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Voor u ligt het eerste determinatiewerk voor mariene en brakwatermosdiertjes
(Bryozoa) van de zuidelijke bocht van de Noordzee. Het is tevens een quasi 
volledige inventaris geworden van een tot nu toe weinig bestudeerde, verrassend
soortenrijke diergroep. Niet minder dan 179 soorten komen aan bod, verzameld
op stranden, in havens en in zeegebieden van Cap Gris-Nez (N-Frankrijk) tot de
Nederlands-Duitse grens. Het zandige substraat dat overheerst in dit gebied, 
is doorgaans arm aan mosdiersoorten. Het grote aantal beschreven soorten is dan
ook te wijten aan een doorgedreven studie van recente waarnemingen 
(vloedmerkmateriaal, specimens verzameld op strandhoofden en havenstructuren, 
schelpen en stenen ter hoogte van zandbanken) en aan de revisie van historische
collecties. In havens en op strandhoofden trof de auteur een 20-tal soorten aan,
de Westhinder zandbank bleek met 80 waargenomen mosdierspecies een waar
"mosdierparadijs". En tussen 1998 en 2005 werden op aangespoelde voorwerpen
een 75-tal soorten geïdentificeerd. 

Van de 179 soorten zijn er 46 enkel gekend van aangespoeld materiaal. 
Het zijn vaak soorten die inheems zijn aan de Franse en Engelse Kanaalkust, 
heel uitzonderlijk spoelt een soort aan van tropische herkomst. De resterende 
133 soorten zijn hier ooit ter plaatse levend aangetroffen. Daarvan zijn er 
57 algemeen in hun favoriete biotoop, 56 zijn zeldzaam en 20 soorten zijn recent
niet meer gevonden. In de laatste 15 jaar hebben 7 nieuwkomers zich succesvol
gevestigd. Dit geeft aan dat ook Bryozoa een indicatorrol kunnen vervullen t.a.v.
klimaatswijzigingen en door de mens gefaciliteerde introductie van exoten. 

Ter wille van de gebruiksvriendelijkheid is voor elke soort een dubbele pagina
voorzien: een tekstdeel links en een set unieke, speciaal voor dit boek 
aangemaakte foto's, rechts. Bij de foto's is tevens (in het Engels) aangegeven hoe
talrijk de soort is op aangespoeld materiaal of vastzittend op hard substraat, 
dan wel enkel werd aangetroffen in historische collecties. De determinatiesleutels
in het boek, en een 20-30x vergrotende loep, maken de herkenning van de meeste 
mosdiertjes in het studiegebied mogelijk. Hopelijk draagt dit werk dan ook bij tot
een betere bekendheid van deze kolonievormende en ondergewaardeerde 
diergroep.

SAMENVATTING
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SUMMARY
This is the first identification workfor marine and brackish water Bryozoans (“moss 
animals) of the Southern Bight of the North Sea.It has become a virtually complete 
inventory of a group of animals that has been the object of very few studies so far, 
but that encompasses a surprisingly large variety of species. As many as 179 species
are discussed, all of which were found on beaches, in ports and in marine habitats 
between Cap Gris Nez (Northern France) and the Dutch-German border. The sandy
substrate that is predominant in this area is usually poor in moss animal species. 
The fact that such a large number of species are described in this work is the result of
an in-depth study of recent observations (tide mark material, specimens collected on
the hard substrate of breakwaters and port structures, shells and stones near 
sandbanks) and the review of historical collections.The author found some 20 species
in ports and on breakwaters.The Westhinder sandbank proved to be a true “moss 
animal paradise”, with 80 species found. And between 1998 and 2005 some 75 species
were identified on objects washed ashore, of which 46 species are restricted to
beached material.They are often species that are indigenous to the French and 
English Channel coast. Occasionally a species of tropical origin is washed ashore. 
The other 133 species have been found alive in this region at one time or another. 
Out of them, 57 are common, 56 are rare and 20 have not been found recently. 
In the past 15 years, 7 newcomers have immigrated with success, demonstrating that
Bryozoans may well serve as indicators of climatic changes and of the introduction 
of exotic species facilitated by man. 

