
Grijze korstzakpijp
De grijze korstzakpijp Diplosoma listerianum  is een 
soort waarvan het oorsprongsgebied onbekend is: een 

. cryptogene soort. Ook in Europa komt de soort wijdver- 
* spreid voor in Groot-Brittannië, de westkust van Europa 

en aan de kusten van de Middellandse Zee. In België 
wordt de soort sinds 12 september 2002 regelmatig 
aangetroffen op pontons in de jachthaven van Zee- 
brugge. De kolonies hebben een doorzichtig en gelati- 
neus uiterlijk, met een doorsnede to t 15 centimeter.
Je kunt de grijze korstzakpijp terugvinden vanaf de 
laagwaterlijn tot ongeveer 80 meter diep.
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Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel 
van de Noordzee en aanpalende estuaria

Wetenschappelijke naam
Diplosoma listerianum  (Milne-Edwards, 1841 )

Oorspronkelijke verspreiding
De grijze korstzakpijp -  ook wel geleikorstzakpijp genoemd -  is wereldwijd verspreid. Zijn exacte plaats 
van herkomst is onbekend [1 ], waardoor wetenschappers deze zakpijp ais een cryptogene soort 
beschouwen [2].

Eerste waarneming in België
De grijze korstzakpijp werd in België voor het eerst op 12 september 2002 waargenomen in de 
jachthaven van Zeebrugge [3].

In een Nederlandse tabel uit 1956 staat vermeld dat de grijze korstzakpijp "wordt opgegeven van de 
Nederlands-Belgische kust" [4]. Het is echter onduidelijk of het om het Belgische, het Nederlandse, of 
om beide zeegebieden gaat, waardoor de eerste waarneming in België een vaag gegeven blijft en we 
het jaar van eerste waarneming voorlopig op 2002 houden.

Verspreiding in België
Na het verschijnen van de soort in 2002, werd deze plots heel talrijk in de jachthaven van Zeebrugge, 
waar hij to t eind 2008 regelmatig werd waargenomen [5]. Echter tijdens zoektochten op en rond de 
pontons in augustus 2011 werd de grijze korstzakpijp er niet meer gevonden [3]. Het is niet geweten of 
deze zakpijp in andere Belgische havengebieden voorkomt.

Verspreiding in onze buurlanden
De grijze korstzakpijp komt wereldwijd voor. Aan de Atlantische kust reikt haar areaal van Zuid-Afrika tot 
in Noorwegen, waaronder de Baltische Zee, Portugal, het Middellandse Zeegebied, Mauritanië en Ho
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Golf van Guinee [6].

In een Nederlandse soortenlijst, samengesteld in 1956, 
wordt het gekende verspreidingsgebied van de grijze 
korstzakpijp nogal vaag geformuleerd: "de Nederlands- 
Belgische kust". Zodoende is het niet duidelijk of dit nu 
gaat over de eerste waarneming voor België en/of 
Nederland. Wel eenduidig zijn de observaties vanaf 1977 
in Zeeland, nabij Burghsluis, in Flauwers en in het 
havenkanaal van Zierikzee [7]. Tot 1988 bleef de grijze 
korstzakpijp enkel gekend van plaatsen op Schouwen- 
Duiveland in de Oosterschelde [8]. Later in 1990, werd 
deze soort ook aangetroffen in het Kanaal door Walcheren 
nabij Vlissingen, in Nieuw- en St.-Joostland en in Veere, 
eveneens langs de Oosterschelde. Momenteel is deze 
zakpijp wijdverspreid in het Grevelingenmeer, de 
Oosterschelde en in het havenkanaal Goes [9].

In Frankrijk komt de grijze korstzakpijp voor ter hoogte van Roscoffin Bretagne [10].

In het Verenigd Koninkrijk komt deze soort voor langs de zuid- en de westkust, maar voorlopig nog niet 
langs de oostkust [11].

