
Wormen - 555

Wetenschappelijke naam
Boccardia proboscidea Hartman, 1940 [1]

Boccardia proboscidea is een borstelworm die van nature voorkomt in de 
noordoostelijke Stille Oceaan. Tegenwoordig komt de soort ook voor in tal 
van gematigde streken, waaronder België (sinds 2011), Nederland, Schotland 
en Spanje. De borstelworm is wellicht in Europa geïntroduceerd via schelpdieren 
voor aquacultuurdoeleinden, maar transport via scheepvaart behoort ook tot 
de mogelijkheden. Hij kan matten vormen die inheemse invertebraten verdringen 
en kan op deze manier een gevaar vormen voor de biodiversiteit.
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Oorspronkelijke verspreiding

Boccardia proboscidea is afkomstig uit de noordelijke Stille Oceaan en komt van nature 
voor langs de westkust van Noord-Amerika [2]. 

Eerste waarneming in België

In 2011 werd Boccardia proboscidea voor het eerst ontdekt in de zuidelijke Noordzee [3].

Verspreiding in België

De soort komt in beperkte aantallen voor in efemere (tijdelijke) habitats langsheen de 
Belgische kust (d.w.z. habitats met beperkte fauna en flora tijdens de winter en herkolonisatie 
tijdens de lente). De soort heeft zich allicht permanent gevestigd in ons land, daar hij sinds 
zijn ontdekking in 2011 al meerdere malen aangetroffen werd. In België wordt de soort 
zowel in Koksijde, Oostende als Zeebrugge waargenomen. Boccardia proboscidea wordt 
gevonden op strandhoofden in de lagere intertidale zone en hoger, tussen zeepokken, 
groene algen en kleine mosselen. Daar is het vaak de enige spionide worm, die vaak in 
grote aantallen voorkomt [3]. 

Verspreiding in onze buurlanden

De soort werd voor het eerst in 1996 gesignaleerd in Europa, langs de Spaanse Baskische 
kust [3]. De soort werd ook aangetroffen langs de Iberische kust [4, 5], in de Golf van Biskaje. 
Langs de kust van Schotland werd de soort waargenomen op het eiland Skye [6].

In Nederland werd het voorkomen Boccardia proboscidea gemeld in Vlissingen, Borssele, 
Zierikzee, Goese Sas en Yerseke. Daar komt ze vaak voor in artificieel verwarmd zeewater 
(Borssele). Zijn verspreiding wordt hier niet door beperkt [3].  Aan de Franse kust is de soort 
gevonden in de Golf van Biskaje en in het Engels kanaal [7].

Momenteel kent de soort nagenoeg een kosmopolitische verspreiding in gematigde zeeën 
[3].

Wijze van introductie

Boccardia proboscidea komt voor in de buurt van scheepvaartroutes en aquacultuurzones 
voor schelpdieren. Ze werd waarschijnlijk in België en Nederland geïntroduceerd via 
schelpdieren voor aquacultuur. Echter, het transport via scheepsrompen of als larve in 
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ballastwater kan niet uitgesloten worden [3]. Het voorkomen van grote zeehavens met een 
internationaal karakter, zoals Antwerpen en Rotterdam, maakt immers dat scheepvaart 
een voorname introductievector voor uitheemse soorten betreft [8, 9]. Na de primaire 
introductie kan de soort zich vervolgens op natuurlijke wijze verder verspreiden, wat in 
de hand wordt gewerkt door de toename aan antropogene harde structuren. Hierdoor 
hebben zich permanente populaties kunnen ontwikkelen in de zuidelijke Noordzee [3].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Boccardia proboscidea produceert enerzijds capsules met daarin zowel larven als niet-
levensvatbare eieren, waarbij deze laatste als voedsel dienen voor de larven. Hierdoor 
kunnen de larven snel groeien en in slechts 11 dagen uitbroeden als juveniele organismen. 
Zo kunnen er op korte tijd plaatselijk grote populaties ontstaan. Anderzijds produceert 
Boccardia proboscidea planktotrofische larven die langer in de waterkolom verblijven en 
19-36 dagen nodig hebben om te evolueren tot een juveniel stadium [10-12]. Dit bevordert 
de verspreiding van de soort over grotere gebieden [3]. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Boccardia proboscidea komt frequent voor nabij locaties met een uitstroom van stedelijk 
afvalwater. Verhoogde concentraties aan organisch materiaal in het sediment en een lagere 
saliniteit blijken bevorderlijk voor de populatiegroei [13]. Echter, deze gedetecteerde voorkeur 
voor een lage saliniteit is wellicht gerelateerd aan de specificiteit van het onderzoek, waarbij 
het effect van rioolwater op de borstelworm werd nagegaan. De wormen vertoonden een 
voorkeur voor het zoete rioolwater omdat het rijker was aan voedselbestanddelen. De 
soort komt zowel voor in zee- en brakwater, en tolereert eveneens een hoge saliniteit 
vermits hij bij hoogtij voorkomt in poelen [14].