For convenienceʼs sake a double page has been created for each species: a text on
the left-hand side and a set of unique photographs, made especially for this book, 
on the right-hand side. The photographs include a caption (in English) mentioning the
abundance  of the species on objects washed ashore, on hard substrate, or in historical
collections. Thanks to the different determination keys in the book and a 20-30x 
magnifying glass it is possible to recognise most of the moss animals in the study area.
We hope that this work will contribute to a better understanding of this colony-forming,
underappreciated group of animals. 
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RÉSUMÉ
Voici la première étude de détermination dédiée aux bryozoaires marins et d'eaux
saumâtres de la baie sud de la mer du Nord. Il s'agit d'un inventaire quasi exhaustif
d'un groupe d'animaux trés varié  et très peu étudié jusqu'ici. Pas moins de 179 
espèces, toutes trouvées sur les plages, dans les ports et dans les zones maritimes
situées entre le Cap Gris Nez (Nord de la France) et la frontière néerlando-allemande
ont été répertoriées. Le substrat sableux qui domine dans cette zone est généralement
pauvre en espèces de bryozoaires. La majeure partie des espèces décrites a donc été
mise en évidence grâce à une étude poussée d'observations récentes (laisses de mer,
spécimens amassés sur le substrat dur des jetées et des structures portuaires, coquil-
lages et rochers au niveau des bancs de sable) et à la révision de collections his-
toriques. 

Dans les ports et sur les jetées, l'auteur a découvert une vingtaine d'espèces. 
Avec 80 espèces observées, le banc de sable Westhinder apparaît comme un vérita-
ble "paradis des bryozoaires".
Entre 1998 et 2005, une soixante-quinzaine d'espèces ont été identifiées sur des 
objets échoués sur la plage dont 46 identifiées uniquement sur ces supports rejetés: 
il s'agit souvent d'espèces indigènes de la Côte d'Opale et de la côte anglaise de la
Manche, et très exceptionnellement, dʼune espèce d'origine tropicale. Les 133 espèces
restantes ont un jour été identifiées à cet endroit. 57 d'entre elles sont courantes dans
leur biotope de prédilection, 56 sont rares et 20 n'ont plus été trouvées récemment. 
Ces 15 dernières années, 7 nouvelles espèces se sont établies démontrant que les
bryozoaires peuvent jouer un rôle d'indicateur des changements climatiques et de 
l'introduction des espèces exotiques par l'homme. 

Pour faciliter l'utilisation de lʼinventaire, une double page a été consacrée pour chaque
espèce: à gauche, une partie texte et à droite, une série de photos exceptionnelles
spécialement prises pour cet ouvrage. A côté de chaque photo est également indiqué
(en anglais) lʼabondance de lʼespèce, trouvée sur des matériaux échoués, sur sub-
strats durs, ou retrouvés exclusivement dans des collections historiques. Grâce aux 
diverses clés de détermination indiquées dans ce livre et à une loupe grossissante 
20-30x, il est ainsi possible de reconnaître la plupart des bryozoaires dans cette zone
d'étude. Nous espérons que cette étude contribuera à une meilleure connaissance de
ce groupe d'animaux vivant en colonies, qui a été jusqu'ici sous-évalué.
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VOORWOORD
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FOREWORD
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Kreeftenfuik met Chartella papyracea (HD)

opmaak:Opmaak 1  09-03-2009  20:51  Pagina 6



opmaak:Opmaak 1  09-03-2009  20:51  Pagina 7



6

Dit boek is in hoofdzaak een determinatiewerk. In het systematisch deel is 
geopteerd om per soort twee bladzijden te voorzien, links de tekst, rechts de 
bijhorende illustraties. Ook in andere hoofdstukken illustreren de figuren op de
rechter pagina de tekst op de linker pagina, tenzij anders aangeduid.

Het is raadzaam om voorafgaand aan een determinatie de inleidende hoofdstuk-
ken te lezen. Het hoofdstuk over de bouw van mosdiertjes legt de morfologische
termen uit, die ook in een verklarende woordenlijst (p. 429-430) zijn opgenomen.
De termen die de plaats op een dier aanduiden (p. 20) leer je best zo snel mogelijk
uit het hoofd. Het hoeft niet meteen, maar lees het boek eens helemaal door. 
Je zult versteld staan hoe mooi en verscheiden deze diergroep is. Je ontdekt ook
op welke onverwachte plaatsen je mosdiertjes kan aantreffen, zelfs borend in
schelpen of in wormkokers.

Het is voor een prille mosdierliefhebber niet altijd duidelijk of hij nu een mos-
diertje of een hydroïde voor zich heeft. Een beknopte determinatiesleutel op p. 20
helpt het onderscheid te maken.

