


Ribkwallen (Ctenophora), schij flcwalen en medusevormende hydroiden 
(Cnidaria: Scyphozoa, Hydrozoa) te Zeebrugge, resultaten van 5 jaar 
waarnemingen (1999-2003). 

Hans De Blauwe 

Hydroids and medusae are among the most exquisitely beautiful and intriguing of 
marine invertebrate groups - and the history of their science reads like a detective 
story. In recent years, traditional taxonomy on non-economic groups of animals and 
plants has become poorly funded. The present group is no exception despite the 
importance of hydromedusae as food for some commercial Jish. Almost anyone in 
Britain and north-western Europe studying hydroids and hydromedusae today is doing 
so essentially as an amateur, just as was so in the eighteenth and early nineteenth 
centuries. Thus, the amateur again has a real opportunity to contribute. Things have 
turned a full circle. - Paul. F .  S. Cornelius 

Inleiding 

Ge'inspireerd door een artikel over Nemopsis bachei (Dumoulin, 1997) onderzoek ik sedert 
1999 het voorkomen van kwalachtigen in de Zeebrugse jachthaven en achterhaven. Het 
begon met ongeveer een wekelijks bezoek maar na verloop van tijd kwamen er meer vragen 
dan antwoorden waardoor ik de jaarlijkse bezoeken geleidelijk aan opdreef tot in 2003 de 
jachthaven bijna dagelijks werd gecontroleerd van maart tot september. 

De jachthaven is gelegen in de voorhaven en staat in open verbinding met de zee. De 
wamemingen daar geven een 'ander beeld' van de soorten die voor onze kust leven. Met een 
'ander beeld' bedoel ik dat strandwaarnemingen vaak niet overeenkomen met mijn 
waarnemingen. Zo spoelen er soms grote hoeveelheden schijfkwallen aan terwijl er in de 
jachthaven weinig exemplaren aanwezig zijn, of omgekeerd. Kleine kwalletjes 
(hydromedusen en ribkwallen) komen vaak massaal in de jachthaven voor terwijl ze op het 
strand onopgemerkt blijven. 

De achterhaven (0. a. het Verbindingsdok en het Boudewijnkanaal) is gescheiden van de 
voorhaven door een zeesluis. Voor de eigenschappen (temperatuur, saliniteit, enz. . . .) van het 
water van de achterhaven verwjjs ik naar De Blauwe (1999). A1 snel blijkt de haven vrij rijk 
te zijn aan soorten en komen sornrnige er vaak in grote aantallen voor. Een verschil tussen de 
hallenfauna in de voor- en de achterhaven hangt af van de waterkwaliteit, het a1 dan niet 
voorkomen van de hydro'ide of scyphistoma (vastzittend stadium van resp. hydromeduse en 
schijfkwal) en van uitwisseling tussen beide watergebieden via de zeesluis. Aanvoer met 
ballastwater van schepen behoort ook tot de mogelijkheden. 

I Havens en golfbrekers zijn de voornaamste habitats met vaste substraten am onze kust. Itl 

I marien onderzoek is er weinig aandacht voor de fauna op vaste substraten. Nochtans is er een 
nood aan kennis van wat er voorkomt, bijvoorbeeld om te voorspellen wat er te verwachten is 
op de blokken rond de windrnolens die op zee zullen geplaatst worden. De meeste Cnidaria 

1 hebben een vastzittend stadium en vormen hierdoor een belangrijke groep die er zich op zal 
vestigen. Het is ook belangrijk evoluties te volgen, te wijten aan ingrepen in het milieu, 
klimaatswijziging of aan introducties via schelpdierenimport en scheepvaart. Voor 



introducties speelt bij ons de pleziervaart een zeer belangrijke rol. Heel wat soorten worden 
op de romp van jachten meegebracht uit andere jachthavens en gaan tot voortplanting over. 
Jaarlijks vinden we nieuwe soorten Bryozoa, Tunicata, Hydrozoa of wieren. Met andere 
diergroepen is dit beslist hetzelfde. Sornrnige soorten beperken hun nieuw areaal niet tot de 
jachthaven en breiden zich uit in het sublitoraal van onze kust. 

Verzamelmethode 

Gedurende het onderzoek leert de ervaring waar en wanneer de grootste concentraties 
kwalletjes voorkomen, wat vooral afhangt van de windrichting. Deze gunstige plaatsen 
werden van 1999 tot en met 2003, tientallen, zoniet honderden keren bezocht. De 
waamemingen gebeurden door urenlang wandelen en vooral liggen op de pontons om zo de 
waterkolom af te speuren. Op deze wijze krijg je een goed idee van de aantallen en van de 
soorten die voorkomen in de bovenste waterlaag. Op windstille plaatsen die door de zon 
beschenen worden kan je zo verscheidene soorten waarnemen en ook de kleintjes van 2 mm, 
indien talrjjk, ontsnappen niet aan het oog. Ter plaatse kon ik de soorten op uiterlijk en 
gedrag min of meer uit elkaar houden en selecteren wat interessant was om mee te nemen. Zo 
kom ik niet thuis met een emmer gelei die voor het grootste deel uit ribkwallen bestaat. De 
kwalletjes schepte ik met een jampotje op om ze voor determinatie mee naar huis te nemen. 
Op deze wijze werden ze niet beschadigd en konden ze levend onderzocht worden. Nadien 
probeerde ik uit enkele soorten hydromedusen de hydrojide te kweken. Als je weet hoe 
zelfgekweekte hydrojiden emit zien, dan kan je deze soorten in het wild gemakkelijker 
herkennen. Enkele interessante vondsten zijn opgenomen in de collectie van het KBIN. 
Vanaf eind juli 2003 sleepte ik een paar keer met een plankton-netje langs de pontons van de 
jachthaven en dit leverde enkele zeer kleine kwalletjes op. 

Kweek van hydroiiden uit hydromedusen 

Rijpe vrouwelijke kwalletjes herken je onder het binoculair aan de gonaden, deze hebben een 
korrelig uiterlijk door de vele erin aanwezige eitjes. Mannetjes herken je door de afwezigheid 
van die korrelstructuur. In een petrischaaltje doe je CCn of een paar exemplaren van 
verschillend geslacht en je wacht af. Binnen de week kan je losgelaten eieren waarnemen. 
Vaak vraagt men mij of ik mijn kwalletjes bewaar in de fiigo. Hydrojiden mogen d m  van 
lage temperaimen houden, kwalletjes doen dit niet altijd. Kwalletjes verzameld in de zomer 
bij een zeewatertemperatuur van 18°C ervaren in de frigo bij 6OC een temperatuurdaling van 
maar liefst 12OC; of ze dan nog gemakkelijk eieren produceren weet ik niet. Hou je ze 
daarentegen op een koele donkere plaats, bijvoorbeeld in de garage, waar het in de zomer 
hoogstens 25 "C warm wordt, dan ervaren ze een temperatuurstijging van ten hoogste 7OC. In 
een petrischaaltje is er door het grote oppervlak zeker geen probleem met de 
zuurstofbitwisseling. We1 een probleem is de verdamping met stijging van het zoutgehalte tot: 
gevolg. Daarom moet je bijna dagelijks het water wat verversen, zonder de kwalletjes, hun 
eieren of de larven mee af te gieten. Na een paar dagen zie je eieren op de bodem llggen. 
Als ze niet bevrucht zijn vallen ze tegen de volgende dag in bolletjes uiteen. Is er bevruchting 
gebeurd, dan groeien ze uit tot planula-larven die langzaarn bewegen. Na een paar dagen tot 
weken kunnen die larven zich aan de b9dem van het petrischaaltje vasthechten. Zodra de 
vasthechting een feit is giet je de kwalletjes, die dan meestal flink aan het aftakelen zijn, af en 



en ververs je het water. Nu kan je de vastgehechte hydro'iden niet meer kwijt geraken bij het 
afgieten. Zodra de tentakels verschijnen voeder je ze af en toe met een beetje, of in het begin 
met halve Artemia-lmen. De kolonie groeit zolang je ze voedert, stop je errnee dan zie je ze 
snel degeneren. Om de dagelijkse waterverversing te omzeilen kan je de petrischaaltjes in een 
aquarium zetten, zodat het milieu stabieler is qua temperatuur en zoutgehalte. Het voerderen 
gebeurt nu in het aquarium, waar dan liefst geen andere organismen bij zitten. De hydro'ide 
van Rathkea octopunctata kweekte ik op een andere manier dan hierboven beschreven. 
Meerdere exemplaren die in een overgang zaten tussen ongeslachtelijke en geslachtelijke 
voortplanting werden in een aquarium ondergebracht waarvan de bodem bedekt was met 
petrischaaltjes. Na enkele maanden vond ik een kleine kolonie. Bij kweek rechtstreeks in 
petrischaaltjes wilden de Rathkea-larven zich niet aan het plastic vasthechten. 
Om uit de hydroxde terug medusen te kweken is de temperatuur van groot belang. Deze 
temperatuur is voor elke soort anders. Je moet voor de soort die je kweekt de ideale 
temperatuur kennen om tot medusevorming over te gaan en een temperatuurregeling voor je 
aquarium voorzien. Tot nu toe is het me gelukt de hydro'iden te kweken van Nemopsis 
bachei, Eucheilota maculata, Eutonina indicans, Sarsia tubulosa, Rathkea octopunctata, 
Aequorea vitrina en Margelopsis haeckeli. Van deze laatste soort kon in uit de hydrdide terug 
hydromedusen kweken. Een veel verfijndere techniek voor het kweken van hydro'iden wordt 
gegeven in Rees & Russell (1937) en Werner (1968). 

Soortbespreking 

Ctenophora (Ribkwallen) 

Pleurobrachia pileus (zeedruif) (fig. 1) 

Waarschijnlijk komt deze soort het ganse jaar bij ons voor. In de jachthaven vond ik er 
enkele in de maanden maart en oktober, in het winterhalfjaar bezocht ik echter zelden deze 
plaats. Vanderperren (1988) meldt waarnemingen aan de Belgische kust in de maanden 
februari, april tot juni, augustus, november en december. Het vie1 tijdens mijn onderzoek op 
dat de zeedruif steeds rond hetzelfde tijdstip zeer talrijk optreedt, namelijk tussen 18 en 24 
april. In de jachthaven blijft de zeedruif gedurende een maand zo talrijk aanwezig. 
Omstreeks 20 mei nemen de kwalletjes opnieuw sterk in aantal af om tegen eind mei volledig 
te verdwijnen. In zee komen ze dan waarschijnlijk nog talrijk voor, wat blijkt uit bijvangsten 
van garnaalkruiers. Zeedruifjes worden gegeten door meloenkwalletjes en er is een duidelijk 
verband tussen het voorkomen van beide soorten, zie onder Beroe gracilis. Het 
aantalsverloop in de achterhaven is in het voorjaar vrij gelijk lopend met de jachthaven, 
vermoedelijk door waterinlaat via de zeesluis. Een tweede bloeiperiode, in 
augustus/september, komt vooral voor in de achterhaven (in het Boudewijnkanaal tot aan 
Brugge), waar dan voornamelijk kleine exemplaren van 4 - 10 rnrn aanwezig zijn. In 2003 
was er in de jachthaven een opvallend vroege tweede bloei vanaf half juli die tot in september 



Beroe gracilis (meloenkwalletje) (fig. 1) 

Een soort die in het water wat gelijkt op de zeedruif, maar een meer konische vorm heeft. 
Buiten het water valt dit kwalletje ineen als een snotje door het gemis aan stevigheid, in 
tegenstelling tot de zeedruif die zijn vorm behoudt. 
Als de zeedruif talrijker wordt verschijnen de eerste meloenkwalletjes. Een week na het begin 
van het hoogtepunt van de zeedruiven worden ook zij zeer talrijk. Hun piekperiode houdt we1 
langer aan (tot voorbij half juni). Vanaf eind mei zijn de meloenkwalletjes veel talrijker dan 
de zeedruiven en als alle zeedruiven opgeconsurneerd zijn blijven alleen nog de talrijke 
meloenkwallen over. Omstreeks half september verdwijnen de meloenkwallen volledig van 
het toneel. Kerckhof (1982) geeft een gelijkaardig aantalsverloop voor beide soorten 
ribkwallen. Het zeedruifje is carnivoor op plankton. Een opvallende lentepiek en een lichte 
herfstpiek houden verband met de hoeveelheid plankton. De pieken bij het zeedruifje worden 
onmiddellijk opgevolgd door een toename van het aantal meloenkwalletjes. 
Zeedruifjes en meloenkwalletjes worden o. a. gegeten door de hydromeduse Aequorea vitrina 
(eigen waarneming). 

