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Inleiding
ßele/dscontext
Z onder goede kennis is een d o e lm a tig en aangepast beheer onm ogelijk. D it g e ld t ook vo o r de p ro b le 
m atie k van niet-inheem se soorten ('exoten') en in het bijzonde r vo o r de snelle opm ars van exoten in
z o u t-e n brakw aterecosystem en.
We hebben het hier dan nie t over de n a tuurlijke verspreiding van m ariene soorten naar nieuw e leef
gebieden , maar over de snelle toenam e van nieuw e m ariene introducties do o r toedoe n van de mens
in recente decennia. Internationaal w o rd t de in tro d u ctie van niet-inheem se soorten al geruim e tijd ais
verontrustend beschouw d en onder de aandacht gebracht.
De belangrijkste vectoren voo r deze in tro ducties blijken veelal van internation ale oorsprong
(bijvoorbeeld scheepvaart en aquacultuur) en vergen daarom een internationaal gecoördineerde
inspanning. De nood aan sam enw erking om deze opm ars een halt toe te roepen ko m t to t u itin g in
globale en regionale verdragen en akkoorden, en in Europese richtlijnen en regelgeving die on d e rtu s
sen oo k relevant o f bindend zijn v o o r België.
Voor de m ariene gebieden, kustzones en estuaria in ons land zijn de Belgische W et te r bescherm ing
van het M ariene M ilieu (1999), het KB inzake de soortenbescherm ing in de Belgische zeegebieden
(2001), de in terna tion a le IMO Ballastwater C onventie (2004) en de Europese K aderrichtlijn Mariene
Strategie (2008) de belangrijkste instrum enten voor preventie en bestrijding (zie beleidscontext). De
naleving inzake preventie en het v ervolgingsbeleid in het geval van (on)opzettelijke verspreiding van
nieuw e exoten d o o r deze vectoren zijn daarom een cruciaal aandachtspunt.
Het in w erking stellen van de geïntegreerde instrum enten van het Europese en internation ale m ilie u 
beleid, v e rg t echter een g ro n d ig e kennis en m o n ito rin g van (vaak nieuwe) m ilieugegevens. Het to t
stand brengen van deze in fo rm a tie stro o m m oet steunen op w etenscha ppelijk betrouw ba re gege
vens, gestandaardiseerde definities en afbakeningen, en professioneel databeheer. Standaarden en
definities zijn noodzakelijk vo o r de uitw isseling en de vergelijkbaarheid van de in fo rm a tie - en datap roducten . Het is een voorw aarde om de sam enw erking op internationaal niveau kracht bij te zetten.
Het Belgisch deel van de Noordzee en de aanpalende estuaria en kustgebieden w orden niet system a
tisch o nderzoch t op de aanw ezigheid van niet-inheem se soorten. Toevallige vondsten en gerichte
w aarnem ing en van niet-inheem se soorten w orden d o o r onderzoekers en do o r vrijw illig e experten
gem eld o f gepubliceerd. Ais gevolg hiervan, bevinden de resultaten zich in disperse en g e fragm en
teerde gespecialiseerde lite ra tuu r, in form ele bronnen en m eldingen, en w aarnem ingen die al dan niet
gevalideerd w erden. Het actief aanreiken van in form atie naar het beleidsniveau en beheerorganen, in
een bruikbaar form aat, vereist echter een gecoördineerde inspanning.

VLIZAlien Species Consortium
In ju n i 2006 startte het Vlaams In s titu u t voor de Zee (VLIZ) het p roject 'N iet-inheem se soorten in het
Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria', te r vo o rbereid ing van de in fo rm a tie b e h o e f
ten in het kader van het Europese en inte rnation ale marien beleid. Het in itia tie f b ie d t een inform atiep latform v o o r w e te nscha pp elijk o n d e rb o u w d e in form atie inzake niet-inheem se soorten in m ariene
en kustgebieden in België. De in fo rm atie w o rd t system atisch verzam eld u it de w etenschappelijke
lite ra tu u r en aan de hand van gevalideerde w aarnem ingen do o r experten en biologen die actief zijn
in het veld. Het p la tfo rm w o rd t ondersteund d o o r een kerngroep (secretariaat, com m unicatie en
in fo rm atie be h e er van het VLIZ) en een ne tw erk van experten die a ctief w aarnem ingen en bronnen
aanreiken en o o k borg staan v o o r de k w a lite it van de inform atie. D it netw erk bestaat u it een 50-tal
experten u it 22 verschillende in stitu te n (januari 2012) en v o rm t een hecht sam enw erkingsverband:
het VLIZ Alien Species C onsortium ' (h ttp ://w w w .vliz.b e /im is/im is.p h p ? m o d u le = p ro je ct& p ro id = 2 1 70).
Het consortium verzam elt en beschrijft nieuw e w aarnem ingen op een system atische m anier zodat ze

v o o r eindgebruikers (wetenschappers, beleid, geïnteresseerd publiek) beschikbaar zijn. Het b e tre ft
exoten die d o o r to e do e n van de mens in de m ariene en estuariene leefgebieden geïntroduceerd
w erden en zich er hebben kunnen vestigen en vo o rtp la n te n . Het inventariseren van niet-inheem se
soorten is een eerste stap in de w etenschappelijke o n d e rb o u w in g van aangepaste beheersm aat
regelen om de p ro b le m a tie k aan te pakken.
De info rm a tie is online raadpleegbaar via het portaal "N iet-inheem se soorten" in de KustWiki
(w w w .vliz .b e /w ik i) . Deze bevat een geactualiseerde lijst van de niet-'streek-eigen' m ariene en kustgebonden soorten in het Belgische deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Via de lijst kan je
d oorklikken naar fiches m et u itge b re id e in form atie over de levenscyclus en ecologie van de soort, de
w ijze van in tro d u c tie en verspreiding, m ogelijke effecten o f m eetbare im pact van de soort op het
m ilieu en m ogelijke m aatregelen. O ok voor taxonom ische inform atie, foto's en relevante links kan je
hier terecht. De hyperlinks en bronnen op de KustWiki w orden regelm atig geactualiseerd.
Het ra p p o rt dat v o o rlig t b u n d e lt de in form atie en de bronnen op een overzichtelijke m anier. Het rap
p o rt geeft de h u id ige (januari 2012) stand van zaken inzake de kennis van m ariene en kustgebonden
exoten in België weer, en gee ft d u id in g m et betrekking to t de kennisleem ten. Op die m anier is het
ra p p o rt een 'ijk p u n t' eerder dan een 'e in d p u n t'. Het C onsortium staat im m ers voor een blijvende
u itd a g in g om de in fo rm a tie p ro d u cte n te actualiseren en verder u it te bouw en. W ant de vraag naar
in fo rm a tie groeit, en w ijz ig t vo o rtd u re n d .

Early warning en invasies
N iet-inheem se soorten w orde n vaak geassocieerd m et negatieve effecten vo o r de lokale bio d ive rsite it
en ecosysteem functies. Maar nie t alle exoten hebben een aantoonbare im pact op andere soorten o f
habitats in hun nieuw e m ilieu. Slechts voo r een m inderheid is het invasief karakter van een dergelijke
aard dat ze een probleem stellen vo o r de lokale biodiversiteitsd oelstellingen, de econom ie o f de
volksgezondheid, o f de ecosysteem diensten in het gedrag brengen. Naar schatting v o rm t ongeveer
10 to t 15% van de exoten een gevaar vo or de Europese biodiversiteit. Denk b ijvoorbee ld aan de paal
w o rm o f aan de Bonamia parasiet die de oesterkw eek ve rn ie tig t.
Invasieve niet-inheem se soorten (Invasive Alien Species o f IAS) w orden w e re ld w ijd beschouw d ais de
tw eede belangrijkste oorzaak van het verlies aan bio d ive rsite it (na de directe v e rn ie tig in g van habi
tats). Volgens de IUCN v o rm t de im pact van exoten w e llich t zelfs de grootste bedreiging vo o r de
m ariene b iodiversiteit. In een ra p p o rt van de Internationale Raad vo o r het O nderzoek van de Zee
(IROZ) hebben m ariene exoten in de laatste v ijfe n tw in tig jaar w e re ld w ijd grootschalige econom ische,
ecologische en om gevingsve randeringen veroorzaakt. Het is vo o r het beleid belang rijk prioritaire
aandacht te richten op deze invasieve exoten, en concrete beheersm aatregelen te treffen daar waar
d ringend en noodzakelijk.
In 2011 startte het In s titu u t v o o r N atuur en Bosonderzoek (INBO) in sam enw erking m et het A g e n t
schap v o o r N atuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid en N atuurpunt, een gew estoverschrijdend
in itia tie f v o o r 'Early W arning en Rapid Response' (EWRS) inzake preventie, detectie en bestrijding van
invasieve soorten. Het b e tre ft een sam enw erking van overheden, w etenschappelijke instellingen en
m aatschappelijke m iddenveld -organisaties (natuur, m ilieu, recreanten, vogelliefhebbers,..). Het VLIZ
Alien Species C onsortium stelt de beschikbare inform atie, kennis en expertise te r beschikking van
deze sam enw erking. Het C onsortium verzorgt aldus de m ariene en kustgebonden in form atie in het
ERWS. Het Belgisch fo ru m over invasieve soorten stelde in 2009 een m ethode op om exoten preven
tie f te screenen op basis van hun invasieve karakter, hun im pact op het leefm ilieu o f de volksgezond
heid, en dus de eventuele noodzaak vo or een 'snelle respons' te bepalen. Op deze m anier kunnen de
beheersm aatregelen en de (beperkte) m iddelen optim aal aangewend w orden. Voor m ariene soorten
in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria is deze beoordeling to t op heden niet
uitgevoe rd .
Daarnaast is de u itb o u w van system atische m o n ito rin g en g ericht onderzoek nodig, en is het belang
rijk te blijven inzetten op de reeds bestaande algem een preventieve m aatregelen om schadelijke

gevolgen van Invasieve niet-inheem se soorten te verm ijden. Het is enkel do o r een goede sam enw er
king van veldw erkers, wetenschappers, beheerders en beleidm akers, en gecoördineerde d o o r
s trom ing van inform atie, dat de doelstellingen, u itg e stip p e ld in de Europese K aderrichtlijn Mariene
Strategie, v oo r een Goede M ilieu Toestand in het m ariene m ilieu tegen 2020 kunnen gehaald w orden.

A nn-Katrien Lescrauwaet, m ei 2012

Niet-inheem se soorten?
Wereldwijd hebben talrijke plant- en diersoorten met veel succes nieuwe leefgebieden gekoloniseerd. Nietinheemse soorten komen ook voor in het mariene milieu, waarbij ze afkomstig zijn van over heel de wereld. En
eenmaal een vreemde soort zich hier heeft gevestigd, is er meestal geen weg terug.
Het probleem van vreemde of niet-inheemse soorten is niet nieuw. In de geschiedenisboeken vinden we
meldingen van vroege introducties. Maar voor een aantal soorten is het moeilijk te zeggen o f ze nu al dan niet
inheems zijn. Deze twijfel kan ontstaan bij soorten die kosmopoliet zijn en bij soorten die vroeger niet goed
gekend waren. Onze kennis reikt voor sommige groepen zeeorganismen immers niet ver terug in het verleden.
Voor de studie van bepaalde vaak kleine organismen zijn onze kennis en onderzoekstechnieken namelijk onvol
doende. .. Dergelijke soorten noemt men 'cryptogeen', en worden ook in deze lijst opgenomen.
Maar welke invloed hebben deze niet-inheemse soorten op hun omgeving? Hebben ze een effect op de mens of
de economie? En hoe kan men de schade, aangebracht door niet-inheemse soorten, beperken?

Studiegebied
We geven een overzicht van alle reeds gekende niet-inheemse soorten voor de Belgische kuststrook, het
Belgisch deel van de Noordzee, de Oostendse Spuikom en het Schelde-estuarium.
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Lijst van niet-inheem se soorten
Hoewel we ernaar streven om een zo volledig mogelijke lijst van niet-inheemse soorten voor te stellen, is dit
toch niet evident. Niet-inheemse soorten worden vaak per toeval ontdekt en sommige groepen zijn ook minder
goed gekend, zoals bijvoorbeeld het plankton dat grotendeels bestaat uit microscopisch kleine plantjes en dier
tjes. Daarbij komt nog dat niet-inheemse soorten soms moeilijk kunnen onderscheiden worden van de lokale
soorten, wat kan leiden to t het verkeerdelijk benoemen van een niet-inheemse soort.

Wat vindje terug op deze lijst:
S

Alle reeds gekende niet-inheemse soorten die gevestigde populaties hebben in zoute en brakke
milieu's in de Belgische kuststrook, het Belgisch deel van de Noordzee, de Oostendse Spuikom o f het
Schelde-estuarium.

v'

Ais er een vermoeden is dat een cryptogene soort werd geïntroduceerd, werd deze ook aan de lijst
toegevoegd

v'

Soorten die - al dan niet opzettelijk - door de mens werden geïntroduceerd.

Wat vindje NÍET op deze iijst:
Z

Vreemde soorten die langs onze kust werden gesignaleerd, maar waarvan we niet zeker weten of ze
zich blijvend hebben gevestigd (= dwaalgasten)

Z

Soorten die enkel in zoetwater voorkomen

Z

Soorten die op een natuurlijke manier hun weg hebben gevonden naar de Belgische kustwateren.

"Onze" niet-inheem se soorten in cijfers
Momenteel (mei 2012) zijn er 69 niet-inheemse soorten met gevestigde populaties gekend In de Belgische
mariene wateren en aanpalende estuaria.
Een aantal van deze soorten vertoeft al in onze contreien van vóór 1900. Het aantal Introducties to t 1970
verloopt eerder geleidelijk, terwijl er vanaf 1970 een sterke opmars te zien Is. Een vergelijking van het aantal
Introducties to t 1980 met het huidige totale aantal niet-inheemse soorten toont zelfs dat hun aantallen over de
laatste 30 jaar meer dan verdubbeld zijn.
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H et aantal niet-inheem se soorten weergegeven p e r tijd sb lo k van 10jaar. Deze grafiek to o n t zow el h e t
aantal nieuw e introducties (biauw) ais h e t to ta a l aantal niet-inheem se soorten (oranje) p e r tijdsblok. Een
so o rt w o rd t ais nieuw geïntroduceerd beschouwd ais er gevestigde populaties voorkom en in h e t studie
gebied. Bron: VLiZ.

Een indeling van de bij ons gekende
niet-inheemse soorten in grotere
groepen toont aan dat de meerder
heid van deze 'vreemde' soorten tot
de heel diverse groep van de geleedpotigen behoort, waarin men onder
andere de krabben, roeipootkreeftjes,
zeepokken en aasgarnalen terugvindt.
Deze niet-inheemse geleedpotigen
worden - op enige afstand - gevolgd
door weekdieren (10) en algen & wie
ren (9).
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Indeling van niet-inheem se soorten volgens hogere niveaus
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Belgische beleidscontext
Naar schatting komen ongeveer 11.000 niet-inheemse soorten voor in Europa. Internationaal wordt de introduc
tie van niet-inheemse soorten al een tijd onder de aandacht gebracht in globale verdragen en akkoorden, in
Europese richtlijnen en regelgeving, in regionale verdragen die ook relevant zijn voor België en/of waarvan de
Ínhoud ook in onze wetgeving vertaald werd. Verder zijn ook een reeks specifieke richtlijnen en gedragscodes
inzake de aanpak van niet-inheemse soorten beschikbaar. De belangrijkste wetgeving en beleidsinstrumenten
die geldig zijn voor de situatie in het studiegebied zijn de Belgische Wet ter bescherming van het Manene Milieu
(MMM Wet, 1999), de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS, 2008/56/EG, 2008) en de internationale
IMO Ballastwater Conventie (2004).

Wet ter bescherming van het Mariene Milieu
In België is het door de Wet ter bescherming van het Mariene Milieu (Wet Manene Milieu o f MMM Wet, 1999)
onder artikel 11 verboden niet-inheemse soorten te introduceren in de zeegebieden onder de rechtsbevoegd
heid van Belgie. Opzettelijke en onopzettelijke introducties zijn ook verboden door het Koninklijk Besluit van 21
december 2001 inzake de soortenbescherming in de Belgische zeegebieden. Het Belgisch deel van de Noordzee
(BNZ) w ordt echter niet systematisch onderzocht op de aanwezigheid van niet-inheemse soorten. Toevallige
vondsten en gerichte waarnemingen van niet-inheemse soorten in het BNZ, in de aanpalende estuaria en in de
kustgebieden, worden door onderzoekers en dooreen netwerk van vrijwillige experten gemeld o f gepubliceerd.
Het 'VLIZ alien species consortium' verzamelt en beschrijft deze waarnemingen op een systematische manier
zodat ze voor eindgebruikers (wetenschappers, beleidsmakers, geïnteresseerd publiek) beschikbaar zijn.

Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie
De EU Kaderrichtlijn Mariene Strategie (2008/56/EG) (KRMS) biedt een gezamenlijk Europees kader voor de
bescherming en het behoud van het manene milieu in de Europese lidstaten, met aandacht voor het vermijden
van schade en het herstel van het milieu in het geval dat negatieve gevolgen opgetreden zijn.
De richtlijn werd vertaald in Belgische wetgeving ais het KB van 23 juni 2010 betreffende de mariene strategie
voor de Belgische Zeegebieden. De KRMS heeft ais doelstelling uiterlijk in 2020 de Goede Milieu Toestand (GMT)
te bereiken in het manene milieu. De aanwezigheid en introductie van niet-inheemse soorten worden specifiek
behandeld in de bijlage I van deze richtlijn.
De descriptor nr. 2 'Niet-inheemse soorten geïntroduceerd door menselijke activiteiten bevinden zich op een
niveau dat niet schadelijk is voor het milieu' is één van de elf generische kwalitatieve descriptoren die in be
schouwing worden genomen voor het bepalen van de GMT. De verdere bepaling van criteria en indicatoren
voor het definiëren en opvolgen van doelstellingen moet afgerond zijn in 2012, en staat momenteel ook in
België nog ter discussie. In België kiest men voorlopig (augustus 2011 ) voor het opvolgen van nieuwe introduc
ties van niet-inheemse soorten. Daarbij stelt de bevoegde dienst voor om de indicator voor het behalen van de
GMT te omschrijven ais 'Geen nieuwe antropogene introductie van niet-inheemse soorten macrofauna en
macroflora (>1mm)'. Een voorbereidend technisch rapport (2010) door de Taakgroep van descriptor 2, brengt
een aantal van de probleemstellingen voor het bepalen van deze gezamenlijke standaarden aan het licht. Een
recent overzicht van beschikbare standaarden en methodes is beschikbaar in een technisch rapport in opdracht
van de Europese Commissie (Joint Research Centre, 2011). De Commissie heeft op basis van de eerste weten
schappelijke adviezen, een beslissing gepubliceerd (COM 2010/477/EU) met verdere inhoudelijke bepalingen
van de criteria en de methodologische standaarden in uitvoering van de KRMS en de bepaling van GMT in
mariene wateren.
De initiële beoordeling voor niet-inheemse soorten moet in 2012 gerealiseerd zijn, en vergt een analyse van de
huidige milieutoestand (inclusief een inventaris van de temporele en ruimtelijke patronen in abundantie van
niet-inheemse soorten) evenals een analyse van de dominante drukken en effecten verbonden aan de intro
ductie van niet-inheemse soorten en translocaties.

iMO Ballastwater Conventie
Om de introductie van niet-inheemse soorten via de ballasttanks van schepen tegen te gaan, verplicht de Bal
lastwater Conventie (2004) schepen om een 'Ballast Water and Sediment Management Plan' op te stellen en een
'Ballast Water Record Book' aan boord te hebben waarin alle ballastoperaties worden bijgehouden. Daarnaast
dient het beheer van het ballastwater te gebeuren volgens standaardprocedures (zie website IMO).

In afwachting van de ratificatie van deze conventie wordt door de OSPAR Commissie aanbevolen om bepaalde
maatregelen met betrekking to t het ballastwater van schepen reeds op een vrijwillige basis na te leven (OSPAR
general guidance 07/2010). Voorafgaand aan de IMO Ballastwater Conventie gaf de IMO resolutie (A.868(20)) uit
1997 richtlijnen voor de controle en behandeling van ballastwater teneinde de overdracht van schadelijke
organismen te beperken.
Andere relevante internationale initiatieven die zich buigen over de rol van de scheepvaart ais vector voor de
introductie van niet-inheemse soorten zijn de ICES (International Council for the Exploration of the Sea) werk
groepen voor het bestuderen van biologische invasies en niet-inheemse soorten: de ICES/IOC/IMO Working
Group on Ballast and Other Ship Vectors (WGBOSV, zie verslag 2011) en de Working Group on Introduction and
transfers o f Marine Organisms (WGITMO, zie verslag 2011). In 2005 publiceerde ICES een nieuwe versie van de
'Code o f Practice' (goede praktijken) uit 1995 over de introductie en de transfer van mariene organismen.

Ongewenste gasten
Niet-inheemse soorten worden vaak geassocieerd met negatieve effecten voor de lokale biodiversiteit en ecosysteemfuncties. Niet alle exoten hebben een aantoonbare impact op andere soorten o f habitats in hun nieuwe
milieu. Voor een minderheid is het invasief karakter echter van een dergelijke aard dat ze een probleem stellen
voor de lokale biodiversiteitsdoelstellingen, de economie of de volksgezondheid, o f de ecosysteemdiensten in
het gedrag brengen.
Naar schatting vormt ongeveer 10 to t 15% een gevaar voor de Europese biodiversiteit (EU, 2010). Deze invasieve
niet-inheemse soorten (Invasive Alien Species of IAS) worden wereldwijd beschouwd ais de tweede belangrijk
ste oorzaak van het verlies aan biodiversiteit (na de directe vernietiging van habitats) (EC, 2008).
Het is voor het beleid belangrijk prioritaire aandacht te richten op deze invasieve exoten, en concrete beheers
maatregelen te treffen daar waar dringend en noodzakelijk. Op deze manier kunnen de beheersmaatregelen en
de (beperkte) middelen optimaal aangewend worden.
Voor België stelde het Belgisch forum over invasieve soorten een ISEIA-protocol (Invasive Species Environmental
Impact Assessment, Branquart (Ed.) 2009) op. Met dit protocol worden potentieel inwijkende exoten preventief
gescreend op basis van een aantal criteria om hun invasieve karakter, hun impact op het leefmilieu of de volks
gezondheid, en dus de eventuele noodzaak voor een 'snelle respons' te bepalen. De screening aan de hand van
dit protocol leidt to t een soortenlijst met verschillende categorieën: een zwarte lijst, een bewakingslijst en een
alarmlijst (http://ias.biodiversity.be/). Voor de mariene omgeving werd deze screening voorlopig nog niet uitge
voerd. De best beschikbare informatie met betrekking to t potentiële schadelijke effecten in het mariene milieu
van het BNZ, de getijgebonden delen van de IJzer en de Schelde is momenteel samengevat in de soortenfiches
die te raadplegen zijn via de soortenlijst van het VLIZ alien species consortium.
Daarnaast is het belangrijk te blijven inzetten op de reeds bestaande algemeen preventieve maatregelen om
schadelijke gevolgen van invasieve niet-inheemse soorten te vermijden. Voor het behalen van de Goede Milieu
Toestand in 2020, zoals vastgelegd in de KRMS, is een systematische monitoring en gericht onderzoek nodig.

VLIZ Alien Species Consortium
Lectoren zijn aangeduid m e t een asterix (*).
In de fiches w erd b ij de lectoren enkel de naam vermeid. Hun affiliaties kunnen in deze iijs t teruggevonden
worden.

Belgian Science Policy - Belgian Biodiversity Platform (BBPF)
Z Hendrik Segers *

De Strandwerkgroep België (SWG)
Z Hans De Blauwe*
Z Emmanuel Dumoulin

eCOASTResearch Centre Ostend
Z Marco Faasse*

EcoSub
Z Godfried Van Moorsel *

Katholieke Universiteit Leuven - Afdeling Dierenecoiogie en -systematiek - Diversiteit en Systematiek van
Dieren
Z TineHuyse*
Z Filip Volckaert *

Koninklijk Belgisch instituut voor Natuurwetenschappen - Departement Beheer van het Mariene Ecosys
teem - BeheerseenheidMathematisch ModeiNoordzee en Schelde-estuarium (BMM)
Z Francis Kerckhof*
Z BobRumes*

Koninklijk Belgisch instituut voor Natuurwetenschappen - Departement invertebraten - Afdeling Malaco
logie
Z Thierry Backeljau *

Koninklijk Belgisch instituut voor Natuurwetenschappen - Departement Invertebraten - Afdeling Recente
Invertebraten
Z Cédric d'Udekem d'Acoz *

Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis (NCB Naturalis)
Z Arjan Gittenberger*

Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV)
Z Kees den Bieman *

Université PaulSabatier - Laboratoire d'Ecoiogie Fonctionnelle (LEF)
Z Frédéric Azémar *
Z Micky Tackx*
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Universiteit Gent - Afdeling Aigoiogie (Phycoiogy)
Z Eric Coppejans
Z Olivier De Clerck*
Z Frédérique Steen *

Universiteit Gent - Afdeling Mariene Biologie (MARBiOL)
Z Ulrike Braeckman
Z Steven Degraer
Z Tim Deprez
Z Véronique De Maersschalck
Z Ma rijn Rabaut*
Z Jan Vanaverbeke
Z Annick Verween *

Universiteit Gent - Afdeling Protistoiogie en aquatische ecologie (PAE)
Z KoenSabbe*

Universiteit Gent - Laboratorium voor Milieutoxicologie en aquatische ecologie - Onderzoeksgroep Aqua
tische Ecologie (AECO)
Z Pieter Boets *
Z Koen Lock

Universiteit van Amsterdam - Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica - Zoologisch
Museum Amsterdam (UVA-ZMA)
Z Rob van Soest*

University o f Oxford - Museum o fNatural History
Z Sammy De Grave*

Vlaams instituut voor de Zee (VLiZ)
Z Ward Appeltans
Z Wim Decock
Z Daphnis De Pooter
Z Nancy Fockedey
Z Francisco Hernandez
Z Ann-Katrien Lescrauwaet
Z Jan Mees
Z HansPirlet
Z Karen Rappé
Z Jan Seys
Z Leen Vandepitte
Z Bart Vanhoorne
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Vlaamse Overheid - beleidsdomein Landbouw en Visserij - instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek
(iLVO)
Z Daan Del ba re*
Z Kris Hostens
Z LiesVansteenbrugge*
Z Karl Van Ginderdeuren *
Z Jan Wittoeck

Vlaamse Overheid - instituut voor Natuur en Bosonderzoek (iNBO) - Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk
Milieu - Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit
Z JanSoors*
Z Gunther Van Ryckegem

Vlaamse Overheid - instituut voor Natuur en Bosonderzoek (iNBO) - Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk
Milieu - Onderzoeksgroep Soortendiversiteit
Z Claude Belpaire *
Z Wouter Van Landuyt*

Vlaamse Overheid - instituut voor Natuur en Bosonderzoek (iNBO) - Afdeling Beheer en Duurzaam gebruik
- Ecosysteembeheer
Z Sam Provoost*

M et bijkom ende bijdragen van:
Z Meggy Bauwens
Z Nick Eloot
Z Korneel De Rynck
Z Nathalie Lambrecht
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De oesterparasiet Bonamia ostreae\s van oorsprong afkom
stig uit Californie en werd van daaruit via oestertransport
geëxporteerd naar Europa (in 1979). Een precieze datum
voor de eerste waarneming van de parasiet voor onze kust
ontbreekt. De aanwezigheid van de soort is pas in 1998-1999
bevestigd voor de Spuikom in Oostende. In Frankrijk, Neder
land en België verdween de inheemse platte oester Ostrea
edulis nagenoeg volledig tengevolge van deze parasiet.
Infectie met deze bloedcelparasiet veroorzaakt bij platte
oesters ontstekingen, die na 2-3 jaar vaak de dood to t gevolg
hebben. Zowel de Japanse oester Crassostrea gigasa\s de
mossel M ytilus edulis blijken resistent.

© Susan Bower, Fisheries and Oceans Canada

Wetenschappelijke naam
Bonamia ostreae?\dno\., Comps, Tigé, Grizel & Rabouin, 1980

Oorspronkelijke verspreiding
De oesterparasiet kwam oorspronkelijk enkel voor in Californië en werd van daaruit via oestertransporten geëxporteerd naar andere staten in de Verenigde Staten (Washington en Maine), naar
Canada (Brits Columbia) en naar Europa [1],

Eerste waarneming in België
Deze parasiet moet zich na 1979 ook langs de Belgische kust en in de Spuikom van Oostende verspreid
hebben [2]. Een precieze datum voor de eerste Belgische waarneming is echter niet duidelijk, maar de
parasiet verspreidde zich - na de eerste observatie in Frankrijk in 1979 - wel razendsnel over gans Europa
via het transport van oesters tussen oesterkwekerijen. Nadat een eerste poging (1934-1974) voor het
opzetten van een integrale kweek met platte oesters in de Spuikom werd stopgezet door een te slechte
waterkwaliteit [3,4], wilde men vanaf 1996 een nieuwe poging wagen. Ais men niet zeker is of een
nieuwe kweekplaats al dan niet Bonamia-qëmiectee\ó is (zoals toendertijd het geval was voor de
Spuikom), is het volgens een Europese richtlijn verboden besmette oesters binnen te brengen in dit
gebied [5]. Omdat Bonamia al sinds 1979 wijdverspreid was in Europese oesterkweken [6] en geen enkel
Europees land de garantie kon geven dat hun oesters Bonamia-vrij waren, moest men gecertificeerde
Bonamia-vrije platte oesters uit Canada importeren [5]. Door een Europees importverbod voor
Canadese oesters, was men echter al snel nadien verplicht om platte oesters uit Europa te gebruiken [7].
De hoop om introductie van de parasiet in de Spuikom te vermijden bleek dus ijdel: ook de Spuikom
bleek in 1998-1999 aangetast door de parasiet [5].

Verspreiding in België
Een onderzoek naar de aanwezigheid van de oesterparasiet in de Spuikom in 2008 - uitgevoerd door het
(toenmalige) nationale referentielaboratorium voor bacteriologische en virale besmettingen bij
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tweekleppige weekdieren in opdracht van het FAW (Federaal Agentschap voor de veiligheid vande
voedselketen - bleek positief [8]. Er zijn echter geen recentere gegevens beschikbaar over de huidige
infectiegraad in de Spuikom en/of de Belgische kustzone [9].

Verspreiding in onze buurlanden
De oesterparasiet werd in juni 1979 voor het eerst in Europa
gesignaleerd in platte oesters - met een bijzonder hoge
mortaliteitsgraad - die in L'lleTudy in Zuid-Bretagne
(Frankrijk) gekweekt werden [10]. Kort hierna werd de
aanwezigheid van de parasiet in bijna alle oesterkwekerijen
in Bretagne vastgesteld [11].
Ondanks de aanwezigheid van deze parasiet worden er nog
steeds platte oesters in deze regio gekweekt, zij het met een
sterk verminderd rendement (- 90 %) [12]. Het percentage
platte oesters dat met de oesterparasiet geïnfecteerd was
varieerde doorheen dejaren tussen 2 en 37 % met een
gemiddelde rond 13 % [13].

»
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Oesterparasieten binnenin bloedcellen (pijltjes) en
buiten het weefsel (pijlpunten) in het hart van een
zwaar besmette platte oester.
© Susan Bower, Fisheries and Oceans Canada

Na de introductie in Frankrijk verspreidde de parasiet zich
snel - via verplaatsingen van kweekoesters [14], - en werd hij
in 1980 aangetroffen in Asturia (Spanje) [15], Denemarken [14] en Nederland. In Nederland gebeurde de
introductie in Yerseke (Oosterschelde) met oesters afkomstig uit Frankrijk. Door strikte
preventiemaatregelen kon de introductie van de oesterparasiet in het aangrenzende Grevelingenmeer
to t 1988 uitgesteld worden [16]. In het Grevelingenmeer waren tijdens de lente in de periode 1989-2006
gemiddeld 15 % van de oesters geïnfecteerd [17].
In Groot-Brittannië wordt de oesterparasiet gemeld vanaf 1982 [18] en in Ierland vanaf 1987 [19]. De
oesterparasiet is ondertussen wijdverspreid langs de Europese kusten, van aan Marokko tot
Denemarken en eveneens in Groot-Brittannië en Ierland [20].
De Deense Limfjord regio blijft echter gevrijwaard van deze parasiet [21 ].

Wijze van introductie
De oesterparasiet is waarschijnlijk in Europa geïntroduceerd via de import van besmette platte oesters
uit de Verenigde Staten (Californië) [22].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Er is nog weinig geweten over de levenscyclus van deze parasiet [12], waardoor het moeilijk is om de
exacte reden voor zijn succes te achterhalen. Zo is het exacte mechanisme waarmee de oesters
geïnfecteerd raken nog ongekend [12]. Wel is geweten dat platte oesters geïnfecteerd kunnen raken
indien ze geplaatst worden in een regio waar de parasiet aanwezig is [23]. Hoewel de parasiet meestal
w ordt aangetroffen in bloedcellen (haematocyten), komt hij soms ook voor buiten cellen, vooral rond
de kieuwen van de oester. Daarom w ordt er vermoed dat de parasiet via de kieuwen van de oester in
het water terecht kan komen om vervolgens nabijgelegen oesters (eveneens via de kieuwen) te
infecteren [12].
Wat waarschijnlijk een rol heeft gespeeld in de snelle verspreiding van de parasiet in Europa is het feit
dat de platte oesters in kwekerijen regelmatig onderhevig zijn aan stressfactoren - zoals verplantingen
en stockage in bassins - waardoor ze extra gevoelig worden voor infecties met deze parasiet [16].

-
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Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Het transport van platte oesters heeft deze parasiet naar Europa gebracht, en secundaire transporten bijvoorbeeld van Frankrijk naar Nederland - droegen bij tot een verdere verspreiding van deze exoot
[20],

Omdat de larven van de platte oester hun eerste 8 tot 10 dagen binnenin de mantelholte van de oester
doorbrengen, kunnen besmette moederdieren deze larven infecteren. Vervolgens dragen deze larven
tijdens hun planktonische fase bij to t de verspreiding van de parasiet [12].
Verzwakte oesters lijken vatbaarder voor infectie. Zo zijn oesters vatbaarder voor infectie met de
oesterparasiet na jaren blootgesteld te zijn geweest aan lagere voedselbeschikbaarheid en lagere
zoutgehaltes (onder 29,5 PSU) [17]. Ter vergelijking: het zeewater in de Noordzee heeft een zoutgehalte
van ongeveer 35 PSU.

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
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Eenmaal een oester besmet is, veroorzaakt de parasiet ontstekingen in
het kieuwweefsel en afbraak van bindweefsel [11]. Doordat de
oesterparasiet ook de bloedcellen (haematocyten) binnendringt leidt
infectie to t uitputting van de oester die uiteindelijk een hongerdood
sterft [24]. De aanwezigheid van de parasiet kan na 2 jaar to t de dood
van de gastheer leiden [11]. In sommige populaties kan de sterfte to t wel
90 % bedragen [14]!

In Frankrijk, Nederland en België verdween de platte oester nagenoeg
volledig na de introductie van deze parasiet [25]. In Frankrijk
bijvoorbeeld daalde de productie van de platte oester van 20 000 ton
perjaarin dejaren '7 0 to t 1800 ton in 1995 [26]. Ondanks de
aanwezigheid van de parasiet blijft het mogelijk om in geïnfecteerde
gebieden oesters te kweken omdat de infectie enkel oesters ouder dan 2 jaar doodt, en de platte oesters
zich reeds na 1 jaar kunnen voortplanten [13].
Enkele oesterparasieten (pijltjes) in
het weefsel van een platte oester
© Susan Bower, Fisheries and
Oceans Canada

Ais maatregel werd op Europees niveau een principe geïntroduceerd dat de invoer van schelpdieren en dus ook platte oesters - afkomstig van besmette en niet-besmette regio's controleert, teneinde
import van besmette oesters tegen te gaan [14].
Er werd al heel wat onderzoek uitgevoerd om na te gaan hoe men de kans op infectie zou kunnen
verkleinen. Een studie in Galicië (Spanje) bijvoorbeeld, toonde aan dat oesterculturen die 1 to t 2 meter
diep aan vlotten in het water hingen minder geparasiteerd werden dan oesters die gekweekt werden op
een diepte van 8 to t 9 meter. De verklaring hiervoor was dat de infectiesnelheid hoger was indien de
oesters zich dichter bij de zeebodem bevonden [27].
Algemeen kan de kans op infectie verminderd worden door het
contact tussen al dan niet besmette oesters te verminderen. Dit
kan bijvoorbeeld door te streven naar een lagere densiteit of het
vernietigen van besmette exemplaren. Hoewel dit in een cultuur
van duizenden op elkaar gepakte dieren natuurlijk niet zo
vanzelfsprekend is [28].
Tenslotte w ordt er ook gezocht hoe men populaties van platte
oesters kan bekomen die immuun zijn voor besmetting met de
oesterparasiet. Studies tonen aan dat het succesvol kweken van
resistente platte oester populaties mogelijk is [29,30]. Dit proces
staat echter nog niet op punt aangezien men kampt met
bijkomende problemen zoals inteelt, wat op zijn beurt leidt tot
verzwakte populaties die minder goed to t ontwikkeling komen
[31].
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Oesterrif in het Veerse Meer (Nederland).
Oesters kunnen heel dicht op elkaar
groeien, wat de kans op infectie sterk
verhoogt.
© Peter H. van Bragt
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Specifieke kenmerken
De oesterparasiet behoort to t de protisten. Dit zijn eencellige organismen met een celkern (eukaryoot)
waarin het erfelijk materiaal zit opgeslagen. Dit in tegenstelling to t bacteriën die geen celkern hebben
en prokaryoten genoemd worden [32].
De oesterparasiet is amper 2 to t 4 micrometer groot [6] en veroorzaakt bij schelpdieren (vooral oesters)
ontstekingen in het kieuwweefsel en afbraak van het bindweefsel. De parasiet dringt binnen in de
bloedcellen (haematocyten) van de gastheer. In één bloedcel kunnen meer dan 10 exemplaren van de
parasiet voorkomen. Voortplanting van deze parasiet gebeurt doordwarsdeling [11], Na verloop van tijd
zal een geïnfecteerde bloedcel sterven en openscheuren waardoor de parasieten vrijkomen. Via het
zeewater kunnen ze vervolgens door andere oesters gefilterd worden en in het kieuwweefsel terecht
komen. De parasiet w ordt meestal dodelijk voor de platte oester ais deze een leeftijd van 2 to t 3 jaar
bereikt heeft [14].
Bij besmetting gaan de oesters vaker beginnen gapen en
een gele to t zwarte verkleuring en/of letsels vertonen aan
de kieuwen, de mantel en de verteringsklieren (zie foto).
Veel van de besmette oesters blijven er echter normaal
uitzien, wat het niet evident maakt om besmette van nietbesmette oesters te onderscheiden met het blote oog.
Daardoor is de parasiet soms al sterk verspreid op het
moment van detectie. Ondertussen werden verschillende
moleculaire laboratoriumtesten ontwikkeld om besmetting
zonder twijfel te kunnen detecteren [14].
Platte oester besmet met de oesterparasiet:
toenemende verkleuring van geei to t zwart in de
kiewuwen en de mantel
© Crown copyright 2009

Weetjes
Worden we ziek b ij het eten van een besmette oester?
Men gaat besmette oesters op tweejarige leeftijd oogsten, dus vooraleer de besmetting dodelijk
w ordt voor de oester. De parasiet geeft immers geen risico voor de mens bij consumptie [8,33].

Gastheren
Niet enkel de platte oester Ostrea edulis wordt belaagd door deze parasiet. Hij werd ook al
waargenomen bij vele andere soorten oesters, bijvoorbeeld Ostrea angasi, Ostrea chilensis, Ostrea
puelchana, Ostrea denseiameiios, Crassostrea ariakensis en Crassostrea angulata [34].

Taaie Japanners
De platte oester Ostrea edu/is\s over het algemeen veel kwetsbaarder dan de Japanse oester en
minder bestand tegen schommelingen in temperatuur, zoutgehalte o f andere omgevingsvariabelen.
De oesterparasiet kan volledige populaties platte oesters uitroeien [5], terwijl de Japanse oester
Crassostrea gigas ex niet vatbaar voor is [35,36]. Ook de mossel M ytilus edu/is\s immuun voor de
aanvallen van deze protist [20].
De Japanse oester Crassostrea gigas zorgt momenteel voor 97,7 % van de wereldwijde
oesterproductie, daar waar de platte oester Ostrea edulis slechts voor 0,2 % instaat [14].
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Tweede soort
Er bestaat nog een tweede soort oesterparasiet die Bonamiosis bij oesters veroorzaakt, namelijk
Bonamia exitiosa. Het verspreidingsgebied van deze soort bevindt zich ten zuiden van Australië,
Tasmanië en Nieuw Zeeland. Hoewel de twee soorten niet van elkaar te onderscheiden zijn onder
een lichtmicroscoop, kunnen ze via moleculaire methodes wel uit elkaar gehouden worden. Zowel
Bonamia ostreaea\s Bonamia exitiosus staan op de lijst van Wereldorganisatie voor diergezondheid
(OIE) en de EU (EU Richtlijnen 91/67/EC en 95/70/EC) [37].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Oesterparasiet - Bonamia ostreae. Niet-inheemse soorten van
het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLiZ Inform ation Sheets, 27. Vlaams Instituut
voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 7 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
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Algen en wieren

Drietakkig rooddonswier - Antitham nionella ternifolia
Vertakt viltw ier - Codium fragile fragile

Coscinodiscus wailesii
Violet buiswier - Neosiphonia harveyi

Odontella sinensis
Puntig buiswier - Polysiphonia senticulosa
Japans bessenwier - Sargassum m uticum

Thalassiosira punctigera
Japanse kelp - Undaria pinnatifida
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Drietakkig rooddonswier
Het oorsprongsgebied van het drietakkig rooddonswier
Antitham nionella ternifolia\s eerder onduidelijk, hoewel
er vermoedens zijn dat d it roodwier afkomstig is uit de
zuidelijke hemisfeer. Dit niet-inheemse roodwier zou in
Europese wateren terechtgekomen zijn - en er zich verder
verspreid hebben - door zich vast te hechten op scheeps
rompen en touwen. Het drietakkig rooddonswier werd in
1970 voor de eerste keer waargenomen in België in de
Oostendse Spuikom. De soort groeit op vrijwel elk type
hard substraat en plant zich snel voort, twee factoren die
bijdragen tot zijn succes.

© Ignaçio Bárbara

Wetenschappelijke naam
Antitham nionella ternifolia (J.D. Hooker & Harvey) Lyle, 1922

Oorspronkelijke verspreiding
De plaats van herkomst van het drietakkig rooddonswier is onduidelijk [1], al is het roodwier
waarschijnlijk afkomstig uit de zuidelijke hemisfeer [2,3]. Het is in elk geval een complexe situatie,
omwille van het feit dat een aantal sterk op elkaar lijkende en waarschijnlijk aan elkaar verwante soorten
in verschillende delen van de wereld aanwezig zijn [1 ]. Dit niet-inheemse roodwier groeit op tai van
substraten gaande van algen en stenen to t artificieel materiaal zoals pontons en boeien. Het komt voor
to t een diepte van 25 meter en dit zowel in beschutte ais blootgestelde omgevingen [4].

Eerste waarneming in België
In 1970 werd het drietakkig rooddonswier voor het eerst waargenomen in de Spuikom van Oostende,
onder de naam Antitham nion sarniense. Het was er vastgehecht aan een zogeheten Japanse mand, die
gebruikt werd voor experimenten in verband met het kweken van oesters [5].

Verspreiding in België
Het drietakkig rooddonswier wordt in België vaak verward met een ander roodwier, A ntitham nionella
spirographidis. Deze twee roodwieren zijn zo op elkaar gelijkend dat wetenschappers niet helemaal
zeker zijn o f het effectief om twee verschillende soorten gaat. Omdat dergelijke roodwieren op basis van
morfologische eigenschappen heel moeilijk te onderscheiden zijn, is verder onderzoek noodzakelijk om
uit te maken hoeveel soorten werkelijk langs onze kust voorkomen [6].
Beide roodwieren komen voorin hetVerbindingsdoken het Boudewijnkanaal [7] van deZeebrugse
achterhaven, alsookop de pontons in de jachthaven van Zeebrugge [8]. In de Spuikom van Oostende
zouden enkele exemplaren groeien op het violet buiswier Neosiphonia harveyi[3], een andere nietinheemse soort.

-
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Verspreiding in onze buurlanden
Niettegenstaande men al in 1906 enkele exemplaren van deze soort had aangetroffen in Plymouth in
het zuidwesten van Groot-Brittannië [4] - weliswaar onder een andere naam Antitham nionella
cruciatum f. tenuissimum - wordt veelal pas de melding uit 1910 uit Cherbourg-Octeville in het
noordwesten van Frankrijk [10] ais de eerste waarneming voor Europa beschouwd [4]. Ondertussen
heeft het drietakkig rooddonswier zich over heel de Atlantische kust van Europa verspreid. Het komt
voor van Portugal to t Nederland en is ook aanwezig langs de zuid- en westkusten van Groot-Brittannië to t in Argyll in West-Schotland - en langs de kusten van Ierland [4,11].
In de Nederlandse Oosterschelde komen deze wieren (gerapporteerd ais Antitham nionella
spirographidis sinds 1993 algemeen voor [1 ]. Het wier werd ook al verzameld in het naburige Grevelingenmeer [1 ], alsook ter hoogte van de ingang van de Sloehaven aan de Westerschelde in 2000 [9].

Wijze van introductie
Het drietakkig rooddonswier werd in Europa geïntroduceerd door vasthechting aan scheeprompen en
touwen. Waarschijnlijk gebeurde de eerste introductie in Europa door schepen uit Australië [2]. Mogelijk
kwamen er eveneens exemplaren in Europa binnen via aquacultuur: het niet-inheemse roodwier was
vastgehecht op oesters die voor kweek naar Europa getransporteerd werden [9].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Een snelle groei en een vegetatieve voortplanting
door fragmentatie - waarbij afbrekende stukjes
kunnen uitgroeien to t een volwaardig individu - zijn
in de eerste plaats de verklaring van het succes van
deze niet-inheemse soort [2]. Het drietakkig
rooddonswier is niet kieskeurig wat het substraat
betreft en kan zowel op natuurlijke ondergronden zoals wieren, schelpdieren o f stenen - ais op artifi
ciële ondergronden - pontons, boeien - groeien [4].
Het drietakkig rooddonswier heeft kliercellen die
bepaalde toxische chemische stoffen - zoals eosine bevatten [12,13]. Men gaat ervan uit dat deze giftige
stoffen in de kliercellen dienen ais afweer
mechanisme tegen begrazing door herbivoren [1 ].

© ignaçio
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Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Het drietakkig rooddonswier kan grote afstanden overbruggen door zich vast te hechten op
scheepsrompen van transportschepen [2], terwijl lokaal plezierboten vooreen snelle verspreiding
tussen verschillende jachthavens kunnen zorgen [1], Dit niet-inheems roodwier tolereert een brede
gradiënt van temperaturen [2].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Effecten van het drietakkig rooddonswier op zijn natuurlijke omgeving zijn niet gekend. Deze soort is een
aangroeisoort op harde structuren in havens en ook op schepen [2]. De aangroei op schepen kan echter
financiële implicaties hebben: aangroeigemeenschappen op scheepsrompen verhogen namelijk de
weerstand bij het varen, wat een verminderde vaarsnelheid tot gevolg heeft. Het verwijderen van deze
aangroeigemeenschappen door het gebruik van aangroeiwerende verven kost handenvol geld [14].

-
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Specifieke kenmerken
Het drietakkig rooddonswier heeft een felrode kleur en vormt
wollige toefjes van 1 to t 2 centimeter. Het lijkt zo sterk op de
eveneens bij ons voorkomende niet-inheemse soort
Antitham nionella spirographidis, dat ze enkel microscopisch van
elkaar te onderscheiden zijn. De zijtakken zijn bij A. spirographidis
tegenoverstaand en niet in een krans ingeplant op de zijassen,
terwijl d it bij het drietakkig rooddonswier wel het geval is [4,15].
Het drietakkig rooddonswier is voornamelijk terug te vinden van de
laagwaterlijn tot op een diepte van 25 meter. Zowel beschutte ais fel
blootgestelde omgevingen met sterke stromingen behoren tot zijn
habitat. Beide Antitham nionella soorten behoren tot de familie van
de roodwieren (Rhodophyta) en bevatten extra pigmenten
(fycobilinen) die de groene kleur van chlorofyl a - het pigment dat
ook in landplanten zorgt voor de opname van zonne-energie maskeren [15].
Deze soort doet zowel aan ongeslachtelijke, geslachtelijke en
vegetatieve voortplanting. In Europa plant het drietakkig rood
© Ignaçio Bárbara
donswier zich voornamelijk vegetatief en ongeslachtelijk voort.
Vegetatieve voortplanting gebeurt door fragmentatie, waarbij ieder fragmentje opnieuw kan uitgroeien
to t een nieuw individu. Bij ongeslachtelijke voortplanting worden sporen gevormd, die na verspreiding
aanleiding geven to t nieuwe individuen [4,15].

Weetjes
Wie is familie van wie?
Op de Kanaaleilanden werd in 1921 een nieuw soort roodwier gedetecteerd en beschreven ais
Antitham nionella sarniensis. Toen men d it wier vergeleek met andere soorten van hetzelfde genus
bleek dat de enige gelijkende soorten afkomstig waren uit de zuidelijke hemisfeer, waardoor men
vermoedde deze 'Europese' populaties door de mens geïntroduceerd waren [16].
Toen in 1990 dit wier vergeleken werd met exemplaren van het drietakkig rooddonswier, bleek het
om één en dezelfde soort te gaan [17]. Hoewel het oorspronkelijke verspreidingsgebied van deze
soort nog steeds onduidelijk is (Australië o f de westkust van Noord-Amerika), is er toch al enige
duidelijkheid over wie nu wie is in Europa.
Meer onderzoek naar gerelateerde soorten in de zuidelijke hemisfeer zou waarschijnlijk kunnen dat
gelijkaardige vergissingen daar gemaakt werden [2].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Drietakkig rooddonswier - Antitham nionella ternifolia. Nietinheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information
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Vertakt viltwier
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Het vertakt viltwier Codium fragile fragile kwam oorspron
kelijk enkel voor in de Pacifische regio, ter hoogte van
Japan. Het is een groenwier dat er typisch voorkomt in
beschutte gebieden zoals havens, baaien en getijden
poeltjes. De soort is in Europa terechtgekomen via
vasthechting op scheepsrompen en transport met
schelpdieren. In België werd het vertakt viltwier voor de
eerste keer waargenomen in 1939 in de Spuikom van
Oostende. Het treedt er in competitie met inheemse
wieren en vormt vaak een dicht wierpakket op bestaande
schelpdierbanken. Na een terugval in 2003, kent de soort
sinds 2006 weer een toename in de Spuikom.
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Wetenschappelijke naam
Codium fragile fragile (Suringar) Hariot, 1889

Oorspronkelijke verspreiding
Het vertakt viltwier Codium fragile fragile kwam oorspronkelijk alleen voor in de West-Pacifische
Oceaan, ter hoogte van Japan. Het is een typisch groenwier voor havens, baaien, getijdenpoeltjes en
andere beschutte gebieden [1],

Eerste waarneming in België
Deze exoot werd bij ons voor de eerste keer waargenomen in 1939, in de Spuikom van Oostende [2].

Verspreiding in België
In dejaren 1980 en 1990 werd het vertakt viltwier vaak aangetroffen tussen de aanspoelsels op het
strand van Koksijde. Het betrof waarschijnlijk exemplaren afkomstig van Franse populaties, die in
periodes met gunstige wind to t bij ons dreven en aanspoelden [3].
Het vertakt viltwier vormde in de periode 1998-2000 nog dense populaties in de Spuikom van
Oostende, maar kende er - net ais het Japans bessen wier Sargassum m uticum - een terugval en werd er
sinds 2002 niet meer waargenomen. De oorzaak voor de terugval van beide soorten zou te maken
hebben met schommelingen in het waterniveau van de Spuikom [4]. Sinds 2006 nemen de aantallen
van het viltwier in de Spuikom opnieuw toe en kan het er vooral losgeslagen aan de rand aangetroffen
worden [5].
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Verspreiding in onze buurlanden
De vondst van aangespoelde fragmenten van vertakt
viltwier op het strand van Huisduinen in Nederland in
1900 [7] werd lange tijd ais de eerste waarneming van de
soort in Europa beschouwd. DNA-onderzoekop
herbariumexemplaren bewees echter dat deze soort reeds
in 1845 nabij het Noord-lerse County Donegal verzameld
werd. Ditzelfde onderzoek toonde eveneens aan dat het
vertakt viltwier in 1891 voorkwam nabij het Schotse
Ronaldsay [8],
Niet lang na de eerste waarneming in Nederland werd dit
wier er eveneens - zowel in aanspoelsels ais vastzittend aangetroffen langs de kusten van Texel, Den Helder en
Bron: Wikipedia
Zeeland [7], Vertakt viltwier komt vandaag in Nederland
voor in het Grevelingenmeer en in de estuaria van zowel de Ooster- als de Westerschelde [6,9], Na
Nederland bereikte het viltwier via Denemarken (1919) Zweden (1933) en Noorwegen (1946) en wordt
deze inwijkeling sinds 1950 ook de Middellandse Zee aangetroffen. Anno 1998 reikte het Europese
verspreidingsgebied van het viltwier van Noord-Afrika to t in Noord-Noorwegen, inclusief de Britse
eilanden en de Middellandse Zee [1],

Wijze van introductie
Meer dan waarschijnlijk kwam de soort in Europa terecht door vasthechting op scheepsrompen of
eventueel samen met schelpdieren, bijvoorbeeld door transport van de Japanse oester Crassostrea
gig a sl 1], De oorspronkelijke introductie gebeurde waarschijnlijk niet via schelpdieren, aangezien de
eerste exemplaren van dit groenwier al werden ontdekt nog voor er sprake was van oestertransporten.
Het is echter wel mogelijk dat de soort meermaals geïntroduceerd werd [10] en dat een deel van deze
latere introducties via oestertransport is gebeurd [6],

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Het vertakt viltwier is een opportunistische soort die in havens weinig grazende vijanden heeft [11 ].
Daarenboven kan deze niet-inheemse soort zich zowel geslachtelijk, ongeslachtelijk (door
parthenogenese, het uitgroeien van onbevruchte geslachtscellen to t volwassen exemplaren) ais door
afscheuring (= vegetatief) voortplanten, wat een snelle uitbreiding bespoedigt. De soort stelt geen
strikte eisen wat betreft zoutgehalte en temperatuur van het water [1 ].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Dit groenwier gedijt goed in havens en heeft hierdoor meer kans om meegevoerd te worden op de
romp van schepen. Heersende zeestromingen kunnen ook de lokale verspreiding van deze soort
bepalen: de stromingen nemen drijvende wieren en sporen mee en zetten ze een eind verder opnieuw
af [11],

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Het vertakt viltwier behoort to t de vaste aangroeigemeenschap van scheepsrompen, haven
infrastructuren en kweekculturen van schelpdieren. Deze exoot kan een groot, dik en ondoordringbaar
wiertapijt vormen over oester- en mosselbedden heen, zodat deze moeilijkheden ondervinden tijdens
het verzamelen van voedsel en ze minder sterk kunnen groeien. Zo kan dit groenwier zware
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economische schade berokkenen aan schelpdierculturen [12]. Bovendien kunnen sterke golven de
wierpakketten wegslaan, waarbij ze de schelpdieren waarop ze zich hadden vastgehecht met zich
meesleuren [13].
Het vertakt viltwier kan in competitie treden met inheemse wiersoorten zoals het viltwier Codium
tom entosum [11]. Op veel plaatsen ging de lokale soort er sterk op achteruit, terwijl hij op andere
plaatsen stand houdt in het gevecht met de indringer. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval op het eiland
Guernsey en langs de Spaanse kusten [14,15]. Af en toe - bijvoorbeeld langs de Ierse westkust - leven
beide soorten samen in dezelfde rotspoeltjes [16].
Mechanische bestrijding is slechts een tijdelijke oplossing en biedt geen soelaas: de restanten groeien
het jaar erop opnieuw uit [17]. In Schotland werd aangetoond dat bepaalde soorten zeenaaktslakken
het wier sterk kunnen begrazen en daardoor zijn verdere ontwikkeling kunnen remmen, waarbij in
enkele gevallen de invasieve wierpopulatie zelfs volledig verdween [18].

Specifieke kenmerken
Het vertakt viltwier is een grote vertakte wiersoort die tot
1 meter lang kan worden en tot 3,5 kilogram kan wegen.
De individuele takjes hebben een diameter van 3 tot 10
millimeter. De hoofdtakken zijn verbonden met een voet
waarmee het wier zich aan het substraat vasthecht. Door
de talloze drijfblazen - gevuld met voornamelijk (94 %)
stikstofgas - staan de takken rechtop in de waterkolom, of
drijven ze aan de oppervlakte [1 ].
Er bestaan verscheidene ondersoorten van vertakt viltwier
Codium fragile die enkel microscopisch of genetisch van
elkaar zijn te onderscheiden [11 ].

© Ignacio Bárbara

De meest invasieve ondersoort is echter het vertakt
viltwier Codium fragile fragile, ondertussen de meest
algemene ondersoort in Europa [1]. In België zijn tot nu
toe enkel waarnemingen gemaakt van het de ondersoort
Codium fragile frag i ie en niet van de twee andere
ondersoorten [4].

Weetjes
Oesterdieven
Het vertakt viltwier hecht zich van nature vast op harde oppervlakken, zo ook op oester- en
mosselbedden. Volledige wierexemplaren of fragmenten kunnen echter losgeslagen worden door
de golfwerking en gaan dan drijven. Bij het losslaan nemen ze vaak de schelpdieren - waaraan ze zich
hadden vastgehecht - met zich mee. Dit fenomeen gaf hen in het Engels de bijnaam 'oyster thief' of
oesterdief... [19].

Wier op het menu
In het oosten wordt deze wiersoort gretig gegeten, maar ook in onze streken kan je viltwier
terugvinden op het menu [20].
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Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011 ). Vertakt viltwier - Codium fragile fragile. Niet-inheemse soorten
van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. I/U ZInform ation Sheets, 26.
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 5 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Olivier De Clerck
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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Coscinodiscus wailesii
Het mariene kiezel wier Coscinodiscus wailesii kwam
oorspronkelijk enkel voor In de Indische en de Stille
Oceaan. Vermoedelijk is de soort In Europa terecht
gekomen via transport van jonge Japanse oesters, al
kan dit ook via het ballastwater van vrachtschepen
gebeurd zijn. Dit klezelwler behoort to t het plantaar
dig plankton, waardoor het zich lokaal verder kan
verspreiden via de heersende zeestromingen. De
soort werd eind dejaren zeventig voor het eerst in
België waargenomen en is nu het ganse jaar door
een algemene planktonische wiersoort in onze
kustwateren.
© PlanktonNet - Gerhard Drebes

Wetenschappelijke naam
Coscinodiscus wailesiiGtan & Angst, 1931

Oorspronkelijke verspreiding
Dit kiezelwier is afkomstig uit de Indische en Pacifische Oceaan [1 ]. De exoot behoort to t het plantaardig
plankton en leeft in de bovenste lagen van de waterkolom, daar waar voldoende licht doordringt om
aan fotosynthese te doen, het proces om met behulp van zonlicht en C02 energie aan te maken en
zuurstof te produceren. De soort komt zowel voor nabij de kust ais in open zee, en dit zowel in zout ais
brakwater [2].

Eerste waarneming in België
Het is onzeker vanaf wanneer dit planktonische kiezelwier in het Belgische deel van de Noordzee
voorkwam. In de literatuur wordt eveneens geen eerste waarneming gegeven [3]. Het kiezelwier werd in
Europa voor het eerst in Engeland in 1977 gerapporteerd, waarna het in 1979 voor het eerst in stalen uit
het Zuidelijke deel van de Noordzee (Nederland) werd waargenomen. Het duurde echter nog to t 1984
voordat de soort zich in het Zuidelijke deel van de Noordzee - waar ook het Belgisch deel toe behoort permanent kon vestigen en er relatieve hoge aantallen werden waargenomen [4].

Verspreiding in België
De soort komt voor in het open water van het Belgisch deel van de Noordzee [5]. Tijdens de lente en de
herfst wordt de soort doorgaans in grotere aantallen waargenomen [4].
In het studiegebied is de soort vanaf 1982 ook in de Westerschelde (nabij Breskens) aan te treffen [6].

Verspreiding in onze buurlanden
De eerste waarneming van Coscinodiscus wailesii m Europa dateert van 1977 en vond plaats in het
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Engels Kanaal nabij Plymouth, in het zuidwesten van Groot-Brittannië [7]. Aanvankelijk identificeerde
men deze soort verkeerdelijk ais Coscinodiscus nobilis, maar later bleek dat het wel degelijk ging om
Coscinodiscus wai/esii[8].
Dit kiezelwier verspreidde zich sindsdien bijzonder snel. In
1978 kwam de soort terecht in het noorden van de Ierse Zee
[4], in het noorden van de Golf van Biskaje [9], in
Normandische wateren [9] en in de Nederlandse kustwateren
[10]. In 1979 kwamen waarnemingen binnen uit het Skagerrak
[11] en in 1983 uit de Baltische Zee [4].
De verspreiding ging gestaag verder, waarbij Coscinodiscus
wailesii momenteel gevestigd is langs de Oost-Atlantische
kusten vanaf centraal Frankrijk to t centraal Noorwegen [9,12].
De hoogste densiteiten worden echter waargenomen tijdens
de herfst en de lente in het zuidelijke deel van de Noordzee
en aan de ingang van de Skagerrak. Er bestaan omvangrijke
populaties langs de zuidwestelijke kust van Noorwegen, het
westelijke gedeelte van het Engels Kanaal, het noorden van de
Ierse Zee, de westkust van Ierland en de Shetlandeilanden [4].

© PlanktonNet - Mona Hoppenrath

Wijze van introductie
Het is niet helemaal duidelijk hoe Coscinodiscus wailesii in Europa is terechtgekomen, maar er zijn wel
enkele vermoedens [1 ]. Deze soort produceert rustcellen die ongunstige omstandigheden kunnen
overleven. Eens de licht-, temperatuur- en nutriëntcondities weer optimaal zijn, zal dit kiezelwier weer
naar zijn normale toestand transformeren [5]. Deze rustcellen zijn al aangetroffen in ballastwatertanks in
schepen, waardoor transport via ballastwater zeker tot de mogelijkheden behoort [2].
Anderzijds is het ook mogelijk dat de soort getransporteerd werd samen met broed van Japanse oesters
Crassostrea gigasdaX vanuit Japan en Noord-Amerika geïmporteerd werd [9]. De rustcellen worden
door de oesters ais voedsel uit het water gefilterd en in het spijsverteringskanaal mee getransporteerd
met de oesters. Uiteindelijk komt de rustcel in zijn nieuwe leefomgeving vrij via de uitwerpselen [2]. Na
introductie kunnen de kiezelwieren dan weer een snel lokaal verspreid worden door mee te drijven met
de heersende zeestromingen [9].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Coscinodiscus wailesiikan zich in een zeer snel tempo ongeslachtelijk voortplanten. Ais er veel
voedingsstoffen aanwezig zijn in het water, gebeurt dit explosief en spreekt men van een bloei. Men
schat dat de soort zijn gewicht kan verdubbelen in 70 uur tijd. Coscinodiscus wailesii kan tot een halve
millimeter groot worden, wat groot is voor een soort behorende to t het plantaardig plankton (= fytoplankton). Hierdoor is dit kiezelwier te groot is om opgegeten te kunnen worden door het inheemse
dierlijk plankton (=zooplankton) [6].
Ais gevolg van zijn massale bloei en grote omvang treedt dit kiezelwier in competitie voor ruimte en
voedingsstoffen met andere fytoplanktonsoorten en macroalgen [2].
Een ander voordeel van deze soort is dat hij - in vergelijking met andere kiezelwieren - in mindere mate
zware metalen (zink, koper, lood en cadmium) in zijn lichaam opstapelt, waardoor hij toleranter is voor
hogere omgevingsconcentraties van deze stoffen [6].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Daar dit kiezelwier een planktonische soort is, zullen heersende zeestromingen zijn lokale verspreiding
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bepalen. Dit verklaart dan ook de snelle uitbreiding van Coscinodiscus wailesii In Europa sinds zijn
Introductie In Groot-Brittannië In 1977.
Deze exoot kan daarenboven transformeren In een resistente rustcel die langer dan 15 maanden aan
het donker kan weerstaan. Dit maakt transport over grote afstanden met ballastwater of In de maag en
darmen van oesters mogelijk [5], Een andere belangrijke factor Is zijn brede tolerantie voor verschillende
mllleuomstandlgheden. Dit kiezelwier overleeft bij temperaturen tussen 8 en 32°C en In zoutgehaltes
van 25 (brak) to t 35 PSU (zout). De soort heeft ook een goede tolerantie voor variatie In
voedselbeschlkbaarheld [9],

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Hoewel deze exoot op zich geen toxische soort Is, kan het slijm dat de soort massaal produceert wel een
Impact hebben op mens en omgeving [5], Deze omvangrijke slljmlaag wordt gevormd wanneer de
beschikbare voedingsstoffen In het water bij een bloei stilaan uitgeput geraken. Het gewicht van dit
slijm zorgt ervoor dat de kiezelwieren zinken naar diepere, koudere waterlagen. De lagere temperatuur
maakt dat hun stofwisseling op een lager pitje komt te staan en ze minder nood hebben aan
voedingsstoffen. Het resultaat Is een dikke slljmlaag die visnetten verstopt en aankllt op ander
vlsmaterlaal [7], Voor bodemorganlsmen Is deze dikke slljmlaag op de zeebodem zeer hinderlijk, want
bij het afbreken ervan door bacteriën ontstaan lokaal zuurstofloze condities [13],
Tijdens een massale bloei van Coscinodiscus waiiesiiz\]n ook de organismen (voornamelijk
fytoplanktonsoorten en macrowleren) uit de open waterkolom bedreigd, omwille van competitie voor
ruimte en voedsel [2],

Specifieke kenmerken
Kiezelwieren, ook wel dlatomeeën genoemd, zijn eencellige wieren
die enkel microscopisch te bestuderen zijn. Ze hebben een extern
klezelskelet (van sllldumdloxlde) dat bestaat uit twee helften die ais
een doos en deksel In elkaar passen, met daar tussenin enkele
zogenaamde gordelbanden. De twee helften worden de 'schaaltjes'
genoemd (valvae). De schaaltjes hebben variabele vormen en
ornamentales en worden daarom gebruikt om soorten van elkaar te
onderscheiden [14], Coscinodiscus wailesii Is één van de grotere
kiezelwieren, wel to t een halve millimeter diameter [2], Kenmerkend
voor deze soort Is dat de schalen cirkelvormig en gestreept zijn [5],
© PlanktonNet - Mona Hoppenrath

Weetjes
Krimpen diatomeeën?
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Bij de ongeslachtelijke voortplanting worden een
nieuw 'doosje' en 'dekseltje' gevormd binnen de
moedercel. Dit heeft to t gevolg dat na de celdeling
twee nieuwe cellen van ongelljke grootte ontstaan.
Binnenin de moedercel worden twee nieuwe
schaaltjes gevormd (zie figuur: A). De schaaltjes van
de moedercel worden nu de nieuwe dekseltjes,
terwijl de nieuwgevormde schaaltjes de nieuwe
doosjes vormen. Een van de nieuwe cellen (die met
het oorspronkelijke dekseltje van de moedercel en
een nieuw doosje) Is even groot ais de moedercel.
Het andere exemplaar
bestaat uit het
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oorspronkelijke doosje van de moedercel (dat nu het dekseltje van de nieuwe cel vormt) en een
nieuwgevormd doosje. Hierdoor is deze cel kleiner is dan de moedercel. Met ais gevolg dat bij elke
deling (zie figuur: B en C) een deel van de populaties alsmaar kleiner worden, tot ze op een bepaald
moment niet meer leefbaar zijn. Af en toe wordt aan geslachtelijke voortplanting gedaan, waardoor
de dochtercel ongelimiteerd kan groeien en de diatomeeën opnieuw hun oorspronkelijke grootte
bereiken [15].

Met 'ups'en 'downs'doorheen hetjaar
Doorheen hetjaar komt de exotische diatomee Coscinodiscus wailesii in grotere en mindere mate
voor. Dit hangt samen met de beschikbaarheid van de voedingstoffen, wat dan weer afhankelijk is
van de temperatuur, wind en diepte van het water. Wanneer de zon inwerkt op een watermassa
zullen de bovenste lagen warmer worden. Warm zeewater is lichter en zal bovenop de koudere
lagen blijven drijven. Hoe warmer - en dus hoe lichter de bovenste laag zeewater - hoe minder de
bovenste lagen met de diepere mengen. De wind heeft een tegenovergesteld effect: hoe sterker de
wind, hoe meer de lagen mengen.
Bij het mengen zullen eerder gezonken (voedsel)deeltjes en op en in de bodem gerecycleerde
voedingsstoffen in de hogere waterlagen terechtkomen. Wieren, en ook de diatomee Coscinodiscus
wailesii profiteren daarvan en zullen op deze momenten een explosieve groei kennen.
In de Zuidelijke Noordzee is het temperatuurverschil tussen de waterlagen kleiner tijdens de lente en
de herfst, waardoor de wind de waterlagen kan mengen en de gezonken voedseldeeltjes weer in de
bovenste waterlagen komen. Hier zijn deze beter beschikbaar voor hetfytoplankton, dat daardoor in
de zuidelijke Noordzee tijdens de lente en de herfst vaker een bloei zal kennen dan in de zomer [4].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Coscinodiscus wailesii. Niet-inheemse soorten van het Belgisch
deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. I/U ZInform ation Sheets, 50. Vlaams Instituut voor de Zee
(VLIZ): Oostende, Belgium. 5 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Koen Sabbe
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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Violet buiswier
Het violet buiswier Neosiphonia harveyikwam
oorspronkelijk enkel voor rond Japan, in het noor
den van de Stille Oceaan. Waarschijnlijk kwam
deze exoot samen met getransporteerde oesters
en via vasthechting op andere wieren of scheeps
rompen naar Europa. Dit roodwier werd voor het
eerst langs onze kust waargenomen in 2000, in de
Spuikom van Oostende. Het violet buiswier is
meestal klein van omvang en komt vooral voor op
andere niet-inheemse wieren, zoals het Japans
bessen wier Sargassum m uticum en het vertakt
viltwier Codium fragile, maar is ook aan te treffen
op harde substraten.
© Ignaçio Bárbara

Wetenschappelijke naam
Neosiphonia harveyi(J.W.Bailey) M.-S.Kim, H.-G.Choi, Guiry & G.W.Saunders, 2001

Oorspronkelijke verspreiding
Oorspronkelijk kwam d it roodwier enkel voor in de Noord-Pacifische Oceaan [1] ; meer specifiek
langsheen de kusten van Japan [2].

Eerste waarneming in België
De eerste melding van het violet buiswier in Belgische wateren dateert van 2000 in de Spuikom in
Oostende [3].

Verspreiding in België
Het violet buiswier werd in 2000 in grote aantallen waargenomen in de Spuikom van Oostende. Dit wier
werd hier in 2007 eveneens aangetroffen [4].

Verspreiding in onze buurlanden
Deze exoot werd voor het eerst gesignaleerd in Europa langsheen de kusten van West-F rankrijk rond
1832, onder de niet correcte naam Polysiphonia insidiosa [5].
Mogelijk gebeurde de introductie in Groot-Brittannië - waar de soort in 1908 voor het eerst nabij
Weymouth (een schiereiland in het zuiden van Groot-Brittannië) waargenomen werd - vanuit Frankrijk
[ 1].
In Nederland werd de soort voor de eerste keer waargenomen in 1960 in het kanaal door Zuid-Beveland
[1]. Momenteel kan je het violet buiswier ook terugvinden op verschillende plaatsen in de Waddenzee
[6], het Grevelingenmeer, de Oosterschelde [7] en het Veerse meer [1].
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Tegenwoordig kunnen in Europa populaties van het violet buiswier aangetroffen worden van
Noorwegen to t in de Middellandse Zee, inclusief de oostkust van Groot-Brittannië en Ierland [8].

Wijze van introductie
Er is geen zekerheid over hoe het violet buiswier in Europa is terechtgekomen. Secundaire introducties
van dit roodwier hebben mogelijk plaatsgevonden ais aangroei op oesterbroed dat uit Japan werd
ingevoerd [8], of ais aangroei op andere niet inheemse wieren (bijvoorbeeld Japans bessenwier
Sargassum m uticum o f viltwier Codium fragile) die uit Japan zijn meegebracht [1],
Eens in Europa aangekomen, verliep de verspreiding van de soort mogelijk op verschillende manieren.
Enerzijds ais aangroei op andere niet-inheemse wieren die worden gekenmerkt door een groot drijf- en
driftvermogen, waardoor ze gemakkelijk verspreiden langsheen kustgebieden [1]. Anderzijds kunnen
ook artificiële drijvende substraten zoals visfuiken, touwen en rompen van boten de verspreiding van
het wier in de hand werken [1 ]. Vermoedelijk zorgt ook het drukke verkeer van plezierjachten tussen
jachthavens voor een verdere verspreiding van het roodwier [9].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Het violet buiswier groeit snel en kan zich snel voortplanten. De sporen van dit roodwier kunnen lang
overleven in ongunstige omstandigheden en zullen zich pas ontwikkelen wanneer de omstandigheden
verbeteren [1],
In een omgeving waar wieren sterk begraasd worden is het violet buiswier vaak één van de weinige
soorten die kan overleven [1 ]. Dit komt vermoedelijk omdat het wier - net ais nauw verwante
wierensoorten - chemische stoffen vormt die mogelijk dienen ais afweermiddel tegen op algen
grazende organismen [1],

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Deze exoot kan worden aangetroffen op locaties met verschillende zoutgehaltes. Zo is de soort in de
Nederlandse Waddenzee terug te vinden op verschillende plaatsen met een zoutgehalte variërend van
19 PSU to t 31 PSU [6]. Ter vergelijking: het zeewater van de Noordzee - waar de soort ook aanwezig is heeft een zoutgehalte van ongeveer 35 PSU.
Het violet buiswier tolereert ook grote temperatuurschommelingen. Experimenten toonden aan dat dit
roodwier zich kan voortplanten bij temperaturen die variëren tussen 4 °C en 22 °C [10].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Zowel in België, Nederland ais in Groot-Brittannië worden gelijkaardige effecten van de introductie van
deze exoot vastgesteld. Op sommige plaatsen werd de inheemse wierenflora vervangen door een
uitheemse wierenflora, waar het violet buiswier vaak deel van uitmaakt ais aangroei op andere wieren
[4,11].
Mogelijk draagt het violet buiswier zelf bij aan de verdringing van inheemse soorten omwille van de
hoge groeisnelheid van de soort [8]. Dit laatste wordt - omwille van de kleine omvang van dit wier echter betwijfeld [6]. Ook de economische schade zou hierdoor gering zijn [8].
Er werden nog geen maatregelen ondernomen om deze soort te verwijderen [8].

-37-

Algen en wieren - violet buiswier
Neosiphonia harveyi

Specifieke kenmerken
Het violet buiswier kan 10 to t 15 centimeter hoog worden, maar is
meestal kleiner. Het is een sterk vertakt, bruinrood gekleurd wier dat
vooral is terug te vinden op andere organismen zoals oesters en wieren
(zoals viltwier of Japans bessenwier) en op artificiële substraten zoals
touwen en pontons. De soort komt veelvuldig voor in havens, poelen en
zoute binnenwateren en dit van laag in het intergetijdengebied to t op
een diepte van ongeveer 3 meter. De soort verkiest zones waar er
beschutting is tegen de golven (havens), maar komt ook voor langsheen
de kust, op plaatsen waar een matige golfwerking heerst [1,12].
Roodwieren die to t het geslacht Neosiphonia behoren kunnen enkel
gedetermineerd worden onder de microscoop, niet omdat ze te klein
zijn, maar omdat de verschillende soorten op het zicht bijna niet te
onderscheiden zijn van elkaar. Uitsluitsel kan worden gegeven op basis
van de microscopische bouw van het wier [9].
Microscopisch beeld
© Ignaçio Bárbara

Weetjes
Wier op wier op wier
Epifieten zijn planten die een andere plant ais substraat gebruiken. In d it geval groeit het violet
buiswier op andere wieren zoals viltwier of Japans bessenwier. Maar het violet buiswier is niet enkel
een epifiet op andere wieren, het wier dient zelf ook ais substraat voor andere organismen, zoals
bijvoorbeeld de niet-inheemse rooddonswieren [A ntitham nionellasp) [4].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011 ). Violet buiswier - Neosiphonia harveyi. Niet-inheemse soorten
van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLiZInform ation Sheets, A l. Vlaams
Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 4 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Frédérique Steen
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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Odontella sinensis
De planktonische diatomee Odontella sinensis
kwam vroeger enkel voor in de Indo-Pacifische
regio, maar maakte in het begin van de 20steeeuw
de overtocht naar Europa. Meer dan waarschijnlijk
gebeurde deze verplaatsing via ballastwater in
schepen. Nadien kon het leefgebied lokaal verder
uitgebreid worden via transport met de heersende
zeestromingen. Dit kiezelwier verspreidde zich op
minder dan tien jaar over de Europese wateren. Het
werd a l i n i 904 voor het eerst aan de Belgische
kust opgemerkt. Het is ondertussen een algemene
diatomee-soort, die een vaste plaats inneemt in het
mariene plantaardig plankton.
© PlanktonNet - Mona Hoppenrath

Wetenschappelijke naam
Odontella sinensis [G\eV\We) Grunow, 1884

Oorspronkelijke verspreiding
Dit kiezelwier komt oorspronkelijk uit de Chinese wateren [1], maar ook de Rode Zee en de Indische
Oceaan worden genoemd ais gebied van oorsprong [2].
De exoot behoort to t het plantaardig plankton en leeft in de bovenste lagen van de waterkolom, daar
waar voldoende licht doordringt om aan fotosynthese te kunnen doen, het proces om met behulp van
C02en zonlicht energie aan te maken en zuurstof te produceren.
Odontella sinensisis een kiezelwiersoort die zowel in open zee, de kustwateren ais brakwater gedijt [3].

Eerste waarneming in België
De eerste waarneming in de Belgische kustwateren dateert van november 1904. Het kiezelwier werd in
deze maand op 4 verschillende stations waargenomen. De hoogste abundantie vond men in open
water op ongeveer 15 km voorde kust van Wenduine. Ook de 3 andere waarnemingen vonden in open
zee plaats [2].

Verspreiding in België
Na de eerste waarneming in 1904, werd dit kiezelwier in 1906 gesignaleerd in Nieuwpoort en in
Zandvliet en in 1909 ter hoogte van de zandbank Wandelaar (gelegen in de Noordzee tussen Wenduine
en Zeebrugge) [4]. Verder werd de soort tussen 1921 en 1955 gesignaleerd ter hoogte van de zandbank
Westhinder (gelegen in de Noordzee ongeveer tussen Oostende en Nieuwpoort). Ook in de haven van
Oostende werd d it kiezelwier in 1953 en 1954 aangetroffen [5] en opnieuw in 1959 [4].
Ondertussen w ordt deze soort beschouwd ais een gevestigde soort van België [6]. Ondanks het
ontbreken van recente meldingen van de soort voor de Belgische kust, kan men er - omwille van zijn
distributie in de Noordzee en het Engels Kanaal - van uitgaan dat hij ook langs de Belgische kust nog
steeds voorkomt [3].
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Verspreiding in onze buurlanden
De soort wordt ais gevestigd beschouwd aan de
Atlantische kust, vanaf Normandie (Frankrijk) to t centraal
Noorwegen, inclusief in de Noordzee en de Baltische Zee
[3]. De vroegste waarneming in de Noordzee dateert van
1903 en vond plaats in het Skagerrak, de zee grenzend
aan Denemarken, Noorwegen en Zweden. Sindsdien
breidde de soort zich uit over de hele Noordzee, het
Engels Kanaal, de westelijke Baltische Zee, de kust van
Noorwegen en uiteindelijk in 1909 ook over de Ierse Zee
[7].
In Nederland dateert de eerste observatie van november
1905 in de zuidelijke Noordzee [2,8]. In 1920 behoorde
dit kiezelwier to t één van de meest voorkomende
soorten bij Den Helder (Noord-Holland) en in het
IJsselmeer [7]. Later werd dit kiezelwier nog frequent
over gans Nederland gesignaleerd [9].

® planktonNet - Mona Hoppenrath

In Frankrijk werd het kiezelwier voor het eerst vóór 1930 waargenomen [10].

Wijze van introductie
Introductie in Europa gebeurde via het ballastwater van schepen [2]. Dit is mogelijk doordat veel
diatomeeën ruststadia vormen [3]. Dit zijn speciale cellen die ongunstige omstandigheden kunnen
overleven, zoals het langdurig wegvallen van licht in een ballastwatertank. Eens de licht-, temperatuuren nutriëntcondities weer optimaal zijn, zal d it kiezelwier weer naar zijn normale toestand
transformeren [11].
Mogelijk is kiezelwier Odontella sinensishet eerste organisme dat door transport via ballastwater een
gebied gekoloniseerd heeft [12].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Het kiezelwier Odontella sinensis plant zich vooral op ongeslachtelijke wijze voort en af en toe via
geslachtelijke voorplanting. Het is aangetoond dat deze soort onder laboratoriumcondities 1 to t 2
celdelingen per dag kan uitvoeren ais er voldoende voedingsstoffen aanwezig zijn. Deze snelle deling
kan leiden to t een explosieve groei van de populatie en zelfs tot een bloei. In Europa is de soort het
meest abundant tussen de herfst en de lente. Zo kan de soort zelfs in november en december nog een
bloei vormen. Een dergelijke bloei leidt to t competitie met ander plantaardig plankton (=fytoplankton),
waardoor de groei van andere soorten geremd wordt [3]. In het Engels Kanaal bijvoorbeeld ontwikkelt
deze exoot zich op deze manier to t één van de meest dominante fytoplanktonsoorten [13].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Deze exoot Odontella sinensis ve rd raag t een brede gradiënt van omgevingsfactoren. Dit kiezelwier kan
voorkomen bij watertemperaturen tussen 1 en T l °C, maar verkiest watertemperaturen tussen 2 en 12°C
[3].
Gewoonlijk vind je dit kiezelwier in zoutgehaltes van 27 (brak) to t 35 (zout) PSU, hoewel zoutgehaltes
tussen 2 (zoeter brak) en 35 PSU getolereerd worden [3]. Gezien de soort aan fotosynthese doet en
hierbij afhankelijk is van het indringende licht, wordt zijn verspreiding beperkt tot de bovenste
waterlagen [3].
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Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Tijdens een bloei van het kiezelwier Odontella sinensis kunnen de inheemse fytoplanktonsoorten ook
nog in hoge aantallen voorkomen, maar hun populatiegroei dan is wel lager vergeleken met de af
wezigheid van de exoot Dit toont aan dat dit kiezelwier wel degelijk een effect heeft op zijn omgeving
[3]. Het is niet geweten of deze soort ook financiële schade aanricht [14].

Specifieke kenmerken
Kiezelwieren - ook wel diatomeeën genoemd - zijn eencellige
wieren en enkel microscopisch te bestuderen. Ze hebben een
extern kiezelskelet (van siliciumdioxide) dat bestaat uit twee
helften die ais een doos en deksel in elkaar passen, met daar
tussenin enkele zogenaamde gordelbanden. De twee helften
worden de 'schaaltjes' genoemd (valvae). De schaaltjes hebben
variabele vormen en ornamentaties en worden daarom gebruikt
om soorten van elkaar te onderscheiden [9].
Odontella sinensis komt steeds alleen of in paren voor [3].
Kenmerkend voor deze soort is het vierhoekig uitzicht met aan
elke hoek een uitsteeksel [15].
O PlanktonNet - Mona Hoppenrath

Weetjes
Krimpen diatomeeën?
Bij de ongeslachtelijke voortplanting
worden een nieuw'doosje' en 'dekseltje'
gevormd binnen de moedercel. Dit heeft
tot gevolg dat na de celdeling twee nieuwe
cellen van ongelijke grootte ontstaan.
Binnenin de moedercel worden twee
nieuwe schaaltjes gevormd (zie figuur: A).
De schaaltjes van de moedercel worden nu
de nieuwe dekseltjes, terwijl de nieuw
ii
ii li ü
gevormde schaaltjes de nieuwe doosjes
vormen. Een van de nieuwe cellen (die met
het oorspronkelijke dekseltje van de
moedercel en een nieuw doosje) is even
O
groot ais de moedercel. Het andere
individu bestaat uit het oorspronkelijke
Ongeslachtelijke voortplanting bij kiezelwieren (VLIZ)
doosje van de moedercel (dat nu het
dekseltje van de nieuwe cel vormt) en een nieuwgevormd doosje. Hierdoor is deze cel kleiner dan de
moedercel. Met ais gevolg dat bij elke deling (zie figuur: B en C) een deel van de populaties alsmaar
kleiner worden, tot ze op een bepaald moment niet meer leefbaar zijn. Af en toe wordt aan
geslachtelijke voortplanting gedaan, waardoor de dochtercel ongelimiteerd kan groeien en de
diatomeeën opnieuw hun oorspronkelijke grootte bereiken [16].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Odontella sinensis. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel
van de Noordzee en aanpalende estuaria. VUZInform ation Sheets, 51. Vlaams Instituut voor de Zee
(VLIZ): Oostende, Belgium. 5 pp.
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Puntig buiswier
Het puntig buiswier Polysiphonia senticu/osa\s een roodwier
afkomstig uit het noorden van de Stille Oceaan. Dit wier
werd waarschijnlijk in de Europese wateren geïntroduceerd
samen met kweekoesters of vastgehecht op scheepsrom
pen. Het werd voor het eerst langs de Belgische kust waar
genomen op 26 maart 2001, in de Spuikom van Oostende.
Dit exotisch roodwier wordt vooral aangetroffen op andere
niet-inheemse wieren, zoals het Japans bessenwier Sargas
sum m uticum en het vertakt viltwier Codium fragile.
Daarnaast groeit de soort ook op harde oppervlakken (kades,
touwen, schelpdieren,...) en komt hij voor in getijdenpoel
tjes.