Mosdiertjes worden in drie ordes ingedeeld (Ctenostomata, Cyclostomata en 
Cheilostomata). Deze indeling komt al aan bod in het hoofdstukje over de bouw
en op p. 32 bepaal je tot welke orde je exemplaar behoort aan de hand van een
overzicht en een determinatiesleutel. Deze indeling heb je in een minimum van
tijd onder de knie. Vervolgens leidt een nieuwe sleutel voor elk van de drie ordes
je naar de gezochte soort of geslacht: Ctenostomata (p. 34), Cyclostomata (p. 94)
en Cheilostomata (p. 134). Naast de nummers in de tabel staat tussen haakjes het
nummer van waar je komt, zodat je snel terug kan bij eventuele twijfel. Naast de
geslacht- of soortnaam staat het paginanummer waar je bijkomende informatie
kunt vinden. Als van dit geslacht meerdere soorten in het gebied voorkomen, 
dan is er een sleutel voorzien tot op soortniveau. De soorten zijn in alfabetische
volgorde gerangschikt.

Het volstaat niet een soort op naam te brengen met de determinatiesleutels. 
Het is noodzakelijk om ook de beschrijving na te lezen. De kenmerken moeten 
allemaal kloppen. De kans bestaat dat je een recent ingevoerde of aangespoelde
soort vindt die niet in dit boek is opgenomen. Het is raadzaam de beschrijving van
het verspreidingsgebied aandachtig te lezen om een idee te hebben van de 
bijzonderheid van je vondst. Zo is tijdens een test van dit boek een kolonie in de
vuilnisbak beland en gelukkig gerecupereerd, die naderhand wel heel bijzonder
bleek. Het was de tweede vindplaats voor Europa (Normandië) van Fenestrulina
delicia. De vinder had het exemplaar met dit boek correct op naam gebracht.
Maar door het niet nalezen van de beschrijving en het voorkomen had hij zich
geen rekenschap gegeven van het belang van de vondst. Bij de beschrijving staat
soms ook vermeld met welke andere soorten verwarring mogelijk is. Het belang-
rijkste onderscheid tussen beide is aangegeven. 
Succes en veel plezier!

HOE DIT BOEK GEBRUIKEN
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Familie Alcyonidiidae
Alcyonidium condylocinereum Porter, 2004   GRIJZE ZEEVINGER
Alcyonidium diaphanum (Hudson, 1778)   BRUINE ZEEVINGER
Alcyonidium gelatinosum (Linnaeus, 1761)
Alcyonidium hirsutum (Fleming, 1828)   RUWE ZEEVINGER
Alcyonidium hydrocoalitum Porter, 2004
Alcyonidium mamillatum Alder, 1857
Alcyonidium mytili Dalyell, 1848   MOSSELMOSDIERTJE
Alcyonidium parasiticum (Fleming, 1828)  OVERWOEKEREND MOSDIERTJE
Alcyonidium polyoum Hassall, 1841

Familie Flustrellidridae
Flustrellidra hispida (O. Fabricius, 1780)

Familie Arachnidiidae
Arachnidium fibrosum Hincks, 1880
Arachnidium lacourti  d’Hondt & Faasse, 2006

Familie Panolicellidae
Panolicella nutans Jebram, 1985

Familie Nolellidae
Anguinella palmata van Beneden, 1845   SLANGMOSDIERTJE

Familie Victorellidae
Victorella sp.

Familie Walkeriidae
Walkeria uva (Linnaeus, 1758)   DRUIFMOSDIERTJE

Familie Triticellidae
Farrella repens (Farre, 1837)   BEKERMOSDIERTJE 

Familie Hypophorellidae
Hypophorella expansa Ehlers, 1876

Familie Penetrantiidae
Penetrantia concharum Silén, 1946

Familie Immergentiidae
Immergentia suecica Silén, 1947

7
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Familie Spathiporidae 
Spathipora sp.

Familie Vesiculariidae
Vesicularia spinosa (Linnaeus, 1767)   ZIJDEMOSDIERTJE
Amathia lendigera (Linnaeus, 1758)   NEETMOSDIERTJE
Bowerbankia citrina (Hincks, 1877)
Bowerbankia gracilis Leidy, 1855
Bowerbankia imbricata (Adams, 1798)
Bowerbankia sp.

Familie Buskiidae
Buskia nitens Alder, 1856

Familie Crisiidae  
Filicrisia geniculata Milne Edwards, 1838
Crisidia cornuta (Linnaeus, 1758)   GEITENHOORNMOSDIERTJE
Crisia aculeata  Hassall, 1841
Crisia denticulata (Lamarck, 1816)
Crisia eburnea (Linnaeus, 1758)   IVOORMOSDIERTJE
Crisia sp.

