
Onverwacht mosdiertje
De Pacifische kust van Noord-Amerika is vermoedelijk het 
oorspronkelijke verspreidingsgebied van het onverwacht 
mosdiertje Tricellaria inopinata. Via transport op scheeps
rompen en/of schelpdierenimport kwam de soort naar 
Europa. Dit mosdiertje werd voor de eerste keer in Belgi
sche wateren waargenomen in 2000, in de jachthavens 
van Blankenberge en Oostende. Sindsdien is het een heel 
algemene soort in de (jacht)havens van België en Europa 
in het algemeen. Hier en daar breidt de populatie zich uit 
buiten de havens, waardoor het af en toe te ook vinden is 
op aangespoelde wieren en plastic op het strand.
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Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel 
van de Noordzee en aanpalende estuaria

Wetenschappelijke naam
Tricellaria inopinata d'Hondt & Occhipinti Ambrogi, 1985

Oorspronkelijke verspreiding
Het onverwacht mosdiertje komt oorspronkelijk voor langs de Pacifische kust van Noord-Amerika [1]. 
Deze soort hecht zich vast aan allerhande objecten zoals stukken hout, de wanden van dokken, 
scheepsrompen of touwen, maar ook op andere organismen zoals wieren of mosselschelpen [2].

Eerste waarneming in België
In Nederland werd het onverwacht mosdiertje voor het eerst opgemerkt in augustus 2000. Ais reactie 
hierop werden heel wat kusten en jachthavens - van Noord-Spanje to t Nederland - afgespeurd naar 
deze exoot. Dit leverde in oktober 2000 onder andere de eerste waarnemingen op voor België, namelijk 
in de jachthavens van Blankenberge en Oostende. Toen werd telkens slechts één kolonie gevonden [3].

Na het vinden van de eerste kolonies van het onverwacht mosdiertje in oktober 2000, werden op 
dezelfde locaties in 2001 geen exemplaren meer aangetroffen. Waarschijnlijk overleefde de soort op 
deze plaats de winter niet. In september 2001 spoelden enkele kolonies aan op het strand tussen 
Oostende en Blankenberge, vermoedelijk afkomstig uit het Engels Kanaal. In november van datzelfde 
jaar werden kolonies gevonden in de jachthaven van Zeebrugge. Dit zijn nakomelingen van kolonies die 
op de romp van jachtjes in de haven geïntroduceerd werden [3,4]. Momenteel wordt dit mosdiertje 
beschouwd ais een algemene soort in de jachthavens van België, maar ook op aanspoelsels in de 
vloedlijn op het strand [5].

Verspreiding in België
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Verspreiding in onze buurlanden
Het onverwacht mosdiertje heeft vanuit de 
Amerikaanse westkusten zijn areaal onder andere 
uitgebreid naar Japan en Nieuw-Zeeland. Uiteindelijk is 
het in de Middellandse Zee is beland. De soort werd 
voor het eerst beschreven aan de hand van exemplaren 
gevonden in Venetië in 1985 [1 ].
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Langs de Noordoost-Atlantische kusten werd dit 
mosdiertje voor het eerst aangetroffen in 1996 in 
Galicië (Noord-Spanje) [6]. Kort daarna - in 1998 - vond 
men de soort ook in Poole Harbour, gelegen aan de
Zuid Engelse kust [7]. Detailbeeid van een tak van een kolonie van het

In Nederland werd de eerste kolonie gevonden in het onverwacht m osdiertje
_  . . , , , , , , ,  ©Julien CilusGoesse Meer (Zeeland), waar bleek dat het er al het
meest algemene mosdiertje was. Dit deed vermoeden dat vestiging zich al voordeed in 1999 [3]. 
Vervolgens werd een monitorproject opgezet in zowel Frankrijk, Nederland ais België. Dit leverde voor 
elk van deze landen de eerste waarnemingen van deze exoot op.

Momenteel is het onverwacht mosdiertje de havens van Europa in een ijltempo aan het koloniseren en 
wordt het er meestal beschouwd ais een algemene soort [2,5,8].

Wijze van introductie
Introductie gebeurde door de vasthechting aan schepen [2] en/of schelpdierenimport [9]. In onze 
streken speelt vooral het transport via jachten een grote rol [2].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
De lage eisen aan de ondergrond spelen zeker en vast een grote rol in het succes van het onverwacht 
mosdiertje. De vasthechting op schepen, drijvende voorwerpen of wieren zorgt ervoor dat exemplaren 
van deze soort snel nieuwe streken bereiken en over grote afstanden kunnen verspreid worden [2].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Dit mosdiertje kan overleven in een breed scala aan temperaturen. De soort heeft ook een ruim 
optimum wat zoutgehalte betreft, gaande van 20 PSU (brakwater) to t 35 PSU (zoutwater) [7]. Ter 
vergelijking: het zeewater in de Noordzee heeft een zoutgehalte van ongeveer 35 PSU.

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Het onverwacht mosdiertje vormt samen met andere mosdiertjes - maar ook met zeepokken, 
kokerwormen, zakpijpen en nog vele andere soorten - een aangroeigemeenschap van harde substraten 
in havens, waaronder ook de romp van schepen. Het verwijderen van deze fauna kost handenvol geld: 
de boten moeten uit het water gehesen worden en gereinigd worden onder hoge druk. Daarna volgt 
een behandeling met aangroeiwerende verf om de nieuwe vestiging van planten en dieren te 
voorkomen [10].

Van dit mosdiertje is weinig gekend betreffende de ecologische impact op andere soorten. 
Vermoedelijk zal vooral concurrentie voor plaats belangrijk zijn [9].
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Specifieke kenmerken
Het onverwacht mosdiertje behoort tot de 
mosdiertjes (Bryozoa). Mosdiertjes leven in kolonies. 
Deze zijn opgebouwd uit een groep individuen, 
zoïden genoemd, die met elkaar in verbinding staan. 
De koloniegrootte kan variëren van enkele tientallen 
to t zelfs miljoenen zoïden. Elke zoïde bestaat uit een 
beschermend omhulsel of zoöecium waarin zich een 
polypide of het 'lichaam' bevindt. Elk individu 
bestaat uit niet meer dan een zenuwknoop, een 
spierstelsel, een maag met een voedingskanaal en 
een tentakelkrans die de mond omgeeft (zie figuur). 
De polypide kan doorheen een opening in het 
beschermend omhulsel gedeeltelijk naar buiten 
komen om voedsel te vangen met behulp van de 
tentakels. Deze bevatten kleine trilharen die een 
waterstroom op gang brengen waardoor zwevende 
deeltjes naarde mondopening toestromen [5,11].
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Vereenvoudigd schema van tw ee  Individuen (zoïden). De  
retractor spier zorgt ervoor dat het lichaam in het omhulsel 
kan teruggetrokken worden.

Een kolonie van het onverwachte mosdiertje ziet eruit ais een opgericht en vertakt struikje. Je kan ze het 
gemakkelijkst waarnemen in augustus en september, wanneer de kolonie op haar hoogtepunt is. De 
larven, die tijdens dit hoogtepunt in de waterkolom losgelaten worden, hebben slechts enkele uren om 
zich te settelen op een geschikt substraat, anders sterven ze. Na het vrijlaten van de larven sterven de 
oude kolonies grotendeels af. De pas gesettelde kolonies groeien in het najaar en de winter slechts 
minimaal uit, wat ze in deze beginfase moeilijk waarneembaar maakt [5,9].

Bij de studie van mosdiertjes is een microscoop noodzakelijk. Onverwachte mosdiertjes hechten zich 
vast aan het substraat met wortelachtige structuren of rhizoïden. Kenmerkend voor deze soort is dat 
elke tak van een kolonie bestaat uit 2 rijen van zoïden (zie detailfoto onderaan). Elke zoïde heeft drie 
stekels op de buitenste hoek, waarvan de dichtste bij de hoofdas meestal gevorkt is, en 2 to t 3 stekels op 
de binnenhoek. Deze mosdieren hebben ook een scutum (verbrede stekel) die vaak gelobd is ais een 
elandgewei en grote driehoekige avicularia (zie tekening). Avicularia zijn individuen die niet instaan 
voor de voeding van de kolonie, maar die voorzien zijn van een dekseltje (operculum) waarmee ze in 
staat zijn een "bijtbeweging" uit te voeren, ter bescherming van de kolonie [3,5].

Avicularia

Schematische voorstelling van een 
zoïde m et een vogelbekvorm ige  
avicularia

< -  Detailbeeid van een tak van een kolonie van het onverwacht m osdiertje. De tw ee  
rijen van zoïden zijn duidelijk  zichtbaar.
Geei: drie buitenste stekels, waarvan de deze het dichtst bij de hoofdas gevorkt is 
Oranje: tw ee  stekels op de binnenhoek  
Rood: verbrede stekel, gelobd ais elandgew ei 
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Weetjes
Een onverwachte gast...

Dit mosdiertje, Tricellaria inopinata, heeft een ietwat vreemde naam. De soortnaam 'inopinata' 
betekent 'onverwacht', wat de Nederlandse naam verklaart. Dit mosdiertje werd zo genoemd omdat 
het ineens opdook in Venetië. In heel het Middellandse Zeegebied werd - to t in 1985 - geen enkele 
soort van dit genus ooit waargenomen [12].

Wie zai er winnen?

Zowel het vogelkopmosdiertje Bugula stolonifera ais het onverwacht mosdiertje Tricellaria inopinata 
kennen een grote opgang in onze havens. Er wordt echter opgemerkt dat het vogelkopmosdiertje 
telkens in aantallen afneemt eens het onverwacht mosdiertje geïntroduceerd is. Dit komt doordat 
het onverwacht mosdiertje een grotere tolerantie heeft voor verschillende temperatuur- en 
zoutgehaltes en zo in competitie voor ruimte optreedt met andere mosdiertjes. Het vogelkop
mosdiertje gedijt wel goed in lagere zoutgehaltes waardoor voorspeld wordt dat zijn verspreiding 
zal beperkt blijven to t waterlichamen met een lager zoutgehalte en dat het onverwacht mosdiertje 
zal domineren in havens [2].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011 ). Onverwacht mosdiertje - Tricellaria inopinata. Niet-inheemse 
soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLiZInformation Sheets, 
30. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 5 pp.

VLIZ Alien species consortium: http ://w w w .vliz.be/im is/im is.php?m odule=proiect&pro id=2170  

Lector: Hans De Blauwe

Online beschikbaar op: h ttp ://w w w .vliz .be/w ik i/L iist niet-inheem se soorten Belgisch deel Noordzee en aanpalende estuaria
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