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Wetenschappelijke naam
Mnemiopsis leidyi A. Agassiz, 1865 [1]

De Amerikaanse ribkwal Mnemiopsis leidyi is een beruchte predator van dierlijk
plankton en viseieren. Deze soort kwam oorspronkelijk enkel voor langs de
Atlantische kusten van Noord- en Zuid-Amerika, maar werd in de jaren ‘80
via het ballastwater van vrachtschepen ongewild geïntroduceerd in de Zwarte
Zee. De introductie leidde tot de ineenstorting van het ecosysteem. Sinds enkele
jaren komt de Amerikaanse ribkwal nu ook voor in de Noordzee en werd ze voor
de eerste maal in België waargenomen in 2007. Het is nog onduidelijk wat de
ecologische gevolgen zullen zijn in onze contreien tengevolg van de introductie
van deze exoot.
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Oorspronkelijke verspreiding
Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de Amerikaanse ribkwal strekt zich uit
over gematigde tot subtropische voedselrijke (eutrofe) riviermondingen en kustwateren
langsheen de oostkusten van Noord- en Zuid-Amerika. In Noord-Amerika komt deze soort
voor vanaf Rhode Island tot de Caraïben, terwijl hij in Zuid-Amerika voorkomt ter hoogte
van de Braziliaanse en Argentijnse kusten [2, 3].

Eerste waarneming in België
De aanwezigheid van de Amerikaanse ribkwal in het studiegebied werd voor het eerst
aangetoond via genetische analyse van stalen met ribkwallen, die tussen augustus en
november 2006 in de Westerschelde nabij Borssele (Nederland) genomen waren [4]. De
eerste waarneming in België vond plaats in 2007, in de haven van Zeebrugge [5].

Verspreiding in België
Twee jaar na de eerste waarneming werd de Amerikaanse ribkwal langsheen de volledige
Belgische kustlijn aangetroffen, zowel in de havens als 27 km uit de kust, ter hoogte van
het offshore windmolenpark C-Power (Thorntonbank). Waarnemingen van adulte dieren in
de koudste wintermaanden – zelfs tijdens de uitzonderlijk koude winter van 2010 – duiden
erop dat de soort zonder problemen onze winters overleeft. Deze exoot kan lokaal in grote
aantallen voorkomen: zo zwommen er in oktober 2010 in de Oostendse Spuikom tot 17
Amerikaanse ribkwallen per m³ water, terwijl op zee maximaal één exemplaar per m³ werd
gerapporteerd [6, 7].
In 2011 en 2012 werd een grote bemonsteringscampagne ondernomen. In een aantal
stations op het Belgische deel van de Noordzee werden maandelijks planktonstalen
genomen [8]. Resultaten toonden aan dat Mnemiopsis leidyi vooral vanaf augustus tot
december voorkomt. De ribkwal werd toen aangetroffen in de havens van Oostende en
Zeebrugge, de Westerschelde en op zee, maar nooit verder dan op 30 km van de kust.
Populatiedichtheden waren – vergeleken met de Zwarte Zee – relatief laag (≤0,5 individuen
per m³). Relatief hoge densiteiten werden gerapporteerd in september 2012 in de haven
van Oostende (tot ruim 18 individuen per m³) en in oktober 2012 in het Schelde-estuarium
(tot bijna 2 individuen per m³). Beide locaties worden gekenmerkt door halfopen bekkens
met een milde hydrodynamica, wat de groei van grotere populaties ten goede komt. De
Westerschelde en de havens langs de Belgische kust functioneren als een soort van
broedplaatsen voor de Amerikaanse ribkwal. Dit werd bevestigd door de vondst van larven
van Mnemiopsis leidyi tijdens de herfst- en wintermaanden in deze gebieden [8].
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In het najaar van 2014, het voor- en najaar van 2016 en het najaar van 2018 werden
eveneens grote aantallen van de Amerikaanse ribkwal aangetroffen tijdens de Belgica
-monitoringscampagne van ILVO, ter hoogte van de Thornton- en Hinderbanken
(respectievelijk 30 en 60 km in zee), gebruik makend van een 22 mm boomkornet [9].
Gebieden met hoge dichtheden kunnen lijden onder de predatie en competitie van deze
uitheemse ribkwal [8]. Door de hoge antropogene druk zou de Noordzee net zo kwetsbaar
kunnen zijn als de Zwarte Zee [10-15]. Een geringe verandering in omgevingscondities zou
reeds een exponentiële toename van de soort in de hand kunnen werken [16]. Kwallen die
zich voeden met andere kwallen, zoals de inheemse Beroe gracilis (i.e. een natuurlijke
predator van zeedruifjes Pleurobrachia pileus), kunnen optreden als natuurlijke vijand van
Mnemiopsis leidyi [17]. Zo heeft de meloenkwal Beroe ovata in de Zwarte Zee de uitbraak
kunnen inperken [8, 18, 19].