Familie Oncousoeciidae
Stomatoporina incurvata (Hincks, 1859)

Familie Tubuliporidae
Tubulipora liliacea (Pallas, 1766)   PURPER MOSDIERTJE
Tubulipora lobifera Hastings, 1963

Familie Diastoporidae
Eurystrotos compacta (Norman, 1866)
Plagioecia patina (Lamarck, 1816)   WRATTIG MOSDIERTJE
Plagioecia sarniensis (Norman, 1864)
Diplosolen obelia (Johnston, 1838)
Liripora amphorae (Harmelin, 1974)

Familie Annectocymidae
Annectocyma major (Johnston, 1847)
Entalophoroecia deflexa (Couch, 1842)

Familie Lichenoporidae
Disporella hispida (Fleming, 1828)
Lichenopora sp.

MOSDIERTJES VAN DE ZUIDELIJKE BOCHT VAN DE NOORDZEE

8

ORDE CYCLOSTOMATA

opmaak:Opmaak 1  09-03-2009  20:51  Pagina 10



Familie Aeteidae
Aetea anguinea (Linnaeus, 1758)
Aetea sica (Couch, 1844)
Aetea truncata (Landsborough, 1852)

Familie Scrupariidae
Scruparia ambigua (d’Orbigny, 1841)
Scruparia chelata (Linnaeus, 1758)    KOEHOORNMOSDIERTJE

Familie Eucrateidae
Eucratea loricata (Linnaeus, 1758)    TWEELINGMOSDIERTJE

Superfamilie Membraniporoidea

Familie Membraniporidae
Membranipora membranacea (Linnaeus, 1767)    LEDERMOSDIERTJE
Membranipora tenuis Desor, 1848
Membranipora tuberculata  (Bosc, 1802)

Familie Electridae
Conopeum reticulum (Linnaeus, 1767    ZEEKANTWERK (zeevitrage)
Conopeum seurati (Canu, 1928)
Electra crustulenta (Pallas, 1766)    PALINGBROOD
Electra monostachys (Busk, 1854)
Electra pilosa (Linnaeus, 1767)    HARIG MOSDIERTJE (harige vliescelpoliep)
Pyripora  catenularia (Fleming, 1828)
Aspidelectra melolontha  (Landsborough, 1852)

Superfamilie Flustroidea

Familie Flustridae
Flustra foliacea  (Linnaeus, 1758)   BREEDBLADIG MOSDIERTJE (bladachtig hoornwier)
Chartella papyracea (Ellis & Solander, 1786)    SMALBLADIG MOSDIERTJE
Securiflustra securifrons (Pallas, 1766)     WIGBLADIG MOSDIERTJE
Hincksina flustroides subsp. crassispinata Calvet

Superfamilie Calloporoidea

Familie Calloporidae
Callopora discreta (Hincks, 1862)
Callopora dumerilii (Audouin, 1826)
Callopora lineata (Linnaeus, 1767)
Callopora rylandi Bobin en Prenant, 1965
Crassimarginatella solidula (Hincks, 1860)

INDELING VAN DE BRYOZOA
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Cauloramphus spiniferum (Johnston, 1832)
Parellisina curvirostris (Hincks, 1862)
Amphiblestrum auritum (Hincks, 1877)
Amphiblestrum flemingii (Busk, 1854)
Ammatophora nodulosa (Hincks, 1877)

Superfamilie Buguloidea

Familie Bugulidae
Bugula avicularia (Linnaeus, 1758)  
Bugula flabellata (Thompson, in Gray, 1848)
Bugula fulva Ryland, 1960
Bugula neritina (Linnaeus, 1758)   PAARS VOGELKOPMOSDIERTJE
Bugula plumosa (Pallas, 1766)   SPIRAALMOSDIERTJE
Bugula simplex Hincks, 1886   GEEL VOGELKOPMOSDIERTJE
Bugula stolonifera Ryland, 1960   VOGELKOPMOSDIERTJE
Bugula turbinata Alder, 1857
Bicellariella ciliata (Linnaeus, 1758)   WIMPERMOSDIERTJE

Familie Beaniidae
Beania mirabilis Johnston, 1840

Familie Candidae
Caberea boryi (Audouin, 1826)
Scrupocellaria reptans (Linnaeus, 1767)   KRUIPEND MOSDIERTJE
Scrupocellaria scabra (van Beneden, 1848)
Scrupocellaria scrupea Busk, 1852
Scrupocellaria scruposa (Linnaeus, 1758)   STEENMOSDIERTJE
Tricellaria inopinata d’Hondt & O. Ambrogi, 1985   ONVERWACHT MOSDIERTJE
Tricellaria ternata (Ellis & Solander, 1786)

Familie Setosellidae
Setosella vulnerata  (Busk, 1860)

Superfamilie Cellarioidea

Familie Cellariidae
Cellaria fistulosa (Linnaeus, 1758)
Cellaria salicornioides Lamouroux, 1816
Cellaria sinuosa (Hassall, 1840)

