAERT, !971 : p. !O2-1O7, fig. 1-4

Beschnijving
Tnaagbewegende, tamelijke plompe dieren met puntig vooneinde,
t12 mm gnoot met licht rood-bnuin pigment opgelost in het mesen-
chym. Panige ogen. Excnetiestelsel wend niet geobser:veend.
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Het lichaamsepiteel is gevuld met kleine eosinofiele secreetdruP-
pels die op het levend dien het aspect hebben van nhabdieten.
Ze ontbneken vooraan.

De topognafie van de genitale onganen in het levend dien is ween-

gegeven in Fig. 13 A. Gemeenschappelijke genitaalPorus ventnaalt
vnij ven achteraan. Een kanaal venbindt het genitaal atnium met

de oopus - (b12. 55) .Dit kanaal is lang en nauw en bekleed met

een zeer dun en kennloos epiteel; het is voornamelijk door longi-
tudinale spienen omlingd. De vitellania zijn zeer onduidelijkt
zowel in levend als in gesneden materiaal; we hadden de indnuk

dat ze ten dele in follikels waren geschikt (nog niet volledig
rijp ? ).

De mannelijke atniale organen
zijn samengesteld uit een onpar:e vesicula seminalis, een Prostaat-
blaas en een enkelwandig ( ! ), subcilindnisch stilet van 84 pm met

subtenminale opening. De vesicula seminalis ligt medio-ventnaalt
de binnenwand is bekleed met een epiteel met duidelijke kennen

en is onningd door spinalig venlopende spientjes. De pnostaat-

blaas is vnij groot en is eveneens omringd doon spinalig verlopen-
de, dikke spienen. Zíj wordt voonzien van twee soonten pnostaat-
secneet die doon grote extna-capsulaire klienen worden geprodu-

ceerd; intna-capsulain komen eveneens ker:nen vool3. Binnenin de

pnostaatbl-aas blijft de axiaal verlopende seminaalduct duidelijk
zichtbaan. Deze ductus seminalis kan soms fel opgezwollen zijn en

een soort intna-capsulaine vesicula seminalis vormen.

Het mannelijk genitaal kanaal waanin het stiLet gelegen is, heeft
geen zichtbaar: epiteel en is pnoximaal doon longitudinale en dis-
taal door cinculaine spienen omgeven. Venden komen ook nog plro-

tractor:en voor^ die aangrijpen op de wand van de prostaatblaas.

De vnouwelijke atniale onganen

bestaan uit een tenminale bunsa die met een gespiende steel in
venbinding staat met het genitaal atrium. Medio-donsaal op deze

bunsasteel zít een groot diventiculum dat eindigt oP twee cuti-cu-
laine hoorntjes met een buisje tussenin.



Het epiteel van het lumen van de bunsasteel en
1um is met een pseudocuticula bekleed, behalve
met het atr"ium. De bunsasteel is omningd door
het diventieuLum doon uitwendig cinculaine en
nale.

10s

van het diventicu-
nabij de venbinding

cir.culaine spienen,
inwendig longitudi-

Het vnouwelijk genitaal kanaal is dunwandig en moeilijk tenug te
vinden. Het rnondt uit in de bunsasteel vlak voondat deze in het
atnium ovengaat. Pnoximaal is de vnouwelijke ductus venbneed tot
een stnomatisch weefsel waanin soms spermatozoiden wenden aange-
tnoffen. De ovovitelloducten monden hier uit. We konden venden
geen volledige zekenheid knijgen of er een venbinding is tussen
het diverticulum van de bunsasteel en het stnomatisch weefsel van
de vnouwelijke ductus.
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Subfamilíe A,eroyhgnehidinae n. subf .

Deïenminatiesleutel voon de genera

Ovarium en testis onpaar Koinocystella
Gonaden panig

Een deel van het pnostaatsecneet wordt
in het mannelijk genitaal kanaal gestapeld.
Tenminale vrouwelijke bunsa aanwezig
Pnostaatseeneet en ductus seminalis(vesicula seminalis) komen duidelijk
afzondenlijk in het mannelijk genitaal
kanaal. Geen vnouwelijke bunsa of twee
kleine bunsae ..:..
Valse vesiculae seminales voonhanden; het
pnostaatsecneet wor:dt in een gespier:d
zijdelings diventiculum van het mannelijk
genitaal kanaal gestapeld. Geen nannelijke
bunsa Hawadlia

4.

Geen valse vesiculae seminales I geen
zijdelings diventiculum aan het nannelijk
genitaal kanaal. Mannelijke bunsa
voonhanden paracnonhynchus

Cinnus met talnijke stekels. Vesicula
seminalis onpaan en vasa defenentia met
dik klienachtig epiteel Acnonhynch-ides
Cirnus met slechts 2 gnote min of meen
gelijke stekels of met één enkelo uit
3 getande l-amellen bestaand cuticulair
ongaan. Vesiculae seninales panig s

Een enkel cuticulain ongaan bestaande uit
3 getande 1ame11en. Twee kleine tenminale
vnouwelijke bunsae Alcha
Cinnus met 2 min of meen gelijke stekels.
Geen vnouwelijke bunsa . Rogneda

5.

Genus ACRORHYNCHIDES STRAND, t92B

Syn. : Acnorhynchus GRAFF, tB82

Diagno.se : Acnonhynchidinae waarvan
la seminalis duidelijk afzonderlijk

de pnostaatblaas en de vesieu-
in het mannelijk genitaal
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kanaal uitmonden. De mannelijke bursa, indien aanwezig, is een

weinig afgescheiden uitbochting van het mannelijk genitaal kanaal.

Cinnus bewapend. Vnouwelijke bunsa afwezig'

Typesoort : (eenstgenoemde soort in GRAFFT 1882)
. Acronhvnchides caledonicus (CLAPARÈDE, 1861)

Determinatiesleutel voon de soorten

t. Cinnus bezet
in gefixeerd
voor"handen

Cirnus met duidelijk
bunsa afwezig

stekels. Mannel-ijke

2. Stekel-dimorf isme in de cinrus weinig
uitgespnoken; geen |tkalkstekelrr in het
mannelijk genitaal kanaal

- Een zes-tal grote stekels medio-dorsaal
in de cinrus, duidelijk verschillend
van de andenel trkalkstekeltt voorhanden
(in levend mateniaal)

met fijne
materiaal.

stekels, onduidelijk
Mannelijke bursa

A. robustus

A. cal-edonicus

A. styliferus

Aerorhgnehídes eaLed.onícus (CLAPAREDE' 1861) STRAND, 1928

(fig. 1 Ï, 6 83' 18 G)

Typemateriaal : onbestaande (?)

Typelocaliteit : Oostkust van het eiland Sky (Schotse Westkust)

Andere vindplaatsen : - Alexandrowsk, Bergen, Helgoland, Pont
illpont, Plymouth, Roscoff, Deense kust

(zíe GRAFF' 1913' P. 326)
- Kristineberg' Millpor"t (l^/ESTBLAD)

Bestudeerd mater:iaa1 : het mateniaal afkomstig van Kristinebeng
ffii-ttittport (1 ex.) verzameld doon lJestblad
(resp. 7922 en 1948) (NHRM-S, det. I^/ESTBLAD en KARLÏNG)

Voornaamste literatuur: en synonymie :

CALAPARÈDE, 1861 : P. !32, P1. 5 fig' 5'
Prostomum caledonicum

ATTEMS,1897.

GRAFF, !882 : p. 319-32O.- p1' X' fig'.16-18 en
táfstfig. -SO Acronhvnchus caledonicus (ook
bij de meeste andère auteurs)
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GRAFF, 1905 : P. 122

--: , 1913 : p. 324-326' fig. 290-292

BRïNKMANN' 19OS : P. 113' pl. a fig. 18-19

SOUTHERN, 1972 z P. 3' 9-10

, 1936 : P. 45' 58

WESTBLADT 7923 z P. 53, 55, 59, 61, 67r 83, 95' 96'
150-155' 156-157' !73.. fie. 3, 72, 13

'1954:P.9
MËïXNER, !924 : p. !, 22, 25, fie. 9 Polycystis

caledonicus
, !925 : p. 262.- 263, 264-265' 273-277, 28O'

285-287.' 288, 288-293, 293.- 298-299' 300, 302,
301, 302, 306' 318-319' 325' 326' 335? pl' II' 6'
pI. Iïï' 23 P. (Acnonhynchus) caledonicus

, 1929 z p. 766

, 1938 : P. 65, 115' fig. 46

REISïNGER' 1926 ; P. 427'429
KARLING' 1931 : P. 14, 15, 21, 24-26

, 1953 : P. 361,

, 1955 : P. 30

, 1956 : p. 226-227.- fig. 31-34

STEINBOCK' 1932 : P. 32t
scHÏLKE, !g7O : p. t57 (cit. ATTEMS, 1897)

EVDONIN, 1970b: p. 7 ) 31, 39, 47, 49, Shema II
SCHOCKAERT en KARLING, 7970 : 9 p' 251-252

SCFiOCKAERT' t97t : P. ttz'tt3

Beschnijving

Deze soort die voldoende uit de litenatuun is gekend, behoeft
geen henbeschrijving. Bovendien lcomt de anatomie grotendeels over'-

een met deze van A. styliferus. De observaties van KARLING (1956t

p. 226-227) en de onze stemmen overeen met de beschrijving van

MEJXNER (1925). Voor de besehnijving van de l-evende dienen ven-

wiizen we naar GRAFF (tBBz en 1913).

Aenorhynehides styLifetus n. sP.

(Fig. 15, 1B H)

Typemateriaal : Holotype : een neeks sagitale coupes
Panatypes : twee totopreparaten (NHRM-S)



Typelocaliteit :

@in
Beschnij ving
De obsenvaties op
voend.
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Konfsfjond, N. Oddane (Noonwegen). Tussen wie-
de brandingszone (KARLïNG, t2-O8-1965)

de levende dieren wenden door KARLïNG uitge-

Dienen met zelfde habitus en uitzicht als
Ook voon rqat het dekepiteel, de pnoboscis
komen beide soorten oveneen.

A. caledonicus.
en de fanynx betneft,

Ook de onganisatie van de atniale organen van beide soonten is
nagenoeg identiek. We venwijzen naar? de in de litenatuun voorhan-
den zijnde beschnijvingen van A. caledonicusr êD naan Fig. 15 C.

We bepenken ons hien tot het beschnijven van de kenmenken die
A. stylifer}s van A. ealedonicus ondenscheiden. Deze kenmerken

zíjn alleen te vinden in de

Mannelijke atriale organen.
Bij levende exemplanen valt de gnote stift op die zich in de cir-
nus bevindt. Deze is 752 ym lang (1 ex.), min of meer pluimvonmig
met knotsvonmige basis en spits uitlopend distaal einde. Het gaat
hien zeken niet om een cuticulaine formatie : bij gefixeerde ex-
emplaren is zíj volledig of pnaktisch volledig verdwenen, vermoe-
delijk opgelost doon het zure fixatief, wat laat veronde::stellen
dat zij uit kalkzouten is opgebouwd. ïn één den totopnepanaten
was nog een aanduiding van de proximale knots te zien (1).
De basis van de stift bevindt zich nabij de prostaatblaas en kan

blijkbaan bewogen wor:den doon de longitudinale spienen en de ne-
tnactonspier die hien op het mannelijk genitaal kanaal aangrijpen.
0p coupes kon, ondanks zongvuldig nazicht in dit venband, geen

enkele aanwijzíng gevonden worden van de kalkstift, noch van de

(1) Het andene individu in toto is geel gekleurd en hoogstwaan-
schijnlijk gefixeend in Bouin; het exemplaar. waar de stift
nog zichtbaan was, is kleunloos, het fixatief eenden neutraal
of slechts zwak zuur.
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plaats waar hij zieh bevonden heeft.

Een tweede belangnijk punt waandoor A. stylifenus ook op couPes

van A. caledonicus kan ondenscheiden worden, zíin een zes-taI
gnote, blijkbaar: nobiele stekels medio-donsaal in de cirnus. De

doonlopende cuticulaine laag die de cirrus bekleedt ventoont
hier halfsfer:ische uitholl-ingen die met een minden kleurbane sub-

stantie zijn gerTuld en die op hun beurt een lichte uitholling
naar het lumen toe ventonen. Hierop rranticuleertrr de convexe ba-

sis van de stekels. Het geheel krijgt dus het aspect van een ge-

wnicht. Het I'mobielerf deel van de gnootste stekels (tweede en

derde) meet in de couPes t2 à 13 pm, de andere stekels 5 tot 8 /rm,

waarbij de gnootte naar voren en naan achteren toe afneemt.

Acronhynehides yobustue (KARLING, 1931) STRAND ' 1928

(Fig. 16)

Typemateniaal : Neotype : een reeks couPes (NHRM-S)

ïn het r"ijke materiaal van deze soort bleken slechts twee indivi-
duen aanwózig te zijn die als waarschijnlijke syntypes kunnen wor-
den beschouwá. De cóupes blijken echter: nagenoeg waardeloos. Een
anden exemplaan dnoeg de vermelding ttholotypilr 

-aangebnacht doon
IGRLING. tiét is we1 áfkonstig van de typelocaliteit' maar wend
pas in 1933 gevangen ! lrle stellen voon dit exemplaar als neotype
te beschouhren.

TVpelocaliteit : Baai van Knoganviken (75 cm diep), nabij
ffiland) (KARLïNG)

Voonnaamste andene vindplaatsen : zíe KARLINGT 1963a, P. 18.
áTte brakwaterbiotoPen van de

Eunopese Atlantisché kusten vool3 (slikke van Nieuwpoont).

Bestudeend mateniaal : een 10-ta1 neeksen couPes van individuen
elocaliteit (NHRM-S).

Levend eiemplaar afkomstig van Nieuwpoort.

Voonn+amste litenatuun en synonymie :

zíe KARLING, 1963a: P. t7
EVD0NÏN, 1970b: P. 9? 39' 40

SCHILKE' t97O : P. 157

Beschnijvilg
Zie oorspnonkelijke beschnijving.
De uitermate gedetailleerde beschrijving van KARLING (1931) laat
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weinig ruimte voor aanvull.ingen. Bovendien publiceende hij zeLf
enkele aanvullende obsenvaties oven het rnannel.ijk genitaal stel-
sel in 1956 (p. 226-227), waanbij hij wijst op de aanwezigheid
van een frendoknien orgaantjert (ad) en enkele bemerkingen geeft
in venband met de bespiening van het mannelijk genitaal kanaal.

Het vnouwelijk genitaal stelsel beschnijft KARLING (1931, P. 27)

als bestaande uit een ductus communis (= vnouwelijk genitaal ka'-

naal) die ttendigt hínten einem knttftigen Sphinkter mit eínem

g?o8sen, muskeLfneien Saek't. In zijn korte beschrijving van 1963a

(p. 18) spneekt hij ditnaal van een t'muskeLsohuaehee Reeeptaculum

semínis,,. Een gediffenentiëerde eindstandige bunsa (of receptacu-
1um seminis) bestaat er echten niet. De plaats waan de beide ovi-
ducten samenkomen kan wel stenk uitzetten om het sperma te ont-
vangen en op te stapelen. Ook MEÏXNER (1938, fig. 63) beeldt het
vnouwelijk genitaal stelsel als zodanig af.
Venden stippen we de aanwezigheid van sterk ontwikkelde klier:en
aan die distaal van de eindsfincter in de vrouwelijke ductus uit-
mondenr êD die we in de litenatuun nergens ver:meld vonden.

Bespreking van het genus Acrorhynchides

Mannelijke atniale onganen.

Bij het vengelijken van de Fig. 15 C en Fig. 16 A, valt onmiddel-
lijk het verschillend aspect op van het mannelijk genitaal stel-
sel van A. stylifenus (1) en dat van A. nobustus.
De cinnus van A. ,nobustus is relatief veel langer dan bij de ande-

ne twee soonten en slingent zich als een soepele buis tussen de

vesicula seminalis en het atrium, terwijl- deze van A. stylifenu?
nagenoeg perfect mediaan is gelegen. Behalve de verschillende
grootte en vorm van de vesiculae seminales en van de pnostaatbla-
zen, is ook hun ligging t.o.v. elkaan niet dezelfde. Bij
A. styliferus mondt de pnostaatblaas constant aan de ventrale zíi-
de van de cinnus uit, bij A. nobustus echter lateno-do:rsaal.

(1) Wat hier gezegd wordt voor
voor A. caledonicus en vice

A. styliferus geldt telkens ook
vet?sa.
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De vaste ligging bij de eerste soort(en) wondt o.a. venzekerd
doon het feit dat de longitudinale spieren van de vesicula semi-
nalis nond de pnostaatblaas lopen alvonens ziciil voont te zetten
in de longitudinale spienen van de cinnus. Zoals KARLING (1956,

P. 226) tenecht opmerkte, bnengt contnactie van deze spienen een
leegdrukken van de sec::eetampulle teweeg.
Kenmerkend voor de Acnonhynchides-soorten zijn de brede vasa
defenentia, met een hoog, basofiel epiteell met talnijke vacuolen
en gnote kernen. Bij A. nqbustus vensmallen de vasa defenentia
pas aan hun uitmonding in de vesicula seminalis, tenwijl zíj bij
de twee andene soorten reeds eer:der tot een smal buisje vernauwen.
Het epiteel der vasa defenentia heeft ongetwijfeld een klier:func-
tie (ttdní)eige Vasa defenentia't van de duitse auteuns) en hebben
hun venmoedel-ijk homoloog in de parige vesiculae seninales van
andenr, Polycystididae (b12. 48 ) .

Genus K0INOCYSTELLA KARLTNG,1952

Diagnose : Acrorhynchidinae met onpane gonaden, tussengeschakel-
de pnostaatblaas en onbewapende eirrus. Vrouwelijke ductus tot
vaginaalbursa en receptaculum seminis gediffenentiëend; het ova-
rium en het vitellarium monden proximaal in het neceptaculum se-
minis uit. Geen tenminale vrouweliike bursa.

Typesoor:! : (monotypie)
Koi4ocystella inerinis KARLïNG, 1952

KoinoegeteLLa ineymie KARLïNG, 1952

(Fig. 1 P)

Typenateriaal : Holotype : een reeks dwanse coupes (NHRM-S)

Typelocaliteit : Zuid-Geongia (Antanctis). Tussen wienen bij
Grytviken op 22 m diepte.

Bestudeend mateniaal : Holotype

Litenatuur: :

IGRLING, 1952a: p. 36-38, fig. 22-23, p. 39, 40
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Ï:"*': i::: ,:: :::-,,,,P. 1eo, 202,2!o,272,
278, 2t9

EVDONIN' 19701: p. 7r 34r 410 47r 48r Schema ÏI
SCHOCKAERT en KARLÏNG' 1970 : P. 251

SCHOCKAERT' t97! : P. 113

Beschnijving
zie oorspnonkelijke beschrijving

Bespneking

Deze soont werd oonspnonkelijk doon KARLING als een koinocystide
beschouwd, o.m. op basis van het feit dat de pnostaatblaas tussen-
geschakeld is. Pas na de ontdekking van de Panacnonhynchus-soorten
werd K. inenmis bij de Polycystididae ondengebnacht (KARLING' 1955).

Indendaad zijn de voonnaamste diagnostische kenmerken van de fa-
milie voonhanden (cfr. pnoboscis en fanynx).
Hoewel het onpaan zijn den gonaden bij Koinocystella, de homoge-

niteit van de subfamilie enigszins venstoort, bnengen we dit ge-

nus op gnond van andene kenmenken toch onden bij de

Acnorhynchidinae.
De mannelijke atniale organen vertonen een vnij grote gelijkenis
met deze van Par:acnonhynchus, tenwijl de stnuctuur van de vrouwe-

lijke hulponganen eenden aanleunt bij deze van Acnonhynchides

soorten.

Genus PARACRORHYNCHUS KARLING' 1956

Diagnose : Acronhynchidinae met terminale vrouwelijke bunsa.

Mannelijke bursa eveneens aanwezig. Copulatie-ongaan met tussen-
geschakelde prostaatblaas .

Typesoont : (doon oorsPronkelijke aanduiding)
Paracnonhynchus axi KARLING, 1956
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Detenminatiesleutel voor de soorten

t. Cinrus zonden stekels ..... P. axi
Cinr:us met stekel-s P. U."*.r,*i"

-Paraerorhgnehue ari KARLTNG,1956

B.)t

sagittale coupes (NHRM-S)

zandig slik, 8-10 m.

(Fig. 1 N, 6

Bestudeend maten'iaal : Typemateriaal

KARLING, 1956 : p. 190' 197, 198' 2O2, 2tt, 2t2
2t3', 216, 2!9, 22!-222, fig. 2!-23, P. 225

Typemateriaal : Holotype : een neeks

TypeLocaliteit : Kielèr Bucht (AX),

Literatuun :

, 1964 : p. 179

EVDONïN, 1970b: p. 7'
SCHILKE, t97O : p. t62
SCHOCKAERT en KARLING'

SCHOCKAERT' 7971: P.

Beschfij ving
Zíe oorspronkelijke beschnijving.

Literatuur :

31, 42, 47, 48, 49, schema Iï

1970 : p. 25í, 252

to7, 113

,
, 226

Typemateriaal : Holotype : een neeks dwanse coupes (NHRM-S)

Typelocaliteit : Bergen, tussen wieren (WESTBLAD)

Andere vindplaatsen : Rànnefjordenó Ma:riholmen : in een zout-
@08-1s6s).

Paraerorhgnehus ber g ensi s KARLïNG,1956

Bestudeerd materiaal : - Holotype
één exemplaar gevonden doon KARLING te
Rànnefjondenó (totoprep. ) (NHRM-S) .

KARLING, 1956 : p. 190' 197' 2O3' 2!t' 273, fie. 18 b'
278, 224-225, fig. 2B-30.

Beschnij ving
Zíe oorspronkelijke beschnijving.
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Bespreking

Naan een mondelinge mededeling van Prof. KARI,ÏNG die het exem-

plaar van Ránnefjordenó levend bestudeende, zou de penisachtige
uitstulping van de cinrus geen blijvende stnuetuur zijn. Het man-

nelijke genitaal kanaal is dus volkomen vergelijkbaar met dit
van P. axi: op de cuticulaine stekels en de ster:kene ontwikkeling
van de nannelijke bursa na.

Genus HAWADLïA scHoCKAERT, 1977

Diagnose : Acronhynchidinae zonden mannelijke bursa. Het prostaat-
secreet wondt opgestapeld in een zijdelings diverticulun van het

nannelijk genitaal kanaal. Vasa deferentia tot valse vesiculae
seminales gezwollen. Vnouwelijke bunsa tenminaal. Sterk gespierd

vnouwelijk genitaal kanaal, waarin distaal de ovovitelloducten
en accessorische klieren uitmonden.

Typgsoont : (doon monotYPie)
Hawadlia PaPii SCHOCKAERT' 1971'

HauadLia papii SCHOCKAERT' t97t

(Fig. 6 82, 14, 18 F)

Typemateriaal : Holotype : een reeks sagittale coupes
Panatypes : twee totopneparaten en twee r:eeksen
coupes (fZ-F)

Tvpelocaliteit : Even ten N.
ffie plaatselijke
in een plasje in een grot van
bij laag tij (20-04-1970).

Literatuur :

Beschrij ving
hlitachtige, tanelijk plonpe dieren,
in Fig. 14 A.

Excnetiestelsel niet gezien. Ogen en

van Mogadiscio (Soma1ia), in een 1o-
naam Hawadli. Zeer gnof kiezelzand
de falaise in het hoog eulitoraal,

SCHOCKAERT' 7977 : p. tO7-tt3, fig. 5-8

t12 mm gnoot. Habitus zoals

rhabdieten voonhanden.
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Genitaalporus gelegen in het midden van de achterste lichaams-
helft; atrium bekleed met een ke::nloos, hoofdzakelijk oseudoge-
ciliêend epiteel. Atriale klieren voonhanden.

Mannelijke atniale onganen.
Het mannelijk genitaal kanaal kunnen we in drie ondenafdelingen
scheiden. Het distale deel fungeert a1s ciruus, bezit een pseudo-
geciliëerd epiteel en is omringd doon inwendige cinculaine en
uitwendige longitudinal-e spienen. Medio-donsaal, in zijn meest
distale deel vertoont de cirnus een kleine uitbochting. Pnoximaal
staat de cirnus in verbinding met een centnale nuimte die
althans naar de ciruus toe bekl-eed is met een hoog, gelobd en
kernhoudend epiteel. Aan de linkenzijde vertoont deze nuimte een
gnote zak naar voren toe. In dit diventiculum wordt het pnostaat-
secneet opgeslagen en fungeert als een soont prostaatbfaas. Het
pnostaatsecneet, afkomstig van een gnote massa klieren, wordt naar
het diverticulum gevoend doorheen een brede ductus die ventro-
lateraal rechts met de centrale holte in verbinding staat. Deze

ductus is omgeven doon zwakke circulaire spienen, het diventicu-
lum doon sterke.
Dorso-1atenaa1 rechts puilt de vesicula seminalis uit met een

kleine penisachtige papil in de centrale ruimte.
fn deze papil zagen we een zeer fijnkornelig eosinofiel secreet.
De vesicula seminalis zelf is bekleed met een plat epiteel net
enkele afgeplatte kennen en is omningd door een zwakke spi.erlaag.
De vasa defenentia zijn tot een paar spierloze valse vesiculae
seminales opgez\^/ollen.

Vnouwelijke atniale organen.
De terminale bursa bezit een steel die eveneens in drie secties
kan ingedeeld worden. Het langste pnoximale deel is sterk gespierd
en bezit een licht gecuticulariseerde binnenwand. Sperma komt
hier voor, dat bij de levende dieren levendig bewoog.
Het epiteel van het rniddelste deel is niet gecuticulariseend, wel
kernloos. fn dit deel monden lateraal de oviducten, en latero-
ventraal een.paar accessorische klieren uit. Het meest distale,
smallere deel van de bursasteel - tevens vrouwelijke duct - heef-t
een pseudogeciliëend epiteel en is omningd door longitudinale
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spientjes, beharve aan de doongang naar het atnium, waar een
sfineten voonkomt.

Genus ROGNEDA ULJANIN, 7870

(Fig. 6 B,* )

Diagr-rose : Acnonhynchidinae met parige vesiculae seminal-es. Cinrus
met slechts twee + gelijke cuticulaine stukken die door een sten-
ke spienbulbus omvat worden. De pnostaatblaas bevindt zich tussen
de twee en mondt samen met het eindstuk van de ductus seminalis
op een papil vnij in het nannelijk genitaal kanaal uit. Mannelijke
bursa goed ontwikkeld; vnouwelijke bur:sa ontbneekt.

Typesgont : (oonspnonkelijke monotypie)
Rogneda minuta ULJANïN, 1870

Andene soonten :

R. anglica KARLING, 1953

R. capulata IGRLïNG, 1953

R. cincta BRUNET,1969
R. falcata BRUNET, 1965
R. hibennica (SOUTHERN, 1936)
R. palula BRUNET,1969
R. polynlrabdgta AX, 1959

B. neticulata BRUNET, 1969
R. steueni (STEïNBOCK, 1933)
R. tnipalmata BEKLEMISCHEV, 1927
R. westbladi KARLING, 1953

Subspec. westbladi en gallica AX, 1956

voon een ovenzichtelijke beschrijving van de soontenn hun
logie en hun systematische venwerking, venwijzen we naar
gnafie oven het genus van KARLïNG, 1959.
BRUNET (1966 en 1969) heeft een aantar nieuwe soonten uit
Middellandse zee aan het genus toegevoegd.

morfc'-
de mono-

de
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Detenminatiesleutel voon de soorten

zie BRUNET' 1969' P. 220-221.

Genus ALCHA MARCUS' 1949

Diaggose : Ac::orhynchidinae met panige vesicuLae serninales. De

cutieulaine delen in de cirnus bestaan uit getande lamellen die
een eenheid vonmen; zíj bevinden zich in een zijdelings diverti-
culum van het mannelijk genitaal kanaal. De prostaatklieren mon-

den uit in het manneïijk genitaal kanaal tussen dit diventiculum
en de ductus seminalis. Mannel-ijke bursa voorhanden. Twee kleine
vnouwelijke bunsae staan elk in venbinding met het vrouwelijk ge-

nitaal kanaal door een cuticulair buisje.

Typesoont : (door: monotYPie)
Alcha evelinae MARCUS' 1949

Aleha eoelinae MARCUS' 1949

Typemateniaal :

(Fig. 1 C' 6 85, 17 A-D)

Lectotype : een reeks scheef sagittale couPes
Panalectotypes : twee totopnepanateno enkele se-
ries coupes (NHRM-S)

Baai van Santos (Eiland Palmas) en eiland
eulitonaal (juiste vindplaats niet aangeduid oP

Bestudeerd materiaal : Typemateniaal.

Literatuur :
MARCUS' 1949 : P.
MARCUS en MARCUS'

KARLïNG ' 1952Ë: P.

, 19524: p.

' 1953 : P.

' 1956 : P.
EVDONIN' 1970b: P.

32-3 3, fig. 3B-41, P. 97

1951 : p. 3r 14

30, 31

28

362

209, 215

7

T elocaliteit :

Sáo ffiasTïáo in
pneparaten ! )
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Beschrijving
Zíe oorspronkelij ke beschrijving'
lingen dienen echter aangebnacht
organen.

Enkele correcties en aanvul-
aan de beschnijving der atriale

Mannelijke atniale organen.

