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SAMENVATTING !
Een lokale en eventueel wereldwijde toename van het aantal kwallen wordt toegeschreven aan menselijke 

activiteiten en heeft gevolgen voor het ecosysteem, visserij en industrie. Er is weinig kennis over de precieze 

oorzaak van het ontstaan van een bloei aan kwallen. Een goede kennis van de diersoort is belangrijk voor 

het begrijpen van het ontstaan en het ingrijpen ter voorkoming van deze bloeien. Problemen worden vooral 

veroorzaakt door het medusastadium van Scyphozoa. In deze literatuurstudie werd de anatomie en 

fysiologie van Scyphozoa besproken, met Aurelia aurita als modelsoort. De voortplantingscyclus bestaat uit 

de vrijlevende ephyra, die uitgroeit tot een medusa en aan seksuele voortplanting doet. Hieruit komt een 

planula voort, die zich vasthecht aan harde natuurlijk en kunstmatige substraten en omvormt tot een poliep, 

die aan aseksuele voortplanting doet. De medusa bevat een gelatineuze massa, de mesoglea, die een 

uiterst energie-efficiënte zwembeweging en overleving in zuurstofarme milieus mogelijk maakt. Het 

zenuwstelsel van de medusa maakt dat het dier actief kan reageren op de omgeving. De umbrella en 

tentakels worden gebruikt voor het vangen van voornamelijk zooplankton, dat wordt verteerd in de 

gastrovasculaire holte en naar de cellen wordt getransporteerd via speciale kanalen. Bij voedselschaarste 

krimpt de medusa. Fertilisatie gebeurt in de gastrovasculaire holte van het vrouwelijk dier en planulae 

ontwikkelen zich in  broedkamers in de orale armen. Planulae leven vrijzwemmend en zoeken actief naar 

een substraat. Harde substraten zoals bouwwerken of drijvend afval hebben de voorkeur. Na metamorfose 

tot poliep kan deze aseksueel ofwel meerdere poliepen vormen, wanneer de omstandigheden minder 

gunstig zijn, ofwel ephyrae, als de omstandigheden beter zijn. Ephyrae zijn vrijlevend en ontwikkelen zich tot 

medusae. De vasthechting en metamorfose van planulae en de aseksuele reproductie van poliepen spelen 

een centrale rol in de bloei van kwallen.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!5



INLEIDING !
Hoewel er door een tekort aan bruikbare data, niet met zekerheid kan worden vastgesteld of het aantal 
kwallen wereldwijd toeneemt, lijkt er wel een toename aan bloeien van kwallen te zijn (Parsons en Lalli, 
2002; Purcell et al., 2007; Pauly et al., 2009; Richardson et al., 2009). Deze bloeien worden toegeschreven 
aan menselijke oorzaken als vervuiling en eutrofiëring van het zeewater (Parsons en Lalli, 2002), 
klimaatverandering (Richardson et al., 2009; Parsons en Lalli, 2002) en activiteiten voor visserij en 
aquacultuur (Purcell et al., 2007; Richardson et al., 2009). Omdat een eventuele toename van het aantal 
kwallen zowel gevolgen heeft voor het ecosysteem (Richardson et al., 2009; Condon et al., 2011) als voor de 
menselijke gezondheid (Purcell et al., 2007), de visserij (Purcell en Arai, 2001; Purcell et al., 2007, 
Richardson et al., 2009) en de industrie (Richardson et al., 2009), is er de laatste jaren veel aandacht voor 
onderzoek rond deze problematiek.  !
Om een toename van het aantal kwallen te kunnen voorspellen en eventueel te kunnen beperken of 
controleren, is een goede kennis nodig van de levenswijze van deze dieren. Problemen door kwallen treden 
vooral op in kustgebieden en worden vaak veroorzaakt door een beperkt aantal soorten uit de klasse 
Scyphozoa, of schijfkwallen (Purcell et al., 2007). In deze literatuurstudie zullen de anatomie, fysiologie en 
de voortplanting van Scyphozoa worden besproken en zal worden aangehaald hoe deze factoren 
meewerken in het ontstaan van een bloei van kwallen of hoe eigenschappen van de dieren gebruikt kunnen 
worden om overlast te beperken.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!
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1. TOENAME VAN KWALLEN IN HET ECOSYSTEEM !
De laatste jaren worden wereldwijd vaker meldingen gedaan van plotse bloeien van kwallen, onder andere 
van nieuw geïntroduceerde soorten. Onderzoek naar de problematiek hierrond kent een grote opmars. Deze 
grote aantallen bloeien worden toegeschreven aan menselijke activiteiten als overbevissing, eutrofiëring van 
kustwateren, klimaatverandering en het wereldwijd verspreiden van soorten via ballastwater van 
containerschepen (Parsons en Lalli, 2002; Purcell et al., 2007; Richardson et al., 2009). Of dit de werkelijke 
oorzaken zijn is echter niet bewezen. Daarbij heerst de discussie of het hier om natuurlijke fluctuaties gaat of 
om een werkelijke toename op lange termijn.  !
Enerzijds heerst het idee dat er een tekort is aan langetermijndata, waardoor een werkelijke toename niet 
bevestigd kan worden (Parsons en Lalli, 2002; Purcell et al., 2007; Richardson et al., 2009). Bovendien 
houden de modellen en databases die nu gebruikt worden om het mariene ecosysteem in kaart te brengen,  
te weinig rekening met de complexe ecologie van kwallen om goede voorspellingen voor de toekomst te 
kunnen doen (Pauly et. al., 2009). Er is dus nood aan formules en modellen, specifiek gericht op kwallen, die 
hiervoor wel bruikbaar zijn (Purcell et al., 2007; Richardson et al., 2009).  !
Anderzijds is er de hypothese dat de toename in het aantal kwallen wellicht eerder perceptie is dan 
werkelijkheid. Uit wereldwijde langetermijnobservaties tussen 1874 en 2011 bleek dat er een golfbeweging is 
in de aantallen kwallen, maar er is (nog) geen significante stijging in het aantal kwallen waargenomen. De 
perceptie van een grote bloei van kwallen zou voort gekomen zijn uit getuigenissen van wetenschappers en 
vissers uit enkele regio’s (Condon et al., 2012). !
Hoewel het dus nog niet duidelijk is of er werkelijk een bloei van kwallen gaande is, is er onder 
wetenschappers toch grote aandacht voor dit onderwerp. Gezien de economische schade en de 
veranderingen in het ecosysteem die deze dieren kunnen aanrichten, is dit wellicht geen ongezonde 
interesse.  !
1.1 MENSELIJKE OORZAKEN VOOR EEN TOENAME AAN KWALLEN !
Een toename van het aantal kwallen zou dus een gevolg kunnen zijn van menselijke activiteiten. Grofweg 
kunnen deze activiteiten worden ingedeeld in de categorieën die hieronder verder zullen worden toegelicht. !
1.1.1 Vervuiling en eutrofiëring !
Vooral vervuiling en eutrofiëring van kustwateren zou een belangrijke oorzaak kunnen zijn voor de bloei van 
kwallen. Het gaat hierbij om vervuiling met zware metalen en koolwaterstoffen uit de industrie en eutrofiëring 
van het water met meststoffen uit de landbouw (Parsons en Lalli, 2002). Zo was er een grote bloei van 
kwallen in de Yangtze River in China door een toenemend gebruik van kunstmest in de jaren ’70 en is er 
sinds 1993 een jaarlijkse bloei van kwallen in Mar Menor in Spanje door lozing van afvalwater met nitraten 
(Purcell et al., 2007).  !
Eutrofiëring zorgt voor een relatief tekort aan silicaat als nutriënt en een hoge stikstof-fosforratio (Purcell et 
al., 2007). Hierdoor verandert de samenstelling van de planktonpopulatie van voornamelijk diatomeeën, die 
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dienen als voedsel voor vissen, naar een populatie van hoofdzakelijk flagellaten, die vooral door kwallen 
worden gegeten (Parsons en Lalli, 2002). Daarnaast gebruiken vissen, in tegenstelling tot kwallen, hun 
zichtvermogen om te jagen, waardoor de vis in het nadeel is wanneer het water minder helder wordt door 
vervuiling (Purcell et al., 2007).  !
Vervuiling kan ook een grote sterfte van plankton veroorzaken. Deze grote hoeveelheden afgestorven 
plankton zullen bacteriële degradatie ondergaan. Hiervoor wordt zuurstof uit het water verbruikt (Richardson 
et al., 2009). Ook eutrofiëring zorgt voor een dalende zuurstofconcentratie. Omdat kwallen en poliepen beter 
bestand zijn tegen lage zuurstofconcentraties dan vissen (Purcell et al., 2007), is een dergelijk vervuild 
milieu gunstiger voor kwallen dan voor vissen. Daarnaast overleven flagellaten, het voedsel van de kwal, 
beter in een zuurstofarm milieu dan diatomeeën, die door vissen worden gegeten (Parsons en Lalli, 2002). !
1.1.2 Visserij en aquacultuur !
Visserij zorgt er op verschillende manieren voor dat het milieu gunstiger wordt voor kwallen. Vissen voeden 
zich met de larvale stadia van de kwal. Het wegvangen van vissen zorgt dus voor minder predatie op 
kwallen en daarnaast voor minder concurrentie voor voedsel (Purcell et al., 2007; Richardson et al., 2009). 
Vissen eten macroplankton, dat op hun beurt diatomeeën eet. Wegvangen van vissen zorgt dus voor een 
toename aan macroplankton en een verhoogde consumptie van diatomeeën. Zoals eerder vernoemd zorgt 
een terugloop in het aantal diatomeeën voor een stijging in het aantal flagellaten, waarvan kwallen kunnen 
leven (Parsons en Lalli, 2002).  !
Een veel gebruikte visserijtechniek is het gebruik van sleepnetten. Hierbij worden vissen en 
bodemorganisemen weggevangen van de bodem. Deze techniek heeft minder invloed op kwallen en hun 
sessiele stadia, omdat poliepen niet vasthechten op zanderige zeebodems, maar eerder op rotsen en harde 
ondergronden, waar het gebruik van sleepnetten niet mogelijk is (Richardson et al., 2009). Deze harde 
ondergronden worden bijvoorbeeld voorzien door het bouwen van installaties voor aquacultuur, gebruikt voor 
het kweken van vis en schelpdieren in zee. Daarbij zorgt aquacultuur voor een plaatselijke toename van de 
hoeveelheid voedsel in het water, waardoor gebieden met aquaculturen een zeer geschikt leefmilieu vormen 
voor kwallen (Purcell et al, 2007).  !
1.1.3 Klimaatverandering !
Door klimaatverandering warmen de zeeën en oceanen op. Opwarming zorgt enerzijds voor een toename 
aan plankton en anderzijds voor stratificatie van de waterkolom. Stratificatie is het ontstaan van lagen in de 
waterkolom die van elkaar verschillen in eigenschappen. Hierdoor kan het voorkomen dat de bovenste 
waterlaag arm is aan nutriënten voor diatomeeën (waardoor flagellaten dus in aantal toenemen) of een 
diepere laag arm is aan zuurstof. Beide situaties zijn gunstiger voor kwallen dan voor vissen (Richardson et 
al., 2009; Parsons en Lalli, 2002).  !
De meeste kwallensoorten stijgen in aantal bij opwarming van het water (Purcell et al., 2007). Bij onderzoek 
in de Noordzee is echter gebleken dat in warmere periodes juist minder Aurelia aurita en Cyanea lamarckii 
(beiden Scyphozoa) voorkomen dan in koudere tijden. Bij Cyanea capillata, de derde soort die veel voorkomt 
in de Noordzee, bleek echter geen relatie te zijn tussen veranderingen in klimaat en de aantallen dieren 
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(Lynam et al., 2004). Opwarming van de aarde kan dus niet in alle gebieden worden aangewezen als een 
oorzaak voor een bloei van kwallen.  !
1.1.4 Invasie van nieuwe soorten !
Introductie van uitheemse soorten, bijvoorbeeld via ballastwater van containerschepen, vasthechting van 
poliepen op scheepsrompen (Richardson et al., 2009) of via de handel in aquariumdieren (Purcell et al., 
2007), kan, wanneer de omstandigheden op de nieuwe plaats gunstig zijn voor de soort, zorgen voor een 
lokale toename van die soort. Zo kunnen kwallen uit warmere gebieden overleven in andere gebieden, 
wanneer hier de wateren opwarmen door klimaatverandering (Richardson et al., 2009), of door het lozen van 
opgewarmd koelwater door de industrie (Purcell et al., 2007). !
1.1.5 Toename van substraten !
Zoals eerder vernoemd hebben poliepen harde substraten, zoals installaties voor aquacultuur, nodig om zich 
vast te hechten. Ook olieplatforms, dokken, jachthavens, golfbrekers en dammen maken een gebied gunstig 
voor de poliepstadia van de kwal (Purcell et al., 2007; Richardson et al., 2009).  !
1.2 GEVOLGEN VAN EEN TOENAME AAN KWALLEN !
Een inventarisatie en vooral een inschatting van de omvang van de gevolgen van een bloei van kwallen, is 
van belang voor het al dan niet voorstellen van maatregelen om deze toename te beperken of te voorkomen.  !
1.2.1 Verstoring ecosysteem !
Kwallen zijn in staat, via een explosieve toename in aantallen, een ecosysteem te domineren en de meer 
geëvolueerde levensvormen te onderdrukken. In een niet verstoord ecosysteem worden kwallen bejaagd 
door vissen. Wanneer de aantallen vissen onderdrukt worden, door verstoring van het ecosysteem door 

bovengenoemde factoren als vervuiling en 
eutrofiëring, ontstaat een situatie waarin de 
kwallen een gevaar vormen voor vissen, 
door het bejagen van vissenlarven en het 
eten van visseneitjes (figuur 1). Zo ontstaat 
een situatie waarin de aantallen vissen 
blijven afnemen en het aantal kwallen 
explosief stijgt (Richardson et al., 2009).  !
Daarnaast zorgen kwallen voor een shunt 

(figuur 2) in de cyclus van koolstof (C), waardoor dit niet meer volledig wordt doorgegeven naar hogere 
schakels in de voedselketen. Koolstof uit het water wordt opgenomen door fytoplankton, voor gebruik in de 
fotosynthese. Zooplankton leeft van de consumptie van fytoplankton. Kwallen nemen dit zoopplankton op en 
produceren opgelost organisch materiaal (ook ’jellyfish dissolved organic matter’ of jelly-DOM genoemd). Dit 
materiaal is onder andere rijk aan polysachariden, wat kan worden opgenomen door bacteriën. Wanneer er 
veel van deze polysachariden worden geproduceerd, ten gevolge van een groot aantal kwallen, zullen deze 
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Verstoring ecosysteem
(bv. vervuiling, eutrofiêring)

Afname aantal vissen Minder predatie op kwallen

Toename aantal kwallenMeer predatie op vislarven en 
viseitjes

Figuur 1 Toename van het aantal kwallen en afname van het aantal 
vissen in een verstoord ecosysteem (naar Richardson, 2009). 



bacteriën een hoger metabolisme hebben dan nodig is voor groei, waardoor ze CO2 zullen produceren, dat 
weer gebruikt wordt door fytoplankton. In een ecosysteem waarin vissen de dominante soort zijn, zou deze 
koolstof via zooplankton terecht komen bij 
vissen en zo worden doorgegeven naar 
hogere schakels in de voedselketen. 
Echter, wanneer kwallen toenemen in 
aantallen, zal deze shunt steeds grotere 
hoeveelheden CO2 terugbrengen naar 
fytoplankton. Ook op deze manier ontstaat 
dus een cyclus die voor kwallen voordelig 
is en de voedselketen min of meer 
afbreekt vòòr het niveau van de vissen 
(Condon et al., 2011).  !
1.2.2 Menselijke gezondheid !
Vooral in warmere kustgebieden in Azië, 
Zuid-Europa en het zuiden van de 
Verenigde Staten vormt een bloei van 
kwallen een gevaar voor zwemmers en 
dus ook voor het toerisme. Ook vissers lopen kans om kwallensteken op te lopen. De species die 
voorkomen in Europa zorgen vaak voor milde en goed te behandelen letsels; in Azië, Australië en de 
Verenigde Staten, vallen ook dodelijke slachtoffers (Purcell et al., 2007).  !
1.2.3 Verstoring visserij !
Kwallen kunnen, wanneer ze in grote aantallen aanwezig zijn, visnetten doen scheuren (Purcell et al., 2007) 
of de akoestische opsporing van vissen door vissers verstoren (Richardson et al., 2009). Daarbij kunnen 
kwallen zorgen voor voedselcompetitie, kunnen ze viseitjes en vislarven opeten (Purcell et. al, 2007) en 
kunnen ze vectoren zijn voor visparasieten (Purcell en Arai, 2001; Richardson et al., 2009). In de 
zalmkwekerijen in Europa zorgen kwallen soms voor een grote vissterfte, door het beschadigen van de 
kieuwen (Purcell et al., 2007).  !
Anderzijds kunnen vissen ook jagen op kwallen en bestaan er commensale relaties tussen de beide 
diersoorten. De larven van sommige vissoorten leven tussen de tentakels of onder de umbrella van kwallen, 
als bescherming tegen predatoren (Purcell en Arai, 2001). Zo is er een positieve relatie gevonden tussen het 
aantal Cyanea lamarckii en Cyanea capillata en het aantal jonge wijting (Merlangius merlangus) in de 
Noordzee. De jonge wijting leeft het eerste jaar tussen de tentakels van de kwal. De aanwezigheid van 
kwallen is een belangrijke factor voor de overleving van wijting in de Noorzee (Lynam en Brierley, 2006). 
Wanneer deze larven groeien, kunnen ze eventueel delen van de kwal eten of voedsel van de kwal stelen. 
Grote kwallen zouden ook kleine vissen eten en zo predatie van tweekleppigen in aquacultuur kunnen 
beperken (Purcell et al., 2007). Het globale belang van deze relaties is echter niet goed genoeg gekend 
(Purcell en Arai, 2001).  !
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(naar Cordon et al., 2011) 
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1.2.4 Verstoring industrie !
Vooral in Azië vormen kwallen een probleem voor de industrie, waar ze de werking van belangrijke 
industriële installaties kunnen verstoren. Ze kunnen in grote aantallen de inlaten voor koelwater bij 
energiecentrales en de diamantindustrie blokkeren. Dit is ook een probleem in ontziltingsinstallaties, waar 
zeewater wordt aangezogen om er zoet water van te maken (Richardson et al., 2009). !
1.3 BELANG VAN KWALLEN !
Hoewel het niet bewezen is dat het aantal kwallen globaal toeneemt, is wel aangetoond dat een lokale bloei 
negatieve gevolgen heeft op zowel de mens als het ecosysteem. Om deze gevolgen te kunnen beperken 
wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de levenswijzen van kwallen en de invloed van verschillen factoren 
hierop.  !
Daarnaast wordt onderzocht welke positieve invloed kwallen kunnen hebben voor het ecosysteem en hoe 
deze dieren tot nut kunnen zijn voor de mens. Zo wordt de relatie tussen de aanwezigheid van kwallen op de 
overleving van vislarven nog verder onderzocht en wordt voorgesteld om meer onderzoek te doen naar de 
eetbaarheid van kwallen en de betrouwbaarheid en werking van traditionele geneesmiddelen op basis van 
kwallen (Richardson et al., 2009). !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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2. TAXONOMIE !
Kwallen die problemen veroorzaken behoren meestal tot de klasse Scyphozoa (Purcell et al., 2007). Dit zijn 
dieren die behoren tot het onderrijk Metazoa en het phylum Cnidaria of neteldieren. !
2.1 CNIDARIA !
Alle dieren binnen de Cnidaria (anemonen, koralen, hydroïdpoliepen en kwallen (Pechenik, 1985)) hebben 
eenzelfde anatomisch basisbouwplan dat bestaat uit drie weefsellagen. De epitheliale epidermis lijnt de 
buitenkant van het dier af, de epitheliale gastrodermis lijnt de gastrovasculaire holte af. Daartussen bevind 
zich de gelatineuze mesoglea (Arai, 1997). Alle Cnidaria hebben een enkele mondopening, omringt door 
tentakels, een zenuwstelsel met synapsen (maar geen centraal zenuwstelsel) en spieren (Pechenik, 1985).  !
Cnidaria worden ook wel neteldieren genoemd, vanwege hun typische celorganellen (figuur 3), de 
cnidocysten (Fautin, 2009). Cnidocysten bevatten een spicule (of netel) en komen voor op de tentakels en bij 
sommige species in de gastrovasculaire holte (Pechenik, 1985). De organellen worden gebruikt voor het 
vangen van prooien, voor verdediging of voortbeweging of voor vasthechting aan de ondergrond (Anderson 
en Bouchard, 2009).  !
Er bestaan drie soorten cnidocysten: nematocysten die toxines kunnen afgeven (Anderson en Bouchard, 
2009), spirocysten die voorkomen bij de meeste koralen en gebruikt worden om prooien te fixeren en 

ptychocysten die door zeeanemonen worden gebruikt voor de opbouw 
van de buisvormige structuur waarin deze dieren leven (Özbek et al., 
2009).  !!
Scyphozoa hebben nematocysten. Een nematocyst is een 
intracellulaire capsule in een nematocyt die is afgesloten met een 
operculum of drie afzonderlijke flappen die samen als operculum 
werken (Özbek et al., 2009) en een holle tubulus bevat. Deze tubulus 
ligt spiraalvormig in de capsule en keert bij stimulatie binnenstebuiten, 
zodat deze uit de capsule schiet, maar daar wel aan verbonden blijft 
(Pechenik, 1985). De tubulus kan nog extra stekels hebben aan de 
schacht en wordt gemaakt door het Golgi-apparaat in nematoblasten, 
die later rijpen tot nematocyten (Arai, 1997). De vesikel, waarin de 

tubulus zit, wordt gemaakt in het apicale deel van de cel (Özbek et al., 2009). Hoe de tubulus in de vesikel 
terecht komt, is niet bekend. Bij hydroïdpoliepen is aangetoond dat de gevormde nematocyt vervolgens als 
amoeboïde cel naar de uiteindelijke plaats op het dier migreert (Arai, 1997). !
Cnidocysten kunnen slechts éénmaal worden gebruikt en moeten daarna vervangen worden. Afvuren van de 
cnidocysten wordt daarom nauwkeurig gereguleerd. Voor een optimale respons zijn zowel sensorische als 
chemische prikkels nodig die werken via intercellulaire en intracellulaire pathways (Anderson en Bouchard, 
2009) Na een prikkel springt het operculum open en wordt de tubulus afgeschoten (Özbek et al., 2009). 
Sommige dieren, zoals de zeenaaktslak en sommige Ctenophora (of ribkwallen) kunnen na predatie op 
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Figuur 3 Anatomie (schematisch) van een 
cnidocyt (naar Anderson en Bouchard, 2009)



Cnidaria onafgevuurde cnidocysten opnemen en inbouwen in hun eigen lichaamswand of tentakels en zo 
ook gebruik maken van de functie van deze celorganellen, hoewel deze niet door de dieren zelf worden 
aangemaakt. Zulke opgenomen en ingebouwde cnidocysten worden kleptocnidae genoemd (Greenwood, 
2009). !
2.2 KLASSEN BINNEN DE CNIDARIA !
Tot de Cnidaria behoren de volgende klassen: 
- Scyphozoa: schijfkwallen of ware kwallen 
- Cubozoa: kubusvormige kwallen 
- Hydrozoa: hydroïdpoliepen 
- Staurozoa: kwallen met een steel en een trechtervormig lichaam, die vastgehecht leven (Barnes, 1974) 
- Anthozoa: koralen en anemonen 
Daarnaast bestaan er ribkwallen, die wel de naam kwal dragen, maar niet tot het phylum Cnidaria, maar tot 
het phylum Ctenophora behoren. Deze zijn dus niet verwant zijn aan de andere klassen van kwallen. !
Van de onderlinge fylogenetische relaties van de klassen binnen de Cnidaria bestaat nog geen éénduidig 
overzicht. Er werden reeds verschillende hypotheses naar voor geschoven (figuur 4), zowel op basis van 
ribosomaal DNA (Collins, 2002; Bayha et al., 2010; Nosenko et al., 2013) als op basis van mitochondriaal 
DNA (Kayal et al., 2013), maar tot nu toe kon geen consensus worden verkregen. De morfologische 
overeenkomsten tussen de cnidocysten van verschillende soorten zou wellicht bruikbaar zijn voor het 
onderzoeken van de fylogenetische relaties tussen ten minste bepaalde soorten Cnidaria, maar daarvoor 
zou eerst meer onderzoek gedaan moeten worden naar welke onderdelen van het organel het meest 
informatief zijn (Fautin, 2009).  

2.3 KLASSE SCYPHOZOA !
Scyphozoa of schijfkwallen vormen de klasse van de ware kwallen. Het zijn tetraradiaal symmetrische 
dieren, met een schijfvormig lichaam (de umbrella) dat veel structuren in veelvouden van vier heeft (Arai, 
1997). Tot de Scyphozoa behoren drie ordes: Rhizostomae, Coronatae en Semaeostomeae (figuur 5). 
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Figuur 4 Fylogenetische hypothesen van de klassen binnen het phylum Cnidaria. (A) Hypothese aan de hand van onderzoek met 
ribosomaal DNA (naar Collins, 2009). (B) Hypothese aan de hand van onderzoek met mitochondriaal DNA (naar Kayal et al., 2013). 



2.3.1 Rhizostomae !
Deze tropische kwallen (figuur 6a) komen vooral voor in ondiepe wateren (Barnes, 1974). De vier paar orale 
armen zijn samengesmolten tot een manubrium en hebben meerdere openingen, die dienen als 
mondopeningen (Arai, 1997). Het voedsel gaat via deze mondopeningen door kanalen in de orale armen 
naar de maagholte (Barnes, 1974). De orale armen hebben uitstulpingen die nematocysten bevatten. 
Rhizostomae zijn grote kwallen met een diameter van 35 cm of meer (Meglitsch, 1967). !
2.3.2 Coronatae !
De umbrella van de Coronatae (figuur 6b) heeft een circulaire groeve die de umbrella onderverdeeld in een 
centrale schijf en een perifere zone met radiale verdikkingen of pedalia en lobben aan de rand, met daaraan 
stevige tentakels (Arai, 1997). Coronatae leven vooral in de diepzee (Barnes, 1974). Coronatae hebben een 
diameter van 5 tot 15 cm en zijn vaak fel gekleurd (Meglitsch, 1967). !

2.3.3 Semaeostomeae !
De Semaeostomeae hebben een umbrella die koepelvormig of schijfvormig is en een diameter heeft die, 
naargelang de soort, varieert tussen 2 en 40 cm en soms, bijvoorbeeld bij Cyanea capillata, (figuur 6d) tot 2 
meter kan zijn. De umbrella is transparant, waardoor de gekleurde gonaden in de umbrella zichtbaar zijn 
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Figuur 5 Hiërarchisch model van de klassen binnen de stam Cnidaria en de ordes binnen de klasse Scyphozoa.

Figuur 6 a Rhizostomae: Rhizostoma pulmo (foto: Roberto Pillon), b Coronatae: Periphylla periphylla (foto: Erling Svensen), c 
Semaeostomeae: Aurelia aurita (foto: Kim Kuijlen), d Semaeostomeae: Cyanea capillata (foto: Daniel Hershman), e 
Semaeostomeae: Cyanea lamarckii (foto: Jérôme Mallefet).

a b c d e



(Barnes, 1974). Semaeostomeae komen over de gehele wereld voor in zowel ondiepe wateren als tot op 
dieptes van 3.000 meter of meer (Meglitsch, 1967).  !
De meeste kwallen in de Noordzee behoren tot de Scyphozoa, meer bepaald in de orde van de 
Semaeostomeae. Op basis van gegevens uit de zomers van 1971 tot 1986 blijkt dat de meest voorkomende 
kwallen in de Noordzee Aurelia aurita (voornamelijk in kustgebieden) (figuur 6c), Cyanea capillata (vooral in 
de noordelijke Noordzee en open zee) en Cyanea lamarckii (vooral in de zuidelijke Noordzee en open zee) 
(figuur 6e) te zijn (Hay et al., 1990). Er zijn, naast waarnemingen van onder andere duikers en amateurs, 
geen recente cijfers over de aantallen kwallen in de Noordzee beschikbaar.  !
2.4 LEVENSCYCLUS SCYPHOZOA !
Scyphozoa hebben een complexe levenscyclus 
(figuur 7) die twee adulte stadia omvat: de medusa 
en de poliep. De medusae planten zich seksueel 
voort en vormen zo planula-larven, die zich 
vasthechten aan een substraat en omvormen tot 
scyphopoliep. De poliepen planten zich aseksueel 
voort en produceren ofwel meer poliepen, ofwel 
ephyrae. Ephyrae zijn vrijlevend en groeien uit tot 
medusae (Arai, 1997). Op deze manier kunnen uit 
een enkele bevruchte eicel vele ephyrae en dus 
vele adulte medusae ontstaan (Pechenik, 1985). 
Een enkele vrouwelijke medusa kan tot een miljoen 
larven bij zich dragen (Matveev et al., 2012) en een 
pol iep kan tot enkele t iental len ephyrae 
voortbrengen (Arai, 1997). Een gedetailleerde 
bespreking van de verschillende stadia wordt 
gegeven in het hoofdstuk over reproductie. !!!!!!!!!!!!!!!
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Figuur 7 Levenscyclus van scyphozoa (Naar Arai, 1997) 



3. ANATOMIE EN FYSIOLOGIE VAN DE MEDUSA !
De levenscyclus van de kwal bestaat uit een medusa, een planula-larve, een poliep en een ephyra-larve. 
Omdat de medusa de verschijningsvorm is doe voor de meeste overlast zorgt, gaat dit hoofdstuk uitgebreid 
in op de anatomie van de medusa, met daarin Aurelia aurita als modelspecies. In het hoofdstuk 
Voortplanting zal de anatomie en fysiologie van de andere stadia worden besproken. 

 
De medusa (figuur 8) is cirkelvormig en 
symmetrisch over twee assen en heeft 
dus veel structuren in veelvouden van 
vier (Brown, 1950). Het lichaam kan 
opgedeeld worden in twee, op elkaar 
liggende, schijfvormige structuren, de 
exumbrella en de subumbrella, met 
daartussen de gastrovasculaire holte. De 
exumbrella lijnt de bovenkant van het 
dier af en de subumbrella vormt de 
onderzijde (Meglitsch, 1972).  !
Aan de buitenste rand, op de overgang 
van exumbrella naar subumbrella, 
bevinden zich bij Aurelia aurita korte 
tentakels (Meglitsch, 1972). Centraal in 
de subumbrella zit een vierkante 
mondopening, met vier orale armen die 
ontspringen aan de hoekpunten. De 
gastrovasculaire holte is op vier plaatsen 
verwi jd tot v ier gastrovasculaire 
divertikels. De vier hoefijzervormige 
gonaden liggen op de bodem van deze 
divertikels (Brown, 1950). !