Superfamilie Cribrilinoidea

Familie Cribrilinidae
Membraniporella nitida (Johnston, 1838)
Cribrilina cryptooecium Norman, 1903
Cribrilina punctata (Hassall, 1841)

10
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Cribrilina sp. 1
Cribrilina sp. 2
Collarina balzaci (Audouin, 1826)
Puellina arrecta Bishop & Househam, 1987
Puellina bifida (d’Hondt, 1970)
Puellina corbula Bishop & Househam, 1987
Puellina directa Bishop & Househam, 1987
Puellina innominata (Couch, 1844)
Puellina modica Bishop & Househam, 1987
Puellina nana Reverter Gil & Fernandez Pulpeiro, 1996
Puellina praecox Bishop & Househam, 1987
Puellina sp.
Distansescharella seguenzai Cipolla, 1921
Figularia figularis (Johnston, 1847)

Superfamilie Hippothooidea

Familie Hippothoidae
Hippothoa divaricata Lamouroux, 1821 
Hippothoa flagellum Manzoni, 1870
Plesiothoa gigerum (Ryland & Gordon, 1977)
Celleporella hyalina (Linnaeus, 1767)

Familie Trypostegidae
Trypostega venusta (Norman, 1864)

Familie Chorizoporidae
Chorizopora brongniartii (Audouin, 1826)

Familie Haplopomidae
Haplopoma graniferum (Johnston, 1847)
Haplopoma impressum (Audouin, 1826)

Superfamilie Adeonoidea

Familie Adeonidae  
Reptadeonella violacea  (Johnston, 1847)

Superfamilie Lepralielloidea

Familie Umbonulidae
Umbonula littoralis Hastings, 1944 

Familie Romancheinidae
Escharoides bishopi De Blauwe, 2006
Escharoides coccinea (Abildgaard, 1806)
Escharoides mamillata  (Wood, 1844)

INDELING VAN DE BRYOZOA
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Escharella gilsoni De Blauwe, 2006
Escharella immersa (Fleming, 1828)
Escharella labiosa (Busk, 1856)
Escharella variolosa (Johnston, 1838)
Escharella ventricosa (Hassall, 1842)
Neolagenipora collaris (Norman, 1867)

Familie Bryocryptellidae
Porella concinna (Busk, 1854)
Porella sp.

Superfamilie Smittinoidea

Familie Smittinidae
Smittina affinis (Hincks, 1862)
Smittina landsborovii (Johnston, 1847)
Smittoidea prolifica Osburn, 1952
Smittoidea reticulata (MacGillivray, 1842)
Parasmittina trispinosa (Johnston, 1838)
Phylactella labrosa (Busk, 1854)

Familie Bitectiporidae
Hippoporina pertusa (Esper, 1796)
Hippoporina sp.
Pentapora fascialis (Pallas, 1766)
Schizomavella auriculata (Hassall, 1842)
Schizomavella cristata (Hincks, 1879) 
Schizomavella cuspidata (Hincks, 1880)
Schizomavella discoidea  (Busk, 1859)
Schizomavella hastata  (Hincks, 1862)
Schizomavella linearis (Hassall, 1841)
Schizomavella teresae Reverter Gil & Fernandez Pulpeiro, 1996

Familie Watersiporidae
Watersipora complanata (Norman, 1864)

Familie Schizoporellidae
Schizoporella unicornis (Johnston in Wood, 1844)
Schizoporella spec.

Familie Pacificincolidae
Pacificincola perforata (Okada & Mawatari, 1937)

Familie Cheiloporinidae
Hagiosynodos latus (Busk, 1856)

Familie Cryptosulidae
Cryptosula pallasiana (Moll, 1803)

12
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Familie Microporellidae
Microporella ciliata (Pallas, 1766)
Fenestrulina delicia Winston, Hayward & Craig, 2000
Fenestrulina malusii (Audouin, 1826)

Familie Escharinidae
Escharina dutertrei subsp. haywardi Zabala, Maluquer & Harmelin, 1993
Escharina johnstoni (Quelch, 1884)
Escharina vulgaris (Moll, 1803)
Herentia hyndmanni (Johnston, 1847)
Phaeostachys spinifera (Johnston, 1847)

Superfamilie Celleporoidea

Familie Celleporidae
Cellepora pumicosa (Pallas, 1766)   PUIMSTEENMOSDIERTJE
Celleporina decipiens Hayward, 1976
Celleporina hassallii (Johnston, 1847)
Celleporina  pygmaea (Norman, 1868)
Celleporina sp.
Lagenipora lepralioides (Norman, 1868)
Omalosecosa ramulosa (Linnaeus, 1767)
Turbicellepora avicularis (Hincks, 1860)
Turbicellepora magnicostata (Barroso, 1919)
Buffonellaria muriella Berning & Kuklinski, 2008