Scyphozoa (Schijfkwallen) 

Aurelia aurita (oorkwal) (fig. 23) 

Voortplantinp;scvclus naar van Erp (1 958) 

Oorkwallen zijn van gescheiden geslacht. Uit de bevruchte eieren ontwikkelen zich planula- 
larven die zich na een zekere tijd vasthechten op een substraat. Dit vastzittend stadium of 
scyphistoma ontwikkelt een mond met daaromheen eerst 4 tentakels, later veelvouden van 
vier. Een volgroeide scyphistoma kan zich op verschillende wijzen vermenigvuldigen. 

1) Strobilatie. Beginnend onder de tentakekans vormen zich 66n of meer 
insnoeringen en de scyphistomalengte neemt toe. De zo ontstane schijfjes of ephyren breken 
10s door hevig te pulseren. De vrijgekomen ephyre groeit dan uit tot een volwassen meduse. 
Bij de strobilatie wordt de tentakelkrans geresorbeerd. Zijn bijna alle ephyren afgesnoerd, 
dan wordt onder de laatste ephyre een nieuwe tentakelkrans gevormd. De scyphistoma sterft 
dus niet af na het strobulatieproces. 

2) Knopvorming. Op de gens van kelk en voet ontstaat een ronde knop die een mond 
en tentakeltjes vormt. Vanuit die knop groeit een uitstulping die zich vasthecht am het 
substraat. De verbinding met de "stam"-poliep breekt daarna door en er is een nieuwe 
scyphistoma ontstaan. 

3) Stolonisatie. Komt op hetzelfde neer maar eerst wordt de uitstulping of stolon 
gevormd waarop zich een nieuwe scyphistoma ontwikkelt en de verbinding met de "stam"- 
poliep wordt verbroken. 

4) Podocystenvorming. Onder de voetschijf wordt een chitinekapsel gevormd waarin 
cellen en voedsel zijn opgeslagen. Na zekere tijd kunnen deze podocysten uitkomen en een 
nieuwe scyphistoma leveren. 

Door stolonisatie en knopvorming kan 66n starnpoliep na enkele maanden tientallen 
nakomelingen hebben. De soort blijkt zich voornamelijk op deze wijze ongeslachtelijk voort 
te planten. Van Erp (1958) vond geen invloed van de temperatuur op dit proces. Uit 



aquariumwaarnemingen en het voorkomen van ephyren in de natuur kan afgeleidt worden dat 
strobulatie optreedt bij zeewatertemperaturen tussen 4 en 10 "C. Volgens Brons (1 992) moet 
de watertemperatuur enige tijd onder de 8 "C zijn om scyphistomae in een aquarium te laten 
strobuleren. 

scyphistoma 3 opeenvolgende stadia van strobulatie e ~ h ~ r e  

Relatie voorkomen - temperatuur naar Verwey (1 942) 

Venvey noteerde reeds dat strobulatie waarschijnlijk tussen 4 en 10 "C plaatsgrijpt. De 
ephyren groeien en na een maand hebben ze een diameter van 1,s cm, na twee maanden 4 tot 
5 cm en na drie maanden zijn ze volwassen met een diameter van ongeveer 20 cm. Dit 
betekent dat volwassen medusen, die vanaf begin mei tot half juli gevonden worden, tussen 
begin februari en half april als ephyre van een strobulerende scyphistoma zijn losgelaten. 
Volwassen medusen treden plotseling op vanaf half april. Het is vreemd dat er tussen het 
loslaten van de ephyren en het optreden van de kwallen zo weinig waarnemingen gebeuren. 
In die tussentijd zouden de kwallen zich bij de bodem ophouden en pas bij een 
temperatuursteiging naar de oppervlakte komen. Venvey zoekt een verklaring tussen het 
massaal optreden (aanspoelen) en weersomstandigheden. Een temperatuurdaling zou dieren 
naar de bodem brengen, een temperatuursteiging zou ze naar het oppervlak brengen. Westen- 
en noordenwinden zouden dieren die aan het oppervlak vertoeven naar de kust brengen en 
oosten- of aflandige winden zouden dieren die bij de bodem verblijven ook naar de kust 
kunnen brengen. Waar de opgroeiende kwallen vertoeven, op zee of in de omgeving waar ze 
werden losgelaten wordt niet aangehaald. Ik veronderstel dat Venvey ervan uitgaat dat 
losgelaten ephyren vrij vlug in zee terecht komen en niet blijven in het gebied waar de 
scyphistomae voorkomen. 

Nieuwe kii k op het transport van oorkwallen 

In het volgende verhaal dat zich afspeelt in de haven van Zeebrugge wordt een verklaring 
gegeven voor een reeks feiten en waarnemingen die elkaar opvolgen. Hetzelfde verhaal kan 
zich voordoen in andere havens, estuaria, lochs en fjorden, in dezelfde streek waarschijnlijk 
op ongeveer hetzelfde tijdstip. Op allerhande substraten (kaaimuren, steenstorten, mosselen, 
knotszakpijpen, drijvers van pontons, boeitjes, scheepshuiden) hebben zich vorige zomer 
scyphistomae gevestigd. Door stolonisatie zijn ze sterk in aantal toegenomen, zeg maar 
vertienvoudigd. Vanaf december daalt de temperatuur onder de 10 "C en enkele 
scyphistomae beginnen te strobuleren. Het kleine aantal losgelaten ephyren komt gedurende 
de winter in zee terecht. Een deel van die Meine diertjes spoelt ongemerkt aan, anderen 
worden opgegeten en een deeltje slaagt erin volwassen te worden. In februari begint de 



temperatuur te stijgen en dit stimuleert de strobulatie. Massaal worden ephyren losgelaten. 
Het koude water houdt 'de dieren nabij de bodem. Ze blijven hoofdzakelijk in de haven die 
toch vrij groot is en door zijn vorm als een fuik fimgeert. Slechts kleine aantallen kunnen per 
tij de haven verlaten. Ze groeien gedurende de volgende 2 tot 3 maanden. Begin mei is de 
temperatuur flink gestegen en de dieren komen aan het oppervlak. Vanaf dan zijn in de 
jachthaven alleen a1 bij hoog tij 100 tot 200 dieren dagelijks waar te nemen. In de gehele 
haven met a1 zijn dokken moet het aantal in de duizenden lopen. Bij laag tij worden in de 
jachthaven bijna geen dieren opgemerkt. Dit komt omdat ze met het tij wat meer naar het 
centrum van de haven zijn afgedreven. Bij dieren in andere dokken is dit ook het geval. Zo 
spoelen ze met het tij heen en weer in de haven en slechts een klein aantal komt in zee terecht. 
Half juli (dit kan ook op een ander tijdstip) gebeurt er iets ingrijpends. Door de 
weersomstandigheden in combinatie met de getijden bevinden bijna alle kwallen zich in de 
omgeving van de havenmonding en omdat het dit ogenblik eb wordt verlaten ze de haven in 
een lange sliert. In een spiraalbeweging (zie fig. hieronder) wordt deze watermassa voor de 
kust getransporteerd. Het is niet zo dat kwallen bewust elkaars gezelschap opzoeken, nee ze 
drijven samen in de watermassa die de haven heeft verlaten. Tot ergernis van vissers die door 
de school varen zitten hun netten vol kwallen. Eens buiten de school worden bijna geen 
kwallen meer opgevist. Wanneer de wind uit westelijke tot noordelijke richting waait schuift 
de spiraalvormige beweging van de school naar het strand. Nu spoelen de dieren, die tot nu 
toe aan het strand niet in grote getalle werden waargenomen, massaal aan. Hetzelfde kan 
gebeurd zijn in dezelfde periode met kwallen uit Calais en Duinkerke, die aanspoelen tussen 
Koksijde en Oostende. Van Oostende tot Zeebrugge kan het strand gespaard zijn van kwallen 
en vanaf Knokke tot in Zeeland kunnen de dieren van Zeebrugge aanspoelen. Dieren 
afkomstig uit Zeeland kunnen dan noordelijker aan de Nederlandse kust aanspoelen. In dit 
verhaal is het plotselinge verlaten van het gebied van geboorte een nieuwe kijk op het 
gebeuren. Het verklaart echter heel wat feiten zoals de aan- of afkezigheid in de jachthaven 
naargelang het getij, de afivezigheid van kwallen langs het strand terwijl ze massaal aanwezig 
zijn in de haven, het in slierten voorkomen op zee, het massaal aanspoelen op delen van onze 
kust terwijl dit voor andere stranden niet het geval is en waarom alle kwallen uit de haven 
plotseling verdwenen zijn en enkele dagen erna aan het strand opduiken. Het verklaart ook 
waarom de kwallen vanaf dan niet meer in de jachthaven voorkomen en we1 tot eind augustus 
in de achterhaven waar ze niet zo gemakkelijk uit geraken. 

Het transport van een sliert oorkwallen aan het wateroppervlak kan vergelijkbaar zijn met de 
beweging van een olievlek. 



Variatie in het iaarliikse optreden van de oorkwal. 

A1 snel werd duidelijk dat de oorkwal in 2002 geen hoge toppen zou scheren. Normaal is de 
soort talrijk van begin mei tot half juli en iedereen die in die periode langs het strand wandelt 
kent de soms talrijke aanspoelingen ervan in de vloedlijn. V60r half juli had ik echter nog 
geen enkele oorkwal gezien. Na rondvraag bleek dat ook andere SWG-ers aan de Belgische 
kust nog geen oorkwallen hadden opgemerkt. Was de oorkwal afwezig aan onze kust in 
2002? Als soort was ze we1 aanwezig, maar d m  als scyphistomae. Op pontons in de 
jachthaven kon ik elk jaar scyphistomae aantreffen op de onderzijde van drijvers, maar nog 
nooit waren ze zo massaal aanwezig als in 2002. Vermoedelijk hadden ze zich dit jaar vooral 
toegelegd op stolonisatie en niet op strobulatie. Toch kreeg ik in 2002 oorkwallen te zien in 
de achterhaven, namelijk op 16 juni, 4 en14 augustus, telkens 1 exemplaar met een diameter 
van ongeveer 18 cm. 

Russell (1970) schrijft ook over de variaties in het jaarlijkse voorkomen en vernoemt 
jaartallen zonder oorkwallen op bepaalde plaatsen : 
1898 Falmouth 0 ex 
1899 Falmouth 1 ex 
1965 Plymouth 0 ex 
1966 Plymouth 0 ex terwijl zeldzaam te Torquay, Milport en St-Andrews, maar talrijk 
te Whitstable. 

Marie-Thkrkse Vanhaelen wist te vertellen dat haar nota's getuigen van n6g jaren zonder 
oorkwallen. Sedert 1987 had ze aan de westkust geen enkele oorkwal opgemerkt in de jaren 
1994, 1995, 2000 en 2002. Van het ontbreken van de oorkwal in 2000 wordt melding 
gemaakt in Vanhaelen M.-Th. (200 1). 

Om het ontbreken van oorkwallen in 1994, 1995, 2000 en 2002 te kunnen verklaren heb ik 
zee- en strandwatertemperaturen opgevraagd van 1994 tot heden. Uit de beschikbare 
gegevens blijkt de temperatuur voor strobulatie (4 tot 10°C) gunstig te zijn tussen december 
en eind april. Gezien een temperatuurstijging stimulerend werkt op strobulatie moet deze 
vooral plaatsvinden vanaf begin februari. Voor 1994 zijn onvoldoende gegevens beschikbaar. 
Vanaf 1995 tot heden valt op dat in de jaren zonder oorkwallen, de temperatuur in februari, 
hoewel ook in het gunstige gebied, aanzienlijk hoger lag dan in de jaren met oorkwallen. In 
normale winter ligt de temperatuur in die periode tussen 2 en 5,5 O C, in die warme winters 
lag ze tussen 6 en 8 O C. Een misvatting die geregeld aan bod komt in het nieuws is dat een 
kwalleninvasie te maken heeft met het goede weer. De oorkwallen die in de zomer 
aanspoelen zijn de volwassenen die in het winterhalfjaar als ephyre werden losgelaten. Het 
massaal voorkomen of de afwezigheid van oorkwallen in de zomer is afhankelijk van de 
zeewatertemperatuur in februari. Een koude of norrnale februarimaand resulteert in een 
zomer met veel oorkwallen en een warme februarimaand in een zomer zonder oorkwallen. 