© Herre Stegenga

Wetenschappelijke naam
Polysiphonia senticulosa Harvey, 1862

Oorspronkelijke verspreiding
Het puntig buiswier is afkomstig uit het noordwesten en noordoosten van de Stille Oceaan. De soort
wordt vaak verward met het inheems fijn buiswier Polysiphonia stricta o í met een ander exotisch
roodwier, Polysiphonia m orrowii. Sommigen opperen dat Polysiphonia m orrow ii en Polysiphonia
senticulosa één en hetzelfde wier zijn [1].

Eerste waarneming in België
De eerste waarneming van het puntig buiswier dateert van 26 maart 2001, nabij een oesterkwekerij in
de Spuikom van Oostende [2].

Verspreiding in België
Hetjaar na de eerste waarneming (2001), werd het puntig buiswier in grote getale waargenomen op
diverse substraten op de bodem van de Spuikom, voornamelijk op plaatsen waar de golfslag gering was
[2]. Na 2002 werd het puntig buiswier hier niet meer waargenomen to t 2006, toen het opnieuw
abundant aanwezig was [3]. Meldingen van Polysiphonia m o rro w ii(2007) in de Spuikom van Oostende
[4] betreffen dezelfde soort [5].
In België werden nog geen meldingen gemaakt van het wier buiten de Spuikom.
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Verspreiding in onze buurlanden
In Europa werd het puntig buiswier voor het eerst waargenomen in Nederland in 1993. De exoot werd
aangetroffen in Gorishoek, langs de noordelijke oevers van de Oosterschelde [1], In 1999 was het puntig
buiswier al overal terug te vinden in de Oosterschelde waarbij het op sommige plaatsen abundant
voorkwam (bijvoorbeeld op de Oesterbank in Yerseke) [6].
In het Middellandse Zeegebied - namelijk in Frankrijk (lagune van Thau) [7] en Italië (Venetië) [8] werden er roodwieren onder de naam Polysiphonia m orrow ii gemeld. Mogelijk betreffen deze
waarnemingen eveneens het puntig buiswier.

Wijze van introductie
Er kan geen uitsluitsel gegeven worden over de wijze waarop het puntig buiswier in onze streken is
terechtgekomen. Waarschijnlijk kwam deze exoot in onze contreien terecht ais aangroei op
kweekoesters, afkomstig uit het noorden van de Stille Oceaan.
Het is opmerkelijk dat de exemplaren die in de Oostendse Spuikom worden aangetroffen waarschijnlijk
niet afkomstig zijn uit Nederland, de enige andere plaats in Noord-Europa waar de soort momenteel
voorkomt. Er worden immers geen oesters uit Nederland geïmporteerd. Vermoedelijk werd het puntig
buiswier in België geïntroduceerd via de im port van kweekoesters afkomstig van de Canadese westkust
(Brits Columbia), het oorsprongsgebied van deze soort [2,6].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Opvallend aan het puntig buiswier is dat het een echte wintersoort is. In de (late) lente sterft het wier af
en vormt het een rustíase waaruit pas in het najaar opnieuw een volwaardig wier uitgroeit. De meeste
andere wieren komen voor in de zomer en zijn minder abundant tijdens de winter. Er is bijgevolg weinig
competitie voor het puntig buiswier in de wintermaanden, waardoor dit wier goed gedijt [9,10].
Het puntig buiswier hecht zich vast op harde substraten zoals rotsen en oesters, maar ook op andere
wieren [11], vooral in beschutte gebieden waar stroming en golfslag gering zijn [2]. Een stijging van het
aantal (artificiële) harde substraten zoals kademuren, pontons en oesterbanken kan de verspreiding van
deze inwijkeling in de hand werken. Over de andere factoren die mee het succes van deze exoot in de
lage landen bepalen is op d it moment nog weinig geweten [1],

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Het puntig buiswier blijkt een wintersoort te zijn. In de zomermaanden, wanneer de watertemperatuur
in de beschutte wateren waar de soort voorkomt stijgt, is deze volledig afwezig. In de winter, wanneer
de meeste andere soorten niet gedijen, groeit deze exoot uit ruststadia en plant hij zich voort [9,10].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
In Nederland zijn bepaalde inheemse algengemeenschappen volledig vervangen door niet-inheemse
algenflora waaronder het Japans bessenwier Sargassum m uticum en het puntig buiswier [12].
Het puntig buiswier is echter klein en groeit vaak op andere wieren. Bijgevolg stelt zich de vraag of deze
soort in competitie treedt met inheemse wieren. Hoewel de soort in Nederland na introductie invasief is
gebleken, is over zijn precieze effecten in de literatuur momenteel niets terug te vinden [13].
Er werden nog geen maatregelen ondernomen om de soort te bestrijden.
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Specifieke kenmerken
Het puntig buiswier is een donkerrood to t bijna zwart gekleurd wier dat enkele decimeter (tot 30
centimeter) groot kan worden. Het is in onze streken een echte wintersoort [9] die voorkomt van
oktober to t juni. Gedurende deze periode vermenigvuldigt dit roodwier zich voornamelijk via
ongeslachtelijke voortplanting maar ook door geslachtelijke voortplanting. Tijdens de zomer vormt het
puntig buiswier ruststadia die tijdens de herfst weer uitgroeien to t volwassen exemplaren [10]. Deze
soort groeit meestal op harde substraten (natuurlijk o f artificieel) o f komt voor op andere organismen
zoals oesters en andere wieren [11]. Het puntig buiswier wordt aangetroffen onder de laagwaterlijn in
een omgeving beschut tegen stroming en golfwerking en in getijdenpoelen [14].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Puntig buiswier - Polysiphonia senticulosa. Niet-inheemse
soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. I/U ZInform ation Sheets, 48.
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 4 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Frédérique Steen
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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I Japans bessenwier
Het Japans bessenwier Sargassum m uticum kwam oorspronkelljkenkel voor langs de kusten van Japan, Rusland,
'^
Korea en China. Dit bruinwier werd in Europa ingevoerd
¿
tte y '
samen met de Japanse oesters (rechtstreeks uit Azië o f met
(
Japans bessenwier geïnfecteerde kweek uit Canada).
Hoewel Japans bessenwier al sinds dejaren zeventig
regelmatig bij ons aanspoelt werden de eerste vastzittende
';
exemplaren pas in 1999 aangetroffen, in de haven van
«S' Á Zeebrugge. In gebieden waar het Japans bessenwier een
, v j , s u c c e s v o l l e invasie kent (niet zo in België), verdringt het de
« s oorspronkelijke soorten door zijn snelle groei. Anderzijds
.
' ■'' f f l ondersteunen drijvende wierpakketten op zee een rijke
l i p p i i à y *§ gemeenschap van manene organismen die het zeewier
gebruiken ais voedselbron, beschutting, foerageergebied
© Francisco Arenas
of vasthechtingsoppervlak.

Wetenschappelijke naam
Sargassum m uticum (Yendo) Fensholt, 1955

Oorspronkelijke verspreiding
Japans bessenwier kwam oorspronkelijk enkel voor in het noordwesten van de Stille Oceaan langs de
kusten van Japan, Rusland, Korea en China [1],

Eerste waarneming in België
Losgeslagen en met de stroming meegevoerde pakketten Japans bessenwier spoelen sinds 1972-1973
aan op de Belgische kust [2]. De eerste vondst van een hier ter plaatse groeiend exemplaar dateert van
18 juni 1999. Er werd toen in het Verbindingsdokin de haven van Zeebrugge op 3 meter diepte een
vastzittend exemplaar ontdekt [3].

Verspreiding in België
Aanspoelsels van Japans bessenwier komen vaak voor langs onze
kustlijn [2]. Van alle drijvende wierpakketten voor onze kust zijn
Immers de meeste toe te schrijven aan d it grote brulnwler [4]. De
soort werd In België voor het eerst vastgehecht waargenomen In
Zeebrugge [3], waar het zich In het hele havengebied stabiel
verspreidde [5]. In het jaar 2000 werden er exemplaren In de
Oostendse Spulkom gevonden. Bizar genoeg bleken er In de
Spulkom tussen 2002 en 2004 geen vastgehechte exemplaren
meer voor te komen. Vanaf 2005 kwam het wier er dan weer wel
voor [5]. Vandaag worden groeiende exemplaren van het Japans
bessenwier eveneens in De Panne, de Oostendse haven, De Haan
en het Zwin waargenomen [6].
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Verspreiding in onze buurlanden
De eerste waarneming van Japans bessenwier in Europa vond
plaats op 17 februari 1973. Het ging meteen om een dertigtal
vastgehechte exemplaren in de lagunes rond Bembridge, op het
eiland Wright (ten zuiden van Engeland) [7,8,9]. Het is echter zeker
dat het Japans bessenwier al enkele jaren eerder in die regio
aanwezig was, aangezien er sinds 1971 exemplaren langs de
Engelse kust aanspoelden [9].
In Frankrijk werden er pas voor het eerst in 1976 groeiende
exemplaren van het wier waargenomen [10]. Het Japans
© Andrew Cohen - SFEI
bessenwier verspreidde zich verder langs de Atlantische kusten van Noorwegen to t Spanje - en in de Middellandse Zee. Deze verspreiding gebeurde voornamelijk op
natuurlijke wijze - met behulp van de heersende zeestromingen - maar werd waarschijnlijk ook
geholpen door oestertransport [7,10].
De eerste aangespoelde wierfragmenten werden in Nederland op het eiland Texel in april-mei 1977
waargenomen [2,11 ]. De eerste vastgehechte wieren werden in Nederland pas in 1980 aangetroffen. De
soort was plots wijdverspreid en kwam zowel langs het eiland Texel, in het Grevelingenmeer, in het
havenkanaal van Goes en in de Oosterschelde voor [12,13]. Vandaag groeien er vooral in het
Grevelingenmeer en in de Europoort in de Rotterdamse haven veel exemplaren [10].

Wijze van introductie
De import van oesters bracht het wier van Japan naar West-Canada, waar het Japans bessenwier voor
het eerst in 1944 opgemerkt werd. Men vermoedt nu dat het wier op dezelfde manier vanuit WestCanada in Frankrijk geïntroduceerd werd. Vanuit Frankrijk verspreidde het wier zich waarschijnlijk op
natuurlijke wijze verder doorheen Europa [7,10].
Natuurlijke verspreiding gebeurt voornamelijk via fertiele zijtakken. Deze kunnen zich losrukken en zich
via de zeestroming verspreiden , om vervolgens in nieuwe gebieden voor nakomelingen zorgen. Zelfs
het hele wier kan - samen met het substraat waaraan het is vastgehecht - beginnen drijven en zo in
nieuwe gebieden terechtkomen. Hoewel het wier - eens losgerukt - zich niet op een nieuwe plek kan
vestigen, kan het zich wel nog voortplanten [7,14].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Het Japans bessenwier kent een hoge groeisnelheid [15] en kan in
het wild tot 4 centimeter per dag groeien [7]. Dit niet-inheemse wier
kan tot 10 meter [7] lang worden en produceert een groot aantal
nakomelingen [16].

© Andrew Cohen - SFEI

Tijdens de zomer en het najaar breken de zijtakken af en daarmee
soms ook rijpe voortplantingsstructuren, ook wel receptacula
genoemd. Deze drijven verder weg en kunnen to t drie maanden
overleven [17]. De receptacula produceren zowel eicellen (tot 300) ais
zaadcellen en doen aan zelfbevruchting. Eén exemplaar van amper
15 gram kan meer dan een half miljoen nakomelingen produceren
[16], vaak op aanzienlijke afstand van de ouderorganismen. Dit
nomadisch bestaan draagt sterk bij tot het succes van de wiersoort.

Ondanks deze eigenschappen gedraagt het Japans bessenwier zich niet ais een typische exoot. De
typische exoot heeft namelijk een korte levenscyclus, waarin hij op een zo jong mogelijke leeftijd zoveel
mogelijk nakomelingen produceert en vervolgens een vroege dood sterft. Het Japans bessenwier
verschilt hiervan door zijn lange levensduur van gemiddeld 7 jaar. Daarenboven zou de aanwezigheid
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van andere exemplaren de jonge wieren helpen om zich te vestigen. Dit laatste suggereert dat deze
soort zijn omgeving kan aanpassen aan zijn eigen noden [18].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Japans bessenwier kan een brede waaier van omgevingsomstandigheden aan. Hoge temperaturen zijn
echter gunstig en bespoedigen de verspreiding van deze soort. Het wier vindt ideale
groeiomstandigheden bij 25 °C en bij een zoutgehalte van 34 PSU. Het Japans bessenwier kan echter
ook in ongunstigere omstandigheden - bij temperaturen die variëren tussen 10 en 30 °C en een
zoutgehalte dat schommelt tussen 6,8 en 34 PSU - groeien [19]. De soort kan zich voortplanten in zowel
warme ais koude wateren, op voorwaarde dat het zoutgehalte niet lager is dan 16 PSU [1 ]. Ter
vergelijking: het zeewater van de Noordzee heeft een zoutgehalte van ongeveer 35 PSU.
Deze bruinwiersoort heeft een groot drijfvermogen, waardoor de verspreiding over grote afstanden via
de zeestromingen mogelijk wordt. Zo kon het Japans bessenwier zijn leefgebied in Engeland jaarlijks
meer dan 100 kilometer uitbreiden in noordoostelijke richting wegens een gunstige zeestroming die
wierfragmenten met zich meenam [10].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Het Japans bessenwier verdringt inheemse soorten door zijn snelle
groei. De grote wiertakken werpen schaduw op andere wiersoorten
die dichter tegen de bodem groeien [20], waardoor deze onvoldoende
zonlicht krijgen om te kunnen overleven. Op deze manier verdwenen
bijvoorbeeld het suikerwier Laminaria saccharina en het zeegras
Zostera marina langs de Franse Atlantische kust [21 ].
Japans bessenwier kan ook voor de mens overlast veroorzaken [20].
Hieronder vind je enkele voorbeelden van problemen uit streken waar
de soort in grote aantallen aanwezig is:
•

Drijvende wiermatten raken verstrikt in visnetten en in schroeven
van schepen.

•

Bij massale stranding van wierpakketten kan na een poos een
(korstondige) reukginder ontstaan door het rottingsproces [22].

•

Japans bessenwier verstopt leidingen van zowel schepen ais
industriële installaties.

•

Begroeiing op kweekbedden van oesters en mosselen (bv. in
Frankrijk) vertraagt de groei van deze weekdieren en bemoeilijkt
het oogsten.

•

Dichte wierpakketten hinderen recreatievaartuigen met
buitenboordmotor, zwemmers, hengelaars,...

© Ignacio Bárbara

Het proberen uitroeien van Japans bessenwier in Britse wateren is telkens mislukt. Courant gebruikte
technieken zijn het manueel of machinaal verwijderen o f het besproeien van het wier met herbiciden.
De herbiciden bleken echter niet selectief genoeg en vereisten een te hoge dosis. Ook de mogelijkheid
om de soort biologisch onder controle te houden werd onderzocht. Er werd helaas geen enkele soort
gevonden die het Japans bessenwier boven andere wieren prefereerde [17,20].
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Specifieke kenmerken
In het oorspronkelijke verspreidingsgebied aan de Japanse kust is d it bessenwier veel kleiner dan in het
Verenigd Koninkrijk [23]. Bij ons kan één enkel wier 5 tot 10 meter lang worden.
Het wier vormt lange, jaarlijks teruggroeiende takken die uitgerust zijn met talloze kleine drijfblazen.
Deze drijfblazen zorgen ervoor dat deze zijtakken in de waterkolom rechtop staan, o f drijven aan de
oppervlakte [7]. In de zomer en najaar breken deze zijtakken met de rijpe voortplantingsstructuren af.
Deze kunnen to t drie maand al drijvend overleven [17] en zo grote afstanden afleggen en nieuwe
plaatsen koloniseren. Éénzelfde zijtak produceert zowel eicellen ais zaadcellen en is in staat zichzelf te
bevruchten. De jonge wiertjes vestigen zich op harde ondergronden - soms op aanzienlijke afstand van
de ouderplanten - en groeien gedurende koudere wintermaanden traag door. In het volgende voorjaar
en zomer groeien ze uit to t volwassen afmetingen. Bij het afbreken van zijtakken in de late zomer en
najaar is de cyclus rond. De basis van de ouderplanten blijven echter staan en schieten in het voorjaar
opnieuw uit [3].
Dijkvoeten, grinddammen en pieren worden meestal to t ongeveer 2,5 meter diep massaal
gekoloniseerd [3]. Het wier groeit gewoonlijk dicht tegen de oppervlakte, al kan het ook dieper - to t op
25 meter - voorkomen [7].

Weetjes
Een nomadisch ecosysteem
Planten en dieren die voorkomen in de oppervlaktelaag van de waterkolom behoren to t het
zogenaamde neuston. Uit onderzoek is gebleken dat drijvende zeewierpakketten een belangrijke rol
spelen in de productie van de neustonische zone van de oceanen. Veel mariene organismen maken
immers gebruik van deze pakketten: ze liften mee, vinden er beschutting o f een
aanhechtingsoppervlaken gebruiken het wier ondertussen ais een voedselbron. Van kleine
planktonische kreeftjes to t jonge visjes, allen maken gebruik van deze wierpakketten. Zeevogels zoals bijvoorbeeld alkachtigen of jan-van-genten - worden aangetrokken door de prooidieren die in
deze pakketten schuilgaan en worden dan ook vaak rond dergelijke pakketten aangetroffen...

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011 ). Japans bessenwier - Sargassum muticum. Niet-inheemse
soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. I/U Z Inform ation Sheets,
13. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 6 pp.
VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Olivier De Clerck
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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Thalassiosira punctigera
Thalassiosira punctigera is een kiezelwier of dlatomee waarvan hetoorsprongsgebied niet echt
gekend is. Er w ordt verondersteld dat de soort
samen met getransporteerde kweekoesters of via
ballastwater naar Europa gekomen is omstreeks
1978. Door mee te drijven met heersende zeestromingen kon d it kiezelwier zich vervolgens
lokaal verder verspreiden langs de Europese kus
ten. Dit eencellig wier werd bij ons voor het eerst
waar-genomen In 1993, In de Westerschelde.
Hoewel de soort hoogstwaarschijnlijk ook langs
© PlanktonNet - Alexandra Kraberg

° nZe kUSt Voorkomt, is dit nog niet aangetoond.

Wetenschappelijke naam
Thalassiosira punctigera (Castracane) Hasle, 1983

Oorspronkelijke verspreiding
Het oorsprongsgebled van deze exoot Is niet echt bekend. De soort werd oorspronkelijk beschreven in
1886 op basis van materiaal uit Japan. Tot 1950 was de soort enkel gekend uit de Noord-Pacifische
Oceaan en later ook uit de Zuid-Pacifische Oceaan, deZuidwest-Atlantische Oceaan en de Noordzee [1],
Omdat het wier pas In 1978 In Noord-Atlantlsche wateren gemeld werd, vermoedt men dat de soort hier
nlet-lnheems Is [1], Sommige wetenschappers vinden dit argument echter niet overtuigend genoeg en
stellen de exotische status van d it kiezelwier nog steeds In vraag [2].

Eerste waarneming in België
Dit kiezelwier werd voor het eerst In ons studiegebied waargenomen In stalen die op 4 mei 1993 In de
Nederlandse Westerschelde genomen werden. Deze stalen waren afkomstig uit het brakke water tussen
Hansweert (op ongeveer 20 km van de grens met België) en de Belgische grens [3].
In de stalen uit de Zeeschelde, voorbij de Belgische grens, was d it kiezelwier niet aanwezig [3]. Voorlopig
zijn er nog geen meldingen in België gekend.

Verspreiding in België
De verspreiding van d it kiezelwier In ons studiegebied beperkt zich tot de Nederlandse Westerschelde.
Hoewel meldingen in de Belgische Zeeschelde of het Belgisch deel van de Noordzee ontbreken is het
erg waarschijnlijk dat de soort ook langs de Belgische kust voorkomt [4].
De identificatie op soortnlveau Is bij dit genus Immers enkel mogelijk na een behandeling met een zuur,
waardoor de soortspecifieke structuren van het skelet beter zichtbaar worden. Bij een standaard
monitoring wordt - omwille van de tijd en kosten die dergelijke behandeling met zich meebrengt - niet
to t op soort gedetermineerd. Hierdoor is er geen zekerheid over het meer recent voorkomen en actuele
verspreiding van deze soort In het studiegebied/Belgische wateren [4].
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Verspreiding in onze buurlanden
De eerste meldingen van dit eencellig wier in Europa dateren van 1978, toen het rond Helgoland in
Duitsland [5] en Plymouth in Groot-Brittannië waargenomen werd [6]. In het Engelse kanaal was de
soort in de periode 1980-1981 [5] erg abundant, waarna de populatie in de hierop volgende jaren weer
afnam. Tijdens de maand december 2005 was de soort hier opnieuw tijdelijk erg talrijk [2].
In 1979 werd deze exoot gesignaleerd in het Skagerrak voor de Noorse kust [1], In Nederland werd deze
soort voor het eerst gevonden in 1981. In dit jaar verspreidde hij zich ook tot de Duitse Waddenzee [6].
In Duitsland werd de soort in 1993 eveneens teruggevonden in het Elbe-estuarlum [3].

Wijze van introductie
De wijze waarop dit kiezelwier In onze streken werd geïntroduceerd Is niet echt gekend. Mogelijk
gebeurde dit via ballastwater of via de Introductie van kweekoesters [5]. Eens geïntroduceerd werd het
eencellig wier verder verspreid door zeestromlngen [7].
Omdat dit kiezelwier op verschillende plaatsen ter wereld wordt gesignaleerd en er onzekerheid bestaat
over het oorsprongsgebled van deze exoot, weet men niet o f de soort rechtstreeks vanuit zijn
oorsprongsgebled In onze streken werd geïntroduceerd of vanuit een gebied waar de soort eveneens
uitheems was [5]. Er w ordt betwist dat het wel degelijk om een niet-inheemse soort gaat. Mogelijk was
dit kiezelwier altijd al aanwezig, maar werd het nooit opgemerkt omwille van de lage aantallen waarin
het voorkwam [2].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Deze Inwijkeling heeft in vergelijking met de meeste andere klezelwleren een bredere tolerantie met
betrekking to t het zoutgehalte en schommelingen In temperatuur. Hierdoor kan de soort het hele jaar
door (behalve bij te hoge temperaturen In de zomer) relatief abundant voorkomen [2,8].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
De concentraties van het eencellig wier zijn meestal het
hoogst In estuaria zoals dat van de Schelde, de Maas of de
Rijn, waar het water brak Is. Naarmate men naar de open zee
trekt, dalen de concentraties van deze exoot. Deze diatomee
lijkt dus eerder van een minder zoute omgeving te houden
[2,6,8]. Dit w ordt ook bevestigd door de hoge abundantie van
de soort in de periode 1980-1981 In het Engels Kanaal, waar
de soort tijdens normale jaren relatief zeldzaam is. Deze
periode werd gekenmerkt door hoge regenval, en dus een
verhoogde aanvoer van zoet water In het Engels Kanaal [2].
Deze eencellige kan vrij rondzweven In de waterkolom en
zich op deze manier via stromingen verder verspreiden [7].

© PlanktonNet - Alexandra Kraberg

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
De soort kan onder bepaalde omstandigheden - zoals tijdens abnormale seizoenen, waardoor het water
minder zout Is en plots een sterke daling In temperatuur kent - heel talrijk worden [2,8]. Het is echter
niet geweten welke Invloed dit heeft op het ecosysteem.
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Specifieke kenmerken
Kiezelwieren, ook wel diatomeeën genoemd, zijn eencellige wieren en enkel microscopisch te
bestuderen. Ze hebben een extern kiezelskelet (van siliciumdioxide) dat bestaat uit twee helften die ais
een doos en deksel in elkaar passen, met daar tussenin enkele zogenaamde gordelbanden. De twee
helften worden de 'schaaltjes' genoemd (valvae). De schaaltjes hebben variabele vormen en
ornamentaties en worden daarom gebruikt om soorten van elkaar te onderscheiden [9].
Thalassiosira punctigera is een cirkelvormig kiezelwier van gemiddelde grootte (40-100 micrometer [2])
met een dikke celwand. Dit kiezelwier zweeft het hele jaar rond in de waterkolom (behalve bij te hoge
watertemperaturen in de zomer), maar kan zich ook vasthechten op andere organismen ais individueel
ééncellig wier of in kleine kolonies van enkele cellen [2].

Weetjes
Krimpen diatomeeën?
Bij de ongeslachtelijke voortplanting
worden een nieuw'doosje' en 'dekseltje'
gevormd binnen de moedercel. Dit heeft
tot gevolg dat na de celdeling twee nieuwe
cellen van ongelijke grootte ontstaan.
Binnenin de moedercel worden twee
nieuwe schaaltjes gevormd (zie figuur: A).
De schaaltjes van de moedercel worden nu
de nieuwe dekseltjes, terwijl de nieuw
gevormde schaaltjes de nieuwe doosjes
vormen. Een van de nieuwe cellen (die met
het oorspronkelijke dekseltje van de
moedercel en een nieuw doosje) is even
Q
groot ais de moedercel. Het andere
Ongeslachtelijke voortplanting bij kiezelwieren (VLIZ)
individu bestaat uit het oorspronkelijke
doosje van de moedercel (dat nu het
dekseltje van de nieuwe cel vormt) en een nieuwgevormd doosje. Hierdoor is deze cel kleiner dan de
moedercel. Met ais gevolg dat bij elke deling (zie figuur: B en C) een deel van de populaties alsmaar
kleiner worden, tot ze op een bepaald moment niet meer leefbaar zijn. Af en toe wordt aan
geslachtelijke voortplanting gedaan, waardoor de dochtercel ongelimiteerd kan groeien en de
diatomeeën opnieuw hun oorspronkelijke grootte bereiken

ii

> ü a

Verwarring...
De vorm en de grootte van dit kiezelwier kunnen erg verschillen tussen individuen. Om deze reden
ontstond nogal wat verwarring omtrent dit kiezelwier [1]. Zo werd de soort ook beschreven ais
Ethmodiscus punctiger, Coscinodiscus verecundus, Coscinodiscus angstii, Thalassiosira angstii eu
Thalassiosirajaponica [2].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Thalassiosira punctigera. Niet-inheemse soorten van het
Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Inform ation Sheets, 49. Vlaams Instituut
voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 4 pp.
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Lector: Koen Sabbe
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Japanse kelp
Japanse kelp Undaria pinnatifida of wakame is
een bruinwier afkomstig uit Noordoost-Azië en
wordt daar gekweekt voor consumptie. Het is een
opportunistische soort die zich heel snel kan
verspreiden door zich vast te hechten op scheeps
rompen. Nadat de oesterkweek het kelpwier in
1971 in de Middellandse Zee introduceerde, werd
de soort in het Franse Bretagne gekweekt ais
voedsel. Vaak vormt wakame dense kolonies,
waardoor de soort in competitie treedt met
inheemse soorten voor beschikbare ruimte en
licht en zo inheemse fauna en flora kan weg
concurreren. Bij ons komt de soort voor sinds
1999, voornamelijk in de haven van Zeebrugge.
© CRIMP, CSIRO Marine Research

Wetenschappelijke naam
Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar, 1872

Oorspronkelijke verspreiding
Japanse kelp of wakame is afkomstig uit Noordoost-Azië waar het in de Gele Zee, de Japanse Zee en
langs de oostelijke kusten van Japan voorkomt. Dit verspreidingsgebied betreft China, Japan, Korea en
het zuidoosten van Rusland, landen waar het wier voor consumptie wordt gekweekt [1,2].

Eerste waarneming in België
Op 7 juli 1999 werd een exemplaar van dit bruinwier aangetroffen dat groeide op pontons in de
Omookaai van de Zeebrugse jachthaven [1],

Verspreiding in België
De soort wordt voornamelijk waargenomen in de Zeebrugse haven, maar kent veel
uitbreidingspotentieel. De Japanse kelp zal zich in dit havengebied op termijn vermoedelijk weten te
handhaven, gezien er fertiele (vruchtbare) planten aanwezig zijn en de soort al in de volledige
jachthaven voorkomt. Op 7 november 2010 werd er eveneens een exemplaar tussen Koksijde en
Oostduinkerke waargenomen. Het is echter niet zeker of het een vastgehecht, of een aangespoeld
exemplaar betrof. Het is best mogelijk dat de soort ondertussen ook op andere plaatsen te vinden is.

Verspreiding in onze buurlanden
Japanse kelp is vermoedelijk onopzettelijk het Europese Middellandse Zeegebied aanbeland, samen
met geïntroduceerd broed van Japanse oesters Crassostrea gigas. De eerste Europese waarneming vond
plaats in een Franse zoutwaterlagune in de Middellandse Zee (Etang de Thau) in 1971 [1],
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In 1983 werd het wier door IFREMER (Institut Français de
Recherche pour l'Exploitation de la Mer) van Etang de Thau naar
Bretagne overgebracht om experimentele kweekculturen op te
starten. Het wakame wier 'ontsnapte' echter uit die
kweekculturen en bleek zich tegen alle verwachtingen in ook in
het wild te kunnen voortplanten [5]. Het wier verspreidde zich
vrij snel over de Bretoense noord- en westkust, waar het zich
vestigde op installaties voor oesterkweek, op pontons in
haventjes, maar ook op het natuurlijke substraat in de
getijdenzone en onder de laagwaterlijn, to t op een diepte van
ongeveer 15 meter [1].
In 1998 werden waarnemingen gedaan in Calais (Frankrijk), en
hiermee was de intrede in de zuidelijke Noordzee een feit. De
verspreiding van Japanse kelp tussen de verschillende
jachthavens in de Kanaalzone verliep vervolgens via op- en
afvarende plezierboten [1]. DNA-onderzoek toont echter aan
dat vele van de exemplaren die vandaag in Europa groeien
waarschijnlijk geen nakomelingen zijn van de Japanse kelp die
© Filip Nuyttens
in Bretagne gekweekt werd; er vonden dus hoogstwaarschijnlijk
nieuwe introducties vanuit Noordoost-Azië plaats [6]. In Nederland werd de soort voor het eerst
waargenomen in 1999, in de Oosterschelde [7]. De jaren erop namen de populaties toe en algauw was
wakame een algemeen voorkomende soort in de Oosterschelde. Kort nadien werd het wier ook
gevonden in het Grevelingenmeer.
Op 15 juni 1994 werden er 35 exemplaren verzameld op pontons in de jachthaven van Flamble, langs de
zuidkust van Engeland [8]. Tijdens ditzelfde jaar werd een andere geïsoleerde populatie op het eiland
Jersey ontdekt. Deze introducties werden waarschijnlijk veroorzaakt door de kleine boten die tussen
Engeland en Frankrijk varen, waarbij het wier zich aan de wanden van deze schepen vasthechtte [8,9].
Transport van oesters leidde vanaf 1990 to t een permanente vestiging van Japanse kelp aan de Spaanse
westkust [9]. Ook in de lagune van Venetië (Italië) werd wakame waargenomen, al is het nog onzeker of
de soort zich eral permanent gevestigd heeft [10]. In het noorden kan het verspreidingsgebied van
Japanse kelp zich nog uitbreiden to t de Schotse en Noorse kusten [7,11]. Nog meer naar het noorden
toe zouden een lage temperatuur of een laag zoutgehalte (vb. Baltische Zee) de groei van de plant
belemmeren.
De soort werd ook op andere continenten geïntroduceerd, dit was onder meer het geval in Taiwan,
Nieuw-Zeeland, Australië, Argentinië, Mexico en Californië [7].

Wijze van introductie
Transport van Japans oesterbroed Crassostreagigas\\]Vx de oorzaakte zijn van de oorspronkelijke
introductie van Japanse kelp in Europa [9]. Waarschijnlijk vonden er ook secundaire introducties plaats,
zowel via transport van oesterbroed ais door aanhechting aan de wanden van internationale
transportschepen. Ook het commerciële en economische belang van wakame hielp de verspreiding van
deze soort. Zo werden rond 1981 in Frankrijk herhaaldelijk pogingen ondernomen om de soort te
kweken op touwen in de Middellandse zee. In 1983 werd een succesvolle kweekcultuur aan de
Atlantische kust in Bretagne opgestart [7] en vandaag de dag w ordt in de baai van Sint-Malo nog steeds
wakame gekweekt [12].
Eenmaal het wier haar intrede heeft gedaan kan het zich plaatselijk verder verspreiden via sporen en/of
gameten in de waterkolom [1]. De jonge wieren kunnen zich bovendien vasthechten aan de rompen
van plezierbootjes en op deze manier korte afstanden overbruggen [5]. Vermoedelijk is de soort op deze
manier - vanuit het Franse Calais of Bretagne of de Engelse Solent - ook in de jachthaven Zeebrugge
beland [1].
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Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Wetenschappers kunnen vijf redenen geven waarom Japanse kelp steeds een stapje voor is op de
inheemse soorten, die het dikwijls moeten ontgelden door competitie [8]:
•

Japanse kelp is een opportunistische soort die snel nieuwe substraten, verstoorde gebieden en
artificiële drijvende voorwerpen zoals afval en scheepsrompen weet te koloniseren.

•

De soort vormt in kuststreken een dichte bedekking bovenop het bestaande bodemleven.

•

Het wier is goed bestand tegen verstoring.

•

De soort kent een heel brede verticale distributie. Dit betekent dat het wier zich kan vestigen vanaf
de laagwaterlijn to t op ongeveer 15 meter diepte.

•

Japanse kelp produceert telkens miljoenen sporen die in de waterkolom vrijgelaten worden en op
efficiënte wijze drijvende voorwerpen kunnen koloniseren.

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Japanse kelp maakt deel uit van de vaste aangroeigemeenschap. Dit houdt in dat dit wier zich
gemakkelijk kan vasthechten op scheepsrompen. Ais ze zich vasthechten op plezierbootjes die
verschillende havens in het Engels Kanaal en de Noordzee aandoen, dan kan dat de verspreiding van dit
wier over langere afstanden sterk in de hand werken.

© Simon Talbot

Over kortere afstanden verloopt de verspreiding via
natuurlijke voortplanting. Japanse kelp produceert
immers miljoenen sporen die gemiddeld vijf uur in de
waterkolom drijven [9]. Deze microscopisch kleine sporen
zijn bestand tegen extreme omstandigheden: zo kunnen
ze bijvoorbeeld langer dan een maand overleven op het
droge. De soort kan bovendien gedijen in koude en
warme gematigde gebieden, zolang het zeewater maar
een zoutgehalte heeft van meer dan 20 PSU [7]. Ter
vergelijking: het zeewater van de Noordzee heeft een
zoutgehalte van ongeveer 35 PSU.

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Japanse kelp kan een dichte bedekking vormen in kuststreken bovenop het bestaande bodemleven [8].
Of de eventuele uitbreiding van Japanse kelp bij ons grootschalige gevolgen zal hebben, valt af te
wachten. De soort kent bij ons wel wat natuurlijke predatoren in de Zeebrugse haven, zoals de
meerkoet Fulica atra [13]. Bovendien ondervindt het bruinwier vaak hinder van organismen die de soort
bedekken o f overgroeien omdat de 'bladeren' (laminae) een geschikte woonplaats vormen voor andere
aangroei-organismen [1]. Dit alles kan de kans op verdere verspreiding reduceren.

Specifieke kenmerken
Japanse kelp is een éénjarig wier dat voornamelijk groeit tijdens het koude herfst- en winterseizoen [13].
In Japan wordt deze plant to t 2 meter, echter in Bretagne kunnen exemplaren to t 3 meter groeien [1].
De voortplantingscyclus van dit wier gebeurt zuiver geslachtelijk. In tegenstelling tot andere wieren
kunnen er dus geen dochterwieren ontstaan door afknopping o f fragmentatie. Bij volwassen
exemplaren wordt onderaan de stengel een "sporofyl" gevormd, een spiraalvormige
voortplantingsstructuur. Deze sporofyl produceert sporen [1,11] en deze sporen worden dan in de
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waterkolom geloosd, waarde bevruchting plaatsvindt. Zo ontstaan bevruchte
eicellen o f zygotes die door herhaalde celdelingen uitgroeien toteen nieuwe
plant.

Weetjes
Haat-Liefde relatie
Enerzijds is de Japanse kelp commercieel interessanten daardoor vaak
gewaardeerd, anderzijds w ordt de soort vervloekt vanwege de begroeiing
op schepen, pontons en havenconstructies en de mogelijke ecologische
schade die het wier op die manier toebrengt [9]. Dit leidt to t de paradoxale
situatie waar in een bepaald gebied de soort lieflijk gecultiveerd wordt bijvoorbeeld in Bretagne - terwijl in een andere streek (dure) plannen
worden opgesteld om de aanwezige planten in havens te verwijderen. Dit
laatste is echter een kortzichtige oplossing en zal in geen geval de verdere
verspreiding beletten [8].

©CRIMP-CSIRO Marine
Research (sporofyl)

De opzettelijke introductie van Japanse kelp aan de noordkust van Frankrijk en de voortdurende
cultivering van de soort in Bretagne werd onlangs veroordeeld door ICES (International Council for
the Exploration o f the Sea). Ook voorstellen ter introductie van de soort in Ierland werden door ICES
resoluut geweigerd [7].

Zee-apotheek
Japanse kelp is gekend omwille van helende eigenschappen bij het behandelen en voorkomen van
Herpes infecties. Bepaalde chemische stoffen die het wier produceert (onder andere gesulfoneerde
polyanionen) hebben namelijk een potentiële antivirale werking [14].

Eten en gegeten worden
Dit bruinwier met een licht (zoutig) oceaanaroma is één van de meest populaire zeewier soorten van
Japan. Het w ordt vooral gebruikt in soepen en salades, zowel onder verse vorm ais gedroogd. Ais het
gedroogde product voor enkele minuten in water wordt geweekt of meteen aan de soep wordt
toegevoegd, dan zet het enorm uit. Omdat wakame geen calorieën bevat, is het uitermate geschikt
in een caloriearm dieet [15].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Japanse kelp - Undaria pinnatifida. Niet-inheemse soorten van
het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. I/U Z Inform ation Sheets, 4. Vlaams
Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 5 pp.
VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Olivier De Clerck
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria

Geraadpleegde bronnen
[1]

Dumoulin, E.; De Blauwe, H. (1999). Het bruinwier Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar
aangetroffen in de jachthaven van Zeebrugge: met gegevens over het voorkomen in Europa en

-62-

Algen en wieren - Japanse kelp
Undaria pinnatifida

de wijze van verspreiding (Phaeophyta: Laminariales). De Strandvlo 19(4): 182-188.
[2]

Stegenga, H. (2002). De Nederlandse zeewierflora: van kunstmatig naar exotisch? Het Zeepaard
62(1): 13-24.

[3]

Persoonlijke mededeling door Hans De Blauwe 2007.

[4]

Waarnemingen afkomstig van Waarnemingen.be, een initiatief van Natuurpunt Studie vzw en de
Stichting Natuurinformatie. Wakame - Undaria pinnatifida online beschikbaar, geraadpleegd op 4
-07-2011.

[5]

Leliaert, F.; Kerckhof, F.; Coppejans, E. (2000). Eerste waarnemingen van Undaria pinnatifida
(Harvey) Suringar (Laminariales, Phaeophyta) en de epifyt Pterotham nion plum ula (Ellis) Nägeli
(Ceramiales, Rhodophyta) in Noord Frankrijken België. Dumortiera 75:5-10.

[6]

Voisin, M.; Engel, C.R.; Viard, F. (2005). Differential shuffling o f native genetic diversity across
introduced regions in a brown alga: Aquaculture vs. maritime traffic effects. Proc. Natl. Acad. Sei.
U.S.A. 102(15): 5432-5437.

[7]

ICES (2006). Working Group on Introductions and Transfers o f Marine Organisms (WGITMO), 16-17
March 2006, Oostende, Belgium. ICES CM 2006/ACME:05. 334 pp.

[8]

Fletcher, R.L.; Manfredi, C. (1995). The occurence of Undaria pinnatifid a (Phaeophyceae,
Laminariales) on the south coast o f England. Bot. Mar. 38:355-358.

[9]

Eno, N.C.; Clark, R.A.; Sanderson, W.G. (Ed.). (1997). Non-native marine species in British waters: a
review and directory. Joint Nature Conservation Committee: Peterborough, UK. ISBN 1-86107-442
-5 .152 pp.

[10]

Gollasch, S. (2009). Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar, Wakame (Alariaceae, Ochrophyta), in:
DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe) et al. (2009). Handbook o f alien
species in Europe. Invading Nature - Springer Series in Invasion Ecology, 3: pp. 301.

[11]

Floc'h, J.Y.; R. Pajot; Wallentinus, I. (1991). The Japanese brown alga Undaria pinnatifid a on the
coast of France and its possible establishment in European waters. J. Cons. Int. Explor. Mer 47(3):
379-390.

[12]

C Weed Cultures. Les Algues Alimentaires online beschikbaar, geraadpleegd op 3-08-2011.

[13]

De Blauwe, H. (2000). UndariapinnatifidaX.eZeebm qqe, het verloop van een groeiseizoen. De
Strandvlo 20(4): 153-156.

[14]

Cooper, R.; Dragar, C.; Elliot, K.; Fitton, J.H.; Godwin, J.; Thompson, K. (2002). GFS, a preparation of
Tasmanian U ndariapinnatifida\s associated with healing and inhibition o f reactivation o f Herpes.
BMC Complement Altern. Med. 2:11(1-7).

[15]

Authentic Japanese food, online beschikbaar, geraadpleegd op 14-11-2007.

-63-

-64-

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

Vaatplanten

struikaster - Baccharis halim ifolia
Engels sl ij kg ras - Spartina townsendii var. anglica
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Struikaster
Struikaster Baccharis haiim ifoiia\s een exoot van NoordAmerikaanse origine die in de loop van de 17de eeuw in
Europa geïntroduceerd is ais sierplant. Deze struik is
zeer geliefd bij siertelers in kustgebieden vanwege zijn
tolerantie voor een zoutrijke omgeving en de grote ver
scheidenheid aan bodems waarop de plant kan groeien.
De eerste waarneming in België dateert van 1924. Het
ging om een aanplanting in de duinen van Raversijde.
Sindsdien w ordt de plant regelmatig in het wild waarge
nomen in de buurt van aangeplante exemplaren.

© Edward Vercruysse

Wetenschappelijke naam
Baccharis halim ifolia Linnaeus, 1753

Oorspronkelijke verspreiding
Struikaster is een zoutminnende plant die oorspronkelijk voorkomt langs de Atlantische kust van NoordAmerika en het noordoostelijk deel van de Golf Van Mexico [1], Struikaster is ookgekend onder de
namen breedbladig roerkruid [2] en kruisstruik [3].

Eerste waarneming in België
De eerste waarneming van struikaster in België dateert van 1924. Het ging om een aanplanting in de
duinen van Raversijde, ten westen van Oostende. De eerste waarneming van niet-aangeplante
struikaster dateert van 1948 in de haven van Oostende [4].

Verspreiding in België
Sinds 1924 is de opmars van struikaster zeer geleidelijk verlopen. Het is pas sinds de tweede helft van de
jaren negentig dat de struik regelmatiger wordt waargenomen langs de Belgische kust [4]: onder meer
in Knokke in het natuurreservaat Baai van Heist, de achterhaven in Zeebrugge, de oude vissershaven in
Blankenberge, in Bredene, Koksijde, De Panne en meer landinwaarts in Veurne [4,5].
Struikasters aanwezig in een natuurlijke omgeving zijn vaak verwilderde exemplaren afkomstig van
aanplantingen in de buurt [1 ]. Er bevonden zich sterk uitbreidende populaties in het natuurgebieden
'Baai van Heist' en de Panne [4] maar deze worden actief bestreden en onder controle gehouden [6].
Deze exoot komt overal langs de kust voor, maar is eerder zeldzaam. In de rest van België komt
struikaster niet voor [1 ].
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Verspreiding in onze buurlanden
In Europa werd struikaster waarschijnlijk voor het eerst in 1683 ais
sierplant geïntroduceerd in Frankrijk [7,8].
Aanplantingen gebeurden in het begin vooral langs de ZuidAtlantische kust en later meer noordelijk langs de kusten van
Bretagne en Normandië [9], waar struikaster ook ais windkerende
haag wordt gebruikt [4].
In Groot-Brittannië werd de plant voor het eerst in het wild
gerapporteerd in 1924 aan de kust in Hamworthy (Dorset) ais een
ontsnapte sierplant [10]. Struikaster wordt in Groot-Brittannië ook
aangeplant omwille van haar windbestendigheid [11].
De eerste aanplantingen van struikaster in De Nederlanden vonden
plaats in het begin van de negentiende eeuw [2]. Recent (2003) is de
plant nog waargenomen in het zuidwesten van Nederland ("De
Kwade Hoek", ten noorden van Goeree) [4]. Ook hier gaat het om
aanplantingen of waarnemingen in de buurt van waar de plant is
aangeplant.

© Edward Vercruysse

Wijze van introductie
Struikaster werd in 1683 in Frankrijk geïntroduceerd ais sierplant [7,8,11 ]. De soort wordt vooral in
kustgebieden zeer gewaardeerd door siertelers omwille van zijn tolerantie voor hoge zoutconcentraties
en sterke wind. Vandaag wordt de soort meestal geïntroduceerd ais sierplant in tuinen, parken, bermen
enz. omwille van de opvallende en rijkelijke bloei [4]. Eenmaal aangeplant doet de natuur verder haar
werk. Via de wind worden de grote hoeveelheid zaden door de plant geproduceerd over grote
afstanden verspreid [12].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Struikaster produceert een gigantische hoeveelheid zaden die zeer
licht zijn en een pluizig aanhangsel hebben. De wind brengt ze
honderden meters ver van de moederplant. Soms gebeurt de
verspreiding ook via het water [12]. De plant kent een snelle groei en
is bestand tegen de milde vorst in onze streken [12].
Struikaster voelt zich thuis in tai van natuurlijke habitats, zoals
periodiek onderlopende zoute graslanden (hoge schorren),
vloedmerken, brakke poelen, duinen en stranden. De soort verdraagt
ook een hoge menselijke invloed en is dan ook aanwezig in ruderale
duinen (duinen die door de mens sterk verrijkt zijn met onder andere
organisch materiaal), opgespoten terreinen en braakliggende
kleiakkers langs onze kust [1,4].
In Frankrijk wordt struikaster vaak waargenomen daar waar een zoete
en zoute omgeving met elkaar in contact komen. In brakke milieus is
deze exoot vaak succesvoller dan de inheemse soorten, wat kan
leiden to t een monotone vegetatie bijna uitsluitend bestaande uit
struikaster [13].
© David Smith
(www.delawarewildflowers.org) (boven)
© Edward Vercruysse (onder)
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Factoren die de verspreiding beïnvloeden
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Temperatuur bepaalt in belangrijke mate de verspreiding van
struikaster. Net ais in Noord-Amerika heeft de plant In onze
contreien een noordelijke grens In haar verspreidingsgebied
omdat ze slechts een milde vorstperiode kan verdragen. In de
loop van de twintigste eeuw is deze grens opgeschoven naar
het noorden vanwege een veranderend klimaat [4], maar toch
w ordt de noordwaartse en inlandse verspreiding hierdoor
nog beperkt [1].
Struikaster kan zowel in een zoute ais in een zoete omgeving
groeien (van 1 PSU to t 30 PSU), al dalen de overlevingskansen
van de plant met een stijgend zoutgehalte omwille van de
stress die een zoute omgeving teweegbrengt [14]. Struikaster
groeit op een grote variëteit aan bodems zoals zand, klei,
grind tot turf, maar Is niet terug te vinden In zware
klelbodems [15]. Wilde exemplaren van struikaster worden
vaak aangetroffen in de buurt van aanplantingen. Ais meer
exemplaren aangeplant worden - omdat de struik populairder
w ordt bij siertelers - kan dit aanleiding geven tot een grotere
verspreiding van de soort In het wild [4].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Ondanks de vergelijkbare ecologische omstandigheden - bijvoorbeeld beschikbaarheid van substraat
en weinig competitie met andere soorten - en klimatologische omstandigheden (zoals temperatuur) Is
struikaster minder prominent aanwezig In onze streken dan In haar oorsprongsgebled. Hieruit kan men
besluiten dat de soort zich hier nog aan het Inburgeren Is [4]. Gezien deze situatie Is een toekomstige
Invasie - en dus een bedreiging van de lokale biodiversiteit - niet uit te sluiten [4].
In gebieden waar de soort Invaslef Is - bijvoorbeeld in West-Frankrijk [10] en Australië [16] - wordt hij
vaak gezien ais een agressieve pestsoort of hardnekkig onkruid, ondanks het feit dat de soort een
geliefde sierplant blijft bij telers en tuinders in kustgebieden [4]. Ook In Zuld-Europa (Spanje) Is
struikaster een agressieve invasieve soort die de Inheemse kruidachtige plantengemeenschappen die
normaal voorkomen In een brakke kustmllleus en getijden moerassen aan het vervangen is [14]. Het
stuifmeel van de plant kan bij de mens allergische reacties opwekken en haar bladeren zijn giftig voor
het vee [15,16].
Op basis van de hierboven beschreven Invasieve eigenschappen en effecten lijkt het verstandig om de
plant te verwijderen in natuurgebieden langsheen de Belgische kust [1 ]. In het natuurgebied 'Baai van
Heist' worden exemplaren manueel verwijderd wanneer deze worden waargenomen. Een andere
mogelijke maatregel - die echter nog niet In praktijk werd gebracht - Is het sensibiliseren van
slerplantkwekers over de mogelijke effecten van geïmporteerde sierplanten op de lokale biodiversiteit
[4] en hen niet-invasieve alternatieve planten voor te stellen [17].

Specifieke kenmerken
Struikaster is een matig uitstaande struik (soms ook beschreven ais boom) die gemiddeld 1 to t 2 meter
hoog wordt, maar soms een hoogte van 6 meter bereikt. De plant verliest in onze streken normaal haar
bladeren in de winter. Deze bladeren zijn omgekeerd eirond to t ruitvormig, groen zllverachtlg van kleur
en meteen leerachtige textuur.
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Struikaster produceert groepjes
geelwitte, buisvormige bloemen op het
uiteinde van de takken van de plant
(eindstandige bloemhoofden). Er zijn
planten met uitsluitend mannelijke
bloemen en planten met uitsluitend
vrouwelijke bloemen. Na de bloei krijgt
het bloemhoofd een penseelvormig
uiterlijk. Bestuiving van de bloemen
gebeurt via de wind, net ais de
verspreiding van de zaden [4,14,16,18].
© David Smith (www.delawarewildfowers.org) (links)
© Filip Verloove (rechts)

Weetjes
Eet met mate
De bladeren van struikaster bevatten een gif dat dodelijk kan zijn voor schapen die regelmatig
grazen op de plant, wanneer ze meer dan één percent van hun lichaamsgewicht in bladeren eten [1 ].

Bladeren o f geen bladeren
In onze streken verliest struikaster haar bladeren in de winter. Dit is echter niet overal het geval. In
het noorden van Australië bijvoorbeeld houdt de plant het hele jaar door haar bladeren. In haar
oorsprongsgebied, de Verenigde staten, verliest struikaster gedurende de winter wel weer haar
bladeren, omdat het er over het algemeen kouder is [4].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Struikaster - Baccharis halim ifolia. Niet-inheemse soorten van
het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLiZInform ation Sheets, 45. Vlaams Instituut
voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 5 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vllz.be/lm ls/lm ls.php?m odule=project&prold=2170
Lector: Wouter Van Landuyt&Sam Provoost
Online beschikbaar op: http://www.vllz.be/wlkl/Lljst_nlet-lnheemse_soorten_Belglsch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuarla
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Engels slij kg ras
Het Engels slijkgras Spartina tow nsendii var. anglica
kent zijn oorsprong in Zuid-Engeland. Het is een
bastaard of hybride van het in Europa inheemse
klein slijkgras Spartina m aritim a en de NoordAmerikaanse slijkgrassoort Spartina alterniflora. Het
Engels slijkgras werd destijds massaal aangeplant
om aan landwinning en sedimentbinding te doen.
De soort bleek echter heel invasief en zorgde voor
een sterke wijziging in slikke- en schorrevegetaties.
Het resultaat hiervan was een verlaagde natuur
waarde van dit zeldzame kusthabitat.

© Kris Struyf

Wetenschappelijke naam
Spartina tow nsendii var. anglica fS . Hubbard

Oorspronkelijke verspreiding
Het Engels slijkgras Spartina tow nsendii var. anglica komt oorspronkelijk uit Zuid-Engeland. Het gras is
een bastaard of hybride van het in Europa inheemse klein slijkgras Spartina m aritim aen het Amerikaans
slijkgras Spartina alterniflora [1 ].
Nog vóór 1870 is deze Amerikaanse exoot waarschijnlijk via transportin ballastwater in de wateren rond
Southampton - aan de Engelse zuidkust - terecht gekomen. Op de schorren (het gebied dat enkel bij
springtij overstroomt) rond Hythe, een kustplaatsje in die streek, kruiste het Amerikaans slijkgras met
het inheemse klein slijkgras [2]. Hierdoor werd een hybride Spartina tow nsendii gevormd, die echter
niet in staat was zich voort te planten. Uit deze steriele plant is rond 1890, door een
chromosoomverdubbeling (polypoloïdie) een vruchtbare o f fertiele hybride ontstaan, namelijk het
Engels slijkgras Spartina tow nsendii var. anglica [3,4]. Het is deze laatste fertiele soort die uiteindelijk
onze streken heeft weten te bereiken.

Eerste waarneming in België
Engels slijkgras werd in 1924 overgebracht vanuit Engeland en ais slibvanger aangeplant in het
toenmalige Zuid-Sloe-estuarium [5]. Door het indijken van dit gebied ontstond hier in 1962 het haven
en industriegebied Vlissingen-Oost [6], wat gelegen is aan de oostoever van het Nederlandse deel van
de Westerschelde, en eveneens tot ons studiegebied behoort.
De eerste waarneming op het Belgische grondgebied dateert van 1936 [7].
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Verspreiding in België
Engels slijkgras is een pioniersoort en is typisch voor zilte,
natte bodems. Dit slijkgras komt voor in zoute to t sterk brakke
wateren in slikken (gebieden die bij eb droog staan en bij
vloed onder water) en lage schorre.
De soort komt bij ons momenteel voor in het Scheldeestuarium (op brakke, zoute slikken nabij Doei), in de
IJzermonding te Nieuwpoort, in de Baai van Heist en in het
Zwin te Knokke [8,9].
© Cari Van Colen

Verspreiding in onze buurlanden
In 1906 werd het Engels slijkgras voor de eerste maal overgebracht naar het Europese vasteland,
namelijk Normandie (Frankrijk). In 1924 werden dan weer 50 planten overgebracht van Engeland naar
Nederland en aangeplant in het Nederlandse Sloe-estuarium en in de daarop volgende jaren werd de
soort ook in andere estuaria aangeplant. Vanaf dan verliep de gebiedsuitbreiding heel snel en vestigde
de plant zich op vrijwel alle geschikte plaatsen, waardoor het slijkgras nu algemeen voorkomt in zowel
de Waddenzee ais het Deltagebied [11,12].
Niet enkel in het Nederlandse deel, maar ook in de Duitse en Deense delen van de Waddenzee werd het
Engels slijkgras tijdens de jaren 1930 aangeplant. Voor Duitsland zou het gaan om zo'n 70 000 scheuten.
In beide landen bleek het slijkgras goed te gedijen [13], Op het Europese vasteland strekt het areaal zich
vandaag uit langs de Atlantische kusten
van Frankrijk helemaal to t in de Baltische
Zee [4,13]. In het Verenigd Koninkrijken
Europa
Ierland is de soort, met uitzondering van
Schotland, wijdverbreid langs zowel de
China :
oost- ais westkust [14]. Bij enkele
populaties in Zuid-Engelse estuaria werd
er een interessant fenomeen
waargenomen: in bepaalde gebieden kent
het Engels slijkgras er al vele decennia
lang een terugval. Er wordt aangenomen
Australië
het de terugval van deze meer dan 80 jaar
Nieuwoude populaties een natuurlijke oorzaak
--Zee^id
heeft. Het Engels slijkgras zou de
Voorkomen Engels slijkgras
eigenschappen van de bodem veranderen
km
3000
6000
waardoor deze steeds minder zuurstof
bevatten. Planten - waaronder Engels
Op wereldschaalk o m t Engels slijkgras v o o rin Europa, China, A ustralië en
slijkgras - kunnen moeilijk gedijen in
Nieuw-Zeeiand, tussen bepaalde breedtegraden (aangeduidm et
s tip p e llijn )
zuurstofloze bodems [15].
Ondertussen is het Engels slijkgras ook
geïntroduceerd in Ierland, Australië, Nieuw Zeeland, Noord-Amerika en China, waar de soort zich telkens
invasief gedraagt. De introducties in Zuid-Amerika en Zuid-Afrika waren echter zonder succes [10].
Momenteel komt Engels slijkgras voor in Europa tussen 48 en 57,5 graden noorderbreedte, in China
tussen 21 en 41 graden noorderbreedte en in Australië en Nieuw Zeeland tussen 35 en 46 graden
zuiderbreedte [10] (zie kaart).

Wijze van introductie
Het zaad van het Amerikaans slijkgras zou oorspronkelijk in Engeland zijn beland via het ballastwater
van een schip afkomstig uit Noord-Amerika. Na het ontstaan van het Engels slijkgras - uit een kruising
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tussen het Amerikaans en het klein slijkgras - breidde het leefgebied van deze nieuwe soort zich uit
door opzettelijke introductie en aanplanting ais bescherming tegen kusterosie enerzijds en voor
landwinning anderzijds [4].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Het Engels slijkgras bezit enkele eigenschappen die het succes van deze exoot helpen verklaren. De
soort groeit heel makkelijken snel, heeft een heel hoge vruchtbaarheid en is een agressieve kolonisator.
Eenmaal gevestigd, kan de plant zich snel ongeslachtelijk of vegetatief verspreiden via groei van de
wortelstokken (ook wel rhizomen genoemd). Dit invasieve karakter heeft tot gevolg dat het natuurlijke
ecosysteem van slikken snel overwoekerd wordt [15].
Het van oorsprong inheemse klein slijkgras is in België verdwenen door de competitieve overmacht van
het Engels slijkgras. Na het aanplanten in 1924 in de Westerschelde, is het Engels slijkgras namelijk deel
gaan uitmaken van onze kustflora [9].
Door de vlezige wortelstokken is de soort beter dan elke andere zoutminnende plant in onze streken
bestand tegen erosie. Zo kan het Engels slijkgras gedijen to t één meter onder de gemiddelde
hoogwaterlijn, waardoor de planten bij hoogtij telkens onder water komen te staan [12].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Engels slijkgras gedijt het best op zachte, slibrijke bodems [12]. In koudere streken ondervindt de soort
moeilijkheden om fertiel of vruchtbaar zaad te produceren [4]. De soort gedijt dan ook het best bij
temperaturen tussen 10 en 25 °C. De soort verkiest ook bodems waarvan het poriewater een
zoutgehalte heeft tussen 0,1 en 0,2 Molair [12], wat ongeveer overeenkomt met 6,3 à 12,6 PSU.
Onverdund zeewater - met een zoutgehalte van 35 PSU - zou voor deze soort te zout zijn om in te
overleven [11].
Deze niet-inheemse soort kan zich op twee manieren
voortplanten, en zich zo ook verder verspreiden. Enerzijds is
er een geslachtelijke voortplanting, waarbij de
geproduceerde zaden doorzeestromingen of wind
meegenomen worden en op andere plaatsen terug worden
afgezet. Anderzijds kan het Engels slijkgras zich ook
ongeslachtelijk o f vegetatief voortplanten door het continu
groeien van de wortelstokken. Deze uitlopende
wortelstokken worden ook wel 'rhizomen' genoemd. Het is
dus duidelijk dat een plotse verandering in de
sedimentatiepatronen en schommelende klimatologische
omstandigheden in het voordeel spelen van deze soort om
zich verder te verspreiden [12].

rhizoom
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Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Het verdrijven van het inheemse klein slijkgras in België en het overwoekeren van andere autochtone
soorten zoals langarige zeekraal Salicornia procum bens door het Engels slijkgras heeft het uitzicht van
slikken en schorren sterk gewijzigd. Het resultaat hiervan is een verlaagde intrinsieke natuurwaarde,
waarbij de komst van deze exoot de natuurlijke zonering van de vegetatie in slikken en schorren danig
verstoord heeft [4,12]. Deze veranderingen hebben onder andere een negatieve invloed op de
bodemdieren - zoals de veelkleurige zééduizendpoot Hediste diversicolor [een worm) en het
wadkreeftje Corophium voluta to r {een vlokreeftje) [13] - en kustvogels, waaronder steltlopers en
meeuwen [16]. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het Engels slijkgras door veel natuurbeschermers
de bijnaam "slikpest" heeft meegekregen.
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Vanuit agrarisch standpunt is de soort evenmin interessant te noemen: weiden waar voorheen gewoon
kweldergras groeide, waren bij veeboeren heel geliefd. Deze zoute planten geven het vlees namelijk
een typische smaak die door veel gastronomen sterk gewaardeerd wordt. Het nu aanwezige slijkgras
w ordt door het vee veel minder graag gegeten, hoewel de jonge ondergrondse delen o f wortelstokken
door grauwe ganzen Anseranserbeq\aasó worden [12]. Een mooi voorbeeld van het invasieve karakter
van Engels slijkgras is de kolonisatie in de baai van Arcachon, in het zuidwesten van Frankrijk. In 1985
werd de soort daar voor de eerste maal waargenomen. Het slijkgras bleek er zich zeer snel te
verspreiden en tegen eind dejaren 1990 waren honderden hectaren van de slikken en schorren
ingepalmd. Het ging zelfs zo ver dat er in 1997 een programma werd uitgewerkt om deze exoot uit te
roeien, namelijk de injectie van snellijm in de bodem om zo de wortelstokken te vernielen [17].
Vóór de Tweede Wereldoorlog werden de planten besproeid met kopersulfaat teneinde ze te
vernietigen. Later werden pogingen ondernomen om de soort onder controle te krijgen met de
herbiciden Dalapon en Feneron, telkens in combinatie met het uitgraven van de zaailingen [4,18]. Het
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen - waaronder Dalapon - werd ondertussen verboden,
omwille van milieuredenen. Een andere efficiënte mechanische bestrijdingstechniek is het verstikken
van de planten door ze met plastic te bedekken. Deze techniek is echter vrij duur, niet erg efficiënt om
op grote schaal te gebruiken en durft - omwille van invloed van de getijden - wel eens te mislukken [10].

Specifieke kenmerken
De plant kan to t 130 centimeter hoog worden en heeft lange, vlezige wortelstokken. De stijve,
grijsgroene bladeren zijn to t 50 centimeter lang en 15 millimeter breed en eindigen in een harde, fijne
punt. Een compleet overzicht van de morfologische kenmerken van deze soort is terug te vinden in de
literatuur [12].

Weetjes
Wat men zaait, zalmen oogsten
Engels slijkgras is de ideale plant om op een natuurlijke wijze aan landwinning te doen en om
kustlijnen te stabiliseren. De dichte wortelstructuren binden de kustsedimenten heel goed en de
stengels bevorderen het afzetten van extra sediment. Bovendien is deze soort in staat sneller en veel
verder richting zee, open slikken te koloniseren, dan om het even welke inheemse concurrent. Dit
leidde dan ook in het verleden to t het massaal aanplanten van deze soort, zelfs to t ver in China [4].
Op andere plaatsen wordt deze soort echter meer gevreesd dan gewenst. Indien het Engels slijkgras
bijvoorbeeld een natuurreservaat binnendringt en er de inheemse soorten verdringt, moet op tijd
worden ingegrepen [4,18].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Engels slijkgras - Spartina tow nsendi var. anglica. Nietinheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. I/U Z
Inform ation Sheets, 12. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 6 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Wouter Van Landuyt & Sam Provoost
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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Neteldieren

brakwaterpoliep - Cordylophora caspia
groene golfbrekeranemoon - Diadumene lineata
berenvachtpoliep - Garveia franciscana
Amerikaanse ribkwal - Mnemiopsis leidyi
Bache's knotsklokje - Nemopsis bachei
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Brakwaterpoliep
De brakwaterpoliep Cordylophora caspia is een
organisme van het zoete én het brakke water. Het oor
spronkelijke areaal van de brakwaterpoliep ligt rond de
Kaspische Zee en de Zwarte Zee. Door zich vast te
hechten aan scheepsrompen en/of aan drijvend
materiaal - zoals bijvoorbeeld plantenresten - heeft
deze poliep via rivieren en kanalen de brakke wateren
van West-Europa bereikt. De eerste Europese waar
neming vond plaats langs de Zweedse kust in 1814.
Dit neteldier werd voor de eerste keer waargenomen
in België in 1905, in Nieuwpoort.

'
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Wetenschappelijke naam
Cordylophora caspia (Pallas, 1771)

Oorspronkelijke verspreiding
De brakwaterpoliep Cordylophora caspia is afkomstig uit de regio van de Zwarte Zee en de Kaspische
Zee [1],
Deze poliep komt zowel in zoet- ais brakwater voor, zoals in estuaria, lagunes, rivieren, kanalen en
meren. De soort verkiest schaduwrijke plaatsen en dit op een diepte van ongeveer 0 to t 10 meter. Ze
hecht zich vast op een harde ondergrond, bijvoorbeeld op rotsen, houten planken, boten, schelpen en
ondergedoken waterplanten [1,2,3].

Eerste waarneming in België
De eerste waarneming van de brakwaterpoliep in België dateert van 1905, in Nieuwpoort. Daarbij
werden verscheidene kolonies met een hoogte van 5 centimeter teruggevonden. Deze bevonden zich
op planken die al 2,5 maand in de haven van Nieuwpoort dreven [4].

Verspreiding in België
Er w ordt in literatuur uit 1946 vermeld dat de brakwaterpoliep in België nabij Oostende voorkomt [5].
Een boek uit 1952 vermeldt dat dit neteldier algemeen voorkomt in de brakke wateren langs de
Noordzeekusten, waaronder die van België [2]. Meer recentelijk in 2002 en 2006 werd de soort
gesignaleerd in respectievelijk de Dievegatkreek nabij het Zwin en nabij Nieuwpoort [6].
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Verspreiding in onze buurlanden
De brakwaterpoliep kon zich vanuit de Zwarte en Kaspische zee to t West-Europa verspreiden via
kanalen, meren en rivieren. Vandaaruit konden drie verschillende routes gevolgd worden: een
noordelijke, een centrale en een zuidelijke route [1] (zie figuur).
Via de noordelijke route kwam de brakwaterpoliep terecht in de Baltische Zee. Daar werd dit neteldier
voor het eerst opgemerkt in West-Europa in 1816, aan de Zweedse kust [7].
De migratie vanuit de Zwarte en Kaspische Zee naar het uiterste westen van Europa gebeurde
voornamelijk via de centrale route [8]. Deze loopt via de rivieren en kanalen van Oekraïne en Polen naar
het noorden van Duitsland [1], waar de brakwaterpoliep in 1858 in de Elbe en in de wateren van de
Duitse deelstaat Schleswig werd waargenomen [7]. Via de zuidelijke route verspreidden de poliepen
zich via de rivieren en kanalen van Roemenië, Hongarije, Oostenrijken Duitsland naar Nederland [1].
Daar werd de brakwaterpoliep voor het eerst waargenomen in Amsterdam in 1874, meerbepaald in de
Amstel. In Nederland is de soort heel succesvol en wijdverspreid [3,9].
In Frankrijk werd de brakwaterpoliep pas in 1901 waargenomen in het estuarium van de Loire, in het
noordoosten van de Golf van Biskaje [10]. Tegen 1946 kwam de soort wereldwijd voor, onder andere
ook in het Verenigd Koninkrijk, Egypte, de Verenigde Staten, Brazilië, Nieuw Zeeland en China [5].
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Wijze van introductie
De introductie van de Ponto-Kaspische soorten in Europese wateren
werd sterk geholpen door de bouw van kanalen tussen waterlopen.
Via deze kanalen kwam de Kaspische slijkgarnaal ook in onze
waterlopen terecht. De brakwaterpoliep kan via rivieren verspreid
worden door zich vast te hechten aan rompen van boten, aan
stukken hout o f drijvende planten [1]. Anderzijds bestaat ook de
mogelijkheid dat de soort geïmporteerd werd via het ballastwater
van schepen die opeenvolgend verschillende estuaria aandoen
[2, 11].

© Dr. Horia L. Galea
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Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
De brakwaterpoliep groeit en plant zich het best voort in brak water. Maar ook in zoet water en in water
met een zoutgehalte tot 35 PSU (zeewater) kan de soort leven en zich voortplanten. Deze factor zorgt er
dus voor dat de verspreiding van de brakwaterpoliep beperkt blijft to t de Belgische meren, kanalen en
estuaria.
Een temperatuur tussen 10 en 28 °C is ideaal voor dit neteldier, maar het kan temperaturen tot wel 35 °C
overleven. Ook vriestemperaturen to t -5 °C worden overwonnen via een ruststadium, door
wetenschappers in het Engels ook wel 'menont' genoemd. In dit ruststadium sterven de kolonies
grotendeels af en trekken de weke delen zich terug in het beschermende omhulsel of'perisarc'en kan
de poliep niet groeien o f zich voorplanten. Eenmaal de ongunstige omstandigheden voorbij zijn, bouwt
de poliep zich terug op to t een volledig functioneel organisme [1,2,5,11].
Groei en voortplanting gebeuren enkel in eutrofe condities, dus
wanneer veel voedingstoffen te vinden zijn. De rijke bemesting
van de West-Europese landbouwgronden en de daarmee
gepaard gaande afvoer van stikstof en fosfor naar de kanalen en
rivieren, verklaren het succes van deze soort in onze streken [7].
De brakwaterpoliep kan zich zowel seksueel ais aseksueel
voortplanten. Bij de seksuele voortplanting worden meerdere
voortplantingsorganen of'gonoforen'gevorm d m e te lk ó to t 10
eieren. De aseksuele voortplanting gebeurt door knopvorming,
waarbij kleine delen van de poliep zich gaan omvormen tot
nieuwe individuen en afbreken van de ouderpoliep. Ook via
verticale aftakkingen in het vasthechtingsorgaan - door
wetenschappers ook wel 'hydrorhiza' genoemd - ontstaan
nieuwe poliepen [1].
De soort stelt geen specifieke eisen aan het type ondergrond of
substraat waar het zich aan vasthecht. De enige voorwaarde is
dat de ondergrond hard is [5].

Habitus-tekening brakwaterpoliep
Bron: Leloup, 1952

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Door zich aan een drijvende ondergrond (boot, drijvende plank,... ) vast te hechten kan de
brakwaterpoliep gemakkelijk nieuwe gebieden bereiken [2]. Indien de poliep zich in het ruststadium
bevindt, is hij bovendien bestand tegen droogte en extreme of wisselende temperaturen [1]. Ook kan
het ruststadium blijven kleven aan de poten en in de veren van watervogels en zo naar nieuwe
gebieden gebracht worden [2].
Hoewel de brakwaterpoliep een vastgehecht bestaan leidt, zijn de larven van deze soort vrijlevend en
kunnen ze zich op deze manier ver verspreiden via rivieren en kanalen. De larven ontwikkelen zich op
het voortplantingsorgaan van de vrouwelijke poliep en kunnen vier tot vijf weken vrij rondzwerven in
de waterkolom vooraleer ze zich vasthechten [1,7]. Ais deze larven in het ballastwater van schepen
terechtkomen, kunnen ze wel heel grote afstanden afleggen. Dit laatste verklaart de wereldwijde, maar
discontinue verspreiding van de brakwaterpoliep [1 ]. Kolonies ontwikkelen goed in water met een
zoutgehalte dat varieert van bijna zoet 0.3 PSU tot brak; 10 PSU. De soort kan echter ook bij extremere
zoutgehaltes to t ontwikkeling komen, gaande van 0.08 tot zeewater (35 PSU), al zien de kolonies er dan
minder gezond uit [5].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Het is bekend dat dense kolonies van brakwaterpoliepen de structuur van de bodem veranderen. Zo is
er eventueel een impact te verwachten op de levensgemeenschappen van zowel de bodem ais de

-80-

Neteldieren - brakwaterpoliep
Cordylophora caspia

waterkolom [12,13]. Sommige dieren vinden bijvoorbeeld beschutting tegen predatoren of sterke
stromingen tussen de opeengepakte kolonies en zullen bijgevolg meer succesvol worden. De dense
kolonies 'vangen' ook veel rondzwevend materiaal op, materiaal dat normaal gezien andere dieren to t
voedsel dient. Verder zijn de poliepkolonies zelf het voedsel van tai van andere dieren. Ook kunnen ze in
concurrentie treden met inheemse soorten voor ruimte op een harde ondergrond.
De brakwaterpoliep is de meest voorkomende aangroei- of 'fouling' soort in het Antwerpse haven
gebied, waarbij deze de nodige problemen veroorzaakt. Dit organisme kan namelijk de waterleidingen
verstoppen van de havenbedrijven die koelwater oppompen uit de Schelde. Koelwaterinstallaties
vormen een heel aantrekkelijke omgeving voor de brakwaterpoliep: er is namelijk een constante
toevoer van zuurstof en voedsel in de leidingen [14], en ook de predatiedruk is er beperkt [15].
Momenteel maken veel Antwerpse havenbedrijven gebruik van chloor om deze invasieve soort te
bestrijden. Dit is echter niet eenvoudig: de brakwaterpoliep is zoals eerder gezegd een heel 'taaie' soort
en kan zich na blootstelling aan de chloorbehandeling makkelijk opnieuw regenereren. Om zijn groei en
voortplanting onder controle te houden moet het biocidegebruik regelmatig opnieuw worden
uitgevoerd, echter zonder de huidige lozingsnormen te overschrijden. Juist omwille van zijn sterke
resistentie, zal het wellicht niet mogelijk zijn om deze soort volledig uit te roeien in het havengebied
[16].

Specifieke kenmerken
De brakwaterpoliep vormt een kolonie van vele
poliepen samen en heeft een bruin- to t geelachtige
kleur. De kolonies kunnen 10 centimeter hoog
worden. De hoofdsteel van een kolonie wordt ook de
hydrocaulus genoemd. Deze hydrocaulus is
verbonden met een vasthechtingssysteem - de
hydrorhiza - waarmee de kolonie zich aan vast
substraat hecht. De zijtakken van de hydrocaulus
worden ook hydrocladia genoemd en zijn op hun
beurt vertakt met pediceli. De hydrocladia zijn
omgeven door een dik omhulsel, de perisarc (zie
figuur). Op het uiteinde van elke pedicel staat steeds
1 enkel poliepindividu: de hydranth. Alle hydranthen
binnen één kolonie zijn ofwel vrouwelijk, ofwel
mannelijk. Elke hydranth heeft een mond met
daarrond tentakels [17,18].

© Dr. Horia L. Galea
Detailtekening van een poliep (Bron: Leloup, 1952)

De brakwaterpoliep kan op basis van een aantal kenmerken van andere poliepen onderscheiden
worden. Zo vormt deze soort grote kolonies, waarbij de hydranth zich op het uiteinde van de zijtakken,
de pediceli bevinden. De tentakels staan ook verspreid over de volledige hydranth en zijn niet op één
plaats gegroepeerd zoals bij vele andere soorten (o.a. bij de berenvachtpoliep Garveia franciscana) [17].

Weetjes
Metamorfose volgens omgeving
De brakwaterpoliep kan naargelang de omgeving variëren in vorm, grootte, aantal vertakkingen en
het aantal voortplantingsorganen. Vooral het zoutgehalte, maar ook de temperatuur en het licht,
spelen daar een rol in [1,2,5].

Netelen om te eten
Op de tentakels van de poliepen bevinden zich netelcellen (of 'nematocysten'). Ze worden gebruikt
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om zich te verdedigen en om voedsel te verzamelen. Bij een kleine aanraking van de tentakels, wordt
op de prooi een opgewonden draad uit de netelcellen afgeschoten. Deze draad is gevuld met
verlammend gif. Deze kleine poliep is dus een ware carnivoor [19]!

Over apen en poliepen...
De brakwaterpoliep Cordylophora caspia w ordt in de volksmond ook wel 'apenhaar' genoemd [16].

Onkruid vergaat met
De brakwaterpoliep heeft een opvallend kenmerk gemeen met sommige planten: tijdens de koude
winter sterven de poliepkolonies bijna volledig af; enkel de basis, de hyrdrorhiza blijft intact. Van
hieruit kunnen in de lente nieuwe poliepen ontwikkelen [5].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011 ). Brakwaterpoliep - Cordylophora caspia. Niet-inheemse soorten
van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. I/U Z Inform ation Sheets, 19.
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 6 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Marco Faasse
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Groene golfbrekeranemoon
De groene golfbrekeranemoon Diadumene lineata is een
anemoon die oorspronkelijk enkel terug te vinden was in
de Aziatische Stille Oceaan en rond Japan. Transport
door vasthechting op scheepsrompen of via aquacultuur
samen met kweekoesters zou deze anemoon naar Euro
pa gebracht hebben tegen het einde van de 19e eeuw.
Pas in 1998 werd de groene golfbrekeranemoon voor het
eerst waargenomen langs onze kust, namelijk in de
Spuikom van Oostende. De soort is goed bestand tegen
wisselende omgevingsfactoren en kan zich razendsnel
voortplanten.

) Andrew Cohen - SFEI

Wetenschappelijke naam
Diadumene lineata (Verrili, 1870)

Oorspronkelijke verspreiding
De groene golfbrekeranemoon is een anemoon - een type bloemdier - dat oorspronkelijk enkel terug te
vinden was in de Aziatische Stille Oceaan. Het oorspronkelijke verspreidingsgebied omvat onder andere
China,Japan en Hongkong [1,2,3],

Eerste waarneming in België
De eerste waarneming van de groene golfbrekeranemoon in België dateert van 1998. Het eerste
exemplaar werd in de Spuikom van Oostende gevonden [4],

Verspreiding in België
In 2003 was de groene golfbrekeranemoon op verschillende plaatsen in de Oostendse Spuikom talrijk
aanwezig [5], Hier lijkt de soort dus permanent gevestigd. Er zijn echter geen meldingen van de soort op
andere plaatsen langs onze kust.
In ons studiegebied komt de groene golfbrekeranemoon eveneens voor in de Westerschelde, van de
monding to t bijna aan het Land van Saeftinghe [6],

Verspreiding in onze buurlanden
De groene golfbrekeranemoon zou tegen het einde van de 19e eeuw naar Europa overgebracht zijn. De
soort werd hier voor het eerst in 1896 waargenomen, in Plymouth (Engeland) [7], Vandaag komt de
soort algemeen voor in de brakke wateren van Groot-Brittannië [2],
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In Nederland werd deze soort voor het eerst opgemerkt in 1912-1913 nabij de haven van Den Helder.
De soort kon hier to t de jaren 1930 waargenomen worden [8]. In 1968 en 1969 werd hij mogelijk
waargenomen in het Veerse Meer, nabij de Oosterschelde. Pas op 12 juni 1981 werd deze exoot
opnieuw in Nederland waargenomen, op het Waddeneiland Texel. Later werd de soort ook op het
nabijgelegen eiland Vlieland aangetroffen [9,10,11 ]. Momenteel is de soort wijdverspreid in de provincie
Zeeland [12] en in de Westerschelde, bijna to t aan het Land van Saeftinghe [6].
In Duitsland werd eerder slechts éénmaal een gevestigde populatie waargenomen, namelijk tussen
1920 en 1924 in Busum, ten noorden van het Elbe-estuarium. Deze drukbevaren regio kon nooit
opnieuw gekoloniseerd worden. De reden die men hiervoor aanhaalt is het lage zoutgehalte van de
regio. De groene golfbrekeranemoon zou niet kunnen overleven in water met een zoutgehalte van
slechts 12 PSU. Ter vergelijking: het zeewater in de Noordzee heeft een zoutgehalte van 35 PSU. Daar
bovenop heeft de introductie van het niet-inheemse baksteenanemoontje Diadumene cincta \n de
Duitse kustwateren tijdens de jaren 1920 mogelijk een rol gespeeld. Het baksteenanemoontje bevolkt
een gelijkaardige niche ais de groene golfbrekeranemoon en kan door zijn agressief gedrag de vestiging
van andere anemoonsoorten bemoeilijken [13].

Wijze van introductie
Transport door vasthechting op scheepsrompen of
via aquacultuur samen met Japanse kweekoesters
heeft de groene golfbrekeranemoon tegen het
einde van de 19e eeuw naar Europa geleid [14]. De
anemonen zouden het moeilijk hebben om zich
rechtstreeks aan scheepsrompen te hechten. Ze
kunnen zich echter makkelijk op en tussen
schelpen van oesters vestigen, ook ais deze zelf
aan een scheepsromp bevestigd zijn. Tussen deze
schelpen zitten ze bovendien relatief beschut en
© Andrew Cohen - SFEI
kunnen ze zich snel aseksueel voortplanten. Zo kan
één enkel exemplaar dat zich aan schelpen op een scheepsromp weet te hechten, verscheidene
gebieden langs de route van het schip koloniseren [13].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
De soort is goed bestand tegen wisselende omgevingsfactoren (zoutgehalte, temperatuur) en kan zich
zowel seksueel ais aseksueel razendsnel voortplanten, waarbij hij zich bij aseksuele voortplanting kan
vermeerderen via dwarsdeling [15].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Lage zoutgehaltes (minder dan 12 PSU) beperken de ontwikkeling van deze niet-inheemse anemoon en
limiteren de verspreiding to t estuariene en mariene gebieden [9,15]. In sommige mariene gebieden kan
de soort massaal voorkomen to t vrij hoog in de getijdenzone. In brak water kan de anemoon zich zelfs
handhaven in gebieden waar het water tijdens eb sterk verzoet [6].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
De groene golfbrekeranemoon hecht zich vast aan mosselen en oesters. In kweekculturen kunnen deze
weekdieren hinder ondervinden van de aanwezigheid van de groene golfbrekeranemoon en ais gevolg
daarvan een lagere productiviteit hebben. Mogelijk heeft deze inwijkeling een invloed op inheemse
anemonen. Van dit laatste zijn echter nog geen voorbeelden bekend [16].
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Specifieke kenmerken
De groene golfbrekeranemoon bestaat - in open of
uitstaande toestand - uit een zuil o f steel die aan de
basis meestal donkergroen is met oranje
lengtestrepen. Deze lengtestrepen kunnen bij
sommige individuen echter afwezig zijn, w it zijn of
samen met w itte strepen voorkomen. Het
bovendeel is lichtgroen en gaat over in de
tentakels. De tentakels zijn langer dan de zuil,
hebben een licht grijsgroene to t witte kleur en zijn
soms voorzien van verspreide lichte vlekjes. De
dieren kunnen to t 4 centimeter groot worden, al
bereiken ze bij ons zelden deze afmetingen [6,10].

© Andrew Cohen - SFEI

Weetjes
Slakkengangetje
De groene golfbrekeranemoon is in staat zijn voetschijf over het oppervlakte schuiven, waardoor de
soort zich - zij het nogal traag - al kruipend kan verplaatsen. In sommige gevallen - bijvoorbeeld bij
plotse vervuiling van het water - kunnen deze dieren zich volledig losmaken en al drijvend op zoek
gaan naar een betere woonplaats. Op deze manier kunnen ze makkelijk in contact komen met
scheepsrompen in het water [15,17], die hun verdere verspreiding een duwtje in de rug geven.

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Groene golfbrekeranemoon - Diadumene lineata. Nietinheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. I/U Z Inform ation
Sheets, 55. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 4 pp.
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Berenvachtpoliep
De berenvachtpoliep Garveia franciscana heeft
iets van een nobele onbekende. Het is niet zeker
waar de soort oorspronkelijk voorkwam en hoe hij
to t bij ons is geraakt. Het is misschien zelfs zo dat
de soort hier altijd al geweest is, maar nog nooit
eerder werd ontdekt. Deze poliep wordt bijgevolg
getypeerd ais cryptogeen. De berenvachtpoliep
komt hoofdzakelijk voor in brak water en is bij ons
niet in zee terug te vinden. In 1962 werd dit netel
dier voor de eerste keer in België waargenomen,
in de Zeeschelde.

©Leslie Harris, NHMLAC

Wetenschappelijke naam
Garveia franciscana (Torrey, 1902)

Oorspronkelijke verspreiding
De berenvachtpoliep is een cryptogene soort [1], wat betekent dat het oorsprongsgebied van de soort
onbekend is. Tegen 1950 werd hij zowel aan de Atlantische ais Pacifische kust van de Verenigde Staten,
rond India, Australië en West-Afrika gevonden [2]. Sommigen beschrijven deze soort ais mogelijk
inheems voorde estuaria in het noorden van de Indische Oceaan [3] of ais kosmopoliet in tropische en
gematigde wateren [4].
De soort komt voor in brak water - to t enkele meters diep - waar hij zich vasthecht op allerhande harde
materialen en organismen zoals schelpdieren, algen, mosdiertjes en manteldieren [4].