Familie Hippoporidridae
Hippoporidra lusitanica Taylor & Cook, 1981

Familie Phidoloporidae
Rhynchozoon bispinosum (Johnston, 1847)
Schizotheca divisa (Norman, 1864)
Schizotheca fissa (Busk, 1856)

INDELING VAN DE BRYOZOA
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Waarom deze gids

Mosdiertjes of Bryozoa zijn niet echt populair. Men beschouwt ze als moeilijk,
maar is dat niet het geval met elke diergroep waarvan men de morfologie niet
kent? Een eerste opzet van dit boek is om mosdiertjes beter bekend te maken bij
het grote publiek. Al snel ontdekt de lezer een onverwachte soortenrijkdom. 
Mosdiertjes zijn dan ook overal aanwezig: in de vloedlijn, op een bord mosselen
met friet, onderaan een zeilboot, op allerhande harde substraten die permanent
of tijdelijk ondergedompeld zijn. De rijkste habitat vormen schelpenbanken een
eind uit de kust. Met 80 soorten maken mosdiertjes zowat de helft van de 
biodiversiteit van de op de bodem levende fauna (epibenthos) op de Westhinder-
bank uit. Dit is het resultaat van heel recent onderzoek (De Blauwe et al., 2006). 
De toen verzamelde soorten zijn uiteraard hier opgenomen. Hierdoor levert dit
boek een bijdrage aan biodiversiteitsonderzoek.

In de zuidelijke bocht van de Noordzee was enkel Zeeland goed onderzocht
(Faasse & De Blauwe, 2004). Tussen 1999 en 2008 determineerde de auteur veel
Belgisch materiaal uit de vloedlijn, op stenen en schelpen van de Westhinderbank
en de Kwintebank én op havenstructuren en dijkvoeten in België en Zeeland.
Daarnaast is de collectie in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurweten-
schappen (KBIN) gereviseerd. Het materiaal uit Nederlandse musea was nagezien
door Lacourt in de eerste helft van vorige eeuw. Het boek vormt een aanzet tot
revisie van dit museummateriaal en in het bijzonder van wat gedeponeerd is 
na 1950. Hopelijk stimuleert dit werk ook nieuwe initiatieven tot staalname op de
zand- en grindbanken in België en Nederland.

De nummers 10, 14 en 34 van de Synopses of the British Fauna zijn een aanrader
voor wie mosdiertjes verzamelt langs de Engelse kust of in het Kanaal. 
Het nummer 33 (1985) uit dezelfde reeks is niet meer bruikbaar wat de zeevingers
(familie Alcyonidiidae) betreft. Voor strandjutters met een meer dan gemiddelde
mariene interesse was er geen goed Nederlandstalig determinatiewerk. Strandgid-
sen die alle diergroepen behandelen, zijn te onvolledig wat het aantal opgeno-
men soorten betreft. Karel Loppens (1875-1962), die vooral in de streek rond
Nieuwpoort heel actief was, bracht een Franstalig werkje uit (Loppens, 1948) met
37 mariene soorten. De Nederlandstalige determinatietabel van Lacourt (1978) telt 
43 soorten. Beide zijn wat naamgeving en taxonomische inzichten betreft hope-
loos verouderd en onbruikbaar. Ze geven onvoldoende aan of het materiaal ter
plaatse leefde of was aangespoeld. Het boek dat voor je ligt, behandelt 179 
soorten. De recente ontdekking van nieuwe inheemse soorten - waarvan enkele
nieuw voor de wetenschap - en van een aantal geïntroduceerde soorten, leidde
tot een spectaculaire uitbreiding van de soortenlijst.

De strandwandelaar kan enkel de grote aangespoelde kolonies in de vloedlijn 
determineren aan de hand van de foto’s. Met een handloep kan je al wat meer
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Mosdiertjes, een verrassend rijke diergroep

In deze gids zijn 179 mariene soorten opgenomen die in België en Nederland zijn
waargenomen, inheems of aangespoeld. Soorten die in België en Nederland 
algemeen zijn, behoren tot de moeilijkste en meest variabele soorten van Europa
waardoor vele vondsten verkeerd gedetermineerd werden. Dit werk besteedt 
bijzondere aandacht aan dit probleem. Daarom volstaat het niet een soort op
naam te brengen via de sleutel, raadpleeg nauwgezet de soortbeschrijving.

