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Wetenschappelijke naam
Fenestrulina delicia Winston, Hayward & Craig, 2000 [1]

Het venstermosdiertje werd voor het eerst ontdekt in Maine (Verenigde 
Staten), in 1994. Of die daar inheems is, is niet geweten. Momenteel komt 
het venstermosdiertje voor langs de kust van Frankrijk tot Zweden. Ook 
aan de Belgische kust is de soort terug te vinden sinds 2009. Door de vele 
verspreidingsmanieren, bv. via schelpdiertransport, schepen of op drijvend 
plastic, is de kans reëel dat de soort zich nog verder zal verspreiden.
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Oorspronkelijke verspreiding

De soort werd in 1994 voor het eerst waargenomen in Maine (Verenigde Staten), later werd 
hij ook gevonden langs de westkust, meer bepaald in Alaska en San Francisco [2]. Of het 
diertje hier ook zijn oorsprong vindt is niet geweten. 

Eerste waarneming in België

Het venstermosdiertje werd voor het eerst waargenomen in België in 2009, in Lombardsijde 
[3].

Verspreiding in België

Pas sinds 2009 zijn venstermosdiertjes langs de Belgische kust waargenomen [3]. Sinds 
er een determinatiesleutel [4] werd gepubliceerd voor Bryozoa voor België en Nederland, 
hebben natuurliefhebbers het venstermosdiertje al in verschillende kolonies kunnen vinden, 
ondermeer op aangespoeld plastic [5]. 

Verspreiding in onze buurlanden 

In Nederland werd de soort voor het eerst gezien in 2005. Het venstermosdiertje werd daar 
gevonden op lege mosselschelpen, op een diepte van 5 à 10 meter, nabij Goesse Sas. In 
2011 werd de exoot ook aangetroffen in de Anna Frisopolder (Schelde). In Zierikszee en 
St. Annaland werd het mosdiertje in 2012 gevonden. Het wordt nu aangenomen dat de 
soort in de volledige Oosterschelde verspreid is [2]. 

Vanaf 2002 werd de soort in Groot-Brittannië aangetroffen [6] en vijf jaar later werd de soort 
ook in Normandië gevonden [2]. In mei 2008 werd de soort aangetroffen langsheen de 
Franse Atlantische kust, van het noorden tot Pleneuf-Val-Andre (Noord-Bretagne) [5]. Naar 
het noorden toe werd het venstermosdiertje tot Helgoland (Duitsland) gevonden, waar 
ze zich hadden vastgehecht op bruine algen. Deze algen zouden oorspronkelijk van het 
Engels Kanaal gekomen zijn [5]. De meest noordelijke waarnemingen van de soort vonden 
plaats in de Shetlandeilanden (Schotland) en tussen Bergen en Trondheim (Noorwegen) [7].

Wijze van introductie

Vaak groeit het venstermosdiertje op schelpen van mosselen. Daardoor veronderstelt 
men dat de import van bivalven voor de aquacultuur een belangrijke vector is. Zo worden 
de oesters Crassostrea gigas en mosselen nog steeds geïmporteerd uit andere landen, 
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waardoor uitheemse epifauna mee kan reizen [8]. Als secundair verspreidingsmechanisme 
kunnen ze meeliften op scheepsrompen, algen en plastic afval, dat meegesleurd wordt 
door de stromingen [5]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Kolonies van de mosdiertjes werden zowel op natuurlijke (zoals algen) als artificiële (zoals 
dammen) substraten teruggevonden. Na introductie kunnen de diertjes zich gemakkelijk 
vestigen door de toename aan artificiële substraten in de Noordzee, zoals de funderingen 
van de offshore windmolenparken. Deze structuren worden door veel exoten, waaronder 
het venstermosdiertje, gebruikt als ‘stapstenen’ om zich verder te kunnen verspreiden [5, 9]. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De mosdiertjes kunnen zich naast de aanhechting aan bv. plastic of wier, eveneens 
verspreiden via biofouling of aangroei op scheepsrompen [5, 8, 9]. 

De gevoeligheid van de soort aan omgevingsomstandigheden, zoals saliniteit en 
temperatuur, is nog niet onderzocht. Het is dus niet geweten of de soort zich ook zou 
kunnen vestigen in regio’s met een kouder of tropisch klimaat. 

(Potentiële) effecten en maatregelen

Door de aanhechting van ventersmosdiertjes aan scheepsrompen kunnen schepen meer 
weerstand ervaren tijdens het varen, wat tevens het brandstofverbruik doet toenemen. 
Dit heeft economische gevolgen en de verwijdering van biofouling is zeer intensief werk 
[10]. Voor deze specifieke soort zal het effect van biofouling wellicht gering zijn tegenover 
andere soorten – zoals mossels en oesters – door de eerder kleine omvang van het 
organisme. Echter, intensieve studies over het effect van de soort als biofouler werden nog 
niet uitgevoerd [5]. 

Specifieke kenmerken

Een individueel mosdiertje binnen een kolonie wordt een zoöid genoemd en bestaat uit 
een cystide en een polypide. De cystide is de harde buitenste laag. De polypide bestaat 
uit de lofofoor en het viscera. Het lofofoor kan weer ingetrokken worden en bij sommige 
soorten zit er dan een operculum over. De cilia op de tentakels zorgen voor een stroming 
dat voedsel naar de mond brengt [11].
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Bryozoa zijn hermafrodiet (tweeslachtig). De larven zijn positief fototaxis en zwemmen naar 
het licht toe. Later worden ze negatief fototaxis en zwemmen naar de bodem, waar ze 
zich vasthechten. Eens ze daar zijn, bepalen de chemische stoffen in het water of het 
een geschikte spot is om te blijven. Als dat het geval is wordt er een klevend materiaal 
afgescheiden. Hierna wordt de larve een ancestrula en begint deze een nieuwe kolonie. 
De ancestrula ontstaat door seksuele voortplanting, maar de kolonie die daaruit voortkomt 
ontstaat door aseksuele voortplanting [11, 12]. 

In figuur 1 is een kolonie van venstermosdiertjes te zien. De laterale poriën van het 
venstermosdiertje zijn gedeeltelijk verborgen door calcificatie van de zoöidale rand en de 
ovicel is transversaal geribbeld [5]. 
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