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Vogelkopmosdiertje
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De oorspronkelijke herkomst van het vogelkop
mosdiertje Bugula stolonifera is onbekend. De 
soort wordt wereldwijd ais exoot herkend ais aan
groei op scheepsrompen. De eerste Europese 
waarneming dateert van 1960 uit Groot- 
Brittannië. De soort werd voor het eerst in België 
waargenomen in 1976 in de Spuikom van Oosten
de. Later dook d it mosdiertje ook op in de havens 
van Oostende en Zeebrugge, en op strandhoof- 
den in Koksijde. Het blijkt goed bestand tegen 
lage en wisselende zoutgehaltes en vervuiling, 
waardoor het goed kan gedijen in havens.

Wetenschappelijke naam
Bugula stolonifera Ryland, 1960

Oorspronkelijke verspreiding
Het oorsprongsgebied van het vogelkopmosdiertje is onbekend. De soort werd pas in 1885 (mogelijk) of 
in 1960 (met zekerheid) voor de eerste keer in Europa waargenomen, wat er op wijst dat deze soort in 
Europa niet-inheems is. Nu is het vogelkopmosdiertje terug te vinden aan beide zijden van de 
Atlantische Oceaan en in de Middellandse Zee, maar ook in Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Hawaii en 
de Arabische Golf is d it mosdiertje al waargenomen [1 ].

Eerste waarneming in België
In 1976 was er een eerste melding van het vogelkopmosdiertje in de Spuikom van Oostende [2,3]. Een 
twintigtal jaar later - in 1997 - was er opnieuw sprake van een eerste observatie van deze soort [4]. Het 
mosdiertje werd in d it geval gevonden op een boei in de haven van Oostende.

Hoe kwam men aan twee eerste waarnemingen voor deze soort? Tot 1998 werd het vogelkopmosdiertje 
verkeerdelijk geïdentificeerd ais Bugula avicularia m plaats van Bugula stolonifera, zo ook in 1976 [3]. 
Hierdoor kon men pas recent nagaan wanneer deze soort echt voor de eerste maal in de Belgische 
wateren verscheen, namelijk in 1976 in de Oostendse Spuikom.

Verspreiding in België
Het vogelkopmosdiertje komt algemeen voor in de haven van Oostende: vastgehecht op schepen en 
andere drijvende voorwerpen, op muren van dokken en andere constructies die constant 
ondergedompeld zijn. De soort werd ook gevonden in de haven van Zeebrugge, zij het niet zo 
algemeen [4,5]. Buiten de havens is deze soort aanwezig op strandhoofden in Koksijde [3].
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Verspreiding in onze buurlanden
Dit mosdiertje komt nu voor aan beide zijden van de Atlantische Oceaan 
en in de Middellandse Zee. De soort werd in West-Europa voor het eerst 
met zekerheid gerapporteerd in Groot-Brittannië omstreeks 1960 [6].

In Nederland zijn er in het verleden - net zoals in België - foute 
identificaties gebeurd: vroegere meldingen van kolonies van Bugula 
avicularia hadden waarschijnlijk betrekking op Bugula stolonifera of het 
vogelkopmosdiertje. Zo werd het vogelkopmosdiertje wellicht al 
gesignaleerd ais Bugula avicularia m 1885 in de voormalige Zuiderzee [7], 
maar gezien men dit niet met zekerheid kan bevestigen, blijft de eerste 
waarneming voor Europa 1960... De eerste Nederlandse meldingen 
onder de correcte naam vonden plaats in 1993, in de dokken van de 
haven van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee te Texel [8]. 
De soort is nu algemeen in de Nederlandse havens, aan de Noordzeekant 
van de Brouwersdam en in kanalen en afgesloten water in Zeeland [7,9].

© Hans De Blauwe Ookin Frankrijk werd de soort al in de vroege jaren '70 vermeld in een
inventaris van de Boulonnais [10]. Nu komt de soort voor langs de gehele 

kanaalkust en in vele havens, bijvoorbeeld in Duinkerke, Boulogne, Calais en in Le Havre [4,11]. Ook 
langs de Engelse zuidkust, onder andere in de haven van Plymouth, kan het vogelkopmosdiertje 
waargenomen worden [1].

In meer noordelijke streken werd het vogelkopmosdiertje waargenomen in Helgoland, een eiland voor 
de Duitse kust [12].

Langs de Atlantische kust van Spanje werd de soort in Galicië aangetroffen [13].