De meerderheid van de Bryozoa leeft in zee. Sommige mosdiertjes vind je in 
estuaria of brakke binnenwateren. Dit boek behandelt niet het kleine aantal zoet-
watersoorten (klasse Phylactolaemata). Mariene mosdiertjes zijn met hun lengte
van 0,3 tot 1,2 mm best klein te noemen. Gelukkig leven ze in kolonies van enkele
tot duizenden individuen. Daardoor zijn de meeste kolonies met het blote oog
waarneembaar. Bryozoa betekent letterlijk ‘mosdieren’ en verwijst naar de
mosachtige kolonievorm van sommige soorten. Naargelang de soort lijken ze op
andere organismen zoals kleine koralen, hydroïden en zeewier. De oude namen
‘korstgewas’ en ‘korallijn’ zijn veelzeggend.

Allerhande substraat is drager van mosdiertjes: hout, wieren, riet, zakpijpen,
wormkokers, stenen, schelpen, plastic of rubberen voorwerpen, krabbenschilden,
hydroïden en noem maar op. Vroeger vond je in de vloedlijn veel grote, losse 
opgerichte koloniedelen van Flustra foliacea (p. 184), Electra pilosa (p. 178), Alcyo-
nidium diaphanum (p. 42) en Alcyonidium condylocinereum (p. 40). Nu zijn ze
steeds minder talrijk.

Op rotsachtige kusten zijn mosdiertjes een algemene verschijning. Tientallen 
soorten komen op een strand met rotsen voor, voornamelijk bij de laagwaterlijn.
Een zandige kust is echter mosdierarm. Strandhoofden, havenpeilers, pontons in
jachthavens, scheepshuiden en kademuren leveren er de grootste soortenrijkdom.
Brak water herbergt weinig, maar toch enkele bijzondere soorten. In havens en 
op strandhoofden in België leven een 20-tal soorten. Faasse & De Blauwe (2004) 
behandelt 47 inheemse soorten in Nederland, waarvan de meerderheid in Zeeland.

Schelpenbanken uit de kust vertonen een rijke mosdierfauna. Deze habitat werd
in België pas recent onderzocht. Schelpkleppen van de Kwintebank dienen als 
substraat voor minstens 30 soorten. Een tiental was niet bekend van de Noordzee,
twee daarvan zijn nieuw voor de wetenschap (De Blauwe, 2007a). Met 80 soorten
is de Westhinderbank een mosdierparadijs te noemen (De Blauwe et al., 2006).
Deze soorten, al dan niet op soortnaam gebracht, zijn in dit boek opgenomen.

Op drijvende voorwerpen en wieren spoelden tussen 1999 en 2008 een 75-tal
soorten aan op Belgische stranden waarvan 32 uitheemse, in hoofdzaak afkomstig
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soorten onderscheiden. Voor determinatie van de meeste is een binoculair met
vergroting 20 à 30 x vereist. Met dit toestel, wat ervaring met determinatiesleutels
en de bereidheid om de morfologie van mosdiertjes te leren, ligt een boeiende
wereld aan je voeten die je nooit meer loslaat. 
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Bronnen

Taxonomie

Voor de rangschikking van de soorten zijn de taxonomische criteria gevolgd van
Hayward (2001), voor Cheilostomata de classificatie van Gordon (2002). Voor de
soortbeschrijvingen is gebruik gemaakt van Hayward (1985), Hayward & Ryland
(1985), Hayward & Ryland (1998), Hayward & Ryland (1999), Prenant & Bobin
(1956), Prenant & Bobin (1966), Pohowsky (1978), Zabala & Maluquer (1988), 
Porter (2004), Ryland & Porter (2000), Cadman & Ryland (1996), d’Hondt & Occhi-
pinti Ambrogi (1985), d’Hondt & Faasse (2006), De Blauwe (2004a), De Blauwe
(2007a) en Berning & Kuklinski (2008).

Bronnenmateriaal

Praktisch alle mariene en brakwatersoorten die leven in de zuidelijke bocht van 
de Noordzee, tussen het Nauw van Calais en de Nederlands-Duitse grens, zijn 
opgenomen. Hetzelfde geldt voor de soorten die op de Belgische en Nederlandse
stranden aanspoelden. Eenmalige meldingen van noordelijke soorten zijn bewust
weggelaten. Ze behoren tot een meer noordelijk faunagebied en zijn waarschijn-
lijk met vissersboten aangevoerd of niet correct gedetermineerd. Het gaat om 
Stegohornera violacea en Hornera lichenoides (Faasse & De Blauwe, 2004), 
Dendrobeania murrayana, Ramphonotus minax en Arctonula arctica (Lacourt,
1949), Tegella unicornis (Maitland, 1851 en De Grave, 1988) en Cribrilina annulata
(Maitland, 1897).