Eerste waarneming in België
Het is niet duidelijk welke de vroegste waarneming van deze soort voor België is. In 1952 werd een
poliep waargenomen in het brakwatergedeelte van de Zeeschelde - nabij Doei, Lillo en Liefkenshoekwaar de soort werd herkend ais Bougainvillia ramosa [5]. Een latere studie vermoedde echter dat het
toen om de berenvachtpoliep Garveia franciscana ging [2]. Wetenschappers vonden namelijk 10 jaar
later - op exact dezelfde locatie ais in 1952 - gevestigde populaties van de berenvachtpoliep, en niet van
de andere soort. Men kan d it echter niet met 100% zekerheid zeggen aangezien het materiaal uit 1952
niet bewaard werd. Daarom houden wij ais datum voor de eerste officiële waarneming van deze soort onder zijn correcte naam -1962, eveneens nabij Doei en Liefkenshoek [2].

Verspreiding in België
Het enige gekende verspreidingsgebied van deze soort in België beperkt zich tot de Zeeschelde. Hij
werd hier nabij Doei en de Nederlands-Belgische grens tussen 2001 en 2005 regelmatig waargenomen
[6].
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In ons studiegebied komt de berenvachtpoliep ook voor voorbij de Nederlandse grens, in de
Westerschelde [7].

Verspreiding in onze buurlanden
In 1920 vond men de eerste exemplaren van de
berenvachtpoliep in het zuidoosten van de Zuiderzee - het
huidige IJsselmeer- in Nederland. Deze vondst werd
aanvankelijk gedetermineerd ais Bougainvillia ramosa [8], maar
na nieuwe determinatie werd besloten dat het om de
berenvachtpoliep ging [2]. Tot twee jaar na de afdamming van
de Zuiderzee en de vorming van het IJsselmeer in 1932, werd
de soort er aangetroffen [2], daarna niet meer. Deze poliep
werd in 1958 ook gesignaleerd nabij Willemstad in het Hollands
Diep ten noorden van Noord-Brabant [9] en in de daarop
volgende jaren in Hellevoetsluis in het Haringvliet [2].
Rapporten over de aanwezigheid van de berenvachtpoliep in
de Oosterschelde in het jaar 1985 [10] worden gecontesteerd
Bron: Vervoort (1964) [2]
[6]. De soort werd echter tussen 2000 en 2005 aangetroffen in
de Westerschelde, nabij de Nederlands-Belgische grens [6,7]. In
2004 werd hij aangetroffen bij Lauwersoog in het Nederlandse Waddengebied [11] en in 2010 in het
Noordzeekanaal tussen Amsterdam en de Noordzee [6].
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S

De berenvachtpoliep komt vanaf 1946 voor in de monding van de rivier Elbe in het westen van
Duitsland [2] en sinds 1950 ook in de Baltische Zee [12]. Ook in de Adriatische zee wordt deze poliep
aangetroffen en dit vanaf 1978 [4].

Wijze van introductie
Introductie in nieuwe gebieden vindt plaats via vasthechting van volwassen individuen aan schepen en
transport van vrijlevende larven in het ballastwater [3].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Dit neteldier is niet kieskeurig wat betreft het substraat waarop het zich vasthecht. Dat kunnen artificiële
oppervlakken in havens zijn of stenen, maar ook andere organismen zoals mosselen [4]. De soort doet
het goed in de aanwezigheid van veel organisch materiaal [4].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
De berenvachtpoliep kan water met zoutgehaltes verdragen tussen 3,5
PSU (licht brak) en 35 PSU (zeewater) [2], maar komt in natuurlijke
omstandigheden enkel voor in brakwater [13]. Zo is de verspreiding van
de soort in Belgische wateren eveneens beperkt tot het brakke water van
het Schelde-estuarium.
De soort heeft een optimale groei tussen 9 en 34 °C [2], waardoor de
poliep zowel in tropische ais gematigde streken te vinden is [4].
Hoewel de berenvachtpoliep een vastzittende levenswijze heeft,
produceert deze soort vrijlevende larven. Zeestromingen of ballastwater
kunnen de larven meevoeren en ze op deze manier nieuwe contreien
laten bereiken [2,3].
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Effecten of potentiële effecten en maatregelen
De berenvachtpoliep maakt deel uit van de aangroeigemeenschap, waarbij scheepsrompen of andere
infrastructuur zoals ondergedompelde waterpompen ais substraat kunnen dienen. Dit kan leiden tot
biologische corrosie van het materiaal, met economische schade ais gevolg [14]. Aangroei kan
voorkomen worden door het aanbrengen van aangroeiwerende verf. Dit heeft echter economische en
vaak ook ecologische gevolgen [15].

Specifieke kenmerken
De berenvachtpoliep vormt kolonies die een oranje tot
bruingele kleur hebben. De kolonies kunnen 20
centimeter hoog worden en vertonen vele vertakkingen
waarbij de hoofdsteel - ook de hydrocaulus genoemd onvertakt is. Deze hydrocaulus is verbonden met een
vasthechtingssysteem - de hydrorhiza - waarmee de
kolonie zich aan vast substraat hecht. De zijtakken van de
hydrocaulus worden ook hydrocladia genoemd en zijn op
hun beurt vertakt met pediceli. Op het uiteinde van elke
pedicel staat steeds 1 enkel poliepindividu: de hydranth.
Alle hydranthen binnen één kolonie zijn ofwel vrouwelijk,
©Leslie Harris, NHMLAC
ofwel mannelijk. Elke hydranth heeft een mond met
daarrond 8 tot 12 tentakels. Vaak bevinden zich aan de hydrocaulus nog bolvormige aanhangsels, de
voortplantingsorganen o f gonoforen. Daarnaast zijn de hydrocladia omgeven dooreen dik omhulsel, de
perisarc genoemd [4,6,13].
In het verleden werd d it neteldier soms verward met de brakwaterpoliep Cordylophora caspia, een
eveneens niet-inheems neteldier dat ook een brede waaier aan zoutgehaltes verdraagt. Nochtans zijn
beide soorten goed van elkaar te onderscheiden, zelfs met het blote oog! Een kolonie van de
brakwaterpoliep is een stuk kleiner - slechts tot 10 centimeter - en is bovendien veel onregelmatiger van
vorm. Daarenboven staan de tentakels bij de brakwaterpoliep verspreid over het hele lichaam, terwijl ze
bij de berenvachtpoliep in een krans rond de mond staan [2].

Weetjes
Ais de vacht van een beer
In het Spaans krijgt deze exoot bij de lokale bevolking uit Venezuela rond het Maracaibo meer ook
wel de naam 'pelo de oso', wat letterlijk 'vacht van een beer' betekent [14]. Vandaar dus de
Nederlandse naam 'berenvachtpoliep'.

Netelen om te eten
Op de tentakels van poliepen bevinden zich netelcellen of nematocysten. Deze dienen ter
verdediging en om voedsel te verzamelen. Bij een kleine aanraking van de tentakels, wordt op de
prooi een opgewonden draad uit de netelcellen afgeschoten. Deze draad is gevuld met verlammend
gif. Of hoe een kleine poliep dus een ware carnivoor kan zijn [16]!
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Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Berenvachtpoliep - Garveia franciscana. Niet-inheemse soorten
van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. I/U Z Inform ation Sheets, 35. Vlaams
Instituut voor de Zee (VLIZ: Oostende, Belgium. 5 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Marco Faasse
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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Amerikaanse ribkwal
De Amerikaanse ribkwal M nem iopsis ieidyns een
beruchte predator van dierlijk plankton en viseieren.
Deze soort kwam oorspronkelijk enkel voor langs de
Atlantische kusten van Noord-en Zuid-Amerika, maar
werd in de jaren 1980 via het ballastwater van vracht
schepen per ongeluk geïntroduceerd in de Zwarte Zee.
De introductie leidde to t de ineenstorting van het eco
systeem. Sinds enkele jaren komt de Amerikaanse rib
kwal nu ook voor in de Noordzee en het is afwachten
om te zien wat de ecologische gevolgen bij ons zullen
zijn.
© Peter H. van Bragt

Wetenschappelijke naam
M nem iopsis le id y i Agassiz, 1865

Oorspronkelijke verspreiding
Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de Amerikaanse ribkwal strekt zich uit over gematigde tot
subtropische voedselrijke (eutrofe) riviermondingen en kusten langs de Atlantische zijde van Noord- en
Zuid-Amerika. In Noord-Amerika komt deze soort voor vanaf Rhode Island tot de Caraïben, terwijl hij in
Zuid-Amerika voorkomt ter hoogte van de Braziliaanse en Argentijnse kust [1,2].

Eerste waarneming in België
De aanwezigheid van de Amerikaanse ribkwal in ons studiegebied werd voor het eerst aangetoond via
genetische analyse van stalen met ribkwallen die tussen augustus en november 2006 in de
Westerschelde nabij Borssele genomen waren [3].
De eerste waarneming in België vond plaats in 2007, in de haven van Zeebrugge [4].

Verspreiding in België
In 2011 komt de Amerikaanse ribkwal voor langs de volledige Belgische kustlijn, zowel in alle havens ais
to t 27 kilometer ver in zee, aan het windmolenpark op de Thorntonbank. Waarnemingen van adulte
dieren in de koudste wintermaanden - zelfs tijdens de uitzonderlijk koude winter van 2010 - duiden erop
dat de soort zonder problemen onze winters overleeft. Deze exoot kan lokaal in heel grote aantallen
voorkomen: zo zwommen er in oktober 2010 in de Oostendse Spuikom to t 17 Amerikaanse ribkwallen
per kubieke meter, terwijl dit op zee maximaal 1 exemplaar per kubieke meter was [5].
Tijdens de lente en zomermaanden wordt de soort in veel lagere aantallen aangetroffen in het Belgisch
deel van de Noordzee [6].
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Verspreiding in onze buurlanden
In Nederland werd in 2004 een ribkwal gefotografeerd die later gedetermineerd werd ais de
Amerikaanse ribkwal [7]. In juli 2005 werd deze ribkwal opnieuw - en sinds augustus 2006 veelvuldig - in
Zeeland (o.a het Grevelingenmeer) aangetroffen [3]. Eind juli 2006 - werden in Lauwersoog
(Waddenzee) ook ribkwalletjes gevangen, die eveneens de Amerikaanse ribkwal bleken te zijn [8]. De
soort bleek zelfs massaal voor te komen in de Waddenzee, waarbij men denkt dat het warme zomerweer
in 2006 aan de basis lag van een bloei van deze Amerikaanse ribkwal.
De Amerikaanse ribkwal was waarschijnlijk al eerder in Nederlandse wateren aanwezig, maar kon
mogelijk - door onoplettendheid en gebrek aan kennis over deze soort - niet onderscheiden worden van
sterk gelijkaardige ribkwallen [3]. Zo kunnen jonge exemplaren verward worden met zeedruifjes
Pleurobrachia pileus, en lijken grotere exemplaren op de ribkwalsoort Bolinopsis infundibulum , die in
onze streken weliswaar vrij zeldzaam voorkomt [7]. In 1992 en vanaf 2001 werden er in Nederland
steeds meer meldingen gemaakt van hoge aantallen van de ribkwal Bolinopsis infundibulum , waarbij
vooral de najaarsbloei van 2002 in voor deze soort atypische omstandigheden plaatsvond [3]. Het kan
echter niet bevestigd worden dat deze meldingen de Amerikaanse ribkwal betroffen.
Ook de Duitse wateren werden bevolkt door deze ribkwal. Ze werd gevonden op enkele plaatsen in de
Noordzee en Baltische Zee [9]. Opvallend was dat deze inwijkeling de winter in deze streken had weten
te overleven. Tussen januari en mei 2007 bleken 80 % van de gevangen individuen jonge diertjes te zijn,
met een lichaamsgrootte van minder dan 1 millimeter. Dit betekent dat deze exoot zich zelfs in de
zuidelijke Baltische Zee permanent zou hebben gevestigd.
De soort heeft zich tevens verder noordwaarts verspreid to t aan de Zweedse westkust en zelfs to t in de
Baltische Zee [3]. Ook in de Oslofjorden (Noorwegen) werden deze ribkwallen al waargenomen. In
Engeland en langs de Atlantische kusten van Frankrijken Spanje werd de Amerikaanse ribkwal to t op
heden niet waargenomen [10].

Wijze van introductie
Deze niet-inheemse kwallensoort zou passief meegevoerd worden in het ballastwater van
vrachtschepen [10]. Het is moeilijk te achterhalen of de introductie gebeurde vanuit Amerika, vanuit de
regio van de Zwarte Zee o f vanuit de Baltische Zee en de noordelijke Noordzee.

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien

© Marco Faasse
(www.acteon.nl)

De Amerikaanse ribkwal stelt weinig strikte eisen aan zijn omgeving - zoals
temperatuur of zoutgehalte - en kan hierdoor op veel plekken gedijen. Daarbij
komt nog dat deze ribkwallen tweeslachtig o f hermafrodiet zijn en zich enorm snel
kunnen voortplanten. Ze kunnen aan zelfbevruchting doen, wat inhoudt dat één
enkele ribkwal aanleiding kan geven aan een nieuwe populatie. Tot 8000 eitjes
kunnen geproduceerd worden in 23 dagen, en geslachtsrijpheid van de
nakomelingen treedt al op na 13 dagen [11], Een hogeontwikkelingssnelheid
houdt ook in dat deze dieren veel voedsel moeten opnemen. Hun prooi bestaat
hoofdzakelijk uit dierlijk plankton, maar daarnaast worden ook viseieren en
vislarven gegeten.

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Er zijn drie factoren die een belangrijke rol spelen in de verspreiding van de Amerikaanse ribkwal:
temperatuur, voedselaanbod en sterfte door de aanwezigheid van predatoren [12].
De Amerikaanse ribkwal komt voorin wateren waarde temperatuur op jaarschaal schommelt tussen
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O°C en 32 °C, en waar het zoutgehalte varieert van minder dan 2 to t 39 PSU [12]. Ter vergelijking: het
zeewater In de Noordzee heeft een zoutgehalte van ongeveer 35 PSU. Ais het water daarbij nog een
temperatuur heeft van ongeveer 20 °C, hebben we de ideale omstandigheden voor het voorkomen en
overleven van deze soort [13]. In principe kunnen heel koude winters in onze streken de ontwikkeling
van deze soort dus belemmeren.
De Amerikaanse ribkwal vertoont ook een aantal typische kenmerken van
pestsoorten [14]:
Een uitgebreid oorspronkelijk verspreidingsgebied met hoge en lage
temperatuursextremen

(S. ;p' I .i \

iI :

.?

De mogelijkheid om zich heel snel voort te planten
De mogelijkheid om zowel in mariene en estuarlene (brakke) wateren
alsook In eutrofe en vervuilde wateren te gedijen
Goede verspreidingscapaciteiten die ervoor zorgen dat de soort zich na zijn
vestiging nog verder kan verspreiden.

© Peter H. van Bragt

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Nachtmerrie in de Zwarte Zee
De Introductie van de Amerikaanse ribkwal In de Zwarte Zee In dejaren 1980 heeft veel stof doen
opwaaien. De soort zou er terechtgekomen zijn via het ballastwater van vrachtschepen die graan
meebrachten vanuit Amerika [15]. De populatie van deze exoot kende na enkele jaren een explosieve
groei (de soort bereikte dichtheden to t 1,5 kg/ m2 [3]), wat ertoe leidde dat grote hoeveelheden dierlijk
plankton, vislarven en viseieren werden opgegeten. Mede door eutrofiëring en overbevlsslng zorgde dit
voor een zware Impact op het aanwezige ecosysteem, wat uiteindelijk leidde to t de instorting van de
visserij op ansjovis [2,15,16].
Vanuit de Zwarte Zee breidden deze Amerikaanse ribkwallen hun verspreidingsgebied verder uit naar
de Middellandse en de Kaspische Zee. Ook deze verspreiding gebeurde waarschijnlijk via ballastwater
van vrachtschepen. In de Zwarte Zee had de invasie van de Amerikaanse ribkwal zo'n ernstige en
verstrekkende gevolgen, dat men overwoog om predatoren te introduceren om de populatie onder
controle te houden. Een van de kandidaten hiervoor was een andere ribkwal Beroe ovata. In het
oorsprongsgebied in de Verenigde Staten voedt deze predator zich bijna uitsluitend met Amerikaanse
ribkwallen [2]. Uiteindelijk bleek deze maatregel onnodig, aangezien Beroe ovata erin slaagde het
Zwarte Zeegebied op eigen houtje - eveneens via ballastwater van vrachtschepen - te koloniseren [17].
Het feit dat de Amerikaanse ribkwal nu ook voorkomt in de Noordzee en Baltische Zee zorgt terugdenkend aan de problemen in de Zwarte Zee - voor onrust bij wetenschappers en beleidsmensen,
vooral met het oog op de productieve visgebieden. Veel vissoorten leven immers - net zoals de
Amerikaanse ribkwal - van planktonische organismen en kunnen daardoor competitie van de exoot
ondervinden. Langs onze Noordzeekusten komt de visserij op schol Pleuronectes platessa en tong Solea
solea mogelijks In gevaar bij hoge aantallen van deze niet-inheemse ribkwal, omdat deze zich voedt met
viseieren en vislarven [3,18].
De Ingrijpende feiten die zich In de Zwarte Zee hebben afgespeeld In gedachten, Is het aangewezen de
ontwikkeling van deze exoot In onze wateren nauwkeurig op te volgen, d it om een mogelijke
ecologische en economische catastrofe te vermijden. Momenteel loopt een onderzoek naar de
verspreiding en ontwikkeling van deze exoot In het Belgisch deel van de Noordzee, waaruit men hoopt
duidelijkheid te krijgen over de situatie van de Amerikaanse ribkwal bij ons [19].
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Specifieke kenmerken
De Amerikaanse ribkwal kan in haaroorsprongsgebied tot 18
centimeter worden, wat behoorlijk groot is voor een ribkwal [8]. In
onze streken werden to t op heden echter nog geen exemplaren groter
dan 7 centimeter teruggevonden [6]. De kwal is cilindervormig, met
twee beweeglijke lepelvormige lobben [8]. Over elk van deze lobben
lopen twee ribben waaraan deze dieren hun naam danken
(ribkwallen). Deze ribben bestaan eigenlijk uit een aaneenschakeling
van 'zwemplaatjes', die nodig zijn voor hun voortbeweging. Bij
aanraking kunnen deze ribben sterk fosforesceren en zo een groene
„©.Marco
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gloed
geven
(bioluminescentie)
[20]. Centraal in het dier loopt
een
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gelatineuze kolom, van aan de mond aan de onderzijde - vanwaar het
darmkanaal vertrekt - to t aan de bovenzijde van het dier. Om zich te oriënteren in de waterkolom,
beschikken deze kwalletjes overeen speciaal evenwichtsorgaan, een statocyst.

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Amerikaanse ribkwal - M nem iopsis leidyi. Niet-inheemse
soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLiZInform ation Sheets,
3. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 5 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Karl Van Ginderdeuren & Lies Vansteenbrugge
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Bache's knotsklokje
Bache's knotsklokje Nemopsis bachei kwa m oor
spronkelijk enkel voor langs de Atlantische kust van
Noord-Amerika. Door de vasthechting van de
poliepjes op scheepsrompen zou deze kwallensoort
in de 198eeuw tot in Europa geraakt zijn. Het feit dat
Bache's knotsklokje in de voortplantingscyclus een
(tijdelijk) kwalstadium heeft, liet toe dat de soort
zich snel lokaal verder kon verspreiden. De eerste
waarnemingen van het kwalstadium van Bache's
knotsklokje langs de Belgische kust dateren uit
1996, in de haven van Zeebrugge.

© Misjel Decleer

Wetenschappelijke naam
Nem opsisbacheiL. Agassiz, 1849

Oorspronkelijke verspreiding
De meeste onderzoekers veronderstellen dat Bache's knotsklokje oorspronkelijk enkel voorkwam langs
de Atlantische kust van Noord-Amerika. Deze soort werd ontdekt vóór de kust van Massachusetts en
komt daar momenteel voor van Woods Hole to t Florida [1,2], waarbij er in sommige gebieden enkel een
seizoenaal voorkomen is [3].
Sommige wetenschappers betwijfelen echter dat de oostkust van Noord-Amerika het eigenlijke
oorsprongsgebied van Bache's knotsklokje is [4]. Het is namelijk vreemd dat een diertje dat in zulke
grote aantallen aanwezig is, pas zo laat ontdekt werd. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het
mariene onderzoek in deze gebieden indertijd eerder schaars was [5].

Eerste waarneming in België
Bache's knotsklokje heeft zowel een kwalstadium ais een poliepstadium, waarbij beiden elkaar
afwisselen. Beide stadia komen voor in ondiepe zeeën, dicht bij de kust [3]. Op 2 september 1996
werden in het W ielingdoken het Containerdok in de voorhaven van Zeebrugge voor het eerst
exemplaren van het kwalstadium van Bache's knotsklokje waargenomen [3].
Het terugvinden van de poliepen bleek echter een veel moeilijkere opdracht. De kleine poliepen vallen
namelijk enkel op bij een bepaalde lichtinval, waardoor er to t 13 september 2002 gewacht moest
worden op de eerste waarneming ervan. Ze werden opgemerkt in de haven van Zeebrugge, waar ze
zich hadden vastgehecht aan een stuk doorschijnende plasticfolie [6].
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Verspreiding in België
Bache's knotsklokje kan vrijwel overal langs de Belgische kust
waargenomen worden [7]. De soort is talrijk aanwezig in het
verbindingsdok van deZeebrugseachterhaven en kwam er
waarschijnlijk terecht via zeewater dat ter hoogte van de
zeesluis in het dok w ordt gepompt. In het Oostendse
havengebied en de Spuikom is Bache's knotsklokje ook
algemeen verspreid [8]. Ook verder in zee - aan het
windmolenpark op deThorntonbank- werd Bache's
knotsklokje al gevonden [7].
De kwallen verschijnen in de waterkolom vanaf mei tot
december, met piekdensiteiten in juni. De hoogste aantallen
die to t heden in België werd waargenomen zijn 23 knotsklokjes
per kubieke meter [8].

© Jean-Paul Vanderperren

Verspreiding in onze buurlanden
De eerste waarneming van Bache's knotsklokje in Europa vond plaats in Schotland, waar het in 1853 per
vergissing onder de naam Nemopsis crucifera ais een nieuwe soort voor de wetenschap werd
beschreven. Bij een volgende waarneming in 1879 in Noorwegen werd deze fout opnieuw gemaakt. Dit
keer werd Bache's knotsklokje er ais Nemopsis heteronema gedoopt [9].
De eerste waarneming in Nederland dateert uit 1905 in de Zuiderzee [4,10]. In de zomer van 1993 werd
deze kwal in de Oosterschelde gevonden en in september 1996 ook voor het eerst in Cadzand. In
datzelfde jaar- 1996 - werd Bache's knotsklokje ook waargenomen nabij Neeltje Jans en in de
koelwaterinlaat van de kerncentrale van Borssele [3].
In Duitsland werd deze niet-inheemse soort in 1942 voor het eerst waargenomen nabij het eiland
Helgoland [11]. Bache's knotsklokje zou zich van hieruit - met enkele tussenstappen langs de
Nederlandse kust - to t in de zuidelijke Noordzee hebben kunnen verspreiden.
In Frankrijk werd Bache's knotsklokje voor het eerst waargenomen in 1953 aan de Atlantische kust en
het estuarium van de Gironde [12].
In Nederland, Duitsland, Frankrijk en Noorwegen heeft deze soort zich ondertussen permanent
gevestigd [13]. Bache's knotsklokje werd verder ook al waargenomen langs de westkust van Schotland
[3].

Wijze van introductie
Poliepen hechten zich vaak vast op scheepsrompen en kunnen zich zo via scheepvaart verspreiden. De
kwalstadia en de larven van Bache's knotsklokje kunnen eveneens meegevoerd worden in het
ballastwater van schepen [3,13] en zo is deze exoot waarschijnlijk van Amerika naar Europa
getransporteerd.
De poliepen kunnen zich ook vasthechten aan drijvende voorwerpen zoals hout en plastic en op deze
manier nieuwe gebieden bereiken [6]. Vastgehechte poliepen op commercieel geïmporteerde oesters
kunnen eveneens de verspreiding bevorderen [3]. Aangezien Bache's knotsklokje vooral w ordt gemeld
in gebieden meteen lager zoutgehalte - zoals riviermondingen en jachthavens - is het makkelijk aan te
nemen dat plezierjachten lokaal voor de verdere verspreiding zorgden [6].
In principe zouden kwallen hier ook kunnen terechtkomen door mee te liften op gunstige
oceaanstromingen, zoals bijvoorbeeld de Golfstroom. Dit is echter de minst waarschijnlijke manier van
verspreiding van deze kwallen, gezien ze nog nooit waargenomen werden in open oceaan [3].
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Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Bache's knotsklokje is een soort typisch voor kustgebieden en kan veel verschillende en wisselende
omgevingscondities verdragen. De kwallen gedijen zowel in brakwater met zoutgehalte van 15 PSU ais
in heel zout water met zoutgehaltes van 45 PSU, waarbij ze zelfs extreme zoutgehaltes tot 75 PSU
kunnen verdragen [5]! Ter vergelijking: het zeewater van de Noordzee heeft een zoutgehalte van
ongeveer 35 PSU. Ais de omgevingsomstandigheden tijdelijk ongunstig zijn om ais kwal te overleven,
kan het dier overleven ais poliep [4].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Door de aanwezigheid van een kwalstadium zou deze soort in principe in korte tijd via zeestromingen
lange afstanden kunnen overbruggen [3]. De kwal zelf is echter heel klein - gemiddeld 1,5 centim eterwat het onwaarschijnlijk maakt dat de kwal zich al zwemmend ver kan verspreiden [14]. Bache's
knotsklokje kan ook een groot scala aan temperaturen verdragen [3], maar de ontwikkeling van het
kwalstadium - en de snelheid waarmee dit gebeurt - zijn toch afhankelijk van bepaalde
temperatuursgrenzen [5].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
De impact van deze soort op zijn omgeving is momenteel onbekend [15].
Watersporters o f zwemmers hoeven zich echter niet ongerust te maken: het kwalstadium van Bache's
knotsklokje zou mensen immers niet kunnen netelen [16].

Specifieke kenmerken
Het vrijzwemmende kwallenstadium van Bache's knotsklokje is
een tussenstadium in de levenscyclus van de soort. Het zijn de
vastzittende poliepen die deze kwallen voortbrengen, en de
kwallen gaan zich dan geslachtelijk voortplanten. Hierbij
ontstaan vrijzwemmende larven, die zich na een bepaalde tijd
vasthechten aan een geschikt substraat. Uit deze larven
ontwikkelen zich dan weer poliepen, die voor de volgende
generatie kwallen kunnen zorgen [4]. De kwallen van Bache's
knotsklokje ontspringen aan de top van deze poliepen en niet
op de steel zoals bij veel andere kwalvormende neteldieren
[ 10].
Bache's knotsklokje heeft zijn naam te danken aan het
klokvormige lichaam van de kwal en de aanwezigheid van 2
knotsvormige tentakels. Deze twee tentakels ontwikkelen zich
pas wanneer de kwalletjes een schermdiameter van 2,5 - 3
millimeter bereiken. De kwal blijft gedurende haar volledige
leven groeien en het aantal lange tentakels blijft vermeerderen
Zo kan een kwal meteen schermdiameter van 1,3 centimeter
wel 30 tentakels tellen [6,12].

*
© Hans de Blauwe

Bache's knotsklokje voedt zich vooral 's nachts, waarbij niet alleen (microscopisch) kleine kreeftachtigen
gegeten worden, maar ook bijvoorbeeld dinoflagellaten en de larven van kreeftachtigen [3,17].
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Weetjes
Temperatuur en indigestie
Temperatuur heeft een belangrijke invloed op de vertering bij kwallen; kwallen verteren hun voedsel
namelijk sneller bij hogere temperaturen. De grootte van de kwal of het aantal prooien hebben
echter geen effect op de snelheid van vertering [17].

Kwaiierina's
Ais je naar een kwal kijkt, kijkje naar water. Kwallen bestaan namelijk voor 97% uit water. De kwal
beweegt door het water in een samenspel van fladderen, deinen, drijven en dansen. Het is een fraai
gezicht, net ais bij een ballerina [4].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Bache's knotsklokje - Nemopsis bachei. Niet-inheemse soorten
van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. I/U Z Inform ation Sheets, 53. Vlaams
Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 5 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Karl Van Ginderdeuren & Lies Vansteenbrugge
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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Sponzen

paarse buisjesspons - Haliclona (Soestella)xena
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Paarse buissjesspons
De paarse buisjesspons Haliclona (Soestella)xena is in 1977
voor het eerst in Nederland ontdekt. Het duurde echter
nog to t 1986 vooraleer deze voor de wetenschap ongeken
de soort beschreven werd en een wetenschappelijke naam
kreeg. Anno 2009 heeft de soort zich verspreid langs de
Nederlandse kust, zowel In Zeeland ais in de Waddenzee.
In België is deze spons voor het eerst gesignaleerd In 1988
In de jachthaven van Zeebrugge en sinds 2009 ook In de
Oostendse Spulkom. Deze paars-rode to t lichtbruine spons
hecht zich vast op allerhande substraten In marlen en brak
water.
É

’

«

* .

■
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Wetenschappelijke naam
Haliclona (Soestella) xena De Weerdt 1986

Oorspronkelijke verspreiding
Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de paarse buisjesspons Is voorlopig nog niet gekend [1],
Het gaat waarschijnlijk toch effectief om een niet-inheemse soort, aangezien er In de Nederlandse
sponzencollectie, die vanaf 1880 wordt bijgehouden, voor 1977 geen enkele buisjesspons voorkwam.
Na 1977 nam het aantal buissponzen echter snel toe en vandaag behoort de soort tot de meest
algemene sponssoorten van Nederland [2].

Eerste waarneming in België
Op 6 november 1988 is voor het eerst een exemplaar van de buisjesspons gevonden op metalen buizen
in de haven van Zeebrugge, aan de oostelijke strekdam. Deze buizen waren voordien onder water
ingezet voor opspuitingen en baggerwerken, maar lagen op het moment van de ontdekking al op het
droge [3].

Verspreiding in België
Ondertussen is de paarse buisjesspons één van de algemenere sponzen In België [4] en w ordt
aangetroffen in de haven van Zeebrugge ais aangroeisoort, zowel in de jachthaven ais in het insteekdok
[5,6]. De eerste waarneming in de Spuikom van Oostende dateert van maart 2009 [7].

Verspreiding in onze buurlanden
In Nederland werd de paarse buisjesspons voor het eerst op 24 november 1977 verzameld. Het duurde
echter to t 1986 vooraleer de soort beschreven werd en een wetenschappelijke naam kreeg [8].
Vandaag is deze spons een van de meer algemene sponzen in de Nederlandse kustwateren, zowel in
Zeeland (Oosterschelde en Grevelingenmeer) ais in de Waddenzee. Ook in Le Havre, in het noordwesten
van Frankrijk en in Helgoland - een eiland in het noorden van Duitsland - is deze soort gesignaleerd [4].
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Wijze van introductie
Hoe de introductie plaats heeft gevonden is onzeker. Er wordt wel opgemerkt dat - in de tijd van zijn
ontdekking - de paarse buisjesspons vooral vastgehecht op oesterbanken aangetroffen is. Dit doet
vermoeden dat de oesterkweek - en meer bepaald de im port van oesterbroed dat moet dienen voor de
kweek - verantwoordelijk is voorde introductie van deze spons [1,8].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Eén van de oorzaken die het voorkomen van de paarse
buisjesspons verklaart, is dat deze zich kan vasthechten op
allerhande harde substraten. Havens met hun talrijke pontons en
andere harde objecten o f organismen zoals mosselen en oesters
vergemakkelijken op deze manier de vestiging [1],
Net ais andere sponzen kan ook deze soort zich na beschadiging
herstellen, een proces dat men "regeneratie" noemt: een stukje
spons kan uitgroeien toteen volwaardig individu. Regeneratie kan
op die manier ook zorgen voor de ongeslachtelijke voortplanting
van de soort. Dit - in combinatie met geslachtelijke voortplanting zorgt ervoor dat de soort goed kan gedijen [9].

© Jean-Paul Vanderperren

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Naast het voorkomen in zout water, kan de paarse buisjesspons zich ook goed handhaven in brakwater,
zoals bijvoorbeeld in de Oostendse Spuikom [10].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Het is niet geweten welk effect deze soort heeft op zijn leefmilieu.

Specifieke kenmerken
De paarse buisjesspons is op het zicht te herkennen ais een dikke massa
paars-rode tot lichtbruine buisjes op een harde ondergrond in de
intergetijdenzone en in ondiep water. Deze buisjes kunnen elkeen hoogte
bereiken van 10 to t 15 centimeter en een diameter van 1 to t 2 centimeter.
Een kolonie kan een totale diameter van 20 centimeter bereiken. Deze soort
is zacht en is gemakkelijk te breken [1],

© Mario de Kluijver

Een spons heeft tai van instroomopemngen waarlangs het water - inclusief
voedseldeeltjes - binnenkomt, maar het zijn vooral de uitstroomopeningen
die bij de paarse buisjesspons goed te zien zijn [1], De waterstroom wordt
gecreëerd door speciale cellen, de kraagcellen, die met hun zweepharen
een stroom doen ontstaan [9].

Bij alle sponzen komt zowel seksuele ais aseksuele voortplanting voor. De meest voorkomende vorm
van aseksuele voortplanting is regeneratie, waarbij een deel van het sponslichaam uitgroeit to t een
nieuw individu, bijvoorbeeld na beschadiging. Bij seksuele voortplanting bestaan zowel één- ais
tweeslachtige soorten (hermafrodiet) [9]. Een studie toonde aan dat bij de paarse buisjesspons beide
types voorkomen. Spermacellen komen met de waterstroom in de spons terecht waar bevruchting van
de eicel optreedt. Larven worden vrijgelaten in de waterkolom en hechten zich bij deze soort bijzonder
snel - slechts na enkele uren - vast op een geschikt substraat [11].
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Weetjes
Vreemde spons
Toen de paarse buisjesspons voor het eerst gevonden werd, herkende
men hem ais een vreemde, nieuwe spons. Dit verklaart zijn
wetenschappelijke naam Haliclona (Soestella) xena. 'Xena' is namelijk
afgeleid van het Griekse 'xenos' wat 'vreemd' of 'buitenstaander' betekent
[8 ].
© Bruno Van Bogaert
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Wormen

zwemblaasworm - Anguillicoloides crassus
trompetkalkkokerworm - Ficopomatus enigmaticus
Oostzeegroenworm - Marenzelleria neglecta
langstaartkustworm - Tubificoides heterochaetus
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Zwemblaasworm
De zwemblaasworm Anguillicoloides crassus leeft ais parasiet
in de zwemblaas van de Europese paling Anguilla anguilla.
Deze kleine rondworm (Nematoda) komt oorspronkelijk uit
Zuidoost Azië. In dejaren 1980 kwam de zwemblaasworm in
Europa terecht door het importeren van besmette palingen
voor consumptie. De verdere verspreiding van de zwemblaas
worm werd via uitzettingen van deze palingen in de hand
gewerkt. De eerste Belgische waarnemingen dateren van
1985. Sindsdien is de parasiet zeer algemeen in zowel de
wilde exemplaren, ais in de palingkwekerijen. Geïnfecteerde
palingen groeien minder goed en zijn algemeen minder fit.
De zwemblaasworm wordt vermeld ais een van de mogelijke
oorzaken van de achteruitgang van de palingbestanden.

Wetenschappelijke naam
Anguillicoloides crassus (Kuwahara, Niimi & Itagaki, 1974)

Oorspronkelijke verspreiding
De zwemblaasworm Anguillicoloidescrassus\s een rondworm die van nature enkel voorkomt in
Zuidoost-Azië [1 ]. Deze worm werd pas zeer laat ontdekt [2]. Dit heeft te maken de geringe impact die
de parasiet heeft op zijn natuurlijke gastheer de Japanse paling Anguilla japonica. Omdat er in Japan in
het begin van dejaren 1970 een gebrek aan juveniele Japanse palingen heerste, voerde men de
Europese paling Anguilla anguilla, voor de kweek [3]. Deze vertoonden plots allerhande ziektesymptomen wat leidde to t de ontdekking van de massale aanwezigheid van de zwemblaasworm in
deze Europese palingen [2].
In 1974 werd de zwemblaasworm vervolgens beschreven ais een rondworm die zich parasitair voedt
met bloed uit de wand van de zwemblaas van de paling [2].

Eerste waarneming in België
In België werd de zwemblaasworm voor het eerst waargenomen na een staalname van palingen die op
13 november 1985 in de Belgische Grote en Kleine Nete uitgezet werden. Uit een staal van 32 palingen,
werd er 1 aangetroffen die met de zwemblaasworm geïnfecteerd was. Omdat de palingen uit het
Nederlandse Grevelingenmeer afkomstig waren, gaat het hier, strikt genomen, om een waarneming
voor Nederland [4]. Aangezien een paling uit de staalname geïnfecteerd was, mag men echter aan
nemen dat er tussen de uitgezette palingen eveneens geïnfecteerde exemplaren aanwezig waren [5].

Verspreiding in België
Na de eerste waarneming in 1985, kende de soort een razendsnelle verspreiding in België. In de zomer
van 1986 bleek de parasiet reeds voor te komen in de meeste waterlopen rond Antwerpen en WestVlaanderen [6]. In 1987 waren al 34 % van de palingen in Vlaamse meren en rivieren geïnfecteerd met
één of meerdere volwassen zwemblaaswormen. Tien jaar later - in 1995 - lag dit cijfer op 62,5 %; 15 jaar
later op 70 %. Beschouwt men ook de aanwezigheid van larven in de zwemblaas, dan is slechts 1 op 10
palingen niet besmet met deze parasiet [5].
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Verspreiding in onze buurlanden
In het voorjaar van 1982 werd de zwemblaasworm voor het eerst waargenomen op het Europese
vasteland, namelijk in Europese paling uit de Wezer-Eems regio in het noorden van Duitsland [7,8]. De
parasiet verspreidde zich daarna razendsnel over Europa. In 1985 werd de soort al waargenomen in
zowel België, Nederland ais Frankrijk [9,10].
In Nederland signaleerde men in 1985 de zwemblaasworm voor het eerst rond Rotterdam en Breda.
Onderzoekers kwamen echter to t de vaststelling dat de soort toen al wijdverspreid over Nederland te
vinden was [9]. Ook de verspreiding van de soort in Frankrijk ging snel na een eerste waarneming in het
Fumemorte kanaal in de Camargue [11],
In 1987 werd de zwemblaasworm in het oosten van Groot-Brittannië aangetroffen. Hier werd hij
geïntroduceerd door transport van besmette Europese palingen van op het continent [12]. Ondertussen
komt de soort voor in meren en rivieren van Noorwegen to t en met Italië en Spanje, inclusief Ierland en
Groot-Brittannië. Ook in Marokko en Turkije kan men deze parasiet aantreffen [13].

Wijze van introductie
De zwemblaasworm werd in Europa geïntroduceerd via het transport van geïnfecteerde palingen [14]
uit Oost-Azië, vermoedelijk Taiwan, rond 1980 [3]. Deze palingen werden toen voor consumptie naar
Europa gehaald [14]. Paling voor consumptie, wordt immers meestal levend verhandeld. Het
transportwater - mét larven - kan vervolgens in de rivieren terechtkomen. De parasiet kon zich initieel
verder verspreiding via ongecontroleerde palinguitzettingen, en verder via natuurlijke
verspreidingsmechanismen [15].
De parasiet kon zich wonderbaarlijk snel aanpassen aan nieuwe tussengastheren en een nieuwe
eindgastheer, onze Europese paling Anguilla anguilla. Het was tenslotte de import van geïnfecteerde
Europese palingen uit Nederland - om de palingstand van de Belgische rivieren aan te vullen - die de
zwemblaasworm in de Belgische wateren bracht [6].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Vooraleer de zwemblaasworm naar Europa kwam, kende de
Europese paling geen enkele zwemblaasparasiet. De nieuw
aangekomen parasiet had dus het voordeel dat hij geen
competitie te duchten had en zich dus heel snel kon
verspreiden [16].
Deze rondworm infecteert in Europa verschillende soorten
roeipootkreeftjes (cycloide copepoden). Daarnaast kunnen ookvia de roeipootkreeftjes - diverse andere tussengastheren
geïnfecteerd worden, die niet noodzakelijk zijn voor de
zwemblaasworm om zijn levenscyclus succesvol te voltooien.
Zwem blaas worm en in de zwem blaas van
Het gaat hier bijvoorbeeld over kleine vissoorten, slakjes,
een p a lin g
amfibieën
en insecten. Deze tussengastheren stellen de larven
© D. M inchin- Marine Organism
in staat om langer te overleven, zonder hierbij hun
Investigations, Ireland
infectievermogen te verliezen [16]. De paling kan immers
geïnfecteerd raken door op deze tussengastheren te prederen [17]. De eindgastheer van deze parasiet is
wel heel specifiek: aangezien de wormen in de zwemblaas van de palingen opgroeien to t seksuele
volwassenheid [17], kan de zwemblaasworm zonderde paling zijn levenscyclus dus niet voltooien [16].
Eenmaal de larven van deze parasiet in het water terechtkomen, hechten ze zich met hun staartuiteinde
vast aan de bodem. Daar maken ze kronkelende bewegingen, zodat ze sneller opgemerkt en dus
opgegeten worden door hun tussengastheren [13,17,18].
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De zwemblaasworm kan een brede waaier aan temperatuur- en zoutvariatie weerstaan. Zo kunnen de
larven voor meerdere maanden lage temperaturen to t 5 °C overleven, al heeft de soort een voorkeur
voor warmer water. Daarnaast is deze worm in staat te overleven in zowel zoet, brak ais zeewater
[13,18].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
De larven van de zwemblaasworm hechten zich na het vrijkomen uit de palingen snel vast aan de
bodem, waardoor verspreiding door stromingen beperkt blijft. Migratie van de verschillende
tussengastheren speelt wel een grote rol in de verspreiding tussen verschillende gebieden. De
eindgastheer tenslotte - de Europese paling - migreert vanuit meren en rivieren naar zee en overbrugt
zo heel grote afstanden, waar de zwemblaasworm van profiteert om zijn leefgebied uit te breiden
[12,16],
De mens is één van de belangrijkste factoren in de verspreiding van de parasiet. Meren en rivieren
worden frequent bevoorraad met paling uit andere gebieden voor de visserij en daarnaast
transporteren we ook kweekpalingen tussen kwekerijen [16]. Ook handel van palingen voor consumptie
speelt een belangrijke rol in de verspreiding: het transportwater - dat met zwemblaaswormlarven
geïnfecteerd kan zijn - kan in rivieren belanden [15]. Transport van geïnfecteerde tussengastheren via
ballastwater van schepen kan de verspreiding beïnvloeden [13].
Zoals eerder al even vermeld, kunnen de larven van deze parasiet zowel in hoge ais lage
watertemperaturen en zoutgehaltes overleven. Dit betekent dat de soort in een brede waaier van
leefcondities kan voorkomen en zich gemakkelijk kan aanpassen aan een nieuwe omgeving. Ideale
omstandigheden voor het versneld doorlopen van de levenscyclus zijn een hogere temperatuur en een
lager zoutgehalte o f saliniteit [12,18].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
De Europese paling ondervindt - net ais de Amerikaanse
paling - felle hinder van een infectie door de
zwemblaasworm. Dit is in tegenstelling tot de Japanse
paling, die aangepast lijkt te zijn aan het voorkomen van
deze parasieten in zijn zwemblaas [16].
Zo w ordt bij de Europese paling - ais reactie op de
besmetting - de wand van de zwemblaas dikker en het
volume ervan kleiner, wat problemen kan geven tijdens de
migratie van de paling van zoet naar zout water [19]. De
paling gaat - om zich voort te planten - namelijk vanuit de
rivieren naar de Sargasso Zee zwemmen, vóór de kust van
de Verenigde Staten. Zee- en zoetwater hebben een
Marine Organism
verschillende dichtheid en de zwemblaas zorgt ervoor dat
palingen (en veel andere vissen) hun lichaam op de
gewenste diepte kunnen houden zonder hiervoor energie te moeten verbruiken met
zwembewegingen. Een kleinere zwemblaas kan hierbij dus problemen opleveren...

© D. Minchin Investigations, Ierland

Sinds 2000 worden in Vlaanderen - op aanraden van de Vlaamse Hoge Raad voor Riviervisserij - enkel
nog glasaal palingen - juveniele palingen die in een doorschijnend stadium zitten - uitgezet. De
meerjarige palingen worden niet meer uitgezet, om het risico op verdere verspreiding van
zwemblaaswormen en andere ziektes tegen te gaan. Deze maatregel bleek echter weinig zinvol,
aangezien glasaal palingen eveneens vatbaar zijn voor de parasiet en omdat de zwemblaasworm in
2000 al over heel België wijd verspreid voorkwam en zijn leefgebied ook op natuurlijke wijze kon
uitbreiden [5].
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Onder kweekomstandigheden zijn geïnfecteerde palingen gevoeliger voor stress [20], hebben ze een
verminderde eetlust en kennen ze bijgevolg gewichtsverlies [9]. Tijdens warme zomers kan d it alles
leiden to t een massale sterfte van paling in kleine kwekerijen. Hierbij komt dan nog dat de hogere
watertemperaturen ideaal zijn voorde zwemblaasworm, die zich dan snel kan verspreiden [16]. De
meest effectieve behandeling tegen deze parasiet in kwekerijen is een behandeling met een
antibioticum, L-levamisole genaamd, wat een verlammend effect heeft op de wormen. Men probeert
ook de populaties van de tussengastheren - de roeipootkreeftjes - en het opgestapelde organisch
materiaal in de kwekerijen laag te houden, wat de overlevingskansen van de zwemblaaswormen
vermindert. Het gebruik van chemische producten zoals diflubenzuron (DFB) wordt niet aangeraden:
deze behandeling moet namelijk wekelijks herhaald worden om efficiënt te zijn en is bovendien niet
milieuvriendelijk [21].
Stilaan stabiliseert de snelheid van infectie onder Europese palingen, ook in België. Palingen met een
verdikte zwemblaaswand zijn immers minder vatbaar voor nieuwe infecties. Steeds vaker worden ook
ingekapselde larven gevonden in de zwemblaas; deze gaan zich minder snel ontwikkelen tot volwassen
wormen [5,16].

Specifieke kenmerken
Zwemblaaswormen zijn donkerbruin van
kleur, door het bloed dat ze opzuigen. Ze
hebben een afgeronde kop, een puntige
staart en ze rollen zich op in 2 à 3 windingen.
Wanneer men een zwemblaas van een
besmette paling met het blote oog bekijkt,
zijn deze parasieten merkbaar ais donkere
knobbeltjes [9]. Een mannelijke
zwemblaasworm is ongeveer 3,5 centimeter
lang, terwijl de vrouwtjes gemiddeld dubbel
zo lang worden (7 centimeter). Ook in de
breedte verschillen de geslachten sterk van
elkaar: een mannetje is ongeveer 0,19
centimeter breed, een vrouwtje gemiddeld
een halve centimeter [2,9].
Een zwemblaasworm leeft 8 à 10 maanden en
kan zowel in zoet, zout ais brak water
voorkomen. In zeewater zijn de
overlevingskansen van de larven wel lager
vergeleken met water met een lager
zoutgehalte [12].

Paling - eindgastheer

extra tussengastheer

Larven zwemblaasworm
in waterkolom

Roeipootkreeftjes - tussengastheer

Schematisch overzicht levenscyclus zwemblaasworm:
1. Paring in de zwemblaas van de paling en larven van de
zwemblaasworm komen vrij in het water
2.
Larven hechten zich vast aan de bodem, maken kronkelende
bewegingen en worden opgegeten door roeipootkreeftjes
(=tussengastheer)
3. Roeipootkreeftjes worden opgegeten door paling
(=eindgastheer) en zwemblaasworm kan zijn levenscyclus
voltooien in zwemblaas van de paling
4. Roeipootkreeftjes worden opgegeten door andere vis (vb. pos),
zwemblaasworm b lijft inactief in deze extra tussengastheer
5. Extra tussengastheer w ordt opgegeten door paling
(=eindgastheer) en zwemblaasworm kan zijn levenscyclus
voltooien

Paring gebeurt in de zwemblaas, waarbij het
vrouwtje to t 500 000 eitjes kan leggen.
Eenmaal de larven zijn uitgekomen, bewegen
deze zich via een verbindingsbuis tussen de
zwemblaas en de darm naar het water. Daar
hechten ze zich vast aan de bodem en maken ze kronkelende bewegingen om snel gezien en
opgegeten te worden door roeipootkreeftjes, de tussengastheer van de parasiet. Ais deze
roeipootkreeftjes dan opgegeten worden door de paling - de eindgastheer - verplaatsen de parasieten
zich van de darmwand naar de zwemblaas, waar ze volwassen worden. Soms worden de
tussengastheren - de roeipootkreeftjes - niet opgegeten door de paling, maar door andere vissen,
slakken, amfibieën o f insecten. In dit geval gaan de parasieten zich pas verder ontwikkelen ais deze extra
tussengastheer opgegeten wordt door de paling [17,21].
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Weetjes
Identiteitscrisis onder de zwemblaasparasieten...
De eerste Europese waarneming voor de zwemblaasworm dateert van 1982. Toen werd deze
parasiet zowel in Duitsland ais in Italië gevonden [22,23], waardoor er toch wat twijfel rees rond deze
waarnemingen...
Verder onderzoek bracht aan het licht dat het niet om dezelfde soorten bleek te gaan en dat er
eigenlijk nogal wat verwarring bestond rond de identificatie van de verschillende soorten
zwemblaasparasieten [8,24]. De soort uit Italië bleek naderhand niet Anguillicoloides crassuste zijn,
maar wel Anguillicola australiensis, een soort afkomstig uit Australië en Nieuw-Zeeland. Later bleek
ook deze identificatie niet volledig correct te zijn... de soorten uit Australië en Nieuw-Zeeland
bleken ook verschillend van elkaar te zijn, waarbij de Nieuw-Zeelandse soort de naam Anguillicola
novaezelandiae meekreeg en overeenkwam met de gevonden Italiaanse individuen [25]. En in
Duitsland? Daar ging het wel degelijk om A nguillicoloides crassus, de soort die ook bij ons voorkomt
[26]. Of hoe een kleine rondworm grote verwarring kan scheppen onder wetenschappers...

is een besmette paling nog geschikt voor consumptie?
De zwemblaaswormen komen enkel en alleen voor in de zwemblaas van palingen en nergens
anders, dus ook niet in het spierweefsel dat we opeten. De parasieten worden bij het schoonmaken
van de palingen - samen met de zwemblaas - volledig verwijderd. Er zijn voor de mens helemaal
geen nadelige effecten te verwachten bij het consumeren van paling o f van paling afgeleide
producten [9].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Zwemblaasworm - Anguillicoloides crassus. Niet-inheemse
soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Inform ation Sheets, 56.
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 7 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Claude Belpaire
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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Trompetkalkkokerworm
De trompetkalkkokerworm Ficopom atusenigm aticus\s
een kokerbouwende borstelworm die vermoedelijk uit de
zuidelijke hemisfeer afkomstig is. De worm heeft hard sub
straat nodig om zich te vestigen. Hoge densiteiten van
deze kokerwormen kunnen rifstructuren vormen, die kun
nen uitgroeien tot dimensies van 4 meter in diameter en
meer dan 2 meter in hoogte. De soort zou onze contreien
bereikt hebben door vasthechting op scheepsrompen, via
ballastwater of samen met getransporteerde weekdieren.
De trompetkalkkokerworm werd in 1950 voor de eerste
keer in België waargenomen in de haven van Oostende, op
de romp van een marien onderzoeksschip. Velen zien deze
wormen ais een pest omdat ze riffen vormen op schepen
en haveninfrastructuren, maar zo ver is het langs onze kust
bijlange nog niet...
©Leslie Harris - NHMLAC

Wetenschappelijke naam
Ficopomatus enigm aticus (Fa uvel, 1923)

Oorspronkelijke verspreiding
De trompetkalkkokerworm Ficopomatus enigm aticus komt voor in wateren met wisselend zoutgehalte
[1].

Zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied is onbekend. Men gaat ervan uit dat hij oorspronkelijk uit de
zuidelijke hemisfeer afkomstig moet zijn [1]. Echter zowel in Australië [1], langs de Zuid-Amerikaanse
oostkust [2], Zuid-Afrika en de Oost-Aziatische kusten wordt hij ais geïntroduceerd beschouwd [3]. De
exemplaren die langs de kusten rond Indonesië en India voorkomen - wat vroeger ais zijn
oorsprongsgebied beschouwd werd - bleken tot een andere soort te behoren [3].

Eerste waarneming in België
De trompetkalkkokerworm werd voor het eerst bij ons waargenomen in augustus 1950 in de haven van
Oostende. De dieren werden gevonden op de romp van de "Hinders", het toenmalige onderzoeksschip
van de Visserijdienst [4].

Verspreiding in België
Deze soort wordt bij ons gesignaleerd op harde substraten in de havens van Oostende en Nieuwpoort
[5]. Het gaat meestal om solitaire dieren of kleine, heel breekbare riffen met minder dan 1000
exemplaren [6,7].
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Verspreiding in onze buurlanden
De eerste Europese waarnemingen van de trompetkalkkokerworm kwamen vanuit Caen in de Franse
Kanaalzone, in 1921. De worm kwam er toen reeds veelvuldig voor, vastgehecht aan plantenstengels,
hout, stenen en schelpen, op minder dan 30 meter diepte [8]. Één jaar later werd de
trompetkalkkokerworm waargenomen vastgehecht tegen de Engelse dokken van Londen [1], Deze
borstelworm vormt In Zuld-Engeland In brakke kustgebieden nog steeds dense riffen met meer dan
1000 exemplaren per m2 en Is ook permanent gevestigd In Ierland [1,9].
De eerste Nederlandse exemplaren werden In 1968 In het Veerse Meer In Zeeland aangetroffen [10,11].
De soort Is nog steeds te vinden op een aantal plekken verspreid over Zeeland [12].
In Frankrijk en Spanje komt deze trompetkalkkokerworm voor In brakke estuaria langs de Atlantische
kust en In de Middellandse Zee [4,11,13]. In de Middellandse Zee vormde de worm na zijn Introductie
bijzonder snel gigantische rlfstructuren to t 4 meter In diameter en 2 meter In hoogte [14]. In Duitsland
werd de soort voor het eerst gevonden In 1975 In Emden, vlakbij de Nederlandse grens. De leeftijd van
deze dieren werd toen op twee tot driejaar geschat, waaruit afgeleid kan worden dat de Introductie In
Duitsland wellicht dateert van vóór 1973 [15].
Groot-Brittannië w ordt algemeen beschouwd ais de meest noordelijke limiet voor het voortplanten - en
dus het voorkomen van gevestigde populaties - van deze soort. Toch werden In Deense wateren al
enkele tijdelijke populaties waargenomen, alsook enkele gevestigde populaties In Industrieel verwarmd
water [16,17].

Wijze van introductie
De trompetkalkkokerworm zou zich over de wereldzeeën verspreid hebben door zich aan de rompen
van transportschepen vast te hechten, o f doordat larven meegevoerd werden In het ballastwater [3]. Dit
Is te merken aan zijn huidige verspreiding, steeds In de nabijheid van scheepvaartroutes [18]. Het Is
echter ook mogelijk dat exemplaren getransporteerd zijn met schelpen van commerciële weekdieren
[ 1].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Deze worm Is In België helemaal niet zo dominant aanwezig ais In warmere streken. De riffen die In
gebieden met een gematigd klimaat gebouwd worden - riffen met diameters tot 20 centimeter - zijn
slechts een fractie van wat In warmere regio's aangetroffen kan worden [3]. Zo zijn In de Middellandse
Zee riffen aangetroffen van 4 meter diameter en 2 meter hoogte [14].
Waarom de trompetkalkkokerworm toch gedijt In onze streken, heeft onder andere te maken met zijn
grote tolerantie tegen schommelende zoutgehaltes, wat vaak voorkomt In estuarlene gebieden. In
estuaria Is vaak veel voedsel voorhanden, wat maakt dat deze borstelworm er zeer snel kan groeien en
zich snel kan voortplanten. Ook het ontbreken van competitieve soorten en de afwezigheid van
predatoren draagt bij to t zijn succes [1],

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
De soort Is gevoelig voor lage temperaturen en kan In Noord-Europa eerder moeilijk gedijen, met
uitzondering van gebieden met kunstmatig verhoogde watertemperaturen [1 ]. Zo zal dit dier zijn koker
niet meer verder uitbouwen bij een watertemperatuur lager dan 7 °C [11 ].
Het Is een soort die zowel In zoet ais In zout water kan overleven, maar de voorkeur geeft aan brak
water. Tenslotte hebben de hoeveelheid voedsel In de waterkolom en de daaraan gekoppelde
stroomsnelheid en diepte van het water een sturende werking op het voorkomen van deze worm [2].
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Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Vanuit economisch standpunt zien velen de
trompetkalkkokerworm ais een pestsoort door de riffen die
deze soort vormt op scheepsrompen en haveninfrastructuur.
Deze riffen kunnen verwijderd worden door ze af te schrapen
[1], maar daarnaast maakt men ook gebruik van antiaangroeiverven om vasthechting te vermijden o fte beperken.
Zulke aangroeiverven zijn duur [19] en kunnen eveneens het
ecosysteem beschadigen [20],
Inheemse soorten hebben echter baat bij de massale
aanwezigheid van deze worm in (halfgesloten wateren waaronder havens - gezien deze worm de waterkwaliteit
verbetert. Zo haalt de trompetkalkkokerworm zwevende
deeltjes uit de waterkolom, en zorgt hij voor meer zuurstof en
minder nutriënten, wat vooral bodemdieren ten goede komt
[1 ]. Mogelijk kunnen diersoorten - vooral slakken en krabben
- het rif dat deze worm bouwt gebruiken ais schuilplaats [3],

© Andrew Cohen - SFEI

Een nadeel van hoge aantallen van deze exotische filtervoeder is dat hij het aanwezige plankton sterk
kan doen afnemen, waardoor er minder van deze voedselbron overblijft voor de inheemse soorten [1],
Extreem hoge aantallen kunnen eveneens een invloed uitoefenen op lokale waterstromingen
(hydrodynamiek) en sedimentatie-eigenschappen [2],

Specifieke kenmerken
De trompetkalkkokerworm is een borstelworm die behoort tot de groep
van de vastzittende kokerbouwende wormen (Serpulidae). Typisch voor
deze groep is de aanwezigheid van een dekseltje of operculum, waarmee
de koker kan worden afgesloten ais de worm zich hierin terugtrekt [21],
De vorm van het deksel kan gebruikt worden om de verschillende
soorten te herkennen: bij de trompetkalkkokerworm is dit eerder knots
of paddestoelvormig en voorzien van zwarte stekels. De koker van deze
exoot w ordt gekenmerkt door een trompetvormig uiteinde waar de
mond zit, vandaar ook zijn naam [11],
©Leslie Harris-NHMLAC

Weetjes
Soorten kokers
Binnen de kokerbouwende wormen kunnen twee verschillende bouwstijlen
onderscheiden worden. Enerzijds zijn er soorten die met behulp van slijm ook wel mucus genoemd - zandkorreltjes en kleine schelpfragmentjes aan
elkaar kleven tot een koker. Een voorbeeld hiervan is de veel voorkomende
schelpkokerworm Lanice conchilega of de minder frequente Sabellaria
spinulosa (een soort zandkokerworm). Anderzijds zijn er soorten - zoals de
niet-inheemse trompetkalkkokerworm - die zelf kalk afscheiden en zo een
koker vormen [21],
©Leslie Harris -NHMLAC

Habitatvormer
Veel kokerbouwende wormen hebben een sterke invloed op hun omgeving. Net ais bij de inheemse
schelpkokerwormriffen kan in en rond de kokers van de trompetkalkkokerworm een heel typische
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fauna teruggevonden worden, waarbij deze kokers ais het ware een apart habitat o f leefgebied gaan
vormen. Daarom noemt men deze soorten soms ookecosysteemingenieurs [22].
Voorbeelden van dieren die in associatie met de kokers van de trompetkalkkokerworm leven zijn de
vlokreeftjes (Amphipoda) Leptocheirus pilosus, Corophium insidiosum en M elita palm ata en de
veelkleurige duizendpoot Hediste diversicoiorgeen borstelworm (Polychaeta) [23]. Zo zie je dat een
aantal inheemse soorten kunnen profiteren van de habitatstructuur die gevormd wordt door een
uitheemse ecosysteemingenieur. Dat het effect van de introductie van een exoot nooit eenduidig
positief o f negatief is, werd aangetoond in Argentinië. Hier bleek dat trompetkalkkokerwormriffen
een belangrijke schuilplaats kunnen geven voor een inheemse krab, die op zijn beurt dan andere
inheemse soorten wegvangt [24].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Trompetkalkkokerworm - Ficopomatus enigmaticus. Nietinheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. I/U Z
Inform ation Sheets, 23. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 5 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Marijn Rabaut
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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De Oostzeegroenworm Marenzelleria neglecta kwam oor
spronkelijk enkel voor in brakwater langs de Atlantische
kusten van Noord-Amerika. Vermoedelijk bereikte de soort
in 1985 - via het ballastwater van schepen - het Duitse deel
van de Baltische Zee. Op basis van exemplaren uit de
Baltische Zee - waar hij anno 2011 algemeen voorkomt werd deze worm in 2004 beschreven ais een nieuwe soort
voor de wetenschap. In België werd de Oostzeegroenworm
voor het eerst waargenomen in de Zeeschelde nabij
Antwerpen op 23 oktober 1996. De Oostzeegroenworm is
een bodembewonende borstelworm die zich voedt door
...
voedseldeeltjes van de bodem op te nemen.

Wetenschappelijke naam
Marenzelleria neglecta Sikorski & Bick, 2004

Oorspronkelijke verspreiding
De Oostzeegroenworm komt van nature voor langsheen de Atlantische kust van Noord-Amerika,
voornamelijk in estuaria, inhammen en baaien, waar het water brak is. De Oostzeegroenworm die in
Europa teruggevonden wordt, is waarschijnlijk afkomstig uit Chesapeake Bay en Currituck Sound in de
Verenigde Staten [1],

Eerste waarneming in België
De Oostzeegroenworm werd in België voor het eerst waargenomen op 23 oktober 1996 in de
Zeeschelde nabij Doei [2]. Hij werd toen vermoedelijk foutief gedetermineerd ais de gewone
groenworm Marenzellaria viridis. Sinds men meer recente determinatiesleutels hanteert, worden alle
exemplaren uit de Westerschelde ais Oostzeegroenwormen gedetermineerd. De gewone groenworm
werd er volgens deze nieuwe sleutel nog niet gevonden [3].

Verspreiding in België
De Oostzeegroenworm w ordt vrij algemeen teruggevonden in de Zeeschelde, zelfs stroomopwaarts
van Antwerpen. De worm werd hier weliswaar onvolledig o f foutief gedetermineerd ais Marenzellaria
spp. o f ais groenworm Marenzellaria viridis[4,S]. Elders in België werd de worm nog niet waargenomen
In ons studiegebied kan deze worm eveneens aangetroffen worden in de Nederlandse Westerschelde
[3] en het kanaal Gent-Terneuzen [6].
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Verspreiding in onze buurlanden
In Europa verscheen de Oostzeegroenworm voor het eerst in 1985 in de Darss-Zingst Bodden keten,
gelegen in het Duitse deel van de Baltische Zee. Van hieruit verspreidde hij zich en is deze nietinheemse worm anno 2011 terug te vinden in de gehele Baltische Zee [1],
Verder werd de soort in 1996 in het estuarium van de Elbe in Noordwest-Duitsland aangetroffen [7] en
later ook in het estuarium van de Wezer [1 ]. In 2000 - en mogelijk zelfs a lin i 993 [6] - verscheen de soort
in het Noordzeekanaal in Nederland [1], Mogelijk verliep de introductie in deze estuaria via het
Kielerkanaal, dat de Baltische Zee met het Elbe-estuarium verbindt [1],

Wijze van introductie
Waarschijnlijk is de Oostzeegroenworm vanuit Noord-Amerika via het ballastwater van vrachtschepen in
Europa terechtgekomen. De larven van de worm bewegen zich vrij rond in de waterkolom en kunnen zo
in ballastwatertanks verzeild geraken [8]. Eens in Europa werd deze exoot waarschijnlijk verder verspreid
via scheepsverkeer tussen de Europese havens [9].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
De Oostzeegroenworm voedt zich door voedseldeeltjes van de bodem op te nemen, en zou dit
efficiënter doen dan enkele inheemse soorten, zoals bijvoorbeeld de veelkleurige zééduizendpoot
Hediste diversicolor. Zo w int deze exoot het in de competitie voor voedsel van inheemse soorten die
dezelfde voedselbronnen aanspreken [10], zeker in de Baltische Zee waar de soort in verschillende
zones de dominante soort is geworden.
In de Westerschelde loopt het nog zo'n vaart niet en wordt de Oostzeegroenworm voorlopig slechts
sporadisch aangetroffen [3].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
De favoriete omgeving van de Oostzeegroenworm is brak water dat veel voedingsstoffen bevat. Hij
komt voor in gebieden meteen laag tot middelmatig zoutgehalte (0,5 - 10 PSU) [7] in onder andere
estuaria, lagunes, beschermde kustgebieden en brakke kanalen en kan de schommelende zoutgehaltes
(0,5 - 30 PSU) in estuaria tolereren [11]. Ter vergelijking: het zeewater van de Noordzee heeft een
zoutgehalte van ongeveer 35 PSU.
De worm kan overleven bij lage temperaturen, maar verkiest temperaturen boven 10 °C [11,12]. Deze
exoot wordt omschreven ais één van de borstelwormen die het best is aangepast aan zuurstofarme
omstandigheden. De Oostzeegroenworm is tevens bestand tegen vervuiling met waterstofsulfide, een
zeer giftig gas dat vrijkomt bij de rotting van organische stoffen [12].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
In verschillende habitats in de Baltische Zee is de Oostzeegroenworm een dominante soort geworden.
Schattingen van de maximale dichtheid zijn extreem hoog en lopen uiteen van 50 000 [1] to t 270 000
exemplaren per m2 [10]. Hoogst waarschijnlijk hebben zulke massa popula ties een invloed op de lokale
fauna.
Na introductie van deze exoot werden populaties van inheemse soorten, zoals de slijkgarnaal
Corophium volutator, de veelkleurige zééduizendpoot Hediste diversicolor en het diepwatervlokreeftje
M onoporeia affinis, negatief beïnvloed [10]. Experimenten hebben aangetoond dat de sterfte van de
veelkleurige zééduizendpoot hoger ligt wanneer de Oostzeegroenworm in dezelfde omgeving
aanwezig is [10].
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De Oostzeegroenworm trekt echter niet altijd aan het langste eind. Wanneer hoge concentraties van het
nonnetje Macoma balthica aangetroffen worden, liggen de dichtheden van Oostzeegroenwormen veel
lager. Dit komt waarschijnlijk omdat het nonnetje niet enkel afhankelijk is van de voedseldeeltjes die het
van de bodem kan opnemen, maar - in tegenstelling to t de Oostzeegroenworm - ook een zeer
efficiënte filtervoeder is. Hierdoor kan het nonnetje beter omgaan met voedselschaarste dan de exoot.
Omdat het nonnetje een van de meest voorkomende soorten is in zachte substraten, speelt de
voedselcompetltle tussen belde soorten een belangrijke rol bij het afstoppen van de verdere
verspreiding van de Oostzeegroenworm [13].
Het zijn niet enkel negatieve effecten die deze exoot teweeg brengt. Zo werd de Oostzeegroenworm
teruggevonden in de maag van enkele vissoorten, wat erop wijst dat de worm deel uitmaakt van hun
dieet [9,11], Ook verhoogt de soort door zijn graafgedrag - vaak dieper dan veel inheemse soorten - de
zuurstofconcentratie in de bodem, wat dan weer een boost geeft aan ander bodemleven en de afbraak
van organisch materiaal versnelt. [11]. Dit laatste kan mogelijk wel een probleem vormen in bodems die
in de tijd giftige stoffen In de diepere lagen accumuleerden. Door het graafgedrag van de
Oostzeegroenworm kunnen deze stoffen vrijkomen [8].
Om te vermijden dat deze en andere soorten op nog meer plaatsen zou worden geïntroduceerd, vraagt
de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) nu om ballastwatertanks schoon te maken In open zee,
zodat de aanwezige organismen niet worden meegevoerd naar de haven van bestemming [14].
Ballastwater kan ook op chemische manier worden behandeld [8]. Deze maatregelen zijn anno 2011
echter nog niet van kracht [15].

Specifieke kenmerken
De Oostzeegroenworm kan to t 15,7 centimeter lang worden en tot
3,2 millimeter breed [12].
Deze bodembewoner leeft in een met slijm beklede J- o f L-vormige
gang die tot 35 centimeter diep kan zijn. Hij verkiest slibrijke bodems
[2,9],
De Oostzeegroenworm Is een zogeheten deposltfeeder. Dit wil
zeggen dat hij zich voedt door voedseldeeltjes van de bodem op te
nemen. Microscopische bodemorganlsmen, vrij rondzwevende
microscopische organismen, organisch materiaal en organisch afval
kunnen worden opgenomen nadat ze gezonken zijn [12].
De worm is geslachtsrijp na één jaar [12]. De larven zweven enkele
weken vrij rond in de waterkolom, waarna ze aan hun latere
levensfase in het sediment beginnen [16]. De worm wordt ongeveer
driejaaroud [12].
©Ton van Haaren Grontmij - team ecologie

Weetjes
What's in a name?
De Nederlandse naam voor deze exoot, de Oostzeegroenworm, is eigenlijk een beetje ongelukkig
gekozen. Oostzee in de naam doet vermoeden dat hij afkomstig Is uit de Oostzee, terwijl hij eigenlijk
ook daar niet-inheems is. De soort werd echter naar de Oostzee (Baltische Zee) genoemd omwille
van de enorme dichtheden waarin de soort hier gevonden wordt.
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Wormen op een hoopje
De Oostzeegroenworm Marenzelleria neglecta werd pas in 2004 beschreven ais een nieuwe soort
voor de wetenschap. Europese meldingen vóór 2004 van deze soort gebeurden vaak onder de naam
Marenzelleria cf. viridis, soms ook met vermelding Type II. De gewone groenworm Marenzelleria
viridis, werd vóór 2004 meestal aangeduid onder de naam Marenzelleria cf. wireni, soms met de
toevoeging Type I [1], Door deze situatie moet men beducht zijn op het gebruik van foutieve namen
in de literatuur.

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Oostzeegroenworm - Marenzelleria neglecta. Niet-inheemse
soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Inform ation Sheets, 55.
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 5 pp.
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Lector: Godfried Vanmoorsel
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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Langstaartkustworm
De langstaartkustworm Tubificoides heterochae
tus'^ een oligochaete worm die voor het eerst in
Belgische wateren is waargenomen in 1952, in het
Schelde-estuarium nabij Doei. Men is niet zeker
waar de soort oorspronkelijk voorkwam en hoe hij
tot bij ons zou zijn geraakt. Men vermoedt dat
deze soort van nature enkel voorkwam in rivier
mondingen langs de Noord-Atlantische kusten,
maar mogelijk was deze altijd al bij ons aanwezig,
maar nooit ontdekt. Vandaar dat de soort door
sommige wetenschappers wordt getypeerd ais
cryptogeen.

© Ton van Haaren

Wetenschappelijke naam
Tubificoides heterochaetus Michaelsen, 1926

Oorspronkelijke verspreiding
De langstaartkustworm komt voor langs beide zijden van de Noord-Atlantische Oceaan en werd ook al
waargenomen in het noordoosten van de Stille oceaan. De Noordwest-Atlantische regio lijkt wel een
hotspot voor de soortendiversiteit van het genus Tubificoides, dus is het mogelijk dat de
langstaartkustworm hier is ontstaan. Dit is echter niet noodzakelijk zijn volledige natuurlijke
verspreidingsgebied, gezien deze soort al ten tijde van zijn beschrijving wijdverspreid was [1],
Hoewel de soort aan beide zijden van de Atlantische Oceaan voorkomt, gedijt hij enkel in
brakwatergebieden [2].

Eerste waarneming in België
De langstaartkustworm werd voor de eerste maal in België waargenomen op 25 september 1952 in het
Schelde-estuarium nabij Doei, in de modder van een greppel. De soort werd toen onder de niet correcte
naam Lim nodrilus heterochaetus gerapporteerd [3]. Het is echter mogelijk dat de soort hier al veel
langer aanwezig was, maar nooit eerder werd opgemerkt. Wetenschappers noemen dergelijke soorten
cryptogeen [4].

Verspreiding in België
In België komt deze worm voor in de brakwaterzone van het Schelde-estuarium, tussen Antwerpen en
de Nederlandse grens [5]. Omdat wormen uit de soortengroep oligochaeten - waar ook de
langstaartkustworm toebehoort - zelden to t op soort niveau gedetermineerd worden [6] is het is niet
zeker of deze soort ook voorbij de Nederlandse grens voorkomt. Dit is echter zeer waarschijnlijk
aangezien de worm zeer algemeen is in de Zeeschelde nabij de Nederlandse grens [7].
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Verspreiding in onze buurlanden
De langstaartkustworm is wijdverspreid in Europa [8]. De worm werd voor het eerst beschreven in 1926,
op basis van exemplaren uit de Zuid-Baltische Zee. Later werd de soort ook teruggevonden in het Elbeen Wezer-estuarium in Duitsland en in Finland [9].
In de toenmalige Nederlandse Zuiderzee - het huidige IJsselmeer - bleek deze soort in 1927 de meest
algemene worm te zijn, hoewel hij er tijdens een onderzoek in 1921 niet aangetroffen werd. Dit wijst
erop dat de introductie ervan in de Zuiderzee tussen 1921 en 1927 moet hebben plaatsgevonden [9].
Een andere verklaring van de afwezigheid van de soort in 1921 kan zijn dat de Zuiderzee toen een zeer
hoog zoutgehalte had [10]. Genetisch onderzoek op Nederlandse populaties in het Grevelingenmeer
doet vermoeden dat de soort hier verscheidene keren onafhankelijk van elkaar werd geïntroduceerd.
Verder werd deze worm in Europa ook al waargenomen in de Zwarte en Middellandse Zee [1],

Wijze van introductie
Het is niet geweten hoe deze soort in Belgische wateren is terechtgekomen [9]. Het is eveneens niet
meer te achterhalen o f de soort inheems van oorsprong is of niet [7].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Deze worm doet het goed op plaatsen met veel organisch materiaal, zoals het Schelde-estuarium. Deze
soort voelt zich thuis in vele soorten sediment en kan goed overleven in zand-, zilt-, modder- en
kleibodems. Bovendien domineert deze worm vooral in gebieden met een zekere graad van vervuiling
(eutrofiëring) [5,11,12].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
De langstaartkustworm is vaak dominant terug te vinden in
de brakwaterzones van estuaria [2]. Hij werd al waargenomen
bij zoutgehaltes van 0,5 to t 20 PSU, maar gedijt het best
tussen 2 en 14 PSU is [12]. Ter vergelijking: het zeewater van
de Noordzee heeft een zoutgehalte van ongeveer 35 PSU.
In de wintermaanden trekken de wormen zich diep terug in
het sediment omdat het daar warmer is. In de
zomermaanden zit deze wormensoort hoofdzakelijk in de
bovenste 5 centimeter van het sediment. De volwassen
exemplaren zitten gelijkmatig verspreid over deze 5
centimeter, terwijl de jonge wormen zich vooral in de
bovenste lagen bevinden [2].

© Ton van Haaren

Deze worm is bestand tegen een zekere graad van vervuiling. Zo gedijt de soort vooral goed in
gebieden meteen verhoogd gehalte aan organisch materiaal, waar toch nog voldoende zuurstof in
aanwezig is [2,11,12].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Waar deze wormen in grote aantallen voorkomen, hebben ze een belangrijke invloed op de structuur en
de chemie van het raakvlak tussen het sediment en het water. Ze doorwoelen de bodem immers tot op
grote diepte en worden gekenmerkt door een onafgebroken activiteit. Deze en andere verwante
wormen trekken het organisch materiaal actief naar beneden in de bodem. Ze doorgraven de bovenste
bodemlaag met gangen waardoor de bodem losser wordt en de groei van bacteriën - de
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lievelingsmaaltijd van deze wormen - bevorderd wordt. Dit proces van omwoeling heet bioturbatie [2].
In de slikken van vuilbelaste estuaria, zoals de Schelde zijn deze wormen een belangrijke voedselbron
voor veel vogels en vissen [2].

Specifieke kenmerken

Anterior,
dorsal view

Chaetae present

De langstaartkustworm is een kleine, slanke
oligochaete worm met afmetingen die meestal
variëren tussen vijf en negen millimeter [12,13].
Het lichaam is verdeeld in 46 to t 66 segmenten
[12]. Aan de segmenten hangen haarachtige
structuren (chaetae) die de worm gebruikt om
zich voort te bewegen. Deze 'haartjes' zijn
belangrijk bij het op naam brengen van de
verschillende soorten [14].
© Tim Worsfold

De langstaartkustworm is een worm die vrij in de
bodem leeft. Hij komt ais dominante soort voor in estuaria en kreken, althans daar waar de getijden een
invloed hebben [14]. De aantallen pieken in de periode van juli tot december, wanneer de wormen zich
voortplanten. In de wintermaanden verhuist de worm naar warmere diepere lagen [5].

Weetjes
Regeneratiecapaciteit
Ais de langstaartkustworm om de een o f andere reden zijn staart verliest, bijvoorbeeld ais gevolg van
predatie door een vogel o f vis, kan hij deze terug laten groeien (regenereren) [2]. Ook andere
gelijkaardige wormen, bijvoorbeeld de regenworm, kunnen afgebroken lichaamsdelen terug laten
aangroeien. Dit komt doordat ze cellen bezitten die zich steeds opnieuw kunnen blijven delen
(stamcellen) [15].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Langstaartkustworm - Tubificoides heterochaetus. Nietinheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. I/U Z Inform ation
Sheets, 54. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 4 pp.
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Lector: Jan Soors
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Weekdieren

Japanse oester - Crassostrea gigas
m uiltje - Crepidula fornicata
Amerikaanse zwaardschede - Ensis directus
Amerikaanse venusschelp - Mercenaria mercenaria
strandgaper - Mya arenaria
brakwatermossel - Mytilopsis leucophaeta
Amerikaanse boormossel - Petricola pholadiform is
Jenkins' waterhoren - Potamopyrgus antipodarum
Amerikaanse strandschelp - Rangia cuneata

Paalwormen:
gewone paalworm - Teredo navalis
scheepsworm - Psiloteredo megotara
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Japanse oester
De Japanse oester Crassostrea gigas o f 'creuse' - door
veel mensen aanzien ais een lekkernij - werd in 1969
in België geïmporteerd ais alternatief voor de falende
kweek met de lokale platte oester. Men dacht oor
spronkelijk dat deze soort zich hier niet zou kunnen
voortplanten vanwege het koude klimaat. Maar dat
was fout! De Japanse oester heeft het hier goed naar
haar zin en vestigt zich op alle mogelijke harde on
dergronden (dijken, strand hoofden, mosselbanken,
...), waarbij ze in concurrentie treedt met mosselen en
lokale schaaldieren voor beschikbare ruimte en
voedsel.

© Andre Meijboom - IMARES

Wetenschappelijke naam
Crassostrea gigas (Thunberg, 1793)

Oorspronkelijke verspreiding
Van oorsprong komt de Japanse oester voor in Zuidoost-Azië en Japan [1,2,3]. Deze weekdieren kunnen
zich met hun onderste schelp vasthechten op bijna elke harde ondergrond o f substraat in zowel
mariene ais estuariene wateren. Men vindt ze echter ook in modderige of zandige zones, waar ze
vastzitten op pakketten van lege schelpen of op levende banken van een andere schelpensoort [2]. Na
verloop van tijd kan op deze maniereen oesterbank ontstaan. Zo ontwikkelt er 'nieuw' hard substraat in
gebieden waar voordien enkel zacht substraat aanwezig was.

Eerste waarneming in België
De kweek van de inheemse platte oester Ostrea edulis ging vrijwel geheel verloren door de strenge
winters van 1962-1963. Daarbovenop kwam sinds 1980 ook nog eens de oesterziekte Bonamiasis de kop
opsteken, waar de platte oester heel gevoelig voor is [4,5]. In 1969 werden daarom Japanse oesters
ingevoerd uit Nederland en uitgezet in de Spuikom van Oostende. Deze Nederlandse oesters stamden
echter rechtstreeks af van Canadese en Japanse voorouders [6]. Men vermoedde toen dat natuurlijke
reproductie niet mogelijk was door de te koude wintertemperaturen in onze wateren. Maar het liep
anders...

Verspreiding in België
Broedval van Japanse oesters buiten de oesterpercelen zorgde vooreen moeilijk te stoppen
gebiedsuitbreiding. De Japanse oester heeft nu grote populaties in verschillende havens zoals
bijvoorbeeld Nieuwpoort, Oostende, Zeebrugge en Blankenberge en is ook verspreid aanwezig op
boeien in zee en op strandhoofden [3,7,8].
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Voor de Spuikom van Oostende werd berekend dat hier zo'n 3,7 % van het bodemoppervlak bedekt is
met Japanse oesters. De oesters vormen hier riffen die voornamelijk uit lege, afgestorven schelpen
bestaan. De oester komt vooral in het zuiden van de Spuikom - waar de kwekerijen zich bevinden abundant voor [9],
Er werd ook melding gemaakt van grote hoeveelheden jonge Japanse oesters vastgehecht op
aangespoelde zaagjes Donax vittatus op de stranden van Westende to t De Panne [10],

Verspreiding in onze buurlanden
De Japanse oester is in grote aantallen aanwezig in Nederland, Duitsland, Engeland en Frankrijk en
w ordt noordelijk gevonden to t Denemarken en het zuiden van Noorwegen [11 ].
In Nederland zijn riffen met duizenden Japanse oesters terug te vinden in de Schelde delta (Ooster- en
Westerschelde), de Noordzee en de Waddenzee. Ook zijn veel van de betonnen dijken er overgroeid
met een tapijt van Japanse oesters [5], De eerste Nederlandse verwilderde exemplaren werden in 1971
in de Oosterschelde waargenomen [12], De opmars in de Waddenzee begon rond 1983 op het
waddeneiland Texel [5], De soort blijft zich verder uitbreiden in de Nederlandse en Duitse Waddenzee
[3].
In Groot-Brittannië werd in 1965 voor het eerst broed van de Japanse oester ingevoerd. Sinds dejaren
1990 worden er verwilderde exemplaren van Japanse oesters waargenomen in het zuiden van GrootBrittannië: zo bijvoorbeeld in het Teign-estuarium en rond Wales. Genetisch onderzoek doet echter
vermoeden dat deze wilde Japanse oesters hier vanuit Frankrijk geraakt zijn [11 ].
In de Noord-Europese landen verspreiden Japanse oesters zich veel moeilijker, omdat de voortplanting
daar door de koude belemmerd wordt. In Noorwegen bijvoorbeeld zijn deze oesters nog nooit buiten
de kwekerijen waargenomen [3],

Wijze van introductie
Deze soort is opzettelijk uitgezet voor de oesterkweek. Wanneer de oesters zich gaan voortplanten
w ordt het oesterbroed door de heersende zeestromingen meegevoerd, waarna de jonge oesters zich
vestigen op elk type harde ondergrond [2,3,5],

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien

©FroukeFey-IMARES

Na dertig jaar kweek waren duizenden exemplaren aanwezig langs
onze kusten in kweekculturen, wat zorgde voor een grote stock van
waaruit uitbreiding buiten die kweekculturen kon gebeuren [1],
Daarbij komt dat deze oesters - in tegenstelling to t wat men vroeger
dacht - wel goed bestand zijn tegen onze koude
wintertemperaturen, zodat weinig wintersterfte optreedt [7], De
Vlaamse "betonkusten" met veel dijken, pieren en strandhoofden,
bieden ruimte en houvast. Eén enkele oester kan to t 100 miljoen
eitjes produceren en op die manier snel elk type harde ondergrond
koloniseren. Eens gevestigd, kennen de oesters - behalve de mens amper vijanden.

