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De exotische sam engestelde z a k p ijp B o try llo id e s vio laceu s O k a ,
1927 in N e d e rla n d (A s c id ia c e a : P le u ro g o n a : S ty e lid a e )
M a r c o Fa a s s e & H a n s D e B l a u w e
I

n l e id in g

In 2000 werd een inventarisatie van struikvormige Bryozoa op pontons in
jachthavens uitgevoerd in Zeeland, België en Frankrijk (De Blauwe &
Faasse, 2001). Tijdens deze inventarisatie werd een samengestelde zakpijp
verzameld, die lijk t op Botrylloides leachi, (Savigny, 1816), een soort die
bekend is van de Europese kusten van het noorden van Noorwegen to t in
de Middellandse Zee (Millar, 1970). Dit is de enige soort van het genus,
die M illar (1970) van de Britse eilanden noemt. Opvallend waren de zeer
grote larven. Het m ateriaal bleek te behoren t o t de soort Botrylloides
violaceus Oka, 1927, oorspronkelijk beschreven van het westen van de
Pacifische Oceaan. Zie ook het naschrift op pag. 150.
W
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op deze plaatsen geen Botrylloides-m atem al verzameld, zodat n ie t bekend
is to t welke Botrylloides-soort deze kolonies behoren.
Reeds op de dag van verzamelen werden door de verzamelde kolonies v rijzwemmende larven geproduceerd. Het lichaam van de larven is bolvormig
met een diameter van ongeveer 1 mm. Inclusief de staart bedraagt de lengte
circa 3 mm. De larven zetten zich vaak binnen enkele uren vast op een
substraat.

e r k w ij z e

Voor een overzicht van de data en de bezochte jachthavens wordt verwezen
naar De Blauwe & Faasse (2001). Enkele jachthavens werden op latere data
nogmaals bezocht. Behalve struikvormige Bryozoa werden enkele andere
ongewervelden verzameld. Botrylloides-materiaal werd enkele dagen levend
bestudeerd en daarna geconserveerd in 70% alcohol. Het geconserveerde
materiaal werd vergeleken met de herbeschrijving van B. violaceus door
Saito et al. (1981).
Figuur 1. Botrylloides violaceus, 07/10/2000, Breskens.
V erzam elde

g eg e ve n s

Botrylloides violaceus werd alleen verzameld in de jachthaven van Breskens
in de Westerscheldemonding op 07/10/2000 (fig . 1). Al op 21/09/2000
werd in Breskens Botrylloides gezien, op deze datum werd echter geen
materiaal verzameld. Er werden meer dan honderd kolonies waargenomen.
Behalve kolonies in verschillende tin te n paars waren ook gele en oranje
kolonies aanwezig, alle éénkleurig. Enkele kolonies hadden een grootste
lengte van meer dan 10 cm bereikt. In de jachthaven van Calais (Noordzee
kust Frankrijk) werd op 18/11/2000 1 Botrylloides-ko[ome waargenomen
en in de jachthaven bij het Goesse Sas op 14/07/2001 3 kolonies. Er werd

In onze omgeving is de Europese soort B. leachi momenteel de enige samen
gestelde zakpijp die in het veld gemakkelijk verwisseld kan worden met
B. violaceus (vergelijk fig . 1 en fig . 4). Ais larven in de kolonie aanwezig
zijn, kunnen deze twee soorten hiermee gemakkelijk onderscheiden worden.
B. violaceus heeft larven van circa 1 mm met 24-32 ampullae ais kleine vingervormige uitsteeksels rond het orale uiteinde (fig . 3). B. leachi heeft
veel kleinere larven met 8 ampullae (Saito et a i, 1981). In het verzamelde
materiaal werden circa 1 mm grote larven aangetroffen met steeds 24 ampul
lae. De zoïden van B. violaceus hebben 10-11 rijen stigmata, de tweede rij
bereikt aan geen van beide zijden de atriale opening (fig. 2). Deze kenmerken
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werden geverifieerd in het materiaal van Breskens. De zoïden van B. leachi
hebben 9-15 rijen stigmata (Knight-Jones & Ryland, 1990).
Wij hebben niet onderzocht welke substraten door B. violaceus overgroeid
waren. Deze samengestelde zakpijp kwam onder andere voor op de knots
zakpijp (Styela clava). Het enige sessiele organisme dat w ij op B. violaceus
waarnamen, was het mosdiertje Tricellaria inopinata.

levend materiaal van deze soort geïntroduceerd zijn in het natuurlijke
milieu (Carlton, 1989). Van het Noordzeegebied was deze soort to t voor
kort nog n iet bekend (Reise et al., 1999). Ook van de overige Atlantische
kusten van Europa zijn ons geen waarnemingen bekend. De enige gepubli
ceerde Europese waarnemingen van B. violaceus zijn voor zover wij weten
afkomstig van Ita lië (Brunetti, pers.meded., tevens terloops gemeld in
Zaniolo et al., 1998). B. violaceus is al verspreid over grote delen van de
wereld; veel waarnemingen zijn nog n iet gepubliceerd (Lambert, pers.
meded.). Op het in terne t werd een referentie gevonden waarin de zakpijp
van Australië vermeld wordt (Anonymus, 1998). Mogelijk betreft ook d it
een introductie.
Gezien het voorkomen in Alaska is Botrylloides
violaceus kennelijk bestand tegen lage water
temperaturen. Of B. leachi de Wintertemperaturen
in de Nederlandse kustwateren kan overleven,
is dubieus.
Saito et al. (1981) vonden B. violaceus "around
Shimoda lim ited ly near the Shimoda Marine
Floating Aquarium in s till water of 20-150 cm
deep". Deze inform atie is zeer summier, maar er
is een zekere overeenkomst met onze waarneming
op een ponton in een jachthaven en de vermel
10 mm
ding van B. leachi door Verhoog & Wiersma
Figuur 4. Botrylloides leachi, deel
(1999) in ondiep water in de Grevelingen. Saito
van kolonie, naar Millar (1970).
et al. (1981) troffen de zakpijp gewoonlijk aan
op wieren en schelpen, zoals Mytilus. Aan de Atlantische kusten van
Noord-Amerika is waargenomen dat B. violaceus een dominante soort kan
worden op harde substraten. Zij kan Bryozoa, Obelia spp., Tubularia spp.,
de gewone zeepok (Semibalanus balanoides) en de gesierde geleikorst
(Botryllus schlosseri) overgroeien. In een kortdurend onderzoek met aangroeiplaatjes werd een gemiddeld bedekkingspercentage aan de onderzijdegevonden van 69%. Het bedekkingspercentage aan verticale zijden en
bovenzijde van plaatjes was veel minder (Berman et a i, 1992). Dit betekent
dat de aantallen kolonies die wij in Breskens aan de zijkanten van pontons
waarnamen, mogelijk slechts het topje van een ijsberg vormen.

mm

m

Figuur 2. Botrylloides violaceus, zo'ide, naar Saito et al.

Figuur 3. Botrylloides violaceus, larve,

(1981).

naar Saito et al. (1981).

D is c u s s ie

Het geslacht Botrylloides was to t 1999 niet autochtoon bekend van Neder
land. Door Verhoog & Wiersma (1999) werd B. leachi van de Grevelingen
vermeld, met een foto-illustratie. Later werd dezelfde soort nog meermalen
gemeld op het discussieforum van de Stichting Anemoon op het internet.
Er is bij deze waarnemingen n iet aangegeven waarop de determinatie is
gebaseerd. Het voorkomen van B. leachi in Nederland is zonder waarnemingen
met morfologische gegevens tw ijfe la ch tig .
B. violaceus is (her)beschreven aan de hand van materiaal verzameld in
Japan. De soort is plaatselijk algemeen op Hokkaido (Saito et al., 1981).
Sinds 1970 is B. violaceus ook bekend van de westkust van Noord-Amerika,
to t in Alaska (Lambert & Sanamyan, 2001). Aan de oostkust van NoordAmerika wordt de soort sinds 1972 of 1973 eveneens aangetroffen (o.a.
Carlton, 1989; Berman et al., 1992), aanvankelijk fo u tie f gedetermineerd
als B. diegensis (G. Lambert, pers. meded.). Hier zou door een bioloog
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Intercontinentale transporten op scheepshuiden of met levende manene
organismen (zoals schelpdieren) hebben B. violaceus waarschijnlijk in NoordAmerika en Europa gebracht. Bij de verdere verspreiding zou evenals bij
bepaalde soorten Bryozoa (De Blauwe & Faasse, 2001) de pleziervaart een
grote rol kunnen spelen. B. violaceus heeft evenals de meeste mosdiertjes
kortlevende larven, in de orde van uren. Een snelle verspreiding kan dus
alleen plaatsvinden door middel van verplaatsing van kolonies en gesettelde
larven. Vrijkomende larven van kolonies op pontons kunnen zeer snel jachten
bezetten en omgekeerd. De verspreiding van de genoemde Bryozoa gaat in
de praktijk sneller dan mogelijk is met behulp van vrijzwemmende larven en
bovendien zijn veel vindplaatsen jachthavens, zodat transport door jachten
waarschijnlijk is. Dit mechanisme speelt vermoedelijk ook bij B. violaceus een
rol. Het is n iet aannemelijk dat de afstand Italië-Nederland in één keer is
overbrugd. Waarschijnlijk is B. violaceus evenals het mosdiertje Tricellaria
inopinata (zie De Blauwe & Faasse, 2001) behalve in de Middellandse Zee
ook al op diverse plaatsen langs de Atlantische kust van Europa aanwezig.
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S ummary

The Pacific compound ascidian Botrylloides violaceus Oka, 1927 is reported
from the Netherlands. I t was observed in the marina of Breskens in the
SW-Netherlands (North Sea) on 07/10/2000. This seems to be the firs t
record from the Atlantic coast of Europe, the only other European records
being from the Mediterranean Sea (Ita ly ). Extension of the d istrib utio n al
range in Europe by recreational boat tra ffic is suggested as a likely
mechanism. Probably the ascidian has colonized other sites between the
Mediterranean and the North Sea already. The native European compound
ascidian- B. leachi was recently reported from the Netherlands fo r the firs t
tim e. The records of the la tte r species should be reconsidered.
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