Verspreiding in onze buurlanden
De eerste introductie in Europa was in de Zwarte Zee, waar de Amerikaanse ribkwal via het
ballastwater van schepen terechtkwam en in het jaar 1982 voor het eerst opgemerkt werd
[20]
. Tegen de zomer van 1988 had de soort zich al over de volledige Zwarte Zee verspreid
met gemiddelde dichtheden tot 310 kwallen per m³ (ongeveer 1 kg natgewicht per m³) [20].
Via zeestraten zette de verspreiding zich verder naar aanpalende bekkens (figuur 1).
De exponentiële groei werd in de hand gewerkt door de lokale overbevissing van
ansjovis, waardoor er meer zoöplankton beschikbaar was voor de kwallen. Bovendien
zorgde extensieve landbouw voor anoxisch bodemwater, wat in het voordeel van de
tolerante Mnemiopsis leidyi werkte, wiens prooi gevoeliger is voor zuurstoftekorten en dus
makkelijker te vangen is [21].
In de Zwarte Zee bracht de Amerikaanse ribkwal een grote verschuiving in de samenstelling
van het bodemleven teweeg. De ribkwal voedt zich namelijk op de larven van bivalven.
Toen de populaties van Mnemiopsis leidyi in 1999 in elkaar stortte door predatie van de
meloenkwal Beroe ovata, keerden de bivalven niet terug, maar ontstond er een ecosysteem
gedomineerd door borstelwormen [22].
In 1990 werd de Amerikaanse ribkwal voor de eerste maal in de Egeïsche Zee (Middellandse
Zee) gespot [22]. Van hieruit verspreidde de soort zich snel naar de Levantijnse Zee (oostelijk
deel van de Middellandse Zee) [23]. In 2005 werd Mnemiopsis leidyi in de Adriatische Zee
aangetroffen en in de kustwateren van Frankrijk (figuur 1) [24-26]. Ondertussen had de
Amerikaanse ribkwal ook reeds de Kaspische Zee bereikt (1999) [22]. In 2009 werden
op verschillende plaatsen in de Middellandse Zee enorme bloeien van deze soort
gerapporteerd, zoals in Italië [27] en Spanje [28]. De snelle verspreiding in de Middellandse
Zee betreft allicht een gevolg van ballastwatertransport in combinatie met transport via
natuurlijke stromingen [28].
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Wellicht opnieuw via ballastwater, werd de Amerikaanse ribkwal vanuit de noordwestelijke
Atlantische Oceaan ook naar de Baltische Zee en de Noordzee getransporteerd, waar ze
begin de jaren 2000 voor de eerste maal opgemerkt werd [4, 29, 30].
In Nederland werd in 2004 een ribkwal gefotografeerd die later gedetermineerd werd als de
Amerikaanse ribkwal [31]. In juli 2005 werd deze ribkwal opnieuw – en sinds augustus 2006
veelvuldig – in Zeeland (o.a het Grevelingenmeer) aangetroffen [4]. Eind juli 2006 werden
in Lauwersoog (Waddenzee) ook ribkwalletjes gevangen, die eveneens de Amerikaanse
ribkwal bleken te zijn [32]. De soort bleek zelfs massaal voor te komen in de Waddenzee,
waarbij men denkt dat het warme zomerweer in 2006 aan de basis lag van een bloei van
deze exoot.
De Amerikaanse ribkwal was waarschijnlijk al eerder in Nederlandse wateren aanwezig,
maar kon mogelijk – door onoplettendheid en gebrek aan kennis over deze soort – niet
onderscheiden worden van sterk gelijkaardige ribkwallen [4]. Zo kunnen jonge exemplaren
verward worden met zeedruifjes Pleurobrachia pileus, en lijken grotere exemplaren op de
ribkwalsoort Bolinopsis infundibulum, die in onze streken weliswaar vrij zeldzaam voorkomt
[4]
.
Ook de Duitse wateren bleven niet gevrijwaard van de Amerikaanse ribkwal (figuur 1). De
soort werd zowel gevonden in de Noordzee als de Baltische Zee [33-36]. Opvallend was dat
deze inwijkeling de winter in deze streken had weten te overleven. Tussen januari en mei
2007 bleken 80% van de gevangen individuen jonge diertjes te zijn, met een lichaamsgrootte
van minder dan 1 mm. Dit betekent dat deze exoot zich zelfs in de zuidelijke Baltische Zee
permanent zou hebben gevestigd.
De soort heeft zich tevens verder noordwaarts in de Baltische Zee verspreid, tot aan
de Zweedse westkust [4]. Ook in de Oslofjorden (Noorwegen) werden deze ribkwallen
al waargenomen [34]. In Engeland en langs de Atlantische kusten van Spanje werd de
Amerikaanse ribkwal tot op heden niet waargenomen (figuur 1) [34] .

Wijze van introductie
Deze niet-inheemse kwallensoort zou passief meegevoerd worden in het ballastwater van
vrachtschepen [34]. Genetische analyses maken gewag van meerdere (primaire) introducties
in de Euraziatische zeeën, waarbij de kwallen uit de Zwarte Zee vanuit Centraal-Amerika
(Golf van Mexico) afkomstig zijn en de kwallen in Noord/West-Europese zeeën NoordAmerikaanse wateren als oorsprongsgebieden kennen [29, 30].
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Figuur 1: Verspreiding van Mnemiopsis leidyi in de westelijke Euraziatische wateren in de
periode 1990 tot 2016, gebaseerd op 12.400 geogerefereerde waarnemingen (zwarte stippen). Afzonderlijke waarnemingen van enkele dieren of omgevings-DNA in de periode 20142015 zijn aangegeven aan de hand van oranje stippen. In de in blauw gemarkeerde regio’s is
de soort afwezig, in de rode regio’s is de kwal aanwezig (Bron: Jaspers et al. 2018) [37].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien
De Amerikaanse ribkwal is tweeslachtig (hermafrodiet) en kan bijgevolg aan zelfbevruchting
doen. Dit betekent dat een enkele ribkwal aanleiding kan geven tot een nieuwe populatie
[38, 39]
. De kwal kan tot 8.000 eitjes geproduceren in 23 dagen, en geslachtsrijpheid van de
nakomelingen treedt al op na 13 dagen [38]. Dergelijke ontwikkelingssnelheid vereist een
hoge voedselopname, waarbij de kwallen weinig selectiviteit aan de dag leggen [40]. Hun
prooien omvatten in hoofdzaak zoöplankton, maar daarnaast worden ook viseieren en
vislarven gegeten [41].
Daarbij stelt de ribkwal weinig strikte eisen aan zijn omgeving. De soort heeft een hoge
tolerantie voor variërende omgevingsfactoren zoals temperatuur, saliniteit, zuurstofgehalte
en vervuiling. Dit, in combinatie met hun snelle ontwikkeling, geeft de Amerikaanse ribkwal
het potentieel om andere soorten weg te concurreren (zoals zoöplanktivore vissen) en een
enorme druk te zetten op prooisoorten [40, 42].