Wijze van introductie
Door het hoge aantal waarnemingen in havengebieden, wordt gesteld dat het vogelkopmosdiertje via 
scheepvaart in onze streken zou terechtgekomen zijn [8,14]. Een andere veel vermelde manier van 
introductie is via oestertransport [15]. In sommige gevallen is hun introductie en verspreiding een 
combinatie van deze beide mechanismen: ze komen naar hier met de oesters en vestigen zich 
vervolgens in de oesterkwekerijen en de jachthavens in de nabije omgeving. Een verdere - secundaire - 
verspreiding gebeurt dan via de romp van pleziervaartuigen. Ook zou verspreiding mogelijk zijn via het 
ballastwater van schepen. In dit geval zouden volwassen exemplaren zich vasthechten aan de 
binnenkant van de ballasttanks [15].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Het succes van deze mosdiertjes wordt verklaard doordat ze lage en wisselende zoutgehaltes (saliniteit) 
en vervuiling verdragen, condities eigen aan havens waar deze soort zo succesrijk is [3]. Daarnaast is de 
soort een typische aangroeisoort, wat impliceert dat ze zich door vasthechting aan schepen snel en ver 
kunnen laten transporteren [4].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Het vogelkopmosdiertje groeit op onderdompelde oppervlakken, op scheepsrompen, drijvende 
voorwerpen en op structuren in (jacht)havens [4].
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Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Deze soort zet zich vaak vast op schepen, havens, boeien en andere harde substraten van onze kusten. 
Eigenaars van deze vaste substraten zijn niet altijd even opgezet met de ongenodigde gasten. Het 
verwijderen van deze fauna kost handenvol geld. De rompen van boten worden doorgaans onder hoge 
druk gereinigd (wanneer ze zich uit het water bevinden) en dan behandeld met een verf die aangroei en 
vestiging voorkomt [16].

Van dit mosdiertje is weinig gekend over de ecologische impact op andere soorten. Deze soort zal 
vooral belangrijk zijn in competitie voor plaats [15].

Specifieke kenmerken
Het vogelkopmosdiertje behoort tot de mosdiertjes 
(Bryozoa). Mosdiertjes leven in kolonies (zie foto 
pagina 2). Deze zijn opgebouwd uit een groep 
individuen, zoïden genoemd, die met elkaar in 
verbinding staan. De koloniegrootte kan variëren 
van enkele tientallen tot 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 voor voedselopname met behulp 
van de tentakels. Deze bevatten kleine trilharen die een 
waterstroom op gang brengen waardoor zwevende 
deeltjes naar de mondopening toestromen [3,17].
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Vereenvoudigd schema van twee Individuen (zoïden). 
De retractor spier zorgt ervoor dat het lichaam In het 
omhulsel kan teruggetrokken worden.

Net zoals alle andere Bugula soorten heeft het vogelkopmosdiertje 
een struikvormig uitzicht. Hoewel het vogelkopmosdiertje het 
ganse jaar door kan gevonden worden, kent de soort een piek in de 
zomermaanden, wanneer de kolonies een hoogte tot 4 centimeter 
kunnen bereiken [4]. De larven worden tijdens dit hoogtepunt in 
de waterkolom losgelaten en hebben slechts een paar uur om zich 
te settelen op een geschikt substraat, anders sterven ze. De oude 
kolonies sterven na de zomer grotendeels af. De pas gesettelde 
kolonies groeien in het begin slechts minimaal uit, waardoor ze 
moeilijk te zien zijn [3,15]. © Hans de Blauwe

Om mosdiertjes te bestuderen is een microscoop noodzakelijk. De naam van het vogelkopmosdiertje is 
geïnspireerd op de voor bijna alle Bugula-soorten typische vogelkopvormige avicularia. Dit zijn zoïden 
die niet instaan voor de voeding maar die voorzien zijn van een dekseltje (operculum) waarmee ze in 
staat zijn een "bijtbeweging" uit te voeren. Ze staan dan ook in ter 
bescherming van de kolonie. Nog kenmerkend is dat er slechts 
twee rijen zoïden staan op elke tak, wat verwarring veroorzaakt met 
Bugula avicularia. Bij laatstgenoemde soort zijn de vertakkingen 
spiraalsgewijs om de hoofdas gewonden, wat niet het geval is bij 
het vogelkopmosdiertje. Bovendien zijn de avicularia kleiner bij het 
vogelkopmosdiertje en staan er twee stekels aan de buitenrand van 
de zoïden. Tot slot is er ook een verschil in leefgebied. B. avicularia 
komt minder in havens voor, maar meer in de getijdenzone of 
zones die permanent onder water staan [3,18]. /

Avicularia

Schematische 
voorstelling van een 
zoïde met een 
vogelbekvormige 
avicularia
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Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Vogelkopmosdiertje - Bugula stolonifera. Niet-inheemse 
soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. I/U Z Information Sheets, 
29. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 5 pp.

VLIZ Alien species consortium : hUp://ww w.vli7 .be/im is/im is.php?m odule=proiect&proid=?170 

Lector: Hans De Blauwe

Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Liist niet-inheemse soorten Belgisch deel Noordzee en aanpalende estuaria
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