Wijze van introductie
De introductie van de grijze korstzakpijp gebeurde zowel door vasthechting op scheepsrompen ais via 
transport van organismen voor de aquacultuur, zoals oesters [12].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Tot op heden is de grijze korstzakpijp in België enkel gevonden in een kleine geïsoleerde regio 
(jachthaven) binnenin de haven van Zeebrugge. De soort kan dus bezwaarlijk ais succesrijk in België 
omschreven worden.

Desondanks heeft de soort enkele troeven: zo kan de soort zich vasthechten op allerhande substraten 
zoals stenen, pieren of andere zakpijpen [13], waardoor havens - met hun vele artificiële oppervlaktes - 
een ideale omgeving vormen.

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
De grijze korstzakpijp komt wereldwijd voor [6], wat doet vermoeden dat temperatuur geen rol speelt in 
het limiteren van haar verspreidingsgebied. De soort kan zich voortplanten bij temperaturen tussen 10° 
C en 25 °C[14].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Eens de grijze korstzakpijp gevestigd is, staat d it diertje erom bekend in korte tijd de meest frequent 
voorkomende aangroeisoort te worden in een lokale gemeenschap. Daarbij worden de meeste andere 
organismen verdrongen of overgroeid [11].

De soort kan het oppervlak waaraan het is vastgehecht beschadigen. Zijn aanwezigheid op 
scheepsrompen verhoogt de weerstand van het schip in het water [12]. Het beletten van vasthechting -  
door reiniging en behandeling met een aangroeiwerende ve rf- kent een grote kost [15].
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Specifieke kenmerken
De grijze korstzakpijp vormt dunne, vuilwitte kolonies van minder 
dan twee millimeter dik en slechts enkele vierkante centimeters 
oppervlakte. Sommige exemplaren kunnen echter een oppervlakte 
bedekken tot wel 15 centimeter doorsnede! De zacht aanvoelende 
kolonies zijn doorschijnend met zwarte puntjes die de aparte 
individuen -  door wetenschappers zoïden genoemd -  voorstellen, 
waarbij één enkel individu een diameter van ongeveer twee 
millimeter heeft. De gemeenschappelijke uitstroomopeningen vallen 
op ais grote gaten [7,16],

De grijze korstzakpijp is een filtervoeder. Het water loopt via de 
instroomopeningen naar binnen en voert tai van kleine voedsel- 
deeltjes mee. Deze worden gevangen in slijm, geproduceerd door 
een klier die de endostyle genoemd wordt. Via de uitstroomopening 
komt het water met afvalstoffen weer naar buiten [7],

Weetjes
Van /icht/iefhebber naar lichtschuw

De vrijzwemmende larven van de grijze korstzakpijp stellen de soort in staat om zich op een 
eenvoudige wijze verder te verspreiden [17], De larven bewegen zich voort door afwisselend 
opwaarts naar het licht toe te zwemmen en zich vervolgens te laten zinken, waarbij ze de bodem 
vermijden [18],

Wanneer de larven klaar zijn om zich te vestigen, hechten ze zich vast op een schaduwrijke en tegen 
predatoren beschutte plaats, zoals de zijwand van een rots [17,18],

Een gelijkend broertje

De grijze korstzakpijp wordt in West-Europa vaak verward met een andere zakpijp, namelijk 
Diplosoma spongiforme. Deze twee soorten zijn uiterlijk moeilijk van elkaar te onderscheiden, vooral 
ais men gebruik maakt van fotomateriaal. Algemeen kan men afgaan op het feit dat Diplosoma 
spongiforme minder doorschijnend en dikker (5 à 6 millimeter) is dan de grijze korstzakpijp, hoewel 
van deze laatste ook al dikkere exemplaren teruggevonden zijn en dit dus geen uniek verschil is 
tussen beide soorten.

Om de twee soorten met zekerheid uit elkaar te halen moet met een microscoop naar de anatomie 
gekeken worden [10,16],

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Grijze korstzakpijp - Diplosoma listerianum. Niet-inheemse 
soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLiZInformation Sheets, 42. 
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 5 pp.
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