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
De recente warmere zomers zorgden langs de Noordzeekusten voor een sterke populatiegroei bij de
Japanse oester [13], Om zich te kunnen voortplanten, is een temperatuur van minimum 16-18 °C nodig.
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Tegelijkertijd zijn koude winters schaars geworden en overleven de volwassen dieren gemakkelijk de
winter [7].
Warme zomers kunnen echter mogelijk eveneens verantwoordelijk zijn voor de massale sterfte onder de
Japanse oesters, die in sommige regio's - waaronder de Oostendse Spuikom - werd waargenomen. Het
is nog niet zeker of de temperatuur zelf een rol speelt. Mogelijk is de sterfte te wijten aan gerelateerde
zuurstofarme omstandigheden of aan een andere - nog onbekende - oorzaak [9].
De Japanse oester komt bij ons enkel voor in water met een zoutgehalte boven 10 PSU [5]. Ter
vergelijking: het zeewater in onze Noordzee heeft een gemiddeld zoutgehalte van 35 PSU. Hierdoor
w ordt de verspreiding van de soort naar rivieren toe belemmerd. In de Waddenzee is de verspreiding
opmerkelijk trager verlopen dan in de Oosterschelde wegens een gebrek aan harde ondergronden [5].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Populaties van Japanse oesters zijn doorgaans zeer groot en dichtbevolkt. Door competitie voor ruimte
en voedsel worden inheemse soorten zoals de blauwe mossel M ytilus edulis e n de kokkel Cerastoderma
edule fel benadeeld [3]. Alle genoemde soorten voeden zich uiteindelijk met dezelfde kleine wiertjes uit
de waterkolom. En op is o p ...
Ook w ordt gevreesd dat de larven van de inheemse soorten door de oesters uit het water gefilterd
worden en opgegeten, zodat naast competitie ook kan gesproken worden van predatie [5]. Om deze
redenen verwijderen mosselboeren uit de Oosterschelde dan ook de zich ontwikkelende oesterbanken.
Veel kustvogels - zoals scholekster en overwinterende
kanoetstrandlopers - voeden zich vooral met mosselen [14].
Wanneer Japanse oesters de mosselen wegconcurreren,
blijven de vogels met een lege maag achter. De oesters zijn
immers veel te groot en te stevig om open te pikken [5].
Wanneer een oesterbed zich enkele jaren ongestoord kan
ontwikkelen, groeien de oesters over elkaar heen. Dit leidt
tot grote aaneengeklitte pakketten, die in de Nederlandse
volksmond "oesterbanken" worden genoemd. Ze vormen
een vlijmscherp, onregelmatig uitziend 'oestertapijt' dat
gevaarlijk is voor recreanten [5]. Deze oesters kunnen niet
© VLIZ (Decleer)
geoogst worden: ze zijn vaak te groot, teveel met elkaar
vergroeid en hebben een te onregelmatige vorm om op de markt te komen. In gebieden met weinig
harde ondergrond gaat het oesterbroed zich ook vestigen op mosselbedden in mosselculturen en deze
uiteindelijk overgroeien [3].
Van sommige soorten w ordt aangenomen dat ze Europese wateren hebben bereikt door transport met
o f in Japanse oesters: bijvoorbeeld de kruiskwal Gonionemus vertens[ 15], het parasitaire
roeipootkreeftje M ytilicola orlentalls[\G \, de Japanse kelp Undaria pinnatifida en de oesterparasiet
Bonamia ostreae [ 17].
In de literatuur is er enkel sprake van manuele of mechanische verwijdering ais maatregel tegen de
Japanse oester [9].

Specifieke kenmerken
De twee schelphelften van de Japanse oester zijn sterk verschillend: de onderste o f linkerklep is sterk
bolvormig, terwijl de bovenste of rechterklep vrij plat is en bedekt met heel schilferige lamellen [18].
Deze vorm leidde to t de commerciële naam 'creuse', in tegenstelling tot de inheemse 'platte' oester
Ostrea edulis. De schelpkleur varieert van vuilgrijs to t violet. De Latijnse soortnaam gigasàu\àt op 'reus
o f gigant'. De soort kan bij ons wel 30 centimeter groot worden [5].
De Japanse oester is een filtervoeder [7]. Dit wil zeggen dat exemplaren van deze soort een constante

-134-

Weekdieren - Japanse oester
Crassostrea gigas

in- en uitstroom van water onderhouden waaruit ze voedselpartikeltjes filteren. Wetenschappers
berekenden dat 1 m2 oesterbed to t 677 liter zeewater per uur kan filteren [19].
Oesters zijn tweeslachtig (hermafrodiet), maar toch
kunnen ze zichzelf niet bevruchten. Ze beginnen
hun leven ais mannetje. Vanaf een leeftijd van 8-10
maanden worden ze - bij een temperatuur van
meer dan 12 °C - geslachtsrijp. Na drie to t vier jaar onder invloed van een gunstige temperatuur (1516 °C) en de aanwezigheid van het juiste type en
de juiste hoeveelheid voedsel - veranderen ze van
geslacht [5]. Ze laten hun eitjes vrij in het water
(spaw ning bij temperaturen boven 16-18 °C (juli
en augustus). Eén oester produceert doorgaans 1100 miljoen eitjes. In tegenstelling to t de platte
© VLIZ (Decleer)
oester Ostrea edulis, waar de bevruchting in de
schelp van de wijfjes gebeurt, vindt de bevruchting
bij de Japanse oester plaats in het zeewater. De eicellen en zaadcellen worden dus tegelijkertijd in het
zeewater geloosd. Terwijl de larven 15 to t 30 dagen ronddrijven met de heersende stromingen,
ontwikkelen ze een schelp. Door het gewicht van deze schelp zinken ze na enkele weken naar de bodem
en vestigen o f settelen ze zich op harde structuren [5].

Weetjes
Aanwinst o fniet?
Het is moeilijk om de Japanse oester eenvoudigweg te catalogeren ais "goed" o f "slecht". Men kan er
niet omheen dat een oesterbed een thuis biedt aan veel diersoorten, en dat vanuit d it standpunt de
Japanse oester aan de basis ligt van een habitat die een hoge ecologische waarde kan hebben [20].
Anderzijds is er dan weer competitie met onder andere inheemse oesters, mosselen en kokkels. In de
toekomst zal verdere opvolging of monitoring moeten uitwijzen wat de lange termijn impact is van
deze exoot op onze inheemse soorten en systemen.
Tegenstanders argumenteren ook dat harde substraten van nature niet voorkomen langs onze
zandkusten en dat dergelijke oesterbedden dus onnatuurlijk zijn, maar die kritiek is niet volledig
terecht. In het verleden waren er - nog voor het uitbouwen van een grootschalige visserij met
sleepnetten - langs onze gehele kustlijn immers grote aaneengesloten banken van Ostrea edulis
aanwezig [21].
Feit is wel dat - gezien het grote economische en culinaire belang van de Japanse oesterkweek - de
soort inmiddels veel aanhangers heeft, die maar al te blij zijn met de vestiging in onze streken. Wel is
het zo dat de in het wild voorkomende oesterbanken minder voor de markt geschikt zijn, gezien de
oesters daar heel groot, aaneengegroeid en onappetijtelijk van vorm zijn.

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011 ). Japanse oester - Crassostrea gigas. Niet-inheemse soorten van
het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLiZInform ation Sheets, 2. Vlaams
Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 6 pp.
VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Thierry Backeljau
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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M uiltje
Het muiltje Crepidula fornicata kwam oorspronkelijk
enkel voor langs de oostkust van Noord-Amerika. De
soort is echter naar Europa overgebracht samen
met Amerikaanse oesters Crassostrea virginica. Het
eerste Belgische exemplaar werd gevonden op 28
september 1911 op een oester in Oostende en sinds
dejaren 1930 is het een algemene soort langs onze
kust. Het muiltje kent hier weinig to t geen predatoren en kan gedijen op verschillende types harde
bodems en schelpenbanken. Een verdere uitbrei
ding naar meer noordelijke gebieden wordt wellicht
verhinderd door de temperatuur: lage watertempe
raturen tijdens de winter kunnen de ontwikkeling
van het muiltje namelijk afremmen o f verhinderen.
© Filip Nuyttens

Wetenschappelijke naam
Crepidula fornicata (Linnaeus, 1758)

Oorspronkelijke verspreiding
Het muiltje komt oorspronkelijk voor langs de oostkust van Noord-Amerika, van Nova Scotia (Canada)
to t aan de Golf van Mexico [1],

Eerste waarneming in België
Het eerste exemplaar werd gevonden op 28 september 1911 op een oester in Oostende en w ordt
bewaard in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) [1,2].

Verspreiding in België
Het muiltje is sinds de jaren 1930 een goed gevestigde soort in België. Onderzoek uit de jaren 1960 naar
het voorkomen van deze soort langs onze kust, leidde to t vondsten in De Panne, Koksijde, Blankenberge
en de Spuikom van Oostende [3]. Recentelijk nam de populatie nabij de Belgische kust sterk toe,
waardoor deze soort er anno 2011 algemeen voorkomt. Muiltjes kunnen langs de Belgische kust zowel
op hard substraat, waaronder boeien, ais op zacht sediment - waar ze zich bijvoorbeeld aan lege
schelpen vasthechten - waargenomen worden [4].

Verspreiding in onze buurlanden
De eerste Europese waarneming van het muiltje gebeurde in Liverpool Bay (Engeland) in 1872, waarde
soort zich niet permanent kon vestigen. Tussen 1887 en 1890 werd het muiltje ook in Essex (ZuidoostEngeland) herhaaldelijke keren geïntroduceerd, via de invoer van Amerikaanse oesters Crassostrea
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virginica. Deze oesters werden op bestaande Engelse oesterbanken uitgezet en brachten met het
muiltje een verstekeling mee [5].
Vanuit Essex was een verdere verspreiding langs de Europese
kusten mogelijk [5]. In de Noordzee heerst er namelijk een netto
noordoostwaarts gerichte stroming, ais gevolg van de
getijdenwerking (wetenschappers noemen dit een 'residuele
stroming'). De larven van het muiltje - die vrij Ín de waterkolom
voorkomen of planktonisch zijn - kunnen op deze stroming
'meeliften' en zo snel in een noordoostelijke richting migreren
naar de andere kustgebieden van de Noordzee [6].
In Nederland werd de soort voor het eerst waargenomen in 1924
[7]. Het betrof hier lege schelpen die vastgehecht zaten op
© Filip Nuyttens
aangespoeld zeewier. De eerste levende exemplaren werden pas
twee jaar later opgemerkt, in oktober 1926 [8], waarbij ze vastgehecht zaten op aangespoelde
wrakresten en al snel daarna werd de soort heel algemeen in Zeeland [9].
Vandaag de dag is het muiltje algemeen in (delen van) Nederland, Engeland, Duitsland, Frankrijk,
Spanje, Portugal, Denemarken, Zweden en Noorwegen [10].

Wijze van introductie
Het muiltje is naar Europa gebracht samen met Amerikaanse oesters Crassostrea virginica [5]. Het Ís
echter ook mogelijk dat deze schelpensoort in onze contreien verzeild raakte ais deel van de
aangroeigemeenschap op scheepsrompen of ais planktonische larven in het ballastwater [5,11 ].
Op kleinere schaal kan de soort zich soms verder verspreiden ais gevolg van visserij-activiteiten. Hoe
gaat dit in zijn werk? Vissersbootjes die op schelpen vissen maken gebruik van een vistuig dat over een
bepaalde afstand over de bodem wordt gesleept. Ais ze hun vangst uiteindelijk bovenhalen, w ordt alles
gesorteerd. Wat ze niet kunnen gebruiken, wordt opnieuw overboord gegooid. Als hier eventueel
muiltjes bij zijn, kunnen ze zich op deze manier dus ook heel makkelijk verspreiden [12].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Het succes van het muiltje kan worden verklaard door enkele specifieke kenmerken, zoals enerzijds de
wel erg ongewone wijze van voortplanten. Muiltjes gaan namelijk boven op elkaar zitten, waarbij de
jongste en kleinste exemplaren zich boven op de toren bevinden. Het is deze dichte aanwezigheid van
hun soortgenoten die hun voortplanting stimuleert [12,13] (zie ook verder). Anderzijds zullen de
planktonische larven een snelle verspreiding naar naburige gebieden bespoedigen.
Het muiltje kent in onze streken ook weinig tot geen vijanden [5] en kan gedijen op verschillende types
harde bodems en schelpen. Ze zijn soms zelfs in staat modderige bodems te koloniseren [12].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Het muiltje heeft een larvaal planktonisch stadium van ongeveer twee tot drie weken [3], wat vrij lang is
en zeker een belangrijke factor is in de snelle uitbreiding van het verspreidingsgebied. Ais planktonische
larve kunnen ze namelijk passief meeliften op de heersende zeestromingen en kunnen zo grote
afstanden worden afgelegd.
Een meer noordelijke gebiedsuitbreiding wordt dan wellicht weer verhinderd door de heersende
temperaturen. Een lage wintertemperatuur van het water kan hun ontwikkeling namelijk afremmen of
verhinderen [13].
Net zoals bij veel andere soorten typisch voor harde substraten, doen boeien in zee vaak dienst ais
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'stapstenen'voor het uitbreiden van populaties enerzijds en een verdere verspreiding of dispersie
anderzijds. Deze stapstenen kun je namelijk bekijken ais gunstige eilandjes in een anders moeilijk te
koloniseren gebied.

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Het muiltje kan in competitie treden voor voedsel en ruimte met andere ongewervelde dieren die hun
voedsel uit het water filteren, zoals bijvoorbeeld mosselen en oesters [14,15]. Studies suggereren echter
dat mosselen en muiltjes van verschillende voedselbronnen afhankelijk zijn [16] en ook de competitie
voor voedsel met oesters is nog niet bewezen [17]. Wel is aangetoond dat mosselen met aangehechte
muiltjes minder efficiënt groeien omat ze mogelijk meer energie moeten steken om zich aan het
substraat vast te hechten. Bij oesters speelt dit effect niet [16].
Het muiltje bevordert de afzetting van slijk (pseudofaeces) wanneer het water rijk is aan opgelost
materiaal. Deze slijkafzetting is echter een ware pest voor oesterbedden en maakt bovendien de
omgeving ongeschikt voor de vestiging van jonge oesters [14].
In Zuid-Engeland (nabij Weymouth) is het muiltje de dominante soort bij de fauna groter dan 1
millimeter (macrofauna). Er werden zelfs al dichtheden to t 1750 individuen per m2 waargenomen [19].
Ais muiltjes massaal aanwezig zijn op een zachte zeebodem bestaande uit zand of slib, dan w ordt deze
zachte ondergrond op termijn omgevormd to t een 'harder' substraat. Deze wijziging in ondergrond
brengt dan weer een wijziging in de aanwezige faunagemeenschap met zich mee [12]. Deze
habitatwijziging leidt mogelijk to t een verminderd voortplantingssucces bij tong Solea solea [20\.
Het muiltje zou echter ook positieve effecten kunnen hebben. Zo zorgt d it schelpdier ervoor dat silicium
sneller opnieuw in de waterkolom beschikbaar wordt, waardoor kiezelwieren of diatomeeën continu
kunnen groeien. Door een continue diatomeeënproductie zou de vorming van toxische algenbloei
bemoeilijkt worden [16]. De aangroei van muiltjes is ook op mosselen kan ook positief zijn: de muiltjes
zouden de mosselen immers beschermen tegen predatie door zeesterren [18].

Specifieke kenmerken
Het muiltje verandert van geslacht gedurende zijn
levensloop. De bevruchting gebeurt inwendig en muiltjes
worden geboren ais vrij levende larven. Na het larvaal
stadium transformeren ze to t een kruipend - mannelijkmuiltje en gaan ze op zoek naar een vrouwtje om zich op
vast te hechten.
Het mannelijke stadium duurt ongeveer tweejaar,
waarna een geleidelijke omvorming gebeurt naar een
vrouwelijk stadium. Deze transformatie duurt ongeveer
60 dagen. Gedurende deze periode kunnen zich bovenop
deze transformerende schelp nog andere muiltjes
© Filip Nuyttens
vastzetten to t er een keten van ongeveer 12 exemplaren
is gevormd. Gemiddeld gaat er zich één extra exemplaar
per jaar vasthechten, en de oudste schelpen bevinden zich altijd onderaan de keten. Soms gebeurt het
dat een mannelijk muiltje er niet in slaagt om een vrouwtje te vinden. In d it geval kan de transformatie
to t vrouwelijk muiltje vervroegd gebeuren en zijn deze muiltjes in staat om zichzelf te bevruchten. Ze
worden met andere woorden simultaan hermafrodiet [12,13].
Muiltjes kunnen vaak op golfbrekers en strandhoofden gevonden worden, maar komen in zee nooit
dieper voor dan 30 meter [14].
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Weetjes
In oorlog kent men zijn bondgenoten
Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte het muiltje in de Lage Landen deel uit van het
oorlogsvoedsel.
Vanaf 1940 werden deze schelpdieren in Nederland gegeten om zo de groeiende muiltjesplaag op
de oestergronden in te dijken. Zo werd in 1941 vier miljoen kilogram aan muiltjes opgevist en
verwerkt in de voedingsindustrie [8].
De kalkrijke schelpen van de muiltjes werden toen ook gebruikt ais versteviging in de wegenbouw.
Het Nederlandse publiek was echter niet happig op het schelpenvlees, waarschijnlijk omdat er nog
steeds een groot aanbod aan 'lekkere' mosselen voorhanden was. Door d it alles verplaatste de
afzetmarkt van muiltjes zich geleidelijk aan naar België. In tegenstelling tot onze noorderburen
waren mosselen bij ons schaars tijdens de barre oorlogstijden en vormde het muiltje in oorlogstijd zo
een welkom alternatief naast wulken en alikruiken [21].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Muiltje - Crepidula fornicata. Niet-inheemse soorten van het
Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. I/U ZInform ation Sheets, 5. Vlaams
Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 5 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Thierry Backeljau
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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Amerikaanse zwaardschede
De Amerikaanse zwaardschede Ensis directuskwam
oorspronkelijk enkel voor aan de Amerikaanse oostkust
maar werd door transport (van larven) in het ballastwater van vrachtschepen naar Europa gebracht. In 1987
werden op het strand van Oostduinkerke de eerste
schelpen van deze soort gevonden. Al gauw was de vol
ledige kustlijn bevolkt. De Amerikaanse zwaardschede is
een uitgesproken opportunist. De aanwezigheid van de
soort heeft voor -en nadelen. Enerzijds kan deze zwaard
schede gevist en geconsumeerd worden en ook ais
voedsel dienen voor vogels en vissen, anderzijds kunnen
ze vlssersnetten beschadigen en mogelijk een negatief
effect hebben op de biodiversiteit.

© Karl Van Ginderdeuren

Wetenschappelijke naam
Ensis directus (Conrad, 1843)

Oorspronkelijke verspreiding
De Amerikaanse zwaardschede komt van oorsprong voor aan de Atlantische kust van de Verenigde
Staten, van Labrador to t North Carolina [1], De soort komt daar voor in zandige zeebodems, vanaf de
laagwaterlljn to t een diepte van 20 à 30 meter.

Eerste waarneming in België
De eerste 'Belgische'exemplaren van Ensis directus werden op 2 april 1987 op het strand van
Oostduinkerke gevonden, tussen exemplaren van de lokale grote zwaardschede Ensis magnus en klein
mesheft Ensis minor. Enkele dagen later werden in Zeebrugge exemplaren gevonden. Door de grote
afstand tussen beide waarnemingsplaatsen, nam men aan dat de Amerikaanse zwaardschede op dat
moment wellicht al de volledige Belgische kust had gekoloniseerd [2].

Verspreiding in België
In de maanden na deze eerste waarnemingen in 1987 kwamen van her en der meldingen binnen die de
aanwezigheid van de Amerikaanse zwaardschede langs de volledige Belgische kustlijn bevestigden.
Ook nu spoelen op onze stranden regelmatig grote pakketten levende Amerikaanse zwaardschedes
aan, die blijk geven van grootschalige aanwezigheid van deze soort op de subtidale zandbanken. Zo
werden in het najaar van 2006 zelfs to t 350 exemplaren per m2 gevonden voor de kust van Koksijde, op
een diepte van ongeveer twee meter [3].
Op de Vlakte van de Raan - ongeveer vijf kilometer vóór de kust van Knokke-Heist - vonden
wetenschappers in 1999 dichtheden tot 1200 zwaardschedes per m2. Dergelijke recordaantallen werden
in de volgende jaren niet meer waargenomen [4]. In Nederlandse wateren werden echter nog grotere
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dichtheden gevonden: to t zelfs 2000 exemplaren per m2 [5].
Maar bij deze waargenomen densiteiten van de Amerikaanse zwaardschede hoort een belangrijke
opmerking. Deze stalen worden namelijk doorgaans genomen met een Van Veen grijper. Waarom is dit
zo belangrijk? Amerikaanse zwaardschedes zitten verticaal in zandige en slikkige bodems en bij
verstoring - bijvoorbeeld het op de bodem vallen van een grijper - trekken deze dieren zich bliksemsnel
terug in de bodem, to t wel 30 centimeter diep [5]. Ais wetenschappers een Van Veen grijper gebruiken
bij staalnames, dan wordt gemiddeld slechts 10 to t 15 centimeter diep 'gegrepen' [6] en worden deze
zwaardschedes dus niet mee naar de oppervlakte gebracht. Wanneer de grijper echter snel dichtklapt,
dan hebben deze lange schelpdieren niet voldoende tijd om zich in te graven en worden ze - soms
gedeeltelijk - opgevist.

Verspreiding in onze buurlanden
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De Amerikaanse zwaardschede werd voor het eerst opgemerkt in Europese wateren in juni 1979, meer
bepaald in de Duitse Bocht op de grens tussen de Duitse en Nederlandse Waddenzee. Men vermoedt
echter dat de introductie hier reeds begin 1978 heeft plaatsgevonden. In de daaropvolgende jaren heeft
dit schelpdier zich zowel in noordelijke ais in zuidelijke richting uitgebreid [7].
De eerste waarneming uit Nederland dateert van 1982 op Schiermonnikoog, één van de
Waddeneilanden [9]. Sindsdien nam de soort daar spectaculair toe en konden dichte populaties zich
vestigen over de gehele kustlijn.
In Frankrijk werden de eerste exemplaren gevonden in januari 1988 in Bray-dunes, dicht tegen de
Belgische grens [10]. Tegenwoordig is de soort al terug te vinden tot St.Vaast-la-Houge, in Normandie
[ 1 1 ].

In het Noorden komt de soort voor langs de Noorse kust (tot Oslo), in Deense en Duitse kustwateren en
langs de westkust van Zweden to t in het zuiden van de Baltische Zee [8].
Ook de oversteek naar Groot-Brittannië bleek geen probleem. De Amerikaanse zwaardschede komt er
nu voor vanaf het estuarium van de Humber in het noorden tot aan Newhaven in het zuiden [8,12].
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Wijze van introductie
Er wordt aangenomen dat de Amerikaanse zwaardschede naar onze streken is overgekomen via het
ballastwater van schepen. Gezien de ingegraven levenswijze van de volwassen individuen, gaan
wetenschappers ervan uit dat het de planktonische larven waren die naar Europa zijn gevoerd [8,13].
Verdere verspreiding langs de Europese kusten zou dan vooral gebeuren door passief transport van de
larven in zeestromingen.

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
De Amerikaanse zwaardschede is een uitgesproken opportunist.
Dit schelpdier is terug te vinden in zandige en slikkige bodems
en blijkt ook te kunnen gedijen op droogvallende zandbanken
[1 ]. Gezien onze kust heel rijk is aan zandige bodems en zand
banken, voelt de soort zich hier dus zeker goed thuis [10]. Het is
bovendien een soort die heel snel groeit - tot wel 10 centimeter
in twee jaar tijd - en ook het ganse jaar door broed kan
produceren [5,14].
©VLIZ (Delva)

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
De Amerikaanse zwaardschede graaft zich verticaal in, in zandige en slikkige bodems. Dit betekent dat
de soort niet kan voorkomen op rotskusten. Deze rotskusten hoeven echter geen barrière te vormen
voor zijn verdere verspreiding, omwille van de larvale stadia van deze soort. Deze stadia zijn namelijk
planktonisch, wat betekent dat ze zich vrij in de waterkolom bevinden en zich kunnen laten meevoeren
door de heersende zeestromingen. Dit planktonisch stadium duurt ongeveer twee tot vier weken en in
die tijd kunnen de larven zich al tientallen kilometers van hun oorspronkelijke gebied verplaatst
hebben, voorbij rotsige barrières [8].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Bijna overal waar dit weekdier zich vestigt, groeit de
populatie in een paar jaar tijd zodanig snel dat hun aantallen
al gauw tien tot honderd maal hoger liggen dan de andere,
oorspronkelijk aanwezige weekdiersoorten. Dit overwicht Ín
aantallen kan m ogelijk- hoewel dit nog niet aangetoond is leiden tot competitie, waarbij op termijn bepaalde soorten
volledig weggeconcurreerd kunnen worden [8].

© Filip Nuyttens

Door de grote hoeveelheid schelpmatenaal waaruit deze
dieren bestaan, kunnen ze ais het ware ontstaan geven aan
een nieuwe leefomgeving, wat dan eventueel een negatief
effect kan hebben op de plaatselijke soortenrijkdom of
biodiversiteit [13].

Tijdens het vissen kunnen grote pakketten van lege zwaardschede-schelpen in de vissersnetten
terechtkomen. Hier zijn de vissers niet echt gelukkig mee, want de randen van de schelpen kunnen de
netten ernstig beschadigen [15].
Doorgaans zijn wetenschappers van mening dat de vestiging van niet-inheemse soorten moet
vermeden worden. Maar in het geval van de Amerikaanse zwaardschede onderstrepen bepaalde
wetenschappers de belangrijke ecologische rol van deze soort [5]. De Amerikaanse zwaardschede komt
in bepaalde streken - ook aan de Belgische kust - namelijk op meer plaatsen en in grotere aantallen voor
dan de inheemse zwaardschede soorten. Bij ons is de Amerikaanse zwaardschede nu te vinden in hoge
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aantallen over de gehele kustlijn, daar waar inheemse soorten zoals de grote en kleine zwaardschede
niet zo algemeen zijn o f waren [8,10,16].
De reusachtige aantallen Amerikaanse zwaardschedes die de laatste jaren worden gevonden, vormen
natuurlijk een mogelijke voedselbron voor bijvoorbeeld vogels en vissen. Op zee kunnen vogels zoals
deeidereend en zwarte zee-eend op zwaardschedes jagen. Maar omdat hetgeen eenvoudige opdracht
is om de zwaardschedes - die zich met hun Voet' in de zeebodem verankeren - Ios te krijgen, worden
hoofdzakelijk schelpen gegeten die uit de bodem zijn losgeraakt. Ook scholeksters en meeuwen doen
zich vaak te goed aan zwaardschedes wanneer deze na een storm massaal op de stranden zijn
aangespoeld [5].

Specifieke kenmerken
In Europa w ordt de Amerikaanse zwaardschede 12 to t 17,5 centimeter lang [8], terwijl de exemplaren in
zijn oorspronkelijk verspreidingsgebied (Noord-Amerika) to t 25 centimeter lang worden. Doorgaans
treedt er een sterke to t matige kromming op In belde schelphelften en gaapt de schelp aan beide
uiteinden. De gemiddelde lengte/breedte verhouding van de schelpen bedraagt 6,2.
De grote zwaardschede Ensis magnus en de kleine zwaardschede Ensis ensis-d e twee inheemse
zwaardschedesoorten - hebben een grotere gemiddelde lengte/breedte verhouding van respectievelijk
7,4 en 8,0 en zijn dus over het algemeen Iets slanker dan hun Amerikaanse neef. Een duidelijk kenmerk
dat enkel bij de Amerikaanse zwaardschede is aan te treffen, is een duidelijke kromming In de
mantelbocht (zie figuur).

Lege schelp van de Amerikaanse zwaardschede Ensis directus met daarop de spierindruksels van de voorste (rood) en
achterste (groen) spier, de mantellijn (lichtblauw) en mantelbocht (donkerblauw) (naar Severijns, 2002)

De Amerikaanse zwaardschede leeft doorgaans in zandige en
slikkige bodems. De soort zit verticaal ingegraven in de bodem,
waarbij enkel de achterzijde met de twee sifonale openingen
zichtbaar Is (zie foto). Bij gevaar trekken ze zich door middel van de
goed ontwikkelde voet snel terug in het sediment [8]. Bij stormweer
en aanlandlge wind worden de schelpenbanken losgeslagen en kun
je massa's dode exemplaren kriskras en in dikke pakketten op het
strand terugvinden.
Net zoals vele andere tweekleppigen o f bivalven, voedt deze soort
zich vooral met plankton [8], dat door de kieuwen uit het water
gefilterd wordt. Deze manier van voeden wordt ook wel 'filterfeeding'genoemd.

Weetjes
Smakelijk
In bepaalde streken worden zwaardschedes culinair heel erg gewaardeerd [8,17]. In Europa is dit het
geval met de kleine zwaardschede Ensis ensis, wat op veel plaatsen leidde to t achteruitgang van
deze soort. Vooral in Zuid-Europa worden veel zwaardschedes gegeten. In Nederland vist men op de
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Amerikaanse zwaardschede, maar de geviste schelpen worden vooral uitgevoerd naar Zuid-Europa.
Zwaardschedes worden ook in de Verenigde Staten aanzien ais een echte delicatesse, wat ook daar
op sommige plaatsen leidde to t de achteruitgang van de soort.
Gezien zwaardschedes zich diep in de bodem bevinden en met traditionele tuigen moeilijk te
vangen zijn, werden speciale toestellen ontwikkeld die to t 30 centimeter in de zeebodem kunnen
dringen om zo de dieren onbeschadigd te kunnen vangen [5].
Ook in Belgische (gespecialiseerde) viswinkels worden zwaardschedes te koop aangeboden, maar
deze zijn hoofdzakelijk geïmporteerd vanuit Nederland [18].

Survival o f the fittest?
Men zou verwachten dat er competitie optreedt tussen de verschillende zwaardschede soorten,
namelijk de Amerikaanse zwaardschede Ensis directus e nerzijds en de kleine Ensis ensis en grote
zwaardschede Ensis m agnus anderzijds. Wetenschappers zijn echter van mening dat de Amerikaanse
soort Ensis directus mee\ kustgebonden is en dat de andere twee soorten vaker voorkomen op
diepten groter dan 20 meter [7]. Dit verschil in eisen aan het leefgebied o f habitat zou eventuele
competitie tussen de oorspronkelijk aanwezige soorten en de indringer verminderen. Hoewel er
geen rechtstreeks negatief effect van de Amerikaanse indringer op de inheemse soorten kan worden
aangetoond, merken wetenschappers wel op dat de drie inheemse soorten (grote zwaardschede,
kleine zwaardschede en klein mesheft) op veel plaatsen in West-Europa achteruit gingen sinds de
komst van hun Amerikaanse neef [8].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Amerikaanse zwaardschede - Ensis directus. Niet-inheemse
soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. I/U Z Inform ation Sheets,
7. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 6 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Thierry Backeljau
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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Strandgaper
De strandgaper Mya arenaria zou uit Amerika in de 16e of
17e eeuw geïntroduceerd zijn. Er zijn echter aanwijzingen
dat de Vikingen deze soort - intentioneel ais voedsel of
toevallig in het water in de onderste regio van het schip al omstreeks 1245-1295 naar Europa brachten. Omwille
van de mogelijkheid om in verschillende omgevingstypes
te overleven, heeft de strandgaper een wereldwijde
verspreiding. Het is een grote schelpensoort - wel tot 15
centimeter - die wanneer hij In grote aantallen aanwezig
Is, de omgeving sterk kan beïnvloeden. Omwille van de
ingegraven levenswijze (soms to t wel 50 centimeter diep
in de zeebodem!) is de aanwezigheid ervan vaak moeilijk
vast te stellen.
© Ecomare - Oscar Bos

Wetenschappelijke naam
Mya arenaria Linnaeus, 1758

Oorspronkelijke verspreiding
Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de strandgaper bevindt zich aan de Atlantische kust van
Amerika, van Labrador tot de staat North Carolina. De huidige verspreiding langs de Paclflsche kustlijn
van Californie to t Canada en In het zuiden van Alaska Is het gevolg van zowel bewuste ais onbewuste
Introducties gedurende de 20e eeuw, In combinatie met natuurlijke verspreiding [1,2].

Eerste waarneming in België
De strandgaper Mya arenariawas waarschijnlijk de eerste door de mens geïntroduceerde soort In België
en In de rest van Europa [3]. Lang werd aangenomen dat deze soort In de 16e o f 17e eeuw In Europa
moet zijn terecht gekomen [4]. Er zijn echter aanwijzingen dat de strandgaper al eerder - tussen 1245 en
1295 - In Europa aanwezig was. Deze soort zou dan vanuit Amerika - via Groenland [5] - meegereisd zijn
met Vikingschepen. Dit zou dan een tastbaar bewijs vormen dat de Vikingen reeds vóór Columbus In
1492 Amerika ontdekten, o f zoals de Engelse wetenschappers het verwoordden: "Clams before
Columbus" [6].
Belgische wetenschappers vonden oude resten van schelpen In Belgische poldergebieden bijvoorbeeld de Snaaskerke polder - waar mariene afzetting van schelpmaterlaal plaatsvond tussen
1721 en 1810. In deze periode werd de polder namelijk gebruikt ais overstromingsgebied [3], waardoor
de schelpen achterbleven In de bodem. Hoe dan ook, onderzoek toont aan dat de strandgaper al In de
19e eeuw een algemene soort rond Oostende was [7].
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Verspreiding in België
De strandgaper is nog steeds een veel voorkomende soort in onze havens en estuaria, maar wordt ook
langs de kust regelmatig teruggevonden [3]. Door zijn diep ingegraven levenswijze wordt hij echter
vaak over het hoofd gezien.

Verspreiding in onze buurlanden
De strandgaper werd in Europa al in alle zeeën waargenomen. Hij komt voor van Noord-Noorwegen tot
Zuid-Frankrijk (Arcachon, Golf van Biskaje). Daarenboven heeft deze soort de Britse en Ierse eilanden
weten te bereiken, waar hij sterk verspreid en algemeen is. Ook in de Zwarte en de Middellandse Zee
komt de strandgaper voor [1,8].

Wijze van introductie
Volgens wetenschappers is de strandgaper naar Europa
gebracht via scheepvaart [3]. De oorspronkelijke introductie
door de Vikingen vond mogelijk plaats via het ruimwater
(het water dat zich ophoopt in het ruim van het schip).
Latere introducties kunnen hebben plaatsgevonden
doordat volwassen exemplaren en/of larven meegevoerd
werden in het ballastwater [5]. De verdere verspreiding kan
vervolgens gebeuren door transport van larven via de
heersende zeestromingen in een bepaald gebied [5].
In Amerika zijn ook gevallen bekend waarbij strandgapers
meereisden tussen oesters Crassostrea virginica die
gekweekt worden in aquacultuur [9].

® Ecomare - Svtske Diiksen

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
De strandgaper kan goed gedijen in zowel brakke ais zoute wateren, waardoor hij op veel plaatsen kan
overleven. Daarbij komt dat deze dieren zich makkelijk kunnen verspreiden in bodems van slib- en
zandrijke wateren en dat ze in wisselende temperaturen en zoutgehaltes kunnen overleven.
Strandgapers kunnen namelijk temperaturen van -2 °C to t 28 °C aan en verdragen een zoutgehalte tot 4
-5 PSU waardoor ze brakwater kunnen koloniseren [1,8,10]. Ter vergelijking: het zeewater in onze
Noordzee heeft een gemiddeld zoutgehalte van 35 PSU.
Zijn ingegraven levenswijze - to t 50 centimeter diep - biedt bescherming tegen predatie en draagt zo
rechtstreeks bij to t het succes van de soort. Daarenboven kan de strandgaper zich voeden met
verschillende voedseltypes: zowel plantaardig en dierlijk plankton ais opgelost organisch materiaal
staan op het menu [11].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
De strandgaper is een gravende soort en kan enkel gedijen in zachte bodems zoals slib, zand en grind
[8]. Mede hierdoor komt de soort niet voor in de rotsachtige zeebodems van Zuid-Europa.
Een zoutgehalte lager dan 0,5 PSU en een hoge troebelheid van het water kunnen er echter voor zorgen
dat de soort zich niet verder kan verspreiden [12].
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Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Negatieve effecten ais gevolg van de aanwezigheid van de strandgaper zijn nog niet gekend. Echter
omdat de soort reeds meer dan een eeuw bij ons voorkomt kan deze aanzien worden ais een
volwaardig deel van onze locale fauna. Een bijkomend argument om de soort ais ingeburgerd te
beschouwen is dat de soort mogelijk vóór de laatste ijstijden ook in Europa inheems voorkwam [13] (zie
weetjes).

Specifieke kenmerken
De strandgaper heeft een stevige ovale schelp,
waarvan de buitenkant onregelmatige concentrische
groeilijnen vertoont. Bij het dichtklappen sluiten de
twee schelphelften niet perfect aan, vandaar de
Nederlandse naam "gaper". De schelp kan tot 15
centimeter lang worden en heeft doorgaans een
w itte to t beige kleur, afhankelijk van de ondergrond
waarin gegraven wordt [8,10].
De strandgaper heeft een ingegraven levenswijze,
waarbij de diepte in het sediment evenredig is met
de leeftijd: schelpjes van 1 jaar oud zitten doorgaans
niet dieper dan 5-10 centimeter, terwijl schelpen van
10 jaar tot wel 50 centimeter diep kunnen zitten.

Bodem

Bron: Wikipedia

De soort doet aan suspensie- of filtervoedingize nemen zeewater op, filteren dit
over hun kieuwen en halen hier het nodige voedsel uit. Ze nemen vooral organisch
materiaal, algen, kwallen, vissen en microscopisch kleine plantjes en diertjes op.
Gezien strandgapers zich ingraven, staan ze niet onmiddellijk in contact met het
zeewater. Dankzij twee 'trechters' of sifo's staan ze in contact met het zeewater (zie
figuur): één trechter dient ais instroomopening, terwijl langs de andere het water
opnieuw uit het dier gepompt wordt. Een volwassen strandgaper kan zo op één
dag tot 50 liter zeewater filteren [14,15].

Weetjes
Eten en gegeten worden
In Amerika wordt deze soort veel gegeten. Daar heeft de strandgaper dan ook een grote
economische betekenis. Vaak worden de weekdieren gewoon even opgewarmd, wat men in het
Engels 'clam bakes' noemt. Deze manier van klaarmaken is sterk gelijkaardig aan onze
mosselbereiding [16].

Herintroductie!
De strandgaper kwam oorspronkelijk eveneens in Europa voor. De soort was hier immers te vinden
tijdens het Plioceen (5,3 to t 1,8 miljoen jaar geleden), maar stierf hier uit tijdens de ijstijden van het
Pleistoceen (1,8 miljoen jaar to t 11 500 jaar geleden) [11]. De soort werd in Europa tijdens de
Middeleeuwen door de mens opnieuw geïntroduceerd, waardoor de soort bij ons nu wel ais exoot
beschouwd kan worden.
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Hoe verwijzen naar deze fiche?
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Brakwatermossel
De brakwatermossel M ytilopsisieucophaeata\s een
Amerikaanse soort die bij ons terecht kwam via
scheepvaart. De soort is typisch voor rivier
mondingen en komt in België voor in de Schelde.
De brakwatermossel veroorzaakt aangroei- of
'biofouling' problemen in veel industriële sites in
Europa, doordat de mosselen zich gaan vestigen in
koelwatersystemen. Het feit dat deze soort goed
bestand is tegen schommelingen in temperatuur en
zoutgehalte maakt het extra moeilijk om efficiënte
tegenmaatregelen te nemen.

© Annick Verween

Wetenschappelijke naam
M ytilopsis leucophaeata (Conrad, 1831)

Oorspronkelijke verspreiding
Het genus M ytilopsis was 60 miljoen jaar terug al aanwezig in Europa [1], Dertig miljoen jaar geleden
werd Amerika vanuit deze Europese populaties gekoloniseerd. De brakwatermossel M ytilopsis
leucophaeata komt daar voor in estuaria langs de Atlantische kust, vanaf de Hudson rivier to t aan de
Golf van Mexico. Ongeveer vijf miljoen jaar geleden stierf het genus M ytilopsis uit in Europa, maar deze
mosselen belandden terug in onze streken door menselijk handelen [2,3,4].

Eerste waarneming in België
Ongeveer vijf miljoen jaar geleden verdween het genus volledig uit Europese wateren. Daarna was het
wachten to t 1835, met waarnemingen van de brakwatermossel in de haven van Antwerpen. De soort
werd toen onterecht beschreven ais een nieuwe soort voor de wetenschap met de naam M ytilus
cochleatus[5]. Een volgende waarneming liet echter bijzonder lang op zich wachten, to t 1960 nabij
Nieuwpoort [3,6].

Verspreiding in België
De soort komt bij ons vooral voor in de koelwatersystemen van enkele bedrijven in en rond de haven
van Antwerpen [7]. In 1960 was de soort ook aanwezig in Nieuwpoort [6,8], en ook in het Kanaal GentTerneuzen werd de soort waargenomen [9].
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Verspreiding in onze buurlanden
In Nederland dateert de eerste waarneming van 1895, in de Amstel rivier [10]. Meer recent wordt de
soort vooral gemeld in koelwatersystemen van enkele bedrijven aan de Schelde en de Rijn, maar ook
vastgehecht aan natuurlijke oppervlakten zoals rotsen en hout, zoals bijvoorbeeld in het Kanaal GentTerneuzen, het Noordzeekanaal en het Deltagebied [9,10]. Ook in de Waalrivier kunnen er vandaag
brakwatermossels teruggevonden worden [3].
De soort wordt echter vooral opgemerkt wanneer er overlast door veroorzaakt wordt, meestal in
industriële koelwatersystemen, zoals dus in het Nederlandse Noordzeekanaal, maar ook in de Spaanse
Guadalquivir rivier [11] en in de Baltische Zee nabij Finland [12].
De soort werd onder andere ook gevonden in Frankrijk, nabij Caen, en Duinkerke [3,4], in Engeland,
sinds 1996 in Zuid-Wales, nabij Cardiff [13] en in Duitse en Oekraïense wateren [14].

Wijze van introductie
Het veelvuldig voorkomen in havengebieden is een sterke indicatie dat deze soort-ais larve o f ais
volwassen dier - meegevoerd w ordt in het ballastwater o f vastgehecht op de romp van schepen. Gezien
ballastwater niet werd gebruikt vóór 1870, moet de initiële kolonisatie gebeurd zijn door volwassen
exemplaren die zich vastgehecht hadden op een scheepsromp [15].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
De brakwatermossel is - zoals zijn naam al laat vermoeden - ais estuariene soort goed bestand tegen
schommelingen in zoutgehalte o f saliniteit [16]. Ooktemperatuursvariaties zou hij goed kunnen
verdragen. Dit leidt to t de hypothese dat de brakwatermossel een eurytope soort is, wat betekent dat hij
in een waaier van habitats en milieuomstandigheden kan gedijen [17].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Een van de belangrijkste factoren die de verspreiding beïnvloedt, is de aanwezigheid van een geschikt
substraat voor vasthechting. De brakwatermossel heeft immers geen ingegraven levenswijze, maar leeft
vastgehecht op harde structuren (net zoals "onze" eetbare mossel M ytilus edulis). Wetenschappers
noemen d it een 'epifaunische' levenswijze. Ze hechten zich onder andere vast op stenen en
waterplanten, maar de hoogste aantallen worden bij ons gevonden op kunstmatige, licht
onregelmatige oppervlakken, zoals betonnen muren en de vaak metalen pijpleidingen van de
koelwaterinstallaties [3].
De onder- en bovengrenzen van tolereerbaar zoutgehalte zijn voor de brakwatermossel sterk
afhankelijk van de plaats van voorkomen. De brakwatermosselen die voorkomen in het Scheldegebied
bevinden zich binnen zoutgehaltes die variëren van 0,1 PSU (bijna zoet water) to t 11,7 PSU [3]. Ter
vergelijking: het zeewater in de Noordzee heeft een zoutgehalte van ongeveer 35 PSU. Op andere
plaatsen zijn echter al exemplaren gevonden in water met een PSU van 31,6. Zeewater is echter een stap
te ver: in volle zee zal de soort niet voorkomen, wat de verdere uitbreiding helpt voorkomen [17].
De brakwatermossel is goed bestand tegen lage minimumtemperaturen - bijvoorbeeld 6,8 °C in de
Schelde - maar voor de ontwikkeling van de gonaden tijdens de voortplantingsperiode is een
watertemperatuur van minimum 13 °C vereist [7]. De soort is van nature uit een trage kolonisator, wat
onder andere te wijten is aan de saliniteitsbarrières van de open zee enerzijds en het zoet water
anderzijds. De kolonisatie kan enkel in een sneller tempo verlopen ais de brakwatermossel een handje
w ordt geholpen door de mens, namelijk onder de vorm van transport op scheepsrompen of ais
verstekelingen in ballastwater [1].
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Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Industriële revolutie
De brakwatermossel veroorzaakt aangroei- of'biofouling' problemen in veel industriële sites In
Europa, zoals In kerncentrales en chemische fabrieken [3]. Dit hoeft niet te verbazen. In die sites zijn
er namelijk koelwatersystemen waarbij water wordt aangezogen om bepaalde industriële processen
af te koelen. De in de waterkolom aanwezige larven van de brakwatermossel worden bij deze
processen mee opgepompt en kunnen zonder probleem de 1 millimeter zeef aan de ingang van het
systeem passeren [3].
In het koelsysteem heersen ideale omstandigheden inzake zuurstof, temperatuur en saliniteit.
Daarnaast bevinden zich in de koelsystemen ook geen predatoren en Is er een constante aanvoer
van voedsel. In deze donkere omgeving kunnen algen - die met de mossellarven concurreren voor
substraat om zich op te vestigen - niet gedijen. Door al deze factoren kunnen de brakwatermosselen
blijven groeien to t de industriële processen eronder lijden en men actie moet ondernemen... Een
heel duur probleem dat niet eenvoudig op te lossen valt [3].
Ais remedie tegen deze wildgroei is het toedienen van biociden zoals chloor de goedkoopste en
meest efficiënte oplossing. Een probleem hierbij Is dat adulte mossels hun schelpen kunnen
dichtklappen en zo hun lichaam tijdelijk kunnen afsluiten van de buitenwereld, en dus ook het
toegediende chloor. De larven echter zijn kwetsbaarder en kunnen met deze methode bestreden
worden [18].
Een Belgische wetenschapster ging na in welke periode het gebruik van biociden het meest efficiënt
Is en kwam to t de vaststelling dat biociden het best kunnen gebruikt worden tijdens de paalperlode
(s). Dan zijn de larven Immers massaal aanwezig in de waterkolom en zijn de volwassen dieren
doorgaans verzwakt ais gevolg van het paaien, waardoor ze dus kwetsbaarder zijn. Het onderzoek
wees zo uit dat het gebruik van biociden tijdens de paalperlodes even efficiënt Is ais het gebruik
gedurende het ganse jaar... wat dus duizenden liters biocide en een hoop geld uitspaart. Door
middel van een wiskundig model w ordt het bovendien mogelijk om de aanwezigheid van larven In
de waterkolom te voorspellen op basis van een wijzigende watertemperatuur [3], wat een heel
gerichte bestrijding toelaat [3].

Specifieke kenmerken
De brakwatermossel is nauw verwant met de
zoetwaterexoot Dreissena polym orpha, bij
ons beter gekend onder de naam
drlehoeksmossel o f zebra mossel.

Bovenaan: de brakwatermossel M ytilopsis leucophaeata, met
aanduiding van de apofyse (groene pijl)
Onderaan (ter vergelijking): dedriehoeksmossel o f zebramossel
Dreissena polym orpha
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De sterke gelijkenissen tussen belde soorten
levert soms moeilijkheden op bij
determinatie. Het meest betrouwbare
determlnatlekenmerk voor de
brakwatermossel M. leucophaeata\s echter
de aanwezigheid van een uitsteeksel - ook
wel apofyse genoemd - langs de binnenzijde
van de schelp ter hoogte van de groelpunt of
'umbo' van de schelp (zie figuur). Dit
uitsteeksel heeft de vorm van een
driehoekige tot soms ronde tand, en hierop
zijn de retractorspleren vastgehecht [3]. Bij
volwassen dieren kan men ook onderscheid
maken op basis van de schelplengte: de
schelp van de brakwatermossel is eerder klein
(10 to t 20 millimeter), daar waar de schelp van
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de drlehoeksmossel doorgaans 40 millimeter lang is [19].
Het voedsel van de brakwatermossel bestaat grotendeels uit plantaardig en dierlijk plankton (fyto- en
zoöplankton), maar daarnaast voeden deze mosselen zich ook met bacteriën, detritus (dode organische
materie) en ander organisch materiaal [3].

Weetjes
Samen gaat ook
Door het feit dat er overlap is wat betreft habitat en voedselbronnen, alsook in boven- en
ondergrenzen van temperatuur en zoutgehalte, kan verwacht worden dat de brakwatermossel en de
driehoeksmossel samen voorkomen. Dit blijkt vooral in estuaria het geval, waar er een duidelijke
gradiënt in zoutgehalte Is (hoe meer richting zee, hoe zouter). De soorten werden al samen
waargenomen In de estuaria van Rijn, Maas en Schelde en ook in het Noordzeekanaal [3,9,20].

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

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Annick Verween
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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Amerikaanse boormossel
De Amerikaanse boormossel Petricolaria pholadiform is
kwam oorspronkelijk enkel langs de oostkust van NoordAmerlka voor, maar werd omstreeks 1890 naar Europa
gebracht (Engeland) samen met het transport van Ameri
kaanse kweekoesters Crassostrea virginica. De planktonische
larven van de boormossel konden vervolgens de rest van
Europa bereiken door mee te liften met zeestromingen. De
soort werd voor het eerst in Belgische wateren waargeno
men in Nieuwpoort in 1899. Nu leeft de soort vooral ter
hoogte van onze oost- en middenkust. Deze tweekleppige
boort gangen in turf- en veenblokken, hout, harde klei en
kalksteen. In aanspoelende veenblokken zijn vaak levende
individuen terug te vinden. Lege schelpen spoelen vaak aan
op onze stranden.
Marco Faasse (www.acteon.nl)

Wetenschappelijke naam
Petricolaria pholadiform is (La ma rek, 1818)

Oorspronkelijke verspreiding
De Amerikaanse boormossel was oorspronkelijk enkel gevestigd langs de oostkust van Amerika: van de
Golf van St-Lawrence in Canada to t in de Golf van Mexico [1],
Deze soort boort een gang in turf- en veenlagen, hout, harde klei en kalksteen, waar het de rest van zijn
leven in verblijft. Jonge individuen worden ook wel eens tussen mosselbanken waargenomen. Hun
woongebied strekt zich uit vanaf de uiterste laagwaterlljn to t midden in het getijdengebied [2,3].

Eerste waarneming in België
In 1899 werd in Nieuwpoort de Amerikaanse boormossel voor het eerst waargenomen [4]. Kort daarna
werd nog melding gemaakt van de soort, namelijk in 1900 en 1901 in Koksljde en Wendulne en In 1902
verspreid tussen Klemskerkeen Blankenberge [5,6].

Verspreiding in België
Sinds 1901 wordt de Amerikaanse boormossel ais een algemene soort voor onze kust beschouwd [6].
Een studie van de klei- en turfbanken te Raversijde (Oostende) wees uit dat de Amerikaanse boormossel
er veel voorkwam in de eerste helft van de 20ste eeuw [7] en ook meer recente studies bevestigen het
succes van deze tweekleppige boorder in onze kuststreek [8].
Gegevens van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO - Visserij) tonen aan dat de
Amerikaanse boormossel vooral w ordt aangetroffen in de kustzone van het Belgisch deel van de
Noordzee, meerbepaald in het oostelijke deel - van Zeebrugge to t aan de Scheldemonding - in de
nabijheid van oude of nieuwe loswallen. Onderzoekers van het ILVO - Visserij stelden wel vast dat het
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voorkomen van de soort vanaf de jaren 1990 vanuit Zeebrugge meer opschuift naar het oosten toe,
waarbij de grootste aantallen gevonden worden nabij de Scheldemonding. Eind dejaren 1980 werd de
soort nog sporadisch waargenomen langs de westelijke kustzone, maar in de daaropvolgende jaren
werden geen waarnemingen meer gedaan... [9]

Verspreiding in onze buurlanden
De Amerikaanse boormossel werd voor het eerst In Europa waargenomen In Essex In het zuidoosten van
Groot-Brlttannlë. Rond 1890 werden veel Amerikaanse
oesters Crassostrea virginica m die streek geïmporteerd,
waartussen de boormossel vertoefde en zo per ongeluk
meekwam. Van hieruit verspreidde d it schelpdier zich op
een natuurlijke wijze in noordelijke richting tot aan de
Humbermondlng. De larven van de Amerikaanse
boormossel leven vrij in de waterkolom en laten zich
passief meevoeren met de heersende stromingen. Zo
bereikte deze soort het Europese continent en d it voor
het eerst In 1899 aan onze Belgische kust. Van hieruit
verspreidde de Amerikaanse boormossel zich vooral
© VLIZ (Decleer)
noordwaarts. In 1906 werd de soort al in het noorden van
Nederland (Vlieland) gesignaleerd en palmde hij
vervolgens het Duitse Waddengebied in. In 1907 bereikte dit weekdier de Deense Noordzeekust en in
1910 het Skagerrak tussen Denemarken en Zweden. Twintig jaar later werd deze boormossel zelfs
aangetroffen In het westelijk deel van de Baltische Zee [2,3,6].
In zuidelijke richting verliep de verspreiding van de Amerikaanse boormossel heel wat moeizamer. In
1903 werden de eerste exemplaren in Duinkerke gevonden. In 1910 zag men deze boormossel ook in
Calais en in 1914 in Boulogne-sur-mer, zijn meest zuidelijke punt to t nu toe. Wetenschappers wijten
deze moeizame zuidelijke verspreiding aan de overheersende stromingen aan onze Noordzeekusten:
deze verplaatsen zich namelijk vanuit het zuidwesten naar het noordoosten, waardoor de vrijlevende
larven moeilijk naar het zuiden getransporteerd worden [2,3,6].
Sinds de snelle gebiedsuitbreiding In het begin van vorige eeuw Is er weinig veranderd In de
verspreiding van de soort [3]. Op sommige plaatsen Is hij echter achteruitgegaan o f verdwenen, zoals In
de Deense Waddenzee. Vermoedelijk lag dit aan een gebrek aan aanpassingsvermogen, plaatselijke
parasieten o f concurrentie [10,11].

Wijze van introductie
De introductie In het zuidoosten van Groot-Brlttannlë gebeurde samen met de im port van Amerikaanse
oesters. De Amerikaanse boormossel vestigde zich en vergrootte zijn areaal door middel van transport
van zijn larven met zeestromingen. Omwille van een zuidwaartse stroming langs de oostkust van GrootBrittannië kwam deze boormossel terecht aan de Belgische kust waar hij zich snel vestigde [3,12].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
De vrouwelijke Amerikaanse boormossel produceert jaarlijks zo'n 3 tot 3,5 miljoen eitjes, wat de kans op
overleving aanzienlijk verhoogt. De larven kunnen zich over grote afstanden verspreiden, door passief
mee te liften op de heersende zeestromingen [3]. Volwassen boormosselen kunnen zich ook
verspreiden met de stromingen door zich In te boren In drijvend hout.
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Factoren die de verspreiding beïnvloeden
De Amerikaanse boormossel is afhankelijk van de aanwezigheid van turf-, veen- of kleibanken om zich
te vestigen. Hij boort er een gangetje in en blijft daar zijn volledige verdere leven. De verspreiding van
deze soort is dan ook beperkt to t gebieden waar dit geschikte habitat kan gevonden worden. Op
plaatsen waar er niet teveel ophoping van zand is boven op de turf- en kleibanken, is de soort heel
succesrijk. De ingegraven tweekleppige heeft twee buizen of sifons die to t boven het bodemoppervlak
komen: één voor de instroom van water en voedsel; de andere voor het afvoeren van water en
voedselresten. Op plaatsen waar er echter veel zandophoping is, kunnen de sifons bedolven worden
onder het zand. Hierdoor verliest de boormossel het contact met het zeewater (zijn zuurstof- en
voedselbron) en sterft hij [2,3,7].
Soms w ordt de Amerikaanse boormossel ook aangetroffen in zandbodems waar veel kokers van de
kokerworm Lanice conchiiega'm aanwezig zijn, die het zand vasthouden [13].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
De Amerikaanse boormossel kende een snelle verspreiding langs onze kust in het begin van de vorige
eeuw [6] en heeft mogelijk een invloed gehad op het achteruitgaan van de inheemse w itte boormossel
Barnea candida'm deze periode. Er is echter geen enkele studie beschikbaar die dit met cijfers kan
bewijzen [2,10]. Indien de w itte boormossel een achteruitgang kende in de eerste helft van de 20ste
eeuw, dan is hij na 1950 al terug aan een opmars bezig [3,7,12]. In 1993 werd de inheemse boormossel
op verschillende locaties langs de Belgische kust waargenomen en zowel onze inheemse soort ais de
indringer bleken er naast elkaar te leven. De Amerikaanse boormossel verkiest de blootgestelde turf- en
kleibanken, terwijl de w itte boormossel meer zandophoping verdraagt [3,7]. De Amerikaanse
boormossel gaat er aan onze kust lokaal te Raversijde echter wel op achteruit door het verzanden van
de aanwezige turf- en kleibanken [7].
Maatregelen tegen de Amerikaanse boormossel zijn to t noch toe niet getroffen. De vraag wordt echter
gesteld of maatregelen wel nodig zijn. De soort lijkt immers nergens een aantoonbaar probleem te
vormen en op bepaalde plaatsen ook vanzelf achteruit te gaan [14].

Specifieke kenmerken
De schelp van de Amerikaanse boormossel is langwerpig cilindrisch en heeft
een w itte kleur. De buitenzijde van de schelpen is eerder vuilwit tot
vleeskleurig, de binnenzijde is glanzend wit.
De Amerikaanse boormossel bereikt een
grootte van 5 à 6,5 centimeter [2]. Vanuit de
top van de schelp vertrekken ribben die in het
voorste deel van de schelp dik zijn en dunner
worden naar het achterste deel (zie foto
© Hans Hillewaert
rechts). Deze ribben worden gekruist door groeiringen, waarbij op de
plaats van de kruising telkens een verdikte knobbel zit. Het is met deze
knobbels dat het weekdier zich een gang graaft.
De Amerikaanse boormossel lijkt sterk op onze inheemse witte
boormossel Barnea candida en kan er gemakkelijk mee verward worden.
De inheemse soort heeft echter een duidelijk omgeslagen voorrand of lip
en bezit een extra schelpstuk aan de bovenkant van de schelp (zie foto's).
De verdikte knobbels zijn bij de w itte boormossel veel scherper dan bij
de Amerikaanse soort.
Boven: aantal lege schelpen van de niet-inheemse Amerikaanse boormossel Petricola ría pholadiform is. Op het doublet links
onder is te zien dat deze soort geen extra schelpstuk aan de bovenkant van de schelpen heeft (bron: Wikimedia).
Onder: schelp van de inheemse w itte boormossel Barnea candida, met een duidelijk zichtbaar extra schelpstuk aan de
bovenzijde (© Ward Appeltans).
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Een ander verschil tussen de twee soorten bevindt zich in de aanwezigheid van de slottanden: de witte
boormossel heeft er geen, terwijl de Amerikaanse boormossel er twee heeft op de rechterschelp en drie
op de linkerschelp [2,15,16]. Een derde duidelijk verschil bevindt zich langs de binnenzijde van de
schelp. Bij de w itte boormossel is er onder de top een lang uitsteeksel aanwezig dat men "apophyse"
noemt. De Amerikaanse boormossel heeft geen apophysen [14].
Beide boormossels worden vaak aangetroffen in een uitgestrekte of gedrongen vorm, afhankelijk van
het soort bodem waarin ze leven [3].

Weetjes
Gaatjes in het zand
Bij een strandwandeling kun je dikwijls gaatjes in het zand vinden. Vaak is dit de instroomopening
van een ingegraven worm o f schelpdier. Vind je een 8-vormig gaatje, dan zou je daar wel eens een
Amerikaanse boormossel kunnen vinden [12]!

Links-rechts-effecten
Wie schelpen verzamelt op één bepaalde locatie, heeft misschien al opgemerkt dat men enkel linkerof rechterhelften van een soort vindt. Dit komt omdat stroming de twee verschillende schelphelften
in een andere richting uitstuurt door hun ongelijke vorm. Ook bij de schelpen van de Amerikaanse
boormossel heeft men dit kunnen aantonen [3].

Petricolaria pholadiformis, wablief?
De Amerikaanse boormossel heeft zijn wetenschappelijke naam, Petricolaria pholadiform is, zeker niet
gestolen. In het Latijn betekent 'petra' rots o f steen terwijl 'coia' komt van colo wat 'bewonen'
betekent. Pho/adiform isw ordt dan verklaard ais 'de vorm van een pholade', terwijl een 'pholade' een
boormossel is. Het gaat hem dus om een soort in de vorm van een boormossel die woont in rots of
stenen [17].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Amerikaanse boormossel - Petricolaria pholadiform is. Nietinheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLiZInform ation
Sheets, 52. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 5 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Thierry Backeljau
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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Jenkins' waterhoren
Jenkins' waterhoren Potamopyrgus antipodarum
komt oorspronkelijk uit Nieuw-Zeeland, maar
werd omstreeks 1859 naar Europa gebracht in
vaten met drinkwater. Bij het wassen of hervullen
van deze vaten moeten de kleine slakjes erin ge
slopen zijn. In 1927 werden in de Schelde ter
hoogte van Antwerpen de eerste exemplaren van
Jenkins' waterhoren in België gevonden. De soort
komt voor in zoet to t llchtbrak water. Jenkins' wa
terhoren kan zich zeer snel door parthenogenese
ongeslachtelijk voortplanten. De soort voedt zich
met jonge oesters en maakt zich daardoor niet
echt geliefd bij oesterkwekers.
Bron: Wikipedia

Wetenschappelijke naam
Potamopyrgus antipodarum (J.E. Gray, 1843)

Oorspronkelijke verspreiding
Jenkins' waterhoren Is van oorsprong aanwezig In zoetwaterhabltats In Nieuw-Zeeland [1,2].

Eerste waarneming in België
Jenkins' waterhoren werd voor het eerst In België waargenomen op 26 maart 1927 In de Schelde nabij
Antwerpen [3].

Verspreiding in België
Hoewel Jenkins' waterhoren bij ons algemeen aan te treffen Is In zoet water [4], onder andere In de
grachten en vijvers van het Provinciaal Groendomeln Prinsenpark te Retie (provincie Antwerpen) [5],
werd de soort In deze niet-inheemse soortenlijst opgenomen omdat hij ook In ons studiegebied aan te
treffen Is.
Jenkins' waterhoren komt Immers bij ons voor In de Zeeschelde [6,7] en sinds 1999 In het Kanaal GentTerneuzen [8]. Ook op verschillende brakwaterlocatles In de Zwlnstreek [9] en de polders [4] werd deze
slak aangetroffen.

Verspreiding in onze buurlanden
Jenkins' waterhoren werd vanuit Nieuw-Zeeland eerst In Australië geïntroduceerd. Vanuit Australië of
Tasmanlë werd dit slakje naar Europa gebracht, waar het voor het eerst waargenomen werd In het
estuarium van de Thames in 1859. Het verspreidde zich van hieruit verder en tegen 1920 had Jenkins'
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waterhoren heel Groot-Brlttannlë veroverd: van de Shetland-Ellanden In het noorden tot de SclllyEllanden In het zuiden. De verspreiding In Schotland beperkt zich to t de kustgebieden [10,11,12].
Rond 1900 bereikte deze exoot het Europese vasteland en Is er nu wijdverspreid [10]. Het slakje Is voor
het eerst In Nederland waargenomen In 1913 In een sloot nabij Amsterdam, alhoewel het kan zijn dat
het er al eerder aanwezig was. Anno 2011 is het een algemene soort in een groot deel van Nederland
[ 1 1 ].

Wijze van introductie
Jenkins' waterhoren kwam vermoedelijk bij ons terecht via
de scheepvaart [6], meerbepaald ais verstekeling in de
drinkwatervaten van schepen uit Nieuw-Zeeland. Zo
bereikte dit slakje Australië en Engeland [11], tussen 1850
en 1860 [1,2]. De slakjes kwamen waarschijnlijk in het
Thames-estuarium terecht na het wassen en uitspoelen van
de vaten [10]. De soort kan echter ook ingevoerd zijn via
ballastwater o f door vasthechting op scheepsrompen [13].
Kolonisatie vanuit het Thames-estuarium langs de Engelse
kust gebeurde aanvankelijk traag, verhinderd door het
zoutgehalte. Wanneer de zoetwatergebieden echter
bereikt werden, versnelde de kolonisatie aanzienlijk. Jenkins'
waterhoren verspreidde zich aanvankelijk langs grote
stromen en kanalen, daarna werden de kleinere stroompjes ingenomen [10]

© Tim Worsfold

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Jenkins' waterhoren kan zich heel snel en het hele jaar door ongeslachtelijk (parthenogenetisch)
voortplanten [14]. De reproductiepiek situeert zich tussen april en augustus [9]. Eén broedsel kan 20 tot
120 embryo's bevatten en één vrouwtje kan to t wel 230 jongen per jaar voortbrengen. [13]
Deze slakjes kunnen gemakkelijk korte droge periodes overleven. Op een natte ondergrond kunnen ze
zelfs to t 50 dagen droogte overleven [15] en tolereren de slakjes ook wisselende temperaturen (0 to t 28
°C, met een maximum to t 43 °C gedurende korte periode). Verder zijn ze niet gevoelig aan
veranderingen in stroomsnelheden, zuurtegraad o f voedselrijkdom van het water [9]. Ook is er een
brede tolerantie naar ondergrond toe: de slakjes werden al gevonden op slib, zand, modder, beton,
straatkeien, vegetatie en grind [13].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Jenkins' waterhoren is een soort van zoet tot licht brak water (0-17,5 PSU, optimaal 5 PSU), maar kan
zoutgehaltes to t 32 PSU verdragen [9,11,14,16]. Ter vergelijking: het zeewater van de Noordzee heeft
een zoutgehalte van ongeveer 35 PSU. In zout water is de soort wel minder actief [14], worden er minder
nakomelingen geproduceerd, en vertraagt de groei van zowel embryo's ais volwassen dieren [17].
Deze slakjes zijn zeer klein (ongeveer 5-6 millimeter), zodat ze makkelijk in de veren of aan de poten van
watervogels kunnen blijven kleven. Bij het uitzetten van boten of bij het zwemmen kan de mens de
verspreiding eveneens In de hand werken [15]. Dankzij hun harde schelp kunnen ze zelfs de passage
door hetdarmstelsel van sommige vogels en vissen overleven [16,18].
Jenkins' waterhoren w ordt meestal op of onder stenen en afval teruggevonden [15] en heefteen heel
gevarieerd dieet bestaande uit algen, blauwwieren, kiezelwieren, bepaalde microben en plantaardig en
dierlijk afval [13,17]. Jenkins' waterhoren heeft bijna geen natuurlijke vijanden [12]. In Europa is de slak
geïnfecteerd door een parasitaire worm (Sanguinicola sp., een Trematode) die een negatief effect heeft
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op de groei, de vruchtbaarheid en overleving van de slak. De larven van de worm infecteren de slak ais
tussengastheer [16].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Begin 1900 veroorzaakte dit slakje verstoppingen in de zoetwatertoevoer van Londen, maar dit
probleem kon snel worden opgelost door het plaatsen van filters [10].
Vandaag Is Jenkins'waterhoren In sommige regio's (niet In België) een echte invasieve soort [1,15,18].
Op sommige plaatsen heeft dit slakje grote populaties uitgebouwd en kan het to t 97 % van de biomassa
van ongewervelden uitmaken, wat betekent dat er 3 to t 4 miljoen Individuen per vierkante meter
aanwezig zijn. Hierdoor treden ze in competitie met andere soorten In het zoete en brakke water waar
ze voorkomen [17].
In zulke aantallen consumeren deze waterhorens een groot deel van de geproduceerde primaire
productie (tot 75 %) en maken ze het veel andere dieren moeilijk. Ze kunnen de dynamiek van het
ecosysteem beïnvloeden en een negatief effect hebben op dieren hoger In de voedselketen [15,18]. Zo
kunnen ze bijvoorbeeld de vispopulatie negatief beïnvloeden doordat ze andere prooidieren verdrijven.
De slakjes zelf zijn een arme of zelfs onverteerbare voedselbron voor vissen; vissen met deze slakken in
hun maag zijn vaak in slechte conditie. [13]
Er zijn al manieren bedacht om de Introductie van Jenkins' waterhoren tegen te gaan. Waterrecreanten
dienen hun materiaal van het slakje te ontdoen door het uit te drogen, te verhitten, te bevriezen, te
wassen of aan een chemische behandeling te onderwerpen [13]. Men kan bijvoorbeeld zwemgoed
wassen of bevriezen en de onderkant van boten of visgerief behandelen met producten. Dit is
preventief, want eens de soort zich vestigt, is hij moeilijk te controleren [15].
Studies In de Verenigde Staten toonden aan dat biologische controle via een parasiet een mogelijkheid
kan zijn om dit slakje te bestrijden. Andere methoden die efficiënt bleken ter verwijdering van Jenkins'
waterhoren hielden drooglegging, chemische behandeling en het gebruik van vuurwerpers in [13].
Deze laatste methoden zijn uiteraard weinig specifiek...

Specifieke kenmerken
Een populatie van Jenkins' waterhoren kan volledig bestaan uit vrouwtjes die zich ongeslachtelijk
voortplanten of bestaan uit een mix van exemplaren die zich geslachtelijk en exemplaren die zich
ongeslachtelijk voortplanten. Ook werden er exemplaren waargenomen die mannelijke en vrouwelijke
voortplantingsorganen bezitten (hermafrodiet) [19]. Bij de vrouwtjes die zich ongeslachtelijk
voortplanten (parthenogenese; door het ontwikkelen van onbevruchte eitjes to t volwassen vrouwtjes)
zijn de voortplantingsorganen gereduceerd. De embryo's ontwikkelen zich in de broedzak en verlaten
hier ook reeds het ei, de dieren zijn dus ovovlvlpaar [9,14].
De grootte, vorm en versiering van de schelp Is zeer variabel. Deze
variabiliteit w ordt deels verklaard doordat de soort zich via
parthenogenese kan voortplanten. Door ongeslachtelijke
voortplanting kunnen clónale afstammingslijnen ontstaan, die vele
generaties doorlopen zonder (of met geringe) uitwisseling van
genetisch materiaal. Door een gebrekkige genetische uitwisseling
kunnen verschillende lijnen sneller uit elkaar evolueren en er
verschillend gaan uitzien. Bij volwassen dieren is de schelp 3-11
millimeter (typisch 5-6 millimeter) en heeft deze 4 to t 8 rechtsdraaiende windingen. Het oppervlakvan de schelp kan glad zijn of is
bezet met stekels. Het slakje kan zijn huisje afsluiten met een
dekseltje (het operculum), dit is half doorzichtig, met een kleur die
varieert van geei, grijs tot bruin. Het lichaam van de slak Is grijs
gestippeld, de kop Is donker gekleurd [14,17].
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Weetjes
Toekomstig testorganisme?
Men zou de soort in de toekomst ais testorganisme willen gebruiken om in het laboratorium de
hormonenverstorende effecten van bepaalde chemische stoffen te kunnen meten. Het hormonaal
stelsel van slakken is redelijk uniek voor ongewervelden en vertoont gelijkenissen met dat van
gewervelden. In de toekomst kan deze soort een alternatief bieden voor het testen op gewervelde
dieren zoals ratten, honden en apen [20].

(Supersnelle slak?
Jenkins' waterhorens kunnen zich voortbewegen met een snelheid van meer dan 1 meter per uur
[17]. Ais we dit vergelijken met een tuinslak, waarvan de gemiddelde snelheid 0,03 m/uur bedraagt,
dan glijdt Jenkins'waterhoren wel heel snel vooruit [21]. De hoogste snelheid van een slak die ooit
werd gemeten ligt echter nog een stuk boven die van Jenkins' waterhoren en loopt op tot 10,8 m i
uur; hierbij stelt de snelheid van Jenkins' waterhoren dan weer niet veel voor. De mens stapt
gemiddeld aan 3,6 km/uur en dus 3600 keer zo snel ais Jenkins' waterhoren [22].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Jenkins' waterhoren - Potamopyrgus antipodarum . Nietinheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. I/U Z Inform ation
Sheets, 40. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 5 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Thierry Backeljau
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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Amerikaanse strandschelp
De Amerikaanse strandschelp Rangia cuneata komt oor
spronkelijk uit de Golf van Mexico. Van daaruit koloniseerde
deze tweekleppige de Atlantische kust van Noord-Amerika
en Europa. De eerste Europese melding vond plaats in au
gustus 2005 in de haven van Antwerpen. Introductie gebeur
de hoogstwaarschijnlijk door transport van larven in het bal
lastwater van schepen. Deze soort leeft vooral in estuaria, in
brak en zoetwater. In havens kan de Amerikaanse strand
schelp voor overlast zorgen door zich te vestigen in industri
ële koelwatersystemen, waar het de optimale waterstroom
kan blokkeren.

© Annick Verween

Wetenschappelijke naam
Rangia cuneata Sowerby 1,1831

Oorspronkelijke verspreiding
Van oorsprong komt de Amerikaanse strandschelp voor in de Golf van Mexico. Deze tweekleppige heeft
ook de meer noordwaarts gelegen estuaria gekoloniseerd langs de Atlantische kust van Noord-Amerika
to t aan het lager gedeelte van de Hudson Rivier in N e w Y o rkjl]. Buiten de Golf van Mexico wordt deze
soort beschouwd ais een niet-inheemse, invasieve soort: de introductie vond er plaats via transport met
ballastwater en niet via natuurlijke verspreiding [2].

Eerste waarneming in België
In augustus 2005 werden voor het eerst enkele kleine individuen van de Amerikaanse strandschelp
aangetroffen in de haven van Antwerpen in een testinstallatie [3]. Deze installatie was opgesteld voor
het monitoren van een andere tweekleppige niet-inheemse soort, namelijk de brakwatermossel
M ytilopsis leucophaeata [4]. Het is echter zeer waarschijnlijk dat de soort al enkele jaren voor deze
eerste waarneming in de Antwerpse haven aanwezig was. Immers, in mei 2007 werd hier in het
Verrebroekdok, op Linkeroever, een grote populatie van verschillende leeftijden gevonden. De aan
wezigheid van exemplaren met een leeftijd van minstens 6 jaar, suggereert dat de introductie in de
Antwerpse haven dateert van 2001, of misschien zelfs wel 2000, toen dit dok in gebruik werd genomen
[5].

Verspreiding in België
Na de eerste vondst in augustus 2005 werden vanaf februari 2006 ook in industriële koelwatersystemen
regelmatig adulte populaties van deze soort gesignaleerd. De verschillende vondsten zijn voornamelijk
te wijten aan intensieve monitoringsstudies [3]. Zo werd de Amerikaanse strandschelp ook recentelijk
gedetecteerd tijdens een grootschalige inventarisatieactie van het visbestand in de Gentse haven, en
het Kanaal Gent-Terneuzen [6,7]. Verdere details omtrent de locatie en de aantallen ontbreken spijtig
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genoeg. Men vermoedt dat deze exoot nog in andere havens - zowel bij ons ais in onze buurlanden - te
vinden is, maar nooit eerder werd opgemerkt. Mogelijk was er in het verleden ook verwarring met jonge
exemplaren van andere strandschelpen die voorkomen in estuaria, bijvoorbeeld M ulinia iateraiis[3].

Verspreiding in onze buurlanden
De eerste vondst in 2005 in België vormde meteen ook de eerste waarneming van de soort in Europa [3].
Het is onduidelijk o f de Amerikaanse strandschelp zich ondertussen al dan niet gevestigd heeft in de
meeste van onze buurlanden. In Nederland echter werden in 2007 drie exemplaren gevonden in de
Zuiderpolder van het Noordzeekanaal [6]. De soort blijkt hier goed te gedijen en vormt er in Zijkanaal C
en Zijkanaal F dichtheden to t 200 individuen per m2 [8]. Ook in het IJ in Amsterdam komt de soort
vandaag algemeen voor [9,10].

Wijze van introductie
Net zoals de Atlantische kust van Noord-Amerika gekoloniseerd werd, kwam de Amerikaanse
strandschelp hoogstwaarschijnlijk terecht in de haven van Antwerpen via het transport van zijn larven in
ballastwater [2,3]. Pas de laatste jaren is de lozing van ballastwater aan strengere normen onderworpen.

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
De Amerikaanse strandschelp heeft een ingegraven
levenswijze. Deze tweekleppige heeft dus een zand- of
modderlaag nodig om zich te kunnen ingraven [11]. De
bodem van industriële koelwatersystemen wordt bedekt
door een laagje zand o f modder, wat de succesvolle
vestiging van deze exoot daar verklaart [3].
De soort kan zich gemakkelijk aanpassen aan het
wisselende zoutgehalte, typisch voor estuaria en haven
gebieden, dankzij een intern mechanisme genaamd
'osmoregulatie'. Dankzij osmoregulatie kunnen volwassen
Amerikaanse strandschelpen zonder problemen weer
staan aan en zich aanpassen aan zoutgehaltes tussen 0
® Marco Faasse (www.acteon.nl)
PSU (zoet water) en 33 PSU (zeewater). Jonge exemplaren
zijn echter iets minder tolerant, hun grenzen liggen tussen 2 en 22 PSU. Door zijn sterke zouttolerantie
neemt deze soort een gebied in dat door weinig andere schelpdieren bewoond wordt [12].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
In havens zijn zowel de temperatuur ais het zoutgehalte van het water ideaal voor de overleving van
deze strandschelp [3]. Niettegenstaande de soort tolerant is voor zoutgehaltes tussen 0 en 33 PSU,
gedijt de Amerikaanse strandschelp het best bij zoutgehaltes tussen 5 en 15 PSU. Ter vergelijking: het
zeewater in onze Noordzee heeft een gemiddeld zoutgehalte van 35 PSU. Bij hogere zoutgehaltes
ondervindt deze strandschelp namelijk te veel concurrentie met andere organismen die typisch in zoute
milieus voorkomen [12,13]. Verder kan deze soort ook in verschillende watertemperaturen overleven.
De jonge dieren zijn het gevoeligst en verdragen temperaturen tussen 8 en 32 °C [14].
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Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Hoewel de Amerikaanse strandschelp een soort is van zachte substraten in estuaria, kan hij zich ook
vestigen in leidingen indien daar een laagje zacht sediment zoals zand o f slib aanwezig is. Eens
gevestigd zal deze tweekleppige de waterstroom beïnvloeden waardoor een ophoping van sediment
ontstaat. Dit vergemakkelijkt de vestiging van nog meer individuen. Uiteindelijk kan deze strandschelp
zorgen voor een slechte doorstroming in bijvoorbeeld industriële koelwatersystemen. Preventief kan
men ervoor zorgen dat de buizen regelmatig gereinigd worden om de vestiging van deze soort te
voorkomen [3].

Specifieke kenmerken
Beide schelphelften zijn dik en hebben een
min o f meer ovale vorm. De buitenzijde
van de schelp varieert in kleur van licht
bruin to t grijsbruin naar bijna zwart. De
binnenkant van de schelp is glanzend w it
met een blauwgrijze schijn. Verder zijn
deze schelpen voorzien van een opvallend
uitstekende top of umbo. Volwassen
individuen van de Amerikaanse
strandschelp bereiken een grootte van 2,5
to t 6 centimeter. Het grootste exemplaar
©FAO
ooit gevonden had een lengte van 9,4
centimeter. Op basis van de gemiddelde lengte is voorspeld dat deze tweekleppige gemiddeld 4 to t 5
jaar wordt. Op dezelfde manier w ordt geschat dat een groot exemplaar van 7,5 centimeter een leeftijd
zou bereikt hebben van 10 jaar [14,15]. De Amerikaanse strandschelp graaft zich grotendeels in en voedt
zich door kleine voedseldeeltjes uit het water te filteren [11,14]. Larven worden in twee periodes
vrijgelaten in de waterkolom tussen maart en november, telkens nadat het zoutgehalte ongeveer 5 tot
10 PSU-eenheden stijgt of daalt. Na ongeveer 7 dagen vestigen de larven zich op het substraat [14,16].

Weetjes
Een waaier aan bijnamen...
De Amerikaanse strandschelp heeft een heleboel bijnamen. Eén ervan is de 'Louisiana road clam',
verwijzend naar het gebruik van de schelpen ter vervanging van grind voor de bouw van wegen in
Louisiana [17]. Naast deze activiteit is het voornamelijk de oogst ais voedsel die deze soort
economisch belangrijk maakt, vooral in de Golf van Mexico [18]. Andere benamingen zijn 'littleneck
clam' o f 'cocktail clam', hoewel deze benamingen eerder verwijzen naar een groep van schelpdieren
die op elkaar lijken en gebruikt worden in verschillende recepten zoals paella [14,19].

Een lekkernij, maar wiidvangst is ten sterkste a f te raden
Indien men zelf op zoek zou gaan naar deze strandschelp voor consumptie, dan is voorzichtigheid
geboden. Gezien deze tweekleppige zich voedt door kleine deeltjes uit het water te filteren, kunnen
ook schadelijke stoffen o f microscopische algen uit het water opgenomen worden. Het eten van zelf
verzamelde Amerikaanse strandschelpen is bijgevolg niet zonder gevaar! Het spreekt voor zich dat
men dit gevaar niet loopt bij Amerikaanse strandschelpen verkregen in de handel. Deze exemplaren
ondergingen een strenge controle op herkomst en kwaliteit en hier kun je dan ook met een gerust
hart van smullen [14,19].
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Hoe verwijzen naar deze fiche?
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Paalwormen
Hoewel hun naam en vorm doen denken aan
een worm, zijn de paalworm en de scheepsworm
tweekleppige weekdieren, net zoals de mossel of
de kokkel. Ze boren gangen in hout. Beide soor
ten hebben zich al vroeg verspreid over alle we
reldzeeën, dankzij transport via scheepsrompen
en drijfhout. Hierdoor is het moeilijk te achter
halen waar deze soorten oorspronkelijk vandaan
komen. Scheeps- en paalwormen baren de
zeelui al eeuwenlang zorgen, doordat ze het
hout van schepen aantasten. Ze kregen dan ook
de bijnaam 'termieten van de zee'...

paalworm
© Marco Faasse (www.acteon.nl)

Wetenschappelijke naam
Teredo navalis Linnaeus, 1758- paalworm
Psiloteredo megotara (Hanley in Forbes & Hanley, 1848) - scheepsworm
Beide soorten behoren to t de familie van de 'paalworm en'of de 'Teredo wormen'. Gezien ze heel
sterk op elkaar gelijken in biologie en ecologie, zullen ze in deze fiche samen besproken worden.

Oorspronkelijke verspreiding
Verschillende klassieke auteurs zoals Aristoteles, Ovidius en Plinius maakten in hun geschriften al
melding van paalwormen, zonder echter te weten wat hun identiteit of oorsprong was. Ze verwezen
daarbij naar plaatsen in het Middellandse Zeegebied [1,2].
Een eventuele vroege aanwezigheid van paalwormen in de Noord-Europese regio kan niet bevestigd
worden. Er zijn immers geen overleveringen o f geschriften beschikbaar die rapporteren over schade
toegebracht aan Vikingschepen door deze weekdieren [1],
De paalworm heeft vandaag een bijna wereldwijde verspreiding, en komt in Europa voor vanaf het
Noordpoolgebied to t in de Middellandse Zee. De scheepsworm daarentegen komt enkel voor van het
Noordpoolgebied to t in de Middellandse Zee [3].
Er heerst echter een grote onduidelijkheid over het oorspronkelijke leefgebied en het tijdstip van
verspreiding voor beide soorten, waardoor ze door veel wetenschappers ais 'cryptogeen' beschouwd
worden [4].

Eerste waarneming in België
De eerste waarneming van de paalworm Teredo nava/isvoor onze kust dateert van 1730-1732 [5]. Voor
de scheepsworm Psiloteredo m egotara zijn de gegevens over de vroegste waarnemingen minder
duidelijk. Een aantal bronnen geven aan dat de scheepsworm hier al eeuwenlang houten kust
verdedigingen en schepen teistert [6,7], maar een eerste waarnemingsjaar werd niet teruggevonden.
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Verspreiding in België
Vandaag de dag worden zowel de paalworm
Teredo na vaUsa Is de scheepsworm
Psiloteredo m egotara nog regelmatig
waargenomen in drijfhout en
scheepswrakken [7]. Zo werd bijvoorbeeld op
15 januari 2005 op het Oostendse strand (ter
hoogte van de site Halve Maan) een blok
hout gevonden met daarin een groot aantal
nog levende paalwormen Teredonava/is[8].
Interessant om weten is dat ook het hout van
het in 2008 afgebroken oosterstaketsel van
Oostende op meerdere plaatsen infecties met
paalwormen bevatte [9].

© IMARES - paalworm

In 1981 waren er langs de Belgische kust meerdere meldingen van de scheepsworm Psiloteredo
m egotara m aangespoeld hout [10]. Deze soort is minder algemeen dan de paalworm. De scheepsworm
kan ook voorkomen in niet-beschermde houten constructies die onder de laagwaterlijn liggen [7].

Verspreiding in onze buurlanden
In 1730 werd de gehele Nederlandse kust, gaande van Zeeland to t West-Friesland, ernstig getroffen
door de schade van paalwormen aan de houten onderdelen van kades, sluisdeuren en dijken. De
beschadiging van sluisdeuren leidde to t een zware vloed, waarbij sommige publicaties hierover de titel
"Holland in gevaar" meekregen. De Nederlanders geloofden dat de paalworm uit Azië kwam en zagen
zijn komst ais een straf van God [11]. Verspreidingsgegevens van de scheepsworm in Nederland zijn
eerder schaars. In 1930 en 1937 werd deze soort opgemerkt in drijfhout [12]. Recent meldde men dat
zowel de scheeps- ais de paalworm voorkomen langs de hele Nederlandse kust en op alle
Waddeneilanden [3,13].
Beide soorten paalwormen worden algemeen teruggevonden langs de kusten van Groot-Brittannië en
Ierland. Terwijl de paalworm eerder voorkomt langs de zuidelijke kust van Groot-Brittannië, is de
scheepsworm aanwezig langs de noordkust, zelfs tot aan de Faeröer-eilanden [14].
Beide soorten worden gemeld langs de Duitse, Noorse en Zweedse kust [14,15,16] en langs de Franse
kust vanaf de Belgische grens to t aan Bretagne [16].

Wijze van introductie
Beide soorten verspreiden zich op een natuurlijke wijze via drijfhout, maar maken ook gretig gebruik
van houten schepen. Zowel de paal- ais de scheepsworm slaagden erin hun leefgebied heel vroeg uit te
breiden, zodat hun oorspronkelijke herkomst moeilijk te achterhalen is en ze ais 'cryptogene soort'
bestempeld worden (zie ook 'oorspronkelijke verspreiding') [1,4].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
De aanwezigheid van hout is het enige wat beide soorten paalwormen nodig hebben om te kunnen
overleven.
Deze weekdieren planten zich snel, massaal en heel efficiënt voort. De wijfjes produceren 3 to t 4 keer
per jaar 1 à 5 miljoen eitjes. De dieren kennen daarnaast een efficiënte broedzorg: de jongen doorlopen
alle larvale stadia in broedzakken ter hoogte van de kieuwen van het moederdier. Daarna worden de
larven in het water vrijgelaten en hebben ze tot 2 weken tijd om geschikt hout te vinden. Nog vóór ze

-175-

Weekdieren - paalwormen
Teredo na valis & Psiloteredo megotara

drie maanden oud zijn, kunnen ze zich al voortplanten! Paalwormen kunnen ongeveer 3 jaar oud
worden [17].
Paalwormen en hun larven kennen een hoge resistentie tegen ongunstige levensomstandigheden.
Paalwormen kunnen brakwater verdragen toteen zoutgehalte van minimum 9 PSU [1], terwijl deze
grens bij de scheepsworm iets hoger ligt [15]. Ter vergelijking: het zeewater in het Belgisch deel van de
Noordzee heeft een zoutgehalte van ongeveer 35 PSU.
Noors onderzoek heeft aangetoond dat de scheepsworm Psiloteredo megotara z\dn daar voortplant
tijdens de zomermaanden. Dan liggen heel veel (deels) houten zeilschepen en pleziervaartuigen in het
water, waardoor de larven veel makkelijker een geschikte woonplaats kunnen vinden [18].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Een snelle en massale voortplanting zorgt voor de vlotte verspreiding van paalwormen. Bij één
voortplantingscyclus zien onder gunstige omstandigheden ongeveer twee miljoen larven het
levenslicht. De larven blijven ongeveer twee weken vrij in de waterkolom leven. Ze zijn bestand tegen
een breed spectrum aan omgevingsomstandigheden (temperatuur en zoutgehalte), wat nuttig is om de
weinige stukjes drijfhout of houten schepen te kunnen koloniseren. Boomstammen of scheepsrompen
kunnen vele maanden op zee rondzwalpen en scheepswormen vele honderden kilometers ver
transporteren. Eenmaal een paalworm zich in een stuk hout heeft genesteld, verlaat hij zijn woonplaats
nooit meer [1],

Effecten of potentiële effecten en maatregelen

© William Pearl - Kuniyoshi Project
H et dichtschroeien van een scheepsromp

Elke houten constructie diende vroeger beschermd te
worden tegen paalwormen, ook wel 'termieten van de zee'
genoemd. De allereerste technieken omvatten het
dichtschroeien van scheepsrompen (zie tekening), het
tijdelijk op het strand trekken van de schepen of ze voor
langere tijd in zoetwater leggen [1], De Chinese, Egyptische
en Romeinse zeevaarders maakten al gebruik van chemische
afwerende verven, of het beslaan van de houten panelen met
koperen o f loden platen [1,2]. Ook werden schepen gemaakt
meteen dubbele romp, waarvan bij beschadiging door
paalwormen enkel de buitenste laag moest vervangen
worden.

In Europa gebruikte men eertijds teer o f 'creosote'ais beschermings- en bestrijdingsmiddel. Creosote is
een heel effectief middel dat bekomen wordt uit de destillatie van koolteer. Creosote heeft echter twee
grote nadelen: de beschermende laag moet jaarlijks vernieuwd worden en het is een heel toxisch en
kankerverwekkend product. Omwille van dit laatste werd het in veel landen verboden [19]. De moderne
alternatieven zijn anti-aang roei verven - ook wel 'anti-foulings'genoemd - op basis van zware
metaalzouten die koper, tin en andere biocides bevatten. Het gebruik van organotin-verven (zoals TBT)
is sinds januari 2008 verboden. Ze verstoren immers de hormoonwerking van heel wat mariene
organismen.
Een veelgebruikt alternatief in de havens van de Verenigde Staten is het omwikkelen van houten pijlers
met een plastic folie, zodat paalwormen niet bij het hout kunnen komen. Dit wordt echter minder
toegepast in Europese havens [1], Aan de Belgische kust wordt gebruikgemaakt van tropische
hardhoutsoorten (mét het FSC-duurzaamheidslabel, dus afkomstig uit duurzaam bosbeheer!), waarvan
gekend is dat ze moeilijker doorboord worden door paalwormen [20]. Maar bij de afbraak van het
oosterstaketsel in Oostende in 2008 bleek het houten paalwerk uit tropisch hardhout toch op
verschillende plaatsen aangetast door paalwormen Teredonavaiis[9\.
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Specifieke kenmerken

Paalworm - Teredo navalis

Scheepsworm - Psiloteredo megotara
Palet (links) en schelp (rechts) van de
paalworm en de scheepsworm. Het
'oortje' is aangeduid met de pijl.

De paal- en scheepsworm zijn, in tegenstelling tot wat hun naam doet
vermoeden, geen wormen maar weekdieren. Ze zijn nog het best te
vergelijken met boormosselen. Vooraan hebben ze mini-schelpklepjes
met scherpe ribbels, die dienst doen ais boorkop. De rest van hun
lichaam is langgerekt en smal. Met wrikkende bewegingen maken de
dieren daarmee woongangen in het hout. De wanden bekleden ze met
een dun kalklaagje. Aan het achtereinde dragen de scheepswormen
nog twee spatelvormige schelpstukjes, de zogenaamde 'paletten',
waarmee ze het gangetje kunnen afsluiten. Bij de paalworm hebben
deze palletjes een gebogen steeltje en zijn ze bovenaan wat
ingesneden, terwijl deze bij de scheepsworm een recht steeltje hebben
en niet ingesneden zijn (zie figuur) [13].
Het lichaam van de paalworm is doorgaans 15 tot 30 centimeter lang,
maar er werd wel al eens een exemplaar van 59 centimeter gevonden
[1 ]. De lengte van de scheepsworm is nogal variabel en blijkbaar
afhankelijk van het gebied waarin ze voorkomen. Zo werden al
exemplaren gevonden van 65 centimeter, terwijl de dieren in andere
gebieden gemiddeld 26 cm lang worden [18].

Beide soorten kunnen van elkaar onderscheiden worden door
verschillen in de vorm van hun schelpen. Deze 'boorkopschelpen'
zijn opvallend klein: gemiddeld 1 centimeter bij de paalworm en 1,2
centimeter bij de scheepsworm. De vorm van de schelpjes kan bij de
paalworm nog het best vergeleken worden met die van een
ouderwetse brandweerhelm (zie figuur boven en foto rechts),
waarbij het achterste deel van de schelp de vorm van een oor heeft.
Bij de scheepsworm is de vorm van dit 'oor' groter en boven de rest
van de schelp uitstekend (zie figuur onder) [7 ].

Schelp paalworm, © Hans Hillewaert

Het hout dat ze uitboren dient meteen ais voedsel. Omdat hout het moeilijk verteerbare cellulose bevat,
herbergt het spijsverteringsstelsel van scheepswormen speciale bacteriën die hen helpen bij de afbraak
van de cellulose [1 ]. Alleen met de kern of het spinthout hebben paalwormen het moeilijken Spinthout
bevat immers looistoffen die het hout onaantrekkelijk maken.
Deze weekdieren beginnen hun leven altijd ais mannetjes en veranderen later in de levenscyclus in
vrouwtjes, een fenomeen dat wetenschappers 'protandrisch hermafrodiet' noemen.

Weetjes
Ingenieuze hoorders
Paalwormen bleken een zo vernuftig boorsysteem te hebben dat ingenieurs, betrokken bij het
aanleggen van een tunnel onder de Thames rivier aan het einde van de 18e eeuw, eerst lange tijd de
graaftechnieken van deze weekdieren hebben bestudeerd. Ze hebben toen hun manier van boren
overgenomen: eerst een stukje boren, vervolgens de wanden bekleden en versterken, en pas daarna
het volgende stukje boren, en zo verder... Deze manier van werken verlaagt namelijk het risico op
instortingen aanzienlijk. Ook nu nog wordt deze techniek - in het Engels 'tunneling shield' genoemd
- in de bouwkunde toegepast [21 ].

Een doolhof van gangen
Hoewel het in een stuk drijfhout een drukte van jewelste kan zijn, weten paalwormen toch heel goed
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van elkaar waar ze zich bevinden. Ais je zo'n blok openmaakt, zul je zien dat de geboorde gangen
wel héél dicht bij elkaar kunnen liggen, maar dat ze elkaar nooit kruisen... Ze boren meestal met de
nerf van het hout mee. Ais ze op het einde van het stuk hout aankomen o f een andere tunnel
tegenkomen, dan houden ze halt o f maken ze rechtsomkeer [1].

Paai en perk stellen?
Beide soorten paalwormen hebben al voor grote
economische ravage gezorgd. Elke houten constructie moest
vroeger - en nu nog steeds - beschermd worden tegen deze
'termieten van de zee' [15]. Tegenwoordig maakt men in
havens veel meer gebruik van betonnen kades en metalen of
uit kunststof vervaardigde palen. Ook de scheepsrompen zijn
steeds meer gemaakt uit metaal o f kunststof. Door dit verlies
aan houtoppervlak, wordt de mogelijke impact van beide
soorten paalwormen sterk teruggedrongen.

Bron: wikipedia

Paalwormen verantwoordelijk voor de ondergang van de Spaanse Armada...
Wetenschappers vermoeden dat de paalworm verantwoordelijk was voor de ondergang van de
Spaanse armada in 1588. De paalworm zou de houten schepen 'aangevallen' hebben toen de
Spaanse vloot in de Franse en Portugese havens lag te wachten tot ze Groot-Brittannië konden
binnenvallen [1].

... en concurrenten voor de ouderwetse zeerovers
In de Middeleeuwen werden de houten koopvaardijschepen beschermd tegen paalwormen door
het aanbrengen van teer. Deze beschermingslaag moest echter jaarlijks opnieuw worden
aangebracht. Tijdens lange reizen was dit echter niet mogelijk. In tropische wateren, waar de Invasie
van paalwormen doorgaans feller is dan In meer gematigde gebieden, werden meer schepen tot
zinken gebracht door paalwormen dan door piraten en zeerovers... [1 ].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Paalwormen - Teredo navalis e n Psiloteredo megotara. NletInheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. I/U Z Inform ation
Sheets, 41. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 7 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Thierry Backeljau
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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langsprietroeipootkreeft - Acartia (Acanthacartia) tonsa
paarsgestreepte zeepok - Amphibalanus am phitrite
brakwaterpok - Amphibalanus improvisus
blauwe zwem krab - Callinectes sapidus
machospookkreeft - Caprella mutica
Kaspische slijkgarnaal - Chelicorophium curvispinum
reuzenvlokreeft - Dikerogammarus villosus
Nieuw-Zeelandse zeepok - Elminius modestus
Chinese wolhandkrab - Eriocheir sinensis
tijgervlokreeft - Gammarus tigrinus
blaasjeskrab - Hemigrapsus sanguineus
penseel krab - Hemigrapsus takanoi
bloedrode Kaspische aasgarnaal - Hemimysis anomala
estuariene poliepvlo - Incisocalliope aestuarius
grote roze zeepok - Megabalanus coccopoma
zeetulp - Megabalanus tintinnabulum
elegante honingvlokreeft - M elita nitida
Sexton's slijkgarnaal - Monocorophium sextonae
rood darmroeipootkreeftje - M ytilicola intestinalis
oevervlokreeft - Orchestia cavimana
rugstreepsteurgarnaal - Palaemon macrodactylus
Zuiders waterezeltje - Proasellus coxalis
sIij kg ra seica d e - Prokelisia marginata
Zuiderzeekrabbetje - Rhithropanopeus harrisii
Stanford's naaldkreeftje - Sinelobus stanfordi
Aziatische pissebed - Synidotea laevidorsalis
Japanse spatdansmug - Telmatogeton japonicus
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Langsprietroeipootkreeft

© Fisherie;

I Hoewel het langsprietroeipootkreeftje Acartia
(Acanthacartia) tonsa vóór zijn introductie in Europa
■
enkel terug te vinden was in de Indo-Pacifische regio
en langs de oostkust van de Verenigde Staten, is de
exacte herkomst van dit diertje toch onbekend. Deze
kreeftachtige raakte via transport in ballastwater van
schepen to t in Europa, waar de eerste melding dateert
van 1916. In 1952 werd de soort voor het eerst bij ons
waargenomen in de Zeeschelde. Later, in dejaren
zestig, kwamen ook meldingen binnen vanuit de
Oostendse Spuikom. De soort gedijt zowel in zoute
ais brakke wateren en kan in competitie treden met
I inheemse planktonsoorten. Een deel van het succes
and Oceans Canada, Moira Galbraith
van deze exoot is te danken aan de productie van
rusteieren.

Wetenschappelijke naam
Acartia (Acanthacartia) tonsa Dana, 1849

Oorspronkelijke verspreiding
De oorspronkelijke herkomst van het langsprietroeipootkreeftje is niet gekend, maar de soort kwam vóór zijn introductie in Europa - wel voor in de Indo-Pacifische regio en langs de oostkust van de
Verenigde Staten [1],
Dit diertje zwemt vrij in de waterkolom en maakt er deel uit van het zogenaamde dierlijk plankton
(=zoöplankton). Het is een typische estuariene soort, die ook in het mariene milieu kan gedijen [2].

Eerste waarneming in België
In 1952 is het langsprietroeipootkreeftje voor het eerst waargenomen nabij Lillo in de Zeeschelde [3].

Verspreiding in België
Later, in 1960 en 1961, werd de soort ook gesignaleerd in de Spuikom van Oostende [4]. In de loop van
dejaren tachtig was d it roeipootkreeftje er zelfs dominant [5]. In het Schelde-estuarium is de soort sinds
dejaren 1960 vooral in de zomer dominant aanwezig in het zoutwater traject [6,7].

Verspreiding in onze buurlanden
Op 8 april 1925 werden voor het eerst exemplaren van het langsprietroeipootkreeftje aangetroffen in
het kanaal tussen Caen en het Engels Kanaal, op zo'n 100 meter van Ouistreham (Noordwest-Frankrijk)
[8]. In de daaropvolgende jaren werd de soort ook in andere Europese landen in grote aantallen
aangetroffen. Zo ook begin jaren 1930 in de Duitse rivier de Wezer (tussen Bremen en Bremerhaven) en
de Nederlandse Zuiderzee. De grote aantallen waarin deze exoot telkens werd waargenomen, deed
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vermoeden dat de soort er reeds eerder voorkwam. Om dit vermoeden te bevestigen, werd er in oude
collecties van planktonstalen uit de Nederlandse Zuiderzee op zoek gegaan naar het langsprietroei
pootkreeftje. Het materiaal van oudste staal waarin exemplaren werden teruggevonden, werd
verzameld tijdens augustus en september 1916. Ouder materiaal - verzameld vóór juni 1912 - bleek
geen enkel langsprietroeipootkreeftje te bevatten. Spijtig genoeg ontbraken er stalen voor de periode
tussen juni 1912 en augustus 1916 waardoor het precieze jaar waarop het langsprietroeipootkreeftje in
de Nederlandse Zuiderzee geïntroduceerd werd niet kan achterhaald worden [9].
Vanaf het einde van dejaren 70 komt het langsprietroeipootkreeftje voor in brakke wateren langsheen
de Europese kusten van Normandie (Frankrijk) to t de Golf van Finland in de Baltische Zee [10,11], Meer
zuidelijk werd in dejaren 1980 hetTarsus-estuarium in Portugal bereikt en sinds 1998 komt de soort ook
voor in het Guadalquivir-estuarium (Zuid-Spanje) en zelfs in de omringende vijvers [12].
Sinds het begin van dejaren 1970 komt de soort ook voor in de Zwarte Zee, en sinds 1985 in het
Middellandse Zeegebied [13].

Wijze van introductie
Hoogstwaarschijnlijk vond de introductie plaats via transport in het ballastwater van schepen [8].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Omdat de soort goed aangepast is aan hoge watertemperaturen is het langsprietroeipootkreeftje vaak
één van de dominante soorten in het plankton tijdens de zomermaanden [6,14]. Bovendien bevinden
zich in onze estuaria vooral kleinere voedseldeeltjes die door grazers - zoals het langsprietroei
pootkreeftje - makkelijk kunnen opgegeten worden [15]. De soort verdraagt ook verminderde
zuurstofconcentraties, wat vaak voorkomt op locaties met weinig to t geen waterstroming [14].
Een deel van het succes van deze exoot is te danken aan de productie van rusteieren - in het Engels
'diapause eggs' o f 'resting eggs' genoemd - met een heel stevige, beschermende wand. Deze rusteieren
worden gevormd bij ongunstige milieuomstandigheden - zoals een temperatuursdaling - waarna ze
naar de bodem zinken. Ze blijven daar tot de condities verbeteren, waarna ze uitkomen en uitgroeien
to t vrijzwemmende langsprietroeipootkreeftjes [16]. Daarenboven kunnen de rusteieren
getransporteerd worden met het ballastwater [1].
Ook volwassen roeipootkreeftjes kunnen naar nieuwe locaties gebracht worden met het ballastwater
van schepen [8] o f lokaal verspreid worden met de heersende stromingen.

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Langsprietroeipootkreeftjes verdragen een brede waaier aan zoutgehaltes. Zo gedijt deze exoot goed in
zowel zoute, brakke ais bijna zoete milieus [2,17].
Bij temperaturen boven 20 °C is de soort het actiefst, wat de verspreiding van deze roeipootkreeftjes in
warmere gebieden - en in water waarvan de temperatuur door industriële activiteiten kunstmatig
verhoogd is - ten goede komt [7]. Bij meer gematigde to t lage temperaturen blijkt de verspreiding van
de soort beperkt tot iets minder zoute milieus, met zoutgehaltes van minder dan 33 PSU [10]. Ter
vergelijking: het zeewater in de Noordzee heeft een zoutgehalte van ongeveer 35 PSU.

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Seizoenaal - wanneer het water warmer w ordt - komt deze exoot in grote aantallen voor. In zowel de
Ooster- als de Westerschelde werd een dergelijk effect al aangetoond: in de zomer vervangt het
langsprietroeipootkreeftje er een andere soort roeipootkreeft Eurytemora affinis\£>,\A\
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Specifieke kenmerken
Om deze roeipootkreeft te bestuderen, heb je een microscoop nodig. De vrouwtjes meten namelijk
slechts 1,5 millimeteren de mannetjes maximaal 1 millimeter [18].
Het lichaam is worstvormig en bestaat uit twee delen. Het meest opvallende deel is de 'céphalothorax',
bestaande uit de kop en het borststuk. Deze céphalothorax is afgerond aan de voorzijde, draagt 2 paar
antennes en een aantal monddelen op de kop en 5 paar poten aan de borst. Het eerste paar antennes is
veel langer dan het tweede paar. Het andere deel - de buik of het 'abdomen' - is sterk verkort, tot slechts
één vierde van de kop en het borststuk [17].

Weetjes
Ontsnappen aan de predator door... hop en zink!
Het langsprietroeipootkreeftje komt overdag niet voor in de bovenste waterlagen waar hij in het
licht goed zichtbaar is voor zijn predatoren. Hij laat zich zinken naar dieper water, waar de
zichtbaarheid voor visueel jagende vissen minder is. 's Nachts komt het roeipootkreeftje echter wel
naar boven, om zich te voeden met allerhande kleine voedseldeeltjes uit de bovenste waterlaag [19].
Zwemmen doet dit diertje volgens een onregelmatig patroon, wat ook wel 'hop en zink' genoemd
wordt. Doordat ze zo geregeld bewegingsloos in de waterkolom blijven hangen, vallen ze in de
waterkolom tussen andere zwevende deeltjes minder op voor predatoren. Wanneer een vis te
dichtbij komt, kan het langsprietroeipootkreeftje toch nog ontsnappen door zijn onregelmatig
zwemgedrag [20].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011 ). Langsprietroeipootkreeft - Acartia (Acantharea) tonsa. Nietinheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. I/U Z Inform ation
Sheets, óO.VIaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium 4 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Micky Tackx& Frédéric Azémar
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Paarsgestreepte zeepok
De paarsgestreepte zeepok Am phibalanus am phitrite is een
kosmopolitische zeepok die van nature voorkomt in vrijwel
alle tropische en subtropische zeeën. Het is een typische
aangroeisoort die vastgehecht op scheepsrompen her en
der kan terechtkomen. Het eerste exemplaar uit België werd
in 1952 aangetroffen in een oesterkwekerij in de haven van
Oostende. Het duurde echter nog tot februari 1995 voor
aleer de paarsgestreepte zeepok met regelmaat langs onze
kust gevonden kon worden. Aanvankelijk werd veronder
steld dat door te koude wintertemperaturen de exemplaren
in onze streken zouden afsterven, maar dit bleek niet het
geval. De paarsgestreepte zeepok is anno 2011 algemeen in
de haven van Oostende. Deze soort gedijt goed in gebieden
met een zekere fysische stress o f graad van vervuiling.
© Andrew Cohen - SFEI

Wetenschappelijke naam
Am phibalanus am phitrite (Da rwi n, 1854)

Oorspronkelijke verspreiding
De paarsgestreepte zeepok is een kosmopolitische zeepok die van nature voorkomt in vrijwel alle
tropische en subtropische zeeën. Zo is deze zeepok in de Middellandse Zee al sinds mensenheugenis
een veel voorkomende soort [1,2]. Langs het Iberische schiereiland en de Frans-Atlantische kust komen
populaties van de soort voor, wanneer de omgevingsomstandigheden - zoals temperatuur - gunstig zijn
[3]. Het is moeilijk om de oorspronkelijke noordelijke grens van het natuurlijke verspreidingsgebied
exact te bepalen, maar vermoedelijk bevond die zich ergens ter hoogte van de Frans-Atlantische kust
[4].

Eerste waarneming in België
Sinds februari 1995 w ordt de paarsgestreepte zeepok regelmatig langs onze kust gevonden, zowel op
aangespoelde voorwerpen ais in lokale populaties. De eerste Belgische populatie van deze zeepok werd
waargenomen in september 1995, op een strandhoofd in Koksijde [5]. Tijdens het herbekijken van
collectiemateriaal van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) bleek echter
dat het eerste exemplaar van de soort al in 1952 werd verzameld. Dit exemplaar - dat werd aangetroffen
in een oesterkwekerij in de haven van Oostende - werd toen foutief geïdentificeerd ais de zeetulp
Megabalanus tintinnabulum [2].

Verspreiding in België
De populatie op één van de strandhoofden van Koksijde werd na september 1995 niet meer
teruggevonden. Maar de populatie die in 1996 in de Mercator jachthaven van Oostende aangetroffen
werd, bleek permanent. Zelfs na de strenge winters van 1995-1996 en 1996-1997 werden hier - tegen
alle verwachtingen in - toch nog levende exemplaren teruggevonden. De zeepok had de koude winters
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dus weten te overleven. In de zomers van 1996 en 1997 slaagde de paarsgestreepte zeepok er zelfs in
om zich voort te planten in ons kustgebied [4,5].
In de Oostendse haven is de soort in alle dokken aanwezig op harde constructies, maar ook ais aangroei
(fouling) op jachten [2]. Ook in de Oostendse Spuikom w ordt de paarsgestreepte zeepok occasioneel
waargenomen [6]. In Nieuwpoort werd de soort enkel ais aangroei op jachten gevonden. In de havens
van Zeebrugge en Blankenberge werd de soort echter nog niet aangetroffen. De paarsgestreepte
zeepok is ook aanwezig op de verschillende boeien in open zee [2].
Het is opmerkelijk dat deze zeepoksoort zich bij ons heeft weten te handhaven op plaatsen die niet in
de nabijheid liggen van energiecentrales met een verwarmde wateruitstroom. Dit is in tegenstelling tot
vroegere Engelse en Nederlandse waarnemingen. Dit kan wellicht verklaard worden door het optreden,
sedert dejaren 1990, van enkele heel warme zomers die een goede voortplanting toelieten [5].

Verspreiding in onze buurlanden
Niemand minder dan Charles Darwin beschreef deze soort voor het eerst in 1854 en meldde de
paarsgestreepte zeepok al in de Middellandse Zee en langs de Portugese kust [7]. Archeologisch en
geologisch onderzoek wees uit dat de soort al langer in de Middellandse Zee voorkwam [8]. Langs de
Atlantische kust van Frankrijk werd deze zeepok voor het eerst waargenomen in 1914 in La Rochelle [9]
en veertien jaar later - in 1928 - bleken ook exemplaren aanwezig in Le Havre (het Engels Kanaal).
Tegenwoordig is de soort algemeen in de haven van Duinkerke [6,10].
In Engeland werd de eerste populatie ontdekt in 1937, te Shoreham [11].
In Nederland w ordt de soort waargenomen vanaf 1962 [12]. De vindplaatsen bevinden zich vooral in de
buurt van koelwaterinstallaties van elektriciteitscentrales - waar een kunstmatig hogere water
temperatuur heerst - zoals in het koelwaterkanaal van de Provinciale Zeeuwse Electriciteits
Maatschappij nabij Vlissingen. De temperatuur schommelde er in 1974 tussen 12,4°C (januari) en 36,9°
C (juli). Ook in het Veerse Meer kende de soort een snelle uitbreiding in dejaren 1970, terwijl het water
hier niet kunstmatig is verwarmd. Sinds 1975 was de paarsgestreepte zeepok er heel algemeen [4,13].
Het is echter niet zeker dat de paarsgestreepte zeepok tegenwoordig nog voorkomt in Nederland [14].

Wijze van introductie

© Alicia Bumpus

De paarsgestreepte zeepok kent anno 2011 een zeer
wijde verspreiding en de scheepvaart zit daar zeker
voor iets tussen. Deze zeepok is immers een typische
aangroei- o f foulingsoort en kan ais zodanig overal
terechtkomen door zich vast te hechten op
scheepsrompen [4]. Deze zeepok vormt overigens zelfs binnen haar natuurlijk verspreidingsgebied - in
de nabijheid van havens dikwijls dichte populaties.

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
De paarsgestreepte zeepok komt zowel hoog in de getijdenzone voor, ais permanent ondergedompeld.
De soort kan wisselende zoutgehaltes - zowel verhoogde ais verlaagde - verdragen. Wel geeft de zeepok
de voorkeur aan warmere watertemperaturen. Warm water bevordert namelijk de voortplanting en
verhoogt bovendien de overlevingskans van de larven aanzienlijk [4].
De soort is regelmatig aanwezig in gebieden meteen zekere fysische stress o f graad van vervuiling [2].
In het zwaar vervuilde Visserijdok in de haven van Oostende bijvoorbeeld wordt de paarsgestreepte
zeepok algemeen aangetroffen [5].
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Er zijn bovendien meldingen van zeer kleine, blijvend gevestigde populaties in Engeland die een
regelmatige broedval kennen, waarbij enkele organismen kunnen zorgen voor een groot aantal
nakomelingen. Ais de omstandigheden aan onze Belgische kust gunstig zijn - zoals In de zomers van
1995 en 1996 - kunnen heel wat van deze larven overleven, zich settelen en uitgroeien tot volwassen
exemplaren [4].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Oorspronkelijk werd verondersteld dat door te koude wintertemperaturen de paarsgestreepte zeepok
in onze streken zou afsterven, gezien het een zuidelijke soort is. Na de strenge winter van 1997 - toen
zelfs het Mercatordok in Oostende bevroor - bleken toch nog geslachtsrijpe exemplaren aanwezig te
zijn op verschillende jachtrompen [5]. In de zomer van 1997 werden testpaneeltjes uitgezet om na te
gaan of de aanwezige exemplaren zich wel degelijk voortplanten, en op alle panelen waren na enig tijd
meerdere jonge, pas gesettelde individuen terug te vinden. Maar naast deze blijvende populaties kent
onze kust waarschijnlijk ook een onregelmatige en toevallige instroom van larven van elders, via
ballastwater [5].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
De paarsgestreepte zeepok behoort tot de vaste aangroei- of foulinggemeenschap van schepen,
havens, boeien en andere harde substraten langs onze kusten. De aangroei van zeepokken op schepen
zorgt voor een extra wrijving en dus een extra brandstofverbruik, maar het verwijderen ervan kost
handenvol geld. Een veel gebruikte manier om de aangroei van zeepokken op scheepsrompen te
vermijden Is deze In het droogdok te reinigen onder hoge druk en ze dan in te strijken met een
aangroeiwerende verf, ook wel antlfoullng verf genoemd [5]. Wanneer deze zeepokken zich settelen in
industriële koelwatersystemen is chlorinatie een veel gebruikte methode om de dieren uit de weg te
ruimen [15].
De paarsgestreepte zeepok komt - samen met de Nleuw-Zeelandse zeepok Elm inius m odestus- voor In
de hoogste zone van de getijdenzone. De gewone zeepok Balanus balanoides daarentegen komt veel
lager voor in deze getijdenzone [5,16]. De paarsgestreepte zeepok blijkt zowel competitie voor ruimte te
ondervinden van de brakwaterpok Am phibalanus im provisus ais van talrijke andere
aangroeiorganismen zoals mosdiertjes, kokervormende vlokreeftjes, slibkokerwormen en zakpijpen.
Deze aangroeiorganismen overgroeien de paarsgestreepte zeepok en kunnen er - In combinatie met
slibafzetting - voor zorgen dat een rottingsproces op gang komt, met het afsterven van de
onderliggende zeepokken tot gevolg.

Specifieke kenmerken
De paarsgestreepte zeepok is - zoals haar naam al laat vermoeden gemakkelijk te herkennen aan de paarse strepen op de wandstukken.
Dit is extra opvallend bij recent, goed uitgegroeide exemplaren, maar
het strepenpatroon kan verloren gaan bij oudere exemplaren door
verweringsprocessen. Een overzicht van de detailkenmerken voor een
correcte determinatie van deze soort is terug te vinden in de literatuur
[4,17].
Per broedsel kan de paarsgestreepte zeepok ongeveer 1 000 tot 10 000
eitjes produceren. De bevruchting vindt plaats in het zeewater en de
drijvende larven worden vervolgens meegenomen door de heersende
zeestromingen [18].
Deze zeepokken grijpen eetbare deeltjes uit het water door middel van
een uitstulpbaar cirrusapparaat [19], wat min of meer doet denken aan
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een zeefje waarmee ze door het water slaan. Voedseldeeltjes die in de waterkolom aanwezig zijn blijven
in dit cirrusapparaat kleven en kunnen zo worden opgenomen.

Weetjes
7n 't lang en in 't breed'
Een opmerkelijk fenomeen bij zeepokken is hetfeit dat individuen die vrijstaand kunnen uitgroeien
een kegel zullen vormen die relatief breed en laag is met een vrij gladde wand. Individuen die
daarentegen af te rekenen hebben met plaatsgebrek - omdat ze bijvoorbeeld met veel soortgenoten
op een beperkt oppervlak voorkomen - vormen een langere en hogere kegel [5].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Paarsgestreepte zeepok - Am phibalanus am phithrite. Nietinheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Inform ation
Sheets, 57. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 5 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Francis Kerckhof
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Brakwaterpok
De oorspronkelijke herkomst van de brakwaterpok
Am phibalanusim provisusis 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.
© D. Swieringa

Wetenschappelijke naam
Am phibalanus im provisus (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 intergetijdengebieden 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 w ordt 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
A m phibaianus i m pro visus [16], 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
© Sergei Olenin
gewone zeepok Semibalanus balanoides kwa men toen
ook al voor en hebben - net ais de brakwaterpok - een
w itte 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 te n met Noorwegen, inclusief Groot-Brittannië, Ierland, de
Baltische, Middellandse, Zwarte en de Kaspische Zee en nog steeds breidt deze zeepok zijn areaal uit [6].

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 tot 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 Am phibalanus
am phitriteert de Nieuw-Zeelandse zeepok Elm iniusm odestus[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 ooktributyltin (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 w itte 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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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
w itte zeepokken die in onze streken leven, de Nieuw-Zeelandse zeepok Elm inius 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].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Brakwaterpok- Am phibalanus improvisus. Niet-inheemse
soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. I/U ZInform ation Sheets, 58.
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 5 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Francis Kerckhof
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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Blauwe zwemkrab
De blauwe zwemkrab Callinectes sapidus\s een krab
bensoort die van nature voorkomt langs de Atlantische
kust van Amerika. Het is een bewoner van ondiepe
riviermondingen, waarbij de wijfjes enkel naar zee
trekken om hun eitjes te leggen. Na het uitkomen van
de eitjes migreren de jonge krabben vervolgens naar
estuaria. In België werd in 1981 één dood exemplaar
aangetroffen in het koelwatersysteem van een fabriek
te Antwerpen en in 1993 werd in de Zeeschelde een
eerste levend exemplaar aangetroffen in het koelwater
systeem van de kerncentrale van Doei. Meer dan
waarschijnlijk beletten de lage wintertemperaturen
bij ons een explosieve toename van deze soort...

Wetenschappelijke naam
Callinectes sapidus Rat h b u n, 1896

Oorspronkelijke verspreiding
De blauwe zwemkrab Callinectessapidusis een krabbensoort die van nature voorkomt langs de
Atlantische kusten van Amerika, namelijk van Nova Scotia in het noorden to t aan Uruguay in het zuiden
[1,2]. De volwassen blauwe zwemkrab is een bewoner van ondiepe wateren in riviermondingen en
estuaria, en kan voorkomen to t op een diepte van 35 meter. Na paring trekken de wijfjes naar zee om
eieren te leggen en de jonge krabben migreren vervolgens vanuit zee naar het estuarium [2].

Eerste waarneming in België
De eerste melding van de blauwe zwemkrab in het studiegebied dateert van 1950, toen er 2 gekookte
exemplaren in de Nederlandse Westerschelde nabij Vlissingen werden aangetroffen. Daar het
waarschijnlijk exemplaren waren die vanop schepen overboord gegooid werden, gaat het hier nog niet
om een waarneming [3]. Deze kwam er op 4 september 1973 toen er nabij Terneuzen (eveneens in de
Westerschelde) een levend mannetje werd waargenomen [4].
In België werd in 1981 één dood exemplaar aangetroffen in het koelwatersysteem van de Bayerfabriek
te Antwerpen [4]. In oktober 1993 werd in de Schelde een eerste levend (mannelijk) exemplaar
aangetroffen in het koelwatersysteem van de kerncentrale van Doei [5].
Ais eerste officiële waarneming in België geldt dus: oktober 1993 in Doei.

Verspreiding in België
Voor de Belgische kust werd de soort gerapporteerd aan zowel de west- (Oostduinkerke) ais de oostkust
(Knokke-Heist). Kustvissers komen deze soort regelmatig tegen. In 2004 brachten ze verscheidene ex
emplaren naar het Oostendse aquarium en zelfs een levend wijfje met eitjes naar het Sea Life Center in
Blankenberge [6]. In 2006 werden door garnalenvissers eveneens enkele wijfjes met eitjes gevangen [7].
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De vele meldingen van deze soort voor onze kust doet sommige wetenschappers vermoeden dat de
blauwe zwemkrab permanent voorkomt in sommige havens en/of riviermondingen [7,8].
Na 1993, werd de soort verscheidene malen gemeld aan de Zeeschelde [9], zo ook nog in 2011 [10]. Men
vermoedt dan ook dat in Zeeschelde, nabij Antwerpen, erzieh een populatie gevestigd heeft [11], Deze
populatie is mogelijk verbonden met de gevestigde populatie in de Nederlandse Westerschelde [12].

Verspreiding in onze buurlanden
De laatste decennia is de blauwe zwemkrab succesvol geïntroduceerd op verschillende plaatsen in
Europa en Azië, soms per ongeluk en soms opzettelijk.
De eerste Europese melding dateert van 1900 [13], toen een mannelijk exemplaar werd gevonden in de
haven van Rochefort (zuidwesten van Frankrijk). De volgende waarneming in Frankrijk liet echter 60 jaar
op zich wachten, toteen pladijsvisser op 16 september 1960 de soort bovenhaalde uit hetGirondeestuarium nabij Bordeaux [14]. Meer recent werd de blauwe zwemkrab vooral in en rond de Seine
(Noord-Frankrijk) waargenomen. De lage aantallen langs de Franse kusten doen vermoeden dat hier
geen gevestigde populatie voorkomt [12].
In Nederland werd de soort voor het eerst waargenomen in 1932, en tot aan 1989 waren er 22
meldingen van deze krab bekend in Nederland, vooral uit de Westerschelde en de Waddenzee [4]. In de
Amsterdamse en Rotterdamse havens worden er sinds 1995 elk jaar exemplaren aangetroffen. De eerste
waarneming uit de Oosterschelde dateert van 2002 [12].
De blauwe zwemkrab werd eveneens aangetroffen in Denemarken (de Sont bij Kopenhagen), Duitsland
(het Elbe-estuarium), Spanje (het GuadaIquivir-estuarium) en Engeland (de Theems) [4,12].
Deze krabbensoort heeft ook zich permanent gevestigd in diverse landen rond de Middellandse Zee.
Vooral in het oostelijk deel van de Middellandse Zee was de komst van deze krab nogal overdonderend.
In Griekenland kon de blauwe zwemkrab zich tijdens dejaren 1930 vestigen, waarna hij snel uitgroeide
toteen populaire soort op de plaatselijke markt. Tijdens dejaren 1960 leidde overbevissing samen met
vervuiling to t het ineenstorten van de populatie. Anno 2011 bestaat er nog steeds een gedecimeerde
populatie langs de oostelijke kusten van Griekenland [12] en in de Adriatische Zee [15].
Het patroon in de West-Europese waarnemingen stemt overeen met dat in Amerikaanse wateren: in
beide gebieden verblijft de soort tijdens de zomer in brakwater, om zich dan in de winter richting zee te
verplaatsen en zich te gaan voortplanten in dieper en zouter water.

Wijze van introductie
Het is onbekend op welke wijze de blauwe zwemkrab in Europa geïntroduceerd werd. Men
veronderstelt dat verscheidene onafhankelijke introducties - al dan niet op de zelfde wijze - hebben
plaatsgevonden [12].
De oorspronkelijke introductie in Frankrijk heeft waarschijnlijk plaatsgevonden door scheepvaart.
Mogelijk hebben exemplaren de reis uit Amerika overleefd in een reddingssloep, of in een natte hoek op
het schip. Recentere introducties kunnen plaats hebben gevonden via larven die in het ballastwater van
schepen verzeild raakten [12].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
De blauwe zwemkrab is goed bestand tegen schommelende temperaturen en kan overleven in een
brede waaier van zoutgehaltes. Eerder werd de soort al gevonden in water met temperaturen van
amper 3 °C to t zelfs 35 °C en in vrijwel zoet to t extreem zout water (met een zoutgehalte van 48 PSU) [2].
De blauwe zwemkrab kan vervellen en zich voortplanten in water met een temperatuur tussen 15 en 30°C.
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Daarenboven zijn het opportunistische alleseters, zodat ze in verschillende habitattypes kunnen
overleven. Ze eten vooral schelpdieren, vis, vlokreeften, andere krabben, wormen, stekelhuidigen,
organisch afval, algen, vaatplanten en zelfs insecten. De soort kent in zijn prille ontwikkeling vele
planktonische larvale stadia. Deze larven kunnen zich makkelijk over grote afstanden verspreiden door
simpelweg mee te liften op de zeestromingen of ais verstekeling in ballastwater van schepen. Meer dan
waarschijnlijk beletten de lage wintertemperaturen bij ons een explosieve toename van deze soort...
Toch blijft de blauwe zwemkrab een heel vruchtbaar dier: één wijfje kan - onder gunstige
omstandigheden - namelijk to t twee miljoen eitjes per broedsel produceren [2].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
De veronderstelling dat de blauwe zwemkrab zich in ons studiegebied blijvend heeft gevestigd staat ter
discussie. Enerzijds wordt gesuggereerd dat alleen in industrieel koelwater met voldoende hoge
temperatuur een stabiele populatie kan worden opgebouwd. Ter hoogte van Doei (België), waar de
Schelde wordt opgewarmd door het koelwater van de kerncentrale, is aan deze basisvoorwaarde
voldaan. Of het zeewater van de Noordzee echter voldoende warm is voor de ontwikkeling van jonge
larven is een open vraag [2].
Het is opmerkelijk dat er voorlopig nog geen melding gemaakt werd van waarnemingen van jonge
dieren [2]. Dit heeft mogelijk te maken met het verlaagde zoutgehalte in de Zeeschelde. Larven van
deze soort zouden immers enkel kunnen opgroeien in water met zoutgehaltes boven de 22 PSU [15].
Ter vergelijking, het zoutgehalte van het zeewater is de Noordzee bedraagt ongeveer 35 PSU. De wijfjes
zouden zich dan net voordat de eieren uitkomen naar zouter water begeven [15].

■

De groei van krabben is doorgaans sterk afhankelijk van de watertemperatuur en de voedselkwaliteit en
-beschikbaarheid. De blauwe zwemkrab heeft in onze streken wellicht het meeste last van de lage
watertemperatuur in de winter, waardoor het waarschijnlijk veel moeite kost om zich permanent in de
zuidelijke Noordzee te vestigen. Temperaturen lager dan 10 °C belemmeren de ontwikkeling van de
geslachtsorganen (gonaden) en verlagen bovendien drastisch de groeisnelheid van de blauwe
zwemkrab. Fysiologisch gezien kan de blauwe zwemkrab dan ook enkel groeien bij temperaturen hoger
dan 15 °C [2].

Bron: Clipart ETC

De blauwe zwemkrab is een heel mobiel dier. De omvorming van
het achterste paar poten to t 'peddelachtige' structuren, zorgen
ervoor dat het een goede, actieve zwemmer is. Zo is deze
krabbensoort in staat om een afstand van 140 meter te
overbruggen in één uur tijd, wat betekent dat exemplaren van
deze soort zich razendsnel in een nieuw gebied kunnen
verspreiden. Daarnaast kunnen ook de planktonische larven door passief mee te drijven op de zeestromingen - zich vele
kilometers van hun geboortegebied verplaatsen en ook
verspreiding via ballastwater in schepen komt voor [2,16].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Krabben hebben de eigenschap de aantallen van andere soorten binnenin hun leefgebied te
controleren. Dit is vooral het geval voor jonge schelp-, mossel- en oesterpopulaties. Wanneer het
krab ben bestan d explosief toeneemt, kan dit leiden tot sterke verschuivingen in een ecosysteem, wat
dan op zijn beurt een negatieve impact heeft op belangrijke visserijsoorten. Voorlopig is een dergelijk
ecosysteemeffect ais gevolg van de blauwe zwemkrab in onze wateren nog niet waargenomen,
waarschijnlijk omdat hun aantallen in onze streken relatief laag zijn.
Ook in andere streken waar de blauwe zwemkrab niet-inheems voorkomt - zelfs in het Middellandse
Zeegebied waar de soort reeds decennia permanent gevestigd is - werden er nog geen effecten van
deze krab op het ecosysteem vastgesteld. Mogelijk heeft dit te maken met een gebrek aan onderzoek [12].
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Omdat de blauwe zwemkrab gegeten kan worden, is de commerciële exploitatie een logische stap
wanneer de populaties te groot zouden worden. Deze maatregel bleek reeds succesvol in Griekenland,
waar de visserij de populatie decimeerde [12]. Hiernaast brengt de krab ook economische schade toe
aan de visserij. De blauwe zwemkrab beschadigt immers de netten en de vissen erin verstrikt raken [15].
Ook kan de krab mogelijk to t volksgezondheidsproblemen leiden, omdat de krab een potentiële drager
is van de Vibrio cholerae bacterie die verantwoordelijk is voor cholera-epidemies [12].

Specifieke kenmerken
De wetenschappelijke naam van de blauwe zwemkrab
Callinectes sapidus is eigenlijk een samentrekking van een Grieks
en een Latijns woord. "C allinectes komt uit het Grieks en
betekent "mooie zwemmer" en "sapidus is afkomstig uit het
Latijn en betekent "smakelijk".

© Peter H. van Bragt

De krab is gemakkelijk herkenbaar aan de typische blauwe kleur
van de looppoten, de oranje-blauwe kleur van de scharen en de
grote, laterale stekels. Het rugschild of carapax kan in doorsnede
maximaal 22,3 centimeter worden bij de mannetjes en 17,5
centimeter bij de vrouwtjes [2].

Weetjes
Eten en gegeten worden
In Amerika is de soort van groot commercieel belang [17]. Het is de meest gegeerde krabbensoort
aan de oostkust van de Verenigde Staten, met een nationale jaaromzet tot 35 000 ton. Vooral de
zachte, pas vervelde exemplaren zijn erg in trek omdat deze in hun geheel kunnen gegeten worden,
waarbij men dan spreekt van "soft shell crabs" [2]. Ook exemplaren die op het punt staan te vervellen
zijn in trek, omdat deze "peeler crabs" makkelijk gepeld kunnen worden [15]. Op Europese stranden
werden ook al resten gevonden van gekookte individuen, maar hier gaat het dan om kombuisafval
afkomstig van schepen.

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Allen Species Consortium (2011). Blauwe zwemkrab - Callinectes sapidus. Niet-inheemse soorten
van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLiZInform ation Sheets, 1.
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 6 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Cédric d'Udekem d'Acoz
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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Machospookkreeftje
Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van
het machospookkreeftje Caprella m utica ligt in
Oost-Azië, bij Japan. De scheepvaart of de
oesterkweek bracht de soort naar Europa. Het
machospookkreeftje werd voor het eerst aan
onze kust waargenomen in 1998, toen men
exemplaren vond op boeien vóór de kust van
Zeebrugge. Dit diertje heeft zich ondertussen
ook verspreid naar de andere havens aan de
Belgische kust. De soort verdraagt een brede
gradiënt van temperatuur en zoutgehalte en
kan ecologisch negatieve effecten met zich
meebrengen door in competitie te treden met
inheemse soorten.
© Jean-Paul Vanderperren

Wetenschappelijke naam
Caprella m utica Schurin, 1935

Oorspronkelijke verspreiding
Het machospookkreeftje - ook wel harig spookkreeftje genoemd - is oorspronkelijk afkomstig van de
kust van Noordoost Azië, bij Japan [1]. Daar leeft het vastgehecht aan drijvende algen of constructies
voor aquacultuur. Buiten zijn natuurlijke omgeving wordt deze soort vaak aangetroffen in havens: op
pontons, boeien en andere harde substraten en op mosselen o f wieren [2].

Eerste waarneming in België
In januari 1998 [3] is het machospookkreeftje voor het eerst waargenomen op een boei die de toegang
to t de haven van Zeebrugge markeerde [4].

Verspreiding in België
Het machospookkreeftje was sinds 1999 vrij algemeen op pontons in de jachthaven van Zeebrugge, al
w ordt hier sinds 2007 een serieuze terugval in de aantallen waargenomen [5]. Het machospookkreeftje
w ordt gesignaleerd in de haven van Oostende en eveneens op pontons en boeien, zowel in open water
ais nabij de kust, ter hoogte van onder andere voor de monding van het Schelde-estuarium, KnokkeHeist, Zeebrugge, Blankenberge, Oostende, Nieuwpoorten Koksijde [3].

Verspreiding in onze buurlanden
De eerste waarneming in Nederland - tevens de eerste waarneming voor Europa - dateert van de zomer
1993, in de Roompotsluis in de Oosterschelde. Daar bleef de soort ook in 1994 talrijk [6]. Een jaar later
werd de soort ook gesignaleerd in de binnenhaven van Neeltje Jans (Oosterschelde) [3]. In 1995, vond
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men exemplaren in Burghsluis, ook aan de Oosterschelde
[7]. Aanvankelijk dacht men dat het om een voor de
wetenschap nieuwe soort ging en benoemde men deze
Caprella macho. Later bleek dat het machospookkreeftje
reeds in 1935 beschreven was onder de naam Caprella
mutica, die dan ook geldt ais zijn correcte
wetenschappelijke naam [8]. Sindsdien werd dit diertje in
Nederland gevonden op de wanden van schepen, op
visnetten, op havenstructuren en pontons, op boeien en
vastgehecht aan algen, en d it over nagenoeg de hele
kustlijn [3,9].

1 0 0 0 0 pm
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Vanuit Nederland verspreidde het machospookkreeftje
© NIOZ - Catharina Philippart
zich naar de westkust van Schotland, waar het sinds 2000
gesignaleerd w ordt [10]. Hier is het spookkreeftje
uitzonderlijk succesvol en vormt het op sommige locaties kolonies van meer dan 300 000 diertjes per
vierkante meter [11], Vanaf 2003 w ordt deze exoot ook waargenomen in Ierland [12] en vanaf 2000 in de
havens van Sylt en Helgoland, twee eilanden ten noorden van Duitsland [3]. Meer noordelijk werd de
Noorse haven van Hordaland reeds in 1999 bereikt [3].
In Frankrijk zijn er enkel meldingen uit Le Havre in 2004, maar er wordt verwacht dat de soort
binnenkort de meer zuidelijke westkust van Frankrijken Spanje zal koloniseren [3].

Wijze van introductie
Zowel scheepvaart ais de im port van Japanse oesters hielpen mee in de verspreiding van het
machospookkreeftje [10]. Deze exoot kan zowel in het ballastwater van schepen ais op de
scheepsrompen ais verstekeling meeliften naar andere havens [13]. Het diertje beschikt op zijn achterlijf
over drie paar kleine pootjes waarmee het zich kan vasthaken aan een substraat, maar het is ook in staat
om zich vrij voort te bewegen [14].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Machospookkreeftjes kunnen zich heel snel voortplanten. Zo
produceren wijfjes gemiddeld 2 broedsels, waarvan hun
eerste reeds op hun 53ste levensdag, hun tweede 20 dagen
nadien [11]. Gemiddeld telteen broedsel 11 to t 25 jongen
[11 ], al kan dit uitzonderlijk oplopen to t 300 [15].
Deze exoot hecht zich vast aan verschillende harde
substraten zoals wieren en touwen, maar ook op pontons en
boeien die typisch in onze havens voorkomen [2].
Tot slot zijn machospookkreeftjes gekend ais opportunisten
wat hun voeding betreft. Dit betekent dat ze niet echt
© NIOZ - Catharina Philippart
kieskeurig zijn in wat ze precies eten, noch in de manier
waarop ze het verzamelen. Zo kunnen ze kiezen tussen
verscheidene voedingsstrategieën, afhankelijk van het type voedsel dat aanwezig is. Indien er
voornamelijk algen groeien, kan het machospookkreeftje het oppervlak ervan afschrapen. Kiezelwieren
kunnen uit de waterkolom gefilterd worden met de kleine haartjes op hun antennes [16]. Tenslotte
werd aangetoond dat de soort zich ook kan voeden met pekelkreeftjes en ook afgezet dood organisch
materiaal van de bodem kan oppikken [15].
© N IO Z
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Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Het machospookkreeftje kan overleven in water met temperaturen tussen -1,8 °C en 25 °C en met
zoutgehaltes tussen 16 en 40 PSU (zout brakwater). Ter vergelijking: het zeewater in onze Noordzee
heeft een gemiddeld zoutgehalte van 35 PSU. Praktisch houdt d it in dat de temperatuur en het
zoutgehalte van de Noordzee zeer geschikt zijn voor dit spookkreeftje. Inlandse wateren, estuaria en
enkele andere zeeën, zoals de Baltische en de Middellandse zee zijn minder geschikt omwille van een te
laag zoutgehalte o f - in het geval van de Middellandse Zee - een te hoge watertemperatuur [15,17].
Gezien het machospookkreeftje niet over een vrijzwemmend larvaal stadium beschikt, speelt transport
via vasthechting op verschillende substraten de grootste rol in de verspreiding van deze soort.
Verplaatsing over lange afstand gebeurt vooral door transport via scheepvaart o f met oesters.
Pleziervaart en drijvende wieren zijn dan meer verantwoordelijk voor lokaal transport [2].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Er w ordt regelmatig gemeld dat het machospookkreeftje in grote dichtheden voorkomt, tot zelfs meer
dan 300 000 individuen per vierkante meter [11]. Dit kan competitie voor ruimte met andere soorten
veroorzaken, hoewel het bestaan hiervan in de vrije natuur nog niet bewezen is. In het laboratorium
bleek echter dat het machospookkreeftje (Europese) spookkreeftjes zoals het 'wandelend geraamte'
Caprella linea riskan wegconcurreren [18].
Het machospookkreeftje wordt ook aanzien ais een pest voor aquacultuur [19]. De soort komt immers
veelvuldig voor op en rond de hangculturen van onder andere mosselkweken. De hoge concentraties
van de soort kunnen het verstoppen van waterleidingen in de hand werken en mogelijk ook de
vestiging van mossellarven op de touwen voor mosselkweek verhinderen, hoewel deze laatste
bewering nog niet kon aangetoond worden [15].
Tot op heden werden er nog geen pogingen ondernomen om het machospookkreeftje te bestrijden. Er
gaan daarentegen zelfs stemmen op om van een nood deugt te maken en na te gaan o f het diertje ais
visvoedsel in aquacultuur gebruikt kan worden [15].

Specifieke kenmerken
Het machospookkreeftje is één van de grootste
spookkreeftjes. Met hun langgerekt lichaam kunnen
mannetjes groter worden dan 25 millimeter. Vrouwtjes
zijn een stuk kleiner en worden niet groter dan 20
millimeter [15]. Ze zijn erg variabel van kleur: van bijna
transparant via lichtbruin to t donkerbruin en van oranjeto t roodachtig van kleur, waarbij de broedbuidel van het
vrouwtje bespikkeld is met rode vlekken [10,20].
Het lichaam is duidelijk verdeeld in segmenten. Op het
derde to t en met het zevende segment bevinden zich
uitsteeksels aan de rugzijde en de zijkant. Kenmerkend
voor deze soort is dat de twee eerste lichaamsegmenten
(pereonieten) van de mannetjes sterk behaard zijn. De
poten (gnathopoden) op het tweede segment zijn
vergroot en bevatten scharen die behaard zijn bij de
mannetjes, maar niet bij de vrouwtjes. Verder zijn er nog
drie paar achterste kleine pootjes en op de kop twee
paar antennes waarvan het eerste paar bij de mannetjes
sterk verlengd is [7,10].
Een vrouwelijk (A) en mannelijk (B) exemplaar van het machospookkreeftje.
Bron: Platvoet e ta !. - 1995. Description o f a new Caprella-species from the Netherlands:
Caprella m acho noy. spec. (Crustacea, Amphipoda, Caprellidae).
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Bij het zoeken naar voedsel richt het machospookkreeftje zich op en spreidt
het zijn antennes en scharen uit, wachtend op zijn prooi. Met zijn drie
achterste paar kleine pootjes hecht het zich hierbij vast aan het substraat (zie
foto). Door deze positie aan te nemen zullen kleine deeltjes o f organismen
door de haartjes op de antennes gefilterd worden. De scharen worden - in
tegenstelling tot wat verwacht zou worden - niet gebruikt om voedsel te
zoeken maar wel om zich te verdedigen o f de strijd aan te gaan met andere
mannetjes bij het veroveren van een vrouwtje [21].

Weetjes

© A. Gmelig Meyling
Bron: www.anemoon.org

Het spanrupsje van de zee
Om zich te verplaatsen maakt het machospookkreeftje een eigenaardige beweging die veel
wegheeft van een kruipende spanrups. Eerst buigt deze exoot zich voorover waarbij hij zich met zijn
monddelen vastgrijpt aan het substraat om dan vervolgens het achterlijf bij te trekken [21].

Het stoere borsthaar van een machoman
Ongetwijfeld vraagt iedereen zich af waar deze grappige Nederlandse naam 'machospookkreeft'
vandaan komt. De verklaring is te vinden in het harige uiterlijk van deze soort (zie figuur bij
'specifieke kenmerken'). De beharing - die enkel bij de mannetjes voorkomt en daarenboven enkel
op de twee eerste lichaamsegmenten - doet denken aan het borsthaar van machomannen [7].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011 ). Machospookkreeftje - Caprella mutica. Niet-inheemse soorten
van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Inform ation Sheets, 33.
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 6 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Marco Faasse
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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I Kaspische slijkgarnaal
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De oorsprong van de Kaspische slijkgarnaal Chelicorophium
curvispinum ligt in de rivieren die in de Kaspische en de
Zwarte Zee uitmonden. Exemplaren van deze soort vormen
kolonies in zoete to t licht brakke waterlopen en leven in
kokertjes waarmee ze zich op stenen en pontons vasthech
ten. Vermoedelijk bereikte de soort West- en Noord-Europa
via binnenvaartkanalen. De verspreiding werd waarschijnlijk
in de hand gewerkt doordat deze diertjes hun kokers ook aan
scheepsrompen kunnen vasthechten. De Kaspische slijkgar
naal werd in 1981 voor het eerst in België gevonden in de
Maas bij Huy. Hij heeft een zeer hoge tolerantie voor vervui
ling en zijn explosieve groei in grote Europese rivieren zoals
de Rijn kan ertoe leiden dat kwetsbare soorten worden
weggeconcurreerd.

Wetenschappelijke naam
Chelicorophium curvispinum (G.O. Sars, 1895)

Oorspronkelijke verspreiding
Oorspronkelijk kwam de Kaspische slijkgarnaal Cheiicorphium curvispinum enkel voor in de rivieren die
uitmonden in de Kapische en in de Zwarte Zee [1],

Eerste waarneming in België
De Kaspische slijkgarnaal is een slijkkokervormende soort die eind 1981 voor het eerst in België werd
gerapporteerd in het Belgisch deel van Maas, nabij Huy onder de naam Corophium sp. [2,3]. Op 13
september 1983 werd deze soort onder de naam Corophium curvispinum gerapporteerd in de Maas
nabij Jambes (Namen) [4].
De correcte naam voor deze soort werd in 1997 gewijzigd naar Chelicorophium curvispinum [5].
Vanwaar deze slijkgarnaal in de Maas werd geïntroduceerd is onbekend. De meest nabijgelegen
gekende populaties bevonden zich toen in het Duitse Dortmund-Eemskanaal [4].

Verspreiding in België
Tegen 1990 had de Kaspische slijkgarnaal reeds het hele Maasbekken veroverd. Tijdens dejaren 1990
migreerde deze exoot via het kanalen netwerk tot in de waterlopen van Limburg, Vlaams-Brabant en
Antwerpen. Deze soort w ordt vooral teruggevonden in de kanalen in het oosten van Vlaanderen
(inclusief Antwerpen). In het westen van Vlaanderen komt deze to t op heden nog niet voor [6]. In België
vind je deze slijkgarnaal vooral in zoeten licht brakwater met zoutgehaltes tussen 28 en 470 mg Cl/I [7],
wat overeenkomt met zoutwaarden tussen 0,03 en 0,8 PSU. Ter vergelijking: het zeewater van de
Noordzee heeft een zoutgehalte van ongeveer 35 PSU.
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Verspreiding in onze buurlanden
De Kaspische slijkgarnaal verspreidde zich vanuit de Wolga, Dnjepr, Dnjester en Donau rivieren (die
allen uitmonden In ofwel de Zwarte o f Kaspische zee) via de kanalen In het binnenland tot In het
grootste deel van Europa [1], Een overzlchtsflguur met de gevolgde routes wordt weergegeven onder
de titel weetjes.
De eerste waarneming bulten zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied dateert van 1912 In de
Müggelsee In Berlijn waar het per vergissing ais een nieuwe soort voor de wetenschap met de naam
Chelicorophium devium werd beschreven [8]. De Kaspische slijkgarnaal werd vanuit de Oekraïense
Dnjepr via het kanaalstelsel met transportboten In de Müggelsee geïntroduceerd [1 ]. In 1926 werd de
Kaspische slijkgarnaal gesignaleerd In de brakke wateren rond de Baltische Zee. In 1931 werd zijn
aanwezigheid eveneens gerapporteerd In de Poolse Oder en Vistula die de Dnjepr met de Duitse
waterwegen en de Baltische Zee verbinden. Vermoedelijk sloop de soort - ais verstekeling in het
ballastwater - vanuit Noord-Dultse havens Engeland binnen, waar hij zich vanaf 1935 heel snel wist te
verspreiden doorheen het ultgebrelde ka naai netwerk van d it land [9]. Via de Donau zou hij reeds vóór
1929 het Hongaarse Balatonmeer bereikt hebben [10]. De Kaspische slijkgarnaal verspreidde zich verder
doorheen het Duitse rivierenstelsel en er bereikte rond 1978 het Dortmund-Eemskanaal, dat met de Rijn
in verbinding staat [9].
De waarnemingen In de Belgische Maas vonden echter plaats vóór deze In de Rijn, zodat de Introductie
In België niet rechtstreeks via het Rljn-Maaskanaal kon hebben plaatsgevonden [4]. Vanuit België trok de
Kaspische slijkgarnaal sinds 1981 via de Maas stroomopwaarts richting Frankrijk, waar hij voor het eerst
In 1986 gerapporteerd werd [2]. In Frankrijk migreert deze exoot stroomopwaarts met een gemiddelde
snelheid van 15 kilometer per jaar [11].
De Kaspische slijkgarnaal werd een eerste maal in Nederland waargenomen op 13 november 1987 [12].
Op basis van de verspreiding van deze soort In 1989 leidde men af dat hij Nederland via de Duitse Rijn
was binnengedrongen en niet via de Belgische Maas. De hoogste concentratie aan Kaspische
slljkgarnalen vond men Immers In het Rijngebied nabij de Nederlands-Dultse grens. Het Nederlands
deel van de Maas werd pas vanaf 1991 gekoloniseerd. In dat jaar was de Nederlandse populatie al
enorm toegenomen en werd er In de Waal rivier - waar de Rijn uitm ondt - nabij Tiel een recordaantal
van meer dan 750 000 Kaspische slljkgarnalen per vierkante meter aangetroffen [13]. In de volgende
jaren koloniseerde de soort alle grote waterlopen van Nederland [14].

Wijze van introductie
De introductie van Ponto-Kasplsche soorten (dit zijn soorten afkomstig uit de regio rond de Kaspische
en Zwarte Zee) In Europese wateren werd sterk geholpen door de bouw van kanalen tussen de
waterlopen. Via dit kanaalstelsel kwam de Kaspische slijkgarnaal ook in onze waterlopen terecht. Er
worden 3 verschillende manieren voorgesteld: op eigen kracht, door vasthechting aan scheepsrompen
o f door transport in het ballastwater [1]. Het Is niet bekend op welke van deze manieren de Kaspische
slijkgarnaal de Belgische Maas bereikt heeft.

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
De Kaspische slijkgarnaal kwam in de waterlopen van de Maas en Schelde In een habitat terecht waarin
geen andere soorten slijkkokervormende vlokreeften leven [14,15]. De kokers - waarin deze slijkgarnaal
leeft - beschermen hem tegen predatoren en bemoeilijken tegelijkertijd de vasthechting van andere
organismen - zoals de schietmot Hydropsyche contubernalis en de niet-inheemse drlehoeksmossel
Dreissena polym orpha - op hetzelfde substraat [13].
Deze niet-inheemse slijkgarnaal kan zich echter enkel vestigen In eerder warm waterwaar relatief veel
lonen (bijvoorbeeld zoutdeeltjes) In zijn opgelost. Een andere vereiste Is de constante aanvoer van
organisch materiaal en van slib. Deze condities zijn echter In nagenoeg alle grote waterlopen In België
en Nederland aanwezig [14].
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In voedselrijke (eutrofe) waterlopen zal een soort die zich opportunistisch voedt zoals de Kaspische
slijkgarnaal veel nakomelingen produceren. Gecombineerd met zijn korte levenscyclus - een volwassen
individu kan to t 3 generaties per jaar produceren, die al in enkele weken volwassen kunnen worden laat dit toe snel dominant voor te komen in nieuwe geschikte leefgebieden [13].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
De hoogste aantallen Kaspische slijkgarnalen worden waargenomen in traagstromend water op een
hard substraat, op één meter beneden het waterniveau. De ideale locatie voor een kolonie slijkgarnalen
is immers een evenwichtsoefening tussen een plek met voldoende stroming - om genoeg voedsel uit de
waterkolom te kunnen filteren - en niet té veel stroming zodat de slijkkokers niet wegspoelen. Hoger in
de waterkolom bevestigde kokers zijn kwetsbaarder voor getijdenwerking en de golven van
voorbijvarende schepen [13,15].
Een lichte vorm van vervuiling en een licht verhoogd zoutgehalte brengt deze soort een competitief
voordeel, aangezien hij er in zekere mate tolerant voor is [16].
De Kaspische slijkgarnaal komt niet meer voor in water met een zoutgehalte hoger dan 6 PSU [17].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
De aanwezigheid van grote aantallen van de
Kaspische slijkgarnaal - op stenige habitats
vaak meer dan 100 000 exemplaren per
vierkante meter - bracht drastische
veranderingen in de macrofauna van de Rijn
met zich mee [14]. Organismen die zich aan
gelijkaardige substraten vasthechten en/of zich
op gelijkaardige manier voeden, kregen het
moeilijk. Zo ging de opmars van de Kaspische
slijkgarnaal in Nederlandse wateren gepaard
met een sterke achteruitgang van de nietinheemse driehoeksmossel Dreissena
polym orpha, het exotische tijgervlokreeftje
Gammarus tigrinus en de schietmot
Hydropsyche contubernalis [13].

© Lodewijk Roeien

Vooral de driehoeksmossel heeft te lijden onder directe competitie met de Kaspische slijkgarnaal, die
zich voornamelijk schuilhoudt in zelfgemaakte, uit slijk bestaande kokers [18]. In de Rijn verhindert een
dikke laag van deze slijkkokers dat de driehoeksmossels zich kunnen vestigen op de onderliggende
stenen. Driehoeksmossels die er toch in slagen om zich te vestigen, lopen het risico te "verstikken"
onder de modder [15,18]. De modder heeft immers ais effect dat de mossel afgezonderd w ordt van
stromend water en dus van zijn voedseltoevoer [19].
Toch worden er aan de Kaspische slijkgarnaal ook gunstige effecten voor de biodiversiteit
toegeschreven. Zo zouden grote aantallen slijkgarnalen aanzienlijke hoeveelheden organisch materiaal
uit de waterkolom kunnen filteren, waardoor het water helderder wordt. Hierdoor kan meer zonlicht de
bodem bereiken, waardoor bodemplanten en bodemalgen beter kunnen groeien [19].
De introductie van een nieuwe exoot in de Rijn in 1995, het reuzenvlokreeftje Dikerogammarus villosus,
bleek de aantallen van de Kaspische slijkgarnaal enigszins onder controle te houden. Vandaag worden
de stenige habitats van de Rijn gedomineerd door zowel de Kaspische slijkgarnaal ais het
reuzenvlokreeftje [18].
Samen met vele andere organismen die zich vasthechten, maakt de Kaspische slijkgarnaal deel uit van
de zogenaamde aangroeigemeenschap. Aangroei kan diverse substraten aantasten en zelfs

-210-

Geleedpotigen - Kaspische slijkgarnaal
Chelicorophium curvispinum

economische schade toebrengen. Het voorkomen van vasthechting op scheepsrompen kost
bijvoorbeeld aan reiniging en behandeling meteen aangroeiwerende verf, handenvol geld [20].
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 [21].

Specifieke kenmerken
De Kaspische slijkgarnaal is een zogenaamde filtervoeder, hetgeen
betekent dat hij zich voedt door organisch materiaal uit de
waterkolom te filteren. Vrij specifiek voor de Kaspische slijkgarnaal
is dat hij zich schuil houdt in zelfgemaakte kokers die uit slijk
opgebouwd zijn [1,18].
Kaspische slijkgarnalen zijn over het algemeen donkerder dan de
inheemse soorten slijkgarnalen, hebben een gelige kleur en zijn
bedekt met bruine strepen en stippen [12,16]. Ze worden maximaal
9 millimeter groot [12].
De soort kan verder nog onderscheiden worden van andere
gelijkaardige soorten aan de hand van een aantal anatomische
eigenschappen, die echter alleen enkel met een binoculair waar te
nemen zijn [4].

© Thierry Vercauteren (Provinciaal Instituut
voor Hygiëne, Antwerpen)
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© VLIZ, naar Bij de Vaate eta!., 2002
Baltische Zee. De zuidelijke weg
ontstaat door de verbinding in Duitsland tussen de Donau - die in de Roemeense Zwarte Zee
uitm ondt - en de Rijn [1].
De opening van het Main-Donaukanaal in 1992 bracht deze laatste verbinding to t stand en zorgde
dan ook voor een nieuwe instroom van Ponto-Kaspische inwijkelingen naar achtereenvolgens de
Duitse Rijn, de Nederlandse Beneden-Rijn en de Nederlandse en Belgische Maas [1]. Van hieruit
konden sommige soorten zoals de Ponto-Kaspische aasgarnaal Hemimysis anomala de Belgische
binnenwateren binnendringen [22].

-211 -

Geleedpotigen - Kaspische slijkgarnaal
Chelicorophium curvispinum

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Kaspische slijkgarnaal - Chelicorophium curvispinum. Nietinheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Inform ation
Sheets, 61. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 6 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Pieter Boets
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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Reuzenvlokreeft
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De reuzenvlokreeft Dikerogammarus viHosuskwam oor
spronkelijk enkel voor in het Ponto-Kaspische gebied en
vond na het openen van een kanaal tussen de Donau en de
Rijn in 1992 zijn weg naar West-Europa. Deze vlokreeft ver
spreidde zich zowel actief ais passief - via de scheepvaartdoor het Europese waterwegennet om uiteindelijk in 1997
in het Belgische Albertkanaal terecht te komen. Sindsdien is
de soort in opmars en veroverde hij ook de brakke en zoete
wateren in Oost- en West-Vlaanderen. Al snel werd deze
grote vlokreeft berucht omdat hij ais omnivoor agressief op
andere vlokreeftjes predeert. Samen met zijn grote aanpas
singsvermogen en de korte voortplantingstijd zorgt dit
ervoor dat hij lokaal andere vlokreeftsoorten kan verdrijven,
met gevolgen voor de lokale voedselwebben en de biodiver
siteit. Dit maakt van de reuzenvlokreeft een succesvolle,
invasieve niet-inheemse soort.

Wetenschappelijke naam
Dikerogammarus villosus Sowinsky, 1894

Oorspronkelijke verspreiding
Het reuzenvlokreeftje werd oorspronkelijk aangetroffen in rivieren gelegen in het stroomgebied van de
Donau, de zogenaamde Ponto-Kaspische regio. Dit is het gebied gelegen rond de Zwarte en Kaspische
Zee [1],

Eerste waarneming in België
Het reuzenvlokreeftje werd in 1997 voor het eerst geregistreerd in het Albertkanaal en het DesselKwaad-Mechelenkanaal [2]. Echter omdat deze waarneming in zoet water plaatsvond valt ze buiten ons
studiegebied. De eerste melding van het reuzenvlokreeftje binnen ons studiegebied betrof 2005 toen
deze exoot in het kanaal Gent-Terneuzen werd aangetroffen [3].

Verspreiding in België
Na een eerste waarneming in het Albertkanaal in 1997 werd de reuzenvlokreeft in 1998 in grote
aantallen aangetroffen in de Maas, van Chokier (ten zuiden van Luik) to t in Dinant dicht bij de BelgischFranse grens [4]. Na introductie begon de soort in de Maas aan een stroomopwaartse opmars met een
geschatte snelheid van 30 à 40 kilometer per jaar [5]. Vanaf 2000 was de reuzenvlokreeft ook aanwezig
in Belgisch-Limburgse waterwegen en in kanalen die in het westen van Wallonië het Maasbekken met
het Scheldebekken verbinden [6].
Vanaf 2005 kwamen meldingen binnen uit ons studiegebied. Na het kanaal Gent-Terneuzen [3] werd de
reuzenvlokreeft aangetroffen in de brakke delen van de IJzer nabij Nieuwpoort en in de Oostendse
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haven [7,8,9]. In veel gevallen - zoals in de kanalen te Oostende en het Kanaal-Gent-Terneuzen domineert deze soort zowel andere uitheemse ais inheemse vlokreeftjes [3,10].

Verspreiding in onze buurlanden
Het reuzenvlokreeftje begon in het begin van dejaren 1990 aan de verovering van Europa. Buiten zijn
oorspronkelijke verspreiding in het Zwarte Zeegebied, werd deze vlokreeft in 1992 voor het eerst
geregistreerd in het Duitse deel van de Donau. Het Main-Donaukanaal - dat in ditzelfde jaar geopend
werd - verbond de Donau met de Rijn en opende zo de poort naar West-Europa. Via de Rijn kon deze
soort zich vervolgens massaal en snel verspreiden naar de West-Europese zoet- en brakwatergebieden
[ 1 1 ].

Zo bereikte deze exoot in 1994 de Duitse Wezer, Elbe en Oder rivieren [12]. In diezelfde periode (19941995) werd de reuzenvlokreeft ook waargenomen in de Rijn aan de Duits-Nederlandse grens [11] en kort
daarna waren respectievelijk de Maas (1996), de Nederlandse Rijndelta en grensmeren (1996-1997)
[5,13] en de Szczecin Baai aan het Oder-estuarium (op de Pools-Duitse grens) [12] aan de beurt.
De eerste waarneming in Frankrijk kwam er in 1997 in de rivier Sâone. In de daaropvolgende jaren
volgden observaties uit onder andere de Rhône en de Moezel [14,15]. Vanuit de Rhône vond deze exoot
vervolgens de weg naar verschillende Franse alpiene meren en uiteindelijk ook het Italiaanse
Gardameer [1]. In 2000 had d it vlokreeftje ook via de Maas de Belgisch-Franse grens overgestoken [5].
De reuzenvlokreeft trok vanuit de Oekraïense Dnjepr rivier in zijn oorsprongsgebied rond de Zwarte Zee
landinwaarts. Langs deze route reikt zijn verspreidingsgebied vandaag over Wit-Rusland to t aan de
Poolse Wisla rivier [16].
Op de eerste waarneming van deze reuzenvlokreeft in Groot-Brittannië was het wachten tot 3
september 2010. Toen werd de soort aangetroffen in het drinkwaterreservoir Grafham Water, nabij de
rivier Great Ouse (Oost-Engeland, Cambridgeshire) [17]. Kort daarop volgden waarnemingen uit de Baai
van Cardiff en in een reservoir in Port Talbot, Zuid-Wales [18].
Gezien de snelle verspreiding, kan men verwachten dat deze vlokreeft - via de scheepvaart - uiteindelijk
ook de Grote Meren in Noord-Amerika zal bereiken [19].

Wijze van introductie
De introductie van de reuzenvlokreeft in West-Europa werd ingeluid door de opening van het MainDonaukanaal [20]. Daarnaast werd de verspreiding van deze soort in de hand gewerkt door de aanleg
van kanalen tussen de grote rivieren in Europa. Hoe deze exoot zich uiteindelijk door het Europese
waterwegennet heeft verspreid, is echter niet helemaal duidelijk. Wetenschappers vermoeden dat hij is
meegereisd op de romp van binnenvaartschepen of plezierbootjes. Verder zou ook transport in
ballastwater de verdere verspreiding naar Europese havens kunnen bevorderen [19,21].
Daarnaast valt actieve, stroomopwaartse migratie evenmin uit te sluiten, net zoals verspreiding door
transport op het veren kleed van vogels en transport samen met uitzettingen en verplaatsingen van
visstocks [22].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Zijn grote aanpassingsvermogen aan verschillende omgevingsomstandigheden (zoutgehalte en
temperatuur) en substraten, maakt dat deze soort zich in bijna alle zoet- en brakwatermilieus succesvol
kan vestigen. De waterwegen in België vormen hier geen uitzondering op.
Jonge reuzen vlokreeftjes bereiken na 4 to t 8 weken een lengte van 6 millimeter en zijn dan meestal al
geslachtsrijp. Eén enkel vrouwtje kan om de twee weken tot 50 jongen voortbrengen en d it jaarrond.
Deze snelle reproductie overtreft deze van onze inheemse vlokreeftjes [14,23]. Door de grote
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groeisnelheid (1,3 - 2,9 millimeter per maand), de vroege geslachtsrijpheid, de grote vruchtbaarheid en
het lange voorplantingsseizoen is de reuzenvlokreeft een heel succesvolle invasieve soort die zich snel
kan verspreiden [16].
Hoewel de reuzenvolkreeft een omnivoor o f alleseter is, is hij vooral berucht om zijn vraatzucht van
allerlei ongewervelden zoals vlokreeftjes, eendagsvliegen, watervlooien en slakken [15,24]. Daarnaast
jaagt de reuzenvlokreeft ook op de eieren en larven van vissen en voedt hij zich soms zelfs met kleine
visjes [15,25]. Dit vraatzuchtige gedrag manifesteert zich voornamelijk in gebieden waar hij nog niet
dominant voorkomt [16]. Hoewel de kaken van de reuzenvlokreeft niet specifiek aangepast zijn voor
predatie - deze vlokreeft kan er ook voedsel uit de waterkolom mee filteren en organisch materiaal van
de bodem schrapen [26] - stellen ze hem wel in staat om prooien te verscheuren en deze vervolgens al
dan niet op te eten [15,23].
De combinatie van deze factoren maken dat de reuzenvlokreeft een com petitief voordeel heeft ten
opzichte van andere vlokreeftjes.

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
De reuzenvlokreeft verkiest zoutgehaltes tussen 0 en 10 PSU, maar kan zoutgehaltes tot net boven 20
PSU tolereren [12]. Ter vergelijking: het zoutgehalte van de Noordzee bedraagt 35 PSU. Deze vlokreeft
w ordt dus enkel aangetroffen in het zoete water van meren, rivieren en kanalen en in het licht brakke
water naar de riviermondingen toe.
Deze niet-inheemse soort verdraagt temperaturen tussen 0 en 30 °C, maar verkiest temperaturen rond
de 20 °C [12]. Traagstromende o f stilstaande wateren meteen goede waterkwaliteit dragen zijn
voorkeur. In dergelijke wateren is hij te vinden op allerhande harde substraten - van natuurlijke stenen
to t artificiële peilers [24].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Het predatiegedrag van deze exoot heeft - onder andere in de Maas [4] - geleid to t een sterke daling in
de aantallen van de inheemse vlokreeftsoort G am m aruspuiex[2,27\ alsook van de eerder gevestigde
niet-inheemse tijgervlokreeft Gammarus tigrinus o f zelfs het volledig verdwijnen ervan [28]. Dit alles
heeft gevolgen voor de plaatselijke diversiteit en kan - door wijzigingen in de aanwezige
voedselbronnen - ook een invloed hebben op de fauna hoger in de voedselketen [2]. Niet helemaal
onlogisch kreeg deze vlokreeft de bijnaam 'killer shrimp'.
Bovendien vermoedt men dat deze soort ais een tussengastheer fungeert voor stekelhoofdwormen
(Acanthocephala), wormachtige diertjes die parasiteren op vissen en vogels [12].
Om de verdere verspreiding van de reuzenvlokreeft in Groot-Brittannië- waar hij in september 2010
voor het eerst werd waargenomen - in te perken wordt aan vissers en watersporters gevraagd om zowel vóór ais na gebruik - hun materiaal grondig te inspecteren en te reinigen. Verder wordt er
verzocht om geen aas of water te verplaatsen tussen verschillende gebieden [29]. Met deze maatregel
probeert Groot-Brittannië zich te beschermen tegen bijkomende economische schade die nietinheemse soorten aanrichten. Er w ordt geschat dat niet-inheemse soorten in Groot-Brittannië jaarlijks
voor 2 to t 6 miljard pond schade aanrichten [30].
Om te vermijden dat deze en andere soorten op nog meer plaatsen zou worden geïntroduceerd, vraagt
de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) nu om ballastwatertanks te schoon te maken in open zee,
zodat de aanwezige organismen niet worden meegevoerd naarde haven van bestemming [31]. Deze
maatregelen zijn anno 2011 echter nog niet van kracht [32]. Omdat vele soorten echter wisselende
zoutgehaltes tolereren, is deze maatregel niet altijd even efficiënt [10].
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Specifieke kenmerken
De reuzenvlokreeft is - zoals zijn naam doet vermoeden - één
van de grootste zoetwatervlokreeftsoorten, zeker in
vergelijking met onze inheemse soorten. Mannetjes zijn
gemiddeld 1 to t 2 centimeter in lengte, met een maximum
van 3 centimeter, terwijl vrouwtjes iets kleiner zijn [12].
Exemplaren van deze soort kunnen één van de volgende 4
verschillende tekenpatronen op hun lichaam hebben: een
gestreept, een gespot, een egaal gekleurd patroon, of met
enkel strepen op de rug. Elk van deze patronen kan in een
variatie van kleuren voorkomen, gaande van oranje-geel tot
bruin-zwart [33].
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Daarnaast hebben reuzenvlokreeften grotegnathopoden - een paar kopaanhangsels met haken aan het
uiteinde-en sterk ontwikkelde monddelen [22]. Heel kenmerkend is de aanwezigheid van
kegelvormige uitsteeksels (tuberkels) bovenop de 'staart'.

Links: detailfoto van de kop
Rechts: detailfoto van de staart, met duidelijk zichtbare kegel vormige uitsteeksels (tuberkels)
©Thierry Vercauteren (Provinciaal Instituut voor Hygiëne, Antwerpen)

Bij vlokreeftjes grijpt het mannetje het vrouwtje tijdens de voortplantingsperiode vast en wacht hij tot
ze vervelt om te kunnen paren. Deze koppeltjes worden vaak zwemmend aangetroffen en zijn heel
moeilijk van elkaar te scheiden [22]. Na de paring houdt het vrouwtje de eitjes bij in een speciale
buikplooi die dienst doet ais broedbuidel (marsupium). Ais de eitjes zijn uitgekomen, blijven de jongen
nog een tijdje in deze broedbuidel vooraleer weg te zwemmen [34].

Weetjes
Een soort met twee gezichten
Hoewel deze reuzenvlokreeft in zich in onze contreien profileert ais een agressieve predator blijkt hij
in zijn gebied van oorsprong een heel ander imago te hebben. In de Ponto-Kaspische regio is hij
immers niet de meest abundante vlokreeftsoort en vertoont hij niet hetzelfde aggressieve
predatorisch gedrag, maar gedraagt hij zich meer ais een omnivoor [11,15].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Reuzenvlokreeft - Dikerogammarus villosus. Niet-inheemse
soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. I/U ZInform ation Sheets, 62.
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 7 pp.
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VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Pieter Boets
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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I Nieuw-Zeelandse zeepok
Oorspronkelijk kwam de Nieuw-Zeelandse zeepok
Elm inius modestus enkel voor in Australië en Azië. De
soort kwam tijdens de tweede wereldoorlog echter
naar Europa, vastgehecht op handels- en oorlogs
schepen. In België werd deze zeepok voor het eerst
waargenomen in 1950, vastgehecht aan de romp van
een schip. De Nieuw-Zeelandse zeepok groeit snel en
is bestand tegen wisselende zoutgehaltes en tempe
raturen en troebel water. Dit leidde ertoe dat dit nu
de meest algemene zeepok langs onze kust is.

© VLIZ (Decleer)

Wetenschappelijke naam
Elminius modestus Darwin, 1854

Oorspronkelijke verspreiding
Oorspronkelijk kwam de Nieuw-Zeelandse zeepok Elm inius m odestus e nkel voor in Australië en Azië. De
soort werd in Europa geïntroduceerd vanuit Australië of Nieuw-Zeeland. Momenteel kent de NieuwZeelandse zeepok een wereldwijde verspreiding in tropische en gematigde zeeën [1,2].

Eerste waarneming in België
In België werd de Nieuw-Zeelandse zeepok voor de eerste keer waargenomen in 1950, vastgehecht aan
de romp van een schip [3]. De kans is echter heel reëel dat de Nieuw-Zeelandse zeepok al eerder in onze
contreien vertoefde, maar pas later werd opgemerkt [4].

Verspreiding in België
Momenteel is de Nieuw-Zeelandse zeepok de meest algemene zeepok langs de Belgische kust. De soort
kan aangetroffen worden op allerlei harde ondergronden, waar hij in competitie treedt met andere
soorten voor ruimte. Ook op de boeien voor de kust is deze zeepok goed vertegenwoordigd [4,5]. De
Nieuw-Zeelandse zeepok komt voor van het hoog intertidaal (hoog op het strand) tot ver in zee. De
diepte-grens werd op ongeveer vijf meter onder het gemiddelde waterniveau bij laagtij vastgesteld [1],
al worden nu en dan exemplaren waargenomen op grotere diepten.

Verspreiding in onze buurlanden
De Nieuw-Zeelandse zeepok werd in Europa voor het eerst aangetroffen in 1945, in de haven van
Chichester (Hampshire, Engeland), maar zou waarschijnlijk al geïntroduceerd zijn tussen 1940 en 1943
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[6]. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vormde deze soort een ware aangroeipest op handels- en
oorlogsschepen [1 ]. Er zijn rapporten beschikbaar over de verspreidingspatronen van de NieuwZeelandse zeepok rond de kusten van Groot-Brittannië [1 ]: tussen 1940 en 1960 verspreidde deze
zeepok zich van Southampton to t aan de grens van Schotland en van de haven van Chichester to t aan
de Shetlandeilanden. Deze verspreiding duurde 38 jaar en dat lijkt voor ons misschien lang, maar
dergelijke verspreidingssnelheden zijn voor inheemse soorten zelden of nooit gezien. Nu is de NieuwZeelandse zeepok een algemene soort langs grote delen van de kustlijn van de Britse eilanden.
Behalve in Groot-Brittannië komt de soort ook voor langs
de Atlantische kusten van Europa: van Duitsland over
Nederland, België, Frankrijk to t in Spanje (tot Gibraltar) en
Portugal [1,7]. In de Middellandse Zee zijn nog geen
blijvende populaties aangetroffen.

© Marco Faasse (www.acteon.nl)

In Nederland werd deze zeepok voor het eerst
waargenomen in 1946 te Wassenaar (provincie ZuidHolland) [8,9], en waarschijnlijk had de soort zich
omstreeks 1945 eerst gevestigd ter hoogte van de Hoek
van Holland. Al in 1951 had deze exoot nagenoeg de
volledige Nederlandse kustlijn bevolkt en daar is sindsdien
geen verandering in gekomen [10,11,12].

Zowel in Duitsland, Denemarken ais in Nederland wordt de soort ais invasief getypeerd [13].

Wijze van introductie
Doordat de Nieuw-Zeelandse zeepok zich vasthecht op een harde ondergrond, behoort deze soort tot
de aangroeigemeenschap. Meer dan waarschijnlijk raakte de zeepok to t bij ons via vasthechting op een
scheepsromp. Een andere mogelijkheid is dat de soort ais larve werd vervoerd via het ballastwater van
schepen [1,2,6].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
De Nieuw-Zeelandse zeepok groeit snel en is bestand tegen een laag zoutgehalte en troebel water. De
soort kan ais volwassene overleven in volle zee en in bijna zoet water [4]. Verder kent deze zeepok een
brede temperatuursgradiënt: ze is beter bestand tegen koudere watertemperaturen dan de Europese
zeepoksoort Chthamalusspp. en kan beter gedijen in warmere watertemperaturen - to t meer dan 20°C dan de zeepokken die to t de groep Balanus behoren.
De initiële groeisnelheid is snel. Zo kan de Nieuw-Zeelandse zeepok al na acht weken volwassen
afmetingen (6-7 millimeter) bereiken en wordt deze soort reeds geslachtsrijpheid tijdens het eerste
levensjaar. Deze zeepokken kunnen - wanneer de temperatuur hoog genoeg is - meerdere broedsels
per jaar produceren. De inheemse gewone zeepok Semibalanus balanoides, werpt slechts één maal per
jaar broed af [1]. Door het voortbrengen van meerdere broedsels per jaar, kan de Nieuw-Zeelandse
zeepok later op het jaar lege plekken - die bijvoorbeeld ontstaan na het schuren van een boot tegen de
kade - succesvol koloniseren [5]. De Nieuw-Zeelandse zeepok kan over de gehele breedte van de
getijdenzone gevonden worden, gaande van de sublittorale zone - dit is de zone die permanent onder
water staat en dus niet droog komt te liggen bij laagtij - to t hoog op het strand. Al deze kenmerken
maken van de Nieuw-Zeelandse zeepok een efficiënte 'indringer'.

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
De Nieuw-Zeelandse zeepok heeft harde substraten nodig om zich te vestigen. Voorbeelden daarvan
zijn mossel- en oesterbedden, scheepsrompen, haveninfrastructuur...
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De laatste decennia nam het transoceanische scheepvaartverkeer sterk toe en dit - in combinatie met
een verkorte vaartijd door het sneller worden van de schepen - leidt ertoe dat de aangroeiorganismen
en de organismen in het ballastwater een veel hogere overlevingskans hebben [1,2].
Lokaal kan de soort op zelfstandige wijze zijn leefgebied
uitbreiden door het transport van larven in zeestromingen,
waarmee soms wel tot 70 kilometer per jaar overbrugd kan
worden [1].
De uitbreiding naar nog meer noordelijk gelegen kusten zoals de
Scandinavische kusten wordt belet door koudere
watertemperaturen. Anderzijds beschreven wetenschappers dan
weer hoe de Nieuw-Zeelandse zeepok tijdens de warme zomer
van 1959 haar areaal noordwaarts kon uitbreiden [7]. Tijdens een
warme zomer is er vaak meer fytoplanktonbloei, waardoor de
pokken meer voedsel kunnen opnemen en dus sneller kunnen
groeien en zich voortplanten [1].

©Ashley Cottrell

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
De Nieuw-Zeelandse zeepok is een invasieve soort. Deze zeepok concurreert met onder andere
inheemse zeepoksoorten, oesters en mosselen voor voedsel en beschikbare ruimte en kan daardoor een
bedreiging kan vormen voor de lokale, inheemse fauna. In noordelijke streken treedt concurrentie op
met de gewone zeepok Semibalanus balanoides, terwijl dit in Zuid-Europa met de zeepoksoort
Chthamalusspp. is. De gewone zeepok is op sommige plaatsen na het verschijnen van haar NieuwZeelandse neef nagenoeg volledig verdwenen. In onze contreien verdringt de nieuwkomer
langzaamaan de inheemse zeepok Semibalanus balanoides. Dit is een duidelijk voorbeeld van een
verandering in de aanwezige faunagemeenschap, na de introductie van een exoot [2,3,12].
Binnen de scheepvaartwereld is de Nieuw-Zeelandse zeepok ook bekend. De soort is namelijk een vast
lid van de aangroeigemeenschap en kan hierdoor 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 [14]. 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 al sinds 2003 verboden werd [15].

Specifieke kenmerken

© NIOZ - Catharina Philippart

Bijzonder aan deze soort is dat het huisje maar uit vier kalkplaten (in
plaats van zes bij onze andere pokken) pius de twee afdekplaten
bestaat. Verder kan de Nieuw-Zeelandse zeepok best omschreven
worden ais een kleine, laag kegelvormige zeepok van 0,5 tot 1
centimeter in doorsnede. Solitaire exemplaren hebben een
stervorm. De jonge exemplaren zijn bijna doorschijnend grijswit en
hebben gladde zijkanten met plooien, terwijl oudere dieren
bruingrijs zijn en opvallend grove en vertikaal geribbelde zijkanten
hebben. De opening in het midden is relatief groot en ruitvormig. De
afdekplaten hebben een grijsachtige tin t [16,17].

Deze zeepok kan een echte plaag voor mossel- en oesterkwekers vormen: ze bedekken de oester- en
mosselschelpen, waardoor de groei van deze weekdieren vertraagt. Bovendien treden deze nietinheemse zeepok en de weekdieren in competitie met elkaar voor plaats [3,18].
De Nieuw-Zeelandse zeepok doet aan suspensievoeding door middel van een uitstulpbaar
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cirrusapparaat [19], wat min o f meer doet denken aan een zeefje waarmee ze door het water slaan.
Voedseldeeltjes die in de waterkolom aanwezig zijn blijven hierin kleven en worden zo opgenomen. De
slagfrequentie waarmee de Nieuw-Zeelandse zeepok met dit cirrusapparaat door het water slaat, ligt
veel hoger (tot 18 keer per 10 seconden) dan bij inheemse soorten (5-10 keer per 10 seconden) [1], wat
deze zeepok opnieuw een voordeel oplevert.

Weetjes
De kleinste maat...
Niemand minder dan Charles Darwin bestudeerde de Nieuw-Zeelandse zeepok in de zuiderse
wateren van Australië, tijdens zijn reis met het schip de Beagle. Darwin beschreef deze soort voor het
eerst in 1854, vandaar dat de volledige wetenschappelijke naam “Elm inius modestus, Darwin 1854"
luidt.
Elminius komt waarschijnlijk van het Latijnse woord 'minimus', wat 'kleinste'of'smalste' betekent.
Modestus\s een Latijnse woord, wat 'maat' betekent. Anderzijds zou modestus ook kunnen afgeleid
zijn van het Engelse woord 'modest', wat staat voor bescheiden, onopvallend.

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011 ). Nieuw-Zeelandse zeepok - Elminius modestus. Niet-inheemse
soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. I/U Z Inform ation Sheets,
6. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 5 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Francis Kerckhof
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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Chinese wolhandkrab
Deze krab met wollige scharen komt reeds vanaf 1933 in
België voor. Deze krab is oorspronkelijk afkomstig uit het
Verre Oosten en werd vermoedelijk meegebracht naar
Europa ais larve in ballastwater van schepen. Vanuit Duits
land heeft de soort zich verspreid doorheen Noord- en
West-Europa. De Chinese wolhandkrab leeft voornamelijk
in rivieren, maar trekt in de late zomer zeewaarts om te
broeden in het brakke deel van riviermondingen. De eierdragende wijfjes brengen de winter door in zee en
komen in de lente terug naar het brakke deel van estuaria
om er de larven in het water vrij te laten en verder te laten
ontwikkelen tot juveniele krabbetjes. Later trekken deze
dan weer geleidelijk de rivier, stromen en kanalen op, waar
ze hun levenscyclus voltooien.
© Edgar Donkervliet

Wetenschappelijke naam
Eriocheir sinensis Milne-Edwards, 1853

Oorspronkelijke verspreiding
De Chinese wolhandkrab komt oorspronkelijk voor in rivieren en estuaria van Oost-Azië, van de Straat
van Taiwan over China tot Noord-Korea [1,2].

Eerste waarneming in België
In 1933 werd de soort voor het eerst gerapporteerd ter hoogte van de Kruisschans, nabij de Zeeschelde
ten noorden van Antwerpen [3,4].

Verspreiding in België
Zowat overal aan de kust, in de Schelde en zijrivieren en in verschillende andere kanalen (zoetwater) in
Vlaanderen komen Chinese wolhandkrabben voor [4].

Verspreiding in onze buurlanden
De Chinese wolhandkrab is waarschijnlijk vanuit het Verre Oosten met ballastwater in Europa
geïntroduceerd. De eerste Europese waarneming dateert van 1912 in de Aller, een zijrivier van de Duitse
Wezer [5]. Vandaaruit verspreidde de Chinese wolhandkrab zich zowel naar de noordelijke ais de
zuidelijke delen van Europa.
Niet lang na de introductie in de Aller, was de Chinese wolhandkrab ook in de Elbe te vinden. Tussen
1927 en 1954 heeft deze krab zich vanuit Duitsland snel westwaarts verspreid doorheen de Noordzee en
langs de kusten van het Engels Kanaal [6,7]. Hij bereikte in 1954 St-Malo in Normandië en verscheen ook
in de estuaria van de Gironde en de Loire (Golf van Biskaje). Vier jaar later - in 1958 - werd de soort ook
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gerapporteerd in Hendaye, aan de Frans-Spaanse grens [7]. Sinds kort komt de soort ook voor to t in het
zuiden van Spanje, in de Guidalquivir rivier [8] en in de Taag in Portugal [9]. De soort breidde zijn
leefgebied via het Franse Canai du Midi ook verder uit naar het Mediterrane gebied, al lijkt de soort zich
hier niet te kunnen vestigen [10,11 ].
De Chinese wolhandkrab migreerde vanuit Duitsland ook snel oostwaarts en bereikte de Golf van
Finland in 1933 en de Golf van Bothnia (Zweden) in 1934. De soort verspreidde zich langs de Europese
kusten aan een gemiddelde snelheid van 100-200 kilometer per jaar, met pieksnelheden to t 500
kilometer per jaar. De invasie van de Britse eilanden begon in 1973 vanuit de Theems en reikte in 2001
to t aan de rivier Tyne, Yorkshire en de Ierse kust [7].
Deze krab werd landinwaarts ook gemeld in
Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië en
Hongarije [6], en zelfs ver oostwaarts tot in
de Kaspische Zee (Iran) [12] en de Perzische
Golf (Irak) [13]. Ook de tussenliggende
gebieden ais de Witte Zee [14], de Wolga
rivier en de Zee van Azov (aan de Zwarte
Zee) [15,16] behoren to t zijn huidige
verspreidingsgebied.
Recent werd de Chinese wolhandkrab ook
gevonden in rivieren aan de oost- en
westkust van de Verenigde Staten en
Canada [17]. Genetisch onderzoek toonde
aan dat de introductie in de Baai van San
Francisco (Californië) niet rechtstreeks vanuit
het Verre Oosten gebeurde, maar vanuit een Europese bron [2].

© Karl Van Ginderdeuren

Wijze van introductie
De soort is waarschijnlijk met ballastwater meegekomen vanuit het Verre Oosten naar Europa [9].
Andere mogelijkheden zijn dat de soort zich vasthechtte tussen de aangroei op scheepsrompen of dat
de soort bewust geïntroduceerd werd voor menselijke consumptie [18].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Hoewel jonge krabben waarschijnlijk door roofvissen gegeten
kunnen worden, heeft de volwassen Chinese wolhandkrab in onze
streken geen natuurlijke vijanden. Deze krab is immers heel goed
beschermd door zijn harde stekelige panser [1 ].

© Edgar Donkervliet

In de estuaria en rivieren die in de Noordzee uitmonden zijn er
oorspronkelijk geen inheemse migrerende schaaldieren
(Decapoda) aanwezig, waardoor er weinig competitie voor de
Chinese wolhandkrab was. De lange planktonische fase, brede
zouttolerantie en grote migratiecapaciteit dragen bij tot het succes
van de SOort bij ons.

Door deze gunstige omstandigheden, weinig competitie en grote voedseltoevoer, groeiden de
wolhandkrabpopulaties in de Duitse wateren in de jaren 1930-1940 heel sterk. In de late jaren '40
daalden hun aantallen echter sterk door de verhoogde riviervervuiling, die de prooi van de krabben
deed verdwijnen. De Chinese wolhandkrab zelf tolereert zwaar vervuilde wateren. De
krabbenpopulaties in Nederland en het Verenigd Koninkrijk vertoonden gelijkaardige evoluties, maar in
mindere mate dan deze in Duitsland. Door de recente verbetering van de rivierwaterkwaliteit zijn de
krabben weer talrijk geworden in Europese rivieren.
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Factoren die de verspreiding beïnvloeden
De vrij in het water levende (pelagische) larven kunnen met de stromingen meeliften, waardoor deze
krab snel de kusten van Europa kon koloniseren [19]. De kanalen verzorgen de verspreiding naar de
binnenwateren [7]. De Chinese wolhandkrabben kunnen ook over land migreren en koloniseren op
deze manier andere rivierbekkens [20]. Mogelijk heeft scheepvaart de verdere verspreiding geholpen,
aangezien de Chinese wolhandkrab zich tussen de aangroei op scheepsrompen - bijvoorbeeld in lege
'schelpen' van zeepokken - kan verstoppen [21].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
De financiële Impact van deze krabbensoort In
Duitsland (sinds 1912) w ordt geschat op 80 miljoen
euro [21 ]. De Chinese wolhandkrabben zorgen
Immers voor schade aan de visserij door het stelen
van aas, het opeten van vissen In netten en vallen
en ze beschadigen visnetten. De krab vormt ook
een bedreiging voor de kweekvls en zijn voedsel In
Installaties voor aquacultuur [5,20,21,22]. Verdere
economische schade w ordt berokkend doordat
grote aantallen Chinese wolhandkrabben bermen
en dijken beschadigen door het graven van holen
[23] en de watertoevoer van Irrigatiesystemen en
watervoorzlenlngssystemen blokkeren [21].
© Lodewijk Janssens
Deze krabben zijn generalistische alleseters of
omnivoren en eten algen, vlseleren, afval en
verscheidene soorten ongewervelden waaronder wormen en schelpdieren [5,23]. Ze kunnen door hun
agressieve vraatzucht een bedreiging vormen voor de lokale flora en fauna [20] en concurreren met
Inheemse en geïntroduceerde rivierkreeftjes voor dezelfde niche [10,20].

In zijn oorsprongsgebled (Azië) zijn Chinese wolhandkrabben dragers van de parasitaire platworm
'oriental lung fluke' Paragonimus w esterm ani[9]. Indien de krabben bij consumptie onvoldoende
gekookt worden bestaat het risico dat deze parasieten ook de mens Infecteren. De kans dat deze
parasiet In Noord-Europa problemen veroorzaakt (zoals long- of neurologische ziekten) Is echter klein,
omdat een noodzakelijke tussengastheer In zijn cyclus (een slakkensoort) hier niet voorkomt [21].
Pogingen om zo veel mogelljkjuvenlele krabben te vangen terwijl deze stroomopwaarts migreren
bleken onvoldoende efficiënt [18].

Specifieke kenmerken
De Chinese wolhandkrab Is eigenlijk geen echte mariene soort. Het Is een zoetwatersoort die In de late
zomer vanuit stromen, rivieren en kanalen naar estuaria trekt om er te broeden [5]. Soms komen
exemplaren van deze soort zelfs uit het water om verder te trekken over land. Zo kunnen ze zich ook
verspreiden van het ene naar het andere rlvlerbekken [20].
Na de paring trekken de elerdragende wijfjes verder zeewaarts en blijven de ganse winter in diep water
op de bodem van estuaria en kustwateren. Een wijfje kan 250 000 to t 1 000 000 eitjes dragen. Pas in de
lente gaan ze terug naar het brakwater van estuaria, waar de eitjes ontluiken to t larven [5]. De in het
water zwevende larven (planktonlsch) blijven In het brakke water to t ze zich settelen en
metamorfoseren to t kleine, juveniele krabbetjes. Deze trekken dan geleidelijk de rivier op naar het zoete
water, waar ze hun levenscyclus voltooien. Niet alle Individuen trekken de rivier op, sommige blijven
ook het brakke water bewonen [23]. Na twee tot driejaar zijn ze geslachtsrijp [1].
Chinese wolhandkrabben kunnen enorme afstanden afleggen. Men heeft ze al In Praag gevonden,
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ongeveer 750 kilometer stroomopwaarts in de Elbe. In China werden er exemplaren gerapporteerd op
1300 kilometer van de zee, in de rivier Yangtze Kiang [20].
De Chinese wolhandkrab kun je gemakkelijk herkennen aan de bruine 'wollen handschoenen' op de
scharen, vooral aanwezig bij de grotere mannetjes. De scharen hebben een witte tip. Het schild
(carapax) is rond van vorm (3 to t 10 centimeter breed) en met vier
zijdelingse stekels (het vierde paar is zeer klein). De krabben
hebben een bultje tussen de ogen. De poten van een volwassen
krab zijn over het algemeen meer dan twee keer zo lang ais de
carapax breed is.
Recent is er echter een andere
exotische krab opgedoken in
onze contreien, die ook
behaarde scharen heeft: de
penseelkrab Hemigrapsus
takanoi. Deze soort wordt
echter minder groot en heeft
een vierkante carapax zonder
stekel tussen de ogen [24].
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Weetjes
Eten en... gegeten worden
Een spreekwoord zegt dat 'een Chinees alles eet wat vliegt, behalve een vliegtuig en alles eet dat
poten heeft, behalve een tafel1...
In China w ordt de Chinese wolhandkrab aanzien ais een delicatesse, de soort wordt er dan ook al
langer verkocht op markten. Voornamelijk de vrouwelijke geslachtsklieren ofgonaden worden sterk
geapprecieerd.
Sinds kort echter beginnen ook de Europeanen de gastronomische geneugten van deze soort te
ontdekken. Tot enkele jaren geleden was de Chinese wolhandkrab niet van commerciële betekenis
maar werd het dier eerder ais plaag gezien. Voor Nederlandse palingvissers blijkt deze krabbensoort
nu een welgekomen extra bron van inkomsten, nu de palingbestanden in onze streken sterk
achteruitgaan. Het gros van de gevangen wolhandkrabben wordt naar Italië en Tsjechië
geëxporteerd. Veel vissers leveren tevens rechtstreeks aan Chinese restaurants in Nederland. Vooral
de in Nederland wonende Chinezen en Thai doen de vraag naar wolhandkrabben stijgen. In 2003
was de opbrengst in Den Oever al 11 ton met een waarde van 36 000 euro, een jaar later 22 ton met
een waarde van 83 600 euro [25]. In België is zo een officieel circuit (nog) niet voorhanden [26].
Doordat de Chinezen zoveel wolhandkrabben eten, vreest men voor overbevissing van de populatie
in de Yangtse rivier. In China w ordt de Chinese wolhandkrab nu massaal gekweekt voor lokale
consumptie (500 000 ton in 2005; 1,14 miljard dollar per jaar) [7]. De krabben worden ookgebruikt
ais aas voor het vissen op paling, in de productie van vismeel, voor meststof in de landbouw en in
cosmetica producten [21].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Chinese wolhandkrab - Eriocheir sinensis. Niet-inheemse
soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. I/U Z Inform ation Sheets,
15. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 6 pp.
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Tijgervlokreeft
De tijgervlokreeft Gammarus tigrinus\s een soort die oor
spronkelijk enkel voorkwam in Noord-Amerika. De soort zou
in Europa terechtgekomen zijn via het ballastwater van
transportschepen zoals bijvoorbeeld in Engeland in 1931
het geval was, maar hij werd ook opzettelijk ingevoerd ais
visvoedsel zoals in Duitsland in 1957. In 1991 werd de tijger
vlokreeft voor het eerst in België waargenomen. Mogelijk
gebeurde de introductie in België door natuurlijke versprei
ding langs de Maas, of onopzettelijk tijdens het uitzetten
van vissen afkomstig uit Nederland in Belgische waterlopen.
Het is een soort die voorkomt in zoete to t brakke milieus,
waar hij zich snel kan verspreiden.
© Lodewijk Roeien

Wetenschappelijke naam
Gammarus tigrinus Sexton, 1939

Oorspronkelijke verspreiding
De tijgervlokreeft komt oorspronkelijk voor in licht brakke (zoutgehalte van 1 to t 20 à 25 PSU) [1,2]
Noord-Amerikaanse waterlopen. Zijn natuurlijk verspreidingsgebied reikt van de Sint-Lawrence rivier in
Quebec to t Florida. De soort komt algemeen of dominant voor op de bodem in intergetijdengebieden.
Hij verkiest grote, stille of traagbewegende watermassa's [3] en bodems bedekt met riet, hard substraat
of zand [1,2].

Eerste waarneming in België
Men heeft lang aangenomen dat het eerste kreeftje voor België in april 1996 werd verzameld in de
Grote Put van Ekeren (Antwerpen) [4]. Het tijgervlokreeftje bleek echter al veelvuldig voor te komen in
waterstalen genomen in 1991 uit vier verschillende Kempense kanalen [5]. De aanwezigheid werd
echter niet vastgesteld omdat de stalen slechts gedetermineerd werden to t op genus niveau. Hierdoor
werd er geen onderscheid gemaakt met het inheemse vlokreeftjes zoals Gammarus duebeni eu
Gammarus pulex [5].

Verspreiding in België
De tijgervlokreeft wordt gekenmerkt door een brede zouttolerantie en komt in Vlaanderen voor in water
met een zoutgehalte tussen 28 en 5860 mg Cl /I [6], (deze waarden komen overeen met 0,03 en 9,6 PSU).
Ter vergelijking: het zeewater van de Noordzee heeft een zoutgehalte van ongeveer 35 PSU. Deze
zouttolerantie heeft er mee voor gezorgd dat het tijgervlokreeftje vandaag het meest algemene
vlokreeftje in Vlaanderen is, waarbij het sinds 1999 in nagenoeg alle polderwaterlopen te vinden is [6].
Gezien het feit dat deze soort zowel in zoet ais in brakwater kan overleven, wordt de tijgervlokreeft
opgenomen in de Belgische lijst van niet-inheemse mariene soorten.
In ons studiegebied kan de tijgervlokreeft eveneens gevonden worden langsheen het kanaal GentTerneuzen [7].
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Verspreiding in onze buurlanden
Het tijgervlokreeftje werd in 1931 ontdekt in de brakke Engelse waterlopen rond Droitwich en Coventry
(nabij Birmingham). Deze exemplaren werden bovendien gebruikt om de soort officieel te beschrijven
[8 ].

Op basis van getuigenissen van vissers uit Lough Neagh
(Noord-lerland) die beweerden dat vlokreeften hun netten
beschadigden, vermoeden sommige wetenschappers dat
deze soort al vóór 1931 in Ierland aanwezig was. In dat
geval zou het tijgervlokreeftje tijdens de Eerste
Wereldoorlog via ballastwater van Amerikaanse schepen
in de Ierse Bann rivier geïntroduceerd zijn. Vandaag
domineert het tijgervlokreeftje de Noord-lerse waterlopen
Lough Neagh, Lough Erne en de monding van de Bann
rivier [3].
© Pieter Boets
In 1957 werden Engelse [2] exemplaren in Duitsland
gekweekt en bewust uitgezet in de Duitse rivier de Wezer
en haar bronrivier de Werra, om er de door zoutvervuiling
[2] verdwenen inheemse vlokreeften te vervangen [9]. Deze tijgervlokreeftjes trokken vanaf 1967 via de
monding van de Wezer en de monding van de Eems op naar de Baltische Zee, waar ze uiteindelijk in
1979 toekwamen [2,10]. Anno 2005 bezet het kreeftje er zowel het Wislahaf (het strandmeer tussen
Polen en Rusland), de Bay o f Puck ais de Finse Golf [11].

In Nederland kan men tijgervlokreeftjes waarnemen sinds mei 1964. In de herfst van 1965 domineerden
ze reeds het IJsselmeeren kwamen ze ook voor in het Veluwemeeren de binnenwateren van NoordHolland [3,12,13]. Het centrum van het verspreidingsgebied viel samen met de locatie waarop 26 juli
1960 enkele tientallen tijgervlokreeftjes - afkomstig uit Lough Neagh in Ierland - werden uitgezet
(Kooizand nabij Enkhuizen in het IJsselmeer), nadat de experimenten erop waren beëindigd [12]. De
wetenschappers gingen er van uit dat de diertjes zich in het wild niet zouden kunnen voortplanten,
aangezien ze dat ook niet deden in gevangenschap. Enkele tientallen vlokreeftjes zouden bovendien te
weinig zijn om aanleiding te geven to t een permanent gevestigde populatie [12]. Genetisch onderzoek
bevestigde echter de Ierse oorsprong van de huidige Nederlandse tijgervlokreeftpopulatie. Hierdoor
werd bewezen dat de uitgezette vlokreeftjes van 1960 wel degelijk de voorouders waren van de huidig
aanwezige exemplaren [2]. Bij verder onderzoek in dejaren 1970 werden de tijgervlokreeftjes
aangetroffen in nagenoeg alle wateren in het zuiden en het oosten van het land en de brakke wateren
aan de kustgebieden [2,9,14]. Vanaf 1984 begon men het tijgervlokreeftje ook waar te nemen rond de
eilanden Texel, Terschelling en Ameland [15]. De introductie van de Kaspische slijkgarnaal
Chelicorophium curvispinum en de reuzenvlokreeft Dikerogammarus villosus in de Nederlandse Rijn,
respectievelijk in 1987 en 1995 zorgt voor concurrentie, waardoor het tijgervlokreeftje
weggeconcurreerd kan worden door deze andere niet-inheemse soorten [16].
In Noord-F rankrijk werd het tijgervlokreeftje voor het eerst gesignaleerd in 1991 in de Moezel, een
zijrivier van de Rijn. Van daaruit verspreidde de soort zich snel naar de Seine, de Rhône (beiden in 1995)
en de Loire (2003). In 2005 werden de tijgervlokreeftjes ook aan de Zuid-Bretoense kust waargenomen.
Wetenschappers voorspellen dat de tijgervlokreeft alle Bretoense wateren tegen 2018 zal gekoloniseerd
hebben [17].

Wijze van introductie
De oorspronkelijke introductie in Europa vond reeds vóór 1931 plaats, waarschijnlijk via het ballastwater
van transportschepen [3]. Vervolgens zijn er eveneens opzettelijke introducties gebeurd: bijvoorbeeld in
Duitsland om de door vervuiling verdwenen inheemse vlokreeftjes te vervangen [9] of in Nederland, ais
resultaat van een foute inschatting van een wetenschapper, waarbij men dacht dat de soort niet in het
wild kon overleven [12].
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De manier waarop het tijgervlokreeftje de Belgische wateren heeft bereikt, is tot op heden giswerk [18].
Mogelijk heeft de soort vanuit Nederland - via de Maas o f het Zuidwillemsvaartkanaal - de Belgische
waterlopen bereikt [4]. Voor de introductie in de Grote Put van Ekeren zijn er twee hypothesen. Mogelijk
werd het tijgervlokreeftje geïmporteerd samen met visuitzettingen uit Nederland. Volgens een
alternatieve hypothese kan het ookzijn dat sportduikers of watervogels die kort tevoren in Nederlandse
wateren gedoken hadden, deze niet-inheemse soort onbewust met zich meebrachten tijdens een
volgende duik in de Grote Put van Ekeren [4].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Het tijgervlokreeftje heeft een korte levenscyclus in vergelijking met onze inheemse soorten (de
brakwatervlokreeft Gammarus duebeni en Gammarus zaddachi[6]) en is al na anderhalve maand
volwassen. Bovendien kunnen volwassen exemplaren zich tot 16 maal per jaar voortplanten en tijdens
één seizoen dus verscheidene generaties produceren. Onze inheemse soorten hebben daarentegen tot
zes maanden nodig om volwassen te worden. De eerste nieuwe generatie - die in de lente geboren
w ordt - kan zich dus ten vroegste in de herfst voortplanten. Tijdens de herfst zijn de temperaturen
echter lager, waardoor de eieren langzamer to t ontwikkeling zullen komen. Bovendien hebben de
exemplaren die in de lente al volwassen zijn, slechts 1 to t 4 voortplantingscycli per jaar [9].
Daarnaast w ordt de tijgervlokreeft gekenmerkt door een grote zouttolerantie: bij optimale
temperaturen kan de soort overleven in zoutgehaltes tussen 180 en 7100 mg Cl /I [19], wat overeenkomt
met een zoutgehalte tussen 0,3 en 11 PSU. Sommige wetenschappers stellen zelfs dat de soort
zoutgehaltes to t 18 000 mg Cl /I kan verdragen [9], wat ongeveer overeenkomt met een zoutgehalte van
29,5 PSU. Ter vergelijking: het zeewater van de Noordzee heeft een zoutgehalte van ongeveer 35 PSU.
Ze zijn ook beter bestand tegen zuurstoftekort, wisselende temperaturen en vervuiling [20] in
vergelijking met de twee inheemse soorten [6,9,14].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Dankzij zijn brede zouttolerantie kan het tijgervlokreeftje zowel in
zoete waterlopen overleven ais in waterlopen met een hoger
zoutgehalte. Eerdere berichten die stellen dat deze soort zich niet
in zeer zoet water kan voortplanten [9,21] worden betwist,
aangezien de soort ook in zoet water massaal aangetroffen kan
worden [22].
Deze brede zouttolerantie heeft mogelijk een belangrijke invloed
gehad op het verspreidingspatroon van het tijgervlokreeftje in
Vlaanderen, waar het zoutgehalte van de waterlopen tijdens de
afgelopen 20 jaar is afgenomen. Het tijgervlokreeftje kwam steeds
vaker en in grotere aantallen voor in waterlopen waar het
zoutgehalte daalde. Sommige auteurs beweren dat de
voornaamste oorzaak van de afname van populaties van inheemse
soorten bij dit dalende zoutgehalte ligt, en in mindere mate door
concurrentie met het tijgervlokreeftje [6].
© Thierry Vercauteren
(Provinciaal Instituut voor Hygiëne, Antwerpen)

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Na de introductie van het tijgervlokreeftje konden de inheemse vlokreeftjes in de Rijn, de Nederlandse
waterlopen en de Baltische Zee zich moeilijker handhaven [9,14,21]. Het tijgervlokreeftje heeft mogelijk
een com petitief voordeel: hij kan zich sneller voortplanten. Bovendien kan deze omnivoor zich
eveneens voeden met kleinere inheemse vlokreeftsoorten [9,11].
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Specifieke kenmerken
Het tijgervlokreeftje is een relatief klein vlokreeftje (4 tot
11 millimeter) [23] en voedt zich voornamelijk via het
filteren van organisch materiaal uit de waterkolom. Ais
omnivoor consumeert het zowel diertjes, planten, algen
en dood organisch materiaal [11],
De naam tigrinus d u idt op een wat donker streeppatroon
bij vers gevangen individuen. Dit streeppatroon verdwijnt
echter snel ais de dieren in formol of alcohol worden
bewaard, waardoor het geen eenvoudige opdracht is om
de kleinere exemplaren van tijgervlokreeftje van andere
vlokreeftjes te onderscheiden [4]. Tijdens de zomerfase
zijn volledig volwassen mannelijke exemplaren te
,
,
,
. , . ,
,
, ,
herkennen aan de aanwezigheid van gekroesde haren op
hun antennes, poten en achterste uitsteeksels [8,13].

T.

,,,

©Tim Worsfold

Weetjes
Een haat-Hefde verhouding
Het tijgervlokreeftje heeft zowel een positieve ais een negatieve impact op de visserij. Na zijn
introductie in Duitsland en Nederland, werd de soort erg geapprecieerd ais visvoedsel [17]. Minder
leuk echter was dat tijgervlokreeftjes geregeld doorheen de visnetten beten [9,13] en zo schade
aanbrachten.

Strijd tussen de indringers
Aangezien bij vlokreeftjes de grotere exemplaren de kleinere opeten, krijgt het tijgervlokreeftje het
in sommige gebieden - onder andere in het Rijngebied - nu zelf moeilijk door de introductie van een
grotere soort de reuzenvlokreeft Dikerogammarus villosus (ó\e tot 30 millimeter kan worden [24]).
De niet-inheemse Kaspische slijkgarnaal Chelicorophium curvispinum (met een grootte van 9
millimeter [25]) heeft eveneens te lijden onder de introductie van deze reusachtige veelvraat. De
inheemse vlokreeftjes kunnen spijtig genoeg geen profijt halen uit het gekibbel tussen deze exoten
[16,26],

Het tijgerviopaard van Troje
Toen de Duitsers in 1957 tijgervlokreeftjes in de Viezer rivier introduceerden, brachten ze onbewust
een ongewenste gast mee binnen. Binnenin de tijgervlokreeftjes hielt zich immers de parasiet
Paratenuisentis ambiguusverscho\er\. Deze blijkt vooral problemen te veroorzaken bij de palingen in
de Duitse rivieren en meren. De parasiet leeft in de palingen en gebruikt het tijgervlokreeftje enkel
om zijn voortplantingscyclus te vervolledigen [27]. Uitzonderlijk gebruikt de parasiet het
tijgervlokreeftje ais een Trojaans paard om nieuwe gebieden te veroveren.

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Tijgervlokreeft - Gammarus tigrinus. Niet-inheemse soorten van
het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. I/U Z Inform ation Sheets, 63. Vlaams Instituut
voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 6 pp.
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Blaasjeskrab

© Filip Nuyttens

De blaasjeskrab Hemigrapsus sanguineus kwam
oorspronkelijk enkel voor in de noordwest Pacifische
regio, maar werd via schepen - in ballastwater of op de
romp - naar Europa gebracht. De soort werd voor het
eerst in Europa waargenomen in 1999 in Frankrijk en
Nederland. In 2006 is ze ook in België waargenomen in
Knokke-Heist en Nieuwpoort. De blaasjeskrab Hemi
grapsus sanguineus er\ de verwante penseelkrab
Hemigrapsus takanoiz\]n heel talrijk aanwezig langs
onze kust, zowel in het intergetijdengebied ais dieper
in zee. Er bestaat geen twijfel dat deze exoten onze
plaatselijke systemen beïnvloeden, hoewel er nog geen
sluitende studies zijn. Het zijn beiden predatoren van
allerlei ongewervelden en ze treden in competitie met
de inheemse krabbenfauna.

Wetenschappelijke naam
Hemigrapsus sanguineus de Haan, 1835

Oorspronkelijke verspreiding
De blaasjeskrab Hemigrapsus sanguineus leefde oorspronkelijk enkel langs de Oost-Aziatische kusten,
van het Russische eiland Sachalin to t Taiwan [1].

Eerste waarneming in België
De eerste waarneming van de blaasjeskrab in het studiegebied vond plaats nabij Hoedekenskerke in het
Nederlandse deel van de Westerschelde, op 13 augustus 2004. Hier werden op het ponton van de
veerboot - tussen mosselen - 3 blaasjeskrabben aangetroffen [2]. In België werd op 20 juli 2006 - op een
golfbreker in Knokke-Heist - voor het eerst een blaasjeskrab gevangen door spelende kinderen:
gewapend met geopende mosselen aan een touwtje, oogstten de kinderen 150 strandkrabben Carcinus
maenasen 1 vrouwelijke blaasjeskrab [3].

Verspreiding in België
Na de eerste waarneming in 2006 voorspelde men dat de blaasjeskrab in de erop volgende jaren
algemeen zou worden aan Belgische kust [3]. Dit werd bekrachtigd toen de soort een maand later op
verschillende plaatsen in Nieuwpoort werd verzameld, zowel onder de rotsblokken van een
strandhoofd, ais op het westelijke staketsel [4]. Anno 2008 bleek de blaasjeskrab inderdaad talrijk
aanwezig over de hele kustlijn: de soort komt vooral voor in en rond havens - zoals in Nieuwpoort en
Oostende - maar werd ook al waargenomen in de Oostendse Spuikom. Ook op de strandhoofden van
Koksijde en Raversijde werd de soort al gezien, en zelfs langs de oevers van de Schelde is het geen
onbekende [5]!

-238-

Geleed pot igen - blaasjeskrab
Hem igrapsus sanguineus

Verspreiding in onze buurlanden
De blaasjeskrab werd op Europees grondgebied ongeveer gelijktijdig in Frankrijken Nederland
gevonden. De eerste waarneming gebeurde op 21 augustus 1999 in de Nederlandse Oosterschelde.
Acht dagen later werden in het Franse Le Havre voor het eerst blaasjeskrabben gesignaleerd. In
Nederland werden dat jaar slechts 2 mannetjes gevonden gevolgd door 3 jaren zonder waarnemingen.
In Le Havre daarentegen was de populatie al zo groot, dat men vermoedt dat de blaasjeskrab hier al
minstens sinds 1998 aanwezig is [6]. Tegen 2008 had de blaasjeskrab zich over grootste deel van de
Franse zijde van het Engelse Kanaal verspreid [7].
In Nederland duurde het to t april 2003 vooraleer er nieuwe exemplaren gesignaleerd werden, op de
pier van de Hoek van Holland (aan de monding van de Maas, nabij Den Haag) [8]. Sinds 2004 wordt deze
exoot regelmatig waargenomen in de Delta regio, voornamelijk in de Ooster- en Westerschelde [2,8,9].
De blaasjeskrab is sinds augustus 2001 ook geïntroduceerd in de Middellandse zee, meer specifiek aan
de Adriatische kust [10]. Gezien dit to t op heden de enige waarneming is, lijkt de soort zich er niet
permanent gevestigd te hebben [7]. Ondertussen breidde de blaasjeskrab zijn areaal in 2007 ook verder
noordwaarts uit, to t in het zuidwesten van de Duitse Waddenzee [11 ].
De soort komt nu in Europa versnipperd voor in de regio tussen de Franse zijde van het Engelse Kanaal
en het Duitse Nedersaxen [7].

Wijze van introductie
Men is er nog niet aan uit hoe deze soort aan de Europese
kusten is terechtgekomen. Zoals bij vele soorten het geval
is, kan ook deze soort onze kusten op verscheidene wijzen
zijn binnengevallen. Ook kan men niet uitsluiten dat de
soort onafhankelijke introducties gekend heeft, mogelijk
op verschillende manieren. Zo kan het zijn dat er larven
van de blaasjeskrab in het ballastwater van vrachtschepen
getransporteerd werden. Ook is het mogelijk dat juveniele
blaasjeskrabben - die zich in de aangroeilaag op de romp
van transportschepen verstopt hebben - aan de basis
stonden van enkele van de Europese populaties. Men
vermoedt ook dat larven of juveniele krabben zich tussen
© Filip Nuyttens
de schelpen kunnen schuilhouden tijdens het transport
van oesterbroed uit Japan. Transportschepen verklaren de
eerste waarnemingen nabij grote internationale havens, terwijl oesterimport de introducties nabij
oester kwekerijen kan verklaren [6,10].
Een natuurlijke introductie via de Atlantische Oceaan vanuit de Verenigde Staten is onmogelijk. Onder
optimale omstandigheden hebben de vrijlevende larven ongeveer dertig dagen nodig om zich to t krab
te ontwikkelen, en deze ontwikkelingsperiode is gewoon te kort om de Atlantische oversteek te maken
via zeestromingen [10].
Binnen Europa kan de soort zich vanuit reeds gevestigde populaties - bijvoorbeeld in Frankrijk-wel op
natuurlijke wijze gaan uitbreiden naar omliggende gebieden, en dit zowel in noord- ais zuidwaartse
richting. Dit is misschien het geval voorde Belgische situatie, waar zowel introductie vanuit Frankrijk ais
vanuit de Ooster- of Westerschelde mogelijk is [3,6].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Blaasjeskrabben vind je vooral op beschutte plaatsen tussen rotsen, op strandhoofden en pieren, waar
ze bescherming zoeken tegen golfwerking en natuurlijke vijanden. De talrijk aanwezige strandhoofden
en pieren aan de Belgische kust vergemakkelijken bovendien de lokale verspreiding [3,12].
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De blaasjeskrab leeft in de zone tussen de laag- en hoogwaterlijn, ook wel het intertidaal genoemd. Af
en toe worden exemplaren teruggevonden in open water, maar dan steeds dichtbij de kust. De soort
neemt echter ook de zone in boven de hoogwaterlijn (de 'spatzone'of het 'hoog littoraal') [1,13]. Deze
spatzone komt enkel bij springtij en stormen onder water te staan. Het is een gebied vol gevaren,
althans vanuit het standpunt van een manene krab: predatoren liggen er op de loer en er zijn grote
schommelingen in temperatuur, zoutgehalte en vochtigheid. Er is echter geen enkele lokale
krabbensoort die in deze zone vertoeft en de blaasjeskrab kent er dan ook geen competitie [6,13].
De blaasjeskrab stelt weinig eisen aan zijn leefomgeving en kan zich gemakkelijk aanpassen. De soort
verdraagt zowel lage ais hoge temperaturen en zoutgehaltes. De krab voedt zich voornamelijk met
plantaardig materiaal, maar verorbert ook zeepokken, vlokreeftjes, pissebedden, borstelwormen en
mosselen [1,13].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Vanuit gevestigde Europese populaties kunnen
verderop gelegen gebieden gekoloniseerd worden via
de natuurlijke verspreiding van de larven en door de
scheepvaart tussen Europese havens [3,6].
De blaasjeskrab produceert to t 40 000 eitjes per keer en
kan to t drie broedsels per broedseizoen maken, wat de
verspreiding van de soort vergemakkelijkt. De
heersende temperatuur speelt hierbij wel een grote rol:
in koud water is het voortplantingsseizoen namelijk
korter, zijn er minder opeenvolgende broedsels en
ontwikkelt de blaasjeskrab zich ook trager. Ook het
zoutgehalte blijkt belangrijk in de ontwikkeling van de
blaasjeskrab. Bij een zoutgehalte van minder dan 25
© Filip Nuyttens
PSU kan de metamorfose van het laatste larvenstadium
to t volwassen krab niet doorgaan [13], hoewel volwassen krabben zoutgehaltes tot beneden de 10 PSU
zonder veel problemen kunnen verdragen [6]. Ter vergelijking: het zeewater in onze Noordzee heeft een
gemiddeld zoutgehalte van 35 PSU.

m

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
De voedsel- en omgevingsvereisten van de blaasjeskrab overlappen behoorlijk met die van jonge
strandkrabben Carcinus maenas. Blaasjeskrabben schrikken er zelfs niet voor terug om jonge
strandkrabben aan te vallen, te verslaan en op te peuzelen. De blaasjeskrab kent in Europa en NoordAmerika geen parasieten [14]. Dit in tegenstelling to t de strandkrab die wel geteisterd w ordt door een
parasiet gekend ais het krabbenzakje Sacculina carcinium ]. Krabben die met deze parasiet besmet zijn
kunnen niet meer vervellen en zich niet meer voortplanten.
De blaasjeskrab kan tevens in competitie treden met de - eveneens niet-inheemse - penseelkrab
Hemigrapsus takanoi. Deze laatste is echter kleiner en heeft meer beschutting nodig, waardoor hij in
sommige gebieden wel eens het onderspit zou kunnen delven [1,2]. De penseelkrab zal echter niet
helemaal verdwijnen, aangezien hij in de meer beschutte, slibrijkere regio's beter gedijt dan de
blaasjeskrab [15].
In de Verenigde Staten blijkt de blaasjeskrab een lege niche te bewonen. Op de locaties waar hij het
meest voorkomt, blijkt hij geen negatieve impact te hebben op de inheemse krabben populaties.
Integendeel: grote aantallen blaaskrabben gaan er hand in hand met een hoge soortenrijkdom [16].
Verder wordt er geopperd dat de blaasjeskrab mogelijk een effect heeft op commerciële soorten zoals
mosselen, oesters, strandgapers en op de groei van wieren door een overvloedige consumptie van deze
soorten [14,17].

-240-

Geleedpotigen - blaasjeskrab
Hemigrapsus sanguineus

Er zijn tot nu toe geen maatregelen bekend om de invasie van de blaasjeskrab in te perken - noch in
Noord-Amerika, noch in Europa.

Specifieke kenmerken
De blaasjeskrab heeft een bijna vierkant rugschild met een rood- to t donkerbruine kleur en lichtere
groenachtige vlekken. De zijranden van het rugschild hebben drie tanden. Op de scharen zijn paars
rode vlekken aanwezig, terwijl op de andere poten afwisselend licht/donkere banden waar te nemen
zijn. De mannetjes hebben tussen de vingers van hun scharen een blaasje, waar ze hun naam aan te
danken hebben. Bij het vrouwtje zijn deze blaasjes echter niet aanwezig!
De mannetjes worden gemiddeld 4,3 centimeter breed, terwijl de vrouwtjes gemiddeld net geen 4
centimeter worden. Het rugschild w ordt maximaal 5 centimeter breed [3].

© Peter H. van Bragt
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De blaasjeskrab lijkt sterk op de penseelkrab Hemigrapsus
takanoiert kan er gemakkelijk met verward worden. De
penseelkrab heeft echter een meer effen kleurenpatroon en is
eerder bruingroen, hoewel jonge exemplaren toch w itte vlekken
kunnen vertonen. De soorten kunnen ook van elkaar
onderscheiden worden door hun grootte. Met een gemiddelde
rugschildbreedte van 3,5 centimeter voor de mannetjes van de
penseelkrab is deze dus kleiner dan de blaasjeskrab. Verder heeft
de penseelkrab geen rode vlekken op de bovenzijde van zijn
scharen en bezit het mannetje een tu f haartjes, waar bij de
blaasjeskrab het blaasje voorkomt [1,3].

Linker schaarpoot van een blaasjeskrab
(boven) en een penseelkrab (onder).
Bron: d'Udekem d'Acoz & Faasse (2002) [1 ]

Weetjes
Aan valleeeuuuuh!
Strandkrabben die net een prooi bemachtigd hebben, worden vaak aangevallen door blaasjeskrabben.
Zij gaan de strandkrabben niet te lijf met hun scharen, zoals je misschien wel zou verwachten, maar ze
verdrijven de strandkrabben echter door stoten uit te delen met hun looppoten [18].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Blaasjeskrab - Hemigrapsus sanguineus. Niet-inheemse soorten
van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. I/U Z Inform ation Sheets, 18.
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 6 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Marco Faasse
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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Penseelkrab
De penseelkrab Hemigrapsus takanoiVwam oor
spronkelijk enkel voor in de noordwest-Pacifische
regio, maar werd via transportschepen - ais larven in
het ballastwater of in de aangroeilaag op de romp naar Europa gebracht. Het kleine krabbetje werd
voor het eerst gevestigd waargenomen in Europa in
maart 1994 nabij La Rochelle, in Frankrijk. De eerste
waarnemingen in België dateren van 19 augustus
2003 in de haven van Oostende. De penseelkrab en
de nauw verwante blaasjeskrab Hemigrapsus
sanguineus zijn nu zeer talrijk langs onze kust. Het
zijn beiden wiereneters en predatoren van allerlei
ongewervelden.
© Jean-Paul Vanderperren

Wetenschappelijke naam
Hemigrapsus takanoiAsakura & Watanabe, 2005

Oorspronkelijke verspreiding
De penseelkrab - ook wel borstelkrab genoemd - kwam oorspronkelijk enkel voor langs de OostAziatische kusten, van het Russische Sachalin to t in Taiwan [1], Hij komt hier algemeen voor langs
rotskusten, onder stenen en in de modder tussen de hoog- en laagwaterlijn [2].

Eerste waarneming in België
De eerste waarneming van de penseelkrab in het studiegebied vond plaats op 9 december 2001 nabij
Rhittem, aan de oostelijke oever van de Nederlandse Westerschelde [3]. De eerste waarneming in België
vond plaats op 19 augustus 2003 op een eerder verrassende locatie, namelijk tussen mosselkluiten
vanop de pontons in het Montgomerydok van de Oostendse jachthaven. Gewoonlijk komen
penseelkrabben voor in intergetijdengebieden onder rotsen en werden daardoor niet verwacht in de
jachthaven [4].

Verspreiding in België
De eerste vondst in Oostende leidde de volgende dag to t het opstarten van een inventarisatiecampagne, die meteen succesvol bleek: langs de oever van de Oostendse vaargeul (ten zuiden van het
oosterstaketsel) tro f men grote hoeveelheden penseelkrabben aan die zich onder de mosselen
verscholen hielden. Ook in Zeebrugge was het raak: op 21 augustus 2003 werden in het verbindingsdok
penseelkrabben aangetroffen, op een met mosselen bedekt rotsblok [4].
Deze inventarisatiecampagne bracht aan het licht dat de penseelkrab eind 2003 al vrij algemeen
voorkwam langsheen havens van België: zowel in Oostende, Zeebrugge, Blankenberge en Nieuwpoort
werd de exoot aangetroffen, alsook op strandhoofden in Duinbergen en in het Zwin [4]. Ook op de
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strandhoofden in Knokke-Heist komt deze niet-inheemse krab veelvuldig voor tussen de mosselbedden
[5]. Vandaag komt de penseelkrab ook in Antwerpen nabij Doei voor [6]. Algemeen kunnen we dus
stellen dat vrijwel alle harde substraten door deze exoot onder de voet gelopen worden.

Verspreiding in onze buurlanden
De eerste waarneming in Europa dateert van 14 augustus 1993 in het
Duitse Bremerhaven. Op de romp van een transportschip - dat auto's
uit Japan aanleverde - werden tussen de aangroeilagen 6 levende
penseelkrabbetjes aangetroffen. Men schatte dat het schip wellicht
enkele honderden exemplaren met zich mee moet gedragen hebben...
[1]. De eerste melding van een gevestigde populatie kwam echter niet
uit de haven van Bremerhaven, maar vanuit de Franse Golf van Biskaje
nabij La Rochelle in maart 1994. Het penseelkrabbetje breidde zijn
areaal hier snel uit en kwam eind 1996 in de Golf van Biskaje voor, van
© Jean-Paul Vanderperren
het Spaanse Laredo to t het Franse Fromentine. De soort werd hier snel heel algemeen en op sommige
plekken werden to t 20 krabbetjes per m2 aangetroffen [7]. Het Franse areaal werd verder uitgebreid en
in 1999 kwam deze exoot voor in Le Havre. Enkele jaren later (2006) werd een zeer dense populatiemeer dan 60 exemplaren per m2 - ontdekt nabij Duinkerke. In Bretagne blijft het penseelkrabbetje
echter grotendeels afwezig [8].
Het eerste Nederlandse exemplaar werd op 21 april 2000 verzameld, nabij het Sas van Goes in de
Oosterschelde [2]. Al snel bleek de soort heren der voor te komen in deOosterschelde. Vanaf eind 2001
nam men de penseelkrab waar in de Westerschelde [3] en toen reeds werd voorspeld dat deze
inwijkeling één van de meest algemene krabbensoorten in Nederlands zou worden [9]. Sinds 2006
werden eveneens exemplaren aangetroffen in de Nederlandse Waddenzee [10].
Op 2 december 2007 werden vervolgens de eerste penseelkrabbetjes van Duitsland ontdekt, in NoordDuitsland nabij Norddeich [11].
Voorlopig zijn er nog geen meldingen uit andere landen [8].

Wijze van introductie
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De penseelkrab zou in onze contreien verzeild zijn geraakt via de
scheepvaart. Enerzijds kunnen penseelkrabbetjes zich verstoppen
onder en tussen de aangroei van mosselen, oesters en wieren op
scheepsrompen [1 ] en zich zo vanuit havens verder verspreid hebben.
Anderzijds w ordt ook geopperd dat penseelkrabbetjes in het
ballastwater aanleiding hebben kunnen geven to t de populaties in
Europa [8]. Vooral de pleziervaart zou dan verantwoordelijk zijn
geweest voorde lokale verspreiding van de soort, alsook transport
van larven via de heersende zeestromingen.

Een andere mogelijkheid is dat deze niet-inheemse soort geïntroduceerd werd via de invoer van
Aziatische oesters naar La Rochelle of naar de nabijgelegen baai van Arcachon [7].
De penseelkrabben in België zijn waarschijnlijk afstammelingen van Nederlandse populaties [4].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Het penseelkrabbetje vindt in Europa een gelijkaardig klimaat terug ais in zijn oorsprongsgebied in
Japan en China. Deze exoot vestigt zich bij voorkeur onder stenen tussen de hoog- en laagwaterlijn, een
habitat dat talrijk voorkomt langs de Belgische "betonkust" met zijn vele havens, dijken en strandhoof
den [1 ]. In meer beschutte regio's zoals de Nederlandse Oosterschelde gedijen de krabbetjes nog beter
[5].
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De korte ontwikkelingstijd van de eitjes - soms slechts 12 dagen - de snelle ontwikkeling van larve tot
volwassen dier en de mogelijkheid tot het produceren van wel 6 broedsels per jaar stellen de soort in
staat gebieden snel te koloniseren [4].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Het is aangetoond dat deze kleine krabbetjes zich goed kunnen verstoppen tussen de aangroei op
scheepsrompen. Zeiljachten hebben wellicht een belangrijke rol gespeeld in het transport tussen België,
Nederland en het noorden van Frankrijk. Zeevarende schepen zorgen dan weer voor de uitbreiding van
het leefgebied op grotere schaal [4].
De penseelkrab heeft nood aan beschutte plekjes. Deze vindt hij in de vorm van schelpdierbanken,
strandhoofden en haveninfrastructuren. Waar deze niet voorhanden zijn - bijvoorbeeld op het strand zal de soort dus moeilijk kunnen overleven. Het feit dat de penseelkrab in het Schelde-estuarium
voorkomt, bewijst dat hij goed bestand is tegen verlaagde zoutgehaltes [4].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
De penseelkrab kan in hoge aantallen voorkomen: to t 60
individuen per m2 [8]. Er bestaat geen twijfel dat een nietinheemse soort die al na enkele jaren al in zulke grote
aantallen voorkomt, de plaatselijke systemen beïnvloedt. De
harde substraten langs onze kust kennen een aantal
inheemse krabbensoorten, die er met de penseelkrab een
ongevraagde buur bij kregen.
Penseelkrabben worden vaak aangetroffen in het gezelschap
van onvolwassen strandkrabben Carcinus maenas. Beide
soorten zijn opportunisten wat betreft habitat- en
voedselkeuze. Het is dan ook de vraag of er in de loop der
tijd uitsluiting zal optreden van deze of misschien zelfs
meerdere inheemse krabbensoorten ais gevolg van
competitie voor beperkte ruimte en voedselbronnen [4,12].
Inmiddels is op vele locaties langs de Nederlandse
Oosterschelde weer een stijging van het aantal
strandkrabben te zien, terwijl de penseelkrab populaties er
weer afnemen. Geregeld wordt waargenomen dat grote
exemplaren van strandkrabben zich voeden met
penseelkrabben [13].
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Maatregelen om de opmars van deze exoot te stuiten zijn niet
voor de hand liggend en werden vooralsnog niet bedacht, laat
staan uitgevoerd. Hierdoor zijn ecologische verschuivingen in
de inheemse fauna en flora op termijn niet uit te sluiten [14].

Specifieke kenmerken
De penseelkrab is een vrij kleine krabbensoort. Het rugschild (carapax) is eerder vierkant van vorm en
wordt maximaal 28 millimeter breed. Aan beide zijkanten van het rugschild zijn drie tanden aanwezig
[14]. Mannetjes hebben grotere scharen dan de vrouwtjes, met een plukje sponsachtig haar. Het
rugschild is bruin-, groen-, of grijskleurig en de onderzijde van het lichaam is witachtig. Jonge
exemplaren hebben soms grote witte vlekken op het rugschild [7,14].
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De penseelkrab kan verward worden met de nauw verwante blaasjeskrab Hemigrapsus sanguineus, een
meer recente met-inheemse soort aan de Europese kusten. Deze laatste soort heeft een meer gevlekt
rugschild en een leerachtige blaas in plaats van het plukje haar op de scharen.
De penseelkrab is weinig veeleisend: de soort gedijt op vrijwel alle locaties waar harde substraten
aanwezig zijn die enige beschutting bieden, van bovenaan to t halfweg in het intergetijdengebied. Een
enkele keer kan deze krab verder in zee worden aangetroffen. Er zijn waarnemingen verricht to t 10
meter diepte [4].

Weetjes
Oude vrienden
Het valt op dat op plaatsen waar veel Japanse oesters Crassostrea gigas voorkomen, de penseelkrab
doorgaans ook massaal aanwezig is. Misschien is dit wegens een overlap in habitatkeuze, maar het is
ook mogelijk dat de krabben zich voeden met jonge oesters (oesterbroed) [4]. Vele duizenden
kilometers van "huis" komen beide soorten dus opnieuw samen voor.

Blijven o f wegtrekken?
Strandkrabben Carcinus maenas zoeken in de koudere wintermaanden doorgaans dieper water op,
weg van het strand. Penseelkrabben daarentegen trekken niet weg. Door de kou worden ze echter
sloom. Ze leiden 's winters dan ook een meer teruggetrokken bestaan [4].

Ren voorje leven i
Wat opvalt is dat de platte, gladde penseelkrabbetjes veel vaker wegrennen van gevaren bijvoorbeeld een wandelaar die een steen optilt - dan de inheemse strandkrabben Carcinus maenas.
Strandkrabben zullen zich vaker in het sediment ingraven [4].

Borstelkrab o fpenseelkrab?
Nadat bleek dat de krabbensoort Hemigrapsus pe nicilla tu s'^ Frankrijk wijdverspreid voorkwam
kreeg hij in 1998 de Nederlandse naam borstelkrab, vanwege de borstelachtige beharing op zijn
schaarpoten [14]. Na de eerste waarnemingen ervan in Nederland in 2000 werd hij penseelkrab
gedoopt, afgeleid van de Latijnse soortnaam peniciHatus[2]. Onder deze laatste naam werd de soort
ook bekend in onze streken. Echter, in 2005 werden de 2 vormen opgesplitst in 2 verschillende
soorten. De ene vorm behield de naam Hemigrapsus penicillatus, de andere vorm werd omgedoopt
to t Hemigrapsus takanoi. De soortnaam £3^ 3/ 70 / verwijst dan naar de naam van de wetenschapper
die deze vorm ais eerste ontdekte [15]. Toen bleek dat Hemigrapsus takanoi, en niet Hemigrapsus
penicillatus de soort is die in Europa werd geïntroduceerd, kwam men to t de conclusie dat men de
penseelkrab in het Nederlands naar de verkeerde soort genoemd heeft. Omdat de naam penseelkrab
echter reeds ingeburgerd is blijven we vandaag een verkeerde naam hanteren, hoewel er met
borstelkrab er een correctere naam voorhanden is.

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Penseelkrab - Hemigrapsus takanoi. Niet-inheemse soorten van
het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLiZInform ation Sheets, 59. Vlaams Instituut
voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 6 pp.
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Kaspische aasgarnaal
De Kaspische aasgarnaal Hemimysis anomala komt van
nature voor in de Kaspische en Zwarte Zee en in rivieren
in Rusland, waar veel losse stenen of kleiige oevers met
holten aanwezig zijn. De soort werd ais visvoedsel geïn
troduceerd in een aantal wateren van de voormalige
Sovjet-Unie. De populaties breidden echter verder uit en
koloniseerden Europese wateren. Op 12 oktober 1999
werd de Kaspische aasgarnaal waargenomen in een
brakwatervijver vlakbij de Antwerpse haven. De Kaspi
sche aasgarnaal is een efficiënte alleseter die kan gedijen
in zowel stilstaand ais stromend water. Doordat de Kaspi
sche aasgarnaal niet kan overleven in water met een
hoog zoutgehalte, wordt zijn verspreiding echter
beperkt tot brakke riviermondingen.
© Ron Offermans

Wetenschappelijke naam
Hemimysis anomala G.O. Sars, 1907

Oorspronkelijke verspreiding
De Kaspische aasgarnaal Hemimysis anomala komt van nature voor in de Kaspische en Zwarte Zee en in
de rivier Don (Rusland). Deze aasgarnaal geeft de voorkeur aan een leefomgeving of habitat met veel
losse stenen of kleiige oevers met holtes [1 ]. De soort werd later ais visvoedsel geïntroduceerd in een
aantal wateren in de voormalige Sovjet-Unie (inclusief Litouwen). De populaties breidden echter uit en
bereikten algauw de Baltische Zee [1 ].

Eerste waarneming in België
Op 12 oktober 1999 werd de Kaspische aasgarnaal voor het eerst waargenomen in de brakwater-vijver
"Galgenweel", vlakbij de Antwerpse haven in het Schelde-estuarium [2]. Deze vijver staat via een sluis in
verbinding met de Zeeschelde, naar waar het water bij een te hoog peil kan weglopen.

Verspreiding in België
Naast de waarnemingen in het Galgenweel, werd de soort nog op een aantal plaatsen teruggevonden.
In 2004 werd namelijk een exemplaar gevonden in een koelwatertankvan het chemiebedrijf BASF,
gelegen in de haven van Antwerpen [3], en twee jaar later - in 2005 - kwamen nog twee waarnemingen
binnen uit de Schelde nabij de Belgisch-Nederlandse grens [4]. Nochtans wordt deze soort slechts
zelden gedetecteerd in de Zeeschelde, wat kan wijzen dat de soort hier geen optimale omstandigheden
vindt [5].
De soort werd eveneens opgemerkt in een sloot nabij de haven van Oostende [6].
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Verspreiding in onze buurlanden
Vanuit Rusland en Litouwen verspreidde de soort zich rond 1990 in de Baltische regio en bereikte in
1992 Finland. Via de Donau zou de Kaspische aasgarnaal via Hongarije, Oostenrijken Slovakije in 1997 in
de Rijn terechtgekomen zijn [7,8]. Men kan echter niet uitsluiten dat de soort ook in de Rijn terecht
kwam via ballastwatertransport vanuit de Baltische regio.
De Kaspische aasgarnaal werd voor het eerst in Nederland waargenomen in juni 1997, nabij Amsterdam
[9]. Wetenschappers vonden de soort in magen van vissen uit de Rijn nabij Nijmegen en uit het
Haringvliet (Rotterdam) [10]. Ook in de Biesbosch (gelegen tussen Maas en Rijn) en in de rivieren Maas
en Waal werden exemplaren van deze soort waargenomen [11]. Haringvliet uitgezonderd, betreffen de
waarnemingsplaatsen telkens zoetwatermilieus.
In 2005 werd de Kaspische aasgarnaal ook waargenomen in het Verenigd Koninkrijk, en de laatste jaren
vestigde de soort zich zelfs in Scandinavië [8]. In het Verenigd Koninkrijk was het echter lange tijd een
raadsel hoe de soort de afgesloten gebieden in Nottinghamshire heeft gekoloniseerd. Men kon maar
twee mogelijkheden bedenken. Het eerste aanknopingspunt is de jaarlijkse internationale roeiwedstrijd,
waarbij men ervan uitgaat dat de roeiboten verstekelingen meebrachten; een tweede mogelijkheid is
dat de exoot er werd binnengebracht ais levend aas door sportvissers [8]. Men verwacht dat deze
aasgarnaal nog in andere brakwaterbassins langs de Europese kusten populaties zal opbouwen [2,8,9].
Zo werden recent (2004 en 2005) nog hoge aantallen van de soort waargenomen nabij Gdansk (Polen,
Baltische Zee) [1].

Wijze van introductie
De Kaspische aasgarnaal is in onze streken beland via gebiedsuitbreiding vanuit Nederland. Deze
aasgarnaal kan op twee verschillende manieren in Nederland terecht gekomen zijn: enerzijds via
gebiedsuitbreiding vanuit de Donau of de Rijn of anderzijds via ballastwater van schepen komende van
de Zwarte Zee o f de Baltische regio [12].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Dankzij een aantal kenmerken is de Kaspische aasgarnaal in staat
om snel nieuwe gebieden te koloniseren. Deze aasgarnaal is een
euryhaliene soort wat betekent dat hij geen strikte eisen stelt aan
het zoutgehalte van het water. Dit mag variëren van 0,5 to t 18
PSU [1]. Ter vergelijking, het zeewater in de Noordzee heeft een
zoutgehalte van ongeveer 35. Deze soort zal in zeewater dus niet
kunnen overleven. De Kaspische aasgarnaal is een efficiënte
alleseter, die zowel kan gedijen in stilstaand ais stromend water
© Ron Offermans

[8 ].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
De soort heeft in het verleden al zo'n grote afstanden weten te overbruggen, dat we er vanuit kunnen
gaan dat hij zich via het ballastwater van schepen verplaatste. Een verdere verspreiding zou opnieuw op
deze manier kunnen gebeuren.
De Kaspische aasgarnaal heeft overdag beschutting nodig in de vorm van spleten o f holtes [1 ]. Dit
habitat moet dus aanwezig zijn voor de overleving van de soort. Doorgaans vormt dit echter geen
probleem, omdat de meeste waterpartijen dergelijke schuilplaatsen hebben.
Ais het zoutgehalte stijgt boven 18 PSU, kan de soort niet meer gedijen. Deze aasgarnaal zal zich dus
enkel kunnen verspreiden in zoete en brakke milieus. Gezien West-Europa een sterk verbonden netwerk
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van beken, rivieren en kanalen heeft, kan de soort zijn leefgebied dus nog sterk uitbreiden. Ook de
oorsprongsgebieden van deze soort - de Kaspische en Zwarte Zee - hebben een lager zoutgehalte (2 tot
maximaal 20 PSU) dan de Noordzee( 34-35 PSU) [13].
Deze aasgarnaal werd ook bewust verplaatst en uitgezet ais levend aas voor vissers [8].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
De Kaspische aasgarnaal is een alleseter of omnivoor, maar heeft een sterke voorkeur voor watervlooien
(Anomopoda) [2]. Wetenschappers merkten onder andere een sterke achteruitgang van watervlooien,
mosselkreeftjes (Ostracoda), raderdiertjes (Rotifera) en ongewervelde predatoren in wateren waar de
Kaspische aasgarnaal is binnengedrongen [11], Hierdoor zou de introductie van deze exoot gevolgen
kunnen hebben voor de soortsamenstelling van het zoöplankton (dit zijn dierlijke organismen die vrij in
de waterkolom leven) [2].

Specifieke kenmerken
Volwassen dieren hebben doorgaans een lichaamslengte van 5,5
to t 12,5 millimeter. Op het lichaam bevinden zich vaak sterk rood
gepigmenteerde vlekjes, die deze soort de bijnaam 'bloedrode
aasgarnaal' opleverde. Een overzicht van de detail ken merken voor
een correcte determinatie van deze soort zijn te vinden in de
literatuur [1,9]. Zoals bij alleaasgarnalen het geval is, houdt het
wijfje de weinige eieren (maximum 30) bij zich in een broedbuidel
o f marsupium. Aasgarnalen doen dus aan geslachtelijke
voortplanting, gecombineerd met broedzorg [8].
© Ron Offermans

Weetjes
's Nachts is de kust veilig
De Kaspische aasgarnaal doet aan verticale diurnale migratie. Dit betekent dat deze diertjes zich
overdag bij de bodem ophouden (tot 30 meter diep), waarbij ze de veiligheid van spleten en holtes
opzoeken, 's Nachts stijgen ze dan in grote aantallen in de waterkolom, zelfs to t aan het
wateroppervlak [11]. Deze verborgen levenswijze overdag maakt de studie van de geografische
verspreiding moeilijk [11]. Idealiter dient men dan ook 's nachts stalen te nemen, wil men de
aanwezigheid van deze soort met zekerheid kunnen vaststellen.

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Kaspische aasgarnaal - Hemimysis anomala. Niet-inheemse
soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. I/U Z Inform ation Sheets,
8. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 4 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Jan Soors
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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Estuariene poliepvlo
Van oorsprong komt de estuariene poliepvlo Incisocalliope
aestuarius voor In riviermondingen langs de Atlantische kust
van Amerika. Via schepen - ais aanhechting op de romp of in
het ballastwater - werd deze soort geïntroduceerd in Europa.
De eerste waarneming in België vond plaats in de Zeeschelde
in oktober 1996. Deze vlokreeft komt enkel voor in het brakke
water van estuaria. Opmerkelijk is dat de soort in de Westerschelde bijna uitsluitend voorkomt in associatie met hydroïdpoliepjes, een habitat dat nauwelijks door inheemse vlokreeften wordt benut.

© Marco Faasse
(www.acteon.nl)

Wetenschappelijke naam
Incisocalliope aestuarius (Watling & Maurer, 1973)

Oorspronkelijke verspreiding
De oorspronkelijke verspreiding van de estuariene poliepvlo strekt zich uit over riviermondingen
langsheen de Amerikaanse oostkust, tussen Delaware en Georgia [1 ].

Eerste waarneming in België
De eerste Belgische waarneming van de estuariene poliepvlo vond plaats in de Zeeschelde nabij de
Nederlandse grens en dateert van oktober 1996 [1], De exemplaren werden aanvankelijk verkeerdelijk
ais Pleusymtes g/abergedeterm'meerd [2]. Omdat het zeer onwaarschijnlijk is dat deze soort zich in de
Zeeschelde kan handhaven, werd d it materiaal herbekeken en zo bleek dat het eigenlijk de estuariene
poliepvlo betrof [1].
Uit nieuwe analyses van oude stalen [3] bleek dat de estuariene poliepvlo reeds in 1991 in ons
studiegebied aanwezig was in het brakke deel van de Westerschelde, maar ook hier verkeerdelijk ais
Pleusymtes glaber gedetermineerd werd [1 ]. In de 1988-1991 werd in het oostelijke deel van de
Nederlandse Westerschelde - tussen Saeftinghe en de Belgische grens - reeds een hoge densiteit van
exemplaren teruggevonden die ais Pleusymtes g/abergedeterm \r\eerd werden [4]. Daar deze
exemplaren niet herbekeken werden, kan er echter niet met zekerheid gezegd worden dat hier
eveneens de estuariene poliepvlo betrof [1 ].

Verspreiding in België
Anno 2003 reikte het gekende verspreidingsgebied van de estuariene poliepvlo in het Scheldeestuarium van Baarland (30 kilometer stroomopwaarts van de monding) tot in Doei (5 kilometer
stroomopwaarts van de Belgisch-Nederlandse grens) [1],
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Deze poliepvlo wordt in de Westerschelde vooral waargenomen in modderige poeltjes, tussen stenen
net boven de laagwaterlijn en vastgehecht op hydroïdpoliepjes (voornamelijk poliepen van gedraaide
zeedraad Hartlaubella gelatinosa). In de Westerschelde hechten deze poliepen zich vast op nietinheemse Japanse oesters Crassostrea gigas. Er vonden eveneens enkele waarnemingen van de
estuariene poliepvlo plaats op stenen op een diepte van 5 to t 9,5 meter [1],
In de Zeeschelde blijft de soort vooralsnog een zeldzame soort die enkel onder de laagwaterlijn is
aangetroffen. In de Zeeschelde lijkt de soort minder afhankelijk te zijn van de aanwezigheid van
hydroïdpoliepjes. Na 2002 is de soort hier niet meer teruggevonden [5].

Verspreiding in onze buurlanden
In Europa is de estuariene poliepvlo voorlopig enkel gekend in het Schelde-estuarium [6]. Er wordt
vermoed dat deze exoot in de toekomst ook in andere Europese estuaria zal voorkomen [1 ].

Wijze van introductie
De estuariene poliepvlo heeft de Schelde wellicht bereikt door zich vast te hechten aan scheepsrompen
o f via het ballastwater van schepen [1], Omdat de larven van vlokreeftjes zich niet efficiënt verspreiden
zal het Europese verspreidingsgebied van deze vlokreeftsoort gefragmenteerd zijn [1],

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
De verspreiding van de estuariene poliepvlo in de Schelde wordt voornamelijk in de hand gewerkt door
de aanwezigheid van artificiële harde substraten, zoals stenen voor oeverversterking en kademuren.
Deze vlokreeft komt bij ons voor in associatie met hydroïdpoliepen die zich op deze vaste substraten
gevestigd hebben. Omdat dit habitat amper benut wordt door inheemse soorten ondervindt de
estuariene poliepvlo bij ons nauwelijks concurrentie [1],

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
In het oorsprongsgebied - de Amerikaanse oostkust - kan men de estuariene poliepvlo terugvinden in
brakwatergebieden met zoutgehaltes variërend van 10 to t 33 PSU. Daarnaast kan deze exoot
temperaturen tussen -2 en 29 °C verdragen. Door zijn vermogen om grote verschillen in het zoutgehalte
en de temperatuur te tolereren, kan hij aarden in een brede waaier aan habitats [1 ].
De estuariene poliepvlo hecht zich krachtig vast op de verticale delen van hydroïdpoliepkolonies. De
structuur van de monddelen zou suggereren dat deze exoot ais parasiet op deze kolonies leeft. Dit
vlokreeftje w ordt vooral aangetroffen vastgehecht aan gedraaide zeedraad Hartlaubella gelatinosa, een
hydroïdpoliepsoort die bijna exclusief voorkomt op Japanse oesters Crassostrea gigas. Deze laatste - ook
niet-inheemse soort - heeft zich ondertussen to t diep in het Schelde-estuarium kunnen vestigen op de
veelvuldig aanwezige artificiële harde substraten, waarna de vestiging van gedraaide zeedraad en later
de estuariene poliepvlo mogelijk werd [1],
De afwezigheid van de estuariene poliepvlo tussen hydroïdpoliepen in de haven van Walsoorden
(Nederlandse Westerschelde) suggereert dat de voorkeur van deze soort uitgaat naar snelstromend
water, zoals die in de vaargeul. Het echter is niet uitgesloten dat andere ongunstige omstandigheden in
de haven aan de basis van zijn afwezigheid liggen [1 ].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Het is niet gekend welke effecten deze soort op zijn omgeving heeft.
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Specifieke kenmerken
De estuariene poliepvlo is met het blote oog moeilijk van andere vlokreeftsoorten te onderscheiden.
Microscopisch gezien onderscheidt de estuariene poliepvlo zich door de afwezigheid van een tand op
de rug ter hoogte van de pootjes [1 ].
In tegenstelling to t de inheemse vlokreeftjes is deze soort nauw verbonden met hydroïdpoliepen zoals
gedraaide zeedraad Hartlaubella gelatinosa. Bij het verzamelen van deze zeedraadkolonies vertoont
deze vlokreeft een typische vluchtreactie door naar het midden van de kolonie te kruipen. Door zijn
donkerbruine kleuren lichtbruine strepen en vlekken is deze exoot moeilijk te onderscheiden tussen de
hydroïdpoliepkolonies [1],

Weetjes
Zoek de fout...
De determinatie van vlokreeftjes is op zich geen gemakkelijke taak. Gezien de estuariene poliepvlo
van nature niet in onze streken voorkwam, werd de soort niet vermeld in de Europese
determinatiegidsen. Bijgevolg werden de exemplaren uit de Schelde aanvankelijk verkeerd
gedetermineerd ais Pleusym tesg/aber[2] en Parapleustesassimi/is[3]. Door het zorgvuldig bewaren
van de stalen, kon men op een later tijdstip nog correcties uitvoeren. De heridentificaties werden
gedaan omdat de ecologische voorkeuren (zoutgehalte en temperatuur) van de veronderstelde
soorten niet overeenkwamen met hun gekende verspreiding [1],

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011 ). Estuariene poliepvlo - Incisocalliope aestuarius. Niet-inheemse
soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. I/U ZInform ation Sheets, 64.
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 4 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Jan Soors
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I Grote roze zeepok
De grote roze zeepok Megabalanus coccopoma was
oorspronkelijk enkel te vinden langs de westkusten van
Centraal- en Zuld-Amerlka. Deze zeepok werd In Europa
voor de eerste maal waargenomen In 1851, op de romp
van een schip aangemeerd in Le Havre, Frankrijk. Bij ons
nam men deze exoot voor het eerst waar in 1997 op boei
en vóór de Belgische kust. De grote roze zeepok is een
opportunistische soort en maakt deel uit van de vaste
aangroeigemeenschap van scheepsrompen en andere
harde oppervlakken. Bovendien treedt deze zeepok in
competitie met inheemse zeepokken.

© Marco Faasse (www.acteon.nl)

Wetenschappelijke naam
Megabalanus coccopoma (Darwin, 1854)

Oorspronkelijke verspreiding
Oorspronkelijk kwam de grote roze zeepok enkel voor langs de Centraal- en Zuid-Amerikaanse kusten
van de tropische Stille Oceaan [1], Deze zeepok is een opportunistische soort die zich het best vestigt in
recent verstoorde gebieden, op scheepsrompen, boeien of op grote kreeftachtigen in de lage
intergetijdenzone to t op een diepte van maximaal 100 meter [2],

Eerste waarneming in België
Tijdens een studie over de aangroeigemeenschap op boeien voor de Belgische kust, vond men in 1997
voor het eerst een tiental exemplaren van deze zeepok op een boei ter hoogte van de Kwintebank, op
zo'n 10 kilometer uit de kust voor Nieuwpoort [1 ].

Verspreiding in België
Sinds 1997 worden exemplaren van de grote rode zeepok gemeld in onze wateren, zowel op boeien ais
op drijvende voorwerpen [1,3,4,5],
In ons studiegebied werden in 2006 losliggende en lege exemplaren gevonden in een koelwaterinlaat
van de elektriciteitscentrale van Borssele langs de Nederlandse Westerschelde [6],

Verspreiding in onze buurlanden
De eerste waarneming voor Europa dateert van 1851, toen deze zeepok op de romp van een schip in Le
Havre (Noordwest-Frankrijk) werd gevonden [7],
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In Nederland dateert de eerste waarneming van de grote roze
zeepok van 1976, op boeien voor de kust van Terschelling in het
noorden van Nederland. Er werden toen een tiental exemplaren
verzameld. De identificatie liep echter niet van een leien dakje...
Oorspronkelijk werden deze levende zeepokken geïdentificeerd ais
het vulkaantje Balanus p e rfo ra tu s]^. Toen men enkele jaren later
dit materiaal herbekeek vermoedde men dat het ging om de
zeetulp Megabalanus tintinnabulum [9]. Nog later bleek ook dit
verkeerd te zijn en - na een derde onderzoek - stelde men vast dat
het eigenlijk ging om de grote roze zeepok Megabalanus
coccopoma [1 ].
Een volgende gerapporteerde waarneming voor Nederland kwam
Jo O'Keefe Copyright 2010
pas in 2004. Toen is een dood exemplaar aangetroffen op een
http://www.okeefes.org/
aangespoeld plastic vat bij Domburg in het zuidwesten van
Megabalanus_coccopoma/
Nederland [6]. Enkele jaren later, in 2006, zijn losliggende en lege
Megabalanus_coccopoma.htm
exemplaren gevonden in een koelwaterinlaat van de
elektriciteitscentrale van Borssele langs de Westerschelde. Wellicht zijn deze exemplaren gestorven door
te lage temperaturen [6]. In 2007 spoelde op het strand van Ter Heijde, nabij Den Haag, nog een
individu aan waarvan het echter niet duidelijk is of het om een dood of levend exemplaar gaat [10]. In
2009 werd deze exoot - levend - gesignaleerd in de Oosterschelde, nabij Bruinisse [11].
Naast Frankrijk en Nederland zijn er geen gerapporteerde meldingen van deze zeepok uit andere
buurlanden [12]. De soort komt echter regelmatig voor in de aangroeigemeenschap op schepen, maar
wordt dikwijls fout geïdentificeerd [13].

Wijze van introductie
In de literatuur worden twee mogelijke introductiewijzen vermeld.
Enerzijds kunnen volwassen individuen getransporteerd worden door
zich vast te hechten op scheepsrompen, waarbij de larven telkens op
andere bestemmingen vrijgelaten worden in de waterkolom. Anderzijds
kan transport van larven via het ballastwater optreden [1]. Deze laatste
mogelijkheid wordt echter in twijfel getrokken. De larven van deze
exoot zijn immers minder tolerant tegenover de algemene strenge
ballastwater-condities [2].
Bron: www.jackshells.org

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
De grote roze zeepok is een opportunistische soort en vestigt zich op allerhande harde ondergronden,
waarbij de voorkeur w ordt gegeven aan verstoorde en onbegroeide substraten [2]. Het is een snelle
groeier die to t 5 centimeter groot wordt - zowel in hoogte ais in diameter. Deze exoot treedt
gemakkelijk in competitie met andere soorten voor ruimte en voedsel [14].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Zoals alle zeepokken heeft de grote roze zeepok vrijzwemmende larven [14] die tot drie weken in de
waterkolom vertoeven en in die tijd meegenomen worden door de heersende stromingen [2]. Ook
vastgehecht op scheepsrompen kan deze zeepok op diverse plaatsen larven in de waterkolom vrijlaten.
Ais het milieu geschikt is, kunnen de larven zich vestigen [1 ]. Daar de grote roze zeepok een tropische
soort is, zal een koude watertemperatuur de verspreiding ervan beperken [14]. Bovendien is deze exoot
intolerant voor brak water [2].
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Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Vestiging en groei op structuren zoals scheepsrompen, boeien en verschillende andere (visserij)
materialen veroorzaken problemen. De verhoogde weerstand om door het water te glijden
bijvoorbeeld leidt tot een minder efficiënt gebruik van brandstof. 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 [15]. 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 [16].
Ook competitie met andere filtervoedende en/of aangroeisoorten voor voedsel en ruimte kan effect
hebben op de inheemse gemeenschap [1 7].

Specifieke kenmerken
De grote roze zeepok kan tot 5 centimeter groot worden, zowel
in de breedte ais in de hoogte en is daarmee één van de grotere
zeepokken. De schaal bestaat uit 6 overlappende kalkplaten,
waarbij de niet-overlappende delen glad en rozerood zijn en de
relatief smalle overlappende delen paars tot w it zijn. De centrale
opening is eveneens smal [2].
In het veld kan men deze zeepok relatief eenvoudig
onderscheiden van de eveneens tropische zeetulp Megabalanus
tintinnabulum . De grote roze zeepok heeft een kegel vormige
schelp, een smalle cirkelvormige tot ovale centrale opening en
een rozerode kleur, terwijl de zeetulp een eerder cilindervormige
schelp, een minder afgeronde opening en een roze to t paarse
kleur heeft [18].
Zeepokken voeden zich enkel wanneer ze volledig
ondergedompeld zijn. Dan opent de centrale opening zich en
© Marco Faasse (www.acteon.nl)
steken de zeepokken hun 6 paar lange en behaarde rankpoten
of cirri naar buiten. Hiermee filteren ze kleine voedseldeeltjes uit
het water. Verder zijn zeepokken tweeslachtig (hermafrodiet). Ze hebben een lange penis om een
naburige pok - die dan even het vrouwtje is -te bevruchten [14].

Weetjes
Tropische concurrenten
Twee niet-inheemse zeepokken voor de Belgische kust, de zeetulp Megabalanus tintinnabulum en
de grote roze zeepok Megabalanus coccopoma, treden niet enkel in competitie met onze inheemse
soorten, maar ook met elkaar. Een onderzoek in het zuiden van Brazilië toont 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 [19].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Grote roze zeepok - Megabalanus coccopoma. Niet-inheemse
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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.
© Hans Hillewaert

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 Kerckhof

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].

© HansHillewaert

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
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 consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Francis Kerckhof
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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Elegante honingvlokreeft
De elegante honingvlokreeft M elita nitida was oorspron
kelijk enkel terug te vinden langs de oost- en westkusten
van Noord-Amerika. Via scheepvaart (op scheepsrompen
of in het ballastwater) kwam de soort naar Europa, waar
hij voor het eerst opgemerkt werd in de Zeeschelde in
1996. Opmerkelijk is dat d it vlokreeftje vooral voorkomt
onder Japanse oesters Crassostrea gigas en onder ste
nen: plekken die door inheemse vlokreeften minder be
volkt worden.

©Californi. Academy o f Sciences, SFBay:2K

Wetenschappelijke naam
M elita nitida Smith, 1873

Oorspronkelijke verspreiding
Het oorspronkelijk verspreidingsgebied van de elegante honingvlokreeft strekt zich uit langs de
Atlantische - van de Golf van Sint-Lawrence (Canada) to t het Yucatan Schiereiland (Mexico) - en de
Pacifische kusten van Noord-Amerika - van Straat van Georgia in Canada to t Elkhorn Slough in Californie
[ 1].
Mogelijk ligt de oorsprong van d it vlokeeftje enkel aan de oostkust van Noord-Amerika en werd het
geïntroduceerd in de westkust door de massale invoer van de Amerikaanse oester Crassostrea virginica
voor aquacultuur [1],

Eerste waarneming in België
De eerste waarneming van het elegante honingvlokreeftje in het studiegebied was tevens de eerste
waarneming van de soort in Europa. Op 13 oktober 1998 werd in het brakke deel van de Nederlandse
Westerschelde nabij Bath een vlokreeftje aangetroffen, dat oorspronkelijk ais M elita sp. gedetermineerd
werd [2]. Later bleek dat het hierom de elegante honingvlokreeft M elita nitida ging [3].
Bij het herbekijken eerder genomen stalen bleek dat het elegante honingvlokreeftje reeds eerder in de
Belgische Zeeschelde voorkwam. Toen bleek immers dat er op 15 oktober 1996 ter hoogte van Doei een
elegante honingvlokreeft M elita nitida verzameld werd die voorheen foutief ais M elita palm ata
gedetermineerd werd [4].

Verspreiding in België
Na de eerste waarneming in de Zeeschelde uit 1996 werd de soort er in 2003 nabij Doei en in 2004 nabij
Fort Liefkenshoek opnieuw waargenomen [5]. Stroomafwaarts werden in de Nederlandse
Westerschelde - na Bath in 1998 - ook exemplaren van deze exoot aangetroffen nabij Walsoorden in
1999 en in 2000 nabij Baarland [1]. In dit beperkte verspreidingsgebied in het Schelde-estuarium
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worden relatief grote hoeveelheden van deze exoot gevonden [1].
In het najaar van 2009 werd de elegante vlokreeft aangetroffen in het verbindingsdok in Zeebrugge [6].
Het bleek hier om slechts twee individuen te gaan over een totaal van 43 stalen in de havens van
Oostende, Nieuwpoort, Blankenberge en Zeebrugge. Dit wijst erop erop dat de soort maar in beperkte
mate en in zeer lage dichtheden voorkomt in de Belgische kusthavens [6].

Verspreiding in onze buurlanden
In Nederland werd d it vlokreeftje, naast de Westerschelde, ook geregistreerd in het Noordzeekanaal dat Amsterdam met de Noordzee verbindt - ter hoogte van IJmuiden en in de Nieuwe Waterweg: de
artificiële monding van de Rijn die Rotterdam met de Noordzee verbindt [7]. In maart van 2010 werden
in het brakke deel van het Kielerkanaal in Duitsland een aantal exemplaren van dit vlokreeftje gevonden
op artificieel hard substraat [7].

Wijze van introductie
Het elegante honingvlokreeftje heeft waarschijnlijk de Westerschelde bereikt vanuit Noord-Amerika,
vastgehecht aan scheepsrompen of via ballastwater [1], Na de introductie, maakt de goede
zwemcapaciteit van volwassen exemplaren de actieve verspreiding van deze exoot mogelijk [8].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
De verspreiding van het elegante honingvlokreeftje in de Westerschelde wordt voornamelijk
begunstigd door de aanwezigheid aan harde substraten zoals stenen oeverversterkingen en kaaimuren.
Oesters die zich op deze substraten bevestigen creëren vervolgens de ideale habitat voor deze exoot [1],

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
De hoge tolerantiegraad en het grote aanpassings
vermogen van het elegante honingvlokreeftje zorgen
ervoor dat het zich praktisch overal succesvol kan
vestigen. De exoot w ordt aangetroffen in brak water met
zoutgehaltes van 3 to t 20 PSU (en uitzonderlijk to t 30 PSU)
en watertemperaturen to t 32 °C [1]. Ter vergelijking: het
zeewater van de Noordzee heeft een zoutgehalte van
ongeveer 35 PSU.
Daarenboven komt de soort voor in een wijd spectrum
van habitats, variërend van moerassen in intergetijdengebieden en modderige rivierbodems to t harde
e Marco Faasse (www.acteon.n|)
substraten onder de laagwaterlijn [1,7]. Deze exoot kan zich
probleemloos vestigen in vervuilde wateren gekenmerkt door lage zuurstof-concentraties [8].
Opmerkelijk is dat het elegante honingvlokreeftje bij ons voornamelijk verzameld werd in spleten
tussen Japanse oesters Crassostrea gigas en het substraat waaraan deze zijn vastgehecht [1],

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
De elegante honingvlokreeft (ongeveer 12 millimeter groot [9]) komt in onze streken voor samen met
twee inheemse vlokreeftjes; de grotere sprinkhaanvlokreeft Gammarus locusta (tot 30 millimeter groot
[10]) en de sterk verwante soort M elita palm ata (tot 16 millimeter groot [11]).
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Voorlopig werd er nog geen competitie waargenomen met de inheemse soorten, maar mogelijks komt
hier verandering in ais het verspreidingsgebied van de exoot groter wordt en de aantallen stijgen [1]. De
permanente vestiging van het elegante honingvlokreeftje in nieuwe gebieden wijst er immers op dat dit
een robuuste en sterk competitieve soort is. Aan de andere kant kan competitie mogelijk toch beperkt
blijven doordat het elegante honingvlokreeftje zich bij ons voornamelijk vestigt in een niche - in de
spleten tussen oesters en stenen - dat niet door de inheemse soorten ingenomen wordt [1 ].

Specifieke kenmerken
Exemplaren van deze soort zijn meestal voorzien van grijsbruine, soms groene dwarsbanden op
lichaam, poten en antennen. Met het blote oog is het elegante honingvlokreeftje moeilijk te
onderscheiden van andere vlokreeftsoorten zoals M elita palmata. Met een microscoop kunnen kleine
stekels langs de zijkanten van zijn schild worden waargenomen. Deze zijn uniek voor het elegante
honingvlokreeftje.

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Elegante honingvlokreeft - M elita nitida. Niet-inheemse soorten
van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLiZ Inform ation Sheets, 74. Vlaams
Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 4 pp.
VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Pieter Boets
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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I Sexton's slijkgarnaal
Het oorsprongsgebied van Sexton's slijkgarnaal M onocorop
hium sextonae\s ongekend. Het is trouwens niet zeker of het
een niet-inheemse soort is in Europa. Mogelijk was de soort
hier altijd al aanwezig, maar werd hij nooit opgemerkt. Dit
vlokreeftje w ordt bijgevolg door velen getypeerd ais cryptogeen. De soort werd voor het eerst aangetroffen in stalen die
tijdens de zomer van 1993 langs de Belgische westkust geno
men werden. Sexton's slijkgarnaal wordt gerapporteerd in de
haven van Zeebrugge, in het Schelde-estuarium en op
scheepswrakken voor de Belgische kust. Het is een soort die
leeft in zachte sedimenten, op andere organismen zoals wie
ren en sponzen en op artificiële substraten en dit vanaf het
intergetijdengebied to t op een diepte van 50 meter.
© Erwin Reuvers

Wetenschappelijke naam
M onocorophium sextonae (Crawford, 1937)

Oorspronkelijke verspreiding
Over de oorspronkelijke verspreiding van Sexton's slijkgarnaal M onocorophium sextonaebestaat
onzekerheid. Sommige wetenschappers vermoeden dat deze slijkgarnaal afkomstig is uit NieuwZeeland omdat de soort in deze regio voor het eerst (reeds vóór 1921) aangetroffen werd [1,2].
Men vermoedt dat de soort bij ons niet-inheems is op basis van waarnemingen in Plymouth in
Engeland. Hoewel Sexton's slijkgarnaal hiervóór 1911 niet werd aangetroffen, was de soort er 20 jaar
later (in 1937) plots erg abundant. Dit doet vermoeden dat de soort, althans in Plymouth, niet-inheems
voorkomt [3].

Eerste waarneming in België
Sexton's slijkgarnaal werd - onder zijn toenmalige naam Corophium sextonae- voor het eerst in België
waargenomen tijdens de zomer van 1993 in stalen die voor de onze westkust genomen werden [4].

Verspreiding in België
Naast de wrakken in de Noordzee, waarop de soort - vooral tijdens de herfst en winter - algemeen
voorkomt [5] (soms in dichtheden to t meer dan 4000 per m2 [6]), werd de soort in 2009 ook
waargenomen in de haven van Zeebrugge [7], zij het wel in zeer lage abundanties [8].
Verder komt Sexton's slijkgarnaal in ons studiegebied ook voor in de Nederlandse Westerschelde [9].
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Verspreiding in onze buurlanden
Sexton's slijkgarnaal werd in 1937 beschreven op basis van exemplaren die nabij Plymouth in GrootBrittannië verzameld werden. De soort was hier in 1934 reeds abundant aanwezig. Er was toen eveneens
een exemplaar voorhanden dat in 1930 nabij Lissabon (Portugal), in het estuarium van de Taag werd
verzameld [3].
Vanuit Groot-Brittannië verspreidde de soort zich waarschijnlijk op natuurlijke wijze naar Ierland, waar
hij in 1982 voor het eerst aangetroffen werd [10]. Momenteel komt de soort voor op de zuidelijke en
westelijke Britse Eilanden met een noordelijke uitbreiding to t Schotland en Ierland [11].
Bij onze noorderburen werd deze exoot voor het eerst aangetroffen in 1952 in IJmuiden. In 1953 werd
Sexton's slijkgarnaal aangetroffen op de bruinwieren van de groep Him anthalia tussen Zandvoort en
Noordwijk, in 1956 op het Uithuizerwad in de Waddenzee en in 1960 op eieren van de wulk Buccinum
tussen Katwijk en Wassenaar [2]. In 2000 werd de soort algemeen waargenomen in het zuidwesten van
Nederland op harde substraten op plaatsen met een verhoogd zoutgehalte zoals het Grevelingenmeer,
de Oosterschelde en de monding van de Westerschelde [9].
Ook in andere Europese landen - Italië (1950) [1 ], Noorwegen (1985) en Duitsland (1997) [12] - werd de
soort al gesignaleerd.

Wijze van introductie
Aangezien het oorsprongsgebied van Sexton's slijkgarnaal niet precies gekend is, blijft het onduidelijk
o f deze soort in Europa niet-inheems voorkomt [2,13]. Vermoedelijk werd de soort in Europa
geïntroduceerd ais aangroeisoort op schepen [1] - deze slijkgarnaal leeft in zelfgemaakte kokers die hij
aan een vast substraat, zoals de wanden van schepen, vasthecht -, via het ballastwater van schepen of
via de im port van oesters. Eens geïntroduceerd kan de soort zich verder verspreiden via de heersende
stromingen [12].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Na zijn introductie in Plymouth (Engeland) ging de opmars van Sexton's slijkgarnaal gepaard met een
daling in de abundantie van de Crassicorophium b o n e llii populatie. Sommige auteurs denken daarom
dat deze inwijkeling in competitie kan treden met de inheemse soort Crassicorophium bonellii. Beide
soorten filteren immers hun voedsel uit de waterkolom en zijn bodembewoners die in zelfgebouwde
tunnels leven [10]. Anderen denken dan weer dat het succes van de exoot te wijten is aan zijn hogere
tolerantie tegen de verhoogde temperaturen. Sexton's slijkgarnaal zou bovendien genoeg verschillen
van Crassicorophium b o n e llii om samenleven mogelijk te maken [10].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Deze groep van vlokreeften lijkt tolerant te zijn voor veranderingen in het zoutgehalte van het water [1].
Mogelijks speelt temperatuur ook een belangrijke rol [11]. Verder is er weinig geweten over de factoren
die mogelijks een invloed hebben op de verspreiding van deze slijkgarnaal.

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Er is niet veel geweten over het effect van de - mogelijke - introductie van Sexton's slijkgarnaal op het
ecosysteem in onze streken. De mogelijke effecten worden ais laag [14] of verwaarloosbaar [11] geschat.
In het Verenigd Koninkrijk werd een afname van de inheemse Crassicorophium b o n e lliiqe\mVx aan de
toename van de exoot. Mogelijk lag competitie voor voedsel en plaats aan de basis hiervan [11]. Er werd
echter eveneens aangetoond dat beide soorten kunnen samenleven [10].
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Specifieke kenmerken
Sexton's slijkgarnaal leeft in een zelfgebouwde koker van modder die hij vasthecht aan kelp en andere
grote wieren, sponzen, koralen of artificiële substraten [10]. De soort komt ook voor in zachte
sedimenten, vanaf de waterspiegel to t op een diepte van ongeveer 50 meter [12].
Het wijfje van Sexton's slijkgarnaal is 5 millimeter lang en is hiermee 1 millimeter groter dan het
mannetje. Beide geslachten zijn geel-oranje van kleur en hebben kleine ogen [1 ].

Weetjes
Mevrouw Sexton
De wetenschappelijke soortnaam M onocorophium sextonaewas oorspronkelijk Corophium sextoni
(met mannelijke uitgang -i). De persoon naar wie de soort in 1937 door de taxonoom Crawford werd
genoemd was echter een vrouw - E.W. Sexton - en de soortnaam moest dus volgens de
taxonomische regels vrouwelijk zijn. De uitgang op -i van "sextoni" werd nadien rechtgezet to t het
vrouwelijke -ae [15].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Sexton's slijkgarnaal - M onocorophium sextonae. Nietinheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. I/U Z Inform ation
Sheets, 66. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 4 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Pieter Boets
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel
van de Noordzee en aanpalende estuaria
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Rood darm roeipootkreeftje
Het rood darmroeipootkreeftje M ytilicola intestina/is\s een
parasitair roeipootkreeftje dat zich in het spijsverteringsstelsel van mosselen nestelt. De soort kwam oorspronkelijk
voor in de Middellandse Zee en is ongewild in onze streken
terechtgekomen samen met het transport van mosselen.
De soort werd voor het eerst in België waargenomen in
1950 in mosselen die vanuit Nederland naar de Oostendse
Spuikom getransporteerd waren. Niet veel later was de
parasiet langs de hele Belgische oostkust te vinden. Ver
moedelijk is de soort nog steeds bij ons aanwezig, maar
w ordt er gewoon niet op gelet.
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Wetenschappelijke naam
M ytilicola intestinalis Steuer, 1902

Oorspronkelijke verspreiding
Het rood darmroeipootkreeftje nestelt zich in het spijsverteringsstelsel van mosselen M ytilus edulis en
diepwatermosselen M ytilus g a lloprovin cialis^].
In 1902 werd deze parasiet beschreven op basis van exemplaren die in diepwatermosselen uit de
Adriatische Zee (de zee tussen Italië en Griekenland) werden aangetroffen [2]. Het Middellandse
Zeegebied wordt dan ook ais het oorsprongsgebied van het rood darmroeipootkreeftje beschouwd [3].
Er werd echter geopperd dat deze parasiet mogelijk van nature in Noord-Europa voorkomt, maar
omwille van de lage infectiegraad niet opgemerkt werd [1].

Eerste waarneming in België
In augustus 1950 ontdekten Belgische mosseltelers in de Spuikom van Oostende voor het eerst het rood
darmroeipootkreeftje in mosselen M ytilus edulis die vanuit Nederland waren ingevoerd. Tijdens de
daaropvolgende maanden bleek dat deze parasiet reeds langs de volledige Belgische oostkust - van
Oostende to t aan de Belgisch-Nederlandse grens - voorkwam [4].

Verspreiding in België
Tijdens inspecties van mosselen verzameld op strandhoofden en havenpieren langs de hele Belgische
kust tussen 1950 en 1958, werd het rood darmroeipootkreeftje vooral langs de oostkust aangetroffen.
Ten noordoosten van de haven van Zeebrugge nam de populatie tijdens deze periode gestaag toe en
tegen 1958 bleek 28 % (lokaal to t 66 %) van de mosselen geïnfecteerd te zijn met deze parasiet
(tegenover slechts 4 to t 8 % in 1950). Ten westen van de haven bleek de parasiet veel minder aanwezig
(rond 10 % tegen 1958) en ten westen van Oostende bleek deze parasiet bijna niet meer voor te komen
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Deze distributie zou vooral te maken hebben met de zeestromingen die in oostelijke richting lopen. De
dijk van de haven van Zeebrugge werkt ais een barrière voor de westwaartse verspreiding van deze
parasiet [5].
In 1971 werd het rood darmroeipootkreeftje nog eens gemeld in de Oostendse Spuikom: in oktober van
dat jaar bleek meer dan 24 % van de aanwezige mosselen geïnfecteerd te zijn [6]. Hoewel recente
informatie ontbreekt, is deze parasiet waarschijnlijk nog steeds aanwezig langsheen onze kust, maar
w ordt er gewoon niet op gelet [7,8].

Verspreiding in onze buurlanden
In tegenstelling to t het Middellandse Zeegebied - waar het rood darmroeipootkreeftje voorkomt in
diepwatermosselen M ytilus galloprovincialis- worden in Noord-Europa voornamelijk blauwe o f eetbare
mosselen M ytilus er/iz/Ageinfecteerd.
De eerste waarneming van deze parasiet buiten de Middellandse Zee vond plaats te Portsmouth
(Verenigd Koninkrijk) in 1937 in een mossel [9]. Het bleef hier echter niet bij en in 1938 werden
geïnfecteerde mosselen aangetroffen nabij Cuxhaven en Ostfriesland in de Duitse Waddenzee [1],
Hierna volgden Ierland (1948) [10], de Frans-Atlantische kust (Normandie, 1949) [11], Nederland
(Zandkreek, 9 september 1949) [12] en Noordwest Denenmarken (Limfjord in 1964) [9].
Na zijn introductie in Noord-Europa nam dit roeipootkreeftje in dejaren 1950 epidemische proporties
aan in de mosselpopulatie. Vandaag - meer dan 50 jaar later - is deze parasiet nog altijd wijdverspreid in
het Noordzeegebied [13]. In Europa komt de soort voor van Denemarken to t Italië - het Verenigd
Koninkrijk en Ierland inbegrepen - maar niet in de Baltische Zee [14]. De soort vormt vandaag geen
probleem voor de mosselkweek [15], hoewel hij in Engeland en Spanje - waar op sommige plaatsen tot
80 % van de mosselen geïnfecteerd zijn - nog steeds abundant aan te treffen is [16].

Wijze van introductie
Waarschijnlijk werd het rood darmroeipootkreeftje vanuit de Middellandse Zee meegedragen met
geïnfecteerde mosselen voor aquacultuur of met mosselen die op de romp van schepen vastgehecht
waren [3].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Het rood darmroeipootkreeftje is een parasiet van schelpdieren, vooral in diepwatermosselen M ytilus
ga i i op ro vin c ia ii s e n mosselen M ytilus edulis. Langs onze kust vindt dit parasitair roeipootkreeftje - in
bescheiden mate - mosselen terug ais geschikte gastheer [3].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
De larven van deze parasiet zwemmen enkele dagen vrij rond, wat een beperkte actieve verspreiding
mogelijk maakt [3].
Mosselen - de gastheren van deze parasiet - hebben een vast substraat nodig om zich te vestigen.
Mosselen die voorkomen in de ondiepe bodems voor de kust, blijken een hogere infectiegraad te
hebben dan mosselen die zich aan pieren, touwen, o f in hangculturen vestigen. Dit zou te maken
hebben met de neiging van de rood darm roei pootkreeftjes om naar de bodem - weg van het licht - te
zwemmen op zoek naar gastheren [1], In gebieden met rustig water zonder sterke stromingen (zoals
havens) is de verspreiding van de larven beperkt, waardoor ze dezelfde mosselpopulaties opnieuw
infecteren. Hierdoor zijn de mosselen in havengebieden doorgaans meer geïnfecteerd dan minder
beschutte mosselpopulaties [1 ]. Ook mosselen gekweekt in open zee hebben doorgaans een lage
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infectiegraad [17].
In tegenstelling to t andere parasieten produceert het rood darmroeipootkreeftje slechts een relatief
klein aantal nakomelingen (een 300 tai eitjes per cyclus). Gezien een succesvolle voortplanting vereist
dat zowel een mannelijke ais een vrouwelijke parasiet in dezelfde mossel moeten aanwezig zijn, bepert
dit eveneens de infectie van mosselpopulaties. Wanneer er slechts een paar procent van de mosselen
geïnfecteerd zijn, zullen er zeer weinig mosselen zijn waarin beide geslachten tegelijkertijd aanwezig
zijn [1],
Het rood darmroeipootkreeftje tolereert een wijd spectrum aan temperaturen, gaande van -1,4 to t 30 °C
[3]. De watertemperatuur heeft echter wél een invloed op de voortplantingscyclus van dit
roeipootkreeftje. In Noord-Europa leidt een verhoogde watertemperatuur to t een populatietoename
van maart to t september, terwijl deze seizoenaliteit afwezig is in de Middellandse Zee [1],
De brede zouttolerantie van deze parasiet w ordt gedemonstreerd door zijn voorkomen in zowel
estuaria ais in de open zee [3]. De soort kan overleven in zeewater (zoutgehalte van 35 PSU) en ook in
brak water met vrij lage zoutgehaltes (5 PSU), al lijkt hij het dan het moeilijker te hebben om mosselen
te infecteren [18].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Deze parasiet werd aanvankelijk verantwoordelijk geacht voor de massale sterfte van mosselen en de
daaropvolgende stilstand van de mosselindustrie in Nederland in 1949 en in Duitsland in 1950. Men
vermoedde dat parasieten de filtercapaciteit en de voedselopname van de mossel bemoeilijkten en zo
een negatieve invloed hadden op de groeisnelheid en het vleesgewicht. Doordat geïnfecteerde
mosselen meer energie verbruiken, zou de parasiet onder extreme omstandigheden kunnen leiden tot
massale mosselsterfte [3].
Deze stelling was echter controversieel. Zo kon niet uitgesloten worden dat andere ziekteverwekkers of
ongunstige omgevingsomstandigheden verantwoordelijk waren voor de mosselsterfte [19]. Meer
recent werd er aangetoond dat dit roeipootkreeftje zich enkel voedt met materiaal dat niet door de
mossel zelf gebruikt wordt en er dus enkel niet-noodzakelijke voedingsstoffen van de mossel worden
afgenomen [1], Het is echter nog steeds niet zeker of het rood darmroeipootkreeftje een (sterk) negatief
effect heeft op de vleesgewicht van de getroffen mossel [20]. Zo kan aanhechting van de parasiet de
ingewanden van de mossel irriteren en beschadigen [16]. Indirecte effecten kunnen evenmin
uitgesloten worden. Zo is het mogelijk dat de parasiet de mossel meer vatbaar maakt voor (andere)
ziekteverwekkers, parasitaire infecties o f toxische stoffen [1],
Controle op de introductie van schelpdieren in niet-geïnfecteerde gebieden is wellicht de meest
efficiënte maatregel om infecties door het rood darmroeipootkreeftje te voorkomen [21]. Daarnaast kan
men de infectiegraad beperken door de dichtheden van de mosselen tijdens het kweken laag te houden
[22]. Mosselen gekweekt op palen en touwen in snelstromend water, in open zee of in brak water blijken
minder last te hebben van deze parasiet [1,17]. Het gebruik van pesticiden is af te raden ais oplossing
omwille van hun giftigheid voor andere (niet-schadelijke) zeebewoners en het milieu.
Naast mosselen kunnen ook oesters geïnfecteerd worden, maar het percentage blijft verwaarloosbaar
laag en er werden to t noch toe geen negatieve effecten geobserveerd [22].
De aanwezigheid van deze parasiet in de spijsverteringskanalen van mosselen vormt op geen enkel vlak
een gevaar voor de consument [14].

Specifieke kenmerken
Bij dissectie van mosselen kan men het rood darmroeipootkreeftje gemakkelijk herkennen aan zijn rode
kleur en zijn wormachtig uiterlijk. Hierdoor wordt de infectie soms ook de 'rode-worm-ziekte' genoemd,
wat een verwarrende terminologie is omdat het hier om een vlokreeftje gaat en niet om een worm.
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Volwassen exemplaren hebben korte uitsteeksels die in paren op de rug
staan. Het hoofd bezit één rode oogvleken drie paar antennes. Het tweede
paar antennes kan door de haakachtige vorm dienst doen ais anker en
voorkomen dat de parasiet uit het spijsverteringsstelsel van de gastheer
w ordt geduwd [23].
Met hun maximale lengte van 9 millimeter zijn de wijfjes ongeveer dubbel
zo groot ais de mannetjes. Wijfjes bezitten twee uitwendige elerzakken die
vasthangen aan het achtereinde van hun lichaam en eveneens rood
gekleurd zijn [24].

Weetjes
Minder maar beter
Door zijn parasitaire levenswijze heeft het bouwplan van het rood
darmroeipootkreeftje evolutionaire vereenvoudigingen ondergaan.
Deze soort is veel kleiner dan andere vrljlevende roelpootkreeftjes en
heeft gereduceerde monddelen
Links: man
Rechts: eierdragend vrouwtje
Bron: Hockley, A.R. (1951) [23]
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Oevervlokreeft
Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de oever
vlokreeft Orchestia cavimana strekt zich uit over de Kaspi
sche Zee, de Zwarte Zee en het oosten van de Middel
landse Zee. Hoe deze soort - die zowel in zoet ais in brak
water voorkomt - precies to t in België raakte is nog niet
gekend. Wel staat vast dat de vele (zoetwater)kanalen bij
ons en in onze buurlanden de verspreiding hebben be
spoedigd. De soort werd voor de eerste keer in België
waargenomen op 26 maart 1927. Al snel was dit een heel
algemene soort in zowel zoete ais licht brakke wateren.
Vooral in de IJzer, de Schelde en de Maas is de oever
vlokreeft nu een algemene soort geworden.
© Roger Key

Wetenschappelijke naam
Orchestia cavimana Heller, 1865

Oorspronkelijke verspreiding
Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de oevervlokreeft Orchestia cavimana strekt zich uit over
de Kaspische Zee, de Zwarte Zee en het oosten van de Middellandse Zee [1],

Eerste waarneming in België
Bij het bekijken van collecties van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
bleek het oudste bewaarde exemplaar verzameld te zijn in Antwerpen, aan de linkeroever van de
Schelde op 26 maart 1927 [2]. Men vermoedt echter dat de soort al rond 1900 in de Belgische Schelde
aanwezig was [3].

Verspreiding in België
Vooral in de estuaria van de IJzer, de Schelde en de Maas en hun bovenlopen is de oevervlokreeft
algemeen. De soort is to t ver landinwaarts terug te vinden, en voelt zich in het zoete water perfect thuis.
Toch gedijt de oevervlokreeft ook in de brakke riviermondingen van zowel de IJzer ais de Schelde [1,2,4]
en werd deze exoot daarom opgenomen in deze niet-inheemse soortenlijst.
In ons studiegebied werd deze soort in maart 2009 eveneens in zeer hoge densiteiten (meer dan 200
exemplaren per m2) teruggevonden langsheen het Kanaal Gent-Terneuzen [5].

Verspreiding in onze buurlanden
De eerste West-Europese waarneming dateert van 1878 in Nederland, onder bloempotten in een tuin te
Zaltbommel (provincie Gelderland). Waarschijnlijk kwam d it vlokreeftje er terecht bij het overgieten van
de bloemen met water afkomstig uit de nabijgelegen beekje, in de buurt van de rivier de Waal [6].
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Na de oorspronkelijke introductie in de Nederlandse Waal, verspreidde de soort zich over de gehele Rijn
-Maas-Schelde delta. Vanuit de Schelde - waarlangs de oevervlokreeft al in 1906 het Noord-Franse stadje
Cambrai bereikte - kon de soort verder stroomopwaarts oprukken to t de Seine [1 ]. Vervolgens kon deze
exoot via de Marne - langs het Rijn-Marne-Moezelkanaal - naar Duitsland trekken. De kolonisatie van de
Duitse Boven-Rijn en de Moezel vond pas plaats na 1950 [1],
Deze exoot migreerde recentelijk ook vanuit de Baltische Zee to t de Poolse Wisla rivier [7].

Wijze van introductie
Hoe de soort precies in de Nederlandse Waal terecht is gekomen, is niet gekend. Wel staat vast dat de
vele (zoetwater)kanalen de verdere verspreiding hebben bespoedigd [1 ]. Ook transport via ballastwater
in vrachtschepen kan een rol gespeeld hebben [8].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
De oevervlokreeft is in staat zich razendsnel te vermenigvuldigen. Daarenboven blijken onze koudere
winters geen probleem te vormen en leiden ze niet tot sterfte binnen de populaties [9]. Ook het
vermogen van deze soort om boven de waterlijn - op vochtige plekken - te overleven draagt bij to t zijn
succes. Hierdoor ondervindt hij immers minder negatieve effecten door watervervuiling [10].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
De oevervlokreeft is een soort van zowel het zoete ais het brakke milieu. Hij kan niet in volle zee gedijen,
omdat het zoutgehalte daar te hoog is [8,9].
De soort kan vervoerd worden in het zoete o f brakke ballastwater van schepen en zo nieuwe gebieden
bereiken. Deze exoot is daarenboven waargenomen op drijvende plantenresten en kan hierop via de
waterstromingen een eind verder worden getransporteerd [9,11].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Tot dusver zijn er geen meldingen van de effecten van de oevervlokreeft op onze lokale soorten en hun
leefomgeving. Al dient hierbij opgemerkt te worden dat er al heel hoge densiteiten - zelfs to t 1975
individuen per m2 - werden opgemeten. Het spreekt voor zich dat ais een soort in zulke grote getale
voorkomt, dit een effect kan hebben op de andere aanwezige organismen [9,11].

Specifieke kenmerken
Mannetjes van de oevervlokreeft bereiken een lengte van 22 millimeter, vrouwtjes worden 16 millimeter
lang. Ze zijn donkerbruin gekleurd met ronde zwarte ogen [12]. De oevervlokreeft behoort tot de familie
van de strandvlooien o f Talitridae. Hoewel d it een grote familie is, zijn er slechts 5 genera, waaronder
het genus Orchestia, waartoe de oevervlokreeft behoort. De soorten binnen dit genus hebben een
"semiterrestrische" levenswijze. Dit betekent dat deze soorten zowel onder water ais op vochtige plekjes
boven de waterlijn voorkomen, zoals onder stenen, tussen vochtige vegetatie en in de bovenste laag
van het sediment [12].
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Weetjes
Een zoutminnende neef
Binnen de familie van de Talitridae vindt men ook onze inheemse strandvlo Talitrus saltator. Soorten
van het genus Talitrus worden gekenmerkt door een volledige terrestrische levenswijze, d it in
tegenstelling to t de semi-terrestrische levenswijze van de soorten behorende to t het genus
Orchestia (zoals de oevervlokreeft). Men vindt de inheemse strandvlo enkel terug op het strand in de
zone waar wieren en ander organisch materiaal door het getij op het strand geworpen worden [12].

En een inheemse broer
De oevervlokreeft heeft in Belgische wateren eveneens een inheemse tegenhanger: Orchestia
gammarellus. Deze kan in Nieuwpoort in het natuurgebied de ijzermonding en in Oostende aan de
halve maandijk worden waarnemen. Deze soort heeft een gelijkaardige levenswijze ais de
oevervlokreeft.

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Oevervlokreeft - Orchestia cavimana. Niet-inheemse soorten
van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLiZInform ation Sheets, 68. Vlaams
Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 4 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Pieter Boets
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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I Rugstreepsteurgarnaal

I

Het oorspronkelijk verspreidingsgebied van de rug
streepsteurgarnaal Palaemon m acrodactylusz\y\ de
riviermondingen langs de kusten van Japan, China en
Korea. Via transport in het ballastwater van schepen
zou de soort naar Europa gekomen zijn. De rugstreepsteurgarnaal werd in België voor de allereerste keer
waargenomen in 1998 in de het Kanaal GentTerneuzen, ter hoogte van de Nederlandse grens. Later
bleek de soort ook aanwezig in de Zeeschelde nabij
I Doei, de jachthaven van Zeebrugge, de Spuikom van
Oostende, in het IJzer-estuarium en werden zelfs exem
plaren gevonden op het strand van Heist. Deze exoot
verdraagt grote schommelingen in temperatuur en
© Peter H. van Bragt
zoutgehalte en komt doorgaans voor op beschutte
plekjes.

Wetenschappelijke naam
Palaemon macrodactylus Rathbun, 1902

Oorspronkelijke verspreiding
Het oorspronkelijk verspreidingsgebied van de rugstreepsteurgarnaal Palaemon m acrodactylusligt in
de noordwestelijke Stille Oceaan, waar de soort voorkomt langs de kusten van Japan, China en Korea [1].
Deze exoot komt doorgaans voor op beschutte plekjes, vooral in estuaria [2].

Eerste waarneming in België
De eerste publicatie over de aanwezigheid van de rugstreepsteurgarnaal in België betrof exemplaren
die op 12 juni 2004 aangetroffen werden tussen de pontons in de jachthaven van Zeebrugge [3]. Bij het
herbekijken van stalen die door de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) verzameld werden, bleek echter
dat de rugstreepsteurgarnaal reeds in 1998 in het Kanaal Gent-Terneuzen, nabij de Nederlandse grens
aanwezig was [4].

Verspreiding in België
In november 1998 werd de soort in ons studiegebied aangetroffen nabij Walsoorden langs de
Nederlandse Westerschelde [2]. Het duurde echter tot 5 december 2002, voordat deze soort over de
grens met België, in de Zeeschelde ter hoogte van Doei werd aangetroffen [5]. De soort werd later ter
hoogte van Doei en Fort Liefkenshoek opnieuw aangetroffen [5,6].
In 2004 is deze exoot langs de kust ook aangetroffen rond pontons in de jachthaven van Blankenberge
[2], tussen de pontons in de jachthaven van Zeebrugge [3], in het IJzer-estuarium te Nieuwpoort en in
deOostendse Spuikom [2]. Latere waarnemingen volgden elkaar op in zowel de jachthaven van
Zeebrugge ais op het strand van Heist [7,8].
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In het Kanaal Gent-Terneuzen breidde de soort zijn verspreidingsgebied langzaam stroomopwaarts uit
en kan hij vanaf 2003 ook in Gent worden aangetroffen [4].

Verspreiding in onze buurlanden
Na uitbreiding vanuit Japan, China en Korea naar de west- en oostkust van de Verenigde Staten van
Amerika en de kust van Argentinië bereikte de rugstreepsteurgarnaal in 1992 Europa, waar de soort
voor het eerst in het Theems-estuarium (Groot-Brittannië) werd aangetroffen [9]. De soort breidde zijn
verspreidingsgebied hier uiten kon vanaf 2001 in de estuaria van Orwell en Steur (in het Westen van
Groot-Brittannië) aangetroffen worden. Het feit dat men hier vaak eierdragende wijfjes waarnam gaande van 12% to t zelfs 100% van de wijfjes - duidt op permanente vestiging in deze streken [9,10].
Momenteel komt dit diertje in Nederland voor in het Noordzeekanaal, de Nieuwe Waterweg en de
Oosterschelde rond de Zeelandbrug en Wemeldinge [2]. Verder is de soort algemeen in het Veerse
Meer, de Grevelingen en in het Waddengebied (Harlingen, Lauwersoog en Eemshaven) [11,12].
In Frankrijk is deze exoot in 1998 voor het eerst aangetroffen in het Gironde-estuarium. De soort bleek in
bepaalde delen van het estuarium heel algemeen. Ook hier werden vaak eierdragende vrouwtjes
waargenomen [13] en de soort wordt hier anno 2011 ais gevestigd beschouwd [14]. De soort is in
Frankrijk ook aan te treffen in het Seine-estuarium (sinds 2006) [15].
In mei 1999 werd deze garnaal gevangen in Spanje [16], waar hij anno 2011 in het Guadalquivirestuarium ais gevestigd beschouwd wordt [14]. De rugstreepsteurgarnaal is onder andere ook aan te
treffen in de Zwarte Zee (sinds 2002) [17] het Wezer- en het Hooksiel-estuarium (in Duitsland, sinds
2004) [18]. Er wordt voorspeld dat de soort spoedig ook de Baltische Zee zal koloniseren [18].

Wijze van introductie
Volgens een aantal onderzoekers is de verspreiding van de rugstreepsteurgarnaal sterk gekoppeld aan
de internationale scheepvaart, gezien dit diertje in hogere densiteiten voorkomt in havens waar veel
buitenlandse transportschepen aanmeren, bijvoorbeeld het Noordzeekanaal, de haven van Zeebrugge
of de Westerschelde. Op plaatsen waar dit niet het geval is zoals de Oosterschelde - waar geen
internationale handel via scheepvaart optreedt maar zich wel belangrijke mossel- en oesterkweekcentra
bevinden - komt de soort minder voor. Hierdoor is er een sterk vermoeden dat deze exoot de wereld
wordt rondgeleid via ballastwater in schepen en niet via de import van oesterzaad [2].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
De eigenschap om zich aan te passen aan een breed spectrum
van omgevingsfactoren - zoals wisselende temperatuur,
zoutgehalte en zuurstofconcentratie - draagt bij tot het succes
van de rugstreepsteurgarnaal [19]. Bovendien dragen de
vrouwtjes veel eitjes - van 100 to t 2 800 eitjes per vrouwtje per
broedsel - waarbij het aantal eitjes afhankelijk is van de
grootte van het vrouwtje. Er worden twee broedsels per jaar
gelegd [10].

© Marco Faasse (www.acteon.nl)

Opmerkelijk is dat de eitjes van de rugstreepsteurgarnaal
resistent zijn tegen een bepaalde schimmelinfectie die
veelvuldig optreedt bij andere schaaldieren. Rond de eitjes is
een laagje bacteriën {Alterom onassp) aanwezig die een
specifieke chemische stof produceren om de ziekte
verwekkende schimmel te verdringen, waardoor meer eitjes
kunnen overleven [20].
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Factoren die de verspreiding beïnvloeden
De mondiale verspreiding van de rugstreepsteurgarnaal zal meer dan waarschijnlijk verder bespoedigd
worden door de intercontinentale scheepvaart [2],
De capaciteit om sterk wisselende omgevingsomstandigheden (temperatuur, vervuiling, zoutgehalte,
zuurstofgehalte) te tolereren bevordert de definitieve vestiging van de soort na een toevallige
introductie [19], Het vaak aantreffen van eierdragende wijfjes bevestigt dit ook. Gezien de soort een
voorkeur heeft voor water met een verlaagd zoutgehalte - van 27 to t 32,5 PSU - kan hij goed gedijen in
estuaria [10], Deze exoot komt zelfs voor in zoutgehaltes van slechts 1 of 2 PSU, wat bijna overeenkomt
met zoetwater [21 ]. Ter vergelijking: het zeewater in onze Noordzee heeft een zoutgehalte van
ongeveer 35 PSU.

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Aan de Pacifische kust van de Verenigde Staten kent de rugstreepsteurgarnaal weinig to t geen
competitie van andere Palaemonidae (= garnalen behorende to t dezelfde familie ais de
rugstreepsteurgarnaal). Hierdoor kunnen ze met hoge snelheid veel nieuwe geschikte gebieden gaan
koloniseren. In Europa daarentegen zijn er wel inheemse Palaemonidae-soorten. Deze zijn wijdverbreid
langs de Europese kusten en bezetten bovendien een heel scala aan habitats. Hier zal de
rugstreepsteurgarnaal niet alleen de aanwezige voedselbronnen, maar ook de ruimte moeten delen
met de oorspronkelijk aanwezige Palaemonidae, wat leidt to t competitie met inheemse soorten [2],
Deze exoot is echter bevoordeeld ten opzichte van inheemse soorten. Bij aankomst bestaat immers de
mogelijkheid dat deze nieuwkomer voor bepaalde tijd gevrijwaard is van de negatieve invloed van
(soort)specifieke parasieten die in hun oorspronkelijke verspreidingsgebied hun vooruitgang
belemmeren [22],

Specifieke kenmerken

© Marco Faasse (www.acteon.nl)

De rugstreepsteurgarnaal heeft een goed veldkenmerk, namelijk een
lichtgekleurde rugstreep bij volwassen exemplaren. Jonge individuen
kan men zo wel over het hoofd zien [12], De kleur van deze garnaal is
rood- to t bruin- of groen- to t blauwgroen
achtig [2], Het kenmerkende kleurpatroon
vervaagt echter snel wanneer de dieren in
een aquarium gehouden worden [3],
Opmerkelijk is het ontbreken van de verticale
lijntjes die de gewone steurgarnaal Palaemon
elegans en de gezaagde
steurgarnaal Palaemon

serratustyperen [11 ]. Er kan
ook verwarring optreden met de langneussteurgarnaal
Palaemon longirostris. Men kan beiden onderscheiden door
te kijken naar het rostrum: de langneussteurgarnaal heeft 7
to t 9 dorsale tanden op het rostrum, terwijl de
rugstreepsteurgarnaal er 10 to t 12 heeft [2],
Net zoals bij Crangon soorten, (bv. "onze" grijze garnaal
Crangon crangon) wordt het vrouwtje van de
rugstreepsteurgarnaal groter dan het mannetje. In een studie
in Groot-Brittannië varieerde de lengte van de mannetjes
tussen 2,5 en 3,5 centimeter en dat van de vrouwtjes tussen
2,5 en 7 centimeter. Grotere vrouwtjes droegen doorgaans
ook meer eitjes [10],
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Boverr. schematische tekening van een steur
garnaal, met aanduiding van het rostrum (rood)
Middenr. rostrum van de rugstreepsteurgarnaal
Palaemon macrodactylus
Onder, rostrum van de langneussteurgarnaal Pa
laemon longirostris
Bron: D'Udekem d'Acoz e ta i - 2005 [2]

Geleedpotigen - rugstreepsteurgarnaal
Palaemon macrodactylus

Het dieet van steurgarnalen bestaat over het algemeen uit kleine dierlijke organismen (75 to t 93 %), met
daarnaast ook plantenresten [23].

Weetjes
's Nachts is de kust veilig
De rugstreepsteurgarnaal doet aan verticale diurnale migratie. Dit betekent dat deze diertjes zich
overdag dieper in de waterkolom ophouden en 's nachts omhoog migreren, richting wateroppervlak
[10]. De verborgen levenswijze (overdag) bemoeilijkt de studie van de geografische verspreiding van
de soort.

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Rugstreepsteurgarnaal - Palaemon macrodactylus. Nietinheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Inform ation
Sheets, 34. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 5 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Sammy De Grave
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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I Zuiders waterezeltje
Het zuiders waterezeltje Proasellus coxalis is een zoetwaterpissebed, die oorspronkelijk enkel voorkwam in rivieren en
riviermondingen rond het Middellandse Zeegebied. Deze
soort heeft zich sinds 1931 doorheen West-Europa verspreid,
waarschijnlijk ais verstekeling in het ballastwater van binnen
vaartschepen. In 1998 werd de soort voor het eerst in België
waargenomen, waar hij anno 2011 verspreid is in de binnen
wateren vooral in het centrum en het westen van Vlaanderen.
Ais slechte zwemmers zijn zoetwaterpissebedden vooral te
vinden tussen waterplanten, tussen stenen en op de bodem,
waar ze zich voeden met dood organisch materiaal.

©Thierry Vercauteren (Provinciaal Instituut voor Hygiëne, Antwerpen)

Wetenschappelijke naam
Proasellus coxalis{Dollfus, 1892)

Oorspronkelijke verspreiding
Het zuiders waterezeltje Proasellus coxalis werd in 1892 voor het eerst beschreven op basis van
exemplaren uit het meer van Kinnereth in Israël [1]. Men vermoedt echter dat de soort afkomstig is uit
Zuid-ltalië en de Egeïsche Eilanden in Griekenland [1], al rekenen sommigen de hele Middellandse Zeeregio tot het oorsprongsgebied [2].

Eerste waarneming in België
Het zuiders waterezeltje werd in België voor het eerst waargenomen in 1998 [3]. De soort werd toen
aangetroffen in een aantal stalen die door Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) op diverse locaties in
Vlaanderen genomen waren. Hoewel de meeste stalen in zoetwater genomen werden, werd het zuiders
waterezeltje ook aangetroffen in brak water, behorende tot het studiegebied [4].

Verspreiding in België
Het zuiders waterezeltje w ordt in en rond het Kanaal Gent-Terneuzen waargenomen, zoals in de
Avrijevaart en een aantal kreekjes ten noorden van Gent nabij de Nederlandse grens. Ook in het
nabijgelegen Leopoldkanaal dat in Zeebrugge in zee uitmondt, komt deze soort voor [4].
Deze pissebed werd eveneens gemeld in de bovenloop van de Raambeek in Heist-op-den-Berg, nabij
Mechelen [1] en aan de Antwerpse Noord-Zuidverbinding [4].
Hoewel het een typische zoetwatersoort is, gedijt het in België ook in brakke wateren en werd daarom
opgenomen in deze niet-inheemse soortenlijst [5].
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Verspreiding in onze buurlanden
De eerste waarneming van het zuiders waterezeltje
buiten zijn oorsprongsgebied dateert van 1931 en vond
plaats in het Duitse Rijngebied [6]. Vermoedelijk kwam
het zuiders waterezeltje vanuit de monding van de
Rhône in Zuid-Frankrijk in de Rijn terecht, via het RijnRhónekanaal. Via het Dortmund-Eemskanaal bereikte de
soort in 1987 het Eems-estuarium in Noord-Duitsland.
Sinds dejaren 1950 komt deze zoetwaterpissebed in de
meeste binnenwateren van Noord-Duitsland voor, zoals
in de Eems, de Elbe, de Ruhr en de Wezer. In de
Bovenrijn in Zuid-Duitsland is deze soort echter vrij
zeldzaam [6,7].

© Thierry Vercauteren
(Provinciaal Instituut voor Hygiëne, Antwerpen)

In Nederland werd het zuiders waterezeltje voor het
eerst vermeld in 1978 [1] toen de soort gevonden werd in enkele beken in de provincie Limburg. Anno
2011 is de soort er vrij algemeen te vinden [8,9]. Centraal in Nederland is deze zoetwaterpissebed te
vinden in de Waal (nabij Nijmegen), de Rijn (nabij Arnhem) [10] en de Maas [11]. Na het herbekijken van
eerder verzameld materiaal, werd duidelijk dat de soort al sinds 1948 in Nederlands Limburg (in Vlodrop
aan de Ruhr rivier) gevonden werd, maar toendertijd werd verward met een andere zoetwaterpissebed
Proasellus m eridianus [8].

Wijze van introductie
Deze zoetwaterpissebed heeft zich vermoedelijk via inlandse scheepvaart - ais verstekeling in het
ballastwater - doorheen de binnenwateren van Europa weten te verspreiden. De opening van
verbindingskanalen maakte eveneens autonome verspreiding tussen voorheen gescheiden
rivierbekkens mogelijk [2,7].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Water met een verhoogde hoeveelheid voedingsstoffen bevat meestal veel organisch afval, wat ais
voedsel dient voor deze zoetwaterpissebed. Het zuiders waterezeltje ondervindt in nutriëntenarm water
concurrentie van het bij ons inheemse waterezeltje Asellus aquaticus, ook een zoetwaterpissebed [10].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Deze zoetwaterpissebed verkiest water met weinig stroming. Het is een slechte zwemmer en de
volwassen exemplaren leven voornamelijk op de bodem. Het zijn vooral stromingen die voorde
verspreiding zorgen: deze sleuren de jonge exemplaren gewoon mee. Gezien deze stroming echter zo
traag is, gaat d it slechts over korte afstanden [12].
Hoewel het zuiders waterezeltje een typische zoetwatersoort is, gedijt het ook in lichtjes brak water,
zoals in estuaria. Zo wordt de soort in Duitse en Belgische waterlopen bij zoutgehaltes to t 3100 mg CI-/I
teruggevonden, wat ongeveer overeenkomt met 5 PSU [2,5]. Ter vergelijking: het zeewater van de
Noordzee heeft een zoutgehalte van ongeveer 35 PSU.

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Er zijn geen effecten van deze soort gekend.
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Specifieke kenmerken
Zoetwaterpissebedden lijken sprekend op landpissebedden [8], al zijn ze doorgaans platter en hebben
ze langere antennes [13]. De mannetjes van deze soort zijn tussen 7 en 10 millimeter lang, vrouwtjes
bereiken een lengte tussen 5 en 8 millimeter [1], Ze hebben een grijsbruin tot beige kleur [1] o f kunnen
- in plaatsen zonder zonlicht - kleurloos zijn [2].
Het zuiders waterezeltje leeft ais slechte zwemmer op de bodem o f tussen rotsen en waterplanten van
stilstaande en traagstromende wateren waar ze zich voeden met dood organisch materiaal [8,14].
Net ais de meeste zoetwaterpissebedsoorten draagt ook deze soort de bevruchte eieren in een
broedbuidel met zich mee to t alle larvale stadia zijn doorlopen. Platen die bevestigd zijn aan de eerste
vijf paar looppoten schuiven ais dakpannen over elkaar en vormen zo de broedbuidel [8].
Specifiek kan het zuiders waterezeltje onderscheiden worden van het waterezeltje Asellus aquaticus en
Proasellus m eridianus door te kijken naar de vlekken op de kop. Het waterezeltje heeft twee witte
vlekken, terwijl P. m eridianusert het zuiders waterezeltje er slechts 1 hebben. Het onderscheid tussen
deze laatste 2 soorten kan toch gemaakt worden doordat de vlek van P. meridianus\e^e\maX\g is van
vorm (trapeziumvormig) terwijl deze van het zuiders waterezeltje iets onregelmatiger is [8]. Ook kunnen
deze soorten onderscheiden worden door naar de zwempoten (pleopoden) te kijken. Zo is er onder
andere een verschil in de beharing op de vertakkingen (exopodieten) van deze zwempoten [8].

Linkse foto: detailfoto kop zuiders waterezeltje, met duidelijk zichtbare w itte vlek
Rechtse foto: Zuiders waterezeltje (Proasellus coxalis) (links) en waterezeltje (Asellusaquaticus) (rechts)
© Thierry Vercauteren (Provinciaal Instituut voor Hygiëne, Antwerpen)

Weetjes
Wie is wie?
Twee exemplaren van het zuiders waterezeltje kunnen er erg verschillend uitzien. Wetenschappers
hebben de soort dan ook onderverdeeld in 28 verschillende groepen of ondersoorten [15].
Aangezien een aantal van deze ondersoorten ook in West-Europa voorkomen, vermoedt men dat de
soort er verscheidene onafhankelijke van elkaar staande introducties heeft gekend [12].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Zuiders waterezeltje - Proasellus coxalis. Niet-inheemse soorten
van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Inform ation Sheets, 69. Vlaams
Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 5 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Pieter Boets
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Slijkgrascicade

© Hans De Blauwe

De slijkgrascicade is een Amerikaanse soort die oor
spronkelijk gedijde op Amerikaans slijkgras Spartina
alterniflora langsheen de oostkust van de Verenigde
Staten. De eerste Europese waarneming van deze soort
stamt uit 1994 in de Portugese Algarve streek. De slijk
grascicade bereikte België vermoedelijk in 2010, hoe
wel het to t 20 augustus 2011 duurde vooraleer hij er
voor het eerst werd waargenomen. Mogelijk werd de
ze cicade via transport met slijkgrasbladeren in Europa
geïntroduceerd. De slijkgrascicade komt exclusief voor
op slijkgrassen en voedt zich met het voedingsrijke sap
van deze planten. De slijkgrascicade werd langs de
Amerikaanse westkust (Washington State) uitgezet om
het daar ingevoerde slijkgras biologisch te bestrijden.

Wetenschappelijke naam
Prokelisia m arginata (Van Duzee, 1897)

Oorspronkelijke verspreiding
Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de slijkgrascicade strekt zich uit langsheen de
Amerikaanse oostkust, van Massachusetts tot Louisiana. Deze cicade is in dit gebied erg abundant en
vormt er de belangrijkste herbivoor van het Amerikaans slijkgras, Spartina alterniflora [1,2,3]. De
slijkgrascicade w ordt eveneens gemeld in geïsoleerde intergetijdengebieden in Californie, aan de
Pacifische kust [3]. Hier komt hij eveneens op een andere slijkgrassoort voor, namelijk Spartina foliosa
[1]. Er zijn echter sterke aanwijzingen dat deze Pacifische populaties recent (vermoedelijk na dejaren
1970) vanuit de Amerikaanse oostkust geïntroduceerd werden [4].
De slijkgrascidade werd opgenomen in de lijst van niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de
Noordzee gezien het feit dat deze soort in België enkel gedijt op Engels slijkgras [5], een plantensoort
die typisch in intergetijdegebieden voorkomt [6].

Eerste waarneming in België
Nadat de slijkgrascicade op 20 augustus 2011 in Nederland nabij Tholen op Engels slijkgras Spartina
tow nsendiivar. anglica werd aangetroffen, besloot men om ook de Belgische slijkgraspopulaties te
bemonsteren op de aanwezigheid van deze exoot. Naar aanleiding van deze bemonsteringcampagne
werden in de Baai van Heist op 26 augustus 2011 enkele honderden exemplaren van de slijkgrascicade
verzameld [7]. Aangezien deze cicade het jaar voordien reeds zowel bij onze zuiderburen ais bij onze
noorderburen aangetroffen werd, vermoedt men dat de introductie van deze soort reeds in 2010
plaatsvond [7].

Verspreiding in België
In België werd de aanwezigheid van de slijkgrascicade reeds vastgesteld op de populaties van Engels
slijkgras in de Baai van Heist, en het Zwin te Knokke [7]. Op de andere locaties waar zijn gastplant Engels
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slijkgras groeit (o.a. te Nieuwpoort en langs de Zeeschelde)
werd hij voorlopig nog niet gemeld.
In het studiegebied komt de soort ook voor op het Engels
slijkgras dat groeit langs de Westerschelde te Hoofdplaat,
tussen Breskens en Terneuzen [7].

Verspreiding in onze buurlanden
De slijkgrascicade werd het voor het eerst in Europa
©Theodoor Heijerman
aangetroffen in Portugal. In 1994 werden de eerste exemplaren in de Algarve
streek waargenomen. In 1998 volgden waarnemingen in Spanje en in 2004 in Slovenië (aan het
Noorden van de Adriatische Zee) [8]. Meer recent werd deze soort dichter bij huis gerapporteerd: in
2008 werd de slijkgrascicade in Engeland langs de kusten van de provincie Hampshire (Portsmouth)
aangetroffen [9] en in 2009 in Frankrijk [8]. Op Engels slijkgras dat groeit langs de kusten van de Engelse
provincie Kent (Dover) bleek deze soort in 2009 reeds algemeen voor te komen, hoewel hij er in 2007
nog niet aangetroffen werd. Dit toont aan dat de cicade zich zeer snel over de Engelse zuidkust heeft
verspreid [9]. Vervolgens werd deze soort in 2010 voor het eerst in Nederland vastgesteld waar hij onder
meer gedijt langsheen de Oosterschelde [7].

Wijze van introductie
Omdat slijkgras soms ais verpakkingsmateriaal gebruikt wordt, is het mogelijk dat transport een rol
speelde bij de introductie van de slijkgrascicade vanuit Amerika naar Europa [9]. Zo kunnen er cicadeeieren aanwezig zijn in het weefsel van slijkgrasbladeren, die bijvoorbeeld gebruikt worden om oesters
in te pakken [7]. Na de introductie in Frankrijk kon de soort zijn verspreidingsgebied snel op natuurlijke
wijze (via de wind) uitbreiden. Het is mogelijk dat de oorspronkelijke introducties in Spanje, Frankrijk en
Slovenië onafhankelijk van elkaar plaatsvonden [7].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Engels slijkgras, een geschikte gastplant voor de slijkgrascicade,
komt voor in de intergetijdengebieden van onze kust
(Nieuwpoort, Baai van Heist, het Zwin en het Schelde-estuarium)
[6]. Dit Engels slijkgras is een niet-inheemse soort, die tijdens de
19de eeuw ontstond na een hybridisatie langs de Engelse
zuidkust tussen het inheemse klein slijkgras Spartina m aritim a
en het exotische Amerikaans slijkgras Spartina alterniflora [10].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
De slijkgrascicade kan enkel gedijen op slijkgrassoorten [5]. De
verspreiding van de cicade is dan ook sterk gebonden aan die
van zijn gastplant die typisch voorkomt in
intergetijdengebieden met slikken en schorren [6].
Na introductie kan de slijkgrascicade zeer grote dichtheden
bereiken van meer dan 50 000 exemplaren per m2[4]. Naast
kortvleugelige (brachyptere) exemplaren komen langvleugelige
(macroptere) exemplaren voor die zeer goed kunnen vliegen [2].
Eenmaal in de lucht worden deze kleine insecten door de wind
meegenomen. Er is dus geen sprake van gerichte dispersie.
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Bovenaan een tekening van een macroptere
(langvleugelige) slijkgrascicade.
Onderaan een brachypteer (kortvleugelig)
exemplaar.
© Denno etal. (1985) [2]
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Opvallend is het hoge percentage langvleugelige exemplaren in veel Zeeuwse populaties en deze
langvleugelige exemplaren kunnen zorgen voor de snelle vestiging van nieuwe populaties op
behoorlijke afstanden van al gevestigde populaties. De zeer grote bronpopulaties zorgen bijna voor een
'regen' van slijkgrascicades langs onze kust [11].
De kortvleugelige exemplaren hebben daarentegen ais voordeel dat ze zich op jongere leeftijd kunnen
voortplanten [2]. De verhouding tussen kort- en langvleugelige exemplaren in een populatie wordt
bepaald door verscheidene omgevingsfactoren zoals de kwaliteit van de waardplant en de
populatiedichtheid [2,12]. In populaties meteen hoge dichtheid ontstaan meer langvleugelige
exemplaren dan in populaties meteen lage dichtheid.
Mogelijks kan de wintertemperatuur een beperkende factor spelen voor de noordelijke verspreiding van
deze soort. De cicade overleeft de winter immers in 'nimf-stadia' (een larvaal stadium waarin de cicaden
reeds lijken op de volwassen exemplaren (¡mago), maar waarbij o.a. nog vleugels ontbreken) tussen
afgestorven materiaal [3], tussen de opgerolde bladeren van oude halmen en in de bladoksels van jonge
planten to t het vroege voorjaar [5]. Strenge winters kunnen hun aantallen zodanig decimeren dat de
soort tijdens de zomer niet in staat is zich te herstellen. Hierdoor is de noordgrens van het
verspreidingsgebied van deze soort langs de Amerikaanse oostkust beperkt tot Massachusetts [5,7,13].
In de Verenigde Staten spelen stormen ook een belangrijke rol bij de verspreiding van deze cicade.
Slijkgraspopulaties langs kreken en op de lager gelegen gebieden worden door winterstormen
gedecimeerd en het losse plantenmateriaal waartussen de nimfen overwinteren wordt weggespoeld.
Op dergelijke plekken dient de slijkgrasdcade zich elkjaar opnieuw te vestigen [14].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Zowel het imago-stadium ais de nimf-stadia van de
slijkgrasdcade voeden zich uitsluitend met het voedselrijke sap
(floëem) van slijkgrassoorten. De wijfjes leggen hun eieren met
een legboor in het vasculaire weefsel (het kanaalstelsel
waarmee de plant water en floëem transporteert) van de plant.
Ais gevolg hiervan vertonen de planten bruine vlekken (zie
foto) en produceren ze minder biomassa en minder
kiemkrachtige zaden [5,7].

Onder: zuigschade op Engels slijkgras
© Hans De Blauwe

Het Amerikaans slijkgras dat groeit in het oorsprongsgebied
van de slijkgrasdcade, langs de oostkust van de Verenigde
Staten, lijkt veel minder te lijden onder de aanwezigheid van
d it insect dan slijkgrassen in regio's waar deze soort voorheen
niet voorkwam. Zo heeft een experiment in een serre
aangetoond dat Engels slijkgras eveneens zwaar beschadigd
kan worden door hoge predatie door de slijkgrasdcade [15].
Andere experimenten tonen aan dat de cicade binnen 2
generaties na introductie, aantallen to t 200 exemplaren per
plant kan bereiken, hetgeen overeenkomt met meer dan 50
000 cicaden per m2 [15]. Dergelijke aantallen kunnen to t de
dood van de slijkgrasplanten leiden [5].

Deze verschillende gevoeligheid van slijkgrassoorten voor de slijkgrasdcade heeft waarschijnlijk een
genetische basis. Slijkgraspopulaties in regio's waar dit insect vanouds niet voorkomt, zouden minder
resistentie-eigenschappen bezitten [16,17]. Op resistente slijkgraspopulaties bereikt de slijkgrasdcade
aantallen die 10 maal lager liggen dan bij minder resistente populaties en leidt de aanwezigheid van de
cicade doorgaans niet to t de dood van de gastplant [17].
Deze cicade is, omwille van de soortspecifieke negatieve invloed die hij kan hebben op slijkgras, een
interessant organisme om niet-inheems slijkgras biologisch te bestrijden. Zo werd dit insect vanaf het
jaar 2000 succesvol uitgezet op Amerikaans slijkgras dat invasief groeit in Willapa Bay en Puget Sound
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(Washington State, Verenigde Staten) [4,5]. Er werd toen gevreesd dat het slijkgras hier op termijn
resistent zou worden tegen deze cicade [16,17]. In 2007 werd er beslist om de hele regio met
onkruidverdelgers te besproeien om zo het slijkgras te volledig uit te roeien. Hierdoor blijft er
onzekerheid omtrent de doeltreffendheid van de slijkgrascicade ais biologisch bestrijdingsorganisme
[4].
De toekomst zal uitwijzen of Engels slijkgras, een invasieve soort met een negatieve invloed op
inheemse bodemdieren en kustvogels [18,19], beïnvloed zal worden door de komst van deze cicade in
onze streken.

Specifieke kenmerken
De slijkgrascicade is een typische spoorcicade: het is een vrij
klein insect (2,3 to t 4,4 millimeter [1 ]) dat zich uitsluitend
voedt met het voedingsrijke sap (floëem) van
slijkgrassoorten [5]. Deze soort heeft een gele tot
lichtbruine kleur op de kop en het lichaam, waarop
eveneens horizontale bruine strepen voorkomen [1],
In de literatuur zijn er tabellen terug te vinden waarmee
deze soort onderscheiden kan worden van de andere
spoorcicaden die in de Benelux voorkomen [20].

Weetjes
De koekoek o fde cicade?
Hoewel cicaden bij het grote publiek niet zo bekend
zijn, zijn ze wel verantwoordelijk voor een bekend
verschijnsel: 'koekoeksspuug'. Dit is een fluimachtige
substantie dat vaak op planten aangetroffen kan
worden. Het gaat om een vloeibare uitscheiding die de
nimfen van spuug beestjes (een andere cicade-familie
Boven: een macropteer exemplaar
Onder: een brachypteer exemplaar
dan de spoorcicaden, waartoe de slijkgrascicade
© Theodoor Heijerman
behoort) uitscheiden en opkloppen zodat het hele
lichaam erdoor omgeven wordt. Dit schuimnest
beschermt de nimfen tegen uitdroging, parasieten en predatoren. Men noemt deze schuimnesten
ook wel koekoekspuug omdat men vroeger dacht dat ze afkomstig waren van een koekoek die op de
plant spuugde. De koekoeksbloem dankt haar naam eveneens aan het koekoekspuug dat er vaak op
aanwezig is [21].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2012). Slijkgrascicade - Prokelisia m arginata. Niet-inheemse soorten
van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLiZInform ation Sheets, 75 Vlaams
Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 6 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Hans De Blauwe en Kees Den Bieman
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-mheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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Zuiderzeekrabbetje
Het Zuiderzeekrabbetje Rhithropanopeus harrisii
kwam oorspronkelijk enkel voor langs de Amerikaanse
oostkust, maar kwam naar Europa via transport met
schepen. De eerste Europese waarnemingen dateren
al van 1874 uit Nederland. In 1991 werd ervoor het
eerst een levend exemplaar van het Zuiderzee
krabbetje in België waargenomen, meerbepaald in de
Zeeschelde nabij Antwerpen. Het Zuiderzeekrabbetje
Is een typische soort voor zoete en brakke wateren en
voelt zich dan ook thuis In onze riviermondingen. Het
Is een predator van allerlei ongewervelden.

© Marco Faasse (www.acteon.nl)

Wetenschappelijke naam
Rhithropanopeus harrisii (Go u ld, 1841 )

Oorspronkelijke verspreiding
Het Zuiderzeekrabbetje kwam oorspronkelijk enkel vooraan de oostkust van Noord-Amerika, van Nova
Scotia in Zuidoost-Canada to t aan Mexico. Dit krabbetje leeft op een diepte van Oto t 8 meter op
bodems bedekt meteen dun laagje klei o f modder, houtafval, plantaardig materiaal en schelpresten die
gebruikt worden om zich te verbergen. Soms worden ook holen in de klei gegraven [1],

Eerste waarneming in België
In 1985 is voor het eersteen dood exemplaar en iets later in dat jaar een schaarpoot van d it krabbetje
gevonden ter hoogte van Doei, In het brakke stroomgebied van het Schelde-estuarium [2]. Twee jaar
later, in 1987, werd op dezelfde plaats nog eens een schaarpoot gevonden [1], Het was echter pas in
1991 dat de eerste levende individuen gesignaleerd werden In het koelwater van de kerncentrale van
Doei [3],

Verspreiding in België
Sinds 1991 wordt het Zuiderzeekrabbetje meermaals aangetroffen, ofwel ter hoogte van Doei, ofwel aan
de overzijde van de Zeeschelde te Lillo [4,5,6]. Daarnaast zijn er meldingen uit het gematigd zout
gedeelte van het Schelde estuarium in 1996 en 1997 [7]. Later, in 2004 nabij Lilo [8] en eind 2007 nabij
Doei [9], werd dit krabbetje opnieuw In de Zeeschelde gemeld.
In het Kanaal Gent-Terneuzen is er sinds 1999 een permanente gevestigde p o p u la tie -d ie zich uitstrekt
van het centrum van Gent tot aan de grens met Nederland - aanwezig [10].
Het Zuiderzeekrabbetje werd In 2009 eveneens aangetroffen rond de haven van Nleuwpoort [11],
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Verspreiding in onze buurlanden
ln de tweede helft van de vorige eeuw, In 1874, werd het Zuiderzeekrabbetje voor het eerst in
Nederland aangetroffen en werd er toen verkeerdelijk beschreven ais een nieuwe soort voor de
wetenschap met de naam Pilumnus tridentatus. Het duurde nog to t 1949 vooraleer men vaststelde dat
het om het uit Noord-Amerika afkomstige krabbetje Rhithropanopeus harrisii ging [1],
In 1874 was dit krabbetje al algemeen in het brakke zuidelijk deel van de Zuiderzee, vandaar ook zijn
Nederlandse naam. In die tijd was de Zuiderzee nog niet afgesloten van de Noordzee, waardoor het
noordelijk deel zouter was dan het zuidelijk deel en moeilijk leefbaar voor deze exoot. Ook In andere
rivieren en meren In Noord-Holland, Zuld-Holland en Groningen kwam dit brakwaterkrabbetje voor [12].
In 1932 werd de Zuiderzee afgesloten van de Noordzee dooreen dam en veranderde de naam naar het
nu gekende IJsselmeer. Het zoutgehalte daalde, waardoor het Zuiderzeekrabbetje ook het noordelijke
deel kon Inpalmen, to t deze soort er In 1936 zijn toppunt bereikte. Vanaf dan werd het IJsselmeer te
zoet en namen de populaties af [12]. In de rest van Nederland kon deze exoot wel standhouden en sinds
1960 w ordt deze soort verspreid teruggevonden In o.a. het Noordzeekanaal (nabij Amsterdam), In
Zeeland, In het zuiden van Zuld-Holland en in Nijmegen [1 ].
Tot 1936 was d it diertje In Europa bulten Nederland onbekend. Daarna verspreidde de soort zich snel.
Dit komt waarschijnlijk doordat In die periode de populaties van deze exoot In het IJsselmeer hun
toppunt bereikten In aantal en zo makkelijk hun areaal konden uitbreiden [1],
Een eerste waarneming In Noord-Dultsland dateert van 1936 [13]. In 1939 werd de soort dan voor het
eerst waargenomen In het zuiden van Rusland, maar volgens vissers zou de soort daar al aanwezig zijn
geweest sinds 1936 [12]. Daarna volgde Introductie In de Zee van Azov, de Zwarte Zee en de Kaspische
Zee, Polen [1] en Denemarken [14].
In Frankrijk Is het Zuiderzeekrabbetje voor het eerst gemeld in 1953 in het Kanaal van Caen en In 1956 In
het Kanaal van Tancarvllle, belde In Normandie [15]. Vervolgens vond men deze soort ook terug In 1957
In het brakwatergedeelte van de Gironde [16] en In 1968 aan de monding van de Loire, belde In het
westen van Frankrijk [17].
In Groot-Brlttannlë w ordt d it krabbetje pas recent waargenomen, sinds 1996, en enkel binnen de Cardiff
Docks, In Zuldwest-Engeland [18].
Momenteel komt het Zuiderzeekrabbetje In Europa voor van de Baltische Zee, langs de Europese
Atlantische kust (inclusief Groot-Brittannië) tot en met de Middellandse Zee, en In Zwarte Zee [19].

Wijze van introductie
Het Is niet gekend hoe het Zuiderzeekrabbetje van NoordAmerika naar Europa Is gekomen. Sommigen suggereren
transport met het ballastwater van schepen of op
scheepsrompen [20].
Introductie met ballastwater is echter heel onwaarschijnlijk
daar de eerste Europese melding al van 1874 dateert, toen
ballastwater weinig o f niet gebruikt werd. Voor het begin van
de 20ste eeuw werden echter wel stenen, zand en modder
gebruikt ais ballast waarbij verschillende soorten,
bijvoorbeeld slakken, mee getransporteerd konden worden
[21 ]. Mogelijks kon d it diertje op deze manier verspreid
worden.

© Marco Faasse (www.acteon.nl)

Verspreiding over de Atlantische Oceaan vastgehecht aan scheepsrompen wordt eveneens In vraag
gesteld [12].
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Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Deze soort is een alleseter: het Zuiderzeekrabbetje leeft van zowel dode organismen,
brakwaterpoliepen, wormen, schelpdieren, vlokreeften, zeepissebedden, aasgarnalen, muggenlarven
ais algen [1], Hoewel het vrouwtje slechts één broedsel per jaar produceert, kan dit broedsel wel 1280
to t 4 800 eitjes bevatten [22], wat weliswaar niet bijzonder hoog is voor een krab [23].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Deze brakwatersoort kan een brede gradiënt van zoutgehaltes verdragen. Gewoonlijk wordt het
Zuiderzeekrabbetje gevonden in water van ongeveer 0,1 (zoet) to t 15 PSU (brak) [1], uitzonderlijk werd
dit diertje aangetroffen in een zoutgehalte van 25 PSU (zout brak) [24]. Ter vergelijking: het zeewater in
onze Noordzee heeft een gemiddeld zoutgehalte van 35 PSU.
De verspreiding over Europa w ordt beïnvloed door de scheepvaart. De larven van het
Zuiderzeekrabbetje zijn vrijzwemmend en blijven ongeveer 23 dagen in d it stadium [22]. Deze
krabbetjes kunnen zich dus zowel ais krab of ais larve verplaatsen met het ballastwater. Ook door de
binnenvaart kan deze soort zich verspreiden tussen estuaria, rivieren en meren, vastgeklampt aan
scheepsrompen [18].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Het voorkomen van vele individuen van het Zuiderzeekrabbetje kan de waterdoorstroming in
industriële buizen verhinderen [25].

Specifieke kenmerken
Het lichaam (carapax) en de poten van het Zuiderzeekrabbetje hebben een donker grijsgroene kleur,
waarbij de buitenzijde van de vingers van de scharen w it is. Door begroeiing met eencellige algen zien
exemplaren van deze soort er echter eerder donkerbruin tot zwart uit. De vingers van de scharen blijven
wit: door veelvuldig gebruik krijgen de algen geen kans er te groeien. De vrouwtjes zijn meestal kleiner
dan de mannetjes en bereiken een breedte tot 2 centimeter. Mannetjes kunnen to t 2,6 centimeter breed
worden. Het lichaam is breder dan lang, heeft een bolle vorm en is glad. De poten zijn langs de randen
behaard [1],
Vrouwtjes en mannetjes kunnen niet alleen onderscheiden worden op basis van de grootte. Mannetjes
hebben eveneens grotere schaarpoten en een smal driehoekig achterlijf (abdomen, opgeplooid naar de
buikzijde van de krab toe) met zeven segmenten waarvan er drie vergroeid zijn. Bij vrouwtjes is dit
achterlijf breed ovaal en zijn er geen vergroeide segmenten. Dit achterlijf is bij beide geslachten langs
de randen behaard [1],

Weetjes
Zuiderzeekrabbetje voor wetenschappers, zwart krabbetje voor vissers
Vissers hebben het vaak over het 'zwart krabbetje' in plaats van het Zuiderzeekrabbetje. Dit komt
omdat dit diertje vrijwel altijd donkerbruin to t zwart is wanneer het in onze streken teruggevonden
wordt. Deze kleurwijziging wordt veroorzaakt door begroeiing met algen [1],
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Standford's naaldkreeftje
Stanford's naaldkreeftje Sinelobus stanford/is vermoedelijk al sinds
de 16de eeuw wereldwijd verspreid, waardoor het oorsprongsgebied van deze soort heel moeilijk te achterhalen is. Dit naaldkreeftje
bewoont slibbuisjes die vastgehecht zijn aan harde, veelal artificiële
substraten in het brak water van havens en estuaria. De versprei
ding van het diertje gebeurde vermoedelijk via scheepvaart: het
kreeftje kon zich vasthechtten aan scheepsrompen of kon verzeild
raken in het vast ballastmateriaal en het ballastwater van schepen.
Ondanks zijn nagenoeg wereldwijde verspreiding duurde het tot
2007 voordat d it naaldkreeftje voor het eerst in België waargeno
men werd. De soort werd bij ons - kort na de eerste Europese
observaties in de Nederlandse Rijndelta - gemeld in de haven van
Antwerpen.
© Floris Bennema

Wetenschappelijke naam
Sinelobus stanfordi {Richardson, 1901)

Oorspronkelijke verspreiding
Waarschijnlijk werd Stanford's naaldkreeftje al sinds de 16de eeuw over de wereld verspreid door het
toen steeds toenemende transport van handelswaar over zee. Bijgevolg had dit naaldkreeftje op het
moment waarop men het voor het eerst begon te registreren - in het begin van de 20ste eeuw - al een
grote verspreiding, wat het niet meer mogelijk maakte zijn oorsprongsgebied te achterhalen [1 ]. In de
jaren 1980 kon men deze soort wereldwijd terugvinden, zowel in tropische to t gematigde kustwateren,
en dit aan beide zijden van de evenaar [2].

Eerste waarneming in België
In België werd Stanford's naaldkreeftje voor het eerst aangetroffen op 19 juli 2007 in het Verrebroekdok
van de haven van Antwerpen, op een artificieel substraat dat gebruikt wordt voor de monitoring van
glasaal. Dit substraat werd gedomineerd door andere niet-inheemse soorten zoals de tijgervlokreeft
Gammarus tigrinus, het Zuiderzeekrabbetje Rhithropanopeus harrisii en Jenkins1waterhoren
Potamopyrgus antipodarum [ 1].

Verspreiding in België
In 2007 - een paar maanden na de eerste vondst van Stanford's naaldkreeftje in de Antwerpse haven werden grote aantallen van de soort (tot 4200 exemplaren per staal) in ons studiegebied aangetroffen in
het Kanaal Gent-Terneuzen, ter hoogte van Terneuzen. In het daaropvolgende jaar werd de vondst uit
de Zeeschelde bevestigd door nieuwe waarnemingen en bleek Stanford's naaldkreeftje ook meer
landinwaarts - to t aan de instroomplaats van het Albertkanaal - voor te komen [1],
Ondanks de tot op heden beperkte aantallen - steeds minder dan 10 exemplaren per staal - in de
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Zeeschelde, wordt verwacht dat de soort zich hier en in aanpalende kanalen (met zowel brak ais zoet
water) op artificiële substraten zoals boeien en dokmuren zal vestigen [1 ].

Verspreiding in onze buurlanden
De eerste Europese melding van Stanford's naaldkreeftje dateert van 14 september 2006 toen dit
naaldkreeftje in de Oude Maas, nabij Hoogvliet (Rotterdam, Nederland) werd aangetroffen. Enkele
dagen later - met waarnemingen in Nieuwe waterweg en de Hollandse IJssel - bleek de soort ook al
voor te komen in de waterwegen rond de Rotterdamse haven. Ook meer noordelijk - nabij de monding
van het Noordzeekanaal dat Amsterdam met de Noordzee verbindt - werd de soort in dit jaar
aangetroffen [1]. In 2009 en 2010 werd het naaldkreeftje nog verder noordelijk aangetroffen, namelijk in
de Waddenzee ter hoogte van Harlingen (Noord-Nederland), en de havens van Emden (DuîtsNederlandse grens) en in Brunsbüttel (aan de Duitse Elbe) [3].
Het blijft vreemd dat deze bijna wereldwijd verspreide soort zo veel tijd nodig heeft gehad om ook de
estuaria van de Noordzee te bereiken [1 ]. Mogelijk was de soort hier al langer aanwezig, maar w ordt er
nu pas specifiek naar gezocht.

Wijze van introductie
Vermoedelijk heeft dit diertje zich initieel verspreid
door zich met zijn koker vast te hechten aan
scheepsrompen of via vast ballastmateriaal [1].
Schepen werden vroeger verzwaard met stenen,
grind of zand om de stabiliteit te verhogen ais er
geen goederen werden vervoerd. Dit materiaal - en
de ermee geassocieerde organismen - gingen terug
overboord op het moment dat het schip geladen
werd. Zo gebeurden wereldwijd heel wat
introducties van niet-inheemse soorten.
Later werd Stanford's naaldkreeftje waarschijnlijk
ook verspreid via het transport van weekdieren voor
Mannetje, m et zijn achterlijf nog in de zelfgemaakte koker
aquacultuur en in het ballastwater van vracht© Floris Bennema
schepen [4]. Dit laatste heeft wellicht gezorgd voor
de relatief recente introductie van deze soort in de havengebieden langs de Noordzee [1 ].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Harde substraten zijn voor deze soort essentieel: ze moeten hun zelfgebouwde slîbbuÏsjes namelijk
kunnen vasthechten. Stanford's naaldkreeftje haalt voordeel uit de steeds talrijker wordende
hoeveelheid artificiële harde substraten in het Schelde-estuarium, waar van nature voornamelijk zachte
sedimenten voorkomen [5]. Voor de bouw van de buisjes waarin ze leven, hebben ze nood aan een
zekere hoeveelheid slib in het water [1 ], en daar is in het Schelde-estuarium geen tekort aan.

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
In tegenstelling tot de meeste andere naaldkreeftjes komt Stanford's naaldkreeftje ook in zoet water
voor, maar wordt het voornamelijk geregistreerd in brakke wateren en estuaria [1 ]. De soort kan de
sterke schommelingen in zoutgehalte - kenmerkend voor estuaria - gemakkelijk weerstaan. In
Noordwest-Europa werd de soort tot nu toe aangetroffen van licht zoet water (1,5 PSU in het Scheldeestuarium) tot bijna zout water (20 PSU in de Waddenzee). Ter vergelijking: het zoutgehalte van de
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Noordzee bedraagt ongeveer 35 PSU. In andere delen van de wereld werd deze soort zowel gevonden
in zoetwatermeren (< 0,5 PSU), ais in meren met een zeer hoog zoutgehalte tot 52 PSU [1 ].
De temperatuur van het water waarin Stanford's naaldkreeftje in onze streken werd gevonden varieert
tussen 13 °C en 21 °C[1].
Stanford's naaldkreeftje w ordt aangetroffen op schelpen, zeepokken, planten, rotsen, artificiële
constructies, tussen stenen, in het water en zelfs in de doorstroomkanaaltjes van sponzen [6]. Hoewel
harde substraten de grootste aantallen huisvesten, worden ze ook in mindere mate gevonden op
zachtere slib-, klei- of zandbodems [6].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
In België en Nederland komen er enkele inheemse soorten voor - zoals de vlokreeftjes Apocorophium
iacustreen Corophium m ultisetosum - die net ais Stanford's naaldkreeftje slibbuisjes vormen en zich
voeden met gelijkaardig voedsel. De verwachte competitie voor plaats en voedsel met deze inheemse
soorten is nog niet bewezen [1].
Andere potentiële effecten van deze exoot op zijn leefomgeving zijn ongekend [3].

Specifieke kenmerken
Volwassen exemplaren van Stanford's naaldkreeftje zijn 4 á 7 millimeter groot [1 ].
Zoals andere naaldkreeftjes bestaat Stanford's
naaldkreeftje uit een kopborststuk (céphalothorax)
- met een schild (carapax), een paar scharen
(chelipoden), ogen en twee paar antennes - en een
achterlijf (abdomen), bestaande uit zes segmenten
met kleine pootjes (pereopoden) en een staart
(pleon). Bij de buisbewonende soorten worden de
pootjes op het achterlichaam niet gebruikt om te
zwemmen, maar om een stroom van zuurstofrijk
water in het buisje te creëren. Bij vrouwtjes vormen
afgeplatte plaatjes aan de pootjes een broedzak
(marsupium) waarin de eitjes en vervolgens de
larven zich ontwikkelen tot bijna volmaakte
exemplaren [7]. In tegenstelling tot andere
naaldkreeftjes is er bij Stanford's naaldkreeftje een
duidelijk verschil in lichaamsbouw tussen de
mannetjes en vrouwtjes. Bij mannetjes is het
kopborststuk opvallend minder breed (zie foto) en
zijn de scharen groter dan bij de vrouwtjes [1 ].

%
Boven: mannelijkexem plaarvan Standford's naaldkreeftje
Onder: vrouwelijkexem plaar
© Ton Van Haaren

Weetjes
Familie in de diepte
Hoewel Stanford's naaldkreeftje voornamelijk in ondiep water voorkomt, worden veel verwante
soorten naaldkreeftjes aangetroffen op waterdiepten van 200 meter tot zelfs meer dan 9 000 meter.
In sommige van deze diepwaterhabitats behoren de naaldkreeftjes tot de meest diverse en talrijkste
onder de aanwezige fauna [8].
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Eén soort?
Hoewel de exemplaren van Stanford's naaldkreeftje uit de Noordzee qua uitzicht en gedrag quasi
identiek zijn aan tropische en subtropische exemplaren, is het toch onzeker of het om dezelfde soort
gaat [9]. Individuen die door grote afstand van elkaar gescheiden zijn, kunnen immers op een
verschillende manier evolueren, waardoor ze zich op een bepaald moment niet meer succesvol met
elkaar kunnen voortplanten. Eens dit gebeurt, moet de oorspronkelijke soort opgesplitst worden in
meerdere soorten. Het correct identificeren en beschrijven van deze soorten vormt echter een grote
uitdaging voor taxonomen en ecologen.

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Stanford's naaldkreeftje - Sinelobus stanfordi. Niet-inheemse
soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. I/U ZInform ation Sheets, 70.
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 4 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Jan Soors
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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Brede brakwaterpissebed
De brede brakwaterpissebed Synidotea laticauda kwam
oorspronkelijk enkel voor In ondiep brak water langs de
westkust van de Verenigde Staten. Het is een omnivoor
die vooral te vinden is op harde substraten zoals boeien,
pontons en oesterbedden. Deze pissebed werd voor het
eerst In 2005 In de Zeeschelde aangetroffen, nabij de
kerncentrale van Doei. Waarschijnlijk werd de soort bij
ons - net ais In Frankrijk en Spanje - via het ballastwater
van schepen geïntroduceerd.

© Marco Faasse (www.acteon.nl)

Wetenschappelijke naam
Synidotea laticauda Benedict, 1897

Oorspronkelijke verspreiding
De brede brakwaterpissebed kwam oorspronkelijk enkel voor in de Baai van San Fancisco en de
naburige estuaria aan de westkust van de Verenigde Staten [1]. Deze pissebed is daar één van de meest
algemene soorten [2]. In deze contreien komt de soort voornamelijk voor in ondiep brakwater [1], op
rotsige steigers en boeien tussen een aangroelgemeenschap van poliepen - waaronder de ook bij ons
aanwezige (niet-inheemse) berenvachtpollep Garveia franciscana-, mosdiertjes en oesters [3].
Omtrent de wetenschappelijke naamgeving van deze en verwante soorten, was begin jaren 1990 heel
wat discussie. De brede brakwaterpissebed Synidotea laticauda werd toen - met 8 verwante soorten die
wereldwijd werden gevonden - (ten onrechte) samengevoegd tot 1 dezelfde soort Synidotea
laevidorsalis. Deze soort zou tijdens de 19de eeuw via de romp van zeilschepen de wereld zijn
rondgedragen [4]. Omwille van de synonimisatie van deze 9 soorten werden alle exemplaren die in
Europa werden gevonden aanvankelijk gedetermineerd ais Synidotea laevidorsalis. Meer recent werd
echter duidelijk dat het effectief om 9 verschillende soorten gaat [5]. Het is voorlopig nog niet helemaal
zeker of alle exemplaren die in Europa gevonden werden (e.g. deze uit Spanje) to t de brede
brakwaterpissebed Synidotea laticauda behoren, o f to t één van de 8 andere soorten.

Eerste waarneming in België
De brede brakwaterpissebed werd bij ons voor het eerst waargenomen op 27 september 2005, In een
bodemstaal verzameld In de Zeeschelde, nabij de kerncentrale van Doei [6]. De soort werd toen echter
foutief ais Synidotea laevidorsalis op naam gebracht [7]. Het is best mogelijk dat deze pissebed eral
eerder aanwezig was [6].

Verspreiding in België
De brede brakwaterpissebed kent een zeer beperkte verspreiding In de Zeeschelde en dit nabij Doei.
Enkele exemplaren (3) werden er In 2005 In 2 verschillende bodemstalen gevonden, maar de meeste
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exemplaren (>100) werden (midden en eind 2007) verzameld op de filters die het opgezogen koelwater
voor de kerncentrale van Doei filteren [6]. De soort is daar nog steeds talrijk aanwezig [7].
Recentelijk werd deze pissebed in ons studiegebied ook In de Westerschelde aangetroffen [8].

Verspreiding in onze buurlanden
De brede brakwaterpissebed Is blijkbaar al sinds 1975 in Europa aanwezig in het estuarium van de
Gironde In Frankrijk [9], maar de soort werd oorspronkelijk verward met de inheemse
brakwaterpissebed isotea emarginata. Pas tijdens een campagne In 1991 werd de pissebed ais een nietinheemse soort herkend [10], maar - omwille van de toen heersende taxonomische onduidelijkheid verkeerdelijk ais Synidotea laevidorsaiisgeïdentificeerd. Na het herbekijken van de stalen bleek het wel
degelijk om de brede brakwaterpissebed Synidotea laticauda te gaan [5].
Tijdens een studie uitgevoerd tussen 1991 en 1994 in het Guadalqulvlr-estuarlum In het zuiden van
Spanje werden meer dan 1000 exemplaren per staal van een brakwaterpissebed aangetroffen. Deze
exemplaren zijn eveneens ais Synidotea laevidorsalis op naam gebracht [11 ]. Het is echter niet zeker of
het hier ook om de brede brakwaterpissebed gaat, o f om een andere gelijkaardige soort [12].
Op andere locaties in Europa werd de brede brakwaterpissebed to t op heden niet waargenomen [6].

Wijze van introductie
Aangezien de locaties waar de soort in Europa wordt aangetroffen steeds in de buurt liggen van estuaria
met Internationale havens, w ordt vermoed dat scheepvaart verantwoordelijk is voor de introductie van
de brede brakwaterpissebed In Europa. Mogelijk hechtte de soort zich vast op de scheepsrompen of
werd hij meer waarschijnlijk In het ballastwater meegedragen [6,13,14].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
De brede brakwaterpissebed bewoont In haaroorsprongsgebled (Baal van San Francisco, Verenigde
staten) vooral de warmere wateren met een verlaagd zoutgehalte [1], De soort werd In België enkel
aangetroffen nabij Doei en haalt vermoedelijk voordeel uit de warmwaterlozlngen van de koeltorens
van de kerncentrale die daar gevestigd is [6].
Deze pissebed Is een opportunistische alleseter of omnivoor. Ze kan zich ais predator voeden met
vlokreeftjes die uit de waterkolom geplukt worden met de poten, ais aaseter met dode oesters, krabben
(In Amerika onder andere de blauwe zwemkrab Callinectes sapidus) en soortgenoten, ais planteneter
met zeesla Ulva en In mindere mate met slijkgras Spartina. Hiernaast staan mosdiertjes en poliepen ook
op het menu van deze pissebed [14].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Er Is erg weinig gekend over de ecologie van deze pissebed In onze wateren. Zijn aantallen variëren
selzoenaal, waarbij hij in de wintermaanden meer algemeen Is dan In de zomer [2,13]. De soort komt In
zijn oorsprongsgebled vooral voor op artificiële substraten zoals boelen, pontons en op touwen voor
oesterkweek [13]. De brede brakwaterpissebed wordt sporadisch ook In bodemstalen [6,13] en
bodemslepen [2,10] aangetroffen. Dit laatste doet vermoeden dat deze plssebedsoort soms ook zwemt
In de waterkolom, net boven de bodem [10]. Ook Is de soort al zwemmend tussen vegetatie
aangetroffen [15].
De brede brakwaterpissebed leeft in brakwater, maar heeft brede zouttolerantle. Zo Is de soort In het
Glronde-estuarlum aangetroffen bij zoutgehaltes tussen 0,1 en 24 PSU en Is hij het meest talrijk tussen 1
en 10 PSU [10]. Zoet water (0 PSU) blijkt dodelijk voor de brede brakwaterpissebed, maar zoutgehaltes
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to t 35 PSU (zeewater) worden getolereerd. De brede brakwaterpissebed verdraagt ook zonder
problemen watertemperaturen tussen 5 °C en 25 °C. Warmer water blijkt dodelijk te zijn [14].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Er is zeer weinig geweten over de impact van de brede brakwaterpissebed in onze contreien of in
andere streken waar hij geïntroduceerd werd [14]. Wel heeft men langs de Amerikaanse oostkust - waar
de soort eveneens niet-inheems is - waargenomen dat hoge dichtheden van de pissebed (in
september) overeenkomen met sterk verlaagde aantallen van inheemse vlokreeftjes en het
Zuiderzeekrabbetje Rhithropanopeus harrisii [daar eveneens inheems) [13]. Dit insinueert dat hoge
aantallen brede brakwaterpissebedden een effect op het ecosysteem kunnen hebben [14].

Specifieke kenmerken
Net ais de meeste soorten waterpissebedden draagt ook deze soort de bevruchte eieren in een
broedbuidel met zich mee to t alle larvale stadia zijn doorlopen. Platen bevestigd aan de eerste vijf paar
looppoten schuiven ais dakpannen over elkaar en vormen een broedbuidel [16].
Vrouwelijke exemplaren van de brede brakwaterpissebed kunnen 1,3 centimeter groot worden,
mannetjes 2,3 to t 3 centimeter [5,13].
Deze pissebed heeft een camouflagepatroon op de rug en kleine klauwen aan de poten die de grip op
oppervlaktes vergroten. De soort heeft zeven paar peddelvormige poten die toelaten om net boven de
bodem en tussen vegetatie te zwemmen [10,15].
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Japanse dansmug

Malcolm Storey (www.bioimages.org.uk)

De Japanse dansmug Telmatogeton japonicus was
oorspronkelijk enkel bekend van de Japanse kus
ten en Hawaï. Internationale scheepvaart is er
waarschijnlijk voor verantwoordelijk dat deze soort
zich heeft uitgebreid naar het Europese en het
Atlantisch gedeelte van de Noord-Amerikaanse
kust. Deze exoot werd in 2004 voor de eerste keer
in Belgische wateren waargenomen, op boeien
vóór de kust. De larven van de Japanse dansmug
groeien in kokers, vastgehecht aan harde onder
gronden vanaf het bovenste gedeelte van het
intergetijdengebied to t de spatzone. De wind
molenparken langsheen de Europese kusten
vormen een ideale niche voor deze soort: op de
funderingen van sommige windturbines groeien
tot 4 000 larven per vierkante meter.

Wetenschappelijke naam
Telmatogeton japonicus Tokunaga, 1933

Oorspronkelijke verspreiding
Het oorsprongsgebied van de Japanse dansmug situeert zich ter hoogte van Japan en Hawaii. Mogelijk
behoren ook andere delen van de Stille Oceaan - zoals Australië - to t haar natuurlijk
verspreidingsgebied [1,2,3].

Eerste waarneming in België
De aanwezigheid van de Japanse dansmug in België werd voor het eerst vastgesteld in 2004. Deze
exoot kwam toen al heel algemeen voor op signalisatieboeien voor onze kust [4].

Verspreiding in België
De Japanse dansmug komt bij ons voor in hoge densiteiten op boeien, zowel nabij de kust ais in open
zee [4]. Niet lang na de bouw van windturbines in het Belgisch deel van de Noordzee, werden deze
eveneens gekoloniseerd [5]. De soort kan ook gevonden worden op de wanden van schepen, maar
komt slechts zeer uitzonderlijk voor op de harde substraten in Belgische havens, op strandhoofden of
op dijken [6].

Verspreiding in onze buurlanden
De eerste Europese waarneming van de Japanse dansmug dateert van 1963 nabij Kiel in NoordDuitsland. De soort werd toen onterecht ais een nieuwe soort voor de wetenschap beschreven onder de
naam Telmatogeton rem anei[7]. Bij een volgende waarneming in 1977 in de Baai van Gdansk in Polen
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werd opnieuw dezelfde fout gemaakt. Deze keer werd de dansmug Telmatogeton gedanensisqeóoopt
[8 ].

Langs de rotsige westkust van Ierland viste men in 1999 resten van de Japanse dansmug (vooral
vervellingen van de poppen, maar ook enkele resten van volwassen muggen) uit het water [9].
In 2003 werd de Japanse dansmug gesignaleerd ter hoogte van het Deense windmolenpark Horns Rev,
waar zij sinds 2004 prominent aanwezig is. Hier kunnen op sommige locaties meer dan 4 000
exemplaren per m2 waargenomen worden [10]. De populaties van deze dansmug volgen de opmars van
de Europese windmolenparken op de voet, met ais resultaat dat de soort anno 2011 aangetroffen wordt
langs de Britse, Ierse, Belgische, Nederlandse, Duitse, Poolse, Zweedse, Finse, Noorse en IJslandse kusten
[3,11,12],

Wijze van introductie
Gezien de locatie van de eerste waarneming in Europa (in het kanaal van Kiel, Noord-Duitsland),
ontstond al snel het vermoeden dat scheepvaart verantwoordelijk is voor de introductie van de Japanse
dansmug in Europa. Doordat de kokers met larven zich kunnen vasthechten aan scheepsrompen,
kunnen ze zich ook gemakkelijk verder verspreiden [1,5,6,13].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Wanneer nieuwe artificiële habitats - zoals windturbines o f signalisatieboeien, in zee geplaatst worden zijn er niet noodzakelijk inheemse soorten aanwezig die deze nieuwe substraten efficiënt weten te
koloniseren. Op dergelijke habitats is de kans groter dat een geïntroduceerde soort competitiever zal
blijken dan de inheemse soorten [14]. De larven van de Japanse dansmug domineren in hun nieuwe
leefomgeving het bovenste gedeelte van het getijdengebied en de spatzone, die hier net boven ligt
[3,14]. In de Belgische wateren groeien er in deze zones groen wieren [14], die een goede voedselbron
voor deze larven blijken te zijn [15,16].
Bovendien is de Japanse dansmug aangepast aan zware, sterk variërende omstandigheden en een
intense eutrofiëring (een overmaat van nutriënten in het zeewater). Deze laatste eigenschap zou
geholpen hebben bij de kolonisatie van de geëutrofieerde Baltische Zee [3].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
De Japanse dansmug heeft een hard substraat nodig om haar
eitjes aan vast te hechten in de spatzone. Denk hierbij aan
scheepswanden, boeien, pilonen van olieplatforms en
windmolenparken, rotskusten en dijken [1,17]. De bouw van
artificiële constructies draagt dan ook aanzienlijk bij to t de
verspreiding van de soort [1,3]. In Nederland bevordert de
constructie van strandhoofden de verspreiding van de Japanse
dansmug [17].
De soort komt vooral voor in het mariene milieu, al komt deze
dansmug in de Finse Golf ook voor in het brakwater milieu met
een zoutgehalte beneden 4 PSU [11]. Ter vergelijking: het
zeewater van de Noordzee heeft een zoutgehalte van ongeveer
35 PSU.
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Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Lokaal maakt deze niet-inheemse dansmug in Nederland een belangrijk deel uit van het menu van
strandlopers en steenlopers [17]. Vooral in de winter, wanneer weinig ander voedsel voorhanden is, zou
de bijdrage van deze exoot aan hun dieet belangrijk zijn. Ook werd waargenomen dat trekvogels
foerageren op Japanse dansmuggen [3].
Minder wenselijk is de dominantie van deze soort. In de specifieke habitat waar deze dansmuggen in de
Belgische Noordzee voorkomen (de spatzone op boeien en windturbines), vormt deze soort bijna
monoculturen [14]. Het blijft echter een vraag of er wel inheemse soorten zijn die in de artificiële
offshore substraten een geschikte leefomgeving kunnen vinden [18].
Samen met vele andere vastgehecht levende organismen, maakt de Japanse dansmug deel uit van de
zogenaamde aangroeigemeenschap [5]. Aangroei kan diverse substraten aantasten en zelfs
economische schade toebrengen. Het voorkomen van aangroei op scheepsrompen door een
behandeling met een aangroeiwerende verf kost heel wat geld [19]. Bovendien brengen vele van deze
verven schade toe aan het ecosysteem.

Specifieke kenmerken
De Japanse dansmug behoort to t de mariene dansmuggen. De larven
groeien op in kokers die vastgehecht zijn aan vaste substraten in het
bovenste intergetijdegebied en de spatzone, waar ze zich onder
andere voeden met g roen wieren en blauwwieren (cyanobacteriën)
[3,16]. De larven worden to t 10 millimeter groot waarna een pop van
maximum 6,5 millimeter gevormd wordt, waaruit na 2-3 dagen een
volwassen mug ontstaat [8,16].
De volwassen mug leeft slechts 4 dagen [11 ]. Ze kan vliegen, maar net
ais verwante dansmuggen is ze veel behendiger in het lopen. Zo
vouwt deze dansmug haar vleugels in rust naar elkaar toe, waardoor
de poten vrij kunnen bewegen [20]. De volwassen exemplaren komen
vooral voor op harde substraten nabij de waterrand, waar het
opspattende water van brekende golven hen niet lijkt te deren, zelfs
niet tijdens het paren [13].
Deexuvia (vervellingshuiden) - achtergelaten nadat de volwassen
mug uit de pop verschijnt - van de Japanse dansmug kan men van
andere soorten onderscheiden doordat ze doorschijnend zijn en
slechts 8 (in plaats van 9) achterste segmenten hebben [11].

Foto boven: larven. Foto onder: pop
© Torbjorn Ekrem - NTNU Museum of
Natural History and Archaeology

Weetjes
Niet alle muggen steken
Dansmuggen zijn in feite onschuldige beestjes en steken niet. In tegenstelling to t o.a. steekmuggen
(Culicidae) hebben de dan smug wijfjes immers geen bloedmaaltijd nodig om eitjes te kunnen leggen
[2 1 ].

Het rif-effect in de zuidelijke Noordzee
De bodem van de Zuidelijke Noordzee bestaat hoofdzakelijk uit zachte substraten (zand en slib). Met
de bouw van windturbines wordt in de Zuidelijke Noordzee naast deze natuurlijke zandbodems een
bijkomende artificiële harde ondergrond geïntroduceerd, zowel op de bodem ais in de waterkolom.
Doordat harde ondergronden er zo zeldzaam zijn, kan de introductie ervan mogelijk gevolgen
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hebben op het ganse ecosysteem. Op deze harde ondergrond kunnen vele soorten, die op zandige
bodems niet of nauwelijks voorkomen, beter gedijen. Zo zorgt de introductie van windturbines
rechtstreeks voor een verhoging van de biodiversiteit, door ecologen het rif-effect genoemd [5,14].
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Mosdiertjes

geei vogelkopmosdiertje - Bugula simplex
vog e Iko p m osd ie rtje - Bugula stolonifera
o nve rwa c ht m o sd ie rtj e - Tricellaria inopinata
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Geei vogelkopmosdiertje
Het geei vogelkopmosdiertje Bugula sim plex
kwam via transport op de romp van vrachtschepen
en jachten vanuit de Middellandse Zee mee naar
onze contreien. Zijn eigenlijke herkomst is echter
onbekend. Het geei vogelkopmosdiertje ziet er wat
struikachtig uit en werd in 2000 voor het eerst in
Belgische wateren waargenomen, in de jachthaven
van Oostende. Bijna alle waarnemingen van deze
soort komen uit havens en jachthavens.

© Hans De Blauwe

Wetenschappelijke naam
Bugula simplexWmcks, 1886

Oorspronkelijke verspreiding
In het begin van de 20ste eeuw kwam het geei vogelkopmosdiertje al voor aan de oostkust van NoordAmerika, in de Middellandse Zee en de Adriatische Zee. De beperkte verspreiding in Noord-Amerika
doet vermoeden dat deze soort afkomstig is uit de Middellandse Zee [1],
Het is aan de hand van exemplaren uit de Adriatische Zee dat het geei vogelkopmosdiertje in 1886 voor
het eerst officieel beschreven werd dooreen zekere Hincks [1],

Eerste waarneming in België
In september 2000 werd het geei vogelkopmosdiertje op een ponton in de Oostendse haven voor het
eerst in onze streken ontdekt [1], Het geei vogelkopmosdiertje wordt vaak vastgehecht teruggevonden
op kolonies van andere mosdiertjes, zoals Cryptosula pallasiana. Ook andere ondergronden zoals steen,
hout of scheepsrompen blijken geschikt ais vestigingsplaats [2].

Verspreiding in België
Aanvankelijk werd het geei vogelkopmosdiertje enkel aangetroffen in de jachthaven van Oostende. De
soort kwam er in 2000 en 2001 samen voor met het vogelkopmosdiertje Bugula stolonifera, eveneens
een niet-inheemse soort [1,3]. Ondertussen is het geei vogelkopmosdiertje in 2004 ook gevonden op
een aangespoelde plastieken emmer in de vloedlijn op het strand tussen Blanken berge en Zeebrugge
[4]. Sinds juni 2007 is het een vaste gast in de jachthaven van Zeebrugge [3,5,6].
In ons studiegebied kan deze soort ook aangetroffen worden in de jachthavens langs de Westerschelde
[3].
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Verspreiding in onze buurlanden
De eerste gedetailleerde melding van het geei
vogelkopmosdiertje in Groot-Brittannië dateert uit 1957 in
Holyhead (Wales). Er zijn echter aanwijzingen dat dit
mosdiertje al in 1893 of vroeger aanwezig zou zijn geweest in
Groot-Brittannië. De soort werd er toen gesignaleerd in
Lowestoft (Suffolk) [7], Meteen daarna volgden ook iets
zuidelijkere observaties uit Milford Haven (Wales). Telkens
werden de exemplaren aangetroffen op testpanelen die
geplaatst waren om aangroeigemeenschappen te bestuderen
[8 ].

Recente waarnemingen langs de West-Europese kusten wijzen op een
uitbreiding van de soort [1,3], Dit is bijvoorbeeld het geval in Nederland.
Net zoals in België vond de eerste waarneming van dit geei
vogelkopmosdiertje er plaats in september 2000, in het Sas van Goes langs
de Oosterschelde [2], Door uitbreiding naar andere jachthavens komt dit
mosdiertje regelmatig lokaal in kleine concentraties voor in de Zeelandse
Wester- en Oosterschelde [3,5], Er zijn recente meldingen uit de jachthaven
van Trébeurden in Frankrijken van een paar locaties langs de zuidkust van
Engeland [3],

Wijze van introductie
Gezien het geei vogelkopmosdiertje vaak teruggevonden wordt in havens
en ais aangroeigemeenschap op schepen en zeiljachten, is dit mosdiertje
vermoedelijk op deze wijze geïntroduceerd uit meer zuidelijke gebieden [1]

Boven: habitus
Onder: detailfoto
© Hans De Blauwe

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Het succes, vooral in havens, wordt verklaard door de vasthechting op vaste substraten zoals
scheepsrompen of de haveninfrastructuur. Daarenboven verdraagt het geei vogelkopmosdiertje
vervuilde condities [1],

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Door de vasthechting en aangroei op schepen en jachten kan het geei vogelkopmosdiertje zich
gemakkelijk - en over grote afstanden - verplaatsen tussen havens [1], waardoor verdere verspreiding te
verwachten is [2],

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Het geei vogelkopmosdiertje vorm t samen met andere mosdiertjes - maar ook met zeepokken,
kokerwormen, zakpijpen en nog vele andere soorten - een aangroeigemeenschap in havens op harde
substraten, waaronder ook de romp van schepen. Het verwijderen van deze fauna kost handenvol geld.
Het vereist het hijsen van de boten uit het water, het reinigen onder hoge druk en een behandeling met
een anti-aangroeiverf [9],
In het begin van de eeuw kwam deze soort plaatselijk en in kleine concentraties voor, waardoor een
sterke uitbreiding langs de Noordoost-Atlantische kust niet verwacht werd [2], Echter - dankzij de
scheepvaart en een wereldwijde opwarming - vermoeden wetenschappers dat de soort in de nabije
toekomst een potentieel effect zou kunnen hebben op de lokale haven- en kustfauna's, vooral in
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concurrentie voor plaats. Op dit moment Is het geei vogelkopmosdiertje aan een opmars bezig wat
aantal nieuw gekoloniseerde jachthavens betreft en ook de populatiegrootte neemt toe [10].

Specifieke kenmerken
Het geei vogelkopmosdiertje behoort to t de
mosdiertjes (Bryozoa). Mosdiertjes leven In kolonies
opgebouwd uit een groep individuen - zoïden - die
met elkaar In verbinding staan. De kolonlegrootte kan
variëren van enkele tientallen to t zelfs miljoenen
individuen. Elkezoïde heefteen beschermend
omhulsel of zoöecium waarin zich het lichaam o f de
polypide bevindt. Elk Individu bestaat uit niet meer
dan een zenuwknoop, een spierstelsel, een maag met
een voedingskanaal en een tentakelkrans die de
mond omgeeft. De polypide kan doorheen een
opening in het beschermend omhulsel de tentakels
naar buiten stulpen voor voedselopname. De
tentakels bevatten kleine trilharen die een
waterstroom op gang brengen, waardoor zwevende
deeltjes uit het water naar de mondopening
toestromen [5,11].

w aterstroom
tentakelkrans

INDIVIDU IN RUST

m ond

retractor spier

omhulsel

INDIVIDU MET UITGESTREKTE
TENTAKELS OM ZICH TE VOEDEN

Maag en voedingskanaal

Vereenvoudigd schema van twee individuen (zoïden). De
retractor spier zorgt ervoor dat het lichaam in het omhulsel
kan teruggetrokken worden (O VLIZ).

Net zoals alle andere Bugula soorten heeft het geei vogelkopmosdiertje een struikvormig uitzicht.
Hoewel het geei vogelkopmosdiertje het hele jaar door kan gevonden worden, zijn de kolonies het
hoogst (tot 4 centimeter) in augustus en september. De larven worden in deze periode losgelaten in de
waterkolom. Ze hebben slechts enkele uren tijd om zich te settelen op een geschikt substraat, anders
sterven ze. Na de zomer sterven de oude kolonies grotendeels af. De pas gesettelde kolonies groeien in
het begin minimaal uit, waardoor ze moeilijk waar te nemen zijn [5,10].
De naam 'geei vogelkopmosdiertje' is geïnspireerd op de voor de Bugulasoorten typische vogelkopvormige avicularia. Deze individuen staan In
voor de bescherming van de kolonie. Ze zijn voorzien van een dekseltje
o f operculum waarmee ze in staat zijn een 'bijtbeweging' uit te voeren. In
onze contreien kan je ook de niet-inheemse soort Bugula stolonifera of
het vogelkopmosdiertje aantreffen. Deze beide soorten zijn echter
relatief eenvoudig van elkaar te onderscheiden, maar je hebt er wel een
microscoop o f een goede loupe voor nodig. De strogeel gekleurde
kolonies van het geei vogelkopmosdiertje vallen sterk op ten opzichte
van de dof gekleurde kolonies van het vogelkopmosdiertje. Daarenboven
is het geei vogelkopmosdiertje - met een hoogte van 2 to t 3 centimeter kleiner en staan er geen twee rijen individuen op elke tak, maar 3 to t 6
rijen. De vertakkingen staan in een waaiervorm, wat niet het geval Is bij het
vogelkopmosdiertje. Tot slot bevat het geei vogelkopmosdiertje niet twee,
maar één stekel aan de buitenzijde van elk individu [1,5].

Avicularia

Schematische voorstelling van een
zoïde m et een vogelbekvormige
avicularia (O VLIZ)

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Geei vogelkopmosdiertje - Bugula simplex. Niet-inheemse
soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. I/U Z Inform ation Sheets,
37. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 4 pp.
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Vogelkopmosdiertje
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 GrootBrittannië. 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 strandhoofden in Koksijde. Het blijkt goed bestand tegen
lage en wisselende zoutgehaltes en vervuiling,
waardoor het goed kan gedijen in havens.
© Hans De Blauwe

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 o í 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].
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].
© Hans De Blauwe

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

waterstroom

Het vogelkopmosdiertje behoort to t 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 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 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].

tentakelkrans

INDIVIDU IN RUST

mond

retractor spier

omhulsel

Maag en voedingskanaal
INDIVIDU MET UITGESTREKTE TENTAKELS OM ZICH TE VOEDEN

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
Schematische
voorstelling van een
Bugula avicularia. Bij laatstgenoemde soort zijn de vertakkingen
zoïde met een
spiraalsgewijs om de hoofdas gewonden, wat niet het geval is bij
vogelbekvormige
het vogelkopmosdiertje. Bovendien zijn de avicularia kleiner bij het
avicularia
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
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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 ( ja c h t) h a v e n s 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.

© René Vanoutryve

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 o f touwen, maar ook op andere organismen zoals wieren o f 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].

Verspreiding in België
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].
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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 ].
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].
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Detailbeeid van een tak van een kolonie van het

In Nederland werd de eerste kolonie gevonden in het
onverwacht mosdiertje
_
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Goesse 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
w ordt 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 o f 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 d it 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

w aterstroom

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].

tentakelkrans

INDIVIDU IN RUST

m ond

retractor spier

omhulsel

maag & voedingskanaal
INDIVIDU MET UITGESTREKTE
TENTAKELS OM ZICH TE VOEDEN

Vereenvoudigd schema van twee 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 detallfoto 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 met een vogelbekvormige
avicularia

< - Detailbeeid van een tak van een kolonie van het onverwacht mosdiertje.
De twee rijen van zoïden zijn duidelijk zichtbaar.
Geei: drie buitenste stekels, waarvan de deze het dichtst bij de hoofdas gevorkt is
Oranje: twee stekels op de binnenhoek
Rood: verbrede stekel, gelobd ais elandgewei
©Julien Cillis
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Weetjes
Eert 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 ¡neens opdook in Venetië. In heel het Middellandse Zeegebied werd - to t in 1985 - geen enkele
soort van dit genus ooit waargenomen [12].

Wie zal 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. I/U Z Inform ation Sheets,
30. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 5 pp.
VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Hans De Blauwe
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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Zakpijpen

glanzende bolzakpijp - Aplidium glabrum
gewone slingerzakpijp - Botrylloides violaceus
geleikorstzakpijp - Diplosoma listerianum
ronde zakpijp - Molgula manhattensis
knotszakpijp - Styela clava
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Glanzende bolzakpijp
De glanzende bolzakpijp A plidium glabrum \s oor
spronkelijk afkomstig uit koude to t Arctische contrei
en. Het is een kolonievormende soort met een opval
lend sponsachtig uiterlijk. De kolonies hebben de
vorm van korstige klompen, zijn ietwat doorschij
nend en kunnen grijs, geei to t zelfs oranje gekleurd
zijn. Aan onze kust is de glanzende bolzakpijp sinds
2000 terug te vinden in de Zeebrugse jachthaven,
waar ze groeit op touwen, kades, pontons en andere
harde substraten.

© Arjan Gittenberger

Wetenschappelijke naam
A plidium glabrum (Verrili, 1871)

Oorspronkelijke verspreiding
De precieze herkomst van de glanzende bolzakpijp is onbekend [1], Er wordt verondersteld dat deze
zakpijp inheems voorkomt in het noordwestelijke deel van de Stille Oceaan, aangezien ze reeds vóór
1906 langs de Russische en Japanse kusten kon worden aangetroffen [2]. Anderzijds wordt deze soort
ook langs de noordwestelijke kusten van de Atlantische Oceaan gesignaleerd [3] en er eveneens
beschouwd ais inheems [4].
Algemeen w ordt de glanzende bolzakpijp beschreven ais een soort van koude to t Arctische streken. Dit
diertje komt voor op een diepte van 0 to t 400 meter [5] en hecht zich vast op allerhande harde
substraten zoals stenen en schelpen, vooral in rustig water [6].

Eerste waarneming in België
De glanzende bolzakpijp werd in juni 2000 voor het eerst gevonden in de vissershaven (=jachthaven)
van Zeebrugge [7].

Verspreiding in België
Sinds de eerste observatie wordt deze soort jaarlijks op pontons in de jachthaven van Zeebrugge
gesignaleerd [1,7]. Vondsten op andere locaties zijn niet bekend.
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Verspreiding in onze buurlanden
Algemeen komt de glanzende bolzakpijp in de NoordoostAtlantlsche Oceaan voor van Noord-Schotland to t de poolzee,
maar sinds 1977 ook meer zuidelijk In Nederland en België [8].

© Arjan Gittenberger

In Nederland werd de glanzende bolzakpijp voor het eerst
aangetroffen in 1977 in Yerseke, langs de Oosterschelde.
Later volgden nog meldingen voor de Oosterschelde [9,10].
Momenteel is deze soort wijdverspreid in de Oosterschelde
en hetGrevelingenmeer [11], In de Waddenzee werd de soort
voor het eerst in 2009 aangetroffen, in de jachthaven van
Terschelling [12].

Vandaag Is deze soort eveneens langs de Ierse en de Engelse westkust te vinden [13].

Wijze van introductie
Het Is niet duidelijk hoe deze soort de grote afstanden tussen het noordwestelijke deel van de Stille
Oceaan en de Noord-Atlantlsche kusten overbrugd heeft. Men vermoedt echter dat de Introductie van
de glanzende bolzakpijp In Nederland via oesterlmport gebeurde [10]. Deze zakpijpen kunnen zich, net
ais vele andere soorten, vasthechten aan schelpdieren zoals mosselen en oesters. Door zich op oesters die uit de Noordwest-Stllle Oceaan naar Europa geïmporteerd worden - vast te hechten konden deze
zakpijpen Europa bereiken. Oesterverplaatslngen binnen Europa zorgden vervolgens voor een snelle
verspreiding doorheen ons continent [14].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Deze diertjes hechten zich vast op allerlei harde substraten, met name op pontons, touwen o f palen [6].
Havens - met hun vele artificiële substraten - vormen de Ideale omgeving voor succesvolle verspreiding.

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
De glanzende bolzakpijp wordt, zowel In de Stille ais In de Atlantische Oceaan, uitsluitend gevonden In
koude to t Arctische streken [3,5,11,15]. Dit geeft aan dat de verspreiding van deze zakpijp waarschijnlijk
beperkt wordt to t meer koude omgevingen.

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Effecten op de natuurlijke omgeving zijn niet gekend. Deze soort maakt deel uit van de
aangroelgemeenschap. Aangroei kan diverse substraten aantasten en economische schade toebrengen.
Het beletten van vasthechting, door reiniging en behandeling meteen verf om aangroei en vestiging
tegen te gaan, kost handenvol geld [16]. Bovendien bezorgen vele van deze verven schade aan het
ecosysteem [17].
In 2007 werd In Nederland een maatregel Ingevoerd die de Import van mosselen vanuit Ierland naar
Nederland verbiedt. Dit werd besloten nadat men merkte dat er op mosselschelpen een hoge diversiteit
aan niet-inheemse soorten te vinden was, waaronder ook de glanzende bolzakpijp. Bovendien steeg het
aantal niet-inheemse soorten In Nederland de laatste jaren sterk. Echter, nog geen jaar later, In
december 2008, moest de maatregel opgeheven worden onder druk van de Europese Commissie, die
Nederland voor het Europese Hof daagde wegens Inbreuk op de Europese vrijhandel [14].
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Specifieke kenmerken
Een kolonie van de glanzende bolzakpijp vo rm t korstige
klompen to t 3 centim eter hoog. De kleur is vaak geei to t oranje
met een doorzichtige w itte waas op de bovenkant. Ze kunnen
ook egaal v u ilw it gekleurd zijn. De kolonie bestaat uit één o f
meer afgeplatte lobben aan de bovenzijde. De zijkanten zijn vaak
bedekt met zand en sediment. Individuen (zoïden) zitten dicht
op elkaar in een onregelm atig patroon [9].
Zakpijpen zijn filtervoeders. Het water loopt via de
instroom opening naar binnen en voert tai van kleine
voedseldeeltjes mee. Deze worden gevangen in slijm dat w o rd t
geproduceerd door een klier, de endostyle. Via de
uitstroom opening stroom t het w ater met afvalstoffen weer naar
buiten [9].

© Arjan Gitten berger
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Gewone slingerzakpijp
De gewone slingerzakpijp Botrylloides viola ce us \s
een kolonievormende zakpijp die voordien enkel
terug te vinden was in het noordwesten van de Stille
Oceaan. Getransporteerd via scheepsrompen o f vast
gehecht op levende mariene organismen kwam de
soort naar Europa vóór 1998, waar hij zich verder
verspreidde door vasthechting op plezierjachten.
Gevestigde kolonies van deze zakpijp werden langs
onze kust voor de eerste keer waargenomen in 2004,
in de haven van Zeebrugge. De soort valt op omwille
van de verschillende kleuren (waaronder geei, oranje
en paars) van verschillende kolonies. Ook binnen 1
kolonie kunnen er uitzonderlijk verschillend gekleur
de exemplaren voorkomen.
© Jean-Paul Vanderperren

Wetenschappelijke naam
Botrylloides violaceusOka, 1927

Oorspronkelijke verspreiding
De gewone slingerzakpijp komt oorspronkelijk uit het noordwesten van de Stille Oceaan, nabij Japan
[ 1].

Eerste waarneming in België
De eerste waarneming in ons studiegebied vond plaats in 2000, toen werd deze zakpijp gezien in de
jachthaven van Breskens, nabij de monding van de Westerschelde. Het ging meteen al om meer dan
honderd kolonies [2].
Op 12 juni 2004 echter werd de gewone slingerzakpijp teruggevonden op pontons in de Zeebrugse
jachthaven [3].
De allereerste waarneming in België dateert echter van 15 september 2003, wanneer er exemplaren van
deze zakpijp werden aangetroffen op de romp van een jacht dat voor een reinigingsbeurt op de kade
stond. Aangezien het schip zowel langs de Nederlandse ais de Belgische kust had gevaren, was de
herkomst van het gevonden exemplaar onzeker en werd deze vondst niet ais eerste officiële
waarneming voor België aanvaard [3].

Verspreiding in België
Al een maand na de vondsten in de Zeebrugse jachthaven in 2004 werden op dezelfde locatie al vele
kolonies in diverse kleuren gevonden. Tot heden werd deze soort in België enkel aangetroffen in
Zeebrugge [3].
In ons studiegebied kan de gewone slingerzakpijp eveneens worden aangetroffen in de Nederlandse
Westerschelde, van de monding to t voorbij Vlissingen [4].
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Verspreiding in onze buurlanden
De eerste waarneming in Europa dateert van mei 1991 in
Venetië, Italië. Men vermoedt echter dat de soort er 1 to t 2
jaar eerder geïntroduceerd werd [5].
In Nederland werd in 1999 een kleine rode zakpijpkolonie in een mossel kwekerij in Zijpe (Noord-Holland) gefotografeerd. Mogelijk ging het hier reeds om de gewone
slingerzakpijp [6]. In het daaropvolgende jaar in 2000 werd
deze zakpijp waargenomen in de jachthaven van Breskens,
nabij de monding van de Westerschelde [2]. Ook in de
jachthaven van Yerseke - in de Oosterschelde - werden in
2002 al meer dan duizend kolonies gevonden [7].
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Vervolgens is de soort ook het Grevelingenmeer binnengedrongen [6] en in 2009 werd de gewone
slingerzakpijp voor het eerst in de Waddenzee aangetroffen [8].
Een onderzoek uit 2004 in het zuiden van Engeland bracht aan het licht dat de gewone slingerzakpijp
ook hier al wijdverspreid was. Deze talrijke aanwezigheid wordt ook gemeld in Bretagne, Frankrijk [9].
Gezien men telkens een groot aantal kolonies aantreft, vermoedt men dat de eerste vestiging telkens al
vroeger plaatsvond. Hierdoor is het niet meteen duidelijk waar en wanneer deze zakpijp voor het eerst
in Europa geïntroduceerd werd. Ook verwarring met de inheemse tweekleurige slingerzakpijp,
Botrylloides leachii, zorgde voor een late herkenning van de gewone slingerzakpijp in Europa [2,6,9].

Wijze van introductie
Introductie in Europa vond hoogstwaarschijnlijk plaats door vasthechting op scheepsrompen o f via
vasthechting op levende mariene organismen, zoals schelpdieren [2].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
De gewone slingerzakpijp heeft haar succes te danken aan het feit dat de soort niet echt kieskeurig is in
het vinden van een vasthechtingsplaats. Deze zakpijp kan zich vasthechten aan een variëteit van
materialen - gaande van scheepsrompen to t drijvende voorwerpen - maar kan zich ook vasthechten op
levende organismen zoals mosdiertjes, schelpen en wieren [2]. Nadat de zakpijp zich heeft vastgehecht
aan een organisme, kan het dit ook gemakkelijk overgroeien. Hierdoor kan de zakpijp de dominante
soort worden op harde substraten [10], en mogelijk de inheemse paarse geleikorst Botryllus schlosseri '^
zekere mate verdringen [4].
Naast seksuele voorplanting, kan deze exoot zich ook aseksueel - door knopvorming - voortplanten [1],
wat ook een rol speelt in zijn succes.

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Vasthechting op scheeprompen kan zorgen voor een snelle verspreiding tussen havens. In onze streken
spelen vooral plezierjachten daarin een belangrijke rol [2]. De gewone slingerzakpijp is een soort van
koude kust- en zeegebieden, wat de snelle verspreiding in het noorden verklaart [1]. Daarnaast kan deze
zakpijp zich aanpassen aan diverse omstandigheden. De soort wordt namelijk gevonden in
temperaturen tussen -1 en 25 °C [11] en in zoutgehaltes tussen 19 en 34 PSU [8] (zout to t brak meteen
zoute invloed). Ter vergelijking: het zeewater in de Noordzee heeft een gemiddeld zoutgehalte van
ongeveer 35 PSU.
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Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Samen met vele andere organismen die zich vasthechten, maakt de gewone slingerzakpijp deel uit van
de aangroeigemeenschap. Aangroei kan diverse substraten aantasten en zelfs economische schade
toebrengen.
Het voorkomen van vasthechting op scheepsrompen bijvoorbeeld kost handenvol geld in de reiniging
en behandeling met een aangroeiwerende verf [12]. Bovendien zijn vele van deze verven schadelijk
voor het ecosysteem [13].
Geïntroduceerde soorten kunnen bij massale aanwezigheid de condities van het leefmilieu wijzigen of
in competitie treden met andere (inheemse) soorten [14,15]. Dit is ook van toepassing op de gewone
slingerzakpijp. Voor de Nederlandse kust is aangetoond dat de gewone slingerzakpijp - in water met
een hoog zoutgehalte - de paarse geleikorst Botryllus schlosseri gedeeltelijk kan verdringen, in
competitie voor plaats. In brak water houdt de paarse geleikorst stand, aangezien deze soort beter
bestand is tegen lagere zoutgehaltes [4].
Andere effecten zijn niet uit te sluiten, aangezien de gewone kolonies van de slingerzakpijp vaak
werden aangetroffen in grote aantallen [2,8] en het bekend is dat dit dier de dominante soort kan
worden op harde substraten [10].

Specifieke kenmerken
De gewone slingerzakpijp behoort tot de familie van de zakpijpen
(Ascidiacea). Deze soort vorm t kolonies met een korstvormig
uitzicht. Deze kolonies hebben een dikte van 2 tot 3 millimeter en
kunnen soms diameters van meer dan 30 centimeter bereiken
[ 1, 10 ] .

De kolonies kunnen in verschillende kleuren voorkomen, waaronder
geei, oranje en paars. Een enkele kolonie van de gewone
slingerzakpijp kan eveneens uit verschillende kleuren bestaan [16].
Elke kolonie bestaat uit verschillende individuen, ook wel zoïden
genoemd. Elk individu is cilindervormig en bereikt een lengte van
2,5 tot 3 millimeter [1]. Net ais alle zakpijpen verzamelt ook de
gewone slingerzakpijp haar voedsel door gebruik te maken van een
inwendig "zeefapparaat", dat plantaardig (fytoplankton) en dierlijk
plankton (zoöplankton) samen met organisch materiaal uit het
water filtert en opneemt [17]. Het dier zorgt voor een constante
waterstroom over het zeefapparaat. Het water dat het lichaam
binnenkomt langs een instroomopening (siphon), passeert het
zeefapparaat (pharynx) dat de voedseldeeltjes tegenhoudt en
wordt via de uitstroomopening naar buiten gestuwd [18].

© Arjan Gittenberger

Om de gewone slingerzakpijp te onderscheiden van andere
soorten, heeft men een microscoop nodig. Typerend voor deze
soort zijn de 10 tot 11 rijen kieuwspleten (stigmata) die aan elke
zijde van de kieuwkorf te vinden zijn [1 ]. Het beste kenmerk om
deze van de andere zakpijpen te onderscheiden zijn echter de
larven. De laven van de gewone slingerzakpijp zijn immers
aanzienlijk groter dan deze van de erg gelijkaardige zakpijpen
Botrylloides diegensis en de tweekleurige slingerzakpijp
Botrylloides leachi [16].

Voortplanting kan aseksueel door knopvorming of seksueel met de vorming van larven die 4 to t 10 uur
vrij in de waterkolom zwemmen vooraleer zich te vestigen [1 ].
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Weetjes
Wat hebben doedelzakken en zakpijpen gemeen?
Wanneer men deze diertjes eens goed bekijkt dan kan men de vorm van een individu vergelijken met
een doedelzak. Zo kwam men to t de algemene naam 'zakpijp', een oud woord voor doedelzak [19].

Oeps, foutje
Aan de oostkust van Noord-Amerika werd de verspreiding van deze soort een handje geholpen door...
een bioloog. Hij liet verschillende exemplaren uit het laboratorium vrij in de natuur in het noordoosten
van de Verenigde Staten. De gewone slingerzakpijp zag haar kans en breidde snel haar areaal uit,
waarbij het er een dominante soort werd op harde substraten [20].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Gewone slingerzakpijp - Botrylloides violaceus. Niet-inheemse
soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Inform ation Sheets, 43.
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 5 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Arjan Gittenberger
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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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 de
Golf van Guinee [6].
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In een Nederlandse soortenlijst, samengesteld In 1956,
w ordt het gekende verspreidingsgebied van de grijze
korstzakpijp nogal vaag geformuleerd: "de NederlandsBelgische 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 Zlerlkzee [7]. Tot 1988 bleef de grijze
korstzakpijp enkel gekend van plaatsen op SchouwenDulveland 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 Grevellngenmeer, de
Oosterschelde en In het havenkanaal Goes [9].
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In Frankrijk komt de grijze korstzakpijp voor ter hoogte van Roscoffln 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 o f 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
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 aangroelsoort 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 v e 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 to t 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 voedseldeeltjes 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],
© Arjan Gittenberger

Weetjes
Van lichtliefhebber 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
spongiform e 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. VLiZInform ation Sheets, 42.
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 5 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vllz.be/lm ls/lm ls.php?m odule=project&prold=2170
Lector: Arjan Gittenberger
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Ronde zakpijp
De ronde zakpijp M olgula manhattensis\s al lange tijd
aanwezig in Europa, langs de oostkust van Amerika en
rond Australië. Sommige auteurs zijn er echter van
overtuigd dat de Amerikaanse en Europese vormen
van deze soort aparte soorten zijn en dat we daarom
de ronde zakpijp in Europa niet ais een exoot kunnen
beschouwen. In België werd de ronde zakpijp voor het
eerst waargenomen en gerapporteerd in het midden
van de 19de eeuw in de haven van Oostende. Later
vestigde de soort zich ook in de havens van Zeebrug
ge en Blankenberge. De soort zou hier terecht geko
men zijn door vasthechting op scheepsrompen.
© Arjan Gittenberger

Wetenschappelijke naam
M olgula m anhattensis (De Kay, 1843)

Oorspronkelijke verspreiding
Indien de ronde zakpijp M olgula m anhattensis effectief in Europa geïntroduceerd werd, gebeurde de
introductie vanuit de Atlantische kust van Noord-Amerika. Er wordt echter ook geopperd dat de ronde
zakpijp die in Europa voorkomt, verschilt van deze die in Noord-Amerika gevonden kan worden en
daardoor ais een andere - in Europa wel inheemse - soort (namelijk M olgula tubifera) beschouwd moet
worden [1],
De situatie wordt nog ingewikkelder doordat vele van de zakpijpen die langs de zuidkust van Engeland
[2] en de Nederlandse Waddenzee [3] voorkomen en vroeger to t de ronde zakpijp gerekend werden,
eigenlijk to t de eveneens inheemse soort M olgula socialis behoren [2,3]. Recent genetisch onderzoek uit
2011 bevestigde dit laatste, maar kon geen uitsluitsel geven over het al dan niet inheems voorkomen
van de ronde zakpijp M olgula manhattensism Europa [4].
De ronde zakpijp is een aangroeisoort die zich vestigt op allerhande harde substraten (stenen, rotsen,
wieren, hout, scheepsrompen, etc.), maar zich ook losjes kan hechten op een zandige bodem [5]. Deze
soort komt voor van de laagwaterlijn to t maximum 90 meter diep [5].

Eerste waarneming in België
De eerste keer dat deze zakpijp effectief waargenomen en gerapporteerd werd, wordt beschreven in
een verslag uit het midden van de 19de eeuw [6]. Hierin beschrijft men de massale aanwezigheid van de
soort - onder het synoniem Ascidia am pulloides- in Oostende.
Er bestaat echter ook een tekening uit 1762 met de afbeelding van een zakpijp - sterk gelijkend op de
ronde zakpijp M olgula m anhattensis- die groeit op de sluizen en in de dokken van het Dijkwater op het
eiland Schouwen-Duiveland in Zeeland [1]. Ais dit correct is, dan is het niet uitgesloten dat de soort
toentertijd ook al in de Vlaamse kusthavens van Nieuwpoort en Oostende aanwezig was [7]. Deze
tekening zou echter ook M olgula socia/iskunnen betreffen [8].
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Verspreiding in België
Na de eerste waarneming door Van Beneden uit 1847, bleef de soort tijdens
de daaropvolgende eeuw aanwezig in de jachthaven van Oostende. In 1934
stortte de populatie in door een bruuske daling in het zoutgehalte,
veroorzaakt door de doorstroming van zoetwater via het kanaal BruggeOostende. De situatie kon zich snel herstellen en de soort werd er geïdentificeerd ais M olgula tu b ife ra - massaal aangetroffen tussen 1937 en
1939 [9] en tussen 1952 en 1953 [10]. Ook in 1960-1961 werd de ronde zakpijp
- dit keer onder de naam M olgula m anhattensis- massaal aangetroffen In de
jachthaven van Oostende [11] en tijdens dejaren 1970 in de Spuikom in
Oostende [12,13]. In 1999 werd de ronde zakpijp waargenomen in het
Insteekdoken de jachthaven van Zeebrugge, in de haven van Blanken berge
en In de Spuikom van Oostende. In de jachthaven van Zeebrugge werd de
ronde zakpijp ook recent gesignaleerd [14]. Recent genetisch onderzoek
toonde aan dat de zakpijp die In Oostende groeit wel degelijk de ronde
zakpijp M olgula manhattensisis, en niet de Europese soort die er sterk op lijkt:
M olgula socialis [4].

© Misjel Decleer

In ons studiegebied werd deze zakpijp In 2009 aangetroffen In de Nederlandse Westerschelde ter
hoogte van Hoedekenskerke [14].

Verspreiding in onze buurlanden
Ook In Nederland is de vroegste waarneming van de ronde zakpijp een vaag gegeven. De Introductie
ervan gebeurde heel vroeg en dient dus te worden onderzocht op basis van literatuur o f museum
exemplaren, wat voor onzekerheden zorgt [1], Mogelijks is de tekening uit 1762 van een zakpijp
(ascidium) die groeit op sluizen en dokken In het Dljkwater op het eiland Schouwen-Dulveland In
Zeeland, het eerste bewijsmateriaal van de aanwezigheid van de ronde zakpijp [1,15,16,17]. Hoe dan
ook kwam de soort In 1956 plaatselijk zeer talrijk voor In de Zeeuwse wateren, op enkele plaatsen In de
Waddenzee, In de haven van IJmulden en Den Helder (Noord-Holland) en In de Zuiderzee (tot bij de
afdamming In 1932) [18]. Eind dejaren zeventig komt de soort nog steeds voorop bovenvernoemde
locaties en w ordt de ronde zakpijp beschouwd ais een regelmatig voorkomende soort In Nederlandse
wateren [1,17]. In de Waddenzee komen zowel de ronde zakpijp [4] en de er erg op gelijkende M olgula
socia/is[3] voor. Zo komen beiden soorten In Nederland dus wijdverspreid voor In Zeeland en In de
Waddenzee [3,4].
Verder komt de soort sinds de 19de eeuw voor In de Deense fjorden [19] en zou hij vandaag ook op het
Duitse eiland Sylt nabij Denemarken voorkomen [4].
In Frankrijk dateert de eerste waarneming van dejaren veertig, uit het noorden van Bretagne [20]. Langs
de Britse kust werd de soort In 1970 ais algemeen gerapporteerd [5]. Echter, het Is best mogelijk dat vele
van deze laatste waarnemingen toegeschreven kunnen worden aan M olgula socialis, de Europese
zakpijpsoort die erg op de ronde zakpijp lijkt [2]. Tijdens een recent onderzoek kon men Immers geen
exemplaren van de ronde zakpijp vinden langsheen de Britse eilanden en het Iberische schiereiland.
Langsheen de Atlantische kust van Frankrijk werd de ronde zakpijp enkel waargenomen ter hoogte van
Bretagne [4]. Bulten Europa en zijn oorsprongsgebied Noordoost-Amerika wordt de soort sinds 1984
ook teruggevonden In Noordwest-Amerlka, sinds 1967 In Australië en sinds 1972 In Japan. De soort
komt vandaag ook voor langs de kusten van China [19].

Wijze van introductie
De Introductie In Europa vond zeer vroeg plaats. De enige mannier waarop een ronde zakpijp 2 eeuwen
geleden uit Noord-Amerika In Europa geïntroduceerd kon worden, was door zich aan scheepsrompen
vastte hechten [1].
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Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
De ronde zakpijp hecht zich vast op allerhande harde substraten, waarbij havens met hun vele artificiële
oppervlaktes en scheepsrompen een ideale omgeving vormen. Deze soort kan echter ook groeien op
een zandige bodem, iets wat bij de meeste zakpijpen een probleem vormt omdat hun
instroomopemngen verstopt kunnen raken. De ronde zakpijp heeft echter een grote in- en uitstroomopening waardoor hij daar geen last van heeft [17].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
De ronde zakpijp komt voor in zee, maar is ook bestand tegen lagere zoutgehaltes tot 11 PSU [17]. Ter
vergelijking: onze Noordzee heeft een zoutgehalte van 35 PSU. Temperatuur heeft weinig invloed op de
verspreiding [21]. Daarenboven blijkt de soort tolerant voor industriële vervuiling van het water [22].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Door vasthechting op structuren in havens of op scheepsrompen kan het oppervlak waarop ze groeien
aangetast worden en mogelijks leiden to t economische schade. Het voorkomen van vasthechting, door
reiniging en behandeling met een aangroeiwerende verf, heeft een hoge kost [23]. Omwille van een
groot aanpassingsvermogen kan de ronde zakpijp beter gedijen in ongunstigere omstandigheden,
zoals troebel o f vervuild water, of water met een hoog gehalte aan organisch materiaal [4]. Dit is een
eigenschap die kan helpen bij het vestigen in havengebieden.
Larven van de ronde zakpijp vestigen zich op plaatsen die ook geschikt zijn voor de vestiging van jonge
oesters, waardoor competitie voor ruimte optreedt [11]. De ronde zakpijp kan zich echter ook
vasthechten op de schelpen van de Amerikaanse oester (Crassostrea virginica), waardoor deze exoot in
bepaalde seizoenen het voornaamste aangroeiorganisme van deze oestersoort is [4].

Specifieke kenmerken
De ronde zakpijp heeft een opvallende vorm. Hij ziet eruit ais een grijsgroene bol van 3 centimeter
diameter met een 7 millimeter uitstekende in- en uitstroomopening. De instroomopenmg heeft 6 lobjes;
de uitstroomopening telt er slechts vier. De buitenkant (tunica) is bezet met zeer fijne haartjes waar
dikwijls slib en zand aan gehecht zijn. Deze zakpijp vormt
geen kolonie, maar vaak komen veel individuen samen
voor [17]. De specifieke u-vorm van het darmkanaal is
een kenmerk waarmee de ronde zakpijp zich
onderscheidt van veel andere gelijkaardige zakpijpen. De
vorm van het darmkanaal is echter ook vergelijkbaar met
die van M ogula socialis. De ronde zakpijp is echter te
onderscheiden van M ogula socialis door naar het aantal
uitgangen van het spermduct te kijken. Bij Mogula
socialis\s er slechts 1 uitgang aanwezig, terwijl d it bij de
ronde zakpijp meerdere zijn (zie foto) [8].
© Arjan Gittenberger
Zakpijpen zijn filtervoeders. Water loopt via de
instroomopenmg naar binnen en voert tai van kleine
voedseldeeltjes mee. Deze worden gevangen in het slijm geproduceerd door een speciale klier, de
endostyle genoemd. Via de uitstroomopening komt het gefilterde water samen met de afvalstoffen
weer naar buiten [17].

Zakpijpen zijn tweeslachtig, wetenschappelijk ook wel 'hermafrodiet' genoemd [17]. Sperma wordt in
het water losgelaten en de eitjes worden vervolgens intern, in de zakpijp, bevrucht. Op deze wijze kan
ook aan zelfbevruchting gedaan worden, wat helpt bij het koloniseren van nieuwe gebieden [4]. Reeds
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10 uur na de bevruchting kan de larve uitkomen, waarna ze in de waterkolom terechtkomt. Vervolgens
vestigen de vrije larven zich binnen 1 dag op een hard substraat waar ze ontwikkelen tot volwassen
zakpijpen [24].

Weetjes
Zeedruif: ronde zakpijp o fribkwal?
De ronde zakpijp w ordt door sommigen ook wel eens "zeedruif" genoemd [17]. Dit werkt
verwarrend omdat de Nederlandse naam van de ribkwal Pleurobrachia pileus ook "zeedruif" is. Het
w ordt dus afgeraden om "zeedruif" voor de ronde zakpijp M olgula m anhattensiste gebruiken [25].

Zeiker
Een andere bijnaam van de ronde zakpijp is "zeiker". Ais je deze zakpijp boven water haalt en er in
knijpt, dan komt er een straaltje water uit [21].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Ronde zakpijp - M olgula manhattensis. Niet-inheemse soorten
van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Inform ation Sheets, 44. Vlaams
Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 6 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Arjan Gittenberger
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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Knotszakpijp
Oorspronkelijk leefde de knotszakpijp Styela clava en
kel langs Aziatische kusten. Transport via vasthechting
op oorlogsschepen bracht de soort naar Europa, waar
hij voor het eerst opgemerkt werd in Engeland om
streeks 1953. In 1986 werd een eerste exemplaar ge
vonden aan onze kust, op een strandhoofd in KnokkeHeist. Nu is de soort gekend in de Spuikom van Oost
ende en in alle (jacht)havens van onze kust, behalve in
Nieuwpoort. De knotszakpijp komt meestal voor langs
beschutte kusten, to t op een diepte van 40 meter. De
soort heeft een groot aanpassingsvermogen en kan
sterke wijzigingen in temperatuur en zoutgehalte ver
dragen.
© Peter H. van Bragt

Wetenschappelijke naam
Styela clava Herdmann, 1881

Oorspronkelijke verspreiding
Oorspronkelijk leefde de knotszakpijp Styela clava enkel in de ondiepe delen van de Okhotsk Zee
(Siberië), de Japanse zee, langs de kusten van Japan en Korea en tussen het uiterste noorden van China
en de havenstad Shangai [1,2].

Eerste waarneming in België
De eerste Belgische waarneming van de knotszakpijp - ook wel Japanse zakpijp genoemd - gebeurde op
19 augustus 1986. Het betrof een geïsoleerd levend exemplaar op een strandhoofd langs het
Albertstrand in Knokke-Heist [3].

Verspreiding in België
Op de oostelijke strekdam van Zeebrugge werden in januari 1987 op twee betonnen blokken niet
minder dan 217 exemplaren aangetroffen [4]. Nu is de soort gekend in de Spuikom van Oostende en in
alle (jacht)havens van onze kust, behalve in Nieuwpoort [5,6].

Verspreiding in onze buurlanden
De eerste waarneming van de knotszakpijp in Europa gebeurde in Plymouth (Zuid-Engeland) tijdens de
zomer van 1953. Hij werd toen ten onrechte ais een nieuwe soort met de naam Styela mammiculata
beschreven [7,8]. Men vermoedt dat de introductie al in 1952 gebeurde, maar onopgemerkt bleef tot
het daaropvolgende jaar [2]. De uitbreiding over de Engelse zuid- en westkust verliep heel snel: van
Plymouth via de wateren van Southampton to t in de haven van Milford in Wales (1959). Waarschijnlijk is
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de knotszakpijp het Kanaal rond 1968 overgestoken, gezien de soort in dat jaar bij Dieppe in Frankrijk
werd waargenomen [8,9].
Ook in Nederland is het een frequent aanwezige soort geworden in vrijwel alle
zoute wateren. De knotszakpijp werd er voor het eerst waargenomen in 1974
in Den Fielder [10]. Al enkele maanden later kwamen er waarnemingen vanuit
de jachthaven van Texel en uit de Oosterschelde [11],
Vandaag is deze zakpijp langs de gehele Europese Atlantische kust, van
Portugal to t Noorwegen, te vinden [12]. In 2005 werd deze soort ook in een
Frans bassin in het Middellandse Zeegebied waargenomen [13],
© Andrew Cohen - SFEI

Wijze van introductie
De knotszakpijp kan op verschillende manieren In een nieuw gebied geïntroduceerd worden [14].
• Ze kan zich ais volwassen zakpijp zich aan de wanden van
schepen vasthechten. Floogstwaarschljnlljk werd de zakpijp
op deze wijze accidenteel door militaire slagschepen
Engeland binnengebracht wanneer deze - na het eindigen
van de oorlog In Korea In 1951 - terugkeerden naar het
thuisfront [2].
• Ais jonge zakpijpen die zich hebben vastgehecht op
oesterzaad of de schelpen van oesters die In nieuwe
kweekgronden worden uitgezet. Op deze wijze kwam de
© Arjan Gittenberger
zakpijp In vele havens In Bretagne (Frankrijk) en In Nederland
terecht [8,14]. De oesters en het oesterzaad voor nieuwe oesterbedden kwamen zowel uit Japan ais
uit andere Europese oesterbedden [8].
• De laven van de knotszakpijp kunnen eveneens korte afstanden overbruggen ais verstekelingen In
het ballastwater van schepen [14].
• Lokale verspreiding tussen jachthavens kan mogelijk verzorgd worden door de aanhechting van de
zakpijpen aan jachten en zeilschepen [14].
Natuurlijke verspreiding Is vrij beperkt. De larven kunnen meegevoerd worden met de getijden en
stromingen, maar moeten zich binnen 27 uur kunnen vestigen [14]. Deze exoot werd dus de wereld
rondgedragen door intercontinentale scheepvaart en oestertransfers.
Het Is onbekend op welke wijze de knotszakpijp In 1987 In Zeebrugge terecht gekomen Is.

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
In onze contreien kwam deze soort In een gebied terecht waar nog geen gelijkaardige zakpijp
voorkwam. Bovendien bevinden zich hier geen natuurlijke vijanden [8].
Omwille van haar lengte - gemiddeld 14 cm, zeer groot voor een zakpijp - wordt de knotszakpijp
tijdens het voeden niet gehinderd door nabijgelegen dieren. Bovendien kan deze zakpijp hierdoor de
larven van andere soorten, zoals oesters, uit de waterkolom filteren [8].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
De soort kan zich enkel succesvol vestigen op een harde ondergrond, zoals schelpengemeenschappen,
haveninfrastructuur, scheepsrompen, touwen en boeien [15]. Doordat de knotszakpijp zich ook op
schelpen durft te vestigen, kon ze samen met oesterbroed naar nieuwe contreien verspreid worden.
Men vermoedt dat deze soort hierdoor verscheidene malen vanuit Japan naar Nederland en Frankrijk
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geïntroduceerd werd [8].
De knotszakpijp vestigt zich het liefst nabij de oppervlakte, al werd ze ook eens
erg diep - op 40 meter - waargenomen. Hoewel deze zakpijp kortstondig lage
zoutgehaltes to t 10 PSU kan verdragen, kan ze dit niet voor lange tijd. Om zich
succesvol te vestigen moet het zoutgehalte continu hoger dan 22 PSU en lager
dan 35 PSU zijn [8,13,14,16]. Ter vergelijking: het zeewater van de Noordzee
heeft een zoutgehalte van ongeveer 35 PSU.

PI
© Arjan Gittenberger

Ook temperatuur kan de verspreiding van de knotszakpijp beperken. Hoewel
volwassen exemplaren van deze soort brede schommelingen in temperatuur
kunnen verdragen (tussen -2 en 23 °C [8,12]), kunnen de larven zich enkel
vestigen wanneer het water enkele dagen lang temperaturen boven 16 °C
bereikt. Dit zal de verspreiding naar meer Noordelijke regio's, waar dergelijke
temperaturen ook in de zomer zeldzaam zijn, beperken. Om deze reden komt
de soort niet voor langs de oostelijke kusten van Schotland [14].

Omwille van deze brede tolerantie voor verschillende zoutgehaltes en temperaturen kan deze exoot
vele nieuwe gebieden bereiken, waar hij zich vervolgens kan vestigen [2]. Zijn aanpassingsvermogen
komt in feite mooi overeen met de heersende condities aan Atlantisch Europese kusten [8].
Ook verkiest de knotszakpijp relatief beschutte gebieden. Dit is een van de oorzaken waarom ze vooral
in havens waargenomen w ordt [14].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Eenmaal de knotszakpijp goed gevestigd is, worden vaak massapopulaties gevormd - tot 1500
exemplaren per vierkante meter - waardoor sterke competitie kan optreden met inheemse soorten zoals
mosselen en oesters die hun voedsel eveneens uit het water filteren [15].
Deze knotszakpijp kan bovendien zorgen voor een ware aangroeiplaag op scheepsrompen en oester
bedden. Vooral de aangroei op mossel- en oesterbedden kan to t zware problemen leiden, gezien dit
een extra productie-, oogst- en verwerkingskost voor de kwekers met zich meebrengt. Op Prince
Edward Island in Canada bijvoorbeeld leidde dit to t miljoenen dollars economische schade per jaar [17].
Deze schade was voornamelijk gerelateerd aan het extra gewicht door de grote aangroei van knots
zakpijpen. De mosseltouwen konden zo zwaar worden dat ze niet meer boven water te tillen waren.
Ook kon het extra gewicht van de zakpijpen ervoor zorgen dat de mosselen van de touwen afvielen
zodra deze boven water getild werden [18]. Europa blijft voorlopig gevrijwaard van zulke toestanden
[19].
Behandelingen met gewijzigde zoutgehaltes en temperaturen o f blootstelling aan lucht, bleken
succesvolle - en tevens biologisch verantwoorde - bestrijdingsmiddelen te zijn in de strijd tegen deze
exoot. Deze maatregelen leiden to t de dood van de zakpijp, zonder sterfte onder de mosselen o f oesters
te veroorzaken [2].

Specifieke kenmerken
De knotszakpijp komt meestal voor langs beschutte kusten, to t op een diepte van 40 meter. De soort
behoort to t de aangroei- of foulinggemeenschap en is terug te vinden op touwen en harde structuren
zoals kades, scheepsrompen, palen, boeien, mossel- en oesterbedden. Daarbij kunnen dichtheden tot
1500 exemplaren per vierkante meter bereikt worden. Deze dieren worden to t 16 centimeter groot en
leven gemiddeld twee to t driejaar [20]. De huid ziet er nogal gerimpeld en leerachtig uit en heeft
doorgaans een bruine kleur. De knotszakpijp heeft over het algemeen een langgerekte vorm, met een
duidelijke versmalling naar de basis toe [10].
De soort is tweeslachtig of hermafrodiet, maar de mannelijke en vrouwelijke gonaden worden op
verschillende tijdstippen rijp zodat deze dieren zichzelf niet kunnen bevruchten. De bevruchting
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gebeurt uitwendig - dus in het water - en de eitjes en larven zweven gedurende één tot drie dagen vrij
in de waterkolom, wat door wetenschappers een planktonisch stadium genoemd wordt. Na deze
planktonische fase hechten ze zich vast op een harde ondergrond, waar ze een metamorfose to t hun
volwassen vorm ondergaan [20].
IN

J

Typisch voor deze groep van dieren is het verzamelen van
voedsel via filtervoeding. Ze maken gebruik van een inwendig
"zeefapparaat"om plantaardig (fytoplankton) en dierlijk
plankton (zoöplankton) samen met organisch materiaal uit het
water te filteren en op te nemen [20]. Om dit zeven efficiënt te
laten verlopen, zorgt het dier voor een constante waterstroom:
het water komt het lichaam binnen langs een instroomopening
(siphon), passeert door het zeefapparaat (pharynx) dat
voedseldeeltjes tegenhoudt en w ordt ten slotte door de
uitstroomopening naar buiten gestuwd. Op de foto's zijn deze
twee openingen duidelijk te zien.
'

Pijltjes = in" ^

uitstroom opening
© Arjan Gittenberger

Weetjes
Ober, voor m ijgraag een bordje zakpijpen
In onze restaurants zal je dit niet vaak horen zeggen, maar in de
Aziatische keuken - bijvoorbeeld in Korea - wordt deze soort courant
gegeten ais zeevrucht [21].

Opgepast!
Hoewel ze dus gegeten kan worden dient men toch op te letten met
deze zakpijp. Ze produceert immers gifstoffen die vrijkomen wanneer
de zakpijpen beschadigd worden, bijvoorbeeld wanneer men ze van
oesterbedden wil afschrapen. Deze gifstoffen kunnen bij mensen voor
ademhalingsproblemen zorgen [12].

© Andrew Cohen - SFEI
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Tropisch puzzelraderdier
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Het tropisch puzzelraderdier Keratella tropica
is, zoals de meeste raderdiertjes, wijdver
spreid. Het diertje is vooral gekend in tro
pisch en subtropisch zoetwater, maar gedijt
in de zomer ook goed in gematigde streken.
Dit raderdiertje is een vrijzwemmende soort
die ook brak water tolereert. Via het transport
met ballastwater van schepen doorheen
kanalen o f via vogels, belandde deze soort in
onze contreien. In België werd dit diertje voor
het eerst waargenomen in 1974 in het Donkmeer en in de Gentse Watersportbaan in Oost
-Vlaanderen. Momenteel heeft deze soort de
boven|oop van de Sche|de en de Zeeschelde
gekoloniseerd.

Wetenschappelijke naam
Keratella tropica (Apstein, 1907)

Oorspronkelijke verspreiding
Het tropisch puzzelraderdier komt wereldwijd voor in tropisch en subtropisch zoetwater [1 ]. Tijdens de
zomer kan d it diertje gedijen in gematigde gebieden. Het is een vrijzwemmende soort die ook brak
water tolereert [2].

Eerste waarneming in België
De eerste waarneming van dit raderdiertje in België vond plaats in 1974 in het Donkmeer in Overmere,
Oost-Vlaanderen [3]. In datzelfde jaar werd het tropisch puzzelraderdier ook aangetroffen in de
Watersportbaan in Gent [4].

Verspreiding in België
Wetenschappers meldden in 1983 dat het tropisch puzzelraderdier in België een invasief karakter heeft
tijdens hete zomers [5]. In de lente en zomer van 2002,2003 en 2004 werd de diversiteit van de rader
diertjes in het Schelde-estuarium specifiek onderzocht. Het tropisch puzzelraderdier werd er toen
waargenomen, telkens in juli en augustus, en veelal in de bovenloop stroomopwaarts van Gent. Maar
ook ter hoogte van Antwerpen - in het brak waterdeel van het estuarium - tro f men enkele exemplaren
van dit raderdiertje aan [2].

Verspreiding in onze buurlanden
In Nederland werd dit raderdiertje voor het eerst gevonden in augustus 1959 in de zoetwatergetijdenzone van de monding van de Rijn ter hoogte van Biesbosch [6]. Later, in 1976 en 1977, werd
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deze soort opnieuw gesignaleerd in respectievelijk het Hollands Diep ten zuiden van Rotterdam en in de
Reewijkse Plassen tussen Rotterdam en Amsterdam [4].
Dit raderdiertje komt ook voor in zoet water in Frankrijk. In het zuiden van Frankrijken Spanje is de soort
echter inheems [7]. In Zuid-Frankrijk werd dit radardiertje gevonden in de provincies Landes en Gironde
(in het zuidwesten) en in La Dombes (ten noorden van Lyon) [8]. In Spanje komt dit raderdiertje voor in
door de mens gemaakte reservoirs verspreid over het hele land. Dit werd gemeld in een onderzoek
uitgevoerd van 1972 to t 1975 [9] en in 1987/1988 [10]. Ook in natuurlijke waterlichamen w ordt deze
soort aangetroffen [11],
Vandaag w ordt dit diertje beschouwd ais een algemene soort van zoet water in Europa [2].

Wijze van introductie
Introductie gebeurt hoogstwaarschijnlijk via het ballastwater van schepen. Niet
enkel internationaal transport kan daarin een rol spelen, maar ook het belang van
het lokale verkeer mag niet onderschat worden [12]. In het geval van de Schelde
kon introductie ook plaatsvinden door transport over kanalen vanuit de Rijn o f de
Maas [2].
Watervogels - zoals de wilde eend (foto) - kunnen eveneens een rol spelen in de
verspreiding van raderdiertjes, en dit op twee manieren. Enerzijds kunnen de
rusteieren van raderdiertjes opgegeten worden en op een andere plaats - samen
met de uitwerpselen - vrijkomen; anderzijds kunnen de diertjes of hun rusteieren
blijven kleven aan poten o f veren en zo naar andere gebieden worden
overgebracht [13]. De locaties waar het tropisch puzzelraderdiertje gevonden
werd, liggen op de migratieroutes van vogels die overwinteren in (sub)© Alan D. Wilson
tropische gebieden en broeden in koude en gematigde streken [8].
(www.naturespicsonline.com )

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Het transport via ballastwater van schepen of de passieve verspreiding via migrerende vogels kan
zorgen voor een snelle verspreiding van deze soort naar verschillende zoetwaterlichamen en estuaria
[2,8]. Dit diertje kan zich snel voortplanten, dit zowel door middel van geslachtelijke ais ongeslachtelijke
voortplanting, waardoor uit één enkel rustei een nieuwe populatie kan ontstaan [14].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Zoals de meeste raderdiertjes komt het tropisch puzzelraderdier vooral voor in zoet water. De soort kan
echter ook overleven in het brakke milieu. In de Schelde is dit diertje tot een zoutgehalte van 2,62 PSU
geobserveerd. Op het moment van zijn aanwezigheid varieerde de temperatuur er tussen 18,5 en 23,6 °
C, eerder warme condities voor de Schelde. Deze soort is in onze streken enkel in de zomermaanden in
grote aantallen te vinden o f op plaatsen waar het water verwarmd wordt door warm koelwater [2,4].
Daarenboven blijkt d it raderdiertje goed te gedijen in voedselrijke omstandigheden, typisch voor
estuaria zoals de Schelde [15,16].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
In de zomermaanden, vooral in augustus, kan het tropisch puzzelraderdiertje to t bijna 8 % van de totale
densiteit van alle raderdiertjes uitmaken in het Schelde-estuarium, wat veel is. Dit kan mogelijk een
effect hebben op het voedselweb van het estuarium [2], hoewel daar nog geen bewijzen voor zijn.
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Specifieke kenmerken
Raderdiertjes zijn heel kleine organismen die men
enkel kan herkennen met behulp van een microscoop.
Ze hebben een vooraan gelegen 'kop', een romp en
een achteraan gelegen regio of 'voet' (zie figuur). De
kop draagt een gewimperde structuur, het
raderorgaan of de corona, dat gebruikt wordt om zich
te voeden en om zich voort te bewegen. Temidden
deze structuur bevindt zich de mond. Sommige
soorten zijn omgeven door een pantser of 'lorica',
terwijl dit bij anderen ontbreekt [17].

Kop m e t raderorgaan
(corona)

Romp
Links: m et pantser
Rechts: zonder pantser

Algemeen bouwplan raderdieren (VLIZ)

Het tropisch puzzelraderdier is ongeveer 165,5 micrometer groot (stekels
meegerekend), wat kleiner is dan een vijfde van een millimeter. Het diertje is
omgeven door een pantser, dat gebruikt wordt bij de identificatie van de soort.
Het bestaat uit verschillende platen, waarvan de aanwezigheid van een klein
achterwaarts gelegen plaatje de soort karakteriseert en hem onderscheidt van
een nauw verwante, inheemse soort die leeft in voedselarme, zure vennen. Verder
heeft het pantser zes stekels aan de kopzijde en twee stekels achteraan [2], maar
de lengte ervan varieert sterk tussen individuen. Eén van deze twee stekels (de
rechterstekel) is steeds langer dan de andere stekel [18]. Puzzelraderdiertjes
hebben geen voet [7].

a

3.
O

m

Bron figuur:
Azém aret al. (2007)

Het tropisch puzzelraderdiertje behoort to t de groep van de Monogononta. Deze
naam verwijst naar de aanwezigheid van slechts één (mono) geslachtsklier
(gonade). Mannetjes zijn veel kleiner dan vrouwtjes en zijn niet steeds aanwezig.
In afwezigheid van mannetjes kunnen vrouwtjes hun eitjes zonder bevruchting
laten ontwikkelen (parthenogenese). Individuen die uit het ei komen, hebben al
alle kenmerken van volwassen exemplaren [14].

[2]

Weetjes
Vrouwen aan de macht!
Bij de raderdieren zijn er altijd veel meer vrouwtjes
dan mannetjes, waarbij de mannetjes veel kleiner
zijn. Ais er weinig mannetjes zijn, kunnen
vrouwtjes zich zonder bevruchting voortplanten,
ook wel parthenogenese of'maagdelijke
voortplanting' genoemd. Hierbij leggen ze eitjes
die men 'amictisch' noemt. Daarnaast leggen
vrouwtjes ook 'mictische' eitjes, en hier is de
situatie iets ingewikkelder. Ais deze mictische
eitjes bevrucht worden, dan ontwikkelt zich een
'rustei' of 'duurei'. Dit ei zal pas onder bepaalde
omstandigheden, soms pas na enkele maanden tot
zelfs jaren, uitkomen en zal altijd vrouwtjes
voortbrengen. Deze duureieren zijn heel geschikt
om minder gunstige milieuomstandigheden te
overbruggen en kunnen bovendien met de
stromingen naar andere gebieden getransporteerd
worden. Ais een mictisch eitje niet bevrucht wordt,
evolueert het to t een mannetje [7,14].
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Bizarre stekels
Waarom heeft het ene individu van het tropisch puzzelraderdiertje langere achterwaarts gelegen
stekels dan de andere? Onderzoek wees uit dat een vrouwelijk raderdiertje de aanwezigheid van een
predator in de omgeving kan detecteren via bepaalde stoffen - cairomonen - die de predatoren
afgeven. Ais reactie hierop gaan de nakomelingen - bij ongeslachtelijke voortplanting via amictische
eitjes (zie vorige figuur) - stekels ontwikkelen die ais verdediging tegen de aanwezige predatoren
zullen dienst doen. Wetenschappers noemen dit fenomeen 'fenotypische plasticiteit', wat betekent
dat het vermogen om deze stekels te ontwikkelen aanwezig is in het genetisch materiaal (DNA),
maar dat het ontwikkelen van deze stekels zelf bepaald wordt door de omgeving... [7,19],

Variatie in grootte van de rechterstekel bij het
tropisch puzzelraderdier
Bron figuur: Azémar et al. (2007) [2]
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Knorrepos
De knorrepos M icropogonias undulatus kwam oorspron
kelijk enkel voor aan de oostkusten van het Amerikaanse
continent, waar het één van de meest algemene bodemvissen is. Door deze levenswijze nabij de bodem is het
weinig waarschijnlijk dat de soort op eigen houtje de
Atlantische oceaan wist over te steken. Zo kan transport
in ballastwater van schepen aan de oorsprong van een
introductie in Europa gelegen hebben. De knorrepos is
sinds 1998 in lage aantallen aanwezig in Nederland en
België.
®RiVO/Her,kHee
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Wetenschappelijke naam
M icropogonias undulatus (Linnaeus, 1766)

Oorspronkelijke verspreiding
De knorrepos M icropogonias undulatus komt oorspronkelijk voor aan de oostkust van de Verenigde
Staten en in de Golf van Mexico (noordwestelijke en zuidwestelijke Atlantische Oceaan). Daar is ze langs
de kusten één van de meest algemene bodemvissen. Er leeft tevens een populatie aan de Atlantische
kusten van Zuid-Brazilië en Noord-Argentinië [1 ].

Eerste waarneming in België
De knorrepos werd voor de eerste keer in België waargenomen op 17 augustus 1998. Een garnaalvisser
haalde een onvolwassen visje boven voor de kust van Oostende, maar wist niet welke soort het betrof
[2,3],

Verspreiding in België
De soort is nog maar drie keer waargenomen in Belgische wateren [1 ]. Na een eerste waarneming in
1998 in Oostende [2] werd het visje een tweede keer gezien in oktober 2001 in de Zeeschelde, voor
Antwerpen [3]. Vier jaar later - op 24 augustus 2005 - was het opnieuw een garnaalvisser die een
knorrepos voor de kust opviste. Dit was de derde - en voorlopig laatste - waarneming van deze soort in
Belgische wateren [1].
Men is het niet eens over het al dan niet gevestigd zijn van de knorrepos in onze wateren. Enerzijds
typeert ICES (International Council for the Exploration of the Sea) de permanente vestiging van deze
soort ais "onzeker" in hun rapport van 2006 [4]. Anderzijds stellen een aantal wetenschappers dat het
heel erg waarschijnlijk is dat de knorrepos permanent voorkomt in sommige Belgische havens en/of
riviermondingen. Om dit aan te tonen hebben wetenschappers de gehoorsteentjes (otolieten) van de
gevonden jonge vissen onderzocht. Deze vertonen - net ais bij bomen - groeiringen waaraan men de
leeftijd van een vis kan bepalen. Ais vissen in ongunstige omstandigheden leven, bijvoorbeeld tijdens
transport in ballastwater van een schip en met weinig voedsel voorhanden, dan is hun groei vertraagd
en is dit ook te zien in de op dat moment aangemaakte ringen van de gehoorsteentjes. Dit was echter
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niet het geval. Daaruit konden wetenschappers afleiden dat de gevonden exemplaren hier werden
geboren [3,5]. Het is op basis van deze resultaten dat de soort ais gevestigd wordt beschouwd en dus in
de niet-inheemse soortenlijst voor Belgische mariene wateren werd opgenomen.

Verspreiding in onze buurlanden
Ook in Nederland zijn er slechts drie waarnemingen bekend. Deze dateren van oktober 2003 - één
exemplaar in de oostelijke Waddenzee - en van oktober 2004, toen twee exemplaren in het
Noordzeekanaal gevonden werden. De waarnemingen zijn telkens gedocumenteerd dankzij vissers: zij
vingen de soort, wisten niet onmiddellijk waarmee ze te maken hadden en zochten advies bij
specialisten [3]. Het waren net zoals in België telkens jonge vissen.

Wijze van introductie
Een aantal wetenschappers stelt dat alle knorrepossen
die in West-Europa werden waargenomen, moeten
toegekomen zijn ais (post-)larva le stadia of ais jonge
vissen in het ballastwater van schepen [6]. Het is voor
een kustgebonden bodembewonende vissoort niet
evident om zelfstandig de Atlantische oceaan over te
steken. Anderen zijn dan weer van mening dat de soort
zich hier waarschijnlijk al voortplant, ondermeer in het
Noordzeekanaal (het kanaal tussen Amsterdam en
IJmuiden). De jonge dieren die we hier zien zouden dan
afstammen van ouders die daar rondzwemmen [3].

©
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Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Totnogtoe werden slechts een zeer beperkt aantal waarnemingen verricht in onze streken. Dit belet
echter niet dat de knorrepos in de (nabije?) toekomst algemener wordt. De knorrepos is een
bodemgebonden kustsoort [2] met een brede tolerantie voor zoutgehalte en temperatuur en kan
daardoor op veel plaatsen gedijen (= eurytoop) [7]. Onze estuaria - bijvoorbeeld de Schelde - zijn met
hun grote waaier aan leefgebieden of habitats dan ook heel geschikt voor deze exotische vissoort.

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
De knorrepos is een kustgebonden vissoort, wat betekent dat de kans klein is dat ze zelfstandig de
Atlantische Oceaan overstak [2]. In het oorsprongsgebied kunnen de larven via de oceaanstromingen
nabijgelegen estuaria - to t 100 kilometer ver - bereiken [7]. Men vermoedt daarom dat de scheepvaart
verantwoordelijk geweest is voor de verspreiding van de soort naar Europese gebieden.

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
De geringe vangsten duiden erop dat de knorrepos slechts in lage aantallen aanwezig is en daardoor
geen grootschalige effecten kan teweeg brengen. Tegenmaatregelen zijn daarom nog niet
ondernomen.
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Specifieke kenmerken
De knorrepos behoort to t de familie van de ombervissen (Sciaenidae), die typisch voorkomen in
subtropische en tropische wateren. In het Noordoost-Atlantische gebied (inclusief Middellandse en
Zwarte Zee) komen zeven soorten ombervissen inheems voor [8]. Enkel de gewone ombervis
Argyrosom usregius\s - naast de knorrepos - heel uitzonderlijk in de zuidelijke Noordzee te vinden [2].
De knorrepos w ordt gekenmerkt door een langwerpige
lichaamsbouw, met een gewelfde rugzijde en een rechte
buikzijde. Op de onderzijde van de mond staan drie to t vijf
paar kindraden ingeplant. Het lichaam heeft een zilvergrijze
to t bronzen kleur en is voorzien van opvallende schuine
strepen. Volwassen exemplaren kunnen tot 55 centimeter
lang worden en wegen ongeveer 2,5 kilogram. De rugvin
bestaat uit twee delen (tweeledig): het eerste deel bevat 10
harde stekels, het tweede deel heeft 1 harde en 27 zachte
vinstralen. De anaalvin heeft 2 zachte en 8 harde stralen [2,3].

Bron: NOAA

Weetjes
Knor knorzei de knorrepos
Deze vis kreeg de naam knorrepos toegewezen door het Nederlandse Rijksinstituut voor Visserij
Onderzoek (RIVO) in 2005. Enerzijds omdat de soort lijkt op onze pos Gymnocephalus cernuus en
anderzijds vanwege de typische knorrende geluiden die deze vis maakt wanneer hij wordt
vastgenomen. Deze geluiden worden geproduceerd door het aanspannen van de zwemblaas [3].
Luister mee op: http://www.geluidnieuws.nl/2005/feb2005/knorrepos.mp3.
De knorrepos lijkt sterk op de zeeraaf Sciaena umbra, een andere vissoort binnen de familie van de
ombervissen. Vanwege de gelijkenissen werd eerder dan ook de Nederlandse naam Amerikaanse
zeeraaf voorgesteld voor deze niet-inheemse soort [2].
De Latijnse naam M icropogonias undu/atusbetekent letterlijk: met de korte (micro-) baard (pogon)
[3].

Levenscyclus
De knorrepos trekt ais postlarve riviermondingen (estuaria) binnen, 's Winters bevinden de
volwassen vissen zich verder in zee om zich voort te planten (tot 100 meter diep) [9]. In het voorjaar
zullen ze de riviermondingen opzwemmen om er de zomer door te brengen. Het is een vissoort
typisch voor zandige en modderige bodems, die zich vooral voedt met bodemdieren zoals wormen,
kleine kreeftachtigen o f visjes... [2,3].

Eetbaar
De knorrepos staat in Amerika gekend ais een lekkernij en wordt daarom veelvuldig gevangen.
Gevolg daarvan is dat de soort er nu overbevist is geraakt [2,10].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Knorrepos - M icropogonias undulatus. Niet-inheemse soorten
van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLiZ Inform ation Sheets, 24.
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 4 pp.
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VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/im is/im is.php?m odule=project&proid=2170
Lector: Filip Volckaert&Tine Huyse
Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
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W ereldw ijd hebben talrijke plant- en diersoorten m et veel succes nieuw e leefgebieden g e ko lo n i
seerd. We hebben het hier dan niet over de natuurlijke verspreiding van m ariene soorten naar nieu
w e leefgebieden , maar over de snelle toenam e van nieuw e mariene introducties d o o r toedoe n van
de mens in recente decennia. N iet-inheem se soorten kom en oo k voor in het mariene m ilieu, w aarbij
ze afkom stig zijn van over heel de w ereld. En eenmaal een vreem de soort zich hier heeft gevestigd,
is er meestal geen w eg terug.
Zonder goede kennis is een do e lm a tig en aangepast beheer onm ogelijk. Dit g e ld t o o k voor de p ro
blem atiek van niet-inheem se soorten ('exoten') en in het bijzonder voor de snelle opm ars van exoten in zout- en brakw ater ecosystemen. Internationaal w o rd t de in tro d u c tie van niet-inheem se
soorten al geruim e tijd ais vero ntru sten d beschouw d en onder de aandacht gebracht.

V oorliggend boek geeft een overzicht van de to t nu to e bekende en gevestigde niet-inheem se soor
ten uit het m ariene en brakw aterm ilieu in onze streek en een bunde ling van de w etenscha ppelijk
o n d e rb o u w d e inform atie ve fiches, die in sam enw erking m et experten w erden uitgew erkt.
Hoewel w e ernaar streven om een zo vo lle d ig m ogelijke lijst van niet-inheem se soorten vo o r te stel
len, is d it toch niet evident. Een verdere u itb re id in g van het areaal niet-inheem se soorten is niet uit
te sluiten en deze nieuw kom ers zullen nauw gezet opgevo lgd w orden. Via de Kust Wiki (h ttp ://
w w w .v liz .b e /w ik i) zal de niet-inheem se soortenlijst actueel gehouden w orden, en hierbij zal in de
to e kom st nog m eer aandacht besteed w orden aan beleidsinform atie.
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