De ontwikkeling van de verschillende types larven wordt beïnvloed door de temperatuur. Bij 
lagere temperaturen (12-17 °C) kunnen de planktotrofische larven zich beter ontwikkelen 
terwijl de kruipende larven het beter doen bij hogere temperaturen (24-28 °C). De soort 
kan bijgevolg binnen een breed temperatuurbereik overleven en zich ontwikkelen, wat de 
dispersiecapaciteit ten goede komt [15]. 

(Potentiële) effecten en maatregelen

Het voorkomen van borstelwormen behorende tot de familie Spionidae (in het Engels ‘mud 
worms’) veroorzaakt ongerustheid bij de oesterkwekers. Een aantal van deze soorten is 
immers in staat om gaten te boren in kalksubstraat, zoals de schelpen van mollusken [16-

19].  Dit veroorzaakt blaren en leidt tot een aanzienlijke reductie in groei en overleving [20]. 
Boccardia proboscidea wordt beschreven als een secundaire boorder [2], echter, sommige 
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Spioniden vertonen in verschillende regio’s een ander gedrag (boren vs. niet boren, kokers 
bouwen vs. geen kokers bouwen) [21].

Boccardia proboscidea is tevens in staat om grote matten van geaggregeerde kokers 
te vormen in vervuilde en gedegradeerde habitats, waarbij ze andere soorten sessiele 
invertebraten wegconcurreert [22-25]. In Mar de Plata (Argentinië) werd de vestiging van 
Boccardia proboscidea in de hand gewerkt door het afvalwater uit riolen. De soort 
domineerde en concurreerde de inheemse mosselsoort Brachidontes rodriguezii weg. 
Daardoor veroorzaakte de opkomst van Boccardia proboscidea een vermindering van de 
soortendensiteit en -diversiteit [26].

Specifieke kenmerken

Boccardia proboscidea heeft een smalle en langwerpige lichaamsvorm, onderverdeeld in 
125 tot 150 segmenten. De soort wordt gemiddeld tussen de 30 en 35 mm lang, maar 
kan ook langer worden. De maximale breedte bedraagt ongeveer 1,5 mm en bevindt zich 
in de buurt van het 8e tot het 16e segment. Deze worm heeft een diep gele tot oranje kleur 
met rode branchiale filamenten [27]. Op de kop is dikwijls een opvallende langwerpig zwarte 
vlek te zien.

De in wezen niet-borende Boccardia proboscidea (secundaire boorder [17]) kan zich snel 
voortbewegen, waardoor hij in de mogelijkheid is efficiënt te vluchten of een nieuwe koker 
te bouwen van zodra hij uit zijn habitat verwijderd wordt [28]. 

Boccardia proboscidea bezit een wijde ecologische amplitude. Hij maakt tunnels van 
verschillende groottes en vormen in modderig tot zandig sediment of hij leeft in bestaande 
tunnels in zachte rotsen en schelpen van mollusken. Hij kan ook aangetroffen worden 
tussen vastgekoekte algen en mossels [2, 4, 11, 18, 27, 29, 30]. De soort staat bekend als een 
indicatorsoort voor organische verrijking van sedimenten en komt dan vaak in grote 
aantallen voor [22, 24, 25].
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