Voor het bepalen van het voorkomen van de soorten is gebruik gemaakt van de
volgende bronnen:
• De auteur voerde een revisie uit van de collectie van het KBIN, waarvan de 
‘Collectie Gilson’, verzameld tussen 1899 en 1914, het overgrote deel inneemt.
Aan de hand van deze revisie kon de Belgische soortenlijst geactualiseerd worden.
De historische collectie bewees hier eens te meer zijn waarde.
• Verder zijn hier bijna alle gepubliceerde en ongepubliceerde waarnemingen 
van de auteur uit het gebied opgenomen. Bij vermelding van aanspoeling zonder
bronvermelding gaat het om waarnemingen van de auteur zelf uit de periode
1999-2008. 

DEZE GIDS

uit het Kanaal. Dit blijkt uit de soorten wieren, mosdiertjes en andere epifauna.
Voor Nederland wordt een vergelijkbare soortenlijst verwacht wat aangespoeld
materiaal betreft. Voor een meer volledige Nederlandse soortenlijst is het nood -
zakelijk de collecties in musea te reviseren en specifieke staalnames te organiseren
uit de kust. Het loont ook de moeite om aangespoeld plastic, wierpakketten en
hydroïdenkluwens aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen. Door intens
scheepvaartverkeer tussen havens (vooral pleziervaart) en schelpdierenimport 
zijn er her en der een paar exotische soorten opgedoken. Van het noorden van
Nederland zijn weinig gegevens bekend. 
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• Interpretatie van literatuurgegevens leverde een schat aan informatie waaruit
een vrij volledig beeld gedistilleerd werd van de historische situatie. Van een 
aantal soorten is een evolutie merkbaar. Waarnemingen uit de biologische tijd-
schriften ‘De Strandvlo’ en ‘Het Zeepaard’ of van leden van de Strandwerkgroep
(België) en de Strandwerkgemeenschap (Nederland) werden waar mogelijk 
gecontroleerd en vervolledigen het beeld. Voor Nederland is gebruik gemaakt van
de publicatie van Faasse & De Blauwe (2004). Oude literatuur vermeldt vaak niet
of de kolonies ter plaatse leven of aangespoeld zijn.
• Meldingen van Alcyonidiidae (zeevingers), Membraniporidae en Electridae 
werden heel kritisch behandeld en vele zijn weggelaten. Soorten uit deze families
zijn altijd heel problematisch gebleken. Uit 19de eeuwse literatuur zijn enkel de
waarnemingen vermeld die betrouwbaar en relevant lijken.

Illustratiemateriaal

De foto’s en tekeningen zijn speciaal voor dit werk gemaakt, voornamelijk aan 
de hand van materiaal uit de eigen collectie. Enkele tekeningen aangeduid met
JzV zijn van de hand van Jozef Vansteenkiste, de overige zijn van de auteur. 
De foto’s van de auteur zijn aangeduid met (HD). Daarnaast ben ik enkele 
personen ontzettend dankbaar: René Vanoutryve (RV) voor het nemen van 
kleurenfoto’s van heel wat materiaal uit mijn collectie; Julien Cillis (JC) van het
KBIN voor de zwart-wit foto’s met de elektronenmicroscoop; Marco Faasse voor
het uitlenen van foto 21, 35, 39, 71 en 224, Filip Nuyttens voor foto 11 en 16,
Francis Kerckhof voor foto 15 en Misjel Decleer voor foto 146 en 166. 
Veel gefotografeerd materiaal is verzameld in Normandië en Bretagne. 
Deze keuze is gemaakt wanneer daar mooier materiaal verzameld werd of
inheems materiaal niet voorhanden was.

Vaktermen, Nederlandse namen en status

Morfologische vaktermen

De morfologische vaktermen zijn vereenvoudigd, waar mogelijk vertaald naar een
goed Nederlands woord en zijn samengebracht in een verklarende woordenlijst
op p. 429-430.

Nederlandse namen

Hoe leg je iemand die pas kennis maakt met mosdiertjes, zonder wenkbrauw-
gefrons uit dat ‘bladachtig hoornwier’ uit een kolonie van honderden diertjes 
bestaat? Of dat de ‘harige vliescelpoliep’ niets te maken heeft met poliepen, 
terwijl je in de andere hand zeedraad vasthoudt die wel tot de poliepen (hydroï-
den*) behoort. De oude, verwarrende Nederlandse namen zijn in dit boek 
gewijzigd.

DEZE GIDS
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De intentie om de namen te wijzigen stoot bij sