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De oorspronkelijke herkomst van de brakwaterpok 
Amphibalanusimprovisusis onduidelijk, waardoor 
de soort door veel wetenschappers ais cryptogeen 
wordt aangeduid. Het is een typische aangroei- of 
foulingsoort die zich door vasthechting op scheeps
rompen makkelijk kan verspreiden. Pas in 1895 wer
den voor het eerst levende exemplaren van deze 
zeepok in België gemeld. Er zijn zelfs exemplaren 
gevonden in archeologisch materiaal daterend uit 
de 17e eeuw. De brakwaterpok kan in competitie 
treden met lokale soorten voor zowel voedsel ais 
plaats, maar kan bijvoorbeeld ook een invloed heb
ben op het voorkomen van algen, zoals in de Balti
sche Zee is aangetoond.

Wetenschappelijke naam
Amphibalanus improvisus (Da rwin, 1854)

Oorspronkelijke verspreiding
Er bestaat onduidelijkheid over de oorsprong en de niet-inheemse status van de brakwaterpok. Vroeger 
- voordat Darwin in 1845 orde op zaken stelde en heel wat soorten beschreef - was het moeilijk om witte 
zeepokken uit elkaar te houden. Aangezien de soort in Europa reeds sinds lang kan waargenomen 
worden, is hij er ofwel inheems, ofwel een heel vroege immigrant [1]. Zo wordt in een soortenlijst van de 
Nederlandse kust bijvoorbeeld niet vermeld dat deze zeepok een exotische herkomst heeft [2]. Anderen 
beschrijven deze zeepok dan weer ais een soort afkomstig uit warmere zeeën [3] of uit de Noord(west)- 
Atlantische Oceaan [4]. Door deze grote onduidelijkheid in herkomst, wordt de soort daarom door vele 
wetenschappers getypeerd ais "cryptogeen" [5].

De brakwaterpok is typisch voor koude to t gematigde streken en komt vooral voor in intergetijden- 
gebieden en estuaria, maar kan ook ver uit de kust waargenomen worden [6]. Deze soort wordt to t op 
een diepte van 90 meter teruggevonden [7]. Deze pok hecht zich vast op harde substraten zoals stenen, 
scheepsrompen en haveninfrastructuur, maar is ook terug te vinden op de schelpen van weekdieren 
(bv. oesters), op kreeftachtigen (bv. krabben) en zelfs op algen [6,8].

Eerste waarneming in België
Aan de Belgische kust is de brakwaterpok voor het eerst met zekerheid gerapporteerd in 1895. De soort 
werd toen niet alleen in zee gevonden, maar ook in brak water en in de Zeeschelde [9]. Opmerkelijk is 
echter dat toen Charles Darwin deze soort in 1854 voor het eerst beschreef, hij vermeldde dat deze 
zeepok waarschijnlijk ook in België voorkomt [10]. Gezien het hier nog niet om een effectieve 
waarneming gaat, wordt deze vermelding ook niet ais zodanig beschouwd.

Recent archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat de brakwaterpok al in de 17e eeuw in onze 
contreien leefde [8].
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Verspreiding in België
Begin dejaren zestig was de brakwaterpok één van de vier meest voorkomende zeepokken voorde 
Belgische kust [11]. Het is de meest algemene pok in de kusthavens en ook in de Spuikom van Oostende 
[12,13]. De pok wordt in België ook aangetroffen in het vrijwel zoete water van estuaria [7], waaronder 
het zeekanaal tussen Brugge en Zeebrugge [14]. Maar ook in zeewater, ver uit de kust, kan de soort 
aangetroffen worden. Tijdens een onderzoek eind jaren 1990 vonden wetenschappers de soort terug op 
boeien in het Belgisch deel van de Noordzee, allemaal op een afstand van 0 tot 25 kilometer van de 
kustlijn [15]. De brakwaterpok wordt ook nu nog regelmatig op boeien gesignaleerd [13,14].

Verspreiding in onze buurlanden
De allereerste gerapporteerde waarneming van de 
brakwaterpok in Europa komt uit Nederland. Daar werd de 
soort voor het eerst gemeld in 1827 ais Balanus ovularis, 
een in onbruik geraakte naam voorde brakwaterpok 
Amphibalanus¡mprovisus\\G\. In 1844 volgden 
meldingen uit de Baltische [17] en de Zwarte Zee [18]. 
Deze meldingen dateren echter allen van vóór de officiële 
beschrijving van de brakwaterpok door Charles Darwin, in 
1854 [10]. Het is dan ook best mogelijk dat deze eerste 
waarnemingen vóór 1854 niet betrouwbaar zijn. Soorten 
zoals de gekartelde zeepok Balanus crenatus en de 
gewone zeepok Semibalanus balanoides kwa men toen 
ook al voor en hebben -  net ais de brakwaterpok -  een 

witte kleur, een vergelijkbare grootte en ze leven allen in het intergetijdengebied. Het is hierdoor niet 
duidelijk of het bij deze introducties in Nederland, België en de Zwarte Zee steeds om de brakwaterpok 
ging, wat ook twijfel zaait over wanneer deze soort in Europa terecht kwam [8].

Charles Darwin vermeldt bij zijn beschrijving - uit 1854 - dat deze zeepok toen al in Europa voorkwam 
aan de kusten van Engeland en Schotland [10]. Niet lang daarna, in 1858, werd deze zeepok 
gesignaleerd in Duitsland op boeien in het Elbe-estuarium [3].

In Frankrijk is de soort voor het eerst gesignaleerd in 1872 in het zuidelijk deel van de Golf van Biscaye 
[19]. Tachtig jaar later - in 1952 - volgde de introductie in de Kaspische Zee [20].

Momenteel is de brakwaterpok een veelvoorkomende soort in de mariene en brakke kustwateren langs 
de Atlantische kust van Noord-Spanje to ten met Noorwegen, inclusief Groot-Brittannië, Ierland, de 
Baltische, Middellandse, Zwarte en de Kaspische Zee en nog steeds breidt deze zeepok zijn areaal uit [6].
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Wijze van introductie
De verspreiding van de brakwaterpok gebeurde aanvankelijk door vasthechting op scheepsrompen 
[10]. Sommigen veronderstellen dat de brakwaterpok vanaf de oostkust van Noord-Amerika naar onze 
streken zou ingevoerd zijn [17], maar dit is niet bewezen [7].

Meer recent is ook transport van de larven in het ballastwater van schepen mede verantwoordelijk voor 
de verdere introductie binnen Europa. Ook vasthechting van volwassen individuen op geïmporteerde 
oesters behoort to t de verspreidingsmogelijkheden [6].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Weinig inheemse zeepokken verdragen het brakwatermilieu van estuaria en havengebieden. Dit 
elimineert grotendeels de concurrentie in minder zoute milieus en verklaart dus het succes van deze 
pok bij haar introductie [21].
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De brakwaterpok is tweeslachtig (hermafrodiet) en kan zichzelf bevruchten. Brakwaterpokken kunnen 
verscheidene broedsels per jaar produceren: deze in de Baltische Zee produceren er bijvoorbeeld twee 
per jaar. De larven verblijven twee to t vijf weken vrij in de waterkolom en kunnen - met behulp van de 
waterstroming - nieuwe gebieden bereiken vooraleer zich definitief te vestigen [20].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
De tolerantie tegen een brede gradiënt aan temperaturen en zoutgehaltes draagt positief bij to t de 
verspreiding van de brakwaterpok. De optimale temperatuursgradiënt varieert van 0 to t 30 °C [6]. 
Optimale zoutgehaltes voor deze soort lopen uiteen van 6 PSU (brakwater) to t 30 PSU (bijna zoutwater). 
Ter vergelijking: het zeewater in ons deel van de Noordzee heeft een zoutgehalte van ongeveer 35 PSU. 
Daarnaast kan deze pok ook overleven in zoete condities, hoewel de soort zich er niet kan voortplanten. 
De Nederlandse naam is verwarrend omdat de brakwaterpok ook in zeewater algemeen voorkomt.

De brakwaterpok heeft weinig last van concurrentie met inheemse zeepokken, maar treedt wel in 
competitie met andere geïntroduceerde zeepokken zoals de paarsgestreepte zeepok Amphibalanus 
am phitrite en de Nieuw-Zeelandse zeepok Elminius modestus[8].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
De brakwaterpok kan de aanwezige levensgemeenschap domineren en in competitie treden met 
andere soorten voor zowel ruimte ais voedsel [6]. Een opmerkelijk voorbeeld hiervan is de vestiging van 
brakwaterpokken op jonge exemplaren van de strandgaper Mya arenaria, wat een tekort aan voedsel en 
zuurstof kan veroorzaken voor de strandgaper [22].

De aangroei van pokken op scheepsrompen, boeien en vele andere artificiële harde materialen - 
bijvoorbeeld visserstuig - kan voor economische problemen zorgen. Zo ondervinden schepen een 
minder efficiënt gebruik van brandstof en brengt de aangroei ook verhoogde onderhoudskosten met 
zich mee. Vasthechting van zeepokken kan opgelost worden door de romp te reinigen en kan vermeden 
worden door behandeling met een aangroeiwerende verf, wat echter een dure onderneming is [23]. 
Bovendien brengen vele van deze verven schade toe aan het ecosysteem. Sommige verven blijven ook 
schade veroorzaken, hoewel ze uit circulatie genomen werden. Zo ook tributyltin (TBT), waarvan het 
gebruik reeds sinds 2003 verboden werd [24].

In de koudere en brakke wateren van de Baltische Zee zijn van nature relatief weinig filtervoeders 
aanwezig. Deze zorgen nochtans voor een goede doorstroming van nutriënten vanuit de waterkolom 
(door filtering) naar de bodem (door uitscheiding). De organismen zorgen er voor dat heel wat algen en 
wieren goed groeien en standhouden. Na haar introductie in de Baltische Zee zorgt de filtervoedende 
brakwaterpok voor een goede doorstroming van voedingsstoffen of nutriënten uit de waterkolom naar 
de bodem. Eén van de soorten die hier merkbaar van profiteerde is het echt darmwier Enteromorpha 
intestinalis. In de Baltische Zee is dit wier sterk toegenomen sinds de aanwezigheid van de 
brakwaterpok [25].

Specifieke kenmerken
De brakwaterpok heeft een witte en kegelvormige schelp 
van bijna 2 centimeter diameter en 1 centimeter hoogte. De 
centrale opening is vijfhoekig en lichtjes getand, hoewel 
twee hoeken afgerond kunnen zijn waardoor de opening 
eerder druppelvormig lijkt [21].

De brakwaterpok is ais het ware de tweelingbroer van de 
gekartelde zeepok Balanus crenatus. Om deze twee uit 
elkaar te halen is een loupe nodig en dient men de pokken
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Links: Bovenaanzicht van de brakwaterpok, waarbij 
de druppelvormige opening goed zichtbaar is 

Rechts: zijaanzicht van de brakwaterpok
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Ios te maken en de verkalkte basis - waarmee ze vastgehecht waren - te bekijken. Bij de brakwaterpok is 
de bodem doorboord en zie je kanaaltjes lopen naar het centrum toe. De gekartelde zeepok 
daarentegen heeft geen doorboorde bodem [2]. Ook de sluitplaatjes zijn verschillend. Bij twee andere 
witte zeepokken die in onze streken leven, de Nieuw-Zeelandse zeepok Elminius modestus e n de 
gewone zeepok Semibalanus balanoides, is de basis niet verkalkt [7].

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 [21].
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