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DE AMERIKAANSE RIBKWAL MNEMlOPSlS LEIDYl (AGASSIZ, 1865) IN
ZEELAND - MARCO FAASSE & MARIANNE LIGTHART

Het onderstaande verhaallag min of meer gereed om naar de redactie te sturen
in afwachting van het verschijnen van een artikel in een wetenschappelijk
tijdschrift over de invasie van Mnemiopsis leidyi in Nederland. Inmiddels
verscheen het fraaie artikel van Tulp (2006), dat een ingrijpende inkorting
en aanpassing van ons verhaal voor JHet Zeepaard' noodzakelijk maakte.

BOLINOPSIS INFUNDIBULUM EN MNEMIOPSIS LEIDYI

Vanaf 1992 werd de ribkwal Bolinopsis infundi
bulum (MUller, 1776) gemeld van Nederland,
kennelijk in toenemende aantallen (Faasse,
1992; Holsteijn, 2002). B. infundibulum is een
soort met een noordelijke verspreiding (Greve,
1975; Hayward & Ryland, 1995). Het ligt niet
in de lijn der verwachting dat een dergelijke
noordelijke soort haar verspreidingsgebied uit
breidt tot de Nederlandse kustwateren in een
warmere periode dan ooit. In 2006 bereikte een
gelobde ribkwal uitzonderlijk hoge dichtheden Figuur 1. Mnemiopsis leidyi (naar
na de warmstejulimaand gedurende de drie Tamara Shiganova).

afgelopen eeuwen in Nederland. Watertemperaturen lagen zomer en najaar
van 2006 gedurende lange tijd consequent hoger dan gemiddeld. Dit deed de
hypothese van een introductie van M. leidyi aan waarschijnlijkheid winnen.
In augustus 2006 werd een aantal exemplaren verzameld en gedetermineerd
als Mnemiopsis leidyi. De determinatie op basis van morfologische kenmerken
werd bevestigd door DNA analyse (Faasse & Bayha, 2006). Het is waarschijnlijk
dat sommige meldingen van B. infundibulum van Nederland in werkelijkheid
betrekking hebben op M. leidyi.
Het duidelijkste verschil, dat echter onder water niet altijd gemakkelijk is
waar te nemen, is de hoogte van de holtes onder de lobben. Bij M. leidyi rei ken
deze ongeveer tot aan de statocyst (Tulp, 2006), bij B. infundibulum duidelijk
veellager dan de statocyst. Een veldkenmerk dat een aanwijzing kan geven, is
de aanwezigheid van donkere lijnen op de onderste helft van het lichaam van



28

B. infundibulum (zie bijv. www.natuurLijkmooi.net). Bij M. leidyi in ZeeLand zag
ik die Lijnen er nooit. Verder is B. infundibulum uitermate teer, zodanig dat ver
zameLen van een gaaf exempLaar een Lastige opgave is. M. leidyi is steviger.

Figuur 2. Bloei van Mnemiopsis leidyi bij Bommenede in de Grevelingen op 26 augustus 2006
(foto: A. Rijsdijk).

MNEMIOPSIS LEIDYI

De aRatomie van M. leidyi is heeL fraai gei"lLustreerd en beschreven door TuLp
(2006). Mnemiopsis leidyi kan zeer groot worden voor een ribkwaL, tot 15 cm
of uitzonderLijk 18 cm hoog. De maximaLe grootte is verschiLLend in verschiL
Lende zeegebieden. De verschijningsvorm van M. leidyi vertoont een grote
variatie, die zeLfs tot beschrijving aLs een andere soort geLeid heeft. KLeine
papiLLen op het LichaamsoppervLak kunnen aanwezig of afwezig zijn. Exem
pLaren kunnen meer of minder transparant zijn, afhankeLijk van de grootte
(Caspian Environment Programme, 2006). De 'ribben' kunnen sterk fosfores
ceren bij een Lichte aanraking. De groeisneLheid (verdubbeLing per dag) en
de reproductiecapaciteit (8000 eierenjdag binnen 13 dagen na het uitkomen)
zijn extreem hoog (referenties in Kideys, 2002).
De introductie van de Amerikaanse ribkwaL, Mnemiopsis leidyi (Agassiz, 1865),
in de Zwarte Zee heeft enorm veeL aandacht gekregen omdat de expLosief toe
genomen popuLatie van de ribkwaL zodanig grote hoeveeLheden zoopLankton,
viseieren en visLarven consumeerde, dat een totaLe herstructurering van
het peLagische ecosysteem voLgde en een ineenstorting van de visserij op
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ansjovis, die honderden miUoenen dollars kostte (GESAMP, 1997). Gezien de
aanzienLijke ecoLogische en economische consequenties van de introductie
van M. leidyi in het Pontokaspische gebied is het zeer gewenst in NederLand
onderzoek te doen aan de effecten van het voorkomen van deze ribkwaL. De
Waddenzee, de leeuwse zeearmen en de nabije kustzone zijn zeer beLangrijke
kraamkamers voor schoL (Pleuronectes platessa L., 1758) en tong (Solea solea
(L., 1758». M. leidyi zou kunnen concurreren met visLarven om zoopLankton,
en viseieren en visLarven consumeren, evenaLs in de lwarte en Kaspische lee.
Ook gevoLgen voor het overige pLankton en voor de bodemfauna via consumptie
van Larven zijn niet uitgesLoten.
TuLp (2006) vond M. leidyi massaaL bij Lauwersoog. R. Dekker vond deze soort
eveneens zeer taLrijk in de Waddenzee (BaLgzand; pers. meded.). Wij vonden
deze soort massaaL in de GreveLingen en de WesterscheLde en minder taLrijk
in de OosterscheLde. Ook in de Noordzee aan de buitenzijde van de spuisLuis
in de Brouwersdam vonden we taLrijke exempLaren, hetgeen een mogeLijke
route voor verspreiding naar het noorden in het verLeden aangeeft.

DISCUSSIE

VermoedeLijk heeft M. leidyi een aantaLjaren nodig gehad om een flinke
popuLatie op te bouwen in Nederland. Ook in de lwarte lee duurde het
verscheidene jaren voordat de popuLatie expLosief toenam en dramatis~he

~.

gevoLgen zich deden geLden (Kideys, 2002). In het oorspronkeLijke versprei-
dingsgebied zijn het in de eerste pLaats hoge temperaturen die kunnen zorgen
voor een massaLe vermeerdering (Purcell et at., 2001). De extreem hoge
watertemperaturen in de zomer van 2006 in NederLand hebben ongetwijfeLd
een beLangrijke roL gespeeLd bij de popuLatie-expLosie. We vermoeden dat ook
de uitbreiding naar deOostzee en de lweedse westkust hiervan een gevoLg is
(Faasse & Bayha, 2006). M. leidyi heeft een aantaL eigenschappen van zeer
invasieve soorten: een uitgebreid oorspronkeLijk verspreidingsgebied met
zeer hoge en zeer Lage temperatuurextremen, de capaciteit zich zeer sneL te
vermenigvuLdigen, het vermogen te floreren in estuariene en mariene wateren,
in eutrofe en vervuiLde omstandigheden en zich na vestiging gemakkeLijk te
verspreiden (Purcell et at., 2001). Een exempLaar van deze zeLfbevruchtende
hermafrodiet kan voLdoende zijn om een popuLatie te vestigen.
M. leidyi is waarschijnLijk gei"ntroduceerd in de lwarte en Kaspische lee met
baLLastwater (GESAMP, 1997). De introductievector in NederLand is vermoede-
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lijk dezelfde. Volumes van ballastwater die rond de wereld getransporteerd
worden, nemen gestadig toe (Carlton, 1985) en havenactiviteiten nestelen
zich in de verste uithoeken. De vestiging van M. leidyi in de Nederlandse
kustwateren, met hun intensieve scheepvaartverkeer, verhoogt het risico
van wereldwijde verspreiding des te meer.

Figuur 3. Mnemiopsis leidyi, links met gesloten lobben (foto's: M.A. Faasse en P.H. van Bragt).

PERSOONLIJKE NOOT VAN MARCO FAASSE

Er is iets dat deze ontdekking voor mij persoonlijk nog extra bijzonder maakt.
In april 1992 maakte ik mijn eerste duik in het buitenwater, in de Grevelingen
bij Scharendijke. Een prille duiker heeft de handen vol aan zichzelf om te
zorgen dat hij niet zinkt als een baksteen of als een raket de hoogte inschiet.
Toch had ik meer aandacht voor de beestjes om me heen, onder andere steel
oogaasgarnalen (Mesopodopsis slabberi) en ribkwallen. Bij de ribkwallen was
minstens een bijzondere. Met de beelden van het artikel van Hans Adema
(1982) in mijn hoofd dacht ik hem meteen te herkennen als Bolinopsis infun
dibulum. Kennelijk nog nooit in Nederland gezien. Ik schreef er dan ook een
stukje over voor ons duikblaadje 'De Luchtbel'. Toen ik in 1997 voor het eerst
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mijn hoofd onder water stak in Schotland met Ron Ates zagen we al in de
eerste seconden een aantal exemplaren van B. infundibulum. Later nooit
meer gezien in Schotland. Achteraf bijna ongelooflijk, dat BoLinopsis telkens
verbonden was met eerste duiken. De Schotse zagen er wel wat anders uit dan
de Grevelingse, maar ik bedacht niet dat dat een andere soort zou kunnen
zijn. Des te vermakelijker is mijn mogelijk verkeerde determinatie in retro
spectief, omdat ik nu uiteindelijk toch zelf na veertien jaar kan aangeven dat
het misschien Mnemiopsis leidyi betrof. Het merkwaardige van de noordelijke
soort B. infundibulum massaal in Nederlandse wateren in warme zomers
speelde de laatstejaren steeds door mijn hoofd. Maar de directe aanleiding
tot het beter bekijken van de ribkwal was een duik met mijn duikmaatje
Marianne Ligthart en haar belangstelling voor de anatomie van deze soort.
Na de duik hebben we een exemplaar van Mnemiopsis samen uitgebreid
bewonderd en bekeken en uiteindelijk gedetermineerd.
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STRANOWERKGROEP WATERWEG NOORO: EXCURSIES 2007 - M.J. OTTEN

Zaterdag 17 februari: SWG-excursie naar De Heerenkeet en Flaauwers
Inlaag. Lang geleden was dit een gebied waar we regelmatig zeedahlia's
en dodemansduim vonden. Aanvang excursie bij De Heerenkeet: 8.00 uur.

Zaterdag 24 maart: SWG-excursie naar onze vaste stek: Kattendijke. Het is
vandaag goed laag water. Aanvang excursie bij Kattendijke: 10.30 uur.

Zaterdag 21 april: SWG-excursie naar Neeltje-Jans. Aanvang excursie bij de
getijdepoel: 10.30 uur.

Zaterdag 19 mei: SWG-excursie naar 't Hoofd van Zierikzee. Aanvang excur
sie bij Zierikzee: 9.30 uur.

Zaterdag 16 juni: SWG-excursie naar onze vaste stek: Kattendijke. Daarna
gaan we nog de haven van Wemeldinge bekijken. Aanvang excursie bij
Kattendijke: 8.30 uur.

Voor alle excursie geldt: vooraanmelden bij Michel Otten (010-5990161 of
mjotten@kabelfoon.nl).