De exumbrella en subumbrella bestaan uit een buitenste epitheliale epidermis en een epitheliale 
gastrodermis, die de gastrovasculaire holte aflijnt. Daartussen ligt een gelatineuze massa, de mesoglea 
(Arai, 1997).  !
 3.1 MESOGLEA !
De mesoglea bestaat uit een gehydrateerde matrix, vezels en cellen (Arai, 1997) en functioneert als skelet 
en als antagonist van de zwemspier (Weber en Schmid, 1985). Mesoglea komt ook voor in de tentakels en in 
de kolom van poliepen (Arai, 1997).  !!!!
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Figuur 8 Anatomie (schematisch) van Aurelia aurita (Naar Meglitsch, 1972) 



3.1.1 Vezels en cellen !
De mesoglea bestaat uit collageen (Arai, 1997), dat zorgt voor de treksterkte van de umbrella (Weber en 
Schmid, 1985). Daarnaast zijn er elastische vezels aanwezig, mogelijk fibrilline, dat veerkracht en elasticiteit 
geeft (Reber-Müller et al., 1995). De cellen in de mesoglea zijn waarschijnlijk afkomstig van de epidermis en 
produceren waarschijnlijk de elastische vezels (Shaposhnikova et al., 2005).  !
3.1.2 Belang van mesoglea !
Door een gebrek aan de nodige enzymen, hebben kwallen anaeroob metabolisme. Toch kunnen deze dieren 
hun zuurstofconsumptie constant houden in water waarvan de zuurstofsaturatie minder dan 10% van de 
saturatie van lucht bedraagt. De mesoglea werkt als een zuurstofreservoir. Deze voorraad is voldoende om 
het dier gedurende twee uur van zuurstof te voorzien, wanneer het zich in complete anoxie bevindt. In een 
omgeving met een normale zuurstofconcentratie, is binnen 2,5 uur na depletie 70% van de zuurstofvoorraad 
weer terug opgebouwd. Zo zwemmen kwallen in een gestrafieerde zuurstofkolom verticaal heen en weer om 
zich weer ’op te laden’. Kwallen kunnen 
l e v e n i n e e n o m g e v i n g w a a r d e 
zuurstofniveau is gedaald tot 25% van de 
normale concentratie, waar andere 
organismen moei te hebben om te 
overleven (Thuesen et al., 2005).  !
Mesoglea is, door de bijzondere structuur, 
de hoge t reks te rk te en he t hoge 
watergehalte (99%), een inspiratiebron 
voor wetenschappers die hydrogel 
ontwikkelen, dat bijvoorbeeld worden 
gebruikt in luiers, contactlenzen en 
wondverbanden (Zhu et al., 2012). !
3.2 VOORTBEWEGING !
Mesoglea speelt ook een belangrijke rol in 
de uiterst efficiënte manier waarop kwallen 
zich kunnen voortbewegen. Het dient als 
antagonist voor de zwemspier, die in de 
subumbrella onder de gastrovasculaire 
holte ligt. De zwemspier is slechts één 
cellaag dik en bestaat uit dwarsgestreepte 
spiervezels, die gelijkaardig zijn aan de 
spiervezels van zoogdieren, maar zich in 
myoepitheliale cellen bevinden (Arai, 
1997). Deze enkele cellaag kan slechts 
een kleine kracht genereren. Het lijkt 
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Figuur 9 Zwembeweging (schematisch) van Scyphozoa (Naar 
Gemmell et al., 2013)



onlogisch dat een dergelijke kleine kracht voldoende is om een dier van vrij grote omvang voort te stuwen 
(McHenry, 2007). De specifieke zwembewegingen zorgen er, samen met de mesoglea, echter voor dat een 
kwal, in vergelijking met bijvoorbeeld vissen, heel weinig energie nodig heeft om zich voort te bewegen.   !
De zwembeweging (figuur 9) bestaat uit de volgende twee fases: 
I. Contractiefase: contractie van de circulaire zwemspier, hierdoor wordt de ruimte onder de subumbrella 

kleiner en wordt het water uit deze ruimte geperst. De verplaatsing van het water zorgt voor stuwkracht.  
II. Ontspanningsfase: de circulaire zwemspier ontspant. De elasticiteit van de mesoglea zorgt er passief 

voor dat de kwal weer in de originele vorm terugkeert (Costello en Colin, 1994). !
De contractiefase is de enige fase die energie kost en daarbij is de energetische kost van deze fase zeer 
laag, omdat slechts 1% van het dier uit spierweefsel bestaat en de overige 99% inactief weefsel is (Gemmel 
et al., 2013). De ontspanningsfase is geheel passief, maar biedt toch twee belangrijke voordelen voor de 
kwal.  !
Enerzijds maakt de ontspanningsfase de zwembeweging zeer efficiënt, wanneer het gaat om 
energiegebruik. Bij het terugveren naar de oorspronkelijke vorm van het dier, ontstaan wervelingen van het 
water aan de rand van de umbrella. Deze wervelingen zorgen voor een passieve stuwingskracht, wanneer 
het water vanaf de rand van de umbrella tot onder het dier draait en de kwal zo voortstuwt. Zo wordt 32% 
van de afstand die tijdens een zwembeweging wordt overbrugd, geheel passief uitgevoerd (Gemmell et al., 
2013). Anderzijds brengen deze wervelingen prooien in contact met de tentakels (Colin en Costello, 2002). 
De waterstroom aan de rand van de umbrella gaat door de tentakels. Prooien die trager zijn dan de snelheid 
van de wervelingen, worden op deze manier gevangen (Costello en Colin, 1994).  !
3.3 ZENUWSTELSEL !
Voor het uitvoeren van onder andere zwembewegingen is op zijn minst een eenvoudig zenuwstelsel nodig. 
Hoewel kwallen geen centraal zenuwstelsel hebben zoals vissen, vogels en zoogdieren, beschikken de 
dieren wel over een systeem dat hen in staat stelt te reageren op prikkels uit de omgeving. !
De neuronen van kwallen zijn niet fundamenteel anders dan die van hogere diersoorten. De uitlopers van 
deze neuronen zijn echter niet georganiseerd in zenuwen of zenuwbanen, maar in een diffuse netwerken 
(Bullock en Horridge, 1965). Er zijn minstens twee netwerken aanwezig: een motorisch netwerk en een 
diffuus netwerk dat de sensorische informatie verspreidt. Daarnaast zijn er marginale ganglia, die onder 
andere pacemakercellen bevatten die zorgen voor ritmische contractie van de zwemspier. Deze ganglia 
liggen aan de rand van de umbrella, aan de basis van de rhopalia (Arai, 1997). !
Een rhopalium (figuur 10) is een clinindrisch hol uitsteeksel dat zich in veelvouden van vier aan de rand van 
de umbrella bevindt. Op de basis van de rhopalia bevinden zich, bij Aurelia aurita en sommige Coronatae, 
lichtgevoelige ocelli (Bullock en Horridge, 1965). Cubozoa hebben ocelli die, zoals een oog, beelden kunnen 
vormen door aanwezigheid van een cornea, pupil, lens en retina (Satterlie, 2011). Het uiteinde van het 
rhopalium bevat een statocyst, een holte met daarin een verkalkte sferische massa (statoliet). Naast het 
rhopalium staat een sensorisch cillium. Wanneer het dier schuin in het water hangt, zullen bepaalde rhopalia 
tegen het cillium duwen. Hierdoor worden actiepotentialen uitgelokt die via het marginale centrum zullen 
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zorgen voor lokaal sterkere contracties 
van de zwemspier, waardoor de kwal 
weer horizontaal komt (Pechenik, 
1985).  !
Waarschijnlijk beschikken kwallen ook 
over sensorisch epitheel, waarvan de 
lokalisatie niet bekend is. Aurelia aurita 
reageert op licht en zwaartekracht via 
de rhopalia, en daarnaast bijvoorbeeld 
o o k o p m e c h a n i s c h e p r i k k e l s , 
chemische prikkels, geluidsgolven en 
vibraties (mogelijk via de sensorische 
cillia van de cnidocysten), hydrostatische 
druk (waarschijnlijk via cilliën van de statocysten) en veranderingen in zoutgehalte en zuurstofconcentratie 
van het water (Albert, 2001).  !
Het motorisch netwerk ligt over de zwemspier in het ectoderm van de subumbrella. Het diffuse netwerk ligt 
meer verspreidt in het dier (Bullock en Horridge, 1965). Waarschijnlijk is deze indeling niet afdoende. Er zijn 
mogelijk verschillende netwerken om verschillende functies te vervullen. Zo zouden er aparte 
zenuwnetwerken zijn voor het controleren van: 
- lokale en regionale contracties van de zwemspier 
- contractie van individuele lichaamsdelen, zoals tentakels en orale armen 
- gecoördineerde bewegingen voor de opname van voedsel 
- controle over horizontale en verticale voortbeweging 
- controle over het afvuren van cnidocysten (Arai, 1997).  !
Door de complexiteit van hun zenuwstelsel, staat bewering dat kwallen geen centraal zenuwstelsel hebben 
staat ter discussie. De ganglia aan de basis van de rhopalia zouden gezien kunnen worden als 
integratiecentra, net zoals het centraal zenuwstelsel van hogere dieren een integratiecentrum is. Het diffuus 
netwerk voert sensorische signalen naar deze ganglia. Vanuit het ganglion vertrekt het motorische netwerk 
voor contractie van de zwemspier, maar daarnaast heeft het diffuus netwerk hier een modulerende invloed 
op. De ganglia verwerken dus de informatie uit de omgeving en zorgen voor een interactie tussen de 
sensorische prikkels en de motorische output. In zekere zin zou dit dus een eenvoudig centraal zenuwstelsel 
genoemd kunnen worden (Satterlie, 2011). Sommige hydromedusae hebben een zenuwstelsel waarin de 
neuronen zich hebben georganiseerd in zenuwbanen die in ringen aan de rand van de umbrella lopen, wat 
dus nog meer gelijkenis heeft met het zenuwstelsel van hogere dieren (Katsuki en Greenspan, 2013).  !
Er werd lange tijd aangenomen dat het gedrag van kwallen enkel voortkomt uit reflexbogen. Uit observaties 
is echter gebleken dat de reactie op prikkels te divers is en soms te langdurig wordt aangehouden om nog 
van een reflex te kunnen spreken. Zo kunnen kwallen obstakels ontwijken en hier vandaan blijven, scholen 
vormen met soortgenoten en vervolgens in groep hun zwemrichting aanpassen. Dit wijst er dus ook op dat 
er een zekere vorm van integratie van zenuwsignalen is, zoals eerder genoemd (Albert, 2001).  
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Figuur 10 Anatomie (schematisch) van een rhopalium van Aurelia aurita 
(Naar Pechenik, 1985) 



