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NJEUWE WAARNEMINGEN VAN DE KNOTSZAKPIJP, STYFl A Ol AVA 
HERDMAN, 1882, LANGS DE BELGISCHE OOSTKUST.

E. D u m o u l i n

Op 19 augustus 1986 deed C. d'Udekem d'Acoz de eerste waar
neming voor ons land van S ty e la  c lava Herdman. Het betrof een 
geisoleerd, in situ levend exemplaar van een golfbreker te Al- 
bertstrand (gemeente Knokke-Heist).

Zo'n 2 à 2,5 km Z.W.-waarts van de eerste vindplaats, m.n. 
op de oostelijke strekdam van de haven van Zeebrugge ontdekte on
dergetekende in januari '87 op betonnen blokken nog enkele 10- 
tallen exemplaren van de betreffende Tunicaat. De betonnen blok
ken zijn ongetwijfeld afkomstig uit het water van ergens rond de 
voorhaven. Momenteel staan ze op de dam, langs de N.O.-kant van 
de gas-terminal, in rijen opgestapeld. Tijdens hun verblijf in 
het water hebben zich op deze blokken allerlei organismen kunnen 
vestigen; naast de Knotszakpijp (217 ex. verspreid over twee 
blokken) waren verder aanwezig : Zeepokken (overvloedig, tot op 
de Tunicaat zelf toe); de mollusken Oia¿¿o¿triea "gtga¿" (Thun
berg) (massaal), Oóteea e d u lis L. (diverse ex.) en O iepida la  
fio/uilcata (L.) (algemeen); uitgedroogde hydroidpoliepen, wieren 
en enkele sponssoorten.

Deze waarneming toont aan dat de vondst van C. d'Udekem d'A
coz niet éénmalig is en dat S ty e la  c lava Herdman op nog andere 
plaatsen aan de oostkust te verwachten is. Ik denk hier onder 
meer aan de vele dammen en havenhoofden van de Zeebrugse buiten
haven. Waarschijnlijk is de soort ook al talrijker dan men zou 
vermoeden in ons faunagebied doorgedrongen. Ais de omstandighe
den aan de oostkust gunstig blijven zal de Knotszakpijp zich mo
gelijks ook in ons land blijvend kunnen vestigen.
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