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P. Huwae:
STYELA CLAVA HERDMANN, 1882, 

NIEUW VOOR NEDERLAND

Op 11 maart 1974 verzamelden M. Lavaleye en P. Huwae in de 
veerponthaven van Den Helder een aantal exemplaren van een 
tunicaat (manteldier) die nieuw voor ons land genoemd mag wor
den. Prof. Dr. W. Vervoort van het Rijksmuseum van Natuurlijke 
Historie te Leiden determineerde het dier op Styela clava Herd- 
mann 1882.
Deze soort kwam vroeger alleen voor in Japan, Korea, Siberië en 
de Zee van Okhotsk, maar in 1953 is het dier ook in Europa ge
vonden .
In dat jaar nl. beschreef D.B. Carlisle deze soort ais Styela 
mammiculata naar een viertal ex. die bij Plymouth gevonden wa
ren. Millar (1970) noemt Styela mammiculata een synoniem van

Styela clava en zegt dat deze soort aan de zuid
kust van Engeland voorkomt (soms massaal) in on
diep water op havenwerken en stenen. De heer La- 
court vond op 21-6-1971 aan de overkant van het 
Kanaal bij Dinard in Bretagne een drietal ex.
Nu de soort ook in Nederland gevonden is, lijkt 
het er dus op dat Styela clava zich aan het uit
breiden is. Styela clava is vrij gemakkelijk te 
herkennen, ze kan een lengte van 12 cm bereiken, 
de huid is leerachtig, gerimpeld en de kleur is 
bruin. De vorm is langgerekt met een duidelijk 
smallere basis dan de bovenzijde (zie fig. 1).
Vijf exemplaren werden bij de laagwaterlijn ver
zameld en 3 bevinden zich thans in de collectie 
van het R.M.N.H. te Leiden. Gezien de genoemde 
vindplaatsen is het waarschijnlijk dat Styela 
clava ook op andere plaatsen in ons land voor
komt.
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