Er is echter nog een mogelijkheid voor het ontbreken van een kwalleninvasie in de zomer. 
Als de soort vroeger op het jaar de geboorteplaats verlaat als ephyre of klein kwalletje, dan 
kan een vroege aanspoeling ongemerkt voorbij gaan. In dit geval kunnen de omstandigheden 
helemaal anders zijn d m  in de zomer. Bij nog lage temperaturen vertoeven de kwallen nabij 
de bodem en is een dandige wind nodig om ze naar het strand te brengen. In de zomer, als 
de kwallen nabij het wateroppervlak verblijven brengt een aanlandige wind ze naar het strand. 



Zeewatertemperaturen: de rode lijnen tonen de jaren zonder oorkwallen, de donkere lijnen 
tonen de jaren met oorkwallen. Bron: strandwatertemperatuur 1995 van Maertens R., 
zeewatertemperatuur 1996-2003 van AWZ. 

Aparte populaties in voor- en achterhaven 

Er zijn aanwijzingen dat zich aparte lokale populaties hebben gevestigd in de voor- en de 
achterhaven. Uitwisseling van kwallen tussen beide gebieden is mogelijk via de zeesluis, 
maar van ondergeschikt belang. De kwallen uit de achterhaven zijn waarschijnlijk voor het 
grootste deel door ter plaatse levende scrphistomae als ephyre losgelaten en er verder 
opgegroeid. 
1) Oorkwallen komen algemeen voor in de jachthaven van begin mei tot half juli maar in de 
achterhaven tot eind augustus. De achterhaven is niet onderhevig aan het plotseling naar zee 
spoelen zoals in hoger vermelde theorie uiteengezet is. Uitwisseling kan maar met 
mondjesmaat via de zeesluis. 
2) Fenologie toont dat elk jaar de eerste melding uit de achterhaven komt: 
0 1/05/99 verbindingsdok talrij k 
16/05/00 verbindingsdok 1 ex diameter 7 cm 
1 510 110 1 verbindingsdok 3 exx diameter 1 - 2 cm 
16/07/02 verbindingsdok 1 ex diameter 18 cm 
25/03/03 Boudewijnkanaal ter hoogte van Lissewege 2 ephyren, grootste 0,8 cm 
3) Scyphistomae komen voor op mosselbanken en knotszakpijpen (Styela clava) in hat 
verbindingsdok. 
4) Ephyren werden verspreid in de achterhaven waargenomen. 
5) Hier werden in 2002 3 exemplaren waargenomen terwijl er noch in de voorhaven nsch am 
de kust 66n oorkwal werd gezien. 



Volgens Russell (1970) is de oorkwal vooral een soort van 'inshore waters', in staat te leven 
onder brakwatercondities en kunnen lokale populaties zich vestigen in estuaria en havens. 
Volgens Venvey (1942) kunnen ze een saliniteit van 6 promille verdragen. De saliniteit van 
de gehele achterhaven ligt ver boven dit minimum (De Blauwe, 1999). 

Afwij kende vormen van de oorkwal. 

Normaal heeft de oorkwal 4 gonaden (voortplantingsorganen), de witte cirkels die van 
bovenaf goed zichtbaar zijn. Groot was mijn venvondering toen ik op 4 mei 2003 een 
exemplaar zag met 6 gonaden, net een bloem, gewoon prachtig! Van toen af zag ik 
regelmatig dieren met 5, 6 of zelfs 7 gonaden. Waren deze dieren de tel kwijt? Was er iets 
mis met het milieu? Was er een nieuwe soort ontstaan? Ik had dit vroeger nooit gezien en 
plots had ongeveer 2 procent van de dieren teveel gonaden. Toegegeven, ik ben er speciaal 
beginnen op letten en doelgericht gaan tellen. Wat speurwerk in literatuur leverde toch 
antwoorden. Am de Belgische kust was het verschijnsel reeds opgemerkt door M.-Th. 
Vanhaelen (1997 a, 1997 b) in 1989 en in 1997. Uit Russell (1970) blijkt dat abnormaliteiten 
bij de oorkwal verre van zeldzaam zijn. Voor dieren met een abnormaal aantal . 
sensororganen (normaal zijn er 8) geeft Russell percentages tussen 15,3 en 24,9. 
Percentages van 1,47 tot 2,76 worden opgegeven voor dieren (ephyren en adulten) met een 
abnormaal aantal mondlippen en gonaden. Op 5000 exx vond Brown zelfs 1 adult met 8 
gonaden en 1 adult met 9 gonaden. Het door mij gevonden percentage van 1,96 ligt binnen 
deze grenzen. 

Hieronder het in 2003, op totaal 1988 exx, geteld aantal afijkingen: 

met 5 gonaden 12 exx 
met 6 gonaden 26 exx 
met 7 gonaden 1 ex 
totaal 39 exx 
percentage 1,96 % 

Chrysaora hpscella (kompaskwal) 

De kompaskwal komt vanuit zee de haven binnen en dringt soms ook via waterinlaat de 
achterhaven binnen. In de jachthaven wordt ze in Meine aantallen waargenomen van half mei 
tot half september. Hun schermdiameter ligt tussen 1 en 12 cm. Alleen de grootste hebben de 
karakteristieke V-vormige bruine strepen op het scherm. Kleine exemplaren tot 4 cm, hebben 
slechts 8 tentakels (zie Pelagia noctiluca). Het aantreffen van zeer kleine medusen wijst erop 
dat scyphistomae in de buurt kunnen voorkomen. Uit kweekproeven van van Erp (1958) 
blijkt dat de scyphistomae sterven bij een watertemperatuur onder 3" C. In strenge winters 
komt de zeewatertemperatuur bij ons onder deze gens. Zo is het voor de oorkwal niet 
mogelijk hier permanent een vaste voet te krijgen als scyphistomae, tenzij de opwarming vm 
de zee niet toelaat dat de ternperatuur nog onder deze gens gaat. Het is trouwens 5 jam 
geleden dat de zeewatertemperatuur nog onder de 3°C dook. Scyphistomae strobuleren bij 
een watertemperatuur die ligt tussen 8 en 12 "C (van Erp, 1958). 



Pelagia noctiluca (parelkwal) niet gevonden ! 

De parelkwal kent geen scyphistoma-stadium maar voortplanting gebeurt door directe 
ontwikkeling van planula tot ephyra. Het is een oceanische soort van warrne en gematigde 
wateren. Ze is zeer zeldzaarn in de zuidelijke Noordzee. Waarnemingen van Belgie zijn te 
vinden in Kerckhof (1990). Russell (1 970) vermeldt kleine exemplaren van Zeebrugge. 
Bijna elk jaar ving ik kwalletjes met een schermdiameter van 2 tot 4 cm waarvan ik dacht dat 
het parelkwallen waren. Hayward & Ryland (1995) geven volgend onderscheid tussen de 
soorten: 

- marginale tentakels in 8 groepjes van 3, de groepjes gescheiden door een sensororgaan, 
scherm met een patroon van rode V-vormige tekeningen. kompaskwal 
- 8 marginale tentakels, alternerend met 8 sensororganen, scherm met bruinachtige wratjes 
van nematocysten. parelkwal 

De kwalletjes die ik ving hadden een schermdiameter van 2 tot 4 cm, 8 marginale tentakels 
met alternerend de sensororganen, geen V-vormige tekeningen op het scherm en bekeken 
onder het binoculair waren op de maaglobben en op het scherm bruinachtige wratjes 
aanwezig, doch met het blote oog niet waarneembaar. Dit leken mij duidelijk parelkwallen 
en ik publiceerde daarover in de Strandvlo (De Blauwe, 2001). In 2003 ontdekte ik dat ik mij 
had laten misleiden. Op 20/05/03 merkte ik bij een exemplaar van 4 cm doorsnede dat er 
zich links en rechts van elke tentakel een klein driehoekje bevond, dat misschien we1 kon 
uitgroeien tot een tentakel. In dit geval zouden er na enige tijd 8 groepjes van drie tentakels 
voorkomen op de schermrand wat een duidelijk kenmerk van de kompaskwal is. Ik kweekte 
de kwal nog enige tijd voort en zag dat de bijkomende tentakels zich verder ontwikkelden. 
Het was dus een kompaskwal met op het eerste gezicht alle kenrnerken van de parelkwal. 
Leloup (1952) vermeldt dat de kompaskwal een Pelagia-stadium doormaakt in zijn jeugd. De 
parelkwallen vermeld in De Blauwe (2001) (ook de exx van E. Dumoulin) waren bijna allen 
maximaal 4 cm in doorsnede en waren waarschijnlijk allen een jeugdig stadium van de 
kompaskwal. 

Later kon ik Russell (1970) raadplegen die noteert dat een kompaskwal met 8 tentakels d j  
goed op een parelkwal van dezelfde grootte gelijkt, maar ervan verschilt door de laterale 
uitgroeiingen waarop de 16 adradiale tentakels zullen ontwikkelen en in het patroon van de 
wratjes op het scherm. Verwey (1942) kweekte medusen van de kompaskwal uit 
scyphistomae. Een gekweekt exemplaar had 6 weken na strobulatie een diameter van 
ongeveer 4 cm, 8 tentakels en het begin van adradiale tentakels. 

Cyanea lamarcki (blauwe haarkwal) 

Deze soort kent we1 een scyphistoma-stadium. In de zuidelijke Noordzee komen zeer kleine 
kwalletjes reeds voor in februari, maar de grootste aantallen kornen voor van midden rnei tot 
eind juni (Russell, 1970). In 2000 en 2002 spoelden geen blauwe haarkwallen aan op de 
westkust (pers. med. M.-Th. Vanhaelen), in 2001 en 2003 vond ik aangespoelde exemplaren 
op de stranden van Zeebrugge, Knokke en Nieuwvliet (NL). Ik verwachtte exemplaren vm 
de blauwe haarkwal in de jachthaven te zien op het ogenblik dat ze op het strand aanspoeldera. 
Slechts in 2003 was dit het geval tussen 15 rnei en 5 juni met 16 exx op 15 rnei, 1 1 exx op 16 
mei en daarna nog 4 waarnemingen van 1 ex en 2 waarnemingen van 4 exx. 



Rhiaostama octopus (zeepaddestoel) 

Deze typische najaarsverschijning is een eerder zeldzame gast in de jachthaven. In juni 2002 
zwommen enkele Meine exemplaren tussen de pontons. De waarnemingen zijn: 
28/08/00 j achthaven 1 groot ex 
19/06/02 j achthaven 1 exvan5 cm 
2 1 /06/02 j achthaven 1 ex van 1.5 cm 
26/06/02 j achthaven 1 ex van 1.5 cm 

Scyphistomae werden uit eieren gekweekt door Paspalev (Russell, 1970). Scyphistomae zijn 
nog niet in de natuur gevonden hoewel daartoe een poging werd ondernomen door Thiel 
(Russell, 1970). Plaatsen waar scyphistomae voorkomen zijn nog niet gekend, daarom is 
informatie nodig over het voorkomen van zeer Meine specimens. Zeer jonge medusen 
worden af en toe gezien aan de Belgische kust (Russell, 1970; Verwey, 1942; eigen 
waarnemingen), een indicatie dat scyphistomae in de buurt kunnen voorkomen. Verwey 
(1942) acht het waarschijnlijker dat de jonge medusen (5 - 13 mm) gevonden tussen 1904 en 
1907 tussen Oostduinkerke en Oostende, aan de Belgische kust 'geboren' zijn dan dat ze uit 
het Kanaal starnmen. 

Hydromedusen 

1) Athecata - Anthornedusen 

Sarsia tubulosa (klepelklokje) (fig. 4,5) 

hydro jide 

Op 05 juni 2003 vond ik in de jachthaven een hydro'ide met 3 voedingspoliepen op een 
mossel. 

hydromeduse 

Het kwalletje van Sarsia tubulosa is herkenbaar aan de zeer lange maagsteel. Met 
ingetrokken maagsteel of bij Meine exemplaren is de herkenning iets moeilijker. Er zijn 
namelijk nog meerdere Sarsia-soorten aanwezig in NW-Europa (Tulp, 2003 en Dumoulin et. 
aI., 2003) 

Deze krachtige zwemmer is jaarlijks in de achterhaven te zien in de maanden april en mei. 
De Mokhoogte is tussen 2 en 10 mm. Hieronder de maxima per jaar voor de achterhaven: 
0 1/05/99 32 exx 
06/05/00 1 ex 
26/05/01 talrijk, klokhoogte 4 mm tot 12 mm 
20/04/02 4 exx, Mokhoogte 3 tot 6 mm 
25/04 tot 13/05/03 zeer talrij k (plaatselij k 1 0 exx per rn2) 



In de jachthaven is deze Sarsia veel minder algemeen, slechts twee waarnemingen van 
respectievelijk 1 en 2 exx eind mei 2001 en 10 vangsten van 1 tot 6 exx in 2003 in de periode 
18 mei - 12juni. 