Hoewel de volledige anatomie en 
werking van het zenuwstelsel van 
kwallen nog niet zijn opgehelderd, 
kan de hu id ige kenn is we l 
bruikbaar zijn om de overlast van 
kwallen eventueel te beperken. De 
kennis over de controle van de 
zwemrichting bij verschillende 
sensorische prikkels zou wellicht 
gebruikt kunnen worden om 
kwal len weg te houden u i t 
geb ieden rond in la ten van 
koelwater of bouwwerken voor de 
aquacultuur.  !
3.4 VOEDING EN METABOLISME !
Zoals eerder aangehaald combineren kwallen de zwembeweging met het vangen van prooi en is er weinig 
energie nodig voor die zwembeweging. Wat hun voedselgebruik nog efficiënter maakt is de mogelijkheid het 
lichaam te doen krimpen bij een schaarste aan voedsel.  !
3.4.1 Verteringsstelsel !
Scyphozoa hebben een systeem van gastrovasculaire kanalen (figuur 11) die in een vertakkend patroon 
verlopen van de gastrovasculaire divertikels naar de periferie van de umbrella. Voedselpartikels gaan via de 
mondopening naar de gastrovasculaire divertikels. In deze divertikels zijn filamenten met nematocysten  
aanwezig die verteringsenzymen secreteren. De verteerde voedselpartikels worden dan gefagocyteerd en 
verdere vertering vindt intracellulair plaats. De gastrovasculaire kanalen zijn gevuld met vloeistof en afgelijnd 
door een wand met cilliën. Ze transporteren waarschijnlijk zuurstof, koolstofdioxide en nutriënten van de 

gastrovasculaire divertikels naar de periferie 
(Pechenik, 1985). !
Aurelia spp. heeft, in tegenstelling tot andere 
Scyphozoa, een voedselgroeve (figuur 12). 
Deze ligt aan de onderzijde van de rand van de 
subumbrella in de hoek tussen de subumbrella 
en de opstaande rand, het pseudovelarium. De 
orale zijde van het pseudovelarium is musculair, 
de aborale kant is glandulair en secreteert 
mucus. In de voedselgroeve concentreert zich 
plankton gemengd met mucus, dat afkomstig is 
van het oppervlak van de exumbrella en naar de 
voedselgroeve wordt verplaatst via cilliair 
transport. De voedselgroeve wordt geleegd door 
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Figuur 11 Anatomie (schematisch) van het gastrovasculair stelsel van Auralia 
aurita (Naar Pechenik, 1985) 

Figuur 12 Anatomie (schematisch) van de voedselgroeve van Aurelia 
aurita (Naar Chapman, 1999)  



een wrijfbeweging van de orale armen (Chapman, 1999).  !
3.4.2 Opname van prooien !
Scyphozoa zijn voornamelijk carnivoor en kunnen een grote verscheidenheid aan zooplankton opnemen. 
Het dieet kan bestaan uit diatomeën, ciliaten/protozoa, andere medusae en ctenophoren, larven van 
borstelwormen, rondwormen en pijlwormen, larven van weekdieren, arthropoden en vissen, radardiertjes, 
eenoogkreeftjes, watervlooien en mantelvisjes (Arai, 1997). Kwallen met een grotere diameter nemen een 
grotere variatie aan prooien op dan kleinere dieren. Zoals eerder besproken is in paragraaf 3.2 komt de prooi 
in contact met de tentakels door wervelingen in het water, die ontstaan tijdens de zwembeweging. Prooien 
die sneller zwemmen dan de snelheid van de werveling kunnen ontsnappen, tragere prooien worden 
gevangen in de tentakels. Hoe groter de kwal, hoe hoger de snelheid van de wervelingen. Grote kwallen 
kunnen dus grotere en snellere prooien vangen dan kleinere kwallen. Daarnaast hebben grotere kwallen een 
hogere waterklaring (hoeveelheid water die per tijdseenheid wordt gefilterd). De kans op contact met minder 
vaak voorkomende prooien (grotere prooien komen in kleinere aantallen voor dan bijvoorbeeld 
microplankton) is dus groter (Graham en Kroutil, 2001).  !
Scyphozoa zwemmen niet recht op hun prooi af, maar gaan, in aanwezigheid van een prooi, verticaal 
zwemmen en meer bochten maken, om zo de kans op contact met prooi te vergroten. Prooien komen vast te 
zitten op de kwal in de mucus op de exumbrella of de cnidae op de tantakels of orale armen en wordt via 
ciliair transport of contractie van tentakels en orale armen naar de mondopening gebracht. (Arai, 1997). De 
hoeveelheid prooien die gevangen wordt met behulp van de mucus op de exumbrella is waarschijnlijk klein 
in vergelijking met de hoeveelheid die gevangen wordt via de tentakels en de orale armen (Hansson, 2006). 
Rhizostomae hebben geen marginale tentakels, maar kunnen prooien op hun grote manubrium fixeren (Arai, 
1997).  !
Het transport van gevangen prooi naar de gastrovasculaire divertikels duurt 5-15 minuten. Tijdens dit 
transport vindt een selectie van prooien plaats. Niet eetbare partikels en bepaalde prooien worden via cilliair 
transport uit de laterale groeve van de orale armen verwijderd en dus niet opgenomen (Hansson, 2006). !
3.4.3 Symbiose !
Symbiose komt niet voor bij Semaeostomeae. Coronatae en sommige Rhizostomae leven echter in 
symbiose met zooxanthellae. Dit zijn algen die in de mesoglea van de umbrella en de orale armen of onder 
het epitheel van de exumbrella en de subumbrella leven. Deze algen nemen koolstofdioxide en ammonium 
op dat vrijkomt bij het metabolisme van de kwal. De suikers die geproduceerd worden via fotosynthese van 
de algen wordt gebruikt door de kwal (Arai, 1997). !
3.4.4 Groei en krimp !
Zoals eerder aangehaald, verschilt het dieet van een kwal naargelang zijn afmetingen. Kwallen slaan geen 
nutriënten op in het lichaam (Arai, 1997) en gebruiken groei en krimp als strategie om te overleven bij 
fluctuaties in voedselaanbod. Jonge kwallen groeien exponentieel (Arai, 1997) met een maximale toename  
aan massa van 24% per dag (Aurelia aurita (Frandsen en Riisgård, 1997)). Bij voedseltekort kunnen de 
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dieren echter ook hun massa doen afnemen. Hierdoor is minder voedsel en zuurstof nodig en kan de kwal 
overleven (Arai, 1997). Aurelia aurita kan 4% van de lichaamsmassa per dag afnemen (Frandsen en 
Riisgård, 1997) tot een diameter van 2 cm (Arai, 1997) en zo maximaal 48 dagen overleven zonder voedsel 
(Ishii en Båmstedt, 1998). Wanneer er weer voedsel aanwezig is, groei de kwal aan dezelfde snelheid als 
jonge kwallen (Arai, 1997).  !
Bij het krimpen zijn de gonaden de eerste structuren die kleiner worden. Uiteindelijk worden de vrouwelijke 
dieren ook infertiel (Arai, 1997). Een jonge medusa doet aan reproductie vanaf een diameter van 7 tot 8,5 
cm. Krimpen bij voedseltekort zou dus zorgen voor een drastische vermindering in de reproductie (Ishii en 
Båmstedt, 1998). Dit is echter niet het geval. Bij groeien na krimp worden de dieren weer fertiel (Arai, 1997) 
en bij een schaarste aan voedsel worden meer nutriënten gebruikt voor reproductie dan voor groei, 
waardoor reproductie al plaatsvindt bij een kleinere diameter (Ishii en Båmstedt, 1998). Kwallen die leven in 
gebieden waar een voedselschaarste is, produceren minder, maar grotere, planulalarven dan kwallen die 
voldoende voedsel tot hun beschikking hebben. De grotere larven bevatten meer organisch materiaal en 
hebben hierdoor een grotere overlevingskans dat de kleinere planulae, die in grotere aantallen worden 
geproduceerd (Lucas en Lawes, 1998). !
Deze specifieke manier van voedselopname en -gebruik geeft kwallen dus een voordeel ten opzichte van 
vissen. Grote kwallen concurreren met vissen voor voedsel. De voedselopname van een medusa neemt niet 
lineair toe met de grootte van het dier, maar met het kwadraat van de diameter van de umbrella (Hansson, 
2006). Indien er een schaarste aan dit voedsel is, krimpen de kwallen zodat ze veel minder voedsel nodig 
hebben. Daarbij wordt het dieet aangepast naar prooien waaraan minder schaarste is. Kwallen kunnen zelfs 
lange tijd overleven zonder voedsel, zonder dat dit invloed heeft op hun reproductie.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!22



4. REPRODUCTIE !
De reproductiecyclus van Scyphozoa omvat twee adulte stadia, de medusa en de poliep en twee larvale 
stadia, de ephyra en de planula. De medusa plant zich seksueel voort, de poliep aseksueel (Arai, 1997). Een 
eventueel probleem met een bloei aan kwallen kan alleen verklaard en eventueel voorkomen worden, als er 
kennis is over alle stadia. !
4.1 SEKSUELE REPRODUCTIE !
Aurelia aurita heeft mannelijke en vrouwelijke medusae. Er is, afgezien van de gonaden, geen seksueel 
dimorfisme (Arai, 1997).  !
4.1.1 Gonaden !
De gonaden liggen op de bodem van de gastrovasculaire divertikels en zijn door de exumbrella heen te zien 
als hoefijzervormige structuren (Eckelbarger en Larson, 1988). Coronatae hebben meestal acht gonaden, 
Semaeostomeae en Rhizostomae hebben er doorgaans vier (Arai, 1997). De gonaden zijn een uitstulping 
van de gastrodermis en vormen een structuur, gevuld met mesoglea die overhelt en zo een subgenitale 
sinus vormen onder de gonade, die in verbinding staat met de gastrovasculaire holte. Onder de subgenitale 
sinus, in de subumbrella ligt een dun membraan, dat is afgelijnd met een dikke ring van mesoglea. De 
opening in die ring wordt de subgenitale holte genoemd en staat in verbinding met het zeewater 
(Eckelbarger en Larson, 1988).  !
Gameten ontstaan uit germinaal epitheel, dat van endodermale oorsprong is en in eilandjes tussen de 
gastrodermale cellen ligt, die de gonaden aflijnen. Wanneer oocyten rijpen, en dus groter worden, gaan ze 
uitpuilen in de centrale mesoglea van het ovarium (Eckelbarger en Larson, 1988). De oöcyten van 
Semaeostomeae en Rhizostomae blijven in contact met het epitheel via trofocyten, die wellicht een rol 

spelen in de productie van een 
dooier. Bij Coronatae ontwikkelen de 
oocyten vrij in de mesoglea, zonder 
contact met het epitheel. Deze 
oocyten bevatten echter ook een 
dooier, waarvan de oorsprong niet 
bekend is (Eckelbarger en Larson, 
1992). Het aantal eicellen dat wordt 
geproduceerd neemt toe wanneer 
de diameter van het dier toeneemt. 
Zo kan een Rhopilema esculente 
(Rhizostomae) bij een diameter van 
23 cm per dag 2,2 miljoen eicellen 
produceren en 67 miljoen bij een 
diameter van 53 cm (Arai, 1997).  !
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Figuur 13 Anatomie (schematisch) van een ovarium van Aurelia aurita (Naar 
Eckelbarger en Larson, 1988)  



