Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel
van de Noordzee en aanpalende estuaria

Zeetulp
De zeetulp Megabalanus tintinnabulum - een zeepok kwam oorspronkelijk alleen voor in tropische wateren.
De exacte plaats van herkomst is niet bekend, hoewel
sommigen verwijzen naar de westkust van Afrika en de
Indo-Pacifische regio. De soort werd in Nederland al in
1764 waargenomen op scheepsrompen. Langsheen de
Belgische kust werden in 1998 populaties van deze
exoot op boeien ontdekt. De zeetulp behoort to t de
vaste aangroeigemeenschap van scheepsrompen en
andere harde oppervlakken. Deze zeepok treedt, we
gens haar grootte, in competitie met inheemse zee
pokken.
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Wetenschappelijke naam
Megabalanus tintinnabulum (Linnaeus, 1758)

Oorspronkelijke verspreiding
De zeetulp is een kosmopoliet in warme zeeën [1], Het is niet bekend van waar deze zeepok exact
afkomstig is [2]. Sommige publicaties verwijzen naar de westkust van Afrika en naar de Indo-Pacifische
regio [3].
Dit diertje is een typische aangroeisoort op harde oppervlakken [4] en komt vooral voor in het
sublittoraal - d it is de zone net onder de laagwaterlijn [5]. Heel soms vind je deze zeepok ook in de lage
intergetijdenzone [6].

Eerste waarneming in België
Tijdens onderzoek naar de aangroeigemeenschap op boeien voor de Belgische kust, werden in 1998
voor het eerst exemplaren van de zeetulp gevonden op drie verschillende boeien. Deze boeien werden
tijdelijk uitgelegd en bevonden zich op verschillende afstanden uit de kust [4].
In 1881 werd bij ons reeds melding gemaakt van deze exoot, maar toen ging het om aangespoelde
exemplaren [7]. Omdat het niet zeker is dat deze aangespoelde exemplaren ook effectief uit het
Belgisch deel van de Noordzee afkomstig waren, w ordt dit niet beschouwd ais de eerste waarneming
van deze soort.

Verspreiding in België
Sindsdien vindt men regelmatig individuen op boeien voor onze kust [1,8]. Ook op het strand en
langsheen de Nederlandse Westerschelde (wat eveneens tot het studiegebied behoort) kunnen
geregeld aangespoelde exemplaren gevonden worden. Het gaat hier echter om exemplaren afkomstig
van scheepsrompen en om aangespoelde fossielen uit het Plioceen [9,10]. Zo werd bijvoorbeeld in 2005
een exemplaar waargenomen in De Panne, tussen het aanspoelsel op het strand [11].
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Verspreiding in onze buurlanden
De eerste Europese melding van de zeetulp dateert uit 1764 in
Noord-Holland (Nederland). De exoot werd aangetroffen op een
aangemeerd schip afkomstig uit Ghana [9]. Na 1764 werd deze
zeepok regelmatig aangespoeld gevonden, vooral langs de
westkust van Nederland tussen Schouwen-Duiveland (Zeeland) en
Schiermonnikoog, gelegen in de Waddenzee [9,10].
Zowel langs de Franse kust [2] ais in het Verenigd Koninkrijk [12] en
in het Middellandse Zeegebied [13] kan men de zeetulp aantreffen.
Echter in het Verenigd Koninkrijk noch in het Middellandse Zee
gebied zijn er permanente populaties van deze soort gekend
[12,13].

© Francis K erckhof

Wijze van introductie
Bij de zeetulp zijn hoofdzakelijk de larven verantwoordelijk voor de verspreiding. Zo kunnen de
vrijzwemmende larven via ballastwater naar nieuwe gebieden getransporteerd worden. Anderzijds
laten de vastzittende volwassen exemplaren van de zeetulp - bijvoorbeeld op scheepsrompen - hun
larven vrij in de omgeving waar ze zich op dat moment bevinden [4]. De larven zwemmen rond in de
waterkolom en kunnen zich al na vierdagen vestigen [14].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
De zeetulp kan tamelijk groot worden: to t 7,5 centimeter, zowel in diameter ais in hoogte. Deze
afmetingen zorgen ervoor dat deze exoot andere vastzittende organismen zoals zakpijpen, sponzen,
mosselen o f zelfs andere pokken, gemakkelijk kan overgroeien en met hen in competitie kan treden
voor ruimte en voedsel [15].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Het voorkomen van de zeetulp is vooral beperkt to t het sublitoraal, de zone net onder de laagwaterlijn
die altijd onder water staat. Dichter bij de kust - in de getijdenzone - slagen de larven er niet in om zich
te vestigen, onder andere door de alom aanwezige golfslag in deze zone. Daarnaast speelt ook de
aanwezigheid van licht een belangrijke rol: in de intergetijdenzone is de intensiteit van het licht te sterk,
terwijl er dieper in zee dan weer onvoldoende licht aanwezig is voorde zeetulp [16,17].
Temperatuur en zoutgehalte zijn minder belangrijk voor het overleven van de soort, hoewel het hier
toch om een typische mariene soort gaat [5]. De zeetulp kan temperaturen to t 35 °C weerstaan [6].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
De zeetulp is een vastzittende soort die zich kan vestigen op verschillende substraten, waaronder
scheepsrompen. De verhoogde weerstand om door het water te glijden leidt bijvoorbeeld to t een
minder efficiënt gebruik van brandstof. Vasthechting van zeepokken kan opgelost worden door de
romp te reinigen en kan vermeden worden door een behandeling met een aangroeiwerende verf, wat
echter een dure onderneming is [18]. Bovendien brengen vele van deze verven schade toe aan het
ecosysteem. Sommige verven blijven ook schade veroorzaken, hoewel ze uit circulatie genomen
werden. Zo ooktributyltin (TBT), waarvan het gebruik reeds sinds 2003 verboden werd [19].
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Specifieke kenmerken
De zeetulp is relatief groot ten opzichte van andere zeepokken.
Deze soort bereikt een diameter en hoogte to t 7,5 centimeter en
heeft een roze to t paarse kleur. De stevige schaal bestaat uit zes
kalkplaten en de overlap tussen twee kalkplaten is duidelijk te
herkennen omdat de schaal op deze plaatsen duidelijk
horizontaal gestreept is. Waar geen overlap is, is de schaal niet
geribd maar glad. Jonge individuen zijn kegelvormig terwijl de
volwassenen eerder cilindervormig worden door het verbreden
van de opening [12].
De zeetulp is in het veld te onderscheiden van de eveneens tropische grote
roze zeepok Megabalanus coccopoma door zijn cilindervormige schelp, een
minder afgeronde opening en een roze to t paarse kleur, terwijl de grote
roze zeepok een kegelvormige schelp, een cirkelvormige to t ovale centrale
opening en rozerode kleur heeft [20]. Verder heeft de zeetulp dikwijls een
typische diamantvormige opening. Ten slotte vormen ook de sluitplaatjes
(zie onderste foto) een goed kenmerk om de soort te herkennen [10,12].
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Zeepokken voeden zich enkel wanneer ze zich onder het water bevinden. Dan wordt de centrale
opening geopend en steken ze hun 6 paar lange en behaarde rankpoten of cirri naar buiten. Hiermee
filteren ze kleine voedseldeeltjes uit het water. Verder zijn zeepokken simultaan hermafrodiet, wat
betekent dat ze op hetzelfde moment zowel mannelijk ais vrouwelijk zijn. Ze zouden dus aan
zelfbevruchting kunnen doen, maar d it wordt zoveel mogelijk vermeden. Ze hebben een lange penis
om een naburige zeepok - die dan even het vrouwtje is - te bevruchten [6].

Weetjes
Betrapt!
Bij het bestuderen van aangespoelde zeetulpen, is de herkomst van het exemplaar soms te
achterhalen. Zo ontdekte men roestsporen op de onderzijde van aangespoelde exemplaren in
Nederland, waardoor men kon besluiten dat deze individuen hoogstwaarschijnlijk losgekomen
waren van scheepsrompen [3].

Tropische concurrenten
Twee nauw verwante niet-inheemse zeepokken voor de Belgische kust, de grote roze zeepok
Megabalanus coccopoma en de zeetulp Megabalanus tintinnabulum , treden nietenkei in competitie
met onze inheemse soorten, maar ook met elkaar. Een onderzoek in het zuiden van Brazilië toonde
namelijk aan dat wanneer beide soorten in competitie treden de grote roze zeepok de zeetulp
wegconcurreert. De zeetulp neemt er in aantallen af door de snelle kolonisatie van de grote roze
zeepok [21].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Zeetulp - Megabalanus tintinnabulum . Niet-inheemse soorten
van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Inform ation Sheets, 65. Vlaams
Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 5 pp.

VLIZ Alien species con sortium : h ttp ://w w w .v liz .b e /im is/im is.p h p ? m o d u le = p ro ie ct& p ro id = 2 1 7 0
Lector: Francis K erckhof
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