Ectopleura dumortieri (fig. 6-8) 

hydro'ide 

De Tubularia-achtige hydro'ide zou volgens Leloup (1952) frequent aan de Belgische kust 
voorkomen. Marco Faasse (pers. med.) vond ze in 2003 op diverse plaatsen in Zeeland rond 
half augustus, tijdstip waarop de meduseproductie in volle gang is. Op 28 augustus 2003 heb 
ik de hydro'ide speciaal gezocht in de infialitorale franje, die alleen blootgesteld is bij het laag 
tij van springtijen, van de Baai van Heist. Ik vond meerdere exemplaren op de onderzijde van 
rotsblokken, de verzamelde hydro'ide had medusen in ontwikkeling die de volgende dag 
losgelaten werden. 

hydromeduse 

Deze soort komt nooit talrijk voor (Russell, 1953). Zelf kon ik slechts tweemaal een 
exemplaar vangen in de jachthaven, respectievelijk op 9 augustus 2002 en 7 augustus 2003. 
Gewoonlijk heeft deze hydromeduse een diameter van 2 mm. De kleine afinetingen en het 
voorkomen in kleine aantallen is misschien een reden waarom ik slechts twee exemplaren in 
die vijf jaar kon aantreffen; in acht genomen dat mijn vangmethode zijn beperkingen heeft. 
Met het blote oog is de soort moeilijk waar te nemen maar de actieve zwembewegingen 
verraden zijn aanwezigheid. 

Margelopsis haeckeli (fig. 9-1 1) 

hydro'ide 

Margelopsis haeckeli heeft een solitaire, vrij-zwevende hydro'ide, maximaal 1,5 mm lang. De 
orale zijde loopt conisch toe en is omgeven door een tentakelkrans. De tegenoverliggende 
aborale zijde, omgeven door een dubbele tentakelkrans, loopt uit in een kort steeltje met een 
zuignapachtige verbreding. Er zijn 5-7 orale tentakels en 11-14 aborale tentakels. 
Hydromedusen ontwikkelen zich door knopvorming op het lichaarn, tussen de twee 
tentakelkransen. Jk kon enkele hydro'iden kweken uit rusteieren, zij ontwikkelden meer orale 
tentakels dan hiervoor vermeld. Een exemplaar had 12 orale en 13 aborale tentakels. Ze 
lagen stil op de bodem, maar bij de minste waterbeweging dreven ze mee. Er is geen sprake 
van actieve zwembewegingen. Leloup (1952) verrneldt dat de hydro'ide samen met de 
hydromedusen in de zomer a m  de Belgische kust voorkomen. Op 4 september 2003 ving ik 1 
hydro'ide in de jachthaven met een plankton-netje. 

hydromeduse 

Deze soort is onmiskenbaar. Toch had ik eerst een probleem bij de determinatie. Russell 
(1953) vermeldt dat de tentakelbosjes 3 tot 5 tentakels tellen. Ik vond exemplaren van 4 rn 
hoog met 6 tentakels per bosje. Nu blijkt uit Bakker (1 966) dat het maximaal aantal tentakels 
per bosje 7 is. 



Ik vond ze in de jachthaven in mei-juni 2001, mei 2003 en september 2003. Van o n e  kust 
waren nog geen septemberwaarnemingen bekend. Hartlaub (Russell, 1953) stelde reeds dat 
de soort niet elk jaar even talrijk voorkomt. Er worden doorgaans vrouwtjes gevonden, zeer 
zelden mannetjes. Dit was bij mij niet anders, op 59 exemplaren was er slechts 1 mannetje. 
De gonade omgeeft het onderste deel van de maag. De hydromeduse vormt twee soorten 
eieren na elkaar. Eerst worden kleine eieren gevormd die op de gonade uitgroeien tot kleine 
hydroilden, dit bij temperaturen tussen 7 en 15 "C. Later, bij 15 tot 20 OC, worden grotere 
rusteieren gevormd die loslaten, naar de bodem zakken en pas later hydro'iden geven. Ik hield 
de gevangen exemplaren in een potje waarin de eieren werden losgelaten, naar de bodem 
zonken en er zich stevig vasthechtten. Het betroffen hier dus rusteieren. Op 31 juli 2003 
kwamen er meerdere hydro'iden van 0,5 mm uit hun ei bij een temperatuur van 22 OC, nadat 
de vorige dag het water ververst werd. Op 23 augustus 2003 had een hydro'id jonge 
hydromedusen in ontwikkeling tussen de twee tentakekmen. De waarnemingen uit de 
jachthaven zijn: 

23/05/01 
27/05/0 1 
28/05/01 
30/05/0 1 
06/06/0 1 
08/06/01 
2 1 I05103 
22/05/03 
25/05/03 
26/05/03 
04/09/03 
maagsteel) 

1 ex 
talrijk ex tot 4 mm hoog en 5 a 6 tentakels per bosje 
zeer talrij k 
1 ex 
6 ex 
3 
14 ex, 4 mm hoog en 6 tentakels per bosje 
4 ex, 3 mm hoog en 4 tentakels per bosje 
40 vrouwtjes en 1 man (3 - 4 mm hoog en met 4 tot 6 tentakels per bosje) 
1 vrouwtje 
1 hydrdide, 3 ex (1 mrn), 7 ex (2 mm, met hydrolden in ontwikkeling op de 

Rath kea octopunctata (Fig. 12-1 6)  

Rathkea werd aangetroffen tussen half maart en eind mei. Dichte concentraties kwamen 
enkel in de achterhaven voor (tot 10.000 exx per m3 water in het Boudewijnkanaal en op 7 
mei 2003 tot ongeveer 70.000 exx per m3 water tegen een kademuur in het Verbindingsdok) 
waar ook de hydroilde is aangetroffen. In de jachthaven werden kieinere aantallen 
waargenomen, gespreid over een veel kortere periode (eind april tot eind mei). 

hydro'ide : 

Rees & Russell (1937) geven een beschrijving aan de hand van specimens die gekweekt 
werden uit hydromedusen in een laboratorium. De kolonie bestaat uit kleine enkelvoudige 
poliepen die op een uitloper staan die aan het substraat gehecht is. De basis van de poliep is 
omrand door een zeer dunne perisarc (uitwendig skelet van de hydroi'de). Voedingspoliepen 
0.15-0.20 rmn hoog, met 6th enkele kring van 4 tot 6 tere draadvormige tentakels. Figuur 8b 
in Rees & Russell (1937) die de typische houding van de tentakels illustreert, toont een vrij 
horizontale spreiding. Aanklevend detritus bemoeilijkt echter de observatie van het diertje. 
Door zijn geringe afrnetingen is het onwaarschijnlijk deze hydro'ide in het wild te kunnen 
aantreffen, wat toen ook nog niet het geval was. 



Werner (1958) spreekt over solitaire, ongesteelde poliepen op een wortel van uitlopers. Door 
het geringe aantal tentakels in CCn krans (4 tot 6) en hun in volledig uitgestrekte toestand 
buitengewone lengte en fijnheid (tot 3 mm lang, bij een gemiddelde poliephoogte van slechts 
0.5 tot 0.6 mm) onderscheidt de hydro'ide van Rathkea zich van alle andere bekende athecate 
Hydrozoa. Ook deze beschrijving berust op laboratoriumwaarnemingen van uit 
hydromedusen gekweekte exemplaren. Nog steeds is de hydro'ide niet in het wild gevonden. 

Op 18 januari 1960 werd een steen verzameld in de Elbemonding en in een aquarium 
ondergebracht. Na enige tijd stelde men vast dat er in het aquarium twee hydromedusen van 
Rathkea zwornmen. Toen is men de steen grondig gaan onderzoeken en na lange tijd vond 
men tussen de overige begroeiing de eerste hydro'ide die in de natuur werd verzameld. In 
oktober van hetzelfde jaar vond men op substraat dat op dezelfde plaats reeds in juli was 
verzameld, terug hydrdiden van Rathkea octopunctata. Men slaagde er ook in hydromedusen 
uit die hydrdiden te kweken (Kiihl, 1962). 

Op 10 december 1998, op een diepte van 3 meter in het Verbindingsdok te Zeebrugge, 
verzamelde ik een Knotszakpijp Styela clava. Op de "huid" van de zakpijp stonden een paar 
voedingspoliepen van een athecate hydrdide. De zakpijp werd in een aquarium verder 
gekweekt. Eind januari 1999 stonden er reeds een tiental poliepen op. Mijn beschrijving 
luidde als volgt: "solitaire poliepen, geen uitloper tussen hen waar te nemen (zakpijp flink 
overgroeid met mosdiertjes, kelkwormen, scyphistomae van de oorkwal, Ceramium spec, . . .). 
Kegelvormige proboscis. Poliep 0.6 mm lang, tentakels tot 1 mm lang, 4 tot 6 tentakels in 
CCn krans, afwisselend 1 naar boven en 1 naar beneden gericht." 
De toename van het aantal poliepen doet vermoeden dat ze op een kruipende uitloper staan. 
Ondanks intensief speuren naar die uitlopers (spelen met belichting, proberen het oppervlak te 
reinigen met een borsteltje) kan ik ze niet vinden. Het aantal poliepen neemt toe tot over de 
40, het aantal tentakels neemt toe tot 8 per poliep. 
In april, bij een poliephoogte van iets meer dan 1 mm zijn de tentakels 4 mm lang, ze zijn nu 
zelfs met het blote oog zichtbaar. Ik zoek naar uitlopers door een opstelling in volle zon te 
maken. Ze blijken enorm te reageren op rechtstreeks zonlicht: de poliepen krimpen ineen en 
de tentakels worden zeer kort ingetrokken. Rees & Russell (1937) vermelden een identiek 
gedrag bij hevige verstoring van het water. Terug in iets donkerder omstandigheden, 
ontplooien ze zich weer in hun normale toestand. De poliepen zijn uiterst beweeglijk, het 
lichaarn kromt zich in een minimum van tijd van de ene zijde naar de andere. 
De huid van de reeds overleden zakpijp takelt af en wordt doorschijnend. Zo kan bij 
doorlichting uiteindelijk waargenomen worden dat de poliepen onderling verbonden zijn door 
uitlopers! De uitlopers liggen goed aangehecht op het substraat en zijn bedekt met vuil. Er 
wordt vaak vastgesteld dat de naakte poliepen rondzwevende deeltjes vangen en er zich onder 
de tentakelkrans mee camoufleren. Is dit een tweede aanwijzing voor hun lichtschuwheid? 
Naarmate de kolonie verder groeit in de maand mei, beginnen de uitlopers bij gebrek aan 
substraat ook in het ijle te groeien en worden ze goed zichtbaar. 
In juni begint de kolonie te degeneren waarna ze verdwijnt zonder ooit een teken van 
medusevorming te hebben vertoond. Medusevorming is afhankelijk van de temperatuur, het 
water in het aquarium zal wellicht te warm gebleven zijn om tot medusevorming over te g m ,  
In vergelijking met de andere beschrijvingen heeft mijn kolonie vrij grate poliliepen 
geproduceerd, namelijk maximaal 8 tentakels in plaats van 6, tentakellengte 4 mn? in plaats 
van 3 mm en poliephoogte >1 mm in plaats van 0,6 mm. 
Begin mei 2003 plaatste ik vele hydromedusen in een aquarium waawan de bodem bedekt 
was met petrischaaltjes, half juni vond ik CCn jonge kolonie met 3 poliepen in 6Cn van de 



schaaltjes. Planula-larven van deze soort hechten zich niet gemakkelijk aan plastic en volgens 
Russell (1 953) ook niet aan glas. 

hvdromeduse : 

Volgroeide exemplaren zijn 3-4 mm groot. Het scherm is afgerond klokvormig met boven 
het midden een lichte insnoering, iets hoger dan breed. De korte maag reikt nooit tot onder 
het velum (vlies onderaan het scherm). De mond heeft vier lippen die elk aan het uiteinde 
verdeeld zijn in twee korte steeltjes die uitlopen op een knobbeltje waarop zich netelcellen 
bevinden. Volgroeide exemplaren hebben nog op andere plaatsen van de mond van dergelijke 
knobbeltjes. De vier radiale kanalen en het ringkanaal zijn smal. De gonaden ornringen 
volledig de maag. Asexuele voortplanting gebeurt door afsnoering van mini-kwalletjes op de 
maagwand. Er zijn 8 tentakelbosjes (bulbi), de 4 perradiale bulbi (ter hoogte van de radiale 
kanalen) tellen maximaal 5 tentakels, de 4 interradiale maximaal 3 tentakels. Jonge 
exemplaren hebben minder tentakels per bulbus. De verhouding tussen het aantal van beide 
soorten tentakels is van jong naar oud als volgt: 3:l - 3:2 - 3:3 - 5:3. In Zeebrugge vond ik 
nooit volledig uitgegroeide exemplaren met afwisselend 5 en 3 tentakels. Ik vond hoogstens 
de verhouding 3:3. De kleinste exemplaren gevonden in het plankton waren 1 mm groot, de 
grootste 3 a 4 mm. 

