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Inleiding

Bij het determineren van zeepokken materiaal dat zich in de collectie van
het Delta Instituut bevindt, stuitte ik op een aantal exemplaren die afweken
van de vij f voor Nederland bekende autochthone soorten. Deze zeepokken
werden op I8 januari I962 in het P.Z.E.M.-kanaal te Vlissingen verzameld
onder leiding van Dr. C. den Hartog, die destijds aan het Delta Instituut ver
bonden was. Op I8 maart I965 ben ik zelf ter plaatse gaan kijken en vond
toen levende exemplaren van deze zeepok. Prof. Dr. L. B. Holthuis deter
mineerde dit materiaal en dat van I8 januari I962 als Balanus amphitrite
amphitrite Darwin. Voor zover wij hebben kunnen nagaan is deze soort tot
nog toe in ons land aHeen aangetroffen als begroeiing op wanden van zee
schepen of op drijvende voorwerpen (Holthuis, I96I).

Beschrijving van de Nederlandse vindplaats

Het "P.Z.E.M.-kanaal" ligt op het terrein van de Provinciale Zeeuwse
Electriciteits Maatschappij (P.Z.E.M.) te Vlissingen. De breedte van het
kanaal is ongeveer 3 a 4 meter. De zijwanden zijn bekleed met betontegels,
die hier als het voor zeepokken benodigde hardes~b;Ttraat funktioneren. De
stroo111snelheid van het water in dit kanaal is vril~~g~i~nlijk,zodater steeds
vers water langs de pokken stroomt Dit/',\'~.m~/<',\'()rdt·Y(>.ordat. het in het
kanaal terecht komt, als koelwater indS)\SI~striciteitscentrale gebruikt. De
temperatuur van het water is daardoor hogerdan die van "normaal" kanaal
water. Sinds twee jaar meten wij regelmatig de temperatuur van dit water.
Het water is in het gehele kanaal gemiddeld 6 a 70 C warmer dan in het
kanaal door Walcheren, gemeten ter hoogte van Midde1burg. In de zomer
loopt de temperatuur in het kanaal op tot boven 260 C. De laagste winter
temperatuur die wij hebben waargenomen is 9,80 C. Door de vrij zachte
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winters van de twee afgelopen jaren zijn er geen waamemingen bij flinke
vorst gedaan. We weten echter wel dat ook bij vorst de temperatuur in het
kanaal altijd een aantal graden boven nul is.

Het zoutgehalte van het water vertoont over het gehele jaar genomen vrij
grate fluktuaties. We hebben hier te maken met een brakwater-milieu van
het mesohaline tot polyhaline type, met vrij geringe dagelijkse schommelingen
in het zoutgehalte en vrij grote maandelijkse schommelingen. De laagste
waarden liggen rond 3,5%0 Cl', de hoogste bij 15 a 160100 CI'.

B. a. amphitrite komt in het P.Z.E.M.-kanaal beneden de waterspiegel op
de betonkleding. van dezijwanden .. yoor. Aangezien er in dit kanaal geen
getijdenbewegingis, levende.di~ren hier continu onder water. Het aantal
exemplaren en)de.idichtheidwaarmee ze bij elkaarzitten is erg moeilijk te
schatten, aangeziende wanden nogal steil zijn en het verzamelen van bovenaf
met een z.g. krabnet.moet geschieden. Dit heeft verder nog tot nadeel dat
een deel van deexemplaren beschadigd wordt, vooral doordat de wandstukken
van deze zeepok vrij gemakkelijk van elkaar loslaten. In ieder gevalbleek
uit het materiaal dat op deze manier verzameld werd, dat tussen de levende
exemplaren ookveelal dode zitten.

Zoals reeds vermeld werd, werden in 1962 en 1965 levende exemplaren
aangetroffen; in 1966 slaagden we er niet in B. a. amphitrite te vinden. Er
werd toen uitsluitend dood materiaal verzameld.. Halverwege 1967 vonden
we enkele exemplaren en in september waren de dieren weer in· redelijke
aantallen levend aanwezig. Waarom in 1966 deze zeepok niet gevonden werd
is niet met zekerheid tezeggen.Bijhet bekijken van de maandelijkse waar
nemingen van het .zoutgehalte vanhet water valt echter op dat dit op 29
November 1965 16,82% 0 CI'enop 29 December 19652,07%0 ci' bedroeg.
Misschien is deze grote en vrij plotselinge daling van het zoutgehalte kata
strofaalvoor de dieren geweest.Anderzijds is bekend dat B. a. amphitrite
bij een vrij groot traject van zoutgehalten kan voorkomen. Aan dePacifische
kust van Amerika komt hij aan de bpen kust en in brakke tot bijna zoete
wateren voar (Henry, 1959). Minard (1950) beschreef het voorkomen van
de soort in het Knysna estuarium in Zuid Afrika bij zoutgehalten die liggen
tussen II,60/00 Cl' of zelfs lager, en die van gewoon zeewater. Hoe groot de
fluktuaties zijn die een en hetzelfde dier ondergaan kan, was uit de literatuur
niet op te maken.