MARCUS geeft geen afbeelding van het cuticulair apparaat; in zijn

neconstnuctie van de atniare organen geeft hij het zeer schema-

tisch weer a1s drie eenvoudige, naast elkaar liggende stekeJs en

beschrijft het ook als zodanig (tttxes Lamínas eneuroadas e eus-

pid.atastt). In werkelijkheid is het cuticulair orgaan zeen inge-

wikkeld van bouw. Het blijkt te bestaan uit een min of meer dr-ie-

hoekigebasaleplaatmetverstenkteranden(Fig.17c:A,B,c)
waarop een drie-tal dunne paletten (Fig. 17 c : 1, 2r 3) zijn in-

geplant. Het eerste palet, eveneens ongeveer driehoekig, is aan

één zijde met de basale plaat verbonden, terwijl é'én der vrije

zijden van korte tandjes is voorzien. Het tweede palet heeft de

vorm van een trapezium en zit met zíjn kontste zijde vast aan de

basaleplaat;devrije(breedste)zijdeiseveneensvankorte
tandjes voorzien. Het derde palet is opnieuw driehoekig, maar zít

met een hoek op de basale plaat vast; de vnije tegenoverliggende

zijde is voor: de twee derde glad' vooll één derde getand' Pal-etten

2 en 3 zí1n ongeveer even lang en duidetijk langer dan palet t'

ze liggen geen van a1le in hetzelfde vlak en zijn bovendien ver-

sierd met talnijke plooien die een duidelijk inzicht in de gehele

structuur fel bemoeirijken. We hebben de indruk dat palet 2 en 3

in mekaar overgaan. Het geheel meet 40 ;:m op 25 pm (gnootste

lengte en breedte).
Het cuticu]ain orgaan is gelegen in een cefaal genicht diverti-

culum van het mannelijk genitaal kanaal. Caudaal van dit diverti-

culum monden aan de r:echterzijde eerst de prostaatklieren en ver-

volgens de korte ductus seminalis in het mannelijk genitaal kanaal

uit.
De prostaatklieren monden niet uit rondom de ductus seminalis

(MARCUS, fig. 41) maar aan éé.n ztid.e envan' Alhoewel de strengen

van deze klieren niet zo sterk geconcentreerd zijn als bij de

Rogneda-soonten, doen ze toch sterk hienaan denken'

Distaalwaarts van de uitmonding van de ductus seminalis gaat het
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mannelijk genitaal kanaal tanelijk sterk uitzetten en bevat hien
steeds sperma en eventueel pnostaat-secreet. Deze dilatatie is
ongetwijfeld de mannelijke bunsa en niet een intenne vesicula se-

minalis waanin sperma en pnostaat-secneetwonden gemengd (MARCUSt

p. 33). De venbinding met het atnium wondt tot stand gebracht

doon een venticaal lopende, nauwe sectie van het mannelijk geni-
taal- kanaal.

Vrouwelijke atniale onganen.

Het vrouwelijk genitaal kanaal is een nauwe buis r omningd doon

sterke cinculaire spienen die tot een drieledige sfincten gedif-
ferentiëend zijn in de pnoximale helft van het kanaal.
Dit laatste eindigt in een weinig uitgesproken verbreding waarin
latenaal de ovovitelloducten uitmonden. De vitelloducten vervoe-
gen de door longitudinale spientjes omgeven oviducten, net, voon-

dat d,eze het vnouwelijk genitaal kanaal bereiken. 0p het tenmi-
naal deel van het vnouwelijk genitaal kanaal zitten twee ovoiede,

holle blaasjes aangesloten, bekleed met een tamelijk dik epiteel
dat een kern bevat. In het lumen komt een kleine ophoping van

sperma voor; het lumen staat met de vrouwelijke ductus in verbin-
ding langs een kont cuticulain buisje. Deze blaasjes kunnen het-
zi als bunsae, hetzij aIs neceptacula seminis beschouwd wonden.

Tussen de zeer dicht naasteen liggende cuticulaire buisjes monden

enkele accessonische klienen uit.

Bespreking

Alcha evelinae werd door MARCUS als een koinocystide besehouwd.

KARLING (1952 a, p. 28) spreekt voor" het eerst het vermoeden uit
dat het hier om een polycystide gaat.
De stnuctuur van de pnoboscis en de aanwezigheid van cuticulaire
tandjes aan de pnoximale opening van de fanynx (MARCUST p. 32) be-

wijzen de juistheid van dit vermoeden. In 1953 gaat IGRLING (p.

362) een stap ver:den en acht het niet uitgesloten dat Alcha

evelinae we1 eens een Rogneda-soort kon zí1n. Nu de cuticulaine
structunen van A1cha beter gekend zijn, moeten we dit echter defi-
nitief uitsluiten. Een nauwe venhrantsehap met het genus Rogrleda

is echten duidelijk. Ook bij sommige Rogneda-soorten bevinden zich
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de cuticulaine delen in een enigszins zijdelings gelegen diventi-
culum van het mannelijk genitaal kanaal (KARLTNG, 19s3, p. 362).
V'lij hebben ook reeds ge$rezen op de gelijkenis van het pnostaat-
ongaan. Beide genena hebben parige vesiculae seminales, een man-
netijke bunsa en een karaktenistieke pigmentatie.
Buiten de cutieulaire delen van het copulatie-orgaan is ook het
vnouwelijk genitaal stelsel lichtjes verschillend van bouw, ter-
wijr in het genus Alcha geen atnium superius en inferius gedif-
ferentiëend zijn.
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Subfamilíe Polgeyetidinae (GRAFF, 1905) n' gnad'

Detenminatiesleutel voor de enera en su enera

t. Vnouwelijke bunsa afwezig
Vnouwelijk bunsaal orgaan

- Accessonisch cuticulair ongaan
ontbneekt

3. - Mannelijke bursa aanwezig Polycystis Polycystis.

- Mannelijke bunsa ontbreekt ""t""'

4. Stilet zee? kont (18-40 FIn).
Zoet waten OPisÏhocystis
Stilet lang ( 1OO ,1rm).
Marien

Vnouwelij ke afvoerwegen
omgevormd tot necePtaculum
semanas en rn verbinding
met mannelijk genitaal
kanaal
Vnouwelijke bursa duidelijk
terminaal. Geen contact met
mannelijk genitaal kanaal

Polvcystis PoIYcYstoides

Polycystis PolycystelIa

2. - Accessorisch cuticulair ongaan
voorhanden Antibqlgcrïtynchw-

q,-

Accessonisch cuticulair orgaan
afwezíg
Accessorisch cuticulain ongaan
aanwezig

Stil-et klein en necht.
Accesso:rische klieren in mannelijk
genitaal kanaal aanwezig ' Progyraton

Stilet gebogen. Geen accessorische
klieren in mannelijk genitaal
kanaal FungoÊhynchus

Slechts diffuse accessorische
klienen monden uit in het
mannelijk genitaal kanaal 9

Accessonische klienen stenk
ontwikkeld, geconcentreerd en
geassoeiëend met het accessorisch
Ëuiicur"ir ongaan 10

6.

7.

8.
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9. - Accessonisch cuticulain orgaan
ver verwijdend van pnostaat-
stilet; ductus seminalis mondt
uit in de buunt van het
accessorisch cuticulair ongaan poo"ggystis.

- Prostaatstilet en accessorisch
cuticulain ongaan vlak naast
el-kaan gelegen met de uitmonding
van de ductus seminalis tussen
beide, het geheel omningd door
een sterke spienmantel Austronhyrc,lrus

10. - Accessonisch cuticulain orgaan
min of meer hoefijzervonmig
met talnijke stekels ctnctwr:Ïrynchus
Accessonisch cuticulain ongaan
naaldvormig phononhy*chgg

Genus POLYCYSTIS K0LIIKER. 1845

Diagnose : Polycystidinae met panige vesiculae seninales en zon-
den accessonisch cuticul-air orgaan in het mannelijk genitaal
kanaal. Mannelijk of vnouwelijk bursaal orgaan al of niet aanbre-
zig. Accessonische klienen in mannelijk genitaal kanaal- aI of niet
aanwezig

Typesoont : (doon oorspronkelijke monotypie)
Polycysïis nàgelii KOLLïKER, 184S

Subgenus P0LYCYSTIS n. subg.

Diagnose : Polycystis-soor:ten zonder vrouwelijke bunsa, maar rnet
goed ontwíkkelde mannelijke bunsa. Accessonische klier:en in het
mannelijk genitaal kanaal steeds voonhanden. Ovania sferisch.

Typesoort : Polycystis _(Polycystis) nágelii K0LLTKER, 184s

Determinatiesleutel voor de soorten

!. - Stilet distaal bestaande uit
twee kanalen, steeds met gladde
nand p. gabniellag
Stilet andens .... r
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2. Rand van het stilet duidelijk
tenuggeslagen, vaak met lange
spooll of gekantelde nand P. náeelij:
Stiletnand niet duidelijk tenug-
geslagen, steeds met gekantelde
of getande rand ...... P. onientalis

Polyeyetie (PoLgeyetis ) nd,gelii KoLLïKER, 1845

(fig. 1 F-G, L-M, 2 A, D-F, 5 A-B, T !, 19 A-B)

Typemateniaal : onbestaande

Typelocaliteit : Messina, tussen wieren

Andere vindplaatsen : Reeds sinds het einde van vorige eeuw is
@an de Eunopese Noor:d-Atlantische Ëusten, de
Middellandse zee en de Zwante zee, alsook uit de oostzee en de
Zee van Mar:mana (zie GRAFF, 1882 en 1913). we vonden deze soont
eveneens in Somaliland.

Bestudeend mater:iaal : - ïndividuen afkomstig van Bengen
(Noonwegen) en van Varna (Rusland) (NHRM-S)

Meendene individuen afkomstig uit de
Middellandse zee (BRUNET) (aut. )

- Meerdene exemplanen van Sonalia die
tevens levend konden wonden bestudeend fiZ-P).
Voonnaamste litenatuur en synonymie :

KOLLIKER, 1845 : p. 97-99
GRAFF, 7882 : p. 322-324, p1. X, fig. 7-7, pl. XI,

fie. 1-19, tekstfig. I F (Macronhynchus nágelii)
,1905: p.130-131, pI. ïV, fig.4-5, p.109,
127, 728

;;;;,i;il^:,::,:- :' :' 
")", 

_,::" 

":2 

7 0
(Macnonhynchus nàgeIii) en p. 275-277

: I t tt(M. keffensteinii)
GAMBLE, 1896 : p. 49

MEïXNER, 1924 : p. t, 25, 27

, !925 : p. 260, 261,
273-277, 2BO, 288-293,
320-321, 326, 327, 335,

, 1926 z p. 577

, 1929 : p. 766

, 1938 : fig. 52, p.

262, 264-265, 271, 273,
298-299r 301, 3O2r 306,
p1. ïf, 7

11s
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REïSïNGER, 1926

MARCUS, 1948 : p

,1954b:
SOUTHERN, 1936 :

: p. 428
. 129

p. 20

P' 45'
KARLïNG, 1956 : p. 23O,

n 1952a: p. 27

1 1953 : p. 349

RïEDL,1956: p.145
r 1959: p.326

58

fig. 39-48

AX, 1959 : p. 119, 154, 161

BEAUCHAMPS, 1961 : p. 77O, fig. 91

:::0"'*: iï:,, i: ;:',;:;,1';nlouo. 41 , 42,schema ï,
p. )7 , Schema f I, p. 51

Bespreking

GRAFF (1882, p. 323-325, 1905, p. 130 en 1913, p. 329) I^rees op de

vaniabele structuur van het prostaatstilet. fn pnincipe vonmt het
stilet een eenvoudige bnede trechter met tenuggeslagen nand. De

vooïlnaamste vaniaties die zouden optneden bestaan in de aanwezig-
heid van een min of meer lange spoor^; venden kan de nand gIad,
gekanteld of getand zíjn Deze laatste twee vanianten wenden in
de Sonaliaanse populatie aangetnoffen; een spoor ontbnak echten
steeds. A1le exemplanen afkomstig resp. van Noonwegen, Rusland
of de Middellandse zee, hadden een pnostaatstilet met een lange
spoor?. tíe wa::en dus niet in de gelegenheid frgemengde" populaties
te bestudenen; uit de litenatuur kan eveneens niet worden uitge-
maakt of beide vonmen (gespoonde of niet gespoonde) in eenzelfde
populatie ooit wenden aangetnoffen. ïndien mocht blijken dat de

populaties met een gespoond en deze met een niet-gespoond stilet
steeds gescheiden voonkomeno dan zou men deze a1s afzondenlijke
subspecies of species kunnen beschouwen.
De detenminatie van de Somaliaanse exemplaren a1s P. nágelii
beschouwen r^re in ieden geval als voorlopig.



PoLgeyetie (eoLgegstis) gabriellae

(MARCUS,1948)

(Fig. 1 B-C' 9 A, 19 G-E)

, 1953 : P. 361

o 1956 : P. 206

t26

KARLïNG, 1952

Typemateriaal : Lectotype : een totopnepanaat
Panaleàlotypes : meendere exemplaren in toto en
zeer nijk màteniaat onder vorm van coupes (NHRM-S)

: Baai van Santos (Eiland Palmas, Bnazilië) tussen
sublitto::ale franj e.

Bestudeerd materiaal : Typemateriaal

Liter^atuur en synonymj-e :

MARCUS' 1948 : P. 130-133, fie' 26-31
(Zuccania gabriellae)

KARLÏNG,1952a: P.27

Beschrijving

Het stilet van P. gabriellae is relatief zee? gnoot (77 ym, lecto-
type) en distaal tot twee kanalen gediffenentiëerd. De bouw van

het stilet kon aan de hand van een neeks couPes waarin het stilet
dwans was getnoffen, tamelijk precies geanalyseend worden (fig'

19 f). De beide kanalen worden gevormd door plooivorming van het

inwendig stilet, dat echten op zi3n beunt doon instulpen van het

uitwendige ontstaan is. Dit is zonder meel? duidelijk uit het as-

pect van de doorsnede in de meest distale delen (Fig. 19 F'*-Z)'

De plaats van 'rinvaginatie" blijft als een overlangs venlopende

gleuf bestaan.
we moeten KARLÏNGts venonderstelling (1956, p. 206) als zouden

beide kanalen dienen als afzondenlijke afvoergangen voor sPerma

en pnostaat-secneet, weenleggen. De ductus seminalis mondt immers

uit in het rnannelijk genitaal kanaal aan de tegenovergestelde zíi-
de van de geu1, dus langs de'rgeslotenttzijde van het stilet'
Het stilet doet duidelijk alleen dienst voor de afvoer van Pros-
taat-secreet. We hebben echter geen aanwijzingen gevonden a1s

zouden beide kanalen van het stilet afzondenlijk de twee soorten

pnostaat-secreet afvoenen (MARCUS, 1948, p' 732)'

Tvoelocaliteit
wl-eren van oe
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Polgeystie (PoLgegetís) orientalís EVDONïN, 1969

(rig. 19 c-D)

Typemateniaal : Holotype : totopneparaat (Zï Ac-L)
Panatypes : totopr.eparaten en neeksen coupes(aut. ) .

Typelocaliteit : Possjet Baai, Japanse zee

Bestudeend materiaal : enkere exemplanen afkomstig uit de type-
epanaat.

Litenatuun :

EVDONIN, 1968 : p. 32-40, fig. 1-4

Beschnijving

Het stilet van P. onientalis vertoont tamelijk veel gelijkenis
met dat van P. nágelii (niet gespoonde vonm). De nand is echten
niet duidelijk tenuggeplooid. Het uitwendig stilet vonmt een lain
één zijde getande flap, tenwijl het inwendige stilet
vennauwt, rechtdoon loopt en schuin eindigt. Eén zijde hienvan is
sterker gecuticulaniseend dan de andere. De basisstnuctuun her-
innent vaag aan die van het stilet van P. gabniellae.
ËVDONIN beschrijft het stilet a1s tteen brede tpeehter met tuee
uitsteekseLs en een gekartelde rand". Dit is inderdaad het as-
pect dat het stilet venknijgt wanneen het bestudeerde dien niet
sterk platgednukt is. Ook de oriëntatie van het stilet heeft van-
zelfsprekend zijn belang.
Ïn tegenstelling met P. óàgelii komen donsale integument-retnacto-
nen voor: die met het proboscis-appanaat geassociëend zijn
(EVDoNïN, 1968).

Subgenus POLYCYSTOfDES n. subg.

Diagnose : Polycystis-soor:ten zonden vnouwelijke noch mannelijke
bursa. Aecessonische klieren in mannelijk genitaal kanaal al of
niet voorhanden. Ova::ia sfenisch.

Typesoort : Polycystis (Polycystoides) gnoenlandica
(LEVTNSEN,1879)
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Determinatiesleutel voor de soonten

7, - Accessonische klienen voonhanden
in mannelijk genitaal kanaal.
Ductus seminalis niet oPge-
zwollen P. groenlandica

- Accessonische klienen ontbreken
in mannelijk genitaal kanaal.
Ductus seminalis stenk gezwollen
en met sperma gevuld P. crocea

PoLyeystíe (PoLgeystoides) g"oenlandiea

(LEVTNSEN, 1879) GRATF, 1913

(Fig'. 20 A-D, 22 A' 23 A)

Typemateriaal : onbestaande

Typelocaliteit : Disko-Baai, Egedesminde, Gnoenland

Andere vindplaatsen : Solowetzki-eilanden, Witte zee (SABUSSOW).
25 m diepte in grof schelpengnuis en Lille

Vandóy, eveneens in grof schelpengnuis (Noorwegen, Espegnend
KARLÏNG).

Bestudeend mateniaal- : mateniaal van Tekslo (1 totoprepanaat en
(NHRM-S).

Literatuun t 
,rurrrr*, tgTg: p. 1g3, p1. 3, fig. 16 Gyrator

groe.nlandica
GRAFF, !882 z p. 326 Macronhynchus groenlandica

, 1908 ! P. 2544

, 1913 : p. 332

SABUSSOId, 1897 : p. 15 (f)
STEïNB0CK, 1932 : p. 32O (r cit. LEVÏNSEN en

SABUSSOW)

MEIXNER, 1925 : P. 320' 335

Beschnij ving

De obsenvaties op levende dienen werden doon KARLïNG uitgevoend.

Fusifonme, nobuste dienen van 2-3 mm, ongepigmenteend, maan met

groene, bruine en nagenoeg zwante deeltjes in de darm. Grote ogen.

Het specimen afgebeeld in Fig. 20 A (levend dien) bevond zich in
het vrouwelijk geslachtsnijp stadium. Testes wenden niet opgemenkt.
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De genitaalporus bevindt zich op de grens van het dende en laat-
ste lichaamsvierde. Hij kan afgesfoten wonden door een sterke
sfincter en kan door korte dilatatoren oPen getrokken worden.

Het atrium is bekleed met een hoog kennhoudend epiteel en omningd

door enkele zwakke inwendige longitudinale en uitwendige cincu-
laire spiertjes.

Mannelijke atriale organen.
Het 200 ;rm lange stilet valt niet al-leen op doon zijn grootte,
doch ook door het complex gestructureerde distale einde.
De proximale opening is een BO pm breed en loopt smal uit tot
22 pm (op 737 ym van de pnoximale boord) waarna het scheef kraag-
achtig verbreedt tot 74 .pm, dan plots opnieuw versmalt tot onge-
veer t2 yn, over een hoek van 90o ombuigt en spits eindigt.
Het inwendig stilet bevindt zich in de distale helft van het uit-
wendige (beginnend op 85 pm van de proximale boond). De kraag-
achtige verbneding met gekantelde rand wordt doon het uitwendig
stilet gevonmd, terwij t het inwendige, na een vrij plotse ver-
smalling, doonloopt naan het spitse uiteinCe dat echter blijkbaar
ook nog ten dele door het uitwendig stil-et wordt samengesteld.

Het stilet zít aangesloten op een pyniforme pr"ostaatblaas die ge-

vuld is met twee soonten prostaat-secreet. Deze prostaatblaas
wordt omr:ingd door 3 lagen zich kruisende spienen. De binnenste
spienlaag dringt in het stilet en 1oopt, samen met een deel- van

het prostaat-secreet in het stilet verden over ongeveer t/ 3 tot
7/2,r-., de lengte van het stilet . Deze spienen hebben een in
hoofdzaak longitudinaal verloop. De twee buitenste spierlagen
hebben een meer spiralig venloop, waarbij de meest extenne zich
ventraal en l-atenaal- in de uitwendige longitudinale spier:laag van

het proximale deel- van het mannel-ijk genitaal kanaal voontzet.
Ze grijpt halfweg op de wand hiervan aan, waandoor in het manne-

lijk genitaal kanaal- een ventraal en latenaal gelegen plooi ont-
staat. De binnenste van de twee beschouwde spienlagen zet zich
eveneens voort in de bespiering van het proximale deel- van het
mannelijk genitaal kanaal, maar aan de ventrale z:-jde met hoofd-
zakelijk circulair venloop. Beide spierlagen zijn het stenkst ont-
wikkel-d aan de ventrale zijde van het mannelijk kanaal. Doon h.un
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(zwak) spiralig venloop schijnt een invensie van hun richting te
hebben plaatsgehad in het dorsale deel ervan.
Ter hoogte van het begin van het inwendige stilet tneedt een bne-
de band zuiver. cinculain verlopende spienen op, tussen de basale
membraan van het epiteel van het nannelijk genitaal kanaal en de
binnenste laag van de hienboven bespnoken musculatuur.

Rond het distale deel van het nannelijk genitaal kanaal (afdalend
gedeerte) is het venloop onmiddeltijk voorbij de plooi tamerijk
moeilijk te analysenen. Aanvankelijk schijnt de uitwendige longi-
tudinale spien alleen voor te komen en hien te eindigen. Verden
distaalwaants komen enkel nog inwendig longitudinale spienen
voor.
Bij het nader:en van het atr"ium komen nu ook dunne uitwendig cin-
culaine spieren voor. De (inwendig) longitudinale spier:en buigen
zich ten slotte waaiervonmig nondom het atnium, om op de ventna:
le lichaamswand te insenenen. Tegen de caudale wand van het af-
dalend gedeelte van het mannelijk genitaal kanaal is de muscula-
tuun slechts zwak uitgespnoken, met een dunne laag myoblasten
en tegenaan.

De panige vesiculae seminal-es komen samen mediaan onder de pros-
taatblaas, eventueel onder de pnoximale rand van het stilet.
De ductus seminalis buigt dan links om rond het mannelijk geni-
taal kanaal in de buunt van het pnoximale einde van het stilet,
om medio-donsaaL, ten hoogte van het distale einde van het stilet
in dit kanaal uit te monden. Bij het doorbor:en van de inwendige
circulaine spienlaag wondt de ductus seminalis door deze spienen
omvat, waanbij hij als een gespiende papil in het lumen van het
mannelijk genitaal kanaal uitpuilt.

De epiteliale bekleding van het mannelijk genitaal kanaal is in
het distale deel hoog met groteo actieve kernen, die proximaal-
waants blijkbaar nekrotisch worden (sterk kleu::baan, afgeplat),
het epiteel wondt lagen en heeft tenslotte in de pnoxinale helft
van het mannelijk genitaal kanaal het aspect van een euticulaine
bekleding (pseudocuticula). Deze is ventnaal homogeenl donsaal is
een zwakke streping, loodrecht op de basale membnaan, te zien
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(overgang pseudociliatie - pseudocuticula ?). Rondom de basis

van het stilet echten is de cuticularisatie opnieuw opgeheven en

tneffen we bij alle individuen een vien-tal kennen aan. Deze ken-

nen zijn langgenekt en volgen met hun lente-as de omtnek van het
stilet. Ze zijn doon een dun laagje cytoplasma omgeven (matnix-

cellen van het stilet ?) (zie Fig' 22 A) '

Tenslotte vermelden we nog de aanwezigheid van een groeP cellen
die zich links donsaal van het mannelijk genitaal kanaal bevin-
den, net voonbij de pIooi. De venbinding met het mannelijk geni-

taal kanaal is een tanelijk bnede opening die leidt naar een

vaag begrensd blaasje met eosinofiel secreetr €D omgeven doon een

celmassa met grote kernen en een stenk basofiel cytoplasna : het

zijn accessor^ische klieren.

De vnouwelijke atriale onganen

z1-ln vengelijkbaar met deze den ventegenbrootsdigens van het sub-

genus Polycystis.
Een konte zwak longitudinaal gespiende vrouwelijke ductus splitst
zieh T-vonmig in de beide oviducten. De vitelloducten rnonden enin

uit, vlak bij het ovanium. Het epiteel van het vrouwelijk geni-

taal kanaal is kennloos, enkele kernen bevinden zich waar de duct

zich bifunqueent. Rondom de ovania, in de oviducten en tussen de

ovocyten en de tunica propnia, worden regelmatig ophopingen van

spenma aangetroffen.

PoLgeyetís (eoTyeyetoidee) e?oeea

(rABRrCrUS, !823) GRAFF, 1905

(Fig. 7 2, 20 E-J, 22 B)

Typemateniaal : onbestaande

Typelocaliteit : Kopenhagen (GRAFF 
' 1882)

Andene vindplaatsen : Europese Atlantische kust van Gnoenland en
de Witte zee tïffoona-frantrijt (Wimeneux). Adriatische zee (?)
(WESTBLAD, 1954).

Bestudeerd materiaal z êén exemplaan uit IJsIand en één uit
BLAD - NHRM.S).
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Voornaamste literatuun en synonymie :

FABRïCIUS, 1823 : p. 34-35, pl. ïIf, Lit. X !-2
(Planaria cnocea)

GRAFF, !882 : p. 324-326, pl. X, fig. 8-15 en pI. XI
fig. 22-26 ({acnorhynchus croceus)
, 1905 : p. 731, p1. IV, fig. 6-7

, 1913 : p. 330-331, fie. 297-297a
GAMBLE, 1896 : p. 49

MEïXNER' 7924: p. 15,23
, 1925 : p. 259, 262, 263, 261+-255, 273-277,

28O) 286, 2gg r 2BB-293, 299-299, 301-303, 306,
316-318 , 325, 326, 335, pI. fI, 5 , pI. ïïf, 13,
2t-22

, t929 :

, 1938 :

RETSTNGER,1926

STEïNB0CK,1931

, 1932

, 1933

REI,ÍANE, 1933 :

SoUTHERN, 1936

WESTBLÁD, 1954

p. 766

p. 16, 65, 115, 133

p. 45, 58

p. 9

p. )28 (Macnorhynchus cnoceus)

P. 74

p. 324
p. 30

t8!, 190P

KARLING, 1956 : p. 272 (Macnorhynchus)

BEAUCHAMPS, 1961 : p. t7O

EVDONIN, 1969 :-p: 925-927, fig. 1-5 (Macnonhynehus
cnocea sic)

, 1970b: p. 7-9, fig. t, 31, 47, Schema ïI,
P. s1

Beschnijving

Deze soont onderscheidt zich van de andene vertegenwoordigens van
het genus, doon het feit dat de ductus seminalis zeen stenk opge-
zwollen is en met spenmatozoiden gevuld. Deze wordt in de litena-
tuur dan ook vesicula seminalis genoemd. De vasa deferentia ver-
tonen tot op zekene hoogte gelijkenis met deze der
Acrorhynchides-soonten, in die zin dat hun binnenwand met een
hoog (klienachtig ?) epiteel bekleed is.
Twee belangnijke verschilpunten zijn echten aan te stippen :

10 Bij hun vertrek uit de testes zijn ze smal en ventonen geen
versehil met deze van de andene Polycystis-soorten (fig. 22 B, vas)
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20 de verbnede delen ventonen een duidelijke bespiering en zijn
eveneens stenk gezwollen en $evuId net spenma. Men kan ze o'í'
zonden bezwaan vesiculae seminales noemen'

Zoals bij de andere Polycystis-soorten komen deze vesiculae samen

ventnaal van 6e pnostaatblaas. De ductus seminalis slingert zich
niet nond het stilet (zoa1s b.v. bij P,. groenlaldica en de meeste

andere Polycystis-soonten) maa:: mondt rechtstreeks uit in het

mannelijke genitaal kanaal zoals bij P. nàge1ii'

Het stilet wordt hien door een êénzijdige, verdikte sfincter om-

vat, die tegelijk aan zijn vendikte zijde de uitgang van de duc-

tus seminalis kan afklemmen zodat een semi-cinculaine spleet ont-
staat waardoor het sperma met gnote knacht naar buiten kan ge-

spoten wonden (MEIXNERts veronderstelling a1s zou deze spier
dienen om het stilet van de partner vast te houden, lijkt ons ver

gezocht - 1925, p. 317). Een longitudinale geul van het stilet
neemt eveneens deel aan de afvoen van het spenma (fig. 20 E-J) '
Deze geul bevindt zich in het uitwendig stilet, tegenoven de uit-
monding van de duetus seminalis, tenr^rijI dit uitwendig stilet aan

de tegenovergestelde zijde een reeks kleine, overlangse richeltjes
vertoont die aan het distale einde van het stilet in kleine ste-
keltjes uitlopen.

Het inwendig stilet is zeer kont : zíin proximale tneehten be-

vindt zich pas ten hoogte van de sfincten. De secreetstr:engen van

de pnostaatklienen dringen dan ook het uitwendige stilet binnen,

totdat zíj de tnechten van dit inwendige stilet bereiken.
Voor verdere details betneffende zowel de mannel-ijke als de vrou-

welijke genitale onganenr verwijzen we naar de beschnijving van

MEIXNER (1925).

Subgenus POLYCYSTELLA n. subg.

Diagnose : Polycystis-soorten hraarvan de vnouwelijke afvoerwegen

zijn omgevormd tot neceptaeulum seminis en in contact staan met

het mannelijk genitaal kanaaL via de mannelijke bunsa. Mannelijk
genitaal kanaal zonder accessonische klienen.
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Ovaria niet sfenisch en voonzien van gecuticulaniseerde, stenvor-
mige duc.tus spenmatici.

Typesoqrt : Polycystis (Polycystella) matanazzoi (MARCUS, 194g)

Detenminatiesleutel voon de soo:rten

7. Bunsaal weefsel (neceptaeulum
t mannelijke bunsa) in verbinding. met het mannelijk genitaal kanaal
doon poni
Bursaal weefsel in venbinding
met het mannelijk genitaal kanaal

. langs een buis (rtmannelijke
bursasteel tt )

2. t vormt een boog van
1800 nondom zichzelf
B, I-K)
et nondom zichzelf

De mannelijke bunsasteel is een
brede, gecuticulaniseende buis(fig. 2! A, 22 D) p. matanazzoi
De mannelijke bunsasteel is een
naur^re, geeuticulaniseende buis P. dolichocephala
Het uitwendige stilet vormt een
gespinaliseende kam rondom
het inwendige (Fig. 27 P) p. fnedelyna
Stilet zonde:: gespinaliseerde
kam (Fig. 27 U) p. subcontonta

Het stilet vormt een boog van
minstens 1B0o rondom zíehzel-f(Fig, 2t L-M, Q-R)

Het stile
minstens(rig. 2t
Stilet ni
gewonden

?-

4.

5.

Het stilet is licht gekromd,
nooit rondom zichzelf gebogen(Fig. 27 F-H)

6. Het stilet is in het midden van
zijn verloop sterk verbneed;
het inwendige stilet steeds aan
dezelfde zijde van het uitwendige
gelegen (Fig. 2t Q-R) p. niedli
Het stilet niet uitgespnoken
venbneed in het midden van zijn
venloop; het inwendige stitet
slingert zich van de ene naar
de andene zijde van het uitwen-
dige (Fig. 2t L-M) p. felis

P. contonta



PoLgeyatis (PoLgeysteLLa) matarazzoi

13s

(MARCUS, 1948) KARLTNG, 1952

(fig . 7 g, 2t A-C, 22 C-D)

rvPemateniaaf i:::ï:Iffi.;"::",':Ï31";3ï:iï:"' onder vorm van
coupes (NHRM-S).