Levenscyclus naar Werner (1 958) 

De levenscyclus wordt bepaald door de temperatuur. De hydrdide begint met de voming van 
meduseknoppen bij sterke temperatuursdaling in het najaar en dit tussen 15 en 11 OC. Vanaf 
oktober worden de medusen in het plankton aangetroffen. Wanneer de temperatuur onder de 
6 a 7 "C komt te liggen, start de ongeslachtelijke voortplanting bij de hydromedusen. Zij 
hebben de opmerkelijke eigenschap om meduseknoppen te vormen op hun maagsteel. Elke 
hydromeduse is in staat om 4 x 4 (=16) meduseknoppen te ontwikkelen. Net voor het loslaten 
van de jonge kwalletjes is reeds te zien dat zij ook al 2 x 4 (=8) meduseknoppen in 
ontwikkeling hebben. Op deze wijze kan het aantal hydromedusen in het plankton explosief 
toenemen en bereikt een maximum in april-mei. Zo kon ik in het Boudewijnkanaal te 
Lissewege dichtheden vaststellen tot plaatselijk 10.000 exemplaren per kubieke meter water 
in de bovenste waterlaag en tot 70.000 exemplaren per kubieke meter op een beschutte plaats 
aan het Verbindingsdok. Rond 7°C wordt de ongeslachtelijke voortplanting stopgezet en 
wordt overgegaan tot geslachtelijke voortplanting. De knopvorming verdwijnt en op dezelfde 
plaats ontwikkelen zich de gonaden. De nu in de waterkolom aanwezige kwalletjes (m. en 
vr.) lozen hun geslachtscellen waarbij bevruchting plaatsgcijpt. De zo ontstane larven 
vestigen zich op geschikt substraat en groeien uit tot een hydroyde. Tussen 8 en 12 OC is er 
toenemende sexuele reproductie. Bij een temperatuur van 15 - 16 O C treedt er massale 
sterfte op onder de hydromedusen en verdwijnen ze plotseling uit het plankton. Dit gebeurt 
rond eind mei, begin juni. 



Bougainvillea ramosa (fig. 17-19) 

De hydro'ide komt talrijk voor op de buitenzijde van de oostelijke havendam (Baai van Heist), 
hydromedusen werden niet waargenomen. Russell (1953) noteert ook dat hoewel de hydro'ide 
algemeen voorkomt rond de Britse eilanden, de hydromeduse zelden uit het plankton gemeld 
wordt. 
Op 17 augustus 2003 vond ik in de jachthaven een kolonie die kwalletjes losliet. Diezelfde 
dag ving ik er met een plankton-netje een kwalletje van 1 mm, te jong om uit te maken of het 
Bougainvillea ramosa ofwel Nemopsis bachei betrof. Het had twee tentakeltjes per 
tentakelbulbus, de maagtentakels waren nog onvertakt. 

Neinopsis bachei (fig. 20-24) 

De soort is gekend van de oostkust van Noord-Amerika van Woods Hole tot Florida. (Kramp, 
1959). Nemopsis bachei is voor het eerst gevangen te Zeebrugge in 1996 (Dumoulin, 1997). 
Mogelijks was de soort onopgemerkt al langer aanwezig en is er in de voorgaande jaren niet 
op dezelfde wijze aandacht geweest voor deze dieren in dit gebied. In Nederland werd 
Nemopsis na 1928, toen alleen bekend van de Zuiderzee (Tulp, 2002), pas in 1993 terug 
opgemerkt, dit keer in Zeeland (Faasse & Ates, 1998). Het valt op dat de soort vooral gemeld 
wordt uit wateren met verlaagd zoutgehalte, riviermondingen en jachthavens. Dit is net de 
habitat bij uitstek waar diverse ingevoerde soorten, gebruik makend van transport op 
scheepshuiden van zeiljachten, snel hurt areaal uitbreiden. Zou de poliep van Nemopsis ook 
deze verspreidingsmethode gebruikt hebben? Het lijkt me aannemelijk. 

hydro'ide 

Het zoeken naar de hydro'ide was een moeilijke opdracht. Dumoulin (1997) geeft twee 
compleet verschillende beschrijvingen, die van Brooks (1883) en die van Kiihl (1962). Ik 
besloot zelf de hydro'ide te kweken om zijn ware aard te leren kennen. Bij bijna alle pogingen 
stonden in de petrischaaltjes na enkele dagen Nemopsis-poliepen zoals beschreven in Kiihl 
(1 962). Zonder twijfel is de beschrijving van Kiihl, ook gebaseerd op eigen kweek, maar dan 
onder gunstiger laboratoriumomstandigheden, de enige juiste. Wegens de zeer kleine 
afmetingen (hoogte 0,6 mm) van de hydro'ide is het onmogelijk ze in het veld waar te nemen. 

In de jachthaven is er een smalle windstille strook waar soms duizenden kwalletjes samen 
drijven. Ik stelde mij voor dat daar een regen van eieren losgelaten wordt, waarvan beslist 
een aantal drijven tot op de mosselen op de zijkant van het ponton. Ik hing ook 
ondoorschijnende plastic onder de pontons om later te onderzoeken. Als de kweek in een 
petrischaal lukt, dan moet het in de vertrouwde natuurlijke omgeving toch zeker ook 
plaatsvinden. Op mosselen of op het plastic werden echter geen hydrdiden van Nemopsis 
opgemerkt, wat niet venvonderlijk bleek te zijn. 
De in doorschijnende petrischaaltjes gekweekte hydro'iden bleken enkel bij doorschijnend 
licht goed op te vallen. Bij belichting van bovenaf moest je met zekerheid een hydrdide in 
beeld hebben om hem te kunnen vinden. Het is dus haast onmogelijk om in zee op 
ondoorschijnende voonverpen verzamelde hydro'iden onder het binoculair te vinden, 
Inmiddels was het september 2002 en mijn kweek begon te degeneren tot een 'gereduceerde 
poliep'. De voedingspoliep verdween en de voet bleef over als een liggende eierdooier. Op 
13 september zweefde een stuk doorschijnende plasticfolie onder de pontons. Net plastic 
moet geruime tijd in de jachthaven hebben doorgebracht want het bevatte heel wat 



foulingorganismen. Dit leek mij de kans waarop ik wachtte, en ja, het plastic bevatte 
minstens een vijftal 'gereduceerde poliepen' van Nemopsis. De hydro'ide komt dus in het 
wild voor te Zeebrugge! Of gereduceerde poliepen kunnen regeneren tot volwaardige 
hydro'iden blijfi nog een raadsel. 

hvdromeduse 

De hydromedusen komen hier voor van half mei tot eind oktober, vaak in enorme aantallen. 

Wat de herkomst van de knotsvormige tentakels betreft kon ik enkele merkwaardige 
waarnemingen doen. Kiihl (1962) kweekte medusen uit hydroTden die bij het loslaten een 
diameter van 0.15 mm hadden en 2 tot 3 tentakels aan elke tentakelbulbus, maar nog niet de 2 
typische knotsvormige tentakels bezaten. Kiihls figuur illustreert dit. Tulp (2002) ving jonge 
medusen van <1 mm met slechts 2 lange tentakels per bulbus en jonge medusen tussen 1 en 2 
mm met 3 tot incidenteel 5 lange tentakels en nog geen knotsvormige tentakels. Vanaf 3 mm 
vindt hij steeds minstens 4 lange tentakels en we1 knotsvormige tentakels. Hij neemt aan dat 
bij kwalletjes met een diameter van 2 tot 3 mm de knotsvormige tentakels zich ontwikkelen. 
Dit is juist, maar de vraag bleef hoe ze zich ontwikkelen. Op 25 augustus 2002 ving ik een 
klein exernplaar van 2.5 mm. Hij had 4 lange tentakels per bulbus. De middelste 2 hadden 
een iets vooruitspringende ocellus ten opzichte van de buitenste. De buitenste tentakels waren 
roodachtig, de binnenste niet. Roodachtige tentakels had ik we1 meer aangetroffen bij grote 
exemplaren, maar daar had ik nog niets over gelezen. Nu twijfelde ik nog aan de identiteit 
van het kwalletje wegens het ontbreken van de knotsvormige tentakels. Ik heb het diertje in 
het petrischaaltje laten overnachten. 

De volgende morgen stond zijn identiteit onornstotelijk vast en was de vraag hoe de 
knotsvormige tentakels zich ontwikkelen nu grotendeels opgelost. De middelste twee lange 
tentakels waren aanzienlijk korter geworden, opgericht en gekromd. De knotsvormige 
tentakels ontwikkelen zich dus uit de middelste 2 lange door zich samen te trekken, en dit bij 
kwalletjes met een schermdiameter van ongeveer 2.5 mm. Op 13 mei 2003 ving ik een ex 
van 3 A 4 mm met 6 lange tentakels en 2 knotsvormige tentakels, deze laatsten werden af en 
toe nog eens flink uitgestrekt tot een redelijke lengte, waarbij het uiteinde steeds 
samengetrokken bleef. De maagtentakels waren 3 A 4 maal vertakt. Een exemplaar van 
ongeveer 1,7 mm hoog had de maagtentakels 1 maal vertakt, elke bulbus bezat 6 lange 
tentakels waarvan de twee middelste omhoog gericht waren, maar nog niet samengetrokken. 

Wat het maximum aantal lange tentakels betreft schrijft Tulp (2002) dat hij er bij Lauwersoog 
(Nederland) nooit meer dan 18 bulbus vond. Krarnp (1959) spreekt van 14 tot 18 tentakels. 
Kiihl (1962) zag tot 36 lange tentakels per bulbus en Thiel (1969) vond tot 28 tentakels bij 
Nemopsis uit de Elbemonding. Deze laatste constateerde dat de dieren uit de Elbe meer 
tentakels hadden dm op andere Europese vindplaatsen en speelde met het idee dat dit zou 
kunnen wijzen op een lokale vorm of een nieuwe soort. Ikzelf vond meestal dieren met 
eveneens 18 lange tentakels, maar bij enkele grote exemplaren vond ik in de jachthaven als 
maximum 32 en in de achterhaven tot 30 tentakels per bulbus. Het aantal tentakels blija 
gedurende hun leven aangroeien en het maximum aantal is afhankelijk van de levensduur en 
de groeisnelheid die bepaald worden door omgevingsfactoren zoals voedselaanbod. 



Hieronder een overzichtstabel die de schermhoogte weergeeft met het bijhorende aantal 
tentakels per bulbus en de vertakking van de maagtentakels: 

2) Thecata - Leptomedusen 

Melicertum octocostatum (fig. 25) 

opmerkingen 

niet te onderscheiden van Bougainvillea 
ramosa 
middelste tentakels nog niet ingetrokken, 
vaak opgericht 
middelste tentakels ingetrokken en weer 
uitstrekbaar 
middelste tentakels typisch knotsvormig 
geworden maar nog half lang 
knotsvormige tentakels aanwezig en 
geslacht reeds te bepalen 

Schermhoogte 
in rnm 

1 

1,7 tot 2,3 

3 

4 

5 

6 
7 
8 tot 12 
13 

Een noordelijke soort die voorkomt tot Helgoland, Skaggerak en Kattegat en de Britse 
eilanden. Volgens Cornelius (1995) was M octocostatum nog niet gemeld van de Belgische 
kust. 