Verspreiding buiten Nederland

Van de zeer variabele Balanus amphitrite zijn verschillende vormen be
5chreven. Het is echter vaak lastig deze vormen uit elkaar te houden. Harding
(1962) heeft de type-exemplaren van de diverse B. amphitrite-varieteiten aan
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een onderzoek onderworpen. Bet result;\at hiervan is dat hij diverse vormen
weer bij elkaar voegt en zowel Darwin's var. C01NI11Un'£S als Brach's var.
denticulata brengt tot B. a. amph£tritc,

Het verspreidingsgebied van B. a, (I'm rhitrdc OI11\:lt til' w;tnne en tropische
zeeen. Davadie (1963) venneldde deze varii;tcit \lit l1t't Mid(1el1all(lse Zee
gebiecl. Hoever naar hetNoorden toe deze zeepok \'('lorkoll1(, is uit de litera
tuurniet nauwkeurigopte maken.Fischer-Piette & l'renant (1956) beschre
ven B. amphitrite vande no()tdkust van ST>anje, terwijl 1< isch (1958) deze
soort'vond opeen·boei;in !de baai vanSaint-Jcan de 1.uz aan de Atlantische
kustvan Frankrijk Zowel Fischer-Piette &Prenant als ook Kisch ver
melddenniet totwe1ke<vatieteit vanE. amphitrite hun vondsten gerekend
moeteni worden. In Engeland komt B. a. amphitriteop een aantal plaatsen
langs de zuidkust voor (Bishop, 1950; Crisp & Molesworth, 1951). Deze
plaatsenzijn: Shoreham, rivier de Plym bij Laira Bridge, Llanellyen Swan
sea. In Shoreham werden de dieren in het Shoreham-havenkanaal aangetrof
fen. In ditkanaalstroomt, via een koelbekke~, verwarmd water dat afkomstig
is van de piaatselijke electriciteitscentrale. De watertemperatuur van de Shore
hamse vindplaats komt overeen met die in het P.Z.E.M.~kanaal. Vestigingen
vandezeepok op pieren en boeien buitenhet havenkanaal bleken slechts
tijdelijk tezijn. In het Plymouth district werdde zeepok gevonden op palen
in de onmiddelijke nabijheid vande koelwateruitlaat van de electriciteits
centrale beneden Laita Bridge in .de rivier de Plym. In Llanelly en Swansea
komt B.a. amphitrite voor in dokken waar warm water in terecht komt
afkomstig vanelectriciteitscentrales. Het voorkomen van B. a. amphitrite
in Engeland. is dus,evenals' in Vlissingen, aan kunstmatige omstandigheden
gebonden. Om deze redenstelden Crisp & Molesworth (1951) dat het niet
juist is om te spreken van eenverschuiving van de noordgrens van het ver
sprddingsgebied van B. a. i dmph'itrite tot de 2uidkust van Engeland,zoals
Bishop (1950) deed. Ook de vondstin Vlissingen betekent geen uitbreiding
van het natuurlijke verspreidingsgebied. De vindplaats is daar beperkt tot het
P.Z.E.M.-kanaal;in hetnabuHge, onvetwarmde waterhebben we de soott
niet gevonden.

1'enslotte wil ik degenendie aan de totstandkomirig van di!: artikel hebben
meegewerktdaarvoor hartelijk bedanken. Prof. Dr. L. B. Holthuis was zo
vriendelijk B. a. amphitrite te determineren en gaf waardevolle raadgevingen
voor dit attikel. De Heer L.de Wolf verzamelde de temperatuur- en zout
gegevens, terwijl de Heren W. Rober en A. Sandel' behulpzaam waren bij
het verzamelen vande dieren. De bedrijfsleider van de P.Z.E.M.-centrale,
de Heel'S. de Jong, '\Ierleende ons toestem'ming waarnemingen inhet
P.Z.E.M.-kariaalte verrichten.
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SUMMARY

Balanus amphitrite amphitrite Darwin has been found in a canal near Vlissingen (=
Flushing), province of Zeeland, southwestern Netherlands. The water in the canal is
artificially heated by the outflow of a power station. The barnacle thus lives here under
similar conditions as described by Bishop (1950) and Crisp & Molesworth '(1951) in Eng
land. The annual range of the chlorinity of the water is from 3.50/00 CI' to IS or 160/00 CI'.
Throughout the year the temperature of the water is about 6 to 7°C higher than that of
adjacent natural waters and in winter the canal is never frozen over. The animals live
completely submerged.
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