Typelocaliteit : Baai van Santos, Eiland Pa1mas (Bnazilië)' tussen
ffiag eutitonaal-

Bestudeerd mateniaal : Typemateniaal

Literatuur- en synonymie :

MARCUS r 1.948 :

matf,nazzoi

r 1954 a
KARLÏNGn 1952a:

p. 135-737, fig. 33-36 Paulodora

, 1953 :

, 1956 :

: p. 450' 451

p. 28-29
p.361
p. 206, 234

Beschnij ving

Zie oonspronkelijke beschrijving

Mannelijke atniale organen
stemmen in hun organisatie overeen met die van P. dolichocephala
(zíe KARLïNG' 1956' P. 234).

De steel van de mannelijke bunsa ventnekt uit het nannelijk geni-

taal kanaal lateno-dorsaafr ongeveer in het midden ervan. Hij
buigt zí6n nechts langs en onder het vrouwelijk genitaal kanaal
(resp. oviducten) om in de mannelijke bursa te eindigen.
De binnenwand van deze mannelijke bursasteel is bekleed met een

stevige (pseudo)cuticula. Blijkbaan verloopt de cuticularisatie
in de nichting bursa + mannelijk genitaal kanaal : in zí1n dis-
taal einde (naar het mannelijk genitaal kanaal toe) is hij in de

meeste gevallen nog bekleed met een epiteel dat sterk tot een

pseudociliatie is uiteengerafeld, minder uitgesproken trouwens

bij juveniele individuen.

Waar de steel in de bunsa tenecht komt, vertoont hij (zoals bij
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P. dolichoc,ephala) een knotsvonmige vendikking en is hij omgeven

door een licht basofiel weefsel dat deel uitmaakt van het epiteel
van de bunsa. Dit weefsel bevindt zícln steeds tegen en achter de

oviducten; op deze plaats staan de mannelijke bunsa en de tot re-
ceptaculum omgevonmde oviducten met elkaan in venbinding bij de

individuen die het hoogtepunt van hun vnouwelijk geslachtelijk
stadium hebben beneikt.

Vrouwelijke atriale onganen.

De korte vrouwelijke ductus die uit het atnium ventrekt, gaat zich

snef verbneden en bifurquel?en tot de beide oviducten' Ze zijn ge-

vuld met sperma en fungenen als receptaculum seminis. ze zijn be-

kleed met een laag epiteel met afgeplatte, stenk kleunbare ker-

nen en omgeven door een vrij sterke (circulaire ?) spierlaag. Ze

zijn bovendien ook omningd doon een stromatisch weefsel, dat

voonal opvalt in de proximale einden van de oviducten. Het necep-

taculum seminis staat in venbinding met beide ovaria door cuticu-
laire buisjes met een stervor:mig aspect op doorsnede' Zoals hoger

vermel-d, staat het tevens in venbinding met de mannelijke bursa

aan de caudale zijde.

PoLyegstíe (PoLyeysteLLa) eontorta n' sP'

'(Fig . 2! D-H, 23 B-D)

Typemateriaal : Holotype : een totopnepanaat
Paratypes : 2 totoprepanaten en enkele neeksen
coupes (NHRM-S).

Tvpelocaliteit : Eiland Tekslo,
ffichelpengruis, 25

Andene vindplaatsen : Middellandse zee (BRUNET' 1965).

Bestudeerd materiaal : Typemateriaal en materiaal afkomstig van
de Middellandse zee. '

Literatuur en synonlrmie :

BRUNET'1955:p.140'p1'ÏVrfig'4P'niedli?

Beschnijving

Observaties en tekeningen van levende individuen uitgevoerd door
KARLING.

Korsfjord (Noorwegen) oP een bo-
m dieple (KARLïNG' 16-06-1969).
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Kleurloze dienen van + 1r5 rnm. Panige ogen, apex van de probos-
cis zeer kont. Kleine onnegelmatige nhabdieten in epidermis.

De algemene organisatie van deze soont stemt overeen met deze van
P. felis en P. niedli.
Het contact van het mannelijk genitaal kanaar met het bunsare
weefsel is hier tot het extneme doorgevoerd : distaal gaat het
mannelijk genitaal kanaal indendaad a.h.w. venloren in het bunsa-
1e weefsel. De ductus seminalis slingert zich rondom de basis van
het stilet en mondt eveneens uit op een ringvonmige verhevenheid
in het mannelijk genitaal kanaal. Deze ning is echten minden stenk
uitgespnoken dan bij P. niedli.

De voornaamste andene venschirpunten tussen p. niedti en

45 p* Iang,P. contorta zíjn te vinden in het stilet. Het is
axiaal gemeten.
Vanuit de sterk vennauwde hals van de tnechter loopt het stilet
over ongeveer de helft van zijn lengte nechtdoor, waarna het plots
een boog van ongeveer 9oo gaat beschrijven. Het vlak van deze
boog staat, zoals bij P. niedli nagenoeg loodrecht op het pnoxima-
Ie deel van het stilet. Ten hoogte van de knik en proximaal hier-
van vertoont het uitwendig stilet een venbneding, wat gepaard
gaat met een ingewikkelde plooivor"ming. Afgezien van deze locale
verbneding, heeft het stilet oven zíjn gehele lengte ongeveen de-
zelfde doonmeten.

PoLyeystis (PolgegsteLla) doliehoeephala

(PEREYASLAWZEWA, !892) KARLING, 1956

(Fig. 2t ï-K, 22 E)

Typemateniaal : onbestaande

Typelocaliteit : Sebastopol

Andene vindplaatsen : Rovinj, tussen Zostena of op zand@o), Baia írrr,g. (lvrm'm'D'. t.loágosravië).
Bestudeend mateniaal : 2 totopnepanaten en meendene senies coupesdige uiotooi van-novinj (wEirgt,eD - NHRM-s).
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Litenatuun en synonlrmie :

PEREYASLAWZEVíA, 1892 : p. 2Bt-282, fig. 32 A-D
Macnonhtrnóhus doliàhoceohala

GRAFFI 191,3 : p. 32t+, fie. 289 Acnonhynchus
dolichocephala

MEIXNER, 1925 : p. 308

, 1926 z p. 608

STEINBOCK, 1933 I p. 22 Koinocystis ?

IGRLïNG, 1956 : p. 205, 206, 233-234, fig. 4S-46, S3

Beschnij ving

Zíe de beschnijving van KARLïNG (1956).
Cuticulaine ductus spermatici aan de ovaria heeft KARLfNG (1955,
p. 234) niet gevonden, maan hij vermoedde wel hun aanwezigheid
(n o.. doeh eeheinen die uorliegenden Tíene nieht díe Eëhe der
ueibLiehe Reife epreíeht zu haben't). Bij een exemplaan uit de re-
latief weinig goede r-eeksen coupes wanen ze echten wel duidelijk
te zíen (Fig. 22 E).

Net a1s bij P. matanazzoi ligt de rnannelijke bursa achter de vnou-
welijke afvoerr^regen en staat ermee in contact.
Deze vnouwelijke afvoensregen bevatten in de bestudeende exenplanen
geen sperma, maar venmits deze individuen duidelijk nog niet het
volledig vrouwelijk geslaehtsnijp stadium hadden bereikt, kunnen
we wel venondenstellen dat de oviducten als neceptaculum seminis
moeten fungenen zoals bij alle ande::e soorten van het subgenus
PolycysteIla.

PoLgegstis (PoLyegetelLa) f eLis MARCUS, 195r+

Typemateriaal :

(Fig. 2t L-M)
Lectotype : een totopnepanaat
Panalectotypes 

- 
: 9en_totopnepanaat en meendene

senies coupes (NHRM-S).

: Eiland Sáo Sebastiáo (Bnazilië) in het hoogTvpelocaliteit
eulitonaal.

Bestudeerd matsr:lgal : Typemateniaal
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Literatuur :

MARCUS, 1954 a : p. 447-451' fie. 36-42

KARLING, 1956 : P. 234

Beschrij ving
De onganisatie van de atriale organen van P. fel-is is nagenoeg

identiek met die van P. riedli en P. contonta. Volgens de be-

schrijving van MARCUS zou caudaal in het atnium een blind eindi-
gende bursa uitmonden, terwijl het tot neceptaeulum seminis omge-

vormde vrouwelijk genitaal kanaal- dorsaal in het atnium, tussen

deze blinde bursa en het mannelijk genitaal kanaal t zo\7 terecht
komen. Na zorgvuldige controle van de coupes bleek de toestand

z:-ch echter a1s volgt voor te doen :

De vrouwelijke ductus is een nauwe buis, zwak gespierd, die dor-
saal - iets latenaal - in het atrium uitmondt, vlak achten het

mannelijk genitaal kanaal. Hij loopt recht naan omhoog om boven

het stilet T-vormig te splitsen in de beide oviducten. Deze bifur-
quatie en de oviducten zelf zijn sterk uitgezet en met spermato'

zoïden gevuld i ze fungeren a1s receptaculum seminis. Ze z:-in
sterk gespiend en bekleed met een kenndragend epiteel ' een dunne

pseudocuticula of een pseudociliatie. De ovaria staan enmee in
verbinding langs een cuticulair mondstuk (ductus spermaticus) -

Caudaal van de vnouwelijk gang ligt een enot?me (mannelijke) bursa,
duidelijk van het resorbiens-type. De achterwand ervan is bij som-

mige individuen bekleed met een lichte pseudocuticula. Deze bursa

ligt zowel- dicht tegen het vrouwelijk als tegen het mannelijk ge-

nitaal kanaa] en staat steeds ter hoogte van de bifunquatie met

het eerste in venbinding langs een brede porus. Ook op andere

plaatsen kunnen venbindingen tot stand komen tussen de bursa en de

vnouwelijke ductus. Anderzijds staat de bunsa eveneens langs één

of meerdere pori met het mannelijk genitaal kanaal in verbinding,
even distaalwaarts van het stilet, soms ook tegen het atrium aan.

Deze pori zrln bijzonder eng en wonden licht over het hoofd ge-

zren.

Het stilet krult onmiddellijk voorbij de trechten proximaalwaants

tenug en draait zích in een boog van 1B0o rond z:-ehze:.-f. Het

blijft ongeveer even breed oven de hel-ft van z:-in lengte' waarna
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het geleidelijk gaat vensmallen en puntig uitloopt. De totale
lengte (axiaal gemeten) is 72 pm (63 volgens MARCUS, 1954 a,
P. 450). Ten hoogte van het punt waan het stil-et naar boven knuIt,
vertoont het uitwendige stilet een zijdelingse opening tegenover
dewelke de ductus seminalis uitmondt. Het inwendig stilet slingert
zich van de ene zijde van het uitwendige stilet naar de andene,
wat niet het geval is bij het stilet van P. riedli.

PoLyeystía (PaLgeysteLLa) fredeLyna

(MARCUS, 1948) nov. comb.
(Fig. 27 N-Po 22 r-c)

Typemateniaal : Lectotype : een
Panalectotypes :

Twee pneparaten zíjn voorhanden
De coupes van P. fredelyna komen

reeks coupes
enkele reeksen coupes (NHRM-S)

in de kollektie van MARCUS.
er op voon samen met enkele

matanazzoi.reeksen van P. gabriellae en P.

Typelocaliteit : Baai van Santos, Eiland Palmas (Brazilië), in
het phytaal van de sublittorale franje.
Bestudeend matsr.lea! : Typemateniaal

Litenatuur en synonymie :

MARCUS, 1948 :

fnedelyna

' 1954 a
KARLING, 7952a2

, 1956 :

p. 133-135, fig. 32-34 Zuccaria

: p. 450

p. 27 Z. fredelyna
p. 2!2 Z. fredelyna

Beschnij ving

Het stilet wordt doon MARCUS (p. 134 en fig. 34) afgebeeld en be-
schouwd a1s een kanaal omgeven doon een spiralig venlopende Ia-
mel. 0p de histologische coupes kon wonden uitgemaakt dat de spi-
raal gevonrnd wordt doon het uitwendig stilet. Dit laatste ver-
toont een opening, tegenoven de uitmonding van de ductus semina-
lis.

Medio-donsaal ventnekt vanuit het mannelijk. genitaal kanaal de
steel van de nannelijke bursa (die doon MRCUS a1s een accesso-
risch nesenvoin wend beschouwd). Deze steel heeft een naur^r,



gecuticulaniseend lumen en is omgeven doon een dikke spienlaag.

t4t

De mannelijke bunsa bestaat uit een blaasje met een dikr licht
basofiel epiteel dat eontinu overgaat in dat van het r.eceptaculum
seminis (oviducten) en er één bunsaal complex mee vormt zoals in
P. niedli. Het lumen is nu eens gevurd met een amorfe massa, dan
ween met een eosinofiele min of meer gnanulaire massa.
Het is niet uitgesloten dat het epiteel van de bunsa een secreto-
nische functie bezit; waarschijnrijken is echten dat we hien te
doen hebben met prostaat-Fecreet dat genesonbeend wordt. Het his-
tologisch aspect van de mannelijke bursa venschilt niet van dat
van de andere ventegenwoondigens van het subgenus Polyeyste$a.
Ook eldens komt het we1 eens voon dat spenma en prostaat-secneet
afzonderlijk in de bursa wordt gevonden (p. niigelii,
Phgnorhynchoides somaliensis ) .

PoLgegstis (PoLgeystelLa) riedli KARLING, 19S6

(Fig. 2t Q-R)

Typemateniaal : Holotype : een totopreparaat
Panatypes : een totopnepanaat en meendene senies
coupes (NHRM-S).

Typelocaliteit : split, zee van Ligunië, tussen wieren.

Andene. y_indplaatsen : Lussin Grande, Adniatische zee (MEr1NER,
@e KARLïNG' 1956) en eldens op de Eunopese kus-ten van het Middellandse zee gebied (Adriatischà en Thynàense zee,Golfe de Lyon) (zíe ook RïEDL, 1959, p. 927).

Bestudeerd mateniaal : Typemateriaal

Literatuun :

KARLïNG, 1956 : p. 203, 2tZ, 230-233, 234, fig. 40-44
en fig. 51-52

RIEDL, 1959 : p. 327-329, fig. 9

Beschrij ving

Zie oonspronkelijke beschnijving.
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P.oLgegetie .(PoLyeg stelLa ) eubeontonta :'o .'8p '

(fig. 9 B, 2t S-U, 23 E)

rvpemqte"iaêI ' F:l:tïB:"' ,'::"'i:i3;;$:i3:. en een reeks scheer
sagittale coupes (IZ-F).

Ten N. van Mogadiscio (Somalia) nabij een plaa-ts
ïn het hoog- tot niddeneulittonaal, in eenondiepe
bodems en enkele wie::en (23-04-1970 - hoog

Tvpelocaliteit :

plas met zandige
waten).

Beschnij ving

Nagenoeg kleunloze dienen van t-tï mm met geel-gnoene danminhoud;

tamelijk langgenekt met afgenonde uiteinden. Fijne nhabdieten in
de epidermis.

Mannelijke atniale onganen.

De langgenekte pnostaatblaas bevat vermoedelijk slechts êén soont

secreet. De ductus seminalis mondt vnij uit in de ventnale.lEtrnd

van het rnannelijk genitaal kanaal. Hij is vnij kont en slingert
zich niet nond de prostaatblaas. Het stilet is nelatief zee? groott

126 pn lang en zacht gebogen zonde:r opvallend gespiraliseend te
zijn. De plooien in het midden van zijn verloop wijzen eroP dat

het stilet waanschijnlijk een nol speelt bij de afvoen van het

sPerma.

In de distale helft van het mannelijk genitaal kanaal ontspningt

de mannelijke bunsasteel. Deze is met een lichte pseudocuticula

bekleed en buigt caudaalwaants af om te eindigen in de buurt van

de vr:ouwelijke afvoerl^regen.

Vnouwelijke atniale onganen.

De bestudeerde exemplanen bevonden zich niet in volledig vrouwe-

tijk geslachtsnijpe toestand (massieve oviducten). Een mannelijke

bunsa konden we niet aantonen en het kan ook niet met zekenheid

gezegd wonden of de vrouwelijke kanalen a1s receptaculum seminis

dienst doen. Tegen de ova::ia aan zít aan elke oviduct een blaas-
vormig optisch leeg ongaantje (rig. 2t F x). De wand ervan wordt

gevonmd doon een afgeplat epiteel; de doorgang naan de oviduct is.
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gecuticulaniseerd .

De betekenis van deze blaasjes zal misschien duidelijk worden,

wanneer volledig geslachtsnijpe individuen beschikbaar zijn. 0p

dat ogenblik zullen de venhoudingen van de andene vrouwelijke
hulporganen - die in de bestudeerde exemplaren (nog ?) niet ont-
wikkeld zijn - kunnen worden vastgesteld en vergeleken wonden met

deze van de andene vertegenwoordigers van het subgenUs

P.olycyste11a.
De ovabia bezitten e1k een stenvonmige cuticulaire ductus sPerma-

ticus.
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Genus OPISTH0CYS.TIS SEKERA, tgtz

Diagnose : Polycystidinae met kleine, onpare vesicula seminalis.
Geen mannelijke noch vnouwelijke bunsa. Geen accessorisch cuticu-
lain orgaan noch accessorische klienen in het manneJ.ijk genitaal
kanaal. Ovania niet sfenisch. Met caudaLe exretiebLaas. Zoet wa-

ten.

Typesoont : (doon monotypie)
opisthocystis goettei (BRESSIÁUo 1906)

1pietho eg stis, go ettei

(BRESSLAU, 1906) SEKERA, t9t2

Typemateniaal : onbestaande ?

Typelocaliteit : Strasburgr in vijver van de frBotanischen Gartenrf .

Andene.vindpla+tsen : Zoete watenen van Eunopa, Noond-Anenika en
JaPan

Bestudeerd mateniaal : Een aantal senies couPes van exemplanen
t van Graz (MEIXNER).

Voonnaamste literratugn gn synonlrmie :

Zíe KARLïNG' 1963a: P. 15-16
EVDONIN' 1970b: P. 7' 47' Schema II
PAPI, 1967 : p. 13

Besehnij ving

Deze soont wend afwisselend genekend tot het genus Polycystis of
tot een afzondenlijk genus Opigthocystis.
De organisatie van het genitaal appanaat komt inde:rdaad in stenke

mate overeen met dat van sommige ventegenwoordigens van het genus

Polycystis. Haan exclusief continentale venspneiding venr:echtvaar-
digt echten het behoud van een afzonderlijk genus. Voldoende dif-
fenentiënende diagnostische kenmerken laten eveneens toe een dui-
delijk ondenscheid te maken.
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Genus ANTIBOREORHYNCHUS KARLfNG, 1952

Diagnose : .Polycystidinae met panige vesiculae seminales. Een ac-

cessorisch cuticulain orgaan in het mannelijk genitaaL kanaal'
Mannelijke bursa voonhanden met het mannefijk genitaal kanaal door

een lange gespiende steel venbonden. Geen vnouwelijke bunsa (?).

Typesoont : (doon monotYPie)
AntiboneoThynchus tonquatus KARLING' 1952

A,ntiboreonhynehue tonquatue KARLINGT 1952

(rig. 7)

Typematgriaal : Holotype : een'totopnepanaat
Panatypes : een neeks couPes (NHRM-S).

Tvpelocaliteit : Falkland-eilanden, oP 18 n diepte bij Benkeley
ffiodem bestaande uit kiezel, mosselen en algen.

Andene vindplaatsen : Port Williamn uit zand op 22 m diepte (1 ex.)

Bestudeend materiaal : Exemplaren afkomstig van Antanctisn inbe-
iaal (NHRM-S).

Literatuun :

KARLING,1952a:
p1. ï' C

_-& o 1953 :

, 1956 :

EVDONIN,1970b:

p. t8-2!, 27-28n 46' fig. t0-12'

Beschnij ving

Zie oorspnonkelijke besehnijving.
Jammen genoeg is het exemplaan dat we onden vorm van couPes ter
onzer bebchikking hebbeno niet volledig geslachtsnijpr waardoon

enkele belangrijke details van de anatomie onbekend zijn. 0p 6ên

der beide totopnepanaten konden we echter ondubbelzinnig uitmaken

dat parige vesiculae seminales voorhanden zijn, zodat we dit punt

aan de beschrijving en aan de diagnose van het genus kunnen toe-
voegen.

P.

P.
p-

361

214, fig, 15 a
7, 31, Schema IÏ A. torquensis
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Genus FUNGORHYNCHUS KARLTNG, 1952

Diagnose : Polycystidinae met onpare vesicula seminal-is. Geen ac-

cessonisch cuticulain orgaan noch accessonische klieren voonhan'

den in mannelijk genitaal kanaal dat voorzien is van stenke spier-
hulsels die een penis-achtige structuun vonmen waarin de ductus

seminalis uitmondt. Vnouwelijke bursa terminaal met sterk
gespierde steel Pnoboscis met kor^te bulbus en lange

kegel die een seereetrijke, kalotvormige aPex draagt.

Typesoont : (door monotYPie)
Fungorhynchus pistillatus KARLÏNG' 1952

Fungorhynehus pistiLLatus KARLING' 1952

Typemateniáal : HolotYPe :

Panatypes

(rig. 7)

een reeks sagittale couPes
: 5 totopneParaten

: Falkland-eilanden (Antarctis), Benkeley Baair oP

een bodem bestaande uit kiezel, mosselen en algen.

Bestudeerd mateniaal : Typemateriaal

Literatuun en synonymie :

KARLING, 1952a: P. 4' 2t-26, fig' 13-16' P' 38n 46
pl. II, B' P1. ÏVn A

, 1956 : P. 2O5, 2!2, fig. 15 b

EVDONIN, 1970b: p. 7, fie' 6 K, P' 38-39' 40' 41'
Schema Ir P. 46, 47, Schema IÏ

Beschrij ving

Zie oonspnonkelijke beschrijving.

Genus PROGYRATOR SEKERA,1901

Dj-agnose : Polycystidinae met onpare vesicula seminalis en zonden

accessorisch cuticulain ongaan noch mannelijke bunsar echter wel

twee soorten accessorische klienen. vnouwelijk genitaal kanaal

elocaliteit
m diepte op
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mondt in het atnium uit vóór het mannelijk genitaal kanaal; ten-

minale vnouwelijke bunsa.

Typesoort : (doon monotYPie)
Pnogynaton mamertinus (GRAFF 

' 1874)

Pnoggrato? mame?tinue

(GRAFF,1874)
(Fig. 7)

onbestaande ?

: Messina (tussen Ulva)

RETSINGER, 1926

7-7 Pnostomurn

Typemateriaal :

Typelocaliteit

Andene vindplaatsen : Noond-Atlantische oceaan, Middellandse zee'
ffi1915, p.333).

Bestudeerd mateniaal : - enkele exemplaren afkomstig van Rovinj
TBLAD - NHRM-S) (Joegoslavië en Engeland) 'en van vl-ymou- 

drie neeksen coupes (METXNER : henkomst
niet aangeduid).

Voornaamste literatuur en synoJrymig :

GRAFF' 1874: P.153' Pl.19' f'
mamentinus

, 7882 : P. 166' 322, 327, fig. 9

Macroqhynchus mamertinus

, 19OS : P. 131-132, Pl. IVn 8-9
Pol-vcvstis mamentinus

' 1913 : P. 332-333' fie. 299
Polvcvstis mamertinus

SEKERA' 1901 : P.79-81' fig. t'2
Gvrator, Pnoglrrator reticulatus

MEïXNER,1923: P.205
, !924 : P. 7, 25, 28, fig. 7

, 1925 : P. 257r 259' 262,264?-?65r 274-277
28t; 287-288-, 288-289, 290, 292, 2_96' 297, 299
302; 305, 308, 3!t-372, fig. t!, pI. Ir, 2

Phononhvnchus (Polvevstis) mamertrnu.s

REïSINGER' 1926: P.429
BEKLEMISCHEV, 1927 z P. 195

Phonorhynchus mamentinus

KARLïNG, 1956 : P. 2t2

BRUNET' 1965 P. 140

EVDONïN, 1970b: P. 37



Beschni j v.ing
Zie beschrijving van MEIXNER (1925).

Genus P0RROCYSTIS REISINGER, 1926

Diagnose : Polycystidinae met panige vesiculae seminales. Man-

nelijk genitaal kanaal met een accessonische cuticulaire stekel
en diffuse accessonischê klienen. Ductus seminalis mondt in een
diver:ticulum van het mannelijk genitaal kanaal uit, in de buunt
van de accessorisehe stekel, distaal van het pnostaatstil-et.
Geen mannelijke bu::sa en een tenminal-e vroubrelijke bunsa met duc-
tus spenmatici.

Typesoont : (doon monotypie)
Ponnoeystis assimilfu (LEVINSEN, 1897)

Pornoeyetis aesiníLis

(LEVTNSEN, 1897) I(ARLTNG, 1952
(Fig. 7)

Typeqateniaa-l : Syntypes onbestaand. Mogelijks kan het nateriaal
doon REISINGER en STEïNB0CK in Gnoenland (1926)
eventueel a1s neotype dienst doen, voor zover
dit bewaand is geblèven.

Typelocaliteit : West-Gnoenl-and (Egedesminde en,Jakobshaven)

Andene vindplaatsen : Zuidpool 1) Gauss-Station, 350 m
( RETSTNGER , 1 92 6 )

2> Zuid-Geongia en Falkland-Eilan-
den 12-30 m (diver:se plaatsen)
(KARLïNG,1952)

Gnoénland : Godthaab en Godhavn (STEINBOCK, 1934)
Chili : Noondkust van Chili (diverse plaatsen - bnandingszone
van notskust) (MARCUS, 1954 a).
Bestudeend mater:iaal

149

: Exemplaren van de Zweedse Zuidpoolexpedi-
totopreparaten en meendene series coupes.tie (NHRM-S): enkele

Voonnaamste literatuur en synolymie :

LEVïNSEN, tggT : p. 184, pl. fIï, fig. !7r 18, 181
Gynaton assimilis

:Ï": i:ï: ':: :::,'il,
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MEIXNER, 1925 : p. .305, 308, 335
Phononhychris as s inil- is

, 1928 z p. 609

REISïNGER, 1926 : p. 4!7-429, fig. 1-6, p. 350
Ponnocystis dnygalskii

STEINB0CK, 1932 : p. 32 Polycystis assimitis
KARLïNG, 1952a: p. 4-8, 46, fie. t, p1. I, B

, 1953 : p. 361

, 1956 : p. 203, 206, 2!), fig. t2 a
MARCUS, 1954 b : p. 2!-2g, fie. 22-27
BEAUCHAMPS, 1961 I p. !70, fig. 91 B

EVDONïN, 1970b: p. 7 ) 37, 42, 47, Schema II 51

Beschnij ving

Zíe de beschrijving van REISTNGER (1926) en de aanvulllngen daan-
op van KARLING (1952).

fn het epiteel van het nannelijk genitaal kanaal merkten we bij
een aantal individuen een fijn secneet aan, afkomstig van sub-
epiteliatfiitfuse klienen zoals vender beschneven voon het genus
Austronhynchus.

Genus AUSTRORHYNCHUS KARLïNG,1952

Diagngse : Porycystidinae met parige vesiculae seminares.
Copulatie-ongaan met accessonisch cuticulain ongaan (1) waarvan
de spieren die op de basis vasthechten ook de prostaatblaas om-
sruiten en een gespiende bulbus vonmen. Het nannelijk genitaal
kanaal kan sperma stapelen (mannelijke bursa). Diffuse accesso-
nische klienen in mannefijk genitaal kanaal. Vnouwelijke atniale
organen rnet tenminale bunsa, waarvan de steel sterk gespiend is
en ten dele tot receptaculum seminis is omgevonmd. 0varia met
neceptaculurn seminis venbonden door ductus spernatici (D.

(1) Twee

bij
(2) Niet

accessonische cuticulaire onganen zouden voonhanden zíjn
A. elixus
bij A. elixus
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Type-sooqt : (door oonspronkelijke aanduiding)
Austronhynchus pectatus KARLïNG, lgtz

Detenminatiesleutel voo:: de soorten

t. Twee accessonische cuticulair:e
onganen aanwezig (Fig. 24 f) 4. elixus
Slechts één accessorisch cu-

. ticulain ongaan ..... .......... ,.......
2. - Ogerr aanwezig; pnostaatstilet

40-100 pm .......,......
Ogen afwezig; pnostaatstilet
100-t2O pm ...,.

3. - Aecessonisch stilet duidelijk
- bestaande uit twee delen, een

dun flage1Ium en een bneed
flabellum (fig. 24 AZ, CZ)

4.

Accessonisch stilet slechts be-
staande uit één deel net zijde-
lingse kam en tenminale bon-
stelvonmige stekels (fig. 24 E| A. sgge+fj,us

Flagellum en flabellum voonzien
van een subtiele kam. Pnostaat-
stilet met bnede tnechtervot3-
mige basis, steeds kleine:r dan
80 pm, al of niet voonzien van
een konte spoor of een stekel
die dicht tegen het eigenlijke
stilet aanligt (Fig. 24 A) A. pec.tatus
F1age1lum en flabellum zonder
kam. Pnostaatstilet gnoten dan
B0 pm en voouzien van een 1ange
stekel die een hoek van onge-
veer 600 vormt met het eigen-
lijke stilet (Fig. 24 C) ..... A. sp,inosus

Pnostaatstilet gnoten dan
120 pm. Accessorisch cuticu-
lain orgaan met glad flagel-
lum en groot flabe1Ium met
kam (rig. 24 B) ..... ..... &._qgd€icug
Pnostaatstilet 100-110 ;rm.
Aceessonisch cuticulain orgaan
met klein nudimentair flabel1um
en zonden kam (fig. 24 D) ...... A. katflrrg.!

5.
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Aus trorhynehus p ee tatus KARLïNG, 1952

(Fig. 7g, 9 D, 24 A)

Typemateriaal : Lectotype : een totopreparaat
Panalectotypes : meendene totoprepanaten en reek-
sen coupes (NHRM-S).

Typelocaliteit : Fa1kland-eilanden (Antanctis), Berkeley Baai op
@eenbodembestaandeuitkieze1,mosse}enena}gen.
Andene vindplaatsen : ê) Antanctis : Zuid-Georgie, Cumberland

) , Pont Louis , Car:enage Cneek ( 1 m) , Pont
William (72 m), Pont Albennale (40 m)

b) Middellandse zee : Amphioxus-zand van de
Plateau des Chèvnes en tussen Iles Riou en Plane (BRUNET' 1965).

Litenatuur :
KARLïNG, 1952a: p. 8-t7, fig. 4-8, p. 26-29, 46-47'

pl. f, A, E-H, p]. II, A' G

, 1953 : p. 360' 361, fig. 34

, 1955 : p, 34, 36

, 1956 : p. 21,1, 214, fig. 72 d
MARCUST 1954 a : p. 452, 454

BEAUCHAMPS, 1961 : p. 77O

BRUNET, 1965 : p. 141, p1. 5' fie. 7' p. 205' 2O7'
2to

EVDONIN, 1970b: p. 7) 31' Schema If ' P. 51
A. pectinatus

Beschnijving

Zie oonspronkelijke beschnijving onden

Austnonhynchus pectatus pectatus, de vonmen Einfaeh, Doppelt en

Sponn.

Auetrorhynehue elixus MARCUS, 1954

(Fig. t7 E-F' 24 F)

Typemateniaal : Lectotype : een neeks scheef-dwarse couPes
Paralectotypes : een drie-ta1 reeksen couPes (NHRM-S)

N.B. Op de twee prepanaten waanop MARCUS zijn beschnijving baseen-
de, komen meendene soorten Turbellania voor:. Slechts de als
typemateriaal bestempelde individuen kunnen net zekenheid tot
de soort A. el_axus genekend worden.
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Typelocalitgit : sáo vicente.(Baai van santos, Bnazilië)' in
r-tfaê-óols rr met schelpengruis .

Andene vindplaatsen : Eiland Sáo Sebastiáo

Bestudeerd materiaal : Typemateniaal

Literatuur :

MARCUS, 1954 a : p. 451-455' fig. 43-46

KARLïNG, 1956 : P. 2O2r 2O4' 2!4' 275) fig' 72 d

BRUNET, 1965 : P. 151

Beschrij ving
Zie ook oorspronkelijke beschnijving'

Mannelijke atriale organen.

Een belangnijk punt waanin de onganisatie der mannelijke atriale
otlganen van A. elixus venschilt van deze der andere

Austronhynchus-soorten, is het feit dat bij A. elixus twee acces-

sorische cuticulaire organen zouden voonkomen. Bij het bestuderen

der coupes zijn wij echter gaan twijfelen of dit we1 dedetijk zo

is : we kregen zeer stenk de indruk dat beide organen aan hun ba-

sis venenigd zr1n. Door het ontbreken van een totop::eparaat, kon

de exacte structuur van de cuticulaire delen van het copulatie

orgaan echter niet worden vastgesteld ' '

De ductus seminal-is mondt niet uit in één den accessorische cuti-
culaire organen (MARCUS, 1954, p. 452) doch vrij in het mannelijk

genitaal kanaal aan de basis van één der cuticul-aire organen (of

hèt accessorisch cuticulair orgaan ?). Het is dus wel degelijk zo

dat een cuticulair orgaan dat niet het prostaatstil-et is, helpt
bij de afvoen van sper^ma (wat door KARLING' 1956, P' 214 betwij-
feld wordt). Dit moet ons echter niet zo verwonderlijk toeschij-
nen : de ductus seminalis bij Ponnocystis assimil-is mondt ook

uit dichter bij de accessonische stekel dan bij het prostaatsti-
l-et en bij de Austrorhynchus-soorten ligt zíjn opening gekneld

tussen het prostaatstilet en het accessonisch cuticulair orgaan.

De pnostaatblaas heeft een relatief zwak ontwikkelde spiermantel

en wordt slechts ten dete omvat door de spierbulbus die rond de

accessorische cuticulaire onganen ligt o in tegenstelling met wat

we zien bij de andere Austrorhynchus-soorten'
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elixus ook sterken ontwik-
keld doch nog niet zo geconcentreerd als b.v. in het genus

Cinctunonhynchus .

Een mannelijke bunsa ontbneekt.

Vrouwelijke atriale onganen

ook hier zien we enkele afwijkende kenmenken optreden i.v'm. de

andene Austnonhynchus -soonten
10 de ovovitelloducten monden afzonderlijk uit, Iatenaal in het

midden van de gespiende bursasteel en niet samen medio-donsaal

in het pnoximale deel envan

20 ductus spenmatici ontbneken.

Bespneking

Deze soont wijkt in enkele belangnijke kenmenken af van de andene

Austnonhynchus-soonten. Sinds dit genus wend ingevoend doon

KARLING (1952) wenden meerdene soor:ten ontdekt, die alle in zeer

hoge mate met elkaar overeenstemmen in de organisatie van hun

atriale organenr €D men kan zich dan ook de vnaag stellen of
A. elixus tot dit genus behoont.
Wij willen momenteel echten nog niet overgaan tot het instellen
van een nieuw (monospecifiek) genus, mede doon het feit dat de

cuticulaine delen van het copulatie-ongaan onvoldoende gekend zijn.

Austrorhynehus karlíngi BRUNET, 1965

(rig '
Typemateriaal : HolotYPe :

Panatypes :
(aut. )

23

een
3

F, 24 D)

reeks transversale couPes
totoprepar:aten en 4 reeksen coupes

: Golf van Manseille, Amphioxus-zand
tussen Iles Riou en Plane.

Bestudeend mateniaal : HolotyPe en vien panatypes '

Literatuun :

BRUNET, 1965 : P. !41,. PI- V, fig. 2'3,
!, pI. VÏII, P. 151

Beschrijving
Zie oonspronkelijke beschrijving.

van de Plateau

waarvan één

Tvpelocaliteit
dés Chèvnes en

pI. Vï, fig.
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Auetrorhynehue nagnifdeua BRUNET, 196S

(Fig. 2t+ B)

Typemateniaal : Lectotype : een totopreparaat
Panalectotypes : 3 totoprepanaten en enkele reek-
sen coupes (NHRM-S).

Tvpelocaliï?it : Zuid-Geongia (Antarctis)r op 2so-31o m diepte
aan de monding van dé Cumbenland Bay.

Andene vindplaatsen : Bij Gnytviken (Z-Geongia) op zz m diepte(samen met A. pectatus ?).

Bestudeer"d materiaal : materiaal van Antanctis (NHRM-S)

Literatuun :

KARLINi, 1952 : p. 8-77, fig. 6o 7 Er 9, p. tl-tg,
46 A. pectatus magnificus

BRUNET,1965: p.151, pI. VIff

Beschnij ving
Zie de oorspronkelijke beschnijving van KAELïNG onden
A. pectatus nagnificus.

A,us trorhy nehus s e oparius BRUNET,1965

(Fig. 24 E)
Typemátei^iaal : Holotype : eeir neeks sa$ittáfe coupes

Panatypes : meerdere totopneparaten en neeksen
coupes (aut. ).

Typelocalifeit z zíe A. kanlingi
Bestudeend mateniaal : 5 paratypes (3 totopnepanaten en 2 neeksen
couPes.

Litenatuun :

BRUNET,1965: p.150, p1. V, fie.4-S, pl. VI, fig.
2-3, pl. VfI, p1. VïïI, p. 151

Beschnij ving
Zie oonspnonkelijke beschnijving.
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Austrorhynchus sPinoszts n. sp.

(Fig. 24 c)

Typemateriaal : Holotype : een totopnepanaat
Panatype : een reeks coupes (NHRM-S).

Typelocaliteit : zíe A. Pectatus'

Andene vindplaatsen : Vuurland (zíe A. Pectatus)

Bestudeerd mateniaal : Ïn het rijke materiaal van Antar^ctis in
s1echtséénexemp1aanincoupesdatduide1ijk

tot deze soo::t behoort. Twee totopreparaten z:-in voonhanden, é'é'n

van de Falk1and-eilanden (holotype) en één van Vuurland (NHRM-S).

Litenatuur :

KARLING, !952a: P. 13, 15, fig. B D, P. 46
A. pectatus pectatus vollm 'tStaeheL"

Beschrij ving
Zíe de oo::spnonkelijke beschnijving onder A. pectatus pectatus

vorm ttstaeheLt'.

Bespneking van het genus Austnorhynchus

a ) BeI-qe1lcl-iib-ecl-i!eel-belceI
Twee belangnijke elementen moeten aan de oonsPronkelijke diagnose

toegevoegd worden, te weten de aanwezigheid van een a1s mannelijke

bursa fungerend deel van het mannelijk genitaal kanaal en de aan-

wezigheid van (diffuse) accessonische klienen'
Beide elementen wer:den reeds door BRUNET (1965, p. 141) gesigna-

1eerd, zowel voor A. pectatus a1s voor A. karl-ingi'
Het materiaal (coupes) van A. kanlingi dat zich in merkelijk bete-

re toestand bevindt dan dat van A. pectatus van Antanctis, laat
toe het mannelijk genitaal kanaal behoonlijk te bestuderen (Fig.

23 F).

Een opstapeling van sperma in dat kanaal komt ni-et bij alle indi-
viduen voon. Bij A. karl-ingi is deze ophoping geconcentneerd in
het caudale deel van het mannelijk genitaal kanaal zonder dat

echter een duidelijke differentiatie tot bunsa optreedt. Bij
A. pectatus kan de spenma-opstapeling ook reeds meen naan voren

in het mannelijk genitaal kanaal voonkomen. KARLING (1952' p.11)

soneekt trouwens van tteinen dístalen, blasigen ev'Ueíterten, oft
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Don Speyma e?fuLTten Raum,,.
Het geheel doet denken aan de structuun van de mannelijke bunsa
van Acnonhynchus nobustus, althans bij A. kanlingi.

Van een echt secnetonisch epiteel dat eosinofiel secneet zou pro-
ducenen (BRUNET, p. 141) is hier: geen sprake. Het epiteel is bij
volkomen volwassen individuen kennloos ! Het secreet wordt gepro-
duceend doon een aantal kleine klieren die langs fijne kanaaltjes
hun secreet naan het epiteel van het mannelijk genitaal kanaal
voeren. Ze liggen diffuus verspneid aan de ventrale zijde van dat
kanaal en nond de ductus seminalis. Het epiteel van deze laatste
speelt hoogstwaarschijnlijk eveneens een sec::etor:ische nol. In
sommige preparaten is dit epiteel hoog op de plaats waar beide
vesiculae seminal-es samenkomen; het eytoplasma is sterk basofiel
met grote kennen en bevat een fijnkonnelig eosinofiel secreet.

b ) Ye rre Dr I -i !e r ! - ye rr- g e _ g g! I g g_1 etlc _ E lrsg lsr e I
A. pectatus blijkt een soont te zijn met cuticulaine stnucturen
die sterk variabel ztin. Dit is een zeer uitzonderlijke situatie
bij Turbellaria, waar de cuticur-aine onganen doongaans als een
bij zonden goed soont-kenmenk wonden beschouwd (zie in dit venband
ook KARLTNG, 1952a p. 16). Oorspronkelijk wend A. pectatus door
KARLïNG in twee ondersoorten gesplitst, A. pectatus pectatus en
A. pectatus magnificus, die beide ondertussen door BRUNET (1g65)
tot het soontniveau wenden ver:heven.
De soont A. pectatus (sensu BRUNET, 1965) blijft echter een stenke
var"iabiliteit ver:tonen en KARLING zag zich dan ook verplicht vier
varianten te beschnijven : ,tTinfaeh, DoppeLt, sporn en stacheLn.
van ondensoonten kan er geen spnake zijn 2 ze komen alle in het-
zelfde biotoop voor. Dat "Einfaehtt en ,,DoppeLt,, tot één en dezelf-
de soont behonen, lijdt geen twijfel. Het venschil is soms zee?
moeilijk te zien (cfr. KARLïNG, 1952a p. 13) : het venschil in
gnootte van de pnostaatstiletten is sl-echts onbeduidend (resp.
gerniddeld 5219 pm, n = !2 en 48 pm, n: g - metingen van KARLïNG).
waan in de Antanctische populaties de vorm nTinfaehrr duidelijk
het talrijkst voonkomt, tneft men in de populatie van de Middel-
landse zee aIleen de vorm 'tDoppeLt" aan. Het accessorisch cuticu-
lain orgaan van beide vormen is identiek.
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Andenzijds zijn de venschillen tussen de vonm ,sporntt en de ho-
gengenoemde vormen eveneens gening : het prostaatstilet is we]
duidelijk gnoten (72 rs ym, n = 6), het aecessorisch cuticulain
orgaan vertoont echten een treffende gelijkenis net dat van

't0infaehtt en van t,Doppelt,t.

Anders is het echten gesteld rnet de vorm t'StaeheLt,. Deze vaniante
verschilt gnondig van de voongaande in volgende kenmenken :

het pnostaatstilet is duidelijk venschillend van dat
van de andene vaniëteiten. Het bestaat uit twee duidelijk geschei-
den deIen, een secreet-tnanspontenend deel en een stekel die een
hoek van ongeveer 600 vor:men met elkaan en op een kleine gemeen-
schappelijke basis staan; de lengte van het secreet-transportenend
deer is "':l:.':"""i:"ïiill'::.ï::,:ï:':::]1,,,,""""hi1, 

eveneens
stenk van dat den andere vonmen : het zogenaamde flabelIum en f1a-
geIlum zíjn niet getand en het flabellum is ook menkelijk kleiner
dan bij de andene vanianten;

bovendien zijn bij ttstaeheltt beide donsale pnoboscis-
netr:actor:en tot één enkele vensmolten (dit kenmenk heeft echter
een nelatief geringe waande, daar het mateniaal van Antanetis een
goede analyse van de proboscis niet toelaat bij een voldoend aan-
ta1 exernplanen.)

Tot oP zekere hoogte ventoont het accessol3isch cuticulain orgaan
van'tstaehelt'gerijkenis met dat van A. karlingi, die in de Mid-
dellandse zee samen voorkomt met A. pectatus. vernits in dit ge-
bied A. pectatus en A. kanlingi cuticulaire onganen bezitten die
zeer constant van bouw zijn, heeft BRUNET geopteerd voor twee af-
zondenlijke soonten.
De venschillen tussen A. pectatus, vormen ,,Einfaeh,t, ,rDoppelt, en

'tsporntt enerzijds en"'staehe|tt' andenzijds, rijken ons zeken even
gnoot als tussen A. pectatus en A. kar:lingi (A. kanlingi is ech-
ten wel een blinde soont!). Het lijkt ons aangewezen de zogenaamde
variante ttstaeheL't a]-s een aparte soort te beschour^ren :

A. spinosus n. sp.
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Genus CINCTURORHYNCHUS EVDONIN' 1970

Diagnose : Polycystidinae met panige vesiculae seminales. Man-

nelijke genitaal kanaal met een accessonisch cuticulair ongaan

in de vonm van een met stekels bezet hoefij zer en geassociëend

met accessolrische klienen. Vnouwelijke bunsa tenminaal, pnoxi-
maal deel van vrouwelijk kanaal en de oviducten als neceptaculum

seminis fungenend. Pnoboscis met kennen in contactzone.

Typesoont : (doo:r oorsPronkelijke monotypie)
Cinctuaonhynchus nuben EVD0NINT 1970

Detenminatiesleutel voo:r de soonten

t. Pnostaatstilet zonden Ètekels .. .........
Pnostaatstilet vengezeld van
vijf stekels . o o. r .. .. .... . C. kanlingi

Cínturothynehue rubet EVDONIN' 1970

Typemateniaal : Holotype : een totopneparaat (ZI Ac-L)
Panatypes z 7 neeksen coupes (aut. ) .

Tvpelocaliteit : Possjet Baai, ,-Tapanse zee.
van-Eet-sublittonaal r tussen Sangassum sp.

Bestudeend materiaal : twee panatypes.

Litenatuun :

EVDONIN, 1970b: p. 22-30, fig. 5 A-I' P}. 35' 40'
42, 45, Schema Ïr P. 48, Schema IIr P. 51

Beschnijving
Zíe oorspnonkelijke beschnijving.

Bespreking

Het mateniaal dat we toegestuund knegen was in betnekkelijk
slechte staat. Het liet ons evenwel toe met zekerheid te beslis-
sen dat Cinctunonhl,rnchus kanlingi in zijn onganisatie volledig
overeenstemt met C. nuber.
Op één belangnijk feit blijven t.re echter in het onzekene : de

......... C. ruber

In de bovenste zone
en Zostena sp.
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pneciese plaats waar de duetus seminalis uitmondt. Volgens

EVDONIN is een speciale goot voorzien aan het stilet langs waan

het spenma zou afvloeien. Dit is echter zeken niet het geval bij
C. kanlingi (zíe aldaan).

Cínetunorhgnehue karlingi n. sP.

(Fig. 7 g, 23 G-H' 25)

Typemateniaal : Holotype : een totoprepanaat
Panatypes : 1 totopneParaat en vien neeksen
coupes (twee van juveniele) (fZ-F).

Tvpelocaliteit : Even ten noonden van Mogadiscio (Somalia)
eulittonaal in een ondiepe plas met zandGáwáafi) in het hoog

en wienen (23-04-1970)

Beschnijving
Dienen van Or7 mm lang, met oogvlekken. Habitus en pigmentatie
zíe Eí9. 23 H en blz. tt.

De topognafie den genitale organen is weergegeven in Fig. 25 A.

Het gemeenschappelijk genitaal atnium is bekleed met een kenn-

houdend epiteel.

Mannelijke atriale onganen.

Het mannelijk genitaal kanaal doet denken aan dat van de

Austnorhynchus-soonten : een wijde buis bekleed met een gedege-

nereend epiteel dat nog enkel necnotische kennen bevat. In zijn
cefaal deeldningen aan de nechtenzijde het prostaatstilet en

links het accessorisch cuticulain ongaan en de bundel accesso-
rische klienen in het mannelijk genitaal kanaal. De pnostaatblaas
is onbeduidend klein, gevuld met een grof basofiel secreet dat
doonheen een kont gebogen, buisvonmig stilet (50 pm) wondt afge-
voend; de basis van dit buisje zit aan een min of meen ningvon-
mige structuun (doonmeten 30,pm) waanuit vijf geknomde' ho1le
stekels ontspningen.

De accessonische klieren zijn veel sterker ontwikkeld dan de

prostaatklienen, r^raarvan zíi de functie waarschijnlijk ten dele
overnemen. De tenminale delen van deze kliencellen wonden doon
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de spienen die rond het mannelijk genitaal kanaar t::ekken, tot
een nagenoeg sfenische ampulle afgesnoend; het secneet in deze
ampulle is in stnengen geschikt en bevat geen kennen.

Donsaal rechts tegen het secreet aangedrukt, verloopt de ductus
seminalis die dus in het mannelijk genitaal kanaal uitmondt tus-
sen de accessot3ische kl-ieren en het prostaatstilet, doch duide-
lijk dichter bij de accessonische klierenr €n zeker niet uit-
mondt in een apat?te gleuf van het prostaatstilet (cfn. EVDONfN,
1'97O voor C. qlbgf). Tegenover de ductus seminalis bevindt zich
het accessonisch cuticul-ain appanaat dat ten dele de ampulle om-
sluit die gevormd wordt doon het secneet van de accessorische
kl-ieren. Dit accessorisch cuticulair appanaat heeft een stnuc-
tuun die bij zonder ingewikkeld is; ook de preciese oriëntatie
in het mannelijk genitaal- kanaal kon niet met zekenheid wonden
vastgesteld. De figuren 25 Ct en C, zi-jn van het accessonisch cu-
ticulair ongaan van hetzelfde individu 2 Cn is in het pnepanaat
de bovenzijde. Het is een half-cinkelvo"rig" ning, enigszins
venstenkt langs één kant en voorzien van dwars verlopende nichel-s
of plooien. Aan de onderzijde (Fig. 25 c| zet deze ring zich
aan de twee kanten verden in twee uitsteeksels waarop talrijke
tanden voorkomen, gnoter nechts dan links (oriëntatie in de fi-
guur!), doch in beide gevallen venkleinend naan het uiteinde toe.
De ring heeft een doormeter van 60 pml êêfl hoogte van 35 ;:m on-
geveer.

Vnouwelijke atniale onganen.
Het vnouwelijk genitaal kanaal beschnijft een S-vonmige bocht en
eindigt in een tenminale bunsa. Deze laatste is een ho1le blaas
omgeven door een syncytiaal epiteel. Dorsaal in het vnouwelijk
genitaal kanaal monden de vitel-loducten uit, ventraal een bun-
del klienen. Op hetzelfde niveau monden de beide konte oviducten
lateraal in het vnouwelijk genitaal kanaal uit. Deze oviducten
fungenen a1s receptacula seminis en kunnen sterk expandenen r^ran-

neell ze met sperma gevuld zijn. In een der bestudeerde exemplanen
puilden ze stenk naar achteren uit en stonden tevens in bnede
venbinding met de bursa die zel-f stenk in voLume was toegenomen.
De doorgang van beide receptacula seminis naat? de ovaria zelf kan
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doon een kleine sfincten wonden afgesloten. Distaalwaants van de

uitmonding van vitelloducten en accessonische klienen kan de

vnouwelijke ductus wonden toegesnoe:rd doon een eenzijdig vendik-
te sfincter:. De ovania, oviducten en de bunsa zijn omgeven doon

een dunne laag.stnomatisch weefsel met afgeplatte kennen (tunica
pnopnia).

Genus PHONORHYNCHUS GRAFF' 1905

Diagnose : Polycystidinae met panige vesiculae seninales' Manne-

Iijk genitaal kanaal voonzien van een accessoniseh k1l-erneservoir
waarvan het secreet doon een naaldvo:rmig accessorisch cuticulain
ongaan wor:dt afgevoend. Geen mannelijke bunsa. Vrouwelijke bursa

voorhanden, tenminaal.

Typesoort : (doon oorsPnonkelijke aanduiding)
Phononhynchqs helgolaTldicus (METSCHNIKOFF' 1855)

Detenminatiesleutel voon de soonten

t. - Accesso::isch stilet ) 1OO pn -......... .. " ' 2

- Accesso::isch stilet ( 100,pm .......... ..... 3

2. - Accessorisch stilet ongeveer
140 pm ..... " '

- Accessorisch stilet ongeveer
P. peansei

3. - Accessorisch stilet 50-56 rrm.
Pnostaatstilet met ingewikkel-
de plooien en nichels .. o.. P-:--pemlx

Accessonisch stilet 80 Pm.
Pnostaatstilet nagenoeg glad . . . . .

Phono rhyne hue heL g oL andi eue

(I,IETSCHNïKoFF, 18 65 )

7)

P. heleola,n9icus

P. bitubatus

Typemateniaal :

Typelocaliteit

(Fig '
onbestaande

: Helgoland

GRATF, 1905
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Andene vindplaatsen : Kusten van Noond-Atlantische oceaan
@ GRAFF, 1913, p. 3q1), witte zee en Adniatische
zee. Ovenal talnijk tussen wienen in sublittonaal

Oostende : Spuikom tussenUlva Q9- 05-1964)

Bestudeend mateniaal : Enke1e senies coupes afkonstig van Noonse
kusten (NHRM-S).

Voonnaamste I'itenatuun en synonvmie :

METSCHNïKOFF' 1865 : p. 176, pI. 4' fig. 3

Pnostomum helgqland icum
GRAFF, 1882 : p. 228-33!, pl. ÏX, fie. 22-30 en

tekstfig. 9 G Macnonhynchus helgolandiclg
, 1905 : p. 136-137

, 1913 : p. 338-341' fig. 307-3Og

!{ESTBLAD,'1923 z p. 59n 156-157

REISINGER' 1926 : p. 427-429
MEIXNER, 1924

,1925
, 1929

,1938
FERGUSON et al
KARLING,1956

p. 7, 22, 25o fig. I' p. 26-27

op zeer talnijke plaatsen
p.765-766
fig. 77b A
: p. 172, 116

p. 237, fig. 49, 50' 58-60

Phonorhgnchue bitubatue MEïXNER,1938

Typemateriaa] : in Graz ?

Typelocaliteit : Kiele:r Bucht'
zéegraszone, op ongeveer 0150

Bestudeerd mateniaal : geen

Litenatuur :

slik en zand dendetnitusnijk
m diepte.

MEIXNER, 1938 : fig. 62 (p.
AX, 1951 : p. 329' fí9.28,
KARLING' 1956 : P. 212

RïEDL, 1956 : p. 150' 151'

63), p. 114 en 129

p . 280 ,3 4 9 , 3 5 0 , 3 5 2 
' 

3 5 8

154, 155 , 159, 165

Beschg.i j ving
Zie beschnijving van AX, 1951 (obsenvaties oP levende dienent
figuun van stiletten) en reconstnuctie in MEIXNER' 1938
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Phonorhynehus peareeí

FERGUSON, STIREWALT en KEPNER, 1940

Typgmat-eniaal : dnie rrco-typesrf benusten in het United States
National Museum en twee in de collecties van de

. Univensiteit van Vinginia.

Typelocaliteit : Beaufont, N. Canolina, U.S.A. nond het Biolo-
gisch station (Pivenfs fsland) tussen UIva bij 30loa saliniteit.

Andene vindplaatsen : In een kneek van de Yonk nivien, nabij
@nia, U.S.A.) en in iaylons Cneek (Éeaufoit)
(FERGUSON et ê1., 1940, p. tt!); Lafayette Cneek (FERGUS0N et al.
1949, p. 439).

Bestudeend mateniaal : nihil

Litenatuun en svnonvmie :

FERGUSON, STïREWALT en KEPNER, 1940 : p. ttt-ttz,
pl. t, fig. 1-8, tekstfig.l

KARLÏNG,
,1949: p.439

)

AX, 1959

1952a : p. 27.
1956 : p. 205

: p. 125-126

Beschnij ving
Zie oorspronkelijke beschrijving.

Phonorhynehue pennis AX, 1956

Typemateniaal : Holotype : een neeks sagittale coupes
Panatypes : enkele se:ries coupes

Typelocaliteit : Fuz1a (Zee van Mannana) : gnof zand met slib op
@stilwasserbucht")
Andene vindpleetsen : Yesilkóy op zoutweide. Slikbodem met leem
(AX, 1956).

Bestudeend materiaal : geen

Beschnijving
Zie oonspnonkelijke beschnijving,
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Subfamil íe Gyratríeinae

(GRAFF, 19OS) nov. gnad. emend.

Detenminatiesleutel vogn de genena

t. Tussengeschakelde pnostaat-
blaas afwezig .............................o... 2

Tus sengeschakelde pnostaat-
blaas voonhandgn ....... o.. ......,,....... 4

2. - Accessonisch cuticulain on-
gaan afwezig ..... Gfralqice1la

. - Accessonisch cuticulair on-
gaan voonhanden .........o..... ...... 3

3. - Accessonisch cuticulai:: on-
gaan is een stekel, 1os van
het pnostaatstilet. Gemeen-
schappelijkegonoPonuS................Dan@'

- Accessonisch cuticulain on-
gaan vo:rmt een schede waarin
het pnostaatstilet glijdt.
Afzondenlijke mannelijke en
vnouwelijke gonoponus ......... o..... Gynaïnix

4. Tussengeschakelde en vnije
pnostaatblaas komen samen
VOO]3 ..... ................. 5

- Alleen tussengeschakelde
pnostaatblaas voonhanden .................... 6

5 . Ductus uteno-communis Scenqr@. ( 1)
- Uter^us en vrouwelijke duc-

tus monden afzondenlijk uit
in het atnium . .. ... .. . . .. . . NeopolJ.cystis

6. - Accessonisch cuticulain on-
gaan is een anticulenende
stekel aan de basis van het
pnostaatstilet. Bunsa is een
gespiend diventikel van het
atnium .. . .. ... . .. .. ..  4lt[qfhvnchus

- Accessonisch cuticulair on-
gaan vo::mt een schede braar-
in het distale einde van het
stilet glijdt, of het is af-
wezig. Bunsa parench5rnaal ........ .... Ggflprh](Pchus

(1) Niet gekend bij S. gós_oeensis
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Genus GYRATRIX EHRENBERG, 1831

Diagnose : Gynatnicinae met gescheiden nannelijke en vnouwelijke
genitaalporusl bunsa voonzien van een vagina extenna. Accesso-
risch cuticurain ongaan fungeent als schede voon het pnostaat-
stilet. Geen tussengeschakelde prostaatblaas. Ductus seminalis
vnij uitmondend in mannelijk genitaal atnium. Testis en vitella-
nium onpaar.

Typesoont : (doon oonspronkelijke monotypie)
Gynatnix her"Iraphnoditus EHRENBERG, 1831

Deteqminatiesleutel voon de soorten

1. Vnouwelijke genitaalponus ven
naar vonen venschoven t.o.v.
de tenminaal gelegen mannelijke
genitaa1PoruS...........................G.hen@'

- Mannelijke en vroulrelijke geni-
taalponus dicht naasteen, ter-
minaal 2

2. Steel van de stiletschede
accessonisch cuticulair or-
gaan) kont ..... ..................... G. proavus
Steel van de stiletschede
lang....o..... ..o....... G. arenar:íus

Ggratría hermaphtoditue EHRENBERG, 1831

(rig. I Ar )
Typenateniaal : onbestaande

Typelocaliteit : Berlijn
Andere vindplaatsen : G. henmaphnod,itus. is een euryhaliene en
@<xeffisl en komt lower voor in
mariene als limnische biotopen verspr:eid over de gehele weneild
(behalve in Austnaliê ? ).
Bestudeend mateniaal : enkele levende exemplanen (Damvallei te

aantal neeksen coupes van individuen van
venschillende henkomst (NHRM-S) .
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zie GRAFF (1913) en
KARLfNG (1963à voor de necentene litenatuur
SCHïLKE,1970: p. t57
EVDONïN, 1970b: p. '1 , 31, 47, 48, Scherna If , 51

, t97t : p. Sg

Beschnijving
Zie MEIXNER, 1925, I(ARLING, 1931 en 1963.

Ggratyis p"oaous MEIXNER, 1929

Typem+teniaal : in Gnaz ?

Tvpelocariteit : Kielen Bucht in zand op g n diepte voor BUlk.

An9eng vindplaatsen : 1) Kattegat , meest op leembodem :
, Trondhenln, Bángen Cr<ailrNé, wÈSraIÁo, ei-gen vondsten)

2) Millpont (VíESTBLAD)

Bestudeend !qe!gria4! : Levende exemplanen en totopneparaten vanneeksencouPes.,"''i''ái"iá;;;-aïro'nstig"i"
Knistinebeng en Millpont.
L,iteratuun en svnonvmie :

METXNER, !929
,1939

REMANE, 1933 :

KARLING, 1955

EVDoNIN, 1970b

PAPI, 1967 ! p.
Besghnijving
Zie oonspnonkelijke beschnij
(19ss).

p. 768, 783-790, fig. 14
p. 115, 122-125, fig. 98 B

P. 2O7

p. 5-6, fig. 14

P. s1

13

ving en de aanmenkingen van I(ARLING

Ggnatrix anenarius EVDONïN, 7971

Typemateniaal : Horotype en 5 panatypes in totopnepanaat (aut.)
Typelocaliteit : Eiland Kunaehie, Iaag eulittonaal, zand

Voonnaamste litenatuur en svnonvmie :



Bestudeend mateniaal : geen

Litenatuun :

168

20n

EVDONIN' 1970b: P.

, t97t i P.

5, 51 (non. nud. )

56-58' fig. t

Beschnijving
Zíe oorsPnonkelijke beschnijving'

Genus DAI'IORHYNCHUS KARLING,1955

Diagnose : Gynatnicinae net vnije pr:ostaatblaas en geen se-

cundair: tussengeschakelde pnostaatblaas' Het accessonisch cuti-

culain orgaan is niet met het prostaatstilet venbonden' Geen va-

gina. Testes en vitellaria panig. spenma wordt opgeslagen in

vitellania.

Typesgont : (doon oolrspronkelijke aanduiding)
DanonhvnchusJduplostyliq KARLING' 1955

Danonhynehue duplo;etylíe KARLÏNGt 1955

(Fig. 5 F' I A3)

Typemateniaal : Holotype : een totopnepa::aat
Panatypes : enkele series couPes (NHRM-S)

Tvoelocaliteit : Millpont, nabij Keppe] Pien Fairleyr oP
--+-ffibodem met leen (WESTBLAD) '

Andene vindplaatsen : 1) Newcastle, monding van de River
mi

D Knistinebeng, Esbje::g bij Fanó en Sónen

Jessens Sand, fijn zand (IGRLING);- 
3 ) Amnum (AX) ;
4) Wimeneux, Pointe de la Cnecheo fijn

zand in het laag eulittonaal (eigen vondst) '

Bestudeend maleniaal : Typemateriaal en mateniaal afkomstig van 
-

"" iftÍrnu-s>. Het mateniaal van tíimereux wend

levend bestudeerd.



Litenatuun :
KARLïNG,1955

, 1956
t2b

r 1963b: P. 230

SCHILKE, 1970. : p. 158 (r. cit. KARLTNG' 1955)

EVDONIN, 1970b: P. 7 , fig. 6 D, P. 34, 47, 48'
Schema ÏI

Beschniiving
Zíe oonspnonkelij ke beschnijving.

Genus GYRATRICELTA KARLING' 1955

Diagnose : Gynatnicinae met donsaal, subterninaal uitnondende

gonopolrus. Met vnije en geen secundain tussengeschakeLde pnos-

taatblaas; ductus seminalis mondt vnij uit in het mannelijk ge-

nitaal kanaal. Geen accessorsisch cuticulair ongaan. Bursa met pa-

nige ductus spenmatici. Testis onpaar, vitellaria panig.

Typesoort : (doon monotYPie)
Gtrr:atnicella attensi (GRAFF' 1913)

GgnatrieeLLa attemei

p. 13-16' fie. t8-21,
.p. 190' 205' zttr 2t2,

pJ-. IC
214'.

169

en IIF
fig.

(GRAFr, 1913) KARLTNG, 1955

(rig. 8 A2 )

Typemateniaal : Neotype : een neeks sagittale couPes (Graz -
I,IEIXNER, aangeguifl doon KARLING) -

Typelocaliteit : Helgoland, Iittonaalzone

Andere vindplaatsen : 1) Knistinebeng, Anphioxus-zand van Bonden
@3s n diep) (KARLTNG en eigen-rdaarneming)

2) Middellandse zee, Amphioxus-zand
(BRUNET)

Bestudeerd mateniaal : afkomstig van l(nistineberg (mateniaal van
igenvondstèndielevendwerrdenbestudeerd).

Litqr:atuun en gvnonvgig z

ATTEMS, 1897 : p. 226-227 Gynator helgo.I+ndicus

GRAFF, 1913 : P. 346-347 Glrnatnix qttemsi
MEIXNER, 1925 : p. 262, 263, 266r 299' 300' 3O1t

304, 310-311' 3?8, 331' 333 ' 335 ' 
pt. II'' t

Gvnatnix attemsi
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MEIXNER, 1929 : P' 766 Gynatrix atteTnsi

, 1938 : P' 115' !23, fig' 98 An P' 138

KARLING' 1955 : P' 6-13, fig' t't7 ' PI'I a en Bt
pI. ÏÏ A-F' P. 28-38

'-- ' , 1956 : p. 204, 27!, 2!2' 237-2)0, fig'
67-68

BRUNET' 1965 3 P' 153' 205' 2O7

SCHILKE'19701P.!57(r.cit.ATTEMS'1897)
EVDONIN' 1970b: P' 7, fig' 6 E' P' 34-35' 40' 42

45; Schema t, P. 47, 48, Schema II' P' 5t

Eeschrijving
Zie beschrijving van I(ARLÏNG (1955) '

Genus NEOPOLYCYSTÏS KARLING' 1955

Diagnose : Gynatricinae waanin vrije en tussengeschakeLde Pros-

taatblaas samen voonkornen (de laatste nudimentair); met acces-

sonisch cuticulain ongaan. De vnouwelijke bunsa is een diventi-

culum van de v:rouwelijke ductus. utenus en vrouvíelijke duct ge-

scheiden. Testes Panig'

Typesoort : (doon monotYPie)

Neopolvcvtis tnidentata KARLING' 1955

Neopolgeyetís tridentata KARLING' 1955

Tvpemateniaal :

Typelocaliteit

(rig. 8 AB)

HolotyPe : een totoPneParaat
Panatypes : meendenê tótopnepanaten en senies
coupes (NHRM-S).

: Kie1en Bucht, sublittonaal, zandig biotoop
Q-7 m) .

Andene vindplaatsen : Eulittoraal van sylt en Amnum (AX en

ffia". zee : cap canaille (BRUNET) en san Rossone

ipi"ál táig.tr 
-ráá"""*ing), eulittonaal te Bnedene (eigen l^taarne-

ming).

Bestudeegd matgrieal : Typemateniaalo levende exemplanen van

ffissone en Bnedene.
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Litenatuun :
MEIXNER, 1938 : P. 115r !37 (N;.tridefrtata nom. nud')
KARLING, 1955 : p. 24-28r fig. 37-40' p. 29, 32,

33, 36

, 1956 : P. 190' 205' 2t2' 2t4
REMANE' 1955' P. 60

BRUNET, 1966 : P. 724' 725

SCHfLKE' 1970: P.158-159' fig.4
EVDONïN, 1970b: p. 7, 34, 47, 48r Schema II

Beschnijving
Zíe oorspnonkelij ke beschnij ving.

Genus SCANORHYNCHUS KARLING, 1955

Diagnose : Gynatnicinae waanin de vnije en secundain tussenge-

schakelde pnostaatblaas samen voonkomen. Accessonisch cuticulair
ongaan voonhanden in het mannelijk genitaal kanaal. Bunsa Paren-
chymalis met onPare ductus spenmaticusr geen vagina. Testes Pa-

nig of onparig; vitellania Parig.

Typesoont : (doon oonspnonkelijke aanduiding)
S. limoPhilus KARLÏNG' 1955

Det.en4inatiesleutel vgon, de soorten

t. Pnoboscis klein met nechte
contactrand Ê.--!-9ng.iPqtus.
Proboscis van nonmale grootte
met tZ uitzakkingen

2.

aan de contactnand (Fig. 4 M ) ........ ..."r"....

Accessor:isch cuticulain on-
gaan veel kteinen dan het
["á"t""tsti1et ..... ............ S', gosoeensig

Accessonisch cuticulain orgaan
gnoten dan of even gnoot als
het pnostaatstil-et .................." "o""
Accessonisch cuticulain orgaan?-
gnoten dan het pnostaatstilet .............. S. modestus

Accessonisch cuticulair on-
gaan ongeveer even gnoot a1s
tet proËtaatstilet :... . ......... . "' S,' r$nE>hilu?
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Seanonhynehue Linophilus IGRLINGT 1955

(Fig. 8 As )

Typemater:iaal : Holotype : een totopneparaat
Panatypes : enkele senies couPes (NHRM-S).

8-10 m diepteTypelocaliteit : Knistinebeng, Blábànsholmenr oP
op bodem van zand en leem.

Bestudeend mateniaal : Typemateniaal

Literatuun :
IGRLïNGr 1955 : p. 4' 14, 17, t8'2!n fig. 24-32,

pI. I E en III A' P. 23, 26, 28-35

, 1956 : p. 190r20t+'205r2061212'fig.t2e, 18h

EVDONIN, 1970b: p. 7, !2, 340 400 41, 44'' 47' 48
Schema II' P. 51

, 197! z P. 59

SCHOCKAERT en BRUNET, !971 : P. 73

Beschnijving
Zie oonspronkelijke beschnijving.

Scanorhynehue foreipatue IGRLING' 1955

Typenatenlaal : Holotype : een totopnepar?aat
Panatypes : totoprepanáten en couPes (NHRM-S)

Typelosaliteit z zíe S. limophilus

Andene vindplaatsen : EsbjêF8r sylt, Belgische Kust

Bestudeerd mateniaal : Typemateniaal

Liter"atuur :
KARLING, 1955 : P. 2t-24, fig. 33-36' pl. I F

SCHïLKE' 1970 : P. 157-158

EVDONïN, !971 l P. 59

Beschrijving
Zie oorspnonkelijke beschrijving.

bemenkte bij één individu (op twee geob-

Ook in de twee exemplaren afkomstig van

Bespneking
SCHILKE (1970' p.158)
senveerde) twee testes.



voon de Belgische kust r^raren twee testes aanwezlg.

Seanorhynehus g o s o eensi s

(KARLING,1955) nov'

Typemate:riaal : Holotype : een totopneparaat
Panatype : een beschadigde neeks couPes

773

comb.

( NHRM-S )

Typetocaliteit : Kr"istinebeng, Gásóránnan (35 m diepte) '

Bestudeend mateniaal : Typemateniaal

Literatuur :

KARLING, 1955 : P. t7-tB, f:-g' 73
Danonhvnchus gosoeensis

SCHILKE' 1970: p.162 Danorhygchus gosoeensis

SCHOCIGERT en BRUNET o 7971 z P' 73
Danonhvnchus gosoeensis

Beschr:i jving
Zie oonspnonkelijke beschnijving'

Bespreking
Bij het opstellen van de diagnose voor hêt genus Danonhvnchus

maakte KARLING (1955, p. 13) voorbehoud voor deze soort die hij
in dit genus had ondengebracht. Het panig ziin den testes schijnt
de vOornaamste ::eden te z:-3n geweest l^/aallom deze Soort in het

genus Danonhynchus wend ondergebnacht. Voon het ovenige pleit de

structuun van de mannelijke atniale organen eerder voor een on-

derbnengen in het genus scanonhylchus, alsook het feit dat el3

duidelijk een bunsa voorhanden is. Doon de ontdekking van indivi-
duen met parige testes bij Scanonhvnchus forcipatus blijkt dat

een onpare testis niet noodzakelijk een constant kenmenk is vooll

het genus Scanorhynchus (zeJ'fs niet constant binnen één soort! ) '
en het lijkt ons dan ook aangewezen de soort ttDanonhynchustt

gosoeensis naan het genus Scarlorhynchus over te hevelen'

Seanorhgnehus modestus EVDONÏN, t97t

rypemateniaal ' F:l:lïB: 
: een totoPneParaat
: een totoPnePa::aat



Tvoelocaliteit
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: Ismena (Eiland Koenashin) r laag euJ.itonaal r

Bestudeend mateniaal : geen

Literatuun :
EVDONIN, 1970b: p. 5, 12, fig. 3, p. 34, 40, S. modestus nom. nud.

, t97t z p. 58-60, fíg. 2

Beschnijving
Zie oorspnonkelijke beschnijving.

Genus ANNULORHYNCHUS KARLTNG, 1956

Oiaeiose : Gynat:ricinae met secundain tussengeschakelde pnoetaat-
blaas doch geen vnije pnostaatblaas. Aecessonisch euticulain on-
gaan vastzittend aan de basis van het stilet. Bunsa is een di-
ventikel van het gemeenschappelijk genitaal atnium. Testis en
viteLlanium onparig.

Typeso,ont : (doon monotypie)
Annulonhynchgs adniaticue KARLING, 1956

AnnuLorhynehue adniatíeue KARLING, L956

(fig.4A-L,58,8A6)
Tvpemateniaal : Holotype : een totopnepanaat

Panatypes z 7 totopnepanaat en meendene neeksen
coupes (NHRM-S).

: Rovinj , Z,W. van Isola Lungar op een leembodem
(Joegoslavië).

Bestudeend mat-eniaal : Typemateniaal

KARLINGT 1956 : p. 2O4r 2O5r ztor 2t5r Zt6r 2t9,
256-259, fig. !2 F, fig. 18, p

,1963: fig.15-8
SCHILKE, 1970 : p. !62
EVDONINT 1970b: p. 7, fig. 6 A (!), p. 36, 39, 40n

41, Schema f, p. 48, Schema II
SCHOCI(AERT en BRUNET, t97t : p. 73

Typelocaliteit
op 35 m diepte

Litenatuun :
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Beschnijving
Zie oonspnonkelijke beschrijving.

Genus GALLORIÍYNCHUS SCHOCKAERT en BRUNET, 1977

Diagnose : Gynatnicinae met onpane gonaden. Copulatie-ongaan met

secundaine tussengeschakelde pnostaatblaas doch geen vnije
pnostaatblaas. Cuticulain ongaan bestaande uit twee concentnische
stiletten al of niet met accessonisch cuticulair orgaan.

Typesoont : (doon oorspronkelijke aanduiding)
GallonhynclLus simplex SCHOCKAERT en BRUNET ' 7977

Dgtenminatiesleutel,voon de soorten

7. - Accesso:risch cuticulain on-
gaan afwezig ..... .................. G. simplex

- Acbessonisch cuticulain on-
G. mediternaneus

GalLorhynehue eimplet

SCHOCI(AERT en BRUNET' 1977
(Fig. 8 Ag, 26 A-Ë)

Tyoemateriaal : Holotype : een totopnepar:aat
Paratypes : een totopnepanaat en twee neeksen
coupes (NHRM-S).

Typelocaliteit : Anphioxus-zand
Iand-Jánr€ en de Fnanse kust bij
ff Plateau des Chèvnesfr.

op .8-10 m diepte tussen het ei-
Manseille op de zogenaamde

diepte); Z.O. van het
diepte) en nabij het
(alle : BRUNET).

Bestudeend mateniaal

Andene vindplaatsen : Anphioxus-zand tussen de eilanden Rioux
ffiiepte); nabij het eiland Ratonneau (14-16 n

eiland Pomègues
eiland Plane, in

: Typenateriaal

(gnof zand met slib, 35 m
fijn zand op 16 m diepte

SCHOCKAERT en BRUNET' t97t : p. 66-71' fig. 1-8'
p. 7t, 72, 73

Litenatuun :



Beschrij ving
De observaties

Dienen ongeveer
fonm. Geen ogen

dieten.
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op de levende dieren wer:den door BRUNET uitgevoerd '

!-!r7 mm groot, kleunloos en min of meer fili-
. Excretiestelsel niet geobser:veend. Geen rhab-

Gonaden onPaall, gelegen zoals
caudaal, subterminaal ventraal
mondt er in uit; een atrium is

aangegeven in Fig. 26 A. GonoPonus

. Zee'r fijn eosinofiel sec::eet

niet ontwikkel-d.

Mannelijke atniale organen.

De onPare vesicula seminalis is een gnote zak, vlak aehter de

farynx gelegen. ze is bekleed met een plat epiteel met platte

kernen en omringd door gespiraliseerde spieren. Een tamelijk lang

en nau$7 kanaaltje, de ductus seminalis, venbindt de vesicula se-

minalis met de subsferische seminaalbulbus. centraal hiervan

blijft, tussen het secreeto duidelijk een kanaal over, waardoor

de spenmatozoiden worden afgevoend. slechts één soont prostaat-

secreet is voorhandenl het is niet in stnengen geschikt' De

prostaatklieren monden uit doon poni gelegen rond de ingang van

de ductus seminalis in de b1aas. celdelen met nuclei htaren op de-

ze plaats te zíen De seminaalbulbus is omringd door een sterke'

gespinaliseerde spienlaag. Een tweede, Iang en smal kanaaltje

venbindt de seminaalbulbus met het stilet. In het proximale'

trechtervonmig einde van dit stilet zijn eveneens celdelen met

een vier-tal kernen te bemenken; zíj behoren ongetwijfeld tot het

epiteel van de ductus seminalis '

Het cuticulain apparaat zelf bestaat uit twee concentrische sti-

letten. Het buitenste, 190 pm Iang, is versierd met spiralig

venlopende richels. Pnoximaal worden beide stiletten bneder en

tnechtervonmig en zí1n aan de rand met elkaan verbonden' Het

meest distale einde van het buitenste stilet is haakvormig omge-

bogen, terwijl het inwendige hier niet meer te zíen is' Het ganse

cuticulaine ongaan tigt in een nauh/ kanaal, zo te zien zonder

epiteel en ingesloten in een dikke spiraalspient \^Taallvan de vezels

nabij de porus zich waaiervonmig uitspneiden en op de l-ichaarns-

wand inserenen.
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Vrouwelijke atniale onganen.

De ductus uteno-conmunis die in de gemeenschappelijke genitaal-
ponus uitmondt, is bekleed met een tamelijk hoog en basofiel ePi-

teel met talnijke kennen. De spienen en nond venlopen pnoximaal

cinculair en distaal longitudinaal. Donsaal (en lichtjes naa:?

nechts) komt de oviduct in het gemeenschappelijk afvoenkanaalt

en langs vóón, ventraal, de utenus. De oviduct zeLf heeft het

aspect van een stnomatisch weefsel (met duidelijk }umen) dat zich
voontzet in de tunica pnopnia van het ovanium. Doon de donsale

wand van de oviduct monden de vitelloduct en de ductus spenmati-

cus uit. Deze laatste is licht gecuticulaniseerd, en waan hij in
de bursa terecht komt, is deze gediffenentiêend in een blaasvor-
mig o:rgaant j e dat 'doon een ster:k basof iel weef sel met grote

nuclei is omningd.

GaL L o nhyne hue me di t ern an eu a

SCHOCKAERT en BRUNET, t97t
(Fig. 8 A?, 26 F-Ï)

rvpsnateriaar ' Ë:l:lï3:""'3".lii;iï#:ï:l ." 2 senies coupes-.
(1 ináividu niet vófréaig geslaehtsrijp) (NHRil-S) '

Tvpelocaliteit : Amphioxus-zand van de Plateau des Chèvnes (zie
ffisimolex)
Andene vindplaatsen : Eiland Plane (fijn
@ (gnof zand met slib
BRUNET).

Literatuun :

zand) en ten 2.0. van
op 35 n diepte) (alle :

SCHOCKAERT en BRUNET, !97t : p. 7t-73' fie. 9-13

Beschnijving
De obsenvaties op de levende dienen wenden door BRUNET uitgevoend.

Geen exct?e-Dienen ongeveer t
tiestelsel gezien

gnoot, kleunloos en zonder ogen.
geen nhabdieten.

mm

en

De gehele onganisatie van het genitaal stelsel komt oveneen met

dat van Gallonhynchus simplex. tíe bepenken ons dan ook met het

aangeven van de essentiëIe venschillen die alleen betrekking
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hebben oP de

Mannelijke atriale onganen

De seninaalbulbus van deze soo::t is langen genekt dan bij de vo-

nige; de intna-capsulaine delen van de pnostaatklieren zijn ne-

latief gnoten. Deze delen htaren eehten niet voorhanden bij het

juveniele exemplaan, waanbij de pnostaatblaas in het algemeen

trouwens nog onvolledig gevonmd bleek te zijn' Anderzijds waren

bij dit exemplaan gnote celdelen met kennen te zien aan de dis-

tale porus (delen van het epiteel van de ductus seminalis ?

toekomstige Prostaatklienen ?) '

Het belangnijkste verschil tussen beide Gallonhvnehus-soorten

schuilt in het cuticulain appanaat. Bij G. med,itgr:.naneus zijn

beide concentnische stiletten wel aanwezigo doch de wand van het

buitenste QzO pm lang) is glad; bovendien is een accessonisch

cuticulain ongaan (59 pn) aanwezig, dat niet met het hoofdstilet

venbonden is (het doet dienst als een soont schede). De spien-

mantel nond het mannelijk genitaal kanaal is distaal gedifferen-

tiëend tot een netnacton en een flexon van het accessorisch cu-

ticulain orgaan.
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Subfanilíe Tgphlopolgeyetidinae n. subfam.

Detenminatiesleutef voon 9e genena en sgbgeneÊa

1. Cuticulain aPPanaat duidelijk
. bestaande uit-twee stiletten " " Genus Typhloporvcvstis
- Cuticulain aPPanaat bestaat

uit slechts éên stilet ....... Genus LinipoLvcvstig

2. - Cuticulair apParaat bestaan-
de uit een volledige Pnoxi-
male venstenkte ning, met
beide stiletten naast el-
kaan. V:rouwelijk genitaal
stelsel met t Peellvonmig ne-
ceptaculum seminÍs . . . .: . . . . . . Subgenus TJphlopoly9ystis
Pnoximale ning van het cu-
ticulain appanaat aan één
zijde open; het accesso-
nisch stilet zijdelings
van het hoofdstilet ont-
spningend. Vnouwelijk geni-
taal stelsel voonzien van
een cuticulain aanhangsel ...... Subgenus @

3. Vr:ouwelijk genitaal stel-
sel met cuticulair aan-
hangsel (ductus sPenmati-

"ns). Testis caudàa1 ...... Subgenus tinipglvgJqtiP
Vrouwelijk genitaal stel-
sel met + PeervoTmig ne- 

-ceptacul[m seminis. Testis
vlak achter de fanYnx ge-
legen ....... Subgenus Bnunetia

Genus TYPHLOPOLYCYSTIS IGRLING' 1956

Diagnose : Typhlopolycystidinae r^raarvan het euticulain appanaat

voonzien is van twee stiletten : één vools pnostaat-secneet en

spenmatozoiden, één vooï1 afvoen van secreet van het accessonisch

secneetresenvoin. Vitellaria panig.



Subgenus TYPHLOPOLYCYSTIS n. subgen'

Diagn_ose : Typhlopolycystis-soorten net I Peervormig neceptaculum

seminis in het vrouwelijk genitaal stelsel; het cuticulair appa-

raat met vol1edige pnoximale ning.

Typesoort : TyphlopolvcvstiF (Typhlopolvgvstis) coeca
KARLïNG,1956

tevens typesoont van het genus, door oorspronkefijke aanduiding.

Detenminatiesleutel voor de soonten

!. ogen afwezíg .......... .. ... T. coeca

Ogen aanwezig ""' """""" 2

2. - Accessonisch stilet sPits
uitlopend (rig. 27 C én G) '"o' "".."' 3

- Accessonisch stilet stomP
(Fig. 27 D-Ë en F) ... .. " ' 4

3. - Hoofdstilet zwak gecuti-
cular iseend, duidelijk
korten dan het accesso-
riseh stilet (E:,g. 27 C)

Hoofdstilet sterk gecu-
ticulaniseend r ongeveer
even lang als het acces-
sonisch.àtilet (Eig. 27 G) .......

4. Hoófdstilet stenk gebo-
Benr accessoniseh stilet
Íictrt gebogen (Fíg. 27 D-E)

Hoofdstilet zwak gebo-
gen met afgenond uiteinde
accessonisch stilet necht
met licht gebogen uitein-
á" (Fig. 2í F) ...... ...........'."" T' nonvegica

IyphLopoLgeystie (Iyphlopolgegetís ) coeea

KARLTNG, 1956

0)

en een drie-ta1

180

. T. linicola

............ T, meditennanea

(Fig. 3 A-C, F-I, I 82, 27 A-Bo

Typematgniaal : Holotype : een totopnepar:aat
Panatypes : een totoPreParaat
se:ries couPes (NHRM-S).



Typelocalitei! : Kristinebeng' bij B1ábársholmen

181

en bij Essvik

MEÏXNER).
mmNG-n WESTBLAD).

Andere vinslplaatsen : Kielen Bucht en Sylt (AX en

Bestudeend mateniaal : Typemateniaal en mateniaal afkomstig van
de andere vindplaatsen

Literatuur- :
MEIXNER' 1938 : P. 115' 137 T. coeca nom. nud.

KARLING' 1956 3 P. 2:.5r 2!6, fig. 18 Pr P. 250-353'
fie.82-99

BRUNET, 1965 : p. 159

SCHILKE, 1970 : P. 159' 160

EVDONIN, 1970b: P. 7, 36-370 41, )2, 45r Schema I'
p. 47, 48, 49, Schema IIr P. 51

Beschnij vÍng
Zie oonspronkelijke beschnijving.

Igphlopolyegstíe (lgphLopolyeystia) eoomansí n. sP.

Typemateniaal

(Fig. 9 E' 27 C' P)

: Holotype : een totoPnePa:raat
Panatype : een neeks coupes (NHRM-S)

: Amphioxus-zand van het Plateau des Chèvres t Golf
(BRUNET, 3-02-1966).

Beschrijving
Levend mateniaal werd doon BRUNET bestudeerd.

0p het totopneparaat meet het holotype 0r7 mm, in levende toe-
stand is het waar:schijnlijk rond 1 mm 1ang. De soort bezit ogen

en komt oveneen in habitus met de andene gekende soonten van het

subgenus.

A1hoewel een schets van BRUNET de aanwezigheid van een niet
functionele testis laat vermoeden, wend deze noch in het toto-
pnepanaat, noeh in de coupes tenuggevonden. De functionele testis
ligt tamelijk ver naan achtenen toe, nechts van het copulatie-on-
gaan, onmiddelLijk gevolgd doon het ovanium.

Typelocaliteit
van-IarsèiI1e

Het cuticulain ongaan en trouwens het geheel van de mannelijke
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atniale organên is volgens hetzelfde plan gestnuctur"eend als de-
ze van T. (Iyphlopolycystis) goeca. Het cuticulair appanaat is
echten minden gednongen en ook gnoten. Al naargelang de oniënta-
tie, meet het 45 pm (neting van BRUNET op levend exemplaan) tot
62 pn (in het holotype in toto). Het stilet dat het secreet van
het accessonisch nesenvoin afvoert (62,trrm) is nenkelijk langen
dan het hoofdstilet (ongeveer 20 pm vanaf de ning gemeten),
spits uitlopend en met ongebogen punt. De pnoximale ning is dun
en het hoofdstilet zwak gecuticulaniseend en necht.

Het blind eindigend neeeptaculum seminis is een dnuppelvormig
blaasje op een steeltje, dat doon twee spinalige spienmantels is
omgeven, r^raarvan de f ibnillen loodnecht op' mekaan staan en een
deel van het blaasje mee omsl-uiten. Het neceptaculum meet 38 prn

in het holotype. In hoeverne vorm en g:rootte functioneel bepaald
zijn (en dus vaniabel) is niet gekend.

TgphLopoLyeyetis (?yphLopol,geyetís ) LíníeoLa

scHïLKE, 1970
(Eíg. 27 c)

Typemateniaal : vermoedelijk onbestaande

Typelocaliteit : Sy1t, List ("Litonalstation den Biologische
Anstalt Helgolandrr ) .

Bestudeend maleniaal : geen

Litenatuun :

SCHïLKE, t97O : p. 145, 159-1600 fig. 5

Beschrij ying
Zie oorspronkelijke beschnijving.

Iyphlopolgeyetis (lgphLopoLycgetíe) medite??anea

(fig. 9 Fn

Typ-emateniaal : Holotype : een
Panatypes : 3
(aut. ).

BRUNET, 1965

27 D, E)

neeks dwanse coupes
totopnepanaten en 6 neeksen coupes
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Typelocaliteit z zíe

Bestudeend mater:iaa1 : Holotype en 3 panatypes onden vorm van
totopnepanaten en 1 neeks coupes.

Litenatuun :
BRUNET,1965: p.158-159, p1. X,4, pl. XIr l-3
SCHïLKE, 1970 : p. 160

EVDoNIN, igzot: p. 36

Beschnijving
Zie oonspnonkelijke beschnijving.

Het neceptaculum seninis heeft nagenoeg dezelfde vonm als bij
T. coomansi en meet 50 pm irl totopnepanaat (holotype).

TAphLopolyeyetíe (TyphlopoLycgetíe) noroegiea rr. sp.

(Fig. 27 F, N)

Typemateniaal : Holotype : een totopnepanaat

T. coomansi

Tyoelocaliteit : Liholmen (Noonwegen) op 7 m
fijn schelpengnuis (KARLING, 29-07-1968).

(NHRM-S).

diepte in nelatief

Beschnijving
Het holotype meet 7r2 mm op het totopnepanaat (in tamelijk mooi
gestnekte toestand) en bezit ogen.

Het cuticulain appanaat van het copulatie-ongaan behoont tot het-
zelfde type als dat van T. mediternanea en T. limicgla. Het bezit
een brede pnoximale ning en een 1ang, necht accessorisch stilet
(68 pm) dat slechts pnoximaal en distaal enigszins is gebogen.
Het hoofdstilet (30 pm) is zoars bij T._me9iïennanea - aan zíjn
gesloten zíjde tamerijk zwaa? gecuticulaniseend, maan in tegen-
stelling met de genoemde soontn loopt deze vendikking een eindje
venden over de nanden van de "open, zíjde van het hoofdstilet.
Het uiteinde is negelmatig afgenond, en het geheer heeft zowat
het uitzicht van de punt van een schoen.

Het neceptaculum seminis (50 pm hoog) vaLt op doon zijn stenk
sfenisch aspect. Het steeltje hraarmee het op de nest van het



vrouwelijk stelsel is
houding zwak gesPiend'

aangesloten, is bijzonden kont

Proximaal dnaagt de blaas een
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en in ver-
spits hoedje.

Subgenus IÁGENORHYNCHUS (BRUNET' 1965) nov. grad'

Diagngse : Typhlopolvcysti!;-soorten met een cuticulair aanhangsel

in het vrouwelijk stelsel; cuticulair" orgaan van het copulatie-

ongaan met halfoPen proximale ning'

Tvoesoort :
(BRUNET, 1965)

Detenminatiesleutel voon de soonten

t. - Het accessonisch stilet ont-
sPningt ongeveer -in.het nid-
aàn ván het hoofdstilet' Cu-
ticulain aanhangsel van
vnouwelijk stelsel is een
lang en smal en geknuld
buisje 1G íg. 27 H-Ï "tt Ql " " ' ' T' peresi

- Accessonisch stilet ont-
sPningt aan het Pnoximale
einde-van het hoofdstilet'
Het cuticulair aanhangsel
in het vnouwelijk stelsel
r:echt (Tíg. 27 J-M en R-U) ""' """"..""'