27/05/00 achterhaven 1 ex (1 % cm schermbreedte), gevangen door Alex Vanhaelen 
0 1 /06/03 achterhaven 1 ex (1 cm hoog) 

Aantal 
vertakkingen 
van de 
maagtentakels 
0 

1 tot 2 

3 

3 tot 5 

4 tot 5 

5 tot 6 
6 tot 7 
7 tot 8 
9 

Dat beide vondsten uit de achterhaven komen, tenvijl de soort hier eigenlijk niet te 
venvachten is en ook niet in de voorhaven werd gevonden, wijst er misschien op dat de ze 
hier op een ongewone wijze terecht is gekomen. De achterhaven wordt geregeld 
gefiequenteerd door schepen afkomstig uit Scandinavische landen. Het is goed mogelijk dat 
deze hier ballastwater lozen en zo organismen vrijlaten van noordelijke oorsprong zoals dit 
kwalletje. 

Aantal 
lange 
tentakels 

2 

4 tot 6 

4 

6 tot 8 

8 tot 12 

10 tot 12 
10 tot 16 
14 tot 32 
22 tot 30 

Eucheilota maculata (fig. 26-32) 

Campanulina hincksi Hartlaub is de hydroyde van Eucheilota maculata (Cornelius, 1995) en 
komt volgens Leloup (1952) algemeen voor aan de Belgische kust. Hydroi'den heb ik 
gekweekt uit hydromedusen en later vond ik ze ook in de natuur. Planula-larven vestigen zich 



gemakkelijk op de bodem van plastic petrischaaltjes. In de jachthaven vond ik in juli en 
augustus vaak hydro'iden op bruinwier, plastic zakken en op een schroefdop van een 
frisdrankfles. In de Baai van Heist vond ik hydro'iden op mosselen in de infialitorale fianje. 
De hydro'ide begint met een liggend steeltje (uitloper) met een primaire voedingspoliep. Deze 
poliep heeft 7 tot 13 tentakels, meestal zijn het er 10 of 12. De uitloper groeit verder op het 
substraat en secundaire voedingspoliepen komen tot ontwikkeling. Deze poliepen hebben 
meer tentakels dan de primaire, namelijk 14 tot 20, meestal 16. 
De tentakels zijn aan de basis verbonden door een web. Een web is een doorschijnend vliesje, 
dat enkel door zijn begrenzing opvalt. Die begrenzing gelijkt op een spiraaldraad in een 
spinnenweb, waarbij de tentakels van de poliep de spaken van het web voorstellen. 
De uitloper is glad, de opstaande stelen zijn volledig geringd. Cornelius (1995) noteert dat de 
uitloper ook geringd is. Dit moet een vergissing zijn. Cornelius ontleent zijn fig. E aan 
Werner (1968). De figuur in Cornelius en de figuren in Werner tonen kleine stukjes uitloper 
en nergens is die geringd. 
Een hydro'ide verzameld in de jachthaven op 26 juli 2003 had een uitgebreid netwerk van 
uitlopers waarop vele opstaande stelen ontsprongen. De opstaande stelen waren maximaal 3 
rnm lang en droegen slechts CCn eindstandige voedingspoliep. Net onder de voedingspoliep 
stond op sornrnige stelen een voortplantingspoliep. De meesten waren reeds leeg, enkele 
bevatten nog kleine kwalletjes die losgelaten werden. 

hydromeduse 

Slechts CCnrnaal werd een hydromeduse opgemerkt in de achterhaven. In de voorhaven van 
Zeebrugge, de Baai van Heist, in de branding tussen Zeebrugge en Blankenberge en in de 
jachthaven van deze laatste stad ving ik Eucheilota's tussen 21 juni en 13 september, soms 
waren ze massaal aanwezig. 
Cornelius (1995) vermeldt slechts CCn soort, Eucheilota maculata, te herkennen aan een 
combinatie van volgende kenrnerken: 

- een vast aantal van 8 statocysten (kleine sensororganen aan de schermrand), ongeacht 
de grootte van het exemplaar. 

- 4 radiale kanalen 
- gewoonlijk 16 tot 20 (maximaal 30) tentakels met aan weerszijden ervan 6Cn cirrus 

(een zeer fijn tentakeltje dat spiraalvormig kan ingetrokken worden) 
- elke statocyst bevat 5-6 (maximaal 10) statolyten (minuscule bolletjes, vaak in een 

rijtje geplaatst) - de maag heeft 4 zwarte vlekjes. 

Het tellen van de cirri is een moelijke opgave. De kwalletjes liggen zelden stil en de cirri zijn 
meestal ingetrokken als een kurkentrekkertje. Als je het licht van het binoculair eventjes uit 
doet en dan weer aan zet, ligt het kwalletje vaak even stil en met wat geluk zijn enkele cirri 
uitgestrekt. Bij geconserveerde dieren zijn ze meestal ingetrokken, waardoor tellen 
onmogelij k wordt . 

Van Kampen (1 922) beschreef een nauwvenvante soort Eucheilotaflevensis te onderscheidm 
van E. rnaculata aan de hand van volgende kenmerken: 

- 2 cirri aan weerszijden van de tentakels 
- ontbreken van zwarte maagvlekken 
- smaller velum 
- grotere schermdiameter 



Van Kampen beschreef de soort aan de hand van 3 exemplaren, bewaard in formaline die 
verzameld werden in de Zuiderzee in 1913. Behalve nog 2 exemplaren die van Kampen 
twijfelend tot jonge exemplaren van dezelfde soort rekende, werd de soort niet meer gezien 
tot Tulp (2001) er ving aan de haveningang van Lauwersoog (Nederland). Zijn exemplaren 
hadden we1 zwarte maagvlekken. Hij stelt dat de exemplaren van van Kampen misschien ook 
we1 zwarte maagvlekken hadden maar dat die verdwenen waren door bewaring in formaline. 
Hij stelt ook de vraag of het bezit van 2 cirri aan CCn zijde van een tentakel (het enige zeer 
duidelijke kenrnerk) we1 voldoende is om E. flevensis als een aparte soort te onderscheiden 
van E: maculata. Kramp (1 959), Russell (1 953) en Cornelius (1 995) geven voor E. maculata 
telkens ook slechts 1 cirrus. Tulp (2001) stelt ook de vraag of E. maculata in het verleden 
altijd goed bekeken is en of E. flevensis eventueel een lokale variant is. Tulp (2002) merkt 
op dat niet altijd eke  tentakel 2 x 2 cirri draagt. Hij stelt dat E. maculata en E. flevensis 
mogelijk CCn en dezelfde soort kan zijn en dat het kweken van de hydro'ide een tip van de 
sluier kan helpen oplichten. Het kweken van de hydro'ide uit dieren met meerder cirri aan 
e l k  tentakelzijde leverde geen verschillen op met de beschrijving van de hydro'ide van dieren 
met 1 cirrus. Indien het twee verschillende soorten betreft, dan zal het zeer moeilijk zijn 
verschillen te vinden tussen beide hydro'iden. In het periodiek optreden van beide 
Eucheilota's vindt Tulp geen duidelijk verschil. Van de vele Eucheilota's die ik onderzocht 
hadden in de jachthaven slechts 3 exemplaren 1 cirrus aan weerszijden van alle tentakels. De 
meeste exemplaren hadden aan 66n of meer tentakels 2 of zelfs meer cirri. Het kwam 
geregeld voor dat aan CCn zijde 3 cirri geteld werden en vaak was er het vermoeden van 4. 
Tulp (2001; 2002) maakt echter geen melding van 3 of 4 cirren aan CCn zijde. Steeds hadden 
exemplaren groter d m  4 mm ten minste sporen van zwart pigment op de maag. Het kleinste 
exemplaar had een schermdiameter van 0,3 mm. Het was pas losgelaten door de hierboven 
verrnelde kolonie van 26 juli 2003. Op de schermrand stonden 2 perradiale tentakels 
tegenover elkaar, zonder cirri. Op de 2 andere perradialen stonden flinke rudimentaire bulbi, 
waarop nog geen tentakel was ontwikkeld. De 4 bulbi zijn roodbruin van kleur, De maag had 
geen zwart pigment. Tussen de bulbi in lagen 2 statocysten zonder statolyten. Tussen de 
statocysten zat een kort gekruld tentakeltje. Het losgelaten kwalletje komt perfect overeen 
met de beschrijving van Werner (1968). Het grootste exemplaar, een vrouwtje, had een 
schermdiameter van 21 mm, duidelijk groter clan de 16 mm die Tulp (2002) opgeeft. Het dier 
had 40 tentakels, rudimentaire bulbi niet meegerekend. Aan den zijde van elke tentakel 
stonden 3, mogelijks soms 4 cirri. Het maximaal aantal statolyten in de statocysten was 9. 
Cornelius (1995) geefi voor E. maculata een gemiddelde schermdiameter van 13 mm en een 
maximaal aantal tentakels van 30 op. Nu kan je je afiragen of er cirri bijkomen naarmate het 
dier groter wordt. Dit blijkt niet zo want ik ving exemplaren met een schermdiameter van 4 
tot 6 mm met eveneens 3 of 4 cirri aan CCn zijde van een tentakel. 

Ik kan Tulp alleen maar bijtreden in zijn vermoeden dat E. maculata en E. flevensis dezelfde 
variabele soort betreffen. Wat mij opviel is dat de dieren die in kalm water vertoeven groter 
en steviger zijn en doorgaans meer cirren hebben dan dieren die in de branding werden 
gevangen. Misschien heeft de rust en de voedselrijkdom in een haven een invloed op de 
ontwikkeling. De vorm met meer d m  1 cirrus per tentakelzijde is trouwens alleen bekmd vm 
min of meer afgesloten wateren : de voormalige Zuiderzee, de haveningang van Lauwesaog 
en de voorhaven van Zeebrugge. 



Genus Aequorea 

Over het genus Aequorea is nog weinig gekend. Hydromedusen van Aequorea vitrina werden 
sporadisch op zee aangetroffen (Leloup, 1952) en spoelen zelden am op de Belgische 
stranden (RappC, 1988; Vanhaelen, 1998). In Nederland worden ze regelmatig aangetroffen 
in het Grevelingenmeer (Ates, 1997; 1998; 1999; 2001). Zelf vond ik meerdere 10- tallen 
Aequorea vitrina in het Grevelingenmeer op 21 juli en 5 augustus 2003. Aequorea forskalea 
is veel zeldzamer in Nederland (Ates, 2001) alsook in Belgie. 
Wegens het regelmatig waarnemen van Aequorea vitrina in de Grevelingen acht A. 
Vanhaelen (1999) het mogelijk dat de hydro'ide op deze plaats te voorkomt. Om de hydro'ide 
te vinden moet je ook weten hoe hij er uitziet. Hierover is vrijwel nog niets bekend, zodat ik 
besloot om ze zelf uit hydromedusen te kweken en dit te vergelijken met waarnemingen uit de 
literatuur. De tekening die A. Vanhaelen overneemt uit Leloup (1952) van Campanulina 
hincksi, voorgesteld als de mogelijke hydro'ide van een Aequorea sp. gelijkt helemaal niet op 
mijn waarnemingen noch op de beschrijvingen van Russell (1953) en Rees (1938). 
Campanulina hincksi blijkt de hydro'ide te zijn van Eucheilota maculata (Cornelius, 1995). 

Aequorea vitrina (lampenkapje) (fig. 3334) 

hydro'ide 

De identiteit van de hydro'ide is niet met zekerheid gekend, maar betreft, volgens Russell 
(1953) en Rees (1938) zeer waarschijnlijk Campanulina acuminata (Alder). Wright (1861) 
kweekte de hydro'ide van Aequorea vitrina uit planula-larven en noteerde dat de jonge 
kolonies identiek waren am Campanulina acuminata. Deze vermelding, en de observaties 
dat in het wild verzamelde hydro'iden van Campanulina acuminata hydromedusen produceren 
die vrijwel zeker tot een Aequorea-soort behoren, heeft ertoe geleid dat Rees en Russell 
aannemen dat Campanulina acuminata de hydro'ide van Aequorea vitrina kan zijn. Cornelius 
(1 995) vindt dat de hydroyden onvoldoende beschreven zijn om de Campanulina-soorten uit 
elkaar te kunnen houden en de link te leggen tussen Campanulina en Aequorea-soorten. 

