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Wetenschappelijke naam
Ammothea hilgendorfi (Böhm, 1879) [1]

De zebrazeespin Ammothea hilgendorfi kwam oorspronkelijk enkel voor aan 
de kustgebieden in het tropisch en noordelijk deel van de Stille Oceaan, maar 
via internationale scheepvaart werd de soort tot in de Middelandse Zee 
(1979, Lagune van Venetië) en tot aan de Britse kust (1978, Southampton) 
getransporteerd. Van hieruit verspreide de soort zich verder in het zuiden van 
Engeland richting de Noordzee. De eerste waarnemingen in de Noordzee dateren 
van 2010 (Essex, Engeland). Het is niet gekend of de soort een negatief effect 
heeft op het ecosysteem.
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Oorspronkelijke verspreiding

De zebrazeespin is afkomstig uit kustgebieden in het tropisch en noordelijk deel van de 
Stille Oceaan [2]. Deze soort leeft in de tropische en gematigde litorale zone van Zuidoost 
Azië (o.a. Japan) [3] en de westkust van Amerika (o.a. California, Mexico) [4]. 

Eerste waarneming in België

In 2013 werd de exoot Ammothea hilgendorfi voor de eerste keer geïdentificeerd uit een 
staal van de Hinderbank, ongeveer 30 km van de kust verwijderd. Twee specimens waren 
aanwezig in het grofkorrelige bodemstaal, bekomen op een diepte van 31 meter [5].

Verspreiding in België

De huidige verspreiding binnen België is tot op heden onbekend.

Verspreiding in onze buurlanden

In Europa werd Ammothea hilgendorfi voor het eerst aangetroffen in de lagune van Venetië 
(Middelandse Zee) tussen 1979 en 1981 [6-8]. De zebrazeespin werd in dezelfde periode 
(1978) gemeld aan de Britse kust in Southampton Water [9, 10], van waaruit deze soort zich 
langzaam verder verspreidde. De eerste Noordzeewaarnemingen dateren van 2010 en 
situeren zich in het Britse Blackwater estuarium, Essex [11].

In augustus 2013 werden de eerste waarnemingen van Nederlandse exemplaren in de 
Oosterschelde bij Zierikzee bevestigd [12]. In twee bodemmonsters werden maar liefst 17 
exemplaren aangetroffen. Een mannelijk exemplaar droeg eierzakjes en twee vrouwtjes 
bevatten eieren die zich in een vergaande staat van ontwikkeling bevonden. Dit laatste, 
samen met het grote aantal gevonden exemplaren, wijst er op dat Ammothea hilgendorfi 
waarschijnlijk al eerder in de Oosterschelde is gearriveerd en zich hier succesvol aan het 
vestigen is [13].

 
Wijze van introductie

Het is onduidelijk hoe de soort in de Oosterschelde terecht is gekomen. Hoogstwaarschijnlijk 
vond de introductie naar Engeland plaats via internationale scheepvaart [2]. Van daaruit is 
het mogelijk dat enkele exemplaren naar Nederland werden getransporteerd via de import 
van schelpdieren of de pleziervaart [2]. 
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Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

In Poole Harbor (Zuid-Engeland) bleek Ammothea hilgendorfi in staat zich binnen de vijf 
jaar vanaf pontons in een jachthaven naar de naburige rotsachtige kusten te verspreiden 
en daar lokaal ‘superabundante’ voorkomens aan te nemen [11]. In Nederland geven de 
steekproeven ook hoge lokale dichtheden aan [12]. Verdere verspreiding in de Noordzee is 
daarom zeker te verwachten.

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Daar de soort geen dispersieve fase kent in de levenscyclus, verwacht men dat de 
verspreiding van Ammothea hilgendorfi eerder traag zal zijn, tenzij menselijke activiteiten 
(scheepvaart, schelpdiertransport) de verspreiding van de soort verder in de hand werken 
[14]. 

(Potentiële) effecten en maatregelen

Ammothea hilgendorfi leeft op sediment, mosselaggregaties en zeewier. Ze zijn ook te 
vinden op stekelhuidigen (zeekomkommer en zeesterren) [15, 16] en hydroïdpoliepen [17]. Het 
is niet geweten of de soort een negatieve ecologische impact uitoefent [18]. Theoretisch 
gezien kan er echter wel concurrentie voor voedsel en ruimte zijn met andere inheemse (en 
geïntroduceerde) zeespinnen of andere fauna [14].

Specifieke kenmerken

Zeespinnen (klasse Pycnogonida) onderscheiden zich van de spinnen (klasse Arachnida) 
doordat ze wereldwijd voorkomen in de oceaan. De meeste zeespinnen zijn slechts enkele 
mm groot en moeilijk uit elkaar te houden. Enkele soorten worden inclusief poten 2 cm 
groot, zoals het michelinmannetje (Pycnogonum litorale), de Rode zeespin (Nymphon 
rubrum) en de zebrazeespin (Ammothea hilgendorfi) [12]. De autochtone Rode zeespin 
is eenvoudig te onderscheiden van de zebrazeespin. De eerste soort is slanker qua 
lichaamsbouw en egaal licht tot donker roodbruin gekleurd [13]. De zebrazeespin heeft een 
opvallende robuustere lichaamsbouw en duidelijke bruine tot paarsige dwarsbanden op 
een voornamelijk geelbruin lichaam en poten, en een opvallende rode band op het lichaam 
[18]. 

Volwassen zebrazeespinnen vertonen geslachtsdimorfie [19]. De vrouwtjes van de 
zebrazeespin zijn iets groter (poot- en lichaamslengte) dan de mannetjes, die wel iets 
bredere lichamen hebben [19]. De holle poten van dit type zeespinnen worden gebruikt voor 
de ontwikkeling en opslag van de geslachtscellen. De vrouwtjes produceren eierzakjes die 
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door de mannetjes opgepakt en bevrucht worden. Mannelijke zeespinnen paren meestal 
met meer dan één vrouwtje en omgekeerd, wat polyandrie wordt genoemd [20]. Het zijn ook 
de mannetjes die de broedzorg voor hun rekening nemen. Onder hun buik hebben ze een 
extra paar pootachtige aanhangsels: de ovigeren. Hiermee dragen ze bevruchte eierzakjes 
tot de larven uitkomen [21]. 
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