2. - Het accessorisch stilet is
over een afstand met het
hoofdstilet ve::gnoeid en
verlooPt en dicht tegenaan
Het cuticulai:: aanhangsel
in het vnouwelijk stelsel
is een zee? kont, smal buisje
(3-+,prní-iiig . 2i iI-K en R-É) " " " o " " e' T' conglobata

Het accessonisch stilet
staat volledig vnij van-het
hoofdstilet. Het cutacural-r
áánrtangs"r in het vnouwelijk
stetseÍ is een 17-27 Pm lange
stevige buis (Er,g. 27 L-M
en T-U) .......... 't"".." T. anticulata
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IyphlopoLyeystis ( Lagenorhgnehus) peresi

(BRUNET' 1965)

(Fig. 3 K-M, B Bt, 27 H-I' Q' 30 A-D)

Tvoemateriaal : Holotype : een neeks longitudinale
-J E -'---- Paratypes : meerdene totopreparaten

couDes (aut. ).

Tvpelocaliteit : Amphioxus-zand van de Plateau des chèvres
ffi" niou en plane (Golf van Marseilre).

Andene vindplaatselq : Amphioxus-zand in de Adriatische zee en in
ffità ï"-irtinebeng o(ARLrNc in BRUNET' 1965 '
D. 167).

coupes
en 11 reeksen

en tus-

Bestudeerd mateniaCt : HoIotYPe
eksen couPespanaten en enJ

Liter:atuur :

p1. XIV' t-2
EVDONIN, 1970b: P. 37-38' Schema Ï' p' 49'

Schema ÏÏ, P. 51

en enkele ParatYPes o in totoPre-

en correcties moeten wonden aan-
BRUNET.

Beschriiving
Enkele belangnij
gebracht aan de

ke aanvullingen
beschnijving van

Mannelijke atr"iale organen'

De ductus seminalis mondt niet vnij uit in het mannelijk genitaal

kanaal (r.,. sëparément à e6té d.e L'appareiL eutícuLaine "'')
doch wel- samen met het pnostaat-secr:eet in het hoofdstilet (zíe

Fig. g G van T. articulata). Hierdoor komt de onganisatie van de

mannelijke atriale organen volkomen oveneen met die van soorten

van het subgenus Typhlopolvclzstis '

Vnouwelijke atriale onganen'

BRUNET heeft het cuticulair aanhangsel in het vrouwelijk stelsel

ovel? het hoofd gezien, maar hij observeerde wel de sterke sfinc-

ter die rond de basis ervan z]Lt. Hij beschouwde deze sfincter

echter als de afsluiting van de doorgang naal? de bursa (pI'XÏÏI'

fig. 3 en p. 166-167). Zowel onze waannemingen op de totoprepara-

ten als de studie der couPes wezen op volgende toestand : ovi-

duct en bursa staan in brede verbinding met elkaar en gaan samen

oven in de vrouwelijke ductus die naan het atnium leidt ' zoweL
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de oviduct als het distale bunsaweefsel is doon zwakke cincu-
laire spienen omringd. Donsaal, tussen oviduct en bunsa in zít
een 20 ym Iang, cuticul-air buisje (diameten ongeveen 1pm) dat
aan zijn uiteinde een zwak spiralig venloop heeft. Het is aan
zí1n basis door een ste::ke spienraag omringd, bestaande uit twee
reeksen loodnecht op mekaan staande vezels. Dit cuticulain aan-
hangsel bevindt zich dus pnecies op dezelfde plaats als het zo-
genaamde receptaculum seminis van de ventegenwoo::digers van het
subgenus Typhloporycystis, en het is er ongetwijfeld homoloog
mee. Het is weinig waanschijnlijk dat het de no1 van ductus sper-
maticus vervul-t, daar bij geen enkel exemplaar (ook niet bij de
andere soor:ten van het subgenus Lagengnhvnchue) een venbinding
met de oviduct kon wonden vastgesteld (vgl. echten
Limipolycystis ! ) .

?UphLopoLyeystis (Lagenorhgnehus) artíeuLata n. sp.

(Fig. 9 G, 27 L-M en T-U, 28 E)

Typemateriaal : Holotype : een totopnepanaat
Panatypes : 1 totoprepanaat en 2 reeksen eoupes
(NHRM-S).

Typelocaliteit : zie T. coomansi (BRUNET)

Beschnij ving
Observaties op levende exemplaren uitgevoe::d doon BRUNET.

Licht onanje-achtige tot licht-bruine, orB-1 mm lange soort met
ogen. zíj heeft dezelfde onganisatie den atniale onganen aIs
T. penesi. De voonnaamste soontkenmenken schuilen in de vot:m van
de cuticulaine st::uctur:en.

Het cuticulain apparaat van hèt copulatie-ot?gaan bezit een licht
gebogen hoofdstilet van 36 pm dat tamelijk puntig uitloopt, te::-
wijl het accessonisch stilet (aB pm), dat dicht tegen de pnoxi-
male ning z:-t ingeplant, eindigt op een schenpe punt en gebogen
is in een zachte spinaal. Volgens de notities van BRUNET zou het
accessonisch stilet bij levende dienen enigszíns beweegbaar zijn.
De pnoximale ning is dun en steekt ve:: uit tegenoven de zijde
waanop het accessonisch stilet zich bevindt.
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Het cuticulair aanhangsel in het vnouwelijk genitaal stelsel
meet 1,7-21 pm, is tametijk breed (geniddeld een 2-3 pm in diame-

ten) , necht en stevig gecuticulariseerd. Aan de basis zit de ge-

bruikelijke sfincten van twee lagen gekruiste en spiralige spie-

ren.

TUphLopolgeystis (Lagenorhynehus) eongLobata n' sP'

(Fíg. 27 J-K en R-S, 28 f )
Typemateriaal : Holotype : een totopnepal?aat

Paratypes : 1 totopneparaat en 2 reeksen coupes
(NHRM-S).

Tvpeloealiteit : tfLa Pienre de Josephil aan het eiland Plane
m diepte in fijn zand (BRUNET).ffiei11e) op !7

Beschrij ving
Observaties op levende exemplanen van BRUNET'

De licht-bruine tot onanje-achtige soont meet 1 mm en bezit ogen.

Zelfde organisatie aIs de andere ventegenwoordigers van het sub-

genus Lagenorhynchus.

Het hoofdstilet en het accessor:isch stilet van het cuticulain
apparaat van het copulatie-ongaan vormen één compacte massa' Het

accessorisch stilet dat helemaal aan de proximale nand van het

hoofdstilet vastzít, is er ovel? ongeveen zijn halve lengte mee

vergnoeid en eindigt oP een seherpe punt die soms kan omgeplooid

zijn. Het geheel is regelmatig gebogen, het accessonisch stilet
aan de convexe zijde. De overlangse gleuf van het hoofdstilet
ligt aan de concave zíide en zij versmalt plots naalr het uiteinde
toe, zoals trouwens het hoofdstilet zeLf. Dit laatste is aan zl-jn

uiteinde stomp afgenond. De pnoximale ning is onduidelijk' smal

en even gnoot als het proximale einde van het hoofdstilet (dus

zonden uitstekende boog zoal-s bij de andere twee Lagenor"hvnchus

soorten). De pnoximale helft van het hoofdstilet ventoont over-

langs verlopende plooien en meet 77 pm, het aecessorisch

stilet is slechts een weinig konten'

Het cuticulain aanhangsel in het vnouwelijk genitaal stelsel is
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e::g klein : een buisje van 3 à 4 pm en een diameter van ! )t ;

het zit op een blaasje waanrond de tamelijk stenke sfincten zít.

Bespneking van het genus Tvphlopolvcvstie

Yellelri \- eelrlcsl- s!el E sl
Het cuticulain apparaat bestaat in beide subgenena uit een pnoxi-
male venstenkte ring die bij Lagenonhynchus echter aan éên zijde
open blijft, namelijk daan waar het accessol:isch stilet ont-
springt (onduidelijk bij T. conglobata). 0p coupes zijn vertegen-
woondigers van beide subgenena niet van elkaar te onderscheiden,
althans niet wat de mannelijke atriale organen betreft. Inden-
daad : de samenhang van ductus seminalis, pnostaatblaas, acces-
sor-isch secreetresenvoir en de cuticulaine de1en, is volkomen
identiek.

Y q ggws I -i i be - e!r-i cl e- ersc !e !
Ook deze vertonen in beide subgenera een zeer gnote gelijkenis.
Het enige verschil is het feit dat in het subgenus

Typhlopol]zcystis een blind eindigend receptaculum seminis voor-
komt (met zwak gecuticulariseerde binnenwand) aan de overgang
tussen bursa en oviduct, tenwijl op dezelfde plaats een gecuticu-
lariseend buisje voonkomt bij het subgenus Lagenorhvnchus.

De voornaamste feiten r^raarop BRUNET (1965, p. t67 : diagnose)
zich baseende om het nieuwe genus Lagenonhynchus in te voeren,
blijken op foutieve waannemingen te z:-jn gebaseend (zíe bLz.
185) of op een gebnekkige kennis van de bouw van de pnoboscis van
andene Polycystididae (zie bl-z. 27, 37 i.v.m. intra-epiteliale
spieren van de conus). De enige kenmerken die het nu verrecht-
vaardigen om venschill-ende taxa te behouden voor de soonten die
onder het genus Typhlopolyctrstis (sensu KARLING' 1956, BRUNET,

1965, SCHïLKE, 197O) en het genus Lagenonhynchue (sensu BRUNET,

1965) werden ondergebracht z:-jn :

- de licht venschillende bouw van het cuticulain appanaat van
het copulatie-ongaan;

- de aanwezigheid van een neceptaculum seminis, resp. cuticulain
aanhangsel in het vr:ouwelijk genitaal stelsel-.



Deze venschillen zijn naan

genoeg om deze beide taxa
derscheiden.
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onze mening echten niet belangrijk
op het niveau van genus te bJ,ijven on-

Genus LIMIPOLYCYSTIS SCHILKE,197O

Diagnose : Typhlopolycystidinae waanvan het cutieuLain appanaat

van het copulatie-orgaan uit slechts één stilet bestaatr dat

zorgt voolt de afvoen van sperma, pnostaat-secneet en het secreet

van het accessollisch'nesenvoin.

Subgenus TTMIPOLYCYSTIS n. subgen.

Diagnose : Limipolycystis-soonten met een cuticul-ain aanhangsel

in het vnouwelijk genitaal stelsel (ductus spennaticus) en een

neceptaculum seminis gediffenentiêend in de oviduct. Testis cau-

daal gelegen.

Type.soont : Limipolycy_stis (LilnipoLycystis) cunvitubo
scHïLKE,1970

tevens typesoont van het genus, doon oolrspnonkelijke monotypie'

Detenminatiesleutel voon de soorten

t. Pnostaatblaas goed ontwikkeld ....' """"""
Pnostaatblaas nudimentain, als
een kleine oPhoPing secneet
aan het pnoximale einde van
het stilet (fig. 29 P) ............. " '. '

2. Stilet L-vonmig gebogent
105 pm lang met sPits kaPje
op het uitéinae
Stilet niet L-vormig gebo-
gên: spits eindigend. Lengte
vaniabel : 56-78 Pm (Fig - 29
L-N) .......... ... o......... L. po1ymor"P\3

L. fniedae
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LimipoLyeystis ( LimipoLyegstís) euroitubo

scHrLKE,1970
(Fig.883,9H)

Typemateriaal : Holotype : een ::eeks dwanse coupes
Paratypes : twee reeksen coupes (aut ' )

Typelocaliteit : Eiland Sy1t, zandi-g wat'

Bestudeend mateniaal : Typemateniaal

Litenatuun i
SCHILKE'1970:p.145'153(tabel)rt6O-162,

fig. 6

Beschrii v ing
Het is pas na het ontvangen van het typemateniaal van

L. curvitubo dat we de andene soorten die we verden beschnijven

in dit genus konden onderbnengen. Enke1e belangrijke details l^ter-

den inder:daad door SCHILKE niet in zijn beschrijving oPgenomen.

Voor de beschrijving van de onganisatie van de atriale onganen

van de vertegenwoordigens van het subgenus Limipolycystis ver-

wijzen we naar L. polymonpha. Voor L. curvitubo beperken I^7e ons

hien tot het vermelden van enkele aanvullingen aan de oorspronke-

lijke beschrijving.

Mannelijke atniale organen.

Voon zove? dit op de coupes kon nagegaan worden is de situatie
dezelfde a1s bij L. pollrmorpha. De ttBLindsaekt' van de zogenaamde

vesicula granulonum ,td.er den GenitaaLkanaaL begLeitettt stemt

ongetwijfeld oveneen met de prostaatblaas, tenwijl het proximale

deel van de rrvesicula gr:anulor:umt' het accessorisch sec:reetneser-

voir is. Dit laatste heeft, zoals bij L. polVmorpha een naul^t

afvoenkanaaltje dat zích,doonheen het secreet van de prostaat-

blaas slingent en in het stilet uitmondt. De secneetstrengen van

de pnostaatblaas dningen een heel eind in het mannelijke genitaal

kanaal. Het secneet is duidelijk van tweeêrlei aand en begeleidt

het stilet bijna tot aan zíjn uiteinde'

Vnouwelijke atriale onganen.

scHïLKE (p. t6D maakt melding van het neceptaculum seminis in
de oviduct, alsook van de terminale bunsa'
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De cuticulai::e stnuctuun tussen beide wend echten niet opgemenkt,

alhoewel het in de couPes ondubbelzinnig aan te tonen is (Fig' 9

H). De vonm van dit cuticulain aanhangsel blijft echten onbe-

kend.

Linipolyegatie (r'imípolyeystís) poLymorpha n. sp'

(Fig. 2 e A-N)

rvpemateniaar ' F:l:lí33,' , "i".3ïl;f:;#:i:; ." 7 neeksen coupes
(NHRM-S).

Tvoelocaliteit : Aan de voet van de falaise van de Cap CanailJ-et...'.|#
naDl-l uassas (0. van Manseille) in fijn zand oP 16 m diepte
(BRUNET).

zandbodems met slib in de Golf van
en in de buurt van het eiland Riou (45Andene vindplaatsen : 0P

ffipte)
rn diepte) ( BRUNET) .

Bestudeerd mafeqiêe! : Typemateriaal

Beschr:ijvin$
Observaties oP levende dier:en van BRUNET.

Kleine dienen van 0r5-016 mm van het gellone polycystiden habitue.
Ogen voonhanden.

Zowe1 testis als ovanium zijn in het caudale lichaamsdeel' gele-
gêÍrr testis rechts, ovaniun links. De genitaalporus op de gnens

tussen 3de en laatste lichaanskwant. Het atrium is €DBr met een

kennloos epiteel.

Mannelijke atniale onganen.

Het aecessorisch secneetnesenvoin is gevuld met een tamelijk gnof

secneet dat zee? stenk de ijzenhematoxyline opneemt maar niet in
strengen is geschikt. Het secreet van de pnostaatblaas ie dat

echten weln en het is van tweeêr1ei aand. Zowel de klienen van

het accessonisch nesenvoir als deze van de PrOstaatblaae zíjn
buiten hun nespectievelijke vesicula gelegen.

De accessonisehe secneetblaas is door één laag spinalig stenke
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spieren omgeven, alsook zijn afvoengang. De binnenwand hienvan

schijnt licht gecuticulaniseend te zijn. Deze afvoergang slingert
zich nond de ductus seminalis, dningt doonheen de pnostaatblaas

en komt in de pnoximale opening van het stilet terecht. Het

buisje is over een zekene afstand in het stilet zeJ'f te volgen'

De ductus seminalis die gewoon een vensmalling is van de grote

spoelvonnige vesicula seminalis, komt eveneens in de Pnoxinale
opening van het stilet. Hij is bekleed met een plat epiteel met

afgeplatte kennen en is, zoals de vesicula seminalis zwak ge-

spiend.

De pnostaatblaas is slechts een expansie van het mannelijk geni-

taal kanaal, maar duidelijk hieívan afgescheiden, al-hoewel het

Secreet een eindje naast het stilet in het kanaal doondringt'
Dit mannelijk genitaal kanaal- is bekleed met een epiteel net en-

kele zeldzame kernen in zijn distaal gedeelte'

De pnoximale boord van het stilet is voonzien van een min of meers

hoge kraag, breed open aan één zijde. Tegenoven deze oPen zí1de

bevindt zich de prostaatblaas. Gehee1 p:roximaal legt de ductus

seminalis zich in de knaag tenwijl de ductus van het accessorisch

secreetnesenvoir langs de open zijde in het stilet dringt' Het

stilet is vender een eenvoudige gekr:omde buis met tanelijk vari-
abele lengte : 56-78 )rm, gemiddeld 677rn (n = 8). Ook de struc-
tuur ten hoogte van de pnoximale opening is vnij variabel (verrg.

Fig. 27 LrM en N) : een versterkte ning is soms aanwezig (N) t

terwijl de knaag soms kont kan blijven (L). Ovenigens loopt het

steeds spits uit en ventoont een (inwendige ?) nichel die in een

zwakke spiraal over de gehele lengte van het stilet verloopt'
De opening ligt subtenminaal.

Vrouwelijke atriale onganen.

Het vr"ouwelijk genitaal kanaal ventnekt uit de dorsale wand van

het atrium. Het is een eenvoudige, pr:oximaal licht venbrede buist
omningd doon cireulaire spiertjes en de binnenkant bekleed met een

zee? dun en kernloos epiteel. Zíi staat in bnede verbinding met

een tamelijk uitgebneid bunsaal weefsel waanin aan de cefal-e zijde



een breder dunwandige
nechts, mondt in deze

ste zijn de beide (?)
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oviduct tenechtkomt. VentraaL, eingszins
oviduct de vitelloduct uit; met deze laat-
vitellaria venbonden.

Donsaal, ongeveer ten hoogte van de venbinding oviduet-bunsat
dnaagt deze l-aatste een euticulain aanhangsel dat met een bnede

opening tnechtervonmig op het bunsaweefsel is aangesloten; het

"uitlaatpijpjet' van deze trechten eindigt in een blaasje dat zí)'
delings een smal buisje dnaagt. Dit buisje mondt uit in een dor-

so-latena1e aanzwelling van de oviduct die dienst doet als recep-

taculum seminis

In het bunsaal weefsel wend bij sommige individuen een eigenaar-

dig sfenisch stnuctuuntje opgemenkt dat de indruk gaf van cuti-
culaire aard te zijn.

Bespneking
De organisatie van L- cunvitubo en L. polvmorpha stemmen in zul-
ke hoge mate overeen, dat wij een ogenblik getwijfeld hebben of
het hien wel degelijk om venschillende soorten ging'
De vaniabiliteit van het stilet van L. polVmorph,-a verhoogde onze

twijfel, tenwijl de enige informatie die we hebben over het sti-
let van L. cunvitubo een figuun is van SCHILKE van één enkel le-
vend exemplaar.

Enkele venschilpunten vallen nochtans aan te stippen voola wat het

histologisch mateniaal betneft :

de vnouwelijke ductus bij L. curvitubo is duidelijk konten dan

bij L.. pollrmonphar êr in tegenstelling met deze laatste soo:rt

pnoximaal van stenke longitudinale spienen voorzien, terwijl
de circulaire spie:ren tot een sfincten gegnoepeer:d zijn in het

distale deel;
- het cuticulair aanhangsel van L. curvitubo is waarschijnlijk

langen en steviger dan bij L. polvmorpha.;

de stnengen in de prostaatblaas van L. curvitubg schijnen ver-
den in het mannelijk genitaal kanaal door te dningen en de

pnostaatblaas zei-f is waa::schijnlijk zeLf ook gnoten dan in
L. polyponpha.



SCHILKE (p. t62) vermeldt expliciet
spits kapje op het uiteinde van het
blijkt te zijn bij L. S:unvitubo dan

tegenover maximun 78 ;rn); een spits
L. -polygonqha nooit oogemenkt.

Het lijkt ons momenteel aangewezen twee afzonderlijke species

te behouden tot meer materiaal van L. cunvitubo beschikbaan is.

LinipoLyeyetie ( LinipoLycystís ) ftiedae n. sp'

(rig. 29 0-R)

Typematgniaal : Holotype : een totopneparaat
Paratypes : drie neeksen couPes

194

de aanwezigheid van een

stilet dat zel-,f gnoter
bij L. ,polunorPha (105 Pm

hoedje wend bij

Tvpelocaliteit : Ïn de buunt
ffiee) ("gravien

Andene vindPlaatsen : zelfde
( BRUNET) .

Beschnijving
Obsenvaties oP levende dienen van BRUNET.

mm lang (op het totoprepanaat) r metTanelijk slanke dieren, 0r8

ogen.

De onganisatie van de atniale onganen is volkomen vengelijkbaan

met die van L. po,lvmonpha. Het stilet meet 80 ;rm (holotype) I met

venster^kte knaag, open aan één kant en met een inwendige nichel
die echten geen echte spiraal vormt. Het cuticulain kanaaltje
waanin zich de afvoergang van de accessonische klienblaas bevindt t
is duidelijk zichtbaar. Aan één zilde ventoont het stiLet boven-

dien schuin ver:lopende plooien, die de nichting volgen van de

spiraal-spierlaag die zich rond het mannelijk genitaal kanaal be-

vindt

De mannelijke atriale organen

verschillen van deze van L. pofymo.rpha, behalve in het stilett
door het feit dat de prostaatblaas fel gereduceend is en dat hien

geen kliergedeelten buiten het mannelijk genitaal kanaal wer<ien

gezíen

van Cap Mongiou (2.
sablo-vaseuxtt, 35 m

biotoop in de baai

Fnanknijk 'diepte) (tsRUNET).

van Cassís
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De ductus spenmaticus is hien een eenvoudig buisjet enigszins
venwijd tegen de bursa en hien omgeven door enkele spiertjes.

Subgenus BRUNETIA n. subg.

Diagnos.e : Limipolycystis-soonten rnet blind eindigend recepta-
culum seminis in het vnouwefijk genitaal stelsel. Testis vlak
achter de fanynx gelegen.

Typesgort : Lirnipolycystis ( B,nunetia) deconincki n. sP.

Determinatiesleutel voon Qel soorten

1. Prostaatblaas goed ontwikkeld.
Stilet klein en sPits (44 Pm)(rig.31 c) L. micsostylis

- Pnostaatblaas rudimentair, ge-
legen in het mannelijk geni-
taal kanaal. Stilet
met spiralig verloPende ver-
siensèIen (Fig. 30 C-E en 32 C)

2. Stilet 7 à 9 maal langer dan
de breedte aan de basis ) zon'
den knik in het distale ein-
de en zonden boogvonmige uit-
stulping in het midden,
68-90 pm lang (Fig. 30 C-E)

Stílet 5 à 6 maal langer dan
de breedte aan de basis met
een knik in het distale ein-

L. deconincki

de en een boogvonmige uit-
was in het niáden {Fig. sz c) L' goJ+plicata

LímipoLyeystis (Brunetia) deeoninekí n' sp'

(Fig. B 84, 30)

Typematslriaal : Holotype : een totop::eparaat
Panatypes : drie reeksen couPes

Tvpelocaliteit : 'rIJa Pierre Joseph" aan het eiland Plane (Go1f
van Marseille)- op t7 m diepte in fijn zand (BRUNET).

Andere vindplaatsen : Cap Canaille, nabij Cassis (16 m diepte'
ffiEr).
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Bestudeend materiaal : Typemateriaal en mateniaal afkonstig van
en (totoPrePanaten).

Beschnijving
observaties op levende dienen door BRUNET uitgevoend.

Kleurloze tot licht bnuin-nose getinte dieren van 0r8 à 1 mm

1ang, met ogen

De onpane testis ligt ongeveen in het midden van het lichaam'
vlak achten de farynx en enigszins rechts. Het onPare ovar:iurnr'

lichtjes naar links verschoven, ligt in de achtenste helft van

het lichaam, maar vóón de gemeenschappelijke genitàIe Porus. De

parige vitellaria stnekken zich uit'van achter de hersenen tot
achtenaan het lichaam.

Mannelijke atniale organen.
De langgerekte vesicula seminalis stuurt de spermatozoi.den doon-

heen een korte ductus seminalis naar het stilet. Vlak achten deze

vesicula ligt een groot accessor.isch secneetnesenvoir met tame-

lijk gnof basofiel secneet dat niet in stnengen is geschikt. De

nauÍ^re afvoergang hienvan mondt naast de ductus seminalis uit in
het stilet.

Het stilet zeJ,f is 95 pm lang bij het hol-otyPe' gemiddeld 85 pn
(n = 3) met verstenkte pnoximale boord over het gnootste deel

van zíjn omtrek. Deze ningvormige versteviging is aan één zijde
openr êD van hienuit vertrekken twee inwendige richels die vol-
gens een lange spinaal tegen de wand van het stilet aanliggen.
Het stilet zeLf eindigt in een kromme haak.

Het proximale derde van het mannelijk
zins venbneed om plaats te bieden aan

klienen. Het is een klein hoopje zwak

in 2-3 stnengen nond het stilet legt.
afgeplatte kenn geobsenveend.

Het epiteel van het mannelijk genitaal kanaal is tot een dunne

pseudocuticulaine laag herleid. De mannelijke gang is door een

genitaal kanaal is enigs-
de geneduceerde Pnostaat-
basofiel secreet dat zich
Er wend echter slechts één
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zwakke spiral-ig venlopende spierlaag omgeven en mondt donsaal

in het atrium uit.

Vrouwelijke atniale organen.
De oviduct is kont en breed. Hij
duct waarin beide vitellania hun

duct staat in venbinding met een

ren voorkomen en waanin donsaal
en caudaal de bunsa en ventraal
afvoengang uitmonden.

ontvangt van rechts de vitello-
inhoud stonten. De ovovitello-
ruimte waarin eosinofiele klie-

het neceptaculum seminis, nechts
naar achteren toe de vrouwelijke

Het neceptaculum serlinis is eên peenvonmige blaas net duidelijk
cuticulaire wand en omringd door twee spierlagen : een laag be-

staande uit dunne spieren geschikt volgens een vlakke spiraal
oven de breedte van het orgaan; de buitenste laag bestaat uit
longitudinaal venlopende spienen die aan de proximale opening

van het neceptaculum zee? stenk verdikt zijn. Ze hebben eveneens

een zwak spiralig verloop in de lengte-richting van het blaasje'

Het vrouwelijk genitaal kanaal is bekleed met een duidelijk ge-

pseudociliêer:d epiteel en is omgeven doon nelatief sterke inwen-

dig longitudinale en uitwendig cinculaine spienen. Het is verden

ingesloten in een plasmatische huls met afgeplatte kernen. 0p de

meeste preparaten hras de vrouwelijkeductus sfenisch uitgezet.

LimipoLyegstis (Brunetia) microstyLís n. sP,

(Fig. 31)

Typematenia.al : Holotype : een totoprepanaat
Paratypes : een totopneparaat en vijf reeksen
couDes.

Typelocaliteit : zie L. deconincki

Beschnij ving
Observaties op levend materiaal van BRUNET.

Bnuine tot licht rose dieren van Or6-0r8 mm lang, tamelijk slarrk'

Ogen voorhanden.
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Het genitaal appanaat ventoont hetzelfde organisatieplan als bij
L. deconincki. Het vnouwelijk genitaal kanaal is echter we1 lan-
ger en heeft nooit het sfenisch aspect zoals bij de voorgaande
soort. De voornaamste venschillen zijn te vinden in de manneLijke
atniale organen.

Het stilet meet 44 pm (holotype). Het bezit een proximale kraag'
met een zijdelingse opening voonbij het eenste vijfde. Hierna
gaat het stilet snel vensmallen om spits uit te lopen. Het ver-
toont in zijn geheel een lichte knik. De ductus seminalis legt
zích in de pnoximale knaag. De afvoengang van het aecessorisch
secreetneser:voir slingent zich rond de pnoxin'ale kraag en dningt
doonheen de zijdelingse opening in het stilet. De prostaatblaas
bevindt zich in het proxirnale deel van het mannelijk genitaal ka-
naal en omvat het stilet bijna geheel. Een twee-tal kennen wer-
den in de klienen van de pnostaatblaas aangetnoffen.

Vlak voorbij deze prostaatblaas begint de stenk ontwikkelde cin-
culaine spienlaag van het mannelijk genitaal kanaal en van hier
af is ook zijn epiteel duidelijk zichtbaar?. Hienin komen pas ge-
heel distaal enkele kernen voor. Ten hoogte van de pnostaatblaas
zeLf verlopen de spienen in longitudinale nichting en insereren
op de wand van het distale deel van het nannelijk genitaal ka-.
naal. Ze zijn het talnijkst aan de gebogen zíjde van het stil-et
(flexor ?).

Linipolyeyetíe (Brunetía) eompLieata n. sP.

Typemateriqal :

Tvpelocaliteit
aan de voet van

(Fig. 9 I, 32)
Holotype : een totopnepanaat
Paratype : een neeks dwanse couPes

: Cap Canaille nabij Cassis. fn zuiver fijn zand
de falaise op 16 m diepte (BRUNET).

Beschrij ving
Levende exemplaren wenden bestudeend door BRUNET.

Tamelijk langgerekte, 0r6 mm metende dienen, met ogen.



Het genitaal stelsel komt overeen

voonnaamste venschilpunten wonden

rnannelijk genitaal stelsel.
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met dat van L, 4qc.oP*ngki . De

eens te meen gevonden in het

Het stilet meet 78 pm en is voonzien van buitengewoon ingewikkel-

de vensiensels. De proximale opening is zoals bij de vorige soor-

ten voorzíen van een versterkte knaagr oPen aan één kant' Van

hienuit vertnekken twee inwendige nichels die in een lange sPi-

raal tegen de wand van het stilet aanliggen. Het uiteinde van het

stilet vertoont een knik van ongeveer 1350, afgenond voonaan en

uitlopend in een puntje naar achteren. Ïn het midden ongeveen be-

vindt zich op de stiletwand een uitwas met venstenkte nand'

Andere spinalig verlopende stnepingen, sculptures en gleuven ver-

volledigen het geheel.

Tegen het stilet aan, ongeveer ter hoogte van de knik en achter

het achterwaants gerichte puntje, bevindt zich i-n het mannelijk

genitaal kanaal een hoopje secreet met zwak basofiele kornels en

met een gnote kern. Deze secreetophoping stelt hoogstwaanschijn-

lijk de geredueeerde prostaatblaas voor'

Het accessonisch secreetr^eservoir stort zíjn inhoud samen met de

ductus seminalis in de proximale opening van het stilet' Het

mannelijk genitaal kanaal is omgeven door een stenke gespinali-

seerde spienmantel, evenals de accessorische prostaatblaas '
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Subfamilíe Psammopolyeyetídinae n. subfam.

DetqT.ninatiqslgutel vool de ggnera

7. Beide stiletten met eÏkaar
venbonden ..... Psar,rmoPolvqvgtis

- stiletten niet verbonden Phoqqrly,@'

Genus PSAMMOPOLYCYSTÏS MEÏXNER' 1938

Diagnose : Psammopolycystidinae waarbij het seminaal- en het ac-

cessorisch stil-et beweeglijk met elkaar venbonden zijn. Ovovitel-
loduct eindigt in het distale deel van de bursa, Qie langs een

van cuticulaire tandjes voorzien en doon een sterke sfincter om-

geven "VersehLusBapparattt,met het vrouwelijk genitaal kanaal ver-
bonden is.

Typesoort : Psammopolycystis bidens MEIXNER' 1938 (monotypie)

Detenminatiesleutel voon de soor:ten (naar KARLING' 1956' P. 243)

t. Cuticulain apparaat tangvormig
met voor: het grootste deel
van elkaar geècheiden delen 2

- Cuticulain apParaat niet dui-
delijk tangvonmig, met elkaar
omvaltende delen P. bredl+ngenqis

2. - De twee delen van het cuticu-
lain apParaat ongeveer van
gelijke vo:rm met gesPleten
uiteinde ..........
De twee delen van het cuticu-
Iair appanaat verschillend
niet gespleten aan het uit-
einde

3. - Accessorisch stilet met langt
gebogen, schaarvorrnig se-
cneetgeleidend deel . . . . .

Accessonisch stilet gedron-
gen met kont, recht eind-
étut< ..... ......... P. bondensis

P. falcata

P. bidens



Typemateniaal : in Graz

Tlpelocaliteit : Kielen

Bestudeend .mateniaal :

Literatuun :

MEIXNER,

KARLING,

,
2t6,

EVDoNfN.,

Besehnijyilg
Zíe KARLING, 1956.

12, fie. 11 A
30, 31, 32, 3;
206, 214, fig.
fig.74-75
7 ) 36-37, 48,

20!

fie. 64, p. 115

18, I, p. 215,

49, sehema II

PaammopoLgegstís bidene MEïXNER' 1938

(Fie. B C, )
J-

?

Bucht, zandig biotoop.

Exemplaren afkomstig van de typelocali*

1938 : p.
1952 : p.
1956 : p.
243:246''

1970 : p.

PsammopoLyegstíe bondensis KARLING' 1956

Typemateniaa] : Holotype : een totopreparaat
Panatypes : een totopreparaat en enkele series
coupes (NHRM-S).

Typelocalitqit : Nabij Bonden (Kristineberg) in sche}pengnui-s
op 25-35 m diepte (KARLING).

Andere vindplaatsen : Fjolbrotten (Knistinebeng, zelfde biotoop).

Bestudeerd mat-er:iaal : Typemateriaal, levend mateniaal- van Bonden.

Literatuur :

IGRLTNG, 1956 :

, 1965 :

247, fig. 72-73
2

P.
p.

Beschrij ving
Zie oorspronkelij ke beschrijving.

Psammopolycgstie bnedungensis IGRLïNG, 1956

Typemateniaal : Holotype : een serie coupes
Panatypes : enkele series coupes en totoptlepana
ten.
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Tvpelocaliteit : Gásóránnan (Knistinebeng) op leembodem oP 35

ffirNe).
Andere vindplaatsen : Bij Bredungen, St. Bomó (Kristinebeng)
zelfde biotooP.

Bestudeend mateniaal : Typemateniaal

Literatuun :
KARLING, 1956 : P. 2!6, 247-248, fíg' 62, 77-8t

Beschrii ving
Zie oonspronkelijke beschr"ijving.

PeammopoLyeyetia faleata KARLING T 1956

Typenater*aal : Holotype : totoprepanaat
Paratypes : enkele series couPes

Typelocaliteit : Fjolbnotten, (Kristinebeng) in schelpengnuis
re (KARLTNG).

Bestudee:rd materiaal : Typemateriaal

Litenatuun :

KARLïNG, 1956 : P. 216, 246-247, fie' 63' 73

Beschri'ivins
Zie oonspronkelijke beschnijving'

Genus PHONORHYNCHELLA KARLïNG,1956

Diagnose : Psamrnopolycystidinae waanbij beide stiletten van het

copulatie-orgaan niet met elkaan verbonden zijn' Ovovitelloduct
mondt uit in de bursasteel in de onmiddellijke nabijheid van de

bursa.

TÏpe-soort : Phononhvnchellq ,bialcgate KARLÏNG' 1956
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PhonorhgnehelLa biareuata IGRLING ' 195 6

(Fig. I Cz)

rr.remgtenia+r ' F:l:iïl:,' , "!l*lïl"i:;ffi:3io".",, en enkele
senies coupes (NHRM-S).

Typglocaliteit : Knistineberg, st. Bornó op leembodem oP 35 m

Andele vingplaatsen : Knistineberg bij Br:edungen, zelfde bio-
toop.

Bes-tudeend mateniaal : Typemateriaal en mateniaal van Bredungen.

Litenatuur :

KARLING, 1956 : p. 2O4r 206' 21O,2!4' fig. 18 k'
p. 2!5, 2!6' 24O-243, fig. 61r fí5. 64-71

SCHOCI(AERT' !971 : P. 119

:::0"*':::;;',n;.'ï'iru. 6H (!), p. 36-32, schema rr
,Eeschnij ying
Zíe oorspronkelijke beschrijving.
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Genena incertae sedis

Genus MEGALOASCOS EVDoNïNr 1970

Diagnose : Polycystididae rnet syncytiale epidenmis en onpare go-

naden. Genitaalponus ventnaal, niet tenminaal. Vesicula seminalis
onpaar, Pnostaatblaas vnij met eigen spierwand en prostaatstilet.
Ductus seminalis mondt vnij uit in het mannelijk genitaal- kanaal.

Accessorisch secr:eetresenvoin voorhanden, echter niet voonzien

van een cuticulaire stnuctuur. Mannelijke bur$a afwezig, vnouwe-

lijke bursa atniaal. Utenus en vrouwelijke ductus gescheiden.

Typesoont : (door oorspronkelijke aanduiding)
Megaloascos psqmmophilum EVDONIN, 1970

líegaLoascos psammophiLun EVDONÏN' 1970

Typena.teniaal :

Bestugeend mateniaal :

Litenatuur i r

EVDONTN,

(Fig.3s1)
Holotype : een totopreparaat (ZI Ac-L)
Paratypes : 2 neeksen couPes (aut. )

van Possjet (Japanse zee), sublittorale

een paratyPe

1970 a :

1970 b :

P.

P.

781-785, 3 figs
6, 7 rt 31, 47 , schema rr

Bespneking
Zoals EVD0NIN terecht opmenkte, gelijkt de basisstructuur van het

copulatie-ongaan fe1 op die bij Polycystis. De onPare gonaden en

de ovenigens abennante bouw van het genitaal stelsel bemoeilijken
een aansluiting bij de Polycystidinaq of een andene den voorge-

stelde subfamilies. Het mateniaal dat we ontvingen is van zoda'

nig slechte kwaliteit, dat enkele o.i. noodzakelijke aanvullin-
gen aan de oorspnonkelijke beschnijving u.itgesloten zijn.

Tvoelocaliteit : Baai
fiánje, zandbodem.
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Genus PAPïA KARLING, 1956

Diagnose : Polycystididae met cellulaine epidermis, onpare tes-
tis en onpaan ovanium. Genitaalporus subterminaal, ventnaal.
Vesicula seminalis onpaan. Een gespierd septum omsluit de pnostaat-
blaas en de ductus seminalis die beide naast elkaan gelegen zijn.
Het cuticulair ongaan van het copulatie-ongaan is in twee takken
gesplitst, één voon afvoe:r van prostaat-secreet, één voor het
sperma. Vrouwelijk genitaalstelsel met te:rminale bunsa, zonder
hulponganen. Utenus en vrouwelijke ductus rnonden afzonderfijk in
het atniurn uit.

Typesoonf : Papi+ bifida IGRLING' 1956 (oonspnonkelijke aanduiding)

Papia bifida KARLING, 1956

(Fig.3s2)
Typemateniaal : Hol-otype : een reeks coupes

Panatypes : dnie reeksen coupes

: Tí'renia (nabij Livonno, ftalië) : kustgnondwa-
stnand (PAPï).

Bestudeend nateniaa! : Typemateniaal

Literatuun :
KARLING, 1956 : p. 2tO, 275, fig. 18, o, p. 216

254-256, fig. 100-103

Beschnij ving
Zie oo:rspronkelijke beschnijving.

Bespreking
De stnuctuur van de pnoboscis duidt op een venwantschap met de

Typhlopolycystldinae en de Psammopolvcvstidinae. Ook het onpaar
zijn der gonaden vonmt een aanknopingspunt. De cellulaine epiden-
mis van Papia vonmt eveneens een punt van gelijkenis net de

F s ammopol vcy s t islina e

De onganisatie den mannelijke atniale onganen stelt echten enkele
bijzondene pnoblemen.

Tvpelocaliteit
ter van zandíg



nAazvo

papia is de enige polyeystide waarbij prostaat-secreet en sperma

e1k door een afzonderlijk stil-et (of deel ervan) wo::dt afgevoend.

Volgens KARLING (1956, p. 275) zou het hier gaan om een ge\^/oon

prostaatstil-et dat zich eenvoudig heeft gesplitst. De prostaat-
bl-aas is dus het homoloog van de vnij e pnostaatblaas den ander:e

polycystididae. Een andene interp:retatie is echter evengoed mo-

gelijk : uitgaande van een copulatie-orgaan zoal-s dat van

Typhlopolycystis. De "prostaatblaas'r van Papia kan dan gehomolo-

giseend worden met het accessonisch secreetreservoir der

Typhlopolycysti.dinae (eveneens met gespleten stilet ? ' zLe bLz.

223) met de reductie en uiteindelijke verdwijning van de ooll-

spronkelijke prostaatblaas, ver?schijnsel dat we kunnen waarnemen

in het genus Limipolycystis, in het bij zonder het subgenus

Brunetia.

Voorlopig lijkt het ons te vroeg het genus Papia op basis van de-

ze zuiver speculatieve veronderstel-Iing in de subfamilie
TvphlopolvcVstidinae onder te brengen, temeer daar de fijne bouw

van het cuticul-ain appanaat onvoldoende gekend is '

6ok de vrouwelijke atriale onganen van exemplanen die de volledi-
ge vrouwelijke rijpheid hebben bereikt, zijn niet gekend- De

vaststelling dat geen accessorische organen in dit stelsel voor-

komen is van voorloPige aard.

Anderzijds lijkt ons een aansluiten bij de subfamilie
Psammopolycvstidinae eveneens rnoeilijkheden op te leveren' wegens

het ontbneken bij Papia van een tussengeschakelde prostaatblaas.

Genus PHONORHYNCHOÏDES BEKLEMÏSCHEV. 1927

Diagnose : Polycystididae met syncytiale epidenmis ' parige gona-

den en ventr:ale niet terminale genitaalPonuS. Vesicula seminalis

onpaan. Mannelijke atniale organen bestaande uit een tussengescha-

kel-de prostaatblaas verbonden met een stilet en een accessorisch.

secreetresenvoin eveneens voorzien van een stilet. Vrouwelijke
bunsa rechtstreeks verbonden met het atrium door een gecuticulari-
seerde steel en met de ovovitelloduct door een ductus spermaticus '
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Ductus uteno-colnmunLs .

Typepoont : PhononhynchoidesFH$ihlffiTctsEKLEMIscHEv.- !927
(door oorspronkelijke monotypie)

De,tenmigatiesleutel vgon de soo:rten

t. - Seminaatstilet in de vorm van
een kurkentnekken (180 pm) ........
Seminaalstilet zwak geknuld
( 160 pm) P . f-laeellÊÏg.s

Phonorhgnehoides flageLlatua BEKLEMISCHEV, 1927

Typemateniaal : onbestaande

Tvpelocalite,ij, : Zwante zee

Bestudeerd materige-I : geen

Literatuur :

BEKLEMISCHEV ' 7922 : P. 277 (noq,. !94:)
, 1927 b : p. tO2-108' fig. 4-6

MEIXNER, 1926 : p. 612-613 (P. flasellatus
BEKLEMTFcFÉv nóm. nud. )

**rrr.: i:;: , i: 'rjoZ, 27q, 2!s, zls,24s-2so
AX, 1959 : P. 169

SCHOCKAERT, t97! : P. t76-t2o
EVDONIII, 1970b: P. 'l 

' 31, fie' 6A' p'48' 49' 51
schema ÏI

Beschrij ving
Zie oorspnonkelijke beschniiving. Zie echter ook de bespneking
van P. somaliensis (bL2.209-210).

Phonorhgnehoidee eomaLieneis SCHOCKAERT' t97t

(fig; 33-341 353)

rvpemateriaal' 
F:l:lïB:" 

"';:.::::3":3ï:;i1n"""."n 
en series

coupes.

Typelocaliteit z zíe Djezinaia pandii

... r... P. sonaliensis

?
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BestqÈqerd materi+a! : Typemateriaal en levend mateniaa]

Literatuun :

SCHOCKAERT' !971 : P. 113-116' fig. 9-10' p'
tt6-120

Beschnij ving
Slanke, doonzichtige dieren van 018 mm lengte' met ogen.

Excnetiestelsel duidelijk ziehtbaan met pori ter hoogte van het

copulatie-orgaan. Ëpidermis met rhabdieten. Zeer kleine probos-

cis met onduidelijke'aPex. /

De gonaden zíjn parigl de testes latero-ventnaal gelegen' De ge-

nitaalponus ventnaal, niet terminaal maar: we1 ven caudaalwaants

gelegen. Het genitaal atrium is bekleed met een dunr'ker:nloos

epiteel dat soms longitudinale pseudocuticulaire plooien vert-
toont. Het atrium staat met de porus in verbinding langs een

lang en dun gemeenschappelijk genitaal kanaal, omringd doon voor-

namelijk longitudinaal vorlopende spie:rtjes'

Mannelijke atriale onganen.

Het spermageleidend apparaat bestaat uit een onPare vesicula se-

minalis, een tussengeschakelde prostaatblaas en een stilet in de

vorm van een kunkentnekker. De vesicula seminalis is bekleed rnet

een laag syncytiaal epiteel met enkele afgeplatte kernen en om-

geven door spinalig venlopende spieren. Ook de pnostaatblaas zít
in een spiralige spienlaag. De kernen den pnostaatklieren J-iggen

zowe;- intna- als extra-capsulain. Axiaal doonheen het prostaat-

secreet venloopt de vaag begnensde duetus seminalis.

Het stilet (180 pn, n = 5) heeft een enkele wand en is gelegen in
een kanaal zonder zichtbaar epiteel; het is doon stenke spieren

omgeven.

Het mannelijk genitaal stelsel bezit eveneens een accessonisch

stilet (8G pm, n = 5) en een accessorisch secreetreservoir met

een gespierde wand. Dit accessorisch stilet ligt eveneens in een

nauhr kanaal zonder zichtbaan epiteel en is omgeven door longi-
tudinale spieren, distaal eveneens doon cinculaine spienen'
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A}le mannelijke atriale organen liggen mediaan, dicht bij de

ventrale lichaamswand en onden de v:rouwelijke onganen. De stilet-
ten eindigen in de lateno-ventrale wand van het atnium (nechts)

met het kunkentnekker-vonmig stilet donsaal' De cefale wand van

het atrium is hier: voonzien van een stenk musculeuse massa; de

stiletten lopen deels naast, deels doonheen deze spiermassa

(Fig. 34 D-H).

Vnouwelijke atriale organen.

De oviducten en vitelloducten monden uit in het vnouwelijk geni-

taal kanaal dat hien enigszins verwijd is : het neceptaculum se-

minj-s. Ventnaal ontvangt het vrouwelijk genitaal kanaal de ute-

nus-steef; de utenusklieren storten hun inhoud Ín deze utenus-

steel uit, precies op de plaats waan hij in contact komt rnet de

vnouwelijke ductus. Deze doongang kan door een sfincten worden

afgesloten. Het vrouwelijk genitaal kanaal opent zich in de la-

terale wand van het atrium en is bekleed met een dik epiteel met

talnijke kernen.
De bursa bevindt zich caudaalwaants van de rest der atriale on-

ganen en is rnet het atrium verbonden doon een gecuticulariseerd
en gespierd kanaaltje (bursasteel). Anderziids vertrekt vanuit

de bursa een gecuticulariseerde ductus spermaticus naar het re-

ceptaculum seminis waarin bij de meeste exemplaren Sperma aanbte-

zig was. De bunsasteel en de ductus spgrmaticus verlaten de bun-

sa ongeveer op dezelfde plaats (de eerste ventnaal, de tweede

dorsaal). 0p deze plaats is de wand van de bursa gecutícular:i-

seerd en onregelmatig geplooid. In de bunsa worden Prostaat-Se-
creet en spermatozoiden wel eens afzondenlijk aangetroffen'

Bespneking van het genus Phonorhy-nchoides

De anatomie van P. somaliensis komt zeer goed overeen met deze

van P. flagellatus, behalve in een aantal details die te wijten

kunnen zijn aan observatie- of intenpretatiefouten van

BEKLEMISCHEV. KARLING (1956, p. 249) vermoedde reeds dat vitella-

ria en ovaria gescheiden zrjn en dat een uterus voorhanden is in

P. fIagellatus. De uterus kan, althans bij P. pgnaliensieo inder-

daad zee? gemakkelijk verward wonden met het vrouwelijk genitaal

kanaal en wat BEKLEMISCHEV als t'aeeessorisehe kLierentt van het



vrouwelijk genitaal stelsel aanziet
weest zrfrr. Het gecuticulaniseerde
in P. somaliensis nooit negelmatige

2to

, moeten de utenusklienen ge-

deel van de bursa vertoont
plooien zoals BEKLEMÏSCHEV

obsenveerde voor P. flagellatus'
En is in ieder geval niets dat doet denken aan de cuticulaine
tandjes aan de bunsa-ingang van sommige andene Polycystididae
(cfr. KARLING' 1956, P. 249).

Dat beide soorten, P. flagel-,latus en P. somaliensis tot hetzelfde

genus behoren, leidt geen twijfel-. Of zij in alle details inder-

daad volledig overeenstemmen, moet aan de hand van nieuw materi-

aal van P. flagellatus gecontroleerd worden. De kenmerken van

het vrouwelijk genitaal stelsel die in de genusdiagnose zijn op-

genomen, gelden all-een met zekerheid voor P' somaliensis'

De systematische positie van P. flagellatuq is lang een betwist

punt gebleven. BEKLEMISCHEV beschouwde ziln soort als een

trigonostomide, terwijl MEIXNER (1926, p. 61'2, 613) van oordeel

was dat P. flagellatus tot een afzonderlijke familie
Eukalyptorhynchia moest behoren. MARCUS (1954 b, p. 455, 456) be-

schouwde de soort als een koinocystide. KARLING (1956, p. 219)

249) bracht P. flagell-atus onder bij de Polycystididae.
Met de ontdekking van P. somaliensis kunnen we nu inderdaad met

zekenheid bes]uiten dat het genus Phonorhvnchoides tot de

Polycystididae behoo:rt .

Tot wel-ke subfami.lie we dit genus moeten rekenen' blijft echter

nog problematisch. De mannefijke atnial-e onganen pleiten voor het

ondenbnengen bij de Psammopolycystidinae. De parige gonaden ma-

ken echter^ een aansluiting bij deze subfamilie onmogelijk' Het

spermageleidend deel met zIJn enkelwandig stilet dringt een ver-
gelijking op met Djeziraia (Dupl4crorhynchinae). De vrouwelijke

atrial-e organen ventonen een voon potycystiden abennante organi-

satie die in zeker opzicht gelijkenis ventoont met die van sommi-

ge Gyratnicinae (ductus spermaticus, ductus utero-communis)'

In de huidige stand
en de voorkeun aan

tegenwoordigens der

van onze kennis der Polycystididae r geven we

nog niet definitief te beslissen. Andere ver-
famil-ie die in hun onganisatie bij
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mêer I i cht oo deP h onorhvnchoid e s

sitrratie weroen.
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Species inquirendae et incentae sedis

Aenorhgnehue baíkal en s í s RUBZoFT, 1928

Typelocaliteit : Baikalmeel:

.rr, : P' 732-!38, t fig'
KARLING,1956: P.220

Bespneking
Het valt stenk te betwijfelen of deze soort aan de hand van

RUBZOFFts beschrijving te henkennen is. Het lijkt ons aangelfezen

deze soont a1s species inquirenda te catal-ogeren.

Aerorhyne hus bío íttatus

A. graeiosus

A. ouatus

Typelocaliteit : SebastoPol

Vgornaamste litenatuun :

UL.IANÏN , t87 O

GRAFF' 1882 z P'
, 1913 : P.

(ULJANIN, 1B7o)

(UL'JANIN, 1B7o)

(UL,JANIN, 1870)

327 en 320

347 , 348 (ttspecies incertae gentis")

Bespnel<Íng

Deze drie soorten wenden door GRAFF in 1882 onder het genus

Acronhynclrus geschikt, doch door hern in 1905 en 1913 als incer-
tae sedis beschouwd.

l,rle hebben geen enkele latene vermelding van deze soorten gevon-

den en de beschnijving lijkt ons tnouwens onvoldoende om henken-

ning toe te laten. Het schijnt ons aangewezen deze species a1s

inquinendae te beschouwen.
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Aerorhynehue fLuoiatiLie SïBIRÏAKOVA, 1929

Typelocaliteit : Angana-stnoom

Voornaamgte litenatuur :

SïBIRïAKOVA' 1929 : p. 248-249' 250' fig. t2

Bespnefing
Onvoldoende besch:reven en als species inquirenda te beschouwen.

Aenorhynehue reprobatus

Typeloealitgit : Sebastopol

Voornaapste l.itenatuur en svnonvmie :

PEREYSLAVíSEWA' 1893 : p. 277-279' fig. 31
Macnorhynchus bivittatus (ULJANIN)

:Ï": i:ï: ':: ::::lí,ïff
, 1956 : p. ztí tt "

AX' 1959 ; P. 163

Bespneking
De enkele punten waanin de beschnijving van "9yr,ator bivittatus"
ULJANïN een zekere houvast bieden komen niet oveneen met de over:-

eenstemmende kenmerken van A. nepnobatus (GRAFF' 1905). Beide

soorten kunnen niet gesynonymiseend worden en de nieuwe naam van

GRAFF (1905) dient behouden.

De beschnijving Volstaat echter niet om de systematische positie
van A. reDrobatus vast -le stell.en . Deze soort behoort zeken niet
tot het genus Acro::hynchidee in zíjn huidige vorm.

Aeronhynohue spíralie

Typelocaliteit : Sebastopol

( PEREYSLAWSEI^IA, 18 9 3 )
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Litenatuun :
PEREYSIÁWSE$IA' 1893 : P. 279-281, fig' 34

GRAFF' 1913 : P. 362, fig. 279

MEIXNERT 1925 : P. 305' 335

AX, 1959 .: p. 163

Besprel:i.ng
Deze soo:rt behoort zeken niet tot het genus Acnor\vnchideg zoals

we het thans opvatten. Haar systematische positie blijft echten

onzeker

PoLgegetíe íntubata GRAFF' 1905

: Sebastopol, tussen Zoqtera van de baai van
de haven van SebastoPol.

Literatuur :
GRAFF' 1905: P.132-133' fig. t9-2O

BEKLEMISCHEV, 7927 : P. 195, fig' 3

.P. intubata van. envthnea

MEïXNER,1925: P.335
KARLING, 1956 : P. 205' fig. 15

AXo 1959 : P. 164

Bespreking
zoals MEIXNER (1925, p. 335) terecht oprnenkte is deze soont als
,tsieheye Artt' te beschouwen. En zíjn echte:: geen andene elemen-
'ten bekend dan het stilet. De f igunen daa:rvan $taalrovell we beschik-

ken, laten ook geen goede vergelijking toe met deze der andene

Polycystis-soonten. Dit stilet ventoont in zekene mate gelijke-
nis met dat van P. cgntorta (zíe in het bijzonden de figuun van

BEKLEMISCHEV) of eventueel dat van P. Eubcontont+ Gíe figuun

van GRAFF). Het is dan ook niet uitgesloten dat de var' elythrea

a1s een andere soort moet beschouwd wo:rden. Nieuw mateniaal is
in ieder geval noodzakelijk, waanuit tnouwens nog moet blijken
of we hien wel degelijk te doen hebben met een vertegenl^toondigen

(ventegenwoordigens ?) van het genus Polycystis'

Tvpelocaliteit
ffiïIetzFi-in
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PoLgegstis georgii GRAFF, 1905

Typelocaliteit : Sebastopol' nabij St. Geongs klooster.

Voonnaamste litenatuun :

GRAFF' 1905 : p. 129-130, pl. ' fig. 2-3

, 1913 : p. 333-334' fig. 301

MEIXNER, 1925 : p. 305' 335.

, t92B : p. 608

AX, 1959 : p. 163

Bespreking
Deze soont behoort zeker niet tot het genus Polvcystis (MEIXNERt

1925, p. 30S ) o.a. doon het feit dat ander:e cuticulaine st:ructu-
nen dan het stilet in het mannelijk genitaal kanaal voorkomen.

PoLgeystís angarensis srBrRïAKovA, 1927

Typelocaliteit : Angara-stroom

Voonnaamste l-iteratuun :

SIBÏRÏAKOVA' 1927: p.247'248' 250' fig.11

Bespneking
Deze zoetwatervorm hoort waanschijnlijk niet thuis in het genus

Polycystis. De beschrijving bevat geen nevelerende elementen' en

de rudirnentaire figuur maakt een henkenning van de soort zeet

twijfelachtig. Het is zeker een polycystide (ductus seminalis
mondt uit naast het stilet)

PoLyeystis tenuis BEKLEMTSCHEV' t92t

Typelocaliteit : ? (zoet water)

Voornaamste litenatuur :

BEKLEMISCHEV,

MEïXNER, 1925

1921,

: p. 324-325, 326
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Bespneking
De besch::ijving van deze soont kregen we zelf niet onder ogen'

volgens MEIXNER (1925) is deze soont echten onvoldoende gekend

om met zekenheid de systematische plaats aan te duiden'

PoLy ey stí s eamPanulata NASONoV, 1935

NASONoV, 1935

NASoNoV, 1935

NASoNoV, 1935

P. biLobata

P. trifída
P. muLtífida

Tvpelocaliteit : Baikal-meer

Litenatuur :
NASoNoV, 1935

KARLïNG, 1956 : P. 236

Bespneking
van deze vier soorten wend door NASONOV enkel een afbeelding ge-

geven van het stilet. Deze zoetwatervormen kunnen best tot het

genus Opisthocvstis behoren (KARLÏNG' 1956 ) '

Hun systematische plaats binnen de Eukalyptorhynchia is echter

problematisch -

PoLgeystis Aagana MARCUS' 1954

Tvpemateriaal :

Tvpelocatiteit :

-

van eulittoraal.

Litenatuur :
M^Dnrrq í qqua.
I-Ifal\Wvul LJv ru' p. !9'2O ' fig. 79-2t

Bespr:eking
Of deze soort tot het genus Polycystis behoort, is twijfelachtig'

Enkele eigenaardige elementen in de besehnijving schijnen dit

indendaad tegen te spneken : een onpare vesj-cula seminalis die

een heel eind van het stilet uitmondt in het mannelijk genitaal-

3 individuen (LUND)

Noondkust van Chiloé, Punta Conona in een plas
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kanaal; het vnouwelijk genitaal kanaal uitmondend in het zoge-

naamde atnium supenius en een afs bunsa fungerend diventikel van

het atrium (infer:ius). Herhaald aandringen bij de consenvator

van het muzeum van LUND om het materiaal ter studie toegezonden

te krijBeIlr bleef onbeantwoord, zodat wij voorlopig niets over

deze soort kunnen zeggen.
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VERVJANTSCHAPSBETREKKINGEN BÏNNEN DE FAM. POLYCYSTTDIDAE

De Duplacronhynchinae (fig. 6 A) staan ongetwijfeld aan de basis
van de familie. Het copulatie-orgaan sluit zich in zijn organi-
satie aan bij dat den Koinocystididae, Cicerinidae,
Placorhlunchidae en Gnatonhynchidae. ïn deze families komt inden-
daad steeds een tussengeschakelde pnostaatblaas voor €Dr hetzij
een cinnus ingesloten in een cirnusbuidel, hetzij een stilet
(zíe bl-z. 56-57).

De Acnonhynchidinae (Fig. 6 B) worden eveneens (zoals sonmige

Duplacrorhynchinae) gekarakteriseerd door het bezit van een cir-
rus. Deze is echten nooit in een septum ingesloten (1) (bl-z. 59).
Bij Panacronhvnchus ( en Koinocvstella) bezit het copulatie-or-
gaan een tussengeschakelde prostaatblaas (blz. 59). De nannelij-
ke atriale organen vertonen bovendien een kenmenk waandoon dit
genus als "overgangsvor:mtt zee? geschikt lijkt : de prostaatklie-
nen monden doonheen een gespiende ductus zijdelings in het man-

nelijk genitaal kanaal uit (in het bijzonder bij Paracforhynchus

axi). Stellen $re ons de ductus gnanulonum iets uitgezet voor,
dan komen we tot een copulatie-ongaan zoals dat den

Acnonhynchides-soorten (divisa-tyPe - zíe ook KARLING' 1956, p.

197-198 ) .

(1) ttDer cirnusantige md,nnliehe GenitaLkanaL íst somit mit dem

in den BuLbus des eonjuneta-)rganes eingesehLoesen Cirrus
homoLog und oeneint in eeinem nciehtigen MuskeLmanteL eouohL

die innere aLs die dusse?e MuskeLsehieht díeees )rganst'
(KARLïNG, 1956' p. 197).
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Een optreden van een extreem doongedreven polymorfisme in de

cirrus leidt tot het genus Rogneda (b12. 59).

Waa:r Paracrorhynchus en Hawadlia een terminale bursa bezitten
zoals deze der Duplacrorhynchinae, ontbreekt deze bij
Acrorhynchides en Rogneda (blz. 6L). Anderzijds zíen we dat bij
Paracrorhynchus, Acrorhynchides (nl. A. robustus) en bij Rognede

het mannelijk genitaal kanaal in functie tneedt van de sperma-

stapeling na copulatie (b12. 60). Het ontbreken van een vrouwe-

fijke bursa en de aanwezigheid van een mannelijke (beide ver-
schijnselen z:-jn niet noodzakefijk gecorreleerd!) treffen we ook

aan bij ventegenwoordigens der Polycystidinae (b12. .68 ) . Het ont-
bneken van een vnouwelijke bursa moet als een neductieverschi-jn-
sel- gezlen worden (MEIXNERT 1925) ' het ontstaan van een manne-

lijke bursa als een apomorfie, waarschijnlijk als synapomorfie'

Het pnostaatstilet der Polycystidinae (Fig. 7) r alsook het ac-

cessorisch cuticulair orgaan is a1s omgevormde cirnusstekel te
beschouwen (KARLING, 1-956, p. 204 : "Eín HakenstiLett ist
aus einen Kutikularhaken des mcinnliehes GenitaLkanaLes abzuLeí-

tentt). Het accessorisch cuticulair ongaan kan ttaLs ein ttResttl

d.er CíryusbestaeheLung betraehtet uendentt (KARLINGT 1.c.).
Bij de Pol-ycystidinae mondt de ductus seminalis steeds vrij uit
in het manneli-;k genitaal kanaal-, waarbij het prostaatstil-et
meestal helpt bij de afvl-oeiing van het sPerma (zte blz. 62 en

64-65). lr/anneen we het accessorisch cuticulain orgaan beschouwen

als een residuë1e cirnusstekel-, moet de aanwezigheid hiervan aIs

een synpleisiomorf kenmerk aangezien wonden, de afwezigheid aIs
apomorf, niet noodzakelijk synapomorf. Het kan voor: de taxonomie

dus slechts aangewend worden in combinatie met andere kenmerken.

Accessorische klieren in het mannelijk genitaal kanaal vinden we

bij een aantal ventegenwoordigens den Polycystidinae (zíe b}z.
65-67 en Fig. 7). Dit is een apomorfie (niet noodzakelijk een

synapomorf kenmerk : een epiteel, in casu dat van het rnannelijk
genitaal kanaal kan ten alle tijde secretorisch worden) cn valt
voor het aanwenden der taxonomie onder: dezelfde beperkingen als
het accessorisch cuticulair orgaan.
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Porrocystis, Austnorhynchus, Cinctunonhynchus en Phonorhynchus
bezitten een accessorisch cuticul-air orgaan en een terminale bur-
sa voorzien van een sterk gespierde steel. Ze hebben alle vier
panige vesicul-ae seminales. Ze vormen een groep van vrij naul^t

verwante genelra binnen de Polycystidinae, waanbij
Cincturorhynchus en Phononhynchus errerzijds en Pornocystis en

Austrorhynchus anderzijds zich nauw bij elkaan aansluiten. In de

eerste twee genera is het accessonisch cuticulair orgaan geasso-
ciëerd met een accessorisch klierueservoir I tevens heef t de pro-
boscis ker:nen aan de contactrand (blz. 34). Bij de andere twee
zijn de accessorische klieren diffuus en komen ductus spermatici
voor in het vrouwelijk genitaal stelsel. De proboscis heeft de-
zelfde bouw al-s van de andere Polycystidinae, de Acrorhynchidinae
en de Duplacnonhynchinae (zíe echte:r vender: onder
Fungorhynchus en Progyraton).

Ook Antiboreorhynchus bezit een accessorisch cuticulair orgaan.
Dit genus l-eunt echten dichter aan bij het genus Polycystis doon

het ontbneken van een vrouwelirke en de aanvíezigheid van een man-

nelijke bursa.

Fungonhynchus staat geisoleerd binnen de subfamilie door de bij -
zondene bouw van z:_jn pnoboscis, de afwezigheid van een accesso-
risch cuticul-air orgaan maar met een terminale bunsa met sterk
gespierde steel. Dit laatste kenmenk, samen met het feit dat de

ductus seminalis dicht bij het atnium in het genitaal kanaal uit-
mondt, zou op een mogelijke verwantschap met Pornocystis kunnen

wijzen. De vesicula seminal-is is echten onpaar. Progyrator staat
eveneens enigszins geisoleerd binnen de Pol-vcystidinae, voorname-
lijk door het feit dat de mannelijke onganen achter de vrouwelij-
ke zijn gelegen en door de lichtjes afwijkende bouw van de pro-
boscis. Ook hien is de vesicula seminalis onDaan.

Zowel bij Pol-ycystis, als bij Fungonhynchus en Progynaton ont-
breekt een accessonisch cuticulair ongaan; ze staan daarom niet
noodzakeli-jk in nauwene betnekking met elkaan dan met de ande:re

Polycystidinae.
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De Gyrat::icinae (fig. B A) stemmen voor wat bet:reft de organisa-
tie der mannelijke atniale organen in zee? ste::ke mate overeen
met de Polycystidinae (blz, 7t) ' waarvan zij ongetwijfeld afge-
leid zijn. Op zijn digonoponie na moet Gynatnix a1s de meest

oorlspronkefijke ventegenwoordigen van deze subfamilie beschouwd

wonden (b.v. de longitudinale spie::en nond de pnoboscisschede
liggen perifeer t.o.v. de circul-aire).
Gyratricella is nechtstneeks van Gyratnix af te leiden na het
venlies van het accessor?isch cuticulair orgaan. Doon de ongani-
satie van de mannelijke atriale organen zouden deze twee genena

alsook Danorhynchus bij de Polycystidinae kunnen thuishonen.

Een meer ingrijpende wijziging in de organisatie den mannelijke
atriale organen tneedt voon het eenst op bij Neopolycystis : een

secundair tussengeschakelde pnostaatblaas (seminaalbulbus) naast
de vnije pnostaatblaas (bl-z. 7t-72). Deze seminaalbulbus, nudi-
mentair bij Neopolycystig, vindt zíjn maximale ontwikkeling bij
Annul-orhynchus en Gallorhynchus, \^/aar de vrije prostaatblaas ver-
dwenen is (binnen dit laatste genus zien we eens te meer het veu-
lonen gaan van het accessorisch cuticulair orgaan :

G. meditemaneus --r G. simplex). De pnostaatblaas zien we gnadu-

eel reducenen in het genus Scanorhynchus ( S. forcipatus -_-
S. gosoeensis).

Wat de subfamilie den Gyratnicinae tot een homogene entiteit
maakt t zrJn de volgende kenmerken :

7. het feit dat de cinculaire spienen rond de.proboscisschede pe-
rifeer z:-ln gelegen van de longitudinale (bl-z. 3B-39);

2. de ductus utero-communis I

3. de zogenaamde panenchymale bunsa met ductus spermaticus;
4. de terminale genitaalponus.
Er zijn uitzonderingen voor de eer:ste dnie kenmenken :

t. Gynatnix en Gallonhynchus
2. Neopolycystis
3. Neopolycystis en Annulonhynchus.
Het zijn echten uitzonderingen op slechts één van de kenmerken,

behal-ve voor Neopolycystis. De aanwezigheid van een seminaalbul-
bus èn van de vnije prostaatblaas samen volstaan om Neopol-yclzstis
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ondubbelzinnig bij de Gyratnicinae onden te brengen (+ kcnmerk

7. en 4.).
Ten slotte hebben alle Gynatricinae een onpaar ovarium (bJ-z' 49)

(kenmerk dat ze gemeen hebben met de Typhlopolycystidinae en

Psammopolycystidinae) en een onpare vesicula seminalis (parige

vesiculae seminales komen a1leen voor bij sommige

Acrorhynchidinae, enkele Polvcvstidinae en bij Gemelliclinus)
(bLz. 47-48).

Een aantal kenmerken van de Gynatricinae vinden we tot oP zekere

hoogte reeds in aanleq bij Progyrator (Polycystidinae) : een ver

caudaal verschoven genitaalporus, de vrouwelijke duct en de ute-
rus monden naast elkaar uit in de cefale wand van het atriumt een

zwak secretonische ductus seminalis. Geen van deze kenmerken

heeft een stadium bereikt te vergelijken met dat van de

Gyratricinae. Bovendien heeft Enogynaton parige ovaria en vertoont

accessorische klieren in het mannelijk genitaal kanaal ' Deze

laatste ontbreken steeds in de Gyratricinae '

De Psammopol-ycystidinae (Fig. 8 c) hebben een seminaalbulbus die

de vrij e pnostaatblaas voltedig venvangt en vertonen bovendien

een accessorisch secreetreservoir (bl-z' 77) ' De seminaalbul-bus

zou kunnen wij zen oP een relatie met de Gyratnicinae, die echter

een accessorisch seereetneservoir missen. Dit laatste is boven-

dien voorzien van een secreetafvoerend stilet wat sterk doet den-

ken aan phononhvnchus. De terminale bunsa met sterk gespierde

steel- komt (mits enkele modificaties - zie verden) eveneens over-

een met die van Phononhynchus. Deze kenmerken volstaan echter

niet om te beweren dat Phononhynchus aan de basis staat van de

Psammopolycystidinae (een accessorisch cuticulair orgaan en een

terminale bunsa zijnde pleisomonf, de gespiende bursasteel en de

accessonische klieren áiet noodzakelijk synapomorf!). De

Psammopolycvstidinae zl_in vermoedelijk we1 van de Polycystidinae

af te leiden.

De organisatie van de mannelijke atriale organen der

Typhlopolycystidinae (Fig. B B) geven deze subfamilie een zees

homogeen karakter. Het copulatie-orgaan is echter moeilijk te iir-
tenpneteren voor wat ziin fylogenetiseh ontstaan betreft '
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KARLING (1956 : over Typhlopolycystis coeca) beschouwt het als
een soort afgeleid conjuncta-type (p. 2tS)\ anderzijds schrijft
hij i 'tBeí TAphLopoLAeAstis mí)ssen uír oon PhonorhAnehus- oder
PhononhAncheLLa-<ihnLichen Verhciltníssen ausgehen" (p . 216) -

Denken we echter bij Limipolycystis het accessonisch secreetre-
servoin even wegr dan zien we een copulatie-orgaan voor ons zoals
dat van Polycystis waanbij de prostaatblaas minder sterk ontwik-
keld is en de spenmageleidende functie van het stilet tot maxima-

1e efficiêntie is gekomen. Beschouwen we daarbij ook het accesso-
risch secreetneservoiro dan nog blijft een duidelijke gelijkenis
bestaan met het copulatie-orgaan van Polycystis (subgen.

Polycystis) zonder te will-en beweren dat het accessorisch secreet-
t?eservoin van Limipolycystis rechtstneeks af te leiden is van de

bundel accessonische klienen van Polycystis ! Een in twee splijten
van het stilet van Limipolycystis (zie bLz. 65 en 206 met refe-
nenties) zou ons een cuticulair" orgaan zoal-s dat van

Typhlopolycystis oplevenen. Dit zou de bijzondere aard van dit
cuticulair orgaan kunnen verkl-aren (accessorisch Itstil-et" binnen
het "hoofdstifetil gelegen). Dit all-es betekent dat het copulatie
orgaan der Typhl-opolycystidinae van het divisa-tyPe -is, het cuti-
cul-ain orgaan een t'Hakenstilett" en dat de Polycystidinae ook

hier aan de basis liggen van deze subfamilie.

In de beide l-aatst besproken subfamilies (Psammopol-ycystidinae

en Typhlopolycystidinae) komen de bursa en de ovovitefloduct sa-

men, voorbij het einde van de gespierde vrouwelijke duct (bl-z.16
en lB) (elders monden de ovovitell-oducten uit in de bursasteel).
Behalve het hierboven vermefde kenmenk wij zen de aanwezigheid
van een sterk ontwikkeld accessonisch secreetreservoir in het man-

nelijk copulatie-orgaan, alsook de gnote gelijkenissen in de bouw

van de pnoboscis (b12. 34-38) op een naur^re verwantschap tussen de

Typhlopolyclrstidinae en de Psammopolycvstidinae. In beide subfa-
milies z:-ln bovendien ovanium en testis onpaar.
De aanwezigheid van een excentrisch receptaculum seminis of van

een cuticulair aanhangsel op de plaats van samenkomst is een ka-
raktenistiek van de Tvphlopolvcvstidinae alleen-
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FTGUUR T

A.- Rogneda neticlr1.at+. Habitus (naar BRUNET, 1969)
B.- Rogneda paIula. Idem
C.- Alcha evelinae. Idem (naar MARCUS,1949)
D.- Megaloascos psaqnophilum. Habitus van dier met

ingetrokken pr.oboscis (naar EVDONïN rlg?O)
E.- Opithocystis goettei. Idem (naar MEIXNER, IgZ5)
F.- Polycystis nàgeLii. Coupe door het lichaamsepiteel
G.- P. nligelii. Tangentiële coupe door lichaamsepiteel
H. - Psammopolycystis bondensis. fdem
ï.- Acrorhylchides caledoticus. Verticale doorsnede

door de farynx (sleehts 1 zijde getekend)
J.- Austrorhynchus pect?tus. ïden
f.- Horizontale doorsnede door de farynx van een

polyeystide, geschematiseerd
L.- Polyeystis nágelii. Wand van de oesophagus

(tangentiële eoupe)
M.- P. nágelii. ïdem (dwarse coupe)
N.- Paraerorhynchus axi. Cuticulaire tandjes aan de

proximale opening van het farynx-Lurnen
O.- Polycystis nàgelii. Idem
P.- Koinocystella inermis. ïdem
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A.-

B.-
c.-

D-E. -

F.-

G.-

H. -

FIGUUR

Polycystís náFelil. Sagittale recon-
structie van het proboscisapparaat
P. gabriellae. Poruggtreek van probosci.s
P. gabriellag. Dwarge door.snede door
proboscis ter hoogte van de contactzone
P. nËigelii. Dwarse coupes doon proboscis
(op niveaufs aangegeven op Fig. 2A)

P. nligeLii. Dwarge doorsnede ter hoogte
van de her"senen
Gyratrix hermaphroditus. Netwerk van
protractoren aan de nodus (naar MEIXNER,

1925)
P. riedli. Sagittale reconstructie
met retractonenstelsel van proboseis
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Typhlopolyc.ystis coega. Ilorizorttale
neconstructie van proboscis
T. coeea. Dwarse coupe ter hoogte van
de proboscisschede

C.- I. coeca. Dwarse doorgnede doon de

proboscis
D.- Psammopolycys.tis bondensi,s. Coupe door

door de proboscissehede
E. P. bondensis. Dwarse doorsnede door

de proboscls
F-I.- T. eoeca. Opeenvolgende dwarge coupes

met retractorenstelseL van proboecis
J.- Papia bifida. Idem

f-L.- T. peresi. Idem#

M.- T. peresi. Protractor.ennetwerk aan de

nodus

A.-

R.
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FIGUUR 4

A.- Annulonhynchus adriaticus. Horizontale
coupe door de proboscis

B-L.- A. adriaticus. Dwarse coupes ter hoos-
te van de proboscis op niveaurs aange-
geven op Fig. 4A

M,- Scanorhyqchus limophilus.Proboscis van
levend exemplaar (naar KARLïNG, 1955)



Ff G. t

,6iY"or'\__/:1-

I

r'\I o -ti:'
\ _,,,/êcn1

.e2 C

:*j"('
lr

I

' tr J'r-^
,ÍÍ :(''
\ 

+--.-t
J i.r



Fr0uuR 5

A-8.- Polycyetig nilgelli. Dlrarge ddorsne-
den doon de proboscis (zie Fig. 2 E, D)

C.- Progynaton mamertÍnus. Sagittale
coupe door de proboscls

D.- Cinctunorhynchus karlin€i. Iden
E.-. Annulorhynchus adnlaticug. echuin-

dwanpe coupe door"êe proboselg tgr
hoogte van de contactzone (vengel$k
net F'1g. 4 F'-H)

F.- Danonhynehus duplostylis. HorLzon-
tale coupe doon de pnoboscis
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FIGUUR

Geschematiseend ot'gani$atieplan der
atriale organen

A. Duplacrorhynchinae

1. - Dupl.acnorhynchus minor
2.- D. major
t,- Yaquinaia microrhynchus
4.- Gernelliclinus flavidus
5.- Djeziraia pardii

B. Acro$rylgli$ige

t.- Panacrorhynchus (axi)
2.- Hawadlia papii
3,- Acrorhynchides (ealedonicus)
4.- Rogneda gpec.

5.- A1cha eveLinae
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FIGUUR T

Geschematiseerd onganisatieplan den
atriale organen

Polycystidinae

!.- Polycystis (PoJ.ycystis ) (nËge1it)
2.- P. (Polycystoides) (crocea)
3.- P. (Po1ycystella) (matarazzoí)
4.- Antiboreorhynchus tonquatus
5.- Fungonhynchus pistillatus
6.- Progyrator namertinus
7.- Ponrocystis asslmilis
B. - Austr:orhynchus spec .

9,- Cincturorhynchus (karlingi)
10.- Phononhynchus (helgolandicus)
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FTGUUR

Geschematiseerd organisatieplan der
atriale organen

A. Gyratricinae

1.- Gyratrix (hermaphroditus)
2,- Gyratricella atternsi
t.- Danorhynchus duplostylis
4. - NeopoJ-ycystis tridentata
5.- Scanorhynchus spee.
6.- Annulorhynchus adriaticus
7.- Oallorhynchus nediternaneus
8.- G. simplex

B. Typhlopolycystidinae

t.- Typhlopolycystis (Typhlopotycystis) spee.
2.- T. (Lagenonhynchus) apec. '

5.- Lirnipolycystis (Limipolycystis) gpec.

4.- L. (Brunetia) spee.

C. Psammopolycystiiinae

1.- Psammopolycystis spee.
2.- Phonorhynchella biarcuata
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FIGUUR

A.- Polycystis gabriell?e. Mediosagittale
coupe ter hoogte van de atriaLe or-
g,anen

B.- @. Levend exemPlaar

C.- Phonorhynchus helgolan{icus. schuin
sagittale coupe ter hoogte van de

atriale organen
D.-

E.-

F.-

H.-

I.-

G.-

AustrorhynchuF peqtatus. Dvrarse coupe

doon delen der vnouweLiike atriale
organen
Tvphlopolvcvstis coomansí. Mannelii ke

atriale organen in totoPreParaat
T. néditerranea. Cuticulaire delen
van het coËulatieor8Êan in toto-
pneparaat
T. articulata. Doorsnede door delen
van de rnannelijke atriale organen
Limipolycystis cunvltubo. Ooupe door
delen der vrouwelijke atriale organen

L. complicata. Stilet
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FIGUUR

Duplacrorhynchus minor

Habitus
Organisatieplan in dorsaal zicht

- Excretiestelsel
Organisatie der atriale organen
Sagittale reconstructie der atriale
organen van rechts gezien

A-D : van levend materiaal

10

A.

B.

D.
E'
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FÏGUUR TT

Duplacrorhynchus rnai or

A.- Habitus
B.- Licht gedrukt individu
C. - Organisatieplan in dorsaal zicht
D.- Copulatieorgaan
E.- Sagittale reconstructie der atriale

organen van rechts gezien

A-D : van levend materiaal
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FIGUUR T2

Yaquin.ai.er rnigrorhynchu s

A. - liabitus
B.- Organisatieplan in dorsaal zícht

C-E.- Copulatieorgaan
F.- Sagittale reconstructie der atriale

organen van links gezien

A-C : van levend materiaal
D : in totopreparaat
E : gereconstrueerd
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FIGUUR

Djeziraia pardii

A.- Organisatieplan in dorsaal zicht
B-C.- Copulatieorgaan

D.- Stilet
E.- Sagittale reconstructie der atriale

organen van rechts gezien

A, C : van levend materiaal
B : reconstructie
D : in totopreparaat

t5
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FÏGUUR 14

H?wadliq papii

A.- Habitus
B.- Organisatieplan in dorsaal zicht
C.- Atriale organen in dorsaal zicht
D.- Sagittale reconstructie der atriale

organen van rechts gezien

E-F.- Dwarse coupes door delen der vrou-
welijke atriale organen

A-C : van levend materiaal
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FICUUR 75

Acrorhynchides, styl iferue

A.- 0rganlsatieplan in dorsaal zicht
B. - Copulatieotrgaan
C.- Sagittale reconstnrctie der atria.le

organen van links gezien
D.- Proximale delen rler mannelijke

atrial.e organen
E.- Mediodonsale stekels van de cinrug

A-B : van levend mateniaal
D : in totopneparaat
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FIGUUR T6

Acrorhynchides robustus

A.- Sagittale reconstruetie der atriale
organen van rechts gezien

B-C.- Dwarse coupes door delen der vrou-
welijke atriale organen
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FIOUUR T7

. 
Aleha evelinaP

A.- Sagittale reconatructie der atriale
organen van rechts gezien

B.- Dwanse coupe door delen van de man-

neLiike atrlale organen

C.- Cuticulaire delen van het copulatie-
orSaan

D.- Dwarge coupe door delen van de vrou-
weliike atniale organen

C : in totopneparaat
(verklaring der ciifers en

der lettens z zíe tekst)

AustrorhYnehus eLixug

E-F.- Opeenvolgende coupes door" delen der
nanneliike atriale organen
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FIGUUR 18

A.- Duplacrorhynchus maior. Coupe door

delen der atriale organen

B. - Idem
c' - Gemelli-clinus fla]'idus' rdem

D.- Dieziraia Pardii. Ïdem

E.- Yaquinaia microrhynchus. Ïdem

F.- Hawadlia Papii. Idem

G.- Acrorhvnchides caledonicus. Coupe

door de vas deferens en uterus
H.- A. styliferqs. Manneliike atriale

organen in levend individu (foto
KARLING)
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FIGUUR

Genug PoIYcYstj-s

Subgenus PollcYstis

P. náeelii
e

A.- Stilet van individu afkornetig van

de MiddeLlandse Zee

81.- Stllet van individu afkomstig van

Sonalia
BZ.- Rand van het stilet van een ander

individu afkornstig van Somalia

P. orientalis

C.- Stilet (paratYPe)

D.- fdem (naar EVDONIN, í-968 holotype)

P. cabriellae

E.- Stilet (lectotYpe)
F.- Opeenvolgende dwarse coupes door het

stilet (F, meest Pnoximaalt twee

ccuPes tussen F5 en Ft)
G.- Sagittale reconstructie der atriale

organen van rechts gezien

A-C, E : in totoPneParaat

tg
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FÏGUUR

Genus polyeystis
Subgenug polycystgides

p. groenlandica

A.- Organisatieplan in dorsaaL zicht
B.- Sagittale neconstnuctie der" atniale

organen van links gezien
C.- Stilet
D.- Distaal uiteinde van het stilet

P. crocea

E.- Coupe door" delen der mannelijke
atniaLe organen

F-J.- 0peenvolgende coupes doon het uitein_
de van het stilet, volgend op de
eoupe van Fig. AOE

A, C-D ! van Levend rnateriaaL

2CI
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FIGUUR 2T

Genus PolyeYstis
Subgenus PolYSYstella

- P. matarazzoi
A.- Reconstructie der atriale organen

van nechts gezien
B.- Stilet (lectotype)
C.- Doorsnede d.oor het stilet

P. contorta
D.- Organisatieplan in dorsaal zicht
E.- Copulatieorgaan

F-H.- Stilet (H : holotype)
P. dolichocephala

ï-K.- Stilet (J en K van hetzelfde individut
K naar KARLING, 1956)

P. felis
L-M.- Stilet (M : van holotYpe)

P. fnedelyna
N-0.- Opeenvolgende coupes door delen der

manneliike atriale organen (lectotype)
P.- Stilet (naar MARCUS' 1948)

P. TiedLi
Q-R.- Stilet (holotype, R naan KARLING, 1956)

P. gubcontorta

S.- Habitus
T.- Atriale organen in dorsaal zicht
U.- Stilet (nototyPe)

D-FrS-T : van levend materiaaL
B, G-M, Q-R, U : in totoPrePanaat
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FTGUUR 22

A.- PolyeystÍs gnoenlandica. Sagittale
coupe door delen den manneliJke atriaLe
organen van een jong individu

B.- P. crocea. Tangentiële coupe
C-D.- !. mqtAr4zzoí. Horizontale coupes

door deLen der atriale organen van 2

verschillende individuen
E.- P. dolichocephala. Coupe door ovarium

en oviduct
F-G.- P. fredelyna. Doorsneden door delen der

atriale onganen (F: sagittaaL, G : honi-
zontaal )
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FIGUUR

A.- Polycystist FroenlaÍldica. Stilet
B-D.- P. contorta. Stilet (C van individu af-

komstig van de Middellandse Zee, C-D

van individuen afkornstig van Noorwegen;

C : holotYpe)
E.- P. subcontorta. Stilet (hoLotype)

F.- Austqorhynchus kanllngi. Sagittale couoe

door delen der manneliike atrlale organen

G-H.- Cincturorhynchus karlingi.
0.- cuticulaire delen van het copuLatieorgaan

( holotYPe )
H.- Habitus

D, H : van levend materiaal
A-C, E, G : in totopneparaat

2t
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FIGUUR 2 4

Genus Austrorhynchus

Cuticulaire delen van het copulatieorgaan
1 : prostaatstilet
2 z accessorisch cuticulair orgaan

A.- A. pectatus
B.- A. magnificus
C.- A. spinosus
D.- A. karlingi
E.- A, scoparius
F.- A. elixus (naar MARCUS, 1954)
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FIGUUR 25

Cincturorhynchue karllngl

A.- Onganisatieplan in dorsaal zicht
B. - Pr.ogtaatstlLet
C.- Accegsorisch cuticulair orgaan

(Cr: bovenkant, CZ, onderkant)
D.- Atriale organen in donsaal zicht

E-F.- Opeenvolgende eoupes door delen
der mannelijke atriaLe organen

G.- Sagittale reconstnuctie den atriale
organen van rechts gezien

A, D : van levend rnateriaal
B-C : in totopreparaat (holotype)
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FTGUUR

G?llorhynchus simplex

A.- Organisatieplan in donsaal zieht
B.- Stilet
C.- Detail van het stilet
D.- Doorsnede door het stilet
E.- Reconstructie der atriale onganen

van links gezien

Gallorhypchus rnediterraneus

F.- Organisatieplan in dorsaal zicht
G.- Reconstructie der mannelijke

atniale organen
H.- Cuticulaire delen van het copulatie-

orgaan
I.- Detail van het uiteinde van het stilet

met het accessoriseh cuticulair orgaan

A, F : van levend materÍaal
B-C, H-ï : in totopneparaat

( holotYPes )

26
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FIGUUR 27

Genus TyphlopolEystis

Cuticulaire delen van het copulatieorgaan
A-8.- T. (Typhlopolycystis) coeca

(e : naai': KARL,INC; 1956)
C.- T. (Typhlopolycystig) coomansi

D-8.- T. (Typhlopolycygtls) mediterraneg
(n : naar BRUNET,!965)

F.- T. (Typhlopolycystis) norvegica
G.- T. (Typhlopolycystis) limicolq

(naar SCHILKE, 1970)
H-ï.- T. (Lagenorhynchus) peresi
J-K.- T. (Lagenorhynchus) qgnglobata
L-M.- T. (Lagenonhynchus) articulata

Receptaculum seminis
N. - T. (TyphLgpolycy.stis ) norvegica
O.- T. (Typhlopolycystis) coeca
P.- T. (Typhlop.olycystis) coomansi

Cuticulair aanhangsel in het vrouwelijk
genitaal stelsel

Q.- T. (Lagenonhynchus) peresi
R-S.- T. (LaFenorhynchus) conglobata
T-U.- T. (Lagenorhynchus) anticulaga

B, G, L : van levend materiaal
A, C, D, J, M-P, T : holotypes
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FÏOUUR 28

$lnus TYPhlopolYeYstis
Subsenus LagenorhYnchus

organisatie der vrouwelijke atriale organen

A-D.- T. Peresi
E.- T. articulata
F. - T. con€llobata

A-C : opeenvolgende coupes

D-F : in totopreParaat
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FïGUUR 29

Liuripolycyptis (Linipolycystis) potymonpha

A.- Organisatieplan in dorsaal zicht
B.- Atriale organen
C.- i{anne}ijke atriale organen

D-ï.- Opeenvolgende coupes door deLen der
mannelijke atriale organen

J.- Sagittale reconstructie der atriale
orplanen van links gezien

K.- Cuticulair" aanhangsel van het vrouwe-
lijk genitaal stelsel

L-N.- Stilet

LimÍp"olycystis (Limipolycystis) friedae

O.- Organistieplan in dorsaal zícht
P.- Mannelijke atriale organen
0.- Stilet
R.- Cuticulair aanhangsel van het vrouwe-

Lijk genitaal stelsel

A, B, K, O : van levend materiaal
C, KyZ, L-M, P-R ; in totoprepa-

raten (N, KZ en QrR : holotypes)
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FÏGUUR 
'O

Linipolycystis (Brunetia) deconincki

A.- Organistieplan in dorsêal zicht
B. - Horizontale recorrstructie der atriaLe

organen
C-E.- Stilet van I inclividuen
F-G.- Reeeptaculum seminis ván 2 individuen

A : van levend materiaal
C-G : in totopreparaat

(DenF:holotype)
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FÏGUUR 
'L

Limipolycystis (Brungti-a)-microstylis

A.- Organisatieplan in dorsaal zíeht
B.- Mannelijke atriale organen
C. - Stilet
D.- Mannelijke atriale organen

E-H.- Coupes door delen der mannelijke
atriale organen

ï.- Receptaeulum seminis

A-B : van levend materiaaL
C, D, ï : in totopreparaat

(C en ï : holotype )
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FÏGUUR 32

Limipolycystj,s (Brunetia) complicata

A.- Organisatieplan in dorsaal zicht
B. - Atriale organen in dorsaal zicht
C.- Stilet
D. - Receptaculum semi-nis

A : van Levend rnateriaal
B-D : in totopreparaat (holotype)
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FTCUUR

Fhonorhynchoides somaliensÍs

A-8.- Habitus
C.- Organisatieplan in dorsaal zicht
D.- Sagittal.e reconstructie der atriale

organen van links gezien

A-C : van levend nateriaal

t5
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FIGUUR

Phonqrhyrlc ho ide g so{nal iens i s

A.- Reeonstructie der mannelijke atriale
organen

B.- Uiteinden der stiletten
C.- Cuticulaire delen van het eopulatie-

orgaan
D-I.- Opeenvolgende coupes door het gemeen-

schappelijk genitaal atrium

t4

B:
c:

in levend materiáal
in totopreparaat (holotype)
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FÏGUUR 
'5

Gerchematiseerd organisatieplan der
atriale organen in de genera incerta
sedis

1 , - Ivlegaloascos psanmophi lum

2.- Papia bifida
J.- Phonorhynchoides (somaliensis)
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