Ik verzamelde Aequorea vitrina in de Grevelingen op 21 juli 2003 en bracht ze onder in een 
aquarium. De volgende dag waren slechts 3 (2 wijfjes en 1 mannetje) van de 9 exemplaren 
nog in een toestand die enige hoop op succes tot kweken van hydro'iden gaf. De kwallen 
werden gevoed met Beroe gracilis tot ik een week later op reis vertrok. Zo vertoefden de 
dieren in volstrekte duisternis zonder gevoederd te worden. Na 12 dagen waren ze nog in 
goede conditie, alleen de gonaden en de tentakels waren gereduceerd. Er werd terug 
gevoederd met zeedruifjes en een klein visje, het voedsel dat in de Grevelingen in hun maag 
werd aangetroffen. Toen een exemplaar met een visje gevoederd werd had dit een opvallend 
gevolg voor de herontwikkeling van de gonaden en de tentakels. Het exemplaar werd ook 
groter dan de twee overige. Op 23 juli werden voor de tweede keer eieren losgelaten. Wieruit 
blijkt dat de hydromedusen niet sterven na het loslaten van eieren en dat ze vrij lmg in 
gevangenschap kunnen gehouden worden. Tijdends mijn verlof lag op de bodem van. het 
aquarium een plastic petrischaaltje. Na twee weken stonden in het schaaltje, en vemodali,ik 
over gans de bodem van het aquarium, meerdere jonge hydro'iden van Aequor~a vitrina, De 
kolonies bestonden uit een met het substraat vergroeide uitloper waarop 1 tot maimawl 3 
poliepen stonden. De hydro'iden waren w4j klein, in verhouding tot andere soorten die ik 
kweekte. Ook de poliepen waren klein en hadden 12 tot 20 vrij korte tentakels, wst veel is 
voor een primaire voedingspoliep. De basis van de vrij slappe tentakels was verbonden door 



een web. De afbeelding van een exemplaar gekweekt door Wright in Russell (1953 : text-fig. 
223.B) komt goed overeen met wat in mijn petrischaaltje groeide. De jonge kolonies lijken 
erg op jonge kolonies van Eutonina indicans en Eucheilota flevensis, ze van elkaar 
onderscheiden is erg moeilijk. Het enige goede kenrnerk is het aantal tentakels bij de primaire 
en secundaire voedingspoliepen. Van Eutonina en Aequorea kon ik slechts primaire 
voedingspoliepen kweken, waarna de kolonies zijn afgestorven, zodat ik geen secundaire kon 
observeren. Secundaire voedingspoliepen hebben meer tentakels dan primaire. De 
hydrotheca met operculurn, is in de lengte gestreept zoals afgebeeld in Cornelius (1995: p. 
203, fig.D). In de Grevelingen is de hydro'ide beslist aanwezig want de hydromeduse is er 
vaak en soms zeer talrijk aanwezig, t e d j l  er nergens anders gezien worden. 

hydromeduse 

De hydromeduse kan vrij groot worden, meer dan 10 cm in diameter. Het aantal radiale 
kanalen is groot, bij zeer Meine exemplaren reeds meer dan 8, bij volgroeide specimens 
gemakkelijk 60 tot 100. Er zijn bij deze soort minstens 3 maal zoveel tentakels als radiale 
kanalen, aanwezig. Dit laatste kenmerk vormt het onderscheid met andere Aequorea-soorten. 

Doorgaans zijn de gonaden en de tentakels wit, maar in de Grevelingen zag ik er een redelijk 
aantal waarbij dit violet-blauw gekleurd was. Misschien heefi de kleur iets met de 
geslachtsrijpheid of het voedsel te maken. Het voedsel zou ze een blauwachtige kleur kunnen 
geven, zoals voederen met Arteinia een rozige kleur geefi aan medusen. Harnond (1957) 
noteert dat de soort bij Norfolk elk jaar voorkomt in juni en juli, op kalme zonnige dagen 
zwernmen ze net onder het oppervlak en breken het vaak, waarbij ze een violette fluorescentie 
vertonen alsof ze verlicht worden van binnenuit. Het is me niet duidelijk of deze waarneming 
in verband staat met de violet-blauwe Meur die ik waarnam. Bij mijn exemplaren was de 
kleur van de gonaden echt, niet als een fluorescentie van binnenuit. 

In augustus 1999 werden 17 ex aangetroffen in de achterhaven en nogmaals 2 ex op 12 
oktober (De Blauwe, 2000). Hoewel de voorhaven en het strand regelmatig bezocht werden, 
zijn daar geen larnpenkapjes aangetroffen. Dit betekent dat aanvoer vanuit zee niet voor de 
hand ligt. Mogelijk is de hydro'ide aanwezig in de achterhaven. 
Ook in 2000 vond ik exemplaren in de achterhaven. In 2001 werd er geen enkele A. vitrina 
gezien, en pas op 15 september 2002 vond in een ex in het Boudewijnkaal. In 2003 werden 
geen Aequorea-medusen aangetroffen, zouden de hydroxden niet elk jaar tot productie ervan 
overgaan? 

Waarnemingen uit de achterhaven : 
02/08/99 3 ex 
04/08/99 5 (3 a 7 cm) 
05/08/99 1 (8 cm) 
07/08/99 8 (5 1 1  cm) 
12/10/99 2 (5-6 cm) 
16/06/00 1 (93  cm) 
30/08/00 9 (4 ;5 ;5 ;5 ;6 ;8 ;8 ;9;10 cm) 
12/09/00 1 1  
15/09/02 1 (6 cm) 



In de jachthaven worden weinig A. vitrina waargenomen, de waarnemingen : 
26/05/00 1 ex (2 cm) 
30/08/00 1 (5 cm) 
05/06/02 1 (2.5 cm) 
23/07/02 2 (3,7; 1,7 cm) 
24/07/02 1 (4 cm) 
Het is onmogelijk te achterhalen of deze exemplaren afkomstig zijn uit de achterhaven of uit 
zee. 

Aequorea forskalea (fig. 35) 

De hydro'ide 

Voor Aequorea forskulea wordt Campanulina paracuminata voorgesteld als mogelijke 
hydroyde (Rees, 1938). De hydro'ide werd echter niet uit hydromedusen gekweekt, wat de 
veronderstelling vrij onzeker maakt. Er zijn geen aanwijzingen dat de hydro'ide hier in 
Zeebrugge voorkomt, hoewel het aantreffen van een exemplaar van 12 mm de aanwezigheid 
in de buurt doet vermoeden. 

hydromeduse 

De hydromeduse lijkt erg goed op Aequorea vitrina, alleen heeft A. forskulea ongeveer 
evenveel tentakels als radiale kanalen. 

De soort werd enkel in de voorhaven (jachthaven) waargenomen en is dus blijkbaar uit zee 
binnen gedreven, hieronder de waarnemingen: 
28/09/01 1 ex (6 cm) 74 radiale kanalen en ongeveer 70 tentakels 
16/07/02 1 ex (1,2 cm) 42 radiale kanalen (zie verder) en 42 tentakels 
24/07/02 1 ex (4,3 cm) 46 radiale kanalen en 34 tentakels 

Wet determineren van het 12 mm brede exemplaar was niet eenvoudig. Er waren 21 radiale 
kanalen die de rand bereikten en 42 tentakels. Aequorea forskalea heeft 66n tentakel per 
radiaal kanaal en dit leek hier het dubbele. Bij nader onderzoek was tussen elk radiaal kanaal 
dat de zijrand raakte een radiaal kanaal in ontwikkeling, als deze meegerekend werden klopte 
de verhouding 42:42 we1 degelijk. 

Eutonina indicans (fig. 36) 

Het lukte vrij vlot om uit 66n mannelijk en twee vrouwelijke hydromedusen gevangen in de 
jachthaven op 9 mei 2003, een paar hydro'iden te kweken. Mijn primaire voedingspoliepen 
hadden 9 tot 12 (meestal 10) tentakels, verbonden door een web. Hartlaub (1 897) slaagde osk 
in het kweken van primaire voedingspoliepen en zijn exemplaren hadden 1 1 tot 13 tentakels. 
Er zijn bij primaire voedingspoliepen geen duidelijke verschillen met deze van Eucheilota "aclie 
ik eerder al kweekte. Secundaire voedingspoliepen en voortplantingspoliepen vertonen betere 
kenrnerken om soorten te onderscheiden. Volgens Cornelius (1 995) is ten minste drie mad 
een meer ontwikkelde kolonie gekweekt uit hydromedusen. 



hydromeduse 

De hydromeduse werd zeer zelden aangetroffen in de achterhaven. De dieren zijn er 
ongetwijfeld via de zeesluis binnen gespoeld. Hierna de schaarse vondsten: 

0 1/05/99 verbindingsdok 
28/04/01 verbindingsdok 
02/05/02 Boudewijnkanaal 

2 exx 
1 ex 
1 ex (2 cm) 

Op het strand te Knokke vond ik op 18 april 2001 massaal kwalletjes van deze soort 
aangespoeld. De dagen voor het aanspoelen heerste er een noord- tot noordwestenwind. Van 
half april tot eind mei zijn er regelmatig enkele (1 tot 4) exemplaren te zien in de jachthaven. 
Hieronder de j aarlij kse maxima: 

30 mei 2000 
27 en 28 mei 2001 
24 april2002 
1 3 en 19 mei 2003 

12 exx 
talrijk 
4 exx 
resp. >10 en talrijk 

Deze soort wordt vaak gemeld tussen eind april en begin rnei van diverse plaatsen langs de 
Belgische kust (Kerckhof, 1993; Mares, 1994; Vanhaelen, 1995). 
De volwassen hydromeduse wordt maximaal 35 mm breed, met kenmerkend veel tentakels, 
tot 230 in aantal. Er zijn geen laterale cirri. Op de rand van het scherm bevinden zich 8 
marginale statocysten met elk ongeveer 12 statolyten. De korte maag hangt aan een lange 
conische steel en reikt tot net onder de schermrand. De 4 gonaden reiken van net onder de 
basis van de maagsteel tot bijna aan de schermrand. De gonaden en de maag zijn 
sepiakleurig. 
Russell (1953) geeft een beschrijving naar Hartlaub (1897) van dieren van 2 mm breedte en 
met slechts 8 marginale tentakels. Daama worden alleen gegevens vermeld van dieren vanaf 
12 mm breedte. Hoe zouden ze emit zien met een scherrnbreedte tussen 2 en 12 mm? Op 
11/05/01 ving ik 2 ex van 5 mm met 8 tentakels. Op de radiale kanalen waren de gonaden 
enkel ontwikkeld aan de schermrand. Tussen de tentakels bevonden zich telkens 4 
rudimentaire bulbi die het begin zijn van nieuwe tentakels, zodat de exemplaren weldra 40 
tentakels zouden dragen. De 8 statocysten hadden elk nog maar 3 statolyten. 

Clytia hemisphaerica 

Een hydroyde kon ik aantreffen in het Verbindingsdok (achterhaven) op 18 juni 1999 en op 
een groenwiertje in de jachthaven op 05 juni 2003. 

hy dromeduse 

In het Verbindingsdok heb ik ze slechts tweemaal aangetroffen. Op 27 rnei 2000 ving ik een 
10-tal ex en op 07 mei 2003 schepte ik lukraak 1,4 liter water bij een kaaimuur en telde daarin 
7 ex met een schermdiameter tussen 1,5 en 5 mm. 

In de jachthaven is deze soort aanwezig tussen eind april en half septernber, soms rnassaal in 
de tweede helft van mei, behalve in 2002. Er is een eerste piek in mei, een schijnbare 



afwezigheid in de tweede helft van juni en een tweede piek in volle zomer. Soms worden 
heel kleine exemplaren aangetroffen met een schermdiameter van 2 - 3 mm. 

Gonothyraea loveni 

Deze poliep kan lage zoutgehaltes verdragen. Kolonies werden gevonden op 5 september 
1999 aan de voormalige overzet te Lissewege in het Boudewijnkanaal. Op de gonothecae 
(omhulsels van de voorplantingspoliepen) waren duidelijk de vastzittende meduso'iden 
(rudimentaire medusen, bengelend in de opening van de gonothecae) zichtbaar. Deze 
meduso'iden worden niet losgelaten maar produceren planulae die zorgen voor de verspreiding 
van de soort. Op 5 april2001 werden ze ook in het Handelsdok te Brugge, ongeveer 15 km 
landinwaarts, gevonden, opnieuw met meduso'iden. Eind april tot half juni 2003 was deze 
soort zeer algemeen bij de pontons en tegen de laagwaterlijn langs de kademuren van de 
jachthaven, ook nu weer met meduso'iden. 