De testes hebben dezelfde vorm als de ovaria, maar hebben epitheliale invaginaties, die follikels vormen. In 
het epitheel worden spermatozoa geproduceerd, die rijpen in het lumen van de follikel. De spermacellen zijn 
gelijkaardig opgebouwd als die van hogere diersoorten, maar bevatten in plaats van een acrosoom een 
reeks vesikels gevuld met enzymen. Tot aan het paaien worden de rijpe spermatozoa opgeslagen in de 
subgenitale sinus of in de orale armen. Het moment van vrijzetten van spermatozoa is afhankelijk van de 
temperatuur en de hoeveelheid licht. Afhankelijk van de soort vindt dit plaats vanaf een specifieke 
watertemperatuur (Lucas en Lawes, 1998) of een specifiek tijdstip op de dag (Arai, 1997). !
4.1.2 Fertilisatie en embryonale ontwikkeling !
De spermacellen worden in strengen van mucus afgezet vanaf de toppen van de orale armen. Deze worden 
opgenomen door de vrouwelijke medusa, op dezelfde manier waarop voedsel wordt opgenomen. Fertilisatie 
vindt plaats in de gastrovasculaire holte van de vrouwelijke medusa. De bevruchte oöcyten worden uit de 
gastrovasculaire holte getransporteerd. De zygote ontwikkelt zich tot planula in broedkamers. Bij 
Semaeostomeae en Rhizostomae bevinden deze broedkamers zich in de orale armen, de subumbrella of in 
filamenten rond de mondopening. Bij Aurelia aurita ontwikkelen de planula zich in de orale armen, die 
normaal transparant zijn, maar door de aanwezigheid van zygoten en planulae opaak worden (Arai, 1997).  !
Na het vrijzetten van de gameten, sterven de medusae meestal. Waarschijnlijk gaan er filamenten uit de 
gastrovasculaire holte mee verloren, wanneer de gameten worden uitgestoten. Hierdoor kan de kwal minder 
nutriënten absorberen en verhoogd de gevoeligheid voor parasieten. Medusae leven gemiddeld 4 tot 8 
maanden (Lucas, 2001).  !
4.2 PLANULAE !
Vroeg in de ontwikkeling zijn planulae rond (Yuan et al., 2008), daarna worden ze ovaalvormig, afgeplat  en  
vrijzwemmend (Mayorova et al., 2012). Ephyrae van Scyphozoa zijn 107-380 µm lengte en 76-220 µm breed 
(Holst, 2012). Het ectoderm bevat cilliën, epitheliomusculaire cellen, kliercellen, neuronen en cnidocyten 
(Mayorova et al., 2012). Planulae roteren tijdens het zwemmen rond hun lengteas (Holst en Jarms, 2007). 
De craniale pool, die wordt gedefineerd door de richting waarin de larve zwemt, bevat een apicaal orgaan, 
dat bestaat uit sensorisch ectoderm (Yuan et al., 2008). Onder het apicaal orgaan bevindt zich een nerveuze 
plexus, van waaruit axonen verlopen naar het caudaal deel van de planula. Het craniale deel bevat ook een 
holte, afgelijnd met endoderm, dat granules met voedingsstoffen bevat (Mayorova et al., 2012). Planulae 
kunnen zich niet voeden en kunnen dus slechts een beperkte tijd overleven. Planulae van Aurelia aurita zijn 
maximaal 10 dagen vrijzwemmend (Arai, 1997), die van Cyanea capillata maximaal vier weken. Deze 
periode is waarschijnlijk afhankelijk van de temperatuur, de zuurstofconcentratie en de stroming van het 
water, die de planula naar een geschikt substraat moet brengen (Holst en Jarms, 2007). !
4.2.1 Substraatkeuze !
Om te kunnen omvormen naar een poliep gaat de planula actief op zoek naar een geschikt substraat (Arai, 
1997). Omdat de poliep geen skelet heeft, is een hard substraat nodig. Poliepen die bijvoorbeeld zijn 
vastgehecht aan zand, kunnen gemakkelijk omvallen of weggevoerd worden door stroming en overleven niet 
(Holst en Jarms, 2007). Daarnaast hecht de planula liefst aan de onderkant van ruwe oppervlakken, 
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waarschijnlijk om zich te beschermen tegen de zon en, omdat de mondopening naar beneden is gericht, de 
uitscheiding van afvalstoffen zo gemakkelijker is (Arai, 1997). Natuurlijke substraten, zoals zoals rotsen, 
mosselschelpen, zakpijpen (Ascidiacea), het exoskelet van rankpootkreeften, Hydrozoa en algen hebben 
vaak geen goed bereikbare onderkant. Kunstmatige substraten, zoals bouwwerken in zee hebben dit wel en 
zijn hierdoor zeer geschikte voor vasthechting van de planulae (Miyake et al., 2002). !
Planulae blijken graag vast te hechten op beton, glas en hout en Cyanea lamarckii en Aurelia aurita hebben 
een sterke voorkeur voor polyethyleen (PET) als substraat. Een toename aan kunstmatige substraten, zoals 
bouwwerken in zee, maar ook zeker drijvend afval, zoals PET-flessen, zorgt ervoor dat planulae en poliepen 
kunnen overleven op plaatsen waar dat voorheen niet kon, zoals een zanderige zeebodem. Op deze manier 
spelen planulae en poliepen een sleutelrol in de bloei van kwallen (Holst en Jarms, 2007). Poliepen vestigen 
zich bij voorkeur op plaatsen waar meer poliepen van dezelfde soort gevestigd zijn (Lucas, 2001).  !
4.2.2 Vasthechting en metamorfose !
De planula zet zich met de craniale pool vast (Yuan et al., 2008) en houdt het lichaam daarbij verticaal ten 
opzichte van het substraat (Mayorova et al., 2008). De planula gaat zich dan ofwel omvormen tot poliep, 
ofwel direct tot ephyra. In dit laatste geval is er slechts een heel 
korte vasthechting en vormt de planula zich om tot een ephyra 
in 3 tot 11 dagen, afhankelijk van de watertemperatuur (Arai, 
1997). Meestal vormt zich echter een poliep.  !
Na vasthechting gaat het lichaam van de planula pulseren, 
waardoor het korter en peervormig wordt, met de breedste 
kant verbonden met het substraat. Voor de vorming van een 
poliep zakt de caudale pool in het lichaam, alsof het naar 
binnen getrokken wordt. Hierdoor wordt de planula sferisch of 
kubusvormig en hol. Dit proces duurt ongeveer 3 uur bij een 
temperatuur van 16 tot 18 graden Celcius (Mayorova et al., 
2012). De holte vormt een zakvormig gastrovasculair systeem. 
Aan de mondopening hiervan vormen zich de tentakels, steeds 
4 tegelijk, op regelmatige afstand van elkaar. In de 
gastrovasculaire holte vormen vier septa, waardoor de periferie van de holte wordt opgedeeld in vier 
divertikels (Yuan et al., 2008). Het zenuwstelsel van het apicaal orgaan gaat deels degenereren en er wordt 
een nieuw zenuwstelsel aangelegd aan de orale kant van de poliep, wat dus oorspronkelijk het caudale deel 
van de planula was (Mayorova et al., 2012).  !
De snelheid van vasthechting en metamorfose is afhankelijk van de temperatuur. Bij lagere temperaturen 
doen planula er langer over om zich vast te hechten, maar zullen in totaal wel grotere aantallen planulae 
succesvol vasthechten en in metamorfose gaan. Bij hogere temperaturen gaat de vasthechting sneller 
(Webster en Lucas, 2012).  !!!
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Figuur 14 Metamorfose (schematisch) van planula 
naar poliep (Uit Mayorova et al., 2012)



4.3 POLIEP EN ASEKSUELE REPRODUCTIE !
Poliepen (figuur 15) zijn 1,5 tot 2,5 mm hoog (Holst, 2012). De poliepen van Semaeostomeae en 
Rhizostomae bestaan uit een schijfvormige voet, een smalle steel en een kelk, met daarin de 
gastrovasculaire holte. De opening van kelk vormt de mondholte, met daar rond de tentakels. Coronatae 
hebben een chitineuze buis rond de basis van de poliep (Arai, 1997). In de gastrovasculaire holte zitten 
meestal vier septa, die longitudinale spierstrengen bevatten en de poliep kunnen doen contraheren. 
Poliepen die geen geen septa hebben, kunnen zich niet verder ontwikkelen, wat er op wijst dat deze 
contractie waarschijnlijk essentieel is in het leven van de poliep (Berking en Herrmann, 2007).  !
Poliepen zijn weinig selectieve eters (Lucas, 2001) en nemen, onder experimentele omstandigheden, onder 
andere pekelkreefjes (Artemia), eenoogkreeftjes, larven van vissen en weekdieren en ook planula en 
poliepen op. Prooien worden gevangen op de tentakels. Stroming van water verplaatst de prooi en mucus 
naar de top van de tentakel, die vervolgens ombuigt en verkort en in de mondopening wordt gestoken. De 
mondopening contraheert rond de tentakel en veegt deze schoon, wanneer die wordt teruggetrokken  (Arai, 
1997). Een poliep kan, door zich om te vormen tot een cyste, meerdere maanden zonder voedsel overleven 
als er een erge schaarste is aan voedsel of de temperatuur te laag is voor verdere ontwikkeling (Lucas, 
2001).  !
4.3.1 Knopvorming !
Poliepen kunnen ofwel ephyrae voortbrengen, ofwel meer poliepen of planuloiden. Dit laatste gebeurt via 
knopvorming en kan op vier manieren: 
- Het vormen van een knop op de kelk, waaruit zich een nieuwe poliep vormt. 
- Het vormen van strengen planuloiden op de kelk. De planuloiden zijn groter, maar gelijkaardig aan 

planulae en worden één voor één losgelaten, waarna ze zwemmen, een substraat zoeken en omvormen 
tot nieuwe poliep. 

- Het vormen van stolons (aftakkingen) uit de steel. Hieruit kunnen ofwel nieuwe poliepen gevormd worden, 
of worden gebruikt voor voortbeweging van de poliep, waarbij de stolon op een kleine afstand van de steel 
vasthecht en de poliep voorttrekt. 

- Het vormen van podocysten aan de voetschijf. Dit is een cyste met een chitinekapsel, waaruit nieuwe 
poliepen kunnen ontstaan. 

Aurelia kan ook aan longitudinale splitsing doen, waarbij de poliep breder wordt en vervolgens splitst in twee 
nieuwe poliepen. Sommige Coronatae uit de diepzee vormen geen poliepen. Hierbij vormt de planula zich 
rechtstreeks om tot ephyra (Arai, 1997). !
Het uitbreiden van de populatie poliepen is een strategie die een snelle bloei van aantallen medusa mogelijk 
maakt. Poliepen kunnen hun energie ofwel in groei en strobilatie steken, ofwel in knopvorming. Wanneer de 
omstandigheden minder goed zijn voor ephyrae en medusae, wordt energie gestoken in knopvorming. Dit is 
een investering in de overleving van de soort op lange termijn. Door het uitbreiden van de populatie 
poliepen, zullen des te meer individuele poliepen deze periode overleven en zullen meer ephyrae kunnen 
worden geproduceerd als de omstandigheden weer gunstig zijn (Wilcox et al., 2007).  !!
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4.3.2 Strobilatie !
Strobilatie (figuur 15) is het vormen van ephyrae door de poliep. De poliep ondergaat horizontale 
segmentatie. Hierbij worden horizontale schijven gevormd aan de orale kant van de poliep. Iedere schijf gaat 
een ephyra vormen, waarna de meest distale het meest gevorderd is in de ontwikkeling en uiteindelijk gaat 
pulseren en loskomt (Holst, 2012). Een poliep in strobilatie wordt een strobila genoemd (Arai, 1997). De 
strobilatie duurt, afhankelijk van de omstandigheden, tussen 1 en 48 dagen. Per strobila kunnen tot 12 
ephyrae worden gevormd (Holst, 2012).  !
Bij lagere temperaturen zal de poliep van Aurelia aurita voornamelijk aan knopvorming doen, bij hogere 
temperaturen aan strobilatie. Algemeen begint de strobilatie na een verandering in temperatuur (Liu et al., 
2009). In de Noordzee begint de periode van strobilatie aan het einde van de winter of de vroege lente 
(Lynam et al., 2004). De lengte van de periode waarin strobilatie plaatsvindt, is ook afhankelijk van de 
temperatuur. Indien de temperatuur in de herfst slechts traag daalt, kan er in de herfst nog strobilatie 
plaatsvinden. De ephyrae overleven de winter dan in diepere waterlagen, zonder zich verder te ontwikkelen 
(Holst, 2012a).   

Hoe meer voedsel aanwezig is, hoe meer ephyrae er kunnen worden gevormd. Er kunnen dan meerdere 
strobilaties per jaar plaatsvinden en het aantal ontwikkelde ephyrae per poliep kan oplopen tot 30 (Lucas, 
2001). Ook het klimaat heeft invloed. Wanneer de winter warmer wordt, zal de periode van strobilatie langer 
zijn en het percentage poliepen dat gaat strobileren hoger. Daarbij gaat de strobilatie sneller, waardoor er 
meer ephyrae per tijdseenheid kunnen worden gevormd (Holst, 2012a). Licht is nodig voor strobilatie, maar 
fel licht inhibeert de strobilatie juist (Liu, 2009).  !
4.4 EPHYRAE  !
De meeste ephyrae hebben 8 armen die aan de distale kant zijn opgesplitst in twee delen, waartussen zich 
een rhopalium bevindt (Arai, 1997). Er is een centrale gastrovasculaire holte en acht gastrovasculaire 
divertikels, die uitlopen in de armen en in contact staan met de centrale gastrovasculaire holte. Vanuit die 
holte verlopen ook acht kanalen, die uitkomen ter hoogte van de rhopalia. De mondopening heeft vier lippen. 
Rond de mondopening loopt een circulaire spier. Rond de kanalen naar de rhopalia liggen radiaal 
verlopende spierstrengen (Holst, 2012).  !
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Figuur 15 Stadia van strobilatie bij Aurelia aurita. Lijnstuk = 1mm. 
ma mondopening, ml marginale lob, ca kelk, ci circulaire inkeping, pc podocyst, st steel, tr ring met tentakels. (Uit Holst, 2012)



Jonge ephyrae kunnen waarschijnlijk leven van phytoplankton; verder ontwikkelde ephyrae leven van 
zooplankton (Båmstedt et al., 2001). In de ontwikkeling tot medusa breidt de umbrella zich uit tussen de 
armen, worden er tentakels en orale armen aangelegd en worden het gastrovasculaire systeem en de 
gonaden uitgebouwd (Arai, 1997).   
Een ephyra is 1,7 tot 7,1 mm in diameter (Holst, 2012) en kan, indien er voldoende voedsel is en de 
temperatuur minstens 18 graden Celcius bedraagt, binnen een maand uit groeien tot een medusa met een 
nat gewicht van 250 gram (Båmstedt et al., 2001). Meestal groeien ephyrae echter trager en in ongunstige 
omstandigheden, bijvoorbeeld in de winter, valt de ontwikkeling grotendeels stil tot er weer gunstiger 
omstandigheden zijn om uit te groeien tot een medusa (Arai, 1997).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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cba
Fig. 16 Ontwikkelingsstadia van de ephyra van Aurelia aurita. Lijnstuk = 1mm. 
a direct na vrijzetting van strobila, b 1-2 weken na vrijzetting van strobila, c 3-4 weken na vrijzetting van strobila (Uit Holst, 2012)



BESPREKING !
Aan de hand van een literatuurstudie is een overzicht gemaakt van de anatomie en fysiologie van 
Scyphozoa, met als modelsoort Aurelia aurita en met als doel het vinden van factoren die een invloed 
hebben op het ontstaan van een bloei aan kwallen. 

!
Een wereldwijde toename in het aantal kwallen is niet aangetoond (Parsons en Lalli, 2002; Purcell et al., 
2007; Richardson et al., 2009; Condon et al., 2012). Voor enkele lokale gevallen van bloei zijn vervuiling en 
eutrofiëring als oorzaak aangewezen (Purcell, 1997). Verandering in de hoeveelheid en soort voedsel, 
bijvoorbeeld door vervuiling, kan kwallen inderdaad een voordeel geven ten opzichte van vissen. Kwallen 
zijn weinig selectieve eters, dus kunnen overschakelen op een ander soort voedsel wanneer er een 
veranderd aanbod is. Bij een tekort aan voedsel zullen de dieren krimpen, waardoor er minder voedsel nodig 
is (Arai, 1997) en zelfs periodes zonder enig voedsel kunnen worden overbrugd (Ishii en Båmstedt, 1998). 
Een dalende zuurstofconcentratie kan worden opgevangen door de mesoglea, waarin zuurstof tijdelijk kan 
worden opgeslagen (Thuesen et al., 2005). Daarbij heeft een kwal weinig voedsel en zuurstof nodig voor 
voortbeweging, vanwege de zeer energie-efficiënte zwembeweging (Gemmell et al., 2013).  !
Klimaatverandering zorgt niet in alle gebieden en voor alle soorten kwallen voor een toename in aantallen 
dieren (Lynam et al., 2004). Opwarming van het zeewater zorgt er echter wel voor dat er meer poliepen gaan 
strobileren, de periode van strobilatie langer is en de vorming van ephyrae sneller gaat (Holst, 2012a). 
Anderzijds slagen, bij lagere temperaturen, meer planulae erin zich succesvol vast te hechten op een 
substraat dan bij hogere temperaturen (Webster en Lucas, 2012). Deze literatuurstudie toont aan dat het nog 
niet duidelijk is waarom de ene soort wel  en de andere niet in aantal toeneemt bij opwarming van het milieu. !
Poliepen hechten zich bij voorkeur vast op de onderzijde van harde substraten en blijken, in experimentale 
omstandigheden, zelfs een voorkeur te hebben voor kunstmatige substraten (Miyake et al., 2002; Lucas, 
2001). Het is dus zeer aannemelijk dat een toename aan substraten door plaatsen van bouwwerken in zee 
bijdraagt aan het mogelijkheid voor kwallen om tot bloei te komen. Daarbij is aangetoond dat poliepen zich 
onder andere graag vasthechten aan polyethyleen en zich bij voorkeur vestigen op plaatsen waar al 
meerdere poliepen van dezelfde soort gevestigd zijn (Lucas, 2001). Met deze kennis is het wellicht mogelijk 
een bloei aan kwallen te remmen of te voorkomen, door regelmatig poliepen van bouwwerken te verwijderen 
en drijvend afval, bijvoorbeeld plastic flessen, op te ruimen. Misschien is het zelfs mogelijk om dit drijvend 
afval selectief in te zetten op plaatsen waar kwallen een probleem vormen, door het te gebruiken als 
’poliepenval’ en het, na een bepaalde tijd, met poliepen en al uit het water te verwijderen.  !
De werkelijke omvang van de schade die kwallen kunnen aanraden is niet gekwantificeerd. De mate van 
schade aan het ecosysteem zal per gebied moeten worden geëvalueerd, indien zich daar een probleem met 
kwallen voordoet. Het feit dat kwallen explosief tot bloei kunnen komen, is wel aangetoond. Bij 
voedselschaarste gebruikt de medusa de beschikbare energie voor seksuele reproductie, in plaats van voor 
groei (Ishii en Båmstedt, 1998). Indien er wel voldoende voedsel is, en de medusa dus kan groeien, wordt 
het voortplantingspotentieel zelfs nog groter, gezien er dan tot tientallen miljoenen eicellen per dag kunnen 
worden geproduceerd (Arai, 1997). In tijden wanneer er weinig voedsel en/of een te lage temperatuur is, 
wordt er een ’voorraad’ aan poliepen aangelegd via knopvorming, die eventueel kunnen omvormen tot 
cysten en zo meerdere maanden zonder voedsel kunnen overleven (Lucas, 2001). Wanneer de 
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omstandigheden gunstiger worden, kunnen deze poliepen overgaan tot strobilatie en zo snel veel ephyrae, 
en dus medusae, vormen (Wilcox et al., 2007).  

!
De geraadpleegde onderzoeksresultaten zijn niet steeds verkregen via onderzoek in functie van deze 
doelstelling. Daarbij zijn deze onderzoeken regelmatig uitgevoerd onder experimentele omstandigheden. Er 
zal daarom vervolgonderzoek nodig zijn om te bepalen of de hier gevonden factoren daadwerkelijk invloed 
hebben op het ontstaan van een kwallenbloei en in welke mate dit zo is.   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

!30



REFERENTIES !
- Albert D.J. (2001). What's on the mind of a jellyfish? A review of behavioural observations on Aurelia sp. jellyfish. 

Neuroscience and biobehavioural reviews 35, 474-482. 

- Anderson P.A.V., Bouchard C. (2009). The regulation of cnidocyte discharge. Toxicon 54, 1046-1053.!
- Arai M.N. (1997). A functional biology of Scyphozoa. Chapman & Hall, Londen, p.1-187!
- Båmstedt U., Wild B., Martinussen M.B. (2001). Significance of food type for growth of ephyrae Aurelia aurita 

(Scyphozoa). Marine Biology 139, 641-650. 

- Barnes R.D. (1974). Invertebrate zoology. Third edition. WB Saunders Company, Philadelphia, Londen, Toronto, p. 

110-117.!
- Bayha K.M., Dawson M.N., Collins A.G., Barbeitos M.S., Haddock S.H.D. (2010). Evolutionary relationships among 

Scyphozoan jellyfish families based on complete taxon sampling and phylogenetic analyses of 18S and 28S ribosomal 

DNA. Integrative and comparative biology 50, 436-455.!
- Berking S., Herrmann K. (2007). Compartments in Scyphozoa. International journal of developmental biology 51, 

221-228.!
- Brown F.A. (1950). Selected invertebrate types. John Wiley & Sons Inc, p. 112-119.!
- Bullock T.H., Horridge G.A. (1965). Structure and function in the Nervous Systems of Invertebrates. Volume I. W.H. 

Freeman and Company. San Francisco and London, p.459-520. 
- Chapman D.M. (1999). Microanatomy of the bell rim of Aurelia aurita (Cnidaria: Scyphozoa). Canadian Journal of 

Zoology 77, 34-46. 
- Colin S.P., Costello J.H. (2002). Morphology, swimming performance and propulsive mode of six co-occuring 

hydromedusae. The journal of experimental biology 205, 427-437. 

- Collins A.G. (2002). Phylogeny of Medusozoa and the evolution of cnidarian life cycles. Journal of Evolutionary Biology 

15, 418-432.!
- Collins A.G. (2009). Recent insights into Cnidarian phylogeny. Smithsonian contributions to the marine sciences 38, 

139-149.!
- Condon R.H., Duarte C.M., Pitt K.L., Robinson K.L., Lucas C.H., Sutherland K.R., Mianzan H.W., Bogeberg M., Purcell 

J.E., Decker M.B., Uye S., Madin L.P., Brodeur R.D., Haddock S.H.D., Malej A., Parry G.D., Eriksen E., Quinones J., 

Acha M., Harvey M., Arthur J.M., Graham W.M. (2012). Recurrent jellyfish blooms are a consequence of global 

oscillations. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 110, 1000-1005!
- Condon R.H., Steinberg D.K., del Giorgio P.A., Bouvier T.C., Bronk D.A., Graham W.M., Ducklow H.W. (2011). Jellyfish 

blooms result in major microbial respiratory sink of carbon in marine systems. Proceedings of the National Academy of 

Sciences of the United States of America 108, 10225-10230.!
- Costello J.H., Colin S.P. (1994). Morphology, fluid motion and predation by the scyphomedusa Aurelia aurita. Marine 

biology 121, 327-334. 
- Eckelbarger K.J., Larson R. (1992). Ultrastructure of the ovary and oogenesis in the jellyfish Linuche unguiculata and 

Stomoluphus meleagris, with a review of ovarian structure in the Scyphozoa. Marine biology 114, 633-643. 
- Eckelbarger K.J., Larson R.L. (1988). Ovarian morphology and oogenesis in Aurelia aurita (Scyphozoa: 

Semaeostomae): ultrastructural evidence of heterosynthetic yolk formation in a primitive metazoan. Marine biology 
100, 103-115. 

- Fautin D.G. (2009). Structural diversity, systematics, and evolution of cnidae. Toxicon 54, 1054-1064.!
- Frandsen K.T., Riisgård H.A. (1997). Size dependent respiration and growth of jellyfish, Aurelia aurita. Sarsia 82, 

307-312. 
- Gemmell B.J., Costello J.H., Colin S.P., Stewart C.J., Dabiri J.O., Tafti D., Priya S. (2013). Passive energy recapture in 

jellyfish contributes to propulsive advantage over other metazoans. PNAS 110, 17904-17909. 

!31



- Graham W.M. en Kroutil R.M. (2001). Size-based prey selectivity and dietary shifts in the jellyfish, Aurelia aurita. 
Journal of plankton research 23, 67-74. 

- Greenwood P.G. (2009). Acquisition and use of nematocysts by cnidarian predators. Toxicon 54, 1065-1070.!
- Hansson L.J. (2006). A method for in situ estimation of prey selectivity and predation rate in large plankton, 

exemplified with the jellyfish Aurelia aurita (L.). Journal of experimental marine biology and ecology 328, 113-126. 

- Hay S.J., Hislop J.R.G., Shanks A.M. (1990). North sea scyphomedusae: summer distribution, estimated biomass and 

significance particularly for 0-group gadoid fish. Netherlands Journal of Sea Research 25, 113-130.!
- Holst S. (2012). Morphology and development of benthic and pelagic life stages of North Sea jellyfish (Scyphozoa, 

Cnidaria) with special emphasis on the identification of ephyra stages. Marine biology 159, 2707-2722. 
- Holst S. (2012a). Effects of climate warming on strobilation and ephyra production of North Sea scyphozoan jellyfish. 

Hydrobiologia 690, 127-140. 
- Holst S., Jarms G. (2007). Substrate choice and settlement preferences of planula larvae of five Scyphozoa (Cnidaria) 

from German Bight, North Sea. Marine biology 151, 863-871. 
- Ishii H., Båmstedt U. (1998). Food regulation of growth and maturation in a natural population of Aurelia aurita (L.). 

Journal of plankton research 20, 805-816. 
- Katsuki T., Greenspan R.J. (2013). Jellyfish nervous systems. Current biology 23, 592-594. 

- Kayal E., Roure B., Philippe H., Collins A.G., Lavrov D.V. (2013), Cnidarian phylogenetic relationships as revealed by 

mitogenomics. BMC Evolutionary biology 13:5. !
- Liu W.C., Lo W.T., Purcell J.E., Chang H.H. (2009). Effects of temperature and light intensity on asexual reproduction 

of the scyphozoan, Aurelia aurita (L.) in Taiwan. Hydrobiologia 616, 247-258. 
- Lucas C.H. (2001). Reproduction and life history strategies of the common jellyfish, Aurelia aurita, in relation to its 

ambient environment. Hydrobiologia 451, 229-246. 
- Lucas C.H., Lawes S. (1998). Sexual reproduction of the scyphomedusa Aurelia aurita in relation to temperature and 

variable food supply. Marine biology 131, 629-638. 

- Lynam C.P., Brierley A.S. (2006). Enhanced survival of 0-group gadoid fish under jellyfish umbrellas. Marine Biology 

150, 1397-1401.!
- Lynam C.P., Hay S.J., Brierley A.S. (2004). Interannual variability in abundance of North Sea jellyfish and links to the 

North Atlantic Oscillation. Limnology and oceanography 49, 637-643.!
- Matveev I.V., Adonin L.S., Shaposhnikova T.G., Podgornaya O.I. (2012). Aurelia aurita - Cnidarian with a prominent 

medusoid stage. Journal of Experimental Zoology 318, 1-12. 
- Mayorova T.D., Kosevich I.A., Melekhova O.P. (2012). On some features of embryonic development and 

metamorphosis of Aurelia aurita (Cnidaria, Scyphozoa). Russian journal of developmental biology 43, 271-285. 
- McHenry M.J. (2007). Comparative biomechanics: The jellyfish paradox resolved. Current biology 17, 632-633. 

- Meglitsch P.A. (1967). Invertebrate zoology. Oxford University Press, Londen, Toronto, p.147-153.!
- Meglitsch P.A. (1972). Invertebrate zoology. Second edition. Oxfort University Press, p.123-127.!
- Miyake H., Terazaki M., Kakinuma Y. (2002). On the polyps of the common jellyfish Aurelia aurita in Kagoshima Bay. 

Journal of oceanography 58, 451-459. 

- Nosenko T., Schreiber F., Adamska M., Adamski M., Eitel M., Hammel J., Maldonado M., Müller W.E.G., Nickel M., 

Schierwater B., Vacelet J., Wiens M., Wörheide G. (2013). Deep Metazoan phylogeny: When different genes tell 

different stories. Molecular phylogenetics and evolution 67, 223-233.!
- Özbek S., Balasubramanian P.G., Holstein T.W. (2009). Cnidocyst structure and the biomechanics of discharge. 

Toxicon 54, 1038-1045.!
- Parsons T.R., Lalli C.M. (2002). Jellyfish population explosions: revisiting a hypothesis of possible causes. La mer 40, 

111-121.!
- Pauly D., Graham W., Libralato S., Morisette L., Deng Palomares M.L. (2009). Jellyfish in ecosystems, online 

databases, and ecosystem models. Hydrobiologia 616, 67-85.!

!32



- Pechenik J.A. (1985). Biology of invertebrates. PWS Publishers, Boston. p.87-114. 
- Purcell J.E., Uye S., Lo W.T. (2007). Anthropogenic causes of jellyfish blooms and their direct consequences for 

humans: a review. Marine ecology progress series 350, 153-174.!
- Purcell J.E., Arai M.N. (2001). Interactions of pelagic cnidarians and ctenophores with fish: a review. Hydrobiologia 

451, 27-44.!
- Reber-Müller S., Spissinger T., Schuchert P., Spring J., Schmid V. (1995). An extracellular matrix protein of jellyfish 

homologous tot mammalian fibrillins forms different fibrils depending on the life stage of the animal. Developmental 
biology 169, 662-672. 

- Richardson A.J., Bakun A., Hays G.C., Gibbons M.J. (2009). The jellyfish joyride: causes, consequences and 

management responses to a more gelatineus future. Trends in ecology and evolution 24, 312-322. 
- Satterlie R.A. (2011). Do jellyfish have central nervous systems? The journal of experimental biology 214, 1215-1223. 
- Shaposhnikova T., Matveev I., Napara T., Podgornaya O. (2005). Mesogleal cells of jellyfish Aurelia aurita are involved 

in the formation of mesogleal fibres. Cell biology international 29, 952-958. 
- Theusen E.V., Rutherford Jr. L.D., Brommer P.L., Garrison K., Gutowska M.A., Towanda T. (2005). Intragel oxygen 

promotes hypoxia tolerance of scyphomedusae. The journal of experimental biology 208, 2475-2482. 
- Weber C., Schmid V. (1985). The fibrous system in the extracellular matrix of hydromedusae. Tissue & Cell 17, 

811-822. 
- Webster C.N., Lucas C.H. (2012). The effects of food and temperature on settlement of Aurelia aurita planula larvae 

and subsequent somatic growth. Journal of experimental biology and ecology 436-437, 50-55. 
- Wilcox S., Moltschaniwskyj N.A., Crawford C. (2007). Asexual reproduction in scyphistomae of Aurelia sp.: Effects of 

temperature and salinity in an experimental study. Jounal of experimental marine biology and ecology 353, 107-114. 
- Yuan D., Nakanishi N., Jacobs D.K., Hartenstein V. (2008). Embryonic development and metamorphosis of the 

scyphozoan Aurelia aurita. Development genes and evolution 218, 525-539. 
- Zhu J., Wang X., He C., Wang H. (2012). Mechanical properties, anisotropic swelling behaviours and structures of 

jellyfish mesogloea. Journal of mechanical behavior of biomedical materials 6, 63-73. !!

!33