Ribkwallen - 423

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
De Amerikaanse ribkwal komt voor in wateren waar de temperatuur op jaarschaal
schommelt tussen 0 en 32 °C [43-45], en waar het zoutgehalte varieert van minder dan 2 psu
tot 40 psu [28, 46, 47]. Ter vergelijking: de Noordzee heeft een zoutgehalte van ongeveer 35
psu. Dit optimale zoutgehalte, in combinatie met een zeewatertemperatuur van ongeveer
20 °C, biedt ideale omstandigheden voor het voorkomen en overleven van deze soort [48].
Het kolonisatiesucces van de Amerikaanse ribkwal blijkt sterk beïnvloed te worden door
de intensiteit en de duur van de winterperiodes [49]. Niettegenstaande de hoge tolerantie
voor de individuele omgevingsparameters (temperatuur, saliniteit en zuurstof (tot 1 mg/l))
[28, 45, 48]
blijken ongunstige combinaties van deze paramters wel zijn overleving in te
perken. Zo kan de soort bijvoorbeeld de winter niet overleven in de Zee van Azov, waar
de oppervlaktesaliniteit varieert tussen 0 en 14 psu en de temperatuur <4 °C bedraagt [24].
In principe kunnen koude winters, of te koude temperaturen op open zee, de vestiging
van deze soort in onze contreien dus belemmeren. Biologische factoren, zoals het
voedselaanbod en de aanwezigheid van predatoren, kunnen tevens een bepalende rol
hebben in het al dan niet voorkomen van de Amerikaanse ribkwal in een bepaalde streek
[28, 46]
.
Verder vertoont de Amerikaanse ribkwal een aantal typische kenmerken die eigen zijn
aan pestsoorten: (1) een uitgebreid oorspronkelijk verspreidingsgebied met hoge en
lage temperatuurextremen, (2) de mogelijkheid om zich heel snel voort te planten, (3) de
mogelijkheid om zowel in mariene als estuariene (brakke) wateren, alsook in eutrofe en
vervuilde wateren, te gedijen, en (4) goede verspreidingscapaciteiten die ervoor zorgen dat
de soort zich na zijn vestiging nog verder kan verspreiden [50].

(Potentiële) effecten en maatregelen
In de Zwarte Zee is de controle van Mnemiopsis leidyi het resultaat van twee factoren.
Enerzijds heeft zijn natuurlijke vijand – de meloenkwal Beroe ovata - het gebied kunnen
koloniseren. Anderzijds was de bemesting drastisch verminderd door de val van het
communisme, wat de instroom aan nutriënten reduceerde [21].

Specifieke kenmerken
De Amerikaanse ribkwal kan in haar oorsprongsgebied tot 18 cm worden, wat aanzienlijk
groot is voor een ribkwal [32]. In onze streken werden tot op heden echter nog geen
exemplaren groter dan 7 cm teruggevonden, gemeten van de orale tot aborale zijde (zonder
lobben) [8]. De kwal is cilindervormig, met twee beweeglijke lepelvormige lobben [32]. Over
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elk van deze lobben lopen vier ribben waaraan deze dieren hun naam danken (ribkwallen).
Deze ribben bestaan eigenlijk uit een aaneenschakeling van ‘zwemplaatjes’, die nodig
zijn voor hun voortbeweging. Bij aanraking kunnen deze ribben sterk fosforesceren en zo
een groene gloed geven (bioluminescentie) [51]. Centraal in het dier loopt een gelatineuze
kolom, van aan de mond aan de onderzijde – vanwaar het darmkanaal vertrekt – tot aan
de bovenzijde van het dier. Om zich te oriënteren in de waterkolom, beschikken deze
kwalletjes over een speciaal evenwichtsorgaan, een statocyst.
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