Obelia spec (fig. 37) 

Het herkennen van de hydro'iden van het geslacht Obelia is niet eenvoudig. Toch kon ik er 
enkele determineren. In de jachthaven komt de hydrdide van 0. longissima voor. Op 28 
augustus 2003 vond ik in de infralitorale franje in de Baai van Heist hydro'iden van Obelia 
longissima en Obelia bidentata, beide soorten lieten medusen 10s. In de achterhaven leeft de 
hydro'ide van Obelia dichotoma. Laomedeaflexuosa waarvan sprake is in het artikel van E. 
Dumoulin (1998) zal waarschijnlijk een foutieve determinatie geweest zijn en verrnoedelijk 
0. dichotoma betreffen (pers. meded. van de auteur). De identificatie van de bijhorende 
hydromeduse stelt problemen. Tot op heden zijn geen morfologische kenrnerken 
gepubliceerd om ze te onderscheiden. Cornelius (1995) beschrijft twee types 'Obelia 
lucifera' en 'Obelia fimbriata'. Obelia longissima zou een meduse produceren van het type 
0 .  fimbriata, Obelia dichotoma en Obelia geniculata produceren medusen die lijken op 0. 
lucifera. Van Obelia bidentata is geen volwassen medusestadium beschreven. Een indicatie 
voor de identiteit van de medusen zou kunnen het tijdstip van de vondst zijn (Hayward & 
Ryland, 1995). 0. dichotoma en 0. bidentatu zouden medusen produceren in het midden en 
op het einde van de zomer, 0. geniculata van maart tot september, 0. longissima ongeveer in 
maart-april, doch ik zag productie van hydromedusen eind augustus. 
De twee types worden als volgt onderscheiden (in volwassen stadium): 
- schermdiameter 2.5 mrn, gonaden halfkeg de radiale kanalen, minder dan 100 marginale 
tentakels. 0. lucifera 
- schermdiameter 4 rnm, gonaden bij de rand van het scherm, tot 200 marginale tentakels. 

0. Jirn briata 
In april en mei werden vaak Obelia-medusen aangetroffen, zowel in de achterhaven als in de 
jachthaven. Steeds staan de gonaden op de rand of er toch dicht bij, maar het aantal tenhkels 
was steeds minder dan 100. Vermoedelijk zijn het jeugdige 0. longissima gezien het tijdsiip 
en de plaats van de gonaden, jeugdig omdat het aantal tentakels minder dan 100 (45 tot 88 
geteld) was. 
Op 1 juli 1999 ving ik in het verbindingsdok (achterhaven) tientallen Qbelia3s, gezian het 
tijdstip en de aanwezigheid van de hydro'ide, waarschijnlijk van 0. dichotoma, 
Op 28 juli 2003 ving ik in de jachthaven een ex van het type 0 .  lucfera met 3 1 tentdcels. Op 
7 april 2003 verzamelde ik te Lissewege in het Boudewijnkanaal een ex van het type 6). 

fimbriata met een schermdiameter van 4 mm, gonaden op de rand en 50 tentakels. 



Ten slotte kon ik op 29 juli 2003 met een planktonnet 1 exemplaar vangen in de jachthaven, 
met 3 1 tentakels, de gonaden situeerden zich op 113 van de rand (type 'lucifera'). 

Een onbekende Eirene 

Op 09 augustus 2002 ving ik in de jachthaven een hydromeduse met een diameter van 
ongeveer 1.5 cm. De jelly is zeer dik, zodat de ongesteelde maag toch aan het velum komt. 
De maag heeft zwart pigment aan zijn distale en proximale zijde. De gonaden hebben 
opvallende zwarte vlekken (4 of 5 per gonade, met het blote oog zichtbaar). Gonaden en 
maag zijn groenachtig van kleur. De 16 tentakels zijn niet hol en hebben geen cirri. Tussen de 
tentakels liggen 3 rudirnentaire bulbi. Tussen elke bulbus (van een tentakel of een 
rudimentaire bulbus) bevindt zich een statocyst (ongeveer 64 in totaal) met 1 tot 4 statolyten 
erin. De basis van de tentakels is roodachtig en heeft een uitstulping aan de binnenzijde van 
de scherrnrand. Van de Belgische kust is er slechts e6n Eirine-soort bekend, maar mijn 
specimen heeft een veel te korte maagsteel om een Eirene viridula te zijn en bezit teveel 
tentakels voor een exemplaar van die grootte. 

onbekende Eirene, geconserveerd in formaline, 8,5 maal vergroot. 



Afwijkende vormen bij hydromedusen 

Het is bekend dat bij kwalachtigen vreemde afwijkingen voorkomen. Hierna enkele 
voorbeelden ervan, steeds bij gezonde dieren, een pracht wegens hun eigenaardig uiterlijk en 
zeldzaamheid: 
23/07/02 jachthaven een Nemopsis bachei met 5 radiale kanalen en 5 tentakelbulbi 
Dezelfde afwijking werd we1 eens vastgesteld door Tulp (2001) 
25/06/03 jachthaven een Nemopsis bachei met 5 radiale kanalen en 5 tentakelbulbi 
26/07/03 jachthaven een Eucheilota maculata met 3 radiale kanalen 
26/07/03 jachthaven een Clythia hemisphaerica met 3 radiale kanalen 
2610703 jachthaven een Nemopsis bachei met op elke bulbus slechts 1 knotsvormige 
tentakel 
28/07/03 jachthaven idem, maar op S n  bulbus is die ene knotsvormige tentakel in 
tweeen gesplitst, waardoor er twee knotsvormige tentakels op CCnzelfde steel staan. 
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Summary 

During five years, medusae and their sessile stage were investigated in the environment of 
Zeebrugge (Belgium). As an amateur, I am restricted to investigations near the edge of the 
water. There is also a restriction in the way of collecting and in research later on. In spite of 
the primitive approach the results outshine the expectations. Two species of Ctenophores, 4 
species of Scyphozoa and 17 species of hydromedusae were collected. The hydroid has been 
reared from the medusa in 7 species (Nemopsis bachei, Eucheilota maculata, Eutonina 
indicans, Sarsia tubulosa, Rathkea octopunctata, Aequorea vitrina and Margelopsis 
haeckeli). For certain species this investigation yielded some new data on morphology, such 
as the development of the club-shaped tentacles of Nemopsis bachei and the variability of 
Eucheilota maculata. In Ctenophora the occurrence is related to the relation predator-prey. 
Separed populations of Aurelia aurita have settled in the inner and outer port. For this 
species the occurrence in summer is related to the winter temperature of the sea-water. A 
theory is proposed explaining the origin of young medusae, the movement with mass of 
water, occurrence or absence in the marina according to the tide, concentrations of medusae at 
sea and the washing up ashore. Abnormalities in the number of gonads are as frequent as in 
the beginning of the last century. The formaly reported (De Blauwe, 2001) Pelagia noctiluca 
appeared to be the young pelagia-form of Cyanea lamarcki. Fairly young medusae of 
Chrysaora hysoscella and Rhizostoma octopus indicate the possible occurrence of 
scyphistomae in the neighbourhood. In Hydrozoa some remarkable observation were made. 
The life cycle of Margelopsis haeckeli could be followed in captivity. This yielded a hydroid 
developing more oral tentacles than formerly reported. A hydroid and hydromedusae were 
collected in the month of september, being a late observation. Rathkea octopunctata is 
indigenous in the inner port and occurs in great numbers every year. The hydroid was found 
in Belgium for the first time. Cultivated hydrants of the latter species grew larger than 
formerly reported. For Nemopsis bachei a vector of introduction is proposed. Rearing the 
hydroid yielded specimens conform the description of Kiihl (1962). It was proved that the 
hydroid occurs in the marina by discovery of a reduced polypoid. The difficulty of finding 
the hydroid in nature is explained. The development from young medusae and the origin of 
the club-shaped tentacles is given. The number of normal tentacles is compared with 
observations on other find-spots. An explanation is given for the occurrence of Melicertum 
octocostatum in the inner port. It is probable that Eucheilota maculata and Eucheilota 
Jlevensis represent one variable species. Eucheilota's were even fomd with 3 cirri at both 
sides of a tentacle. The variability might be related to the conditions of life. The stolon of 
the hydroid is smooth, in contrast with Cornelius (1995). There are indications that the 
hydroid of Aequorea vitrina occurs in the inner port of Zeebrugge and in the Netherlands in 
'het Grevelingenmeer'. The hydroid was cultivated fiom the medusae. Aequorea forskalea 
was collected in the marina. A description of an unknown or deviated Eirene is given. At last 
abnormalities of some hydromedusae are enumerated. 



Figuur 1 Figuur 2 
Beroe gracilis (rneloenkwalletje) Aurelia aurita (oorkwal) met 6 gonaden 
met 2 zeedruifjes in de maag. 

Figuur 3 
Aurelia aurita (oorkwal) met 5 gonadcn 



Figuur 4 
Sarsia tubulosa, voedingspoliep 

Figuur 5 
Sarsia tubulosa, hydromeduse lnct gedccl tcl i,j I< i i~gct rol\ I\cil it~iiiigstccl, 



Figuur 6 
Ectopleura dumortieri, hydroi'de met hydromedusen in ontwikkeling 

Figuur 7 Figuur 8 
Ectopleura dumortieri, Ectoplezu.cr dumorliori, 
net losgelaten hydromeduse in de natuus gcvangcri hydso~ncduse 

-- -- 



Figuur 9 Figuur 10 
Margelopsis haeckeli, Margelopsis haeckeli, 
hydro'ide gekweekt uit een rustei hydromeduse, mannetje 

Figuur 11 
Margelopsis haeckeli, hydrorneduse met I-usteieren in ontwikkeling 

-. - - 



Figuur 12 
Rathkea octopunctata, hydro'ide 

Figuur 1 3 Figuur 14 
Rathkea octopunctata, hydromeduse Rathkea octopunctata, hydromeduse 
in de asexuele voortplantingsfase, mannetje in de sexuele voortplantingsfase 
met meduseknoppen am de maagsteel 



I Figuur 15 I 
~ i t h k e a  octopunctata, 
vrouwtje in de sexuele 
voortplantingsfase 
(enkel eieren aan de 
maagsteel) 

Figuur 16 
Rathkea octopunctata, 
vrouwtje in de overgangsfase 
(meduseknop en eieren zijn 
sarnen amwezig op de maagste 



Figuur 17 
Bougainvillea ramosa, voedingspoliepen en meduselaoppen 

Figuur 18 
Bougainvillea ramosa, 
voedingspoliep en meduseknoppen 



Figuur 20 Figuur 21 
Nemopsis bachei, hydroiden Nemopsis bachei, hydroiden 
(60 x vergroot), het exemplaar (60 x vergroot) 
onderaan is losgemaakt en 
afgebeeld in zijaanzicht 

Figuur 22 Figuur 23 
Nemopsis bachei, tentakelbulbus met Nemopsis bachei, tentakelbulbus, de twee 
typisch twee knotsvormige tentakels middelste tentakels zi.jn nog niet helemaal 
en lange tentakel gecontracteerd tot knotsvormige tentakels 



Figuur 24 Netnopsis bachei, exemplaar met uitzonderlijk 5 gonaden in plaats van 4 

Figuur 25 Melicertum octocostatum, tegenlichtopnaw 

---- -- - -- 



Figuur 26 
Eucheilota maculata, voedingspoliepen in cultuur 

Figuur 27 Figuur 28 
Eucheilota maculata, in de natuur Eucheilota maculata, 
verzameld, steel met links een pas losgelaten hydromeduse 
voedingspoliep en rechts een 
voortplantingspoliep 



Figuur 29 Figuur 30 
Eucheilota maculata, Eucheilota maculata, tentaltels 
maag met zwarte pigmentvlekken met tussenin een statocyst met statolyten 

Figuur 3 1 Figuur 32 
Eucheilota maculata, gonade met Eucheilotc~ mc~culatu, 
vastzittende en losgelaten eicellen tentakcls 111ct aan bcicic zi.jcicn 3 cirri 

- -- -- 



Figuur 33 
Aequorea vitrina, hydromeduse 

Figuur 35 
Aequorea forskulea, 
hydromeduse 

Figuur 34 
Aequorea vitrina, 
jonge hydro'ide met primaire voedingspoliep 



Figuur 36 
Eutonina indicans, 
hydromeduse met spiegelbeeld tegen het wateroppervlak 

Figuur 3 7 
Obelia spec., hydromeduse van het type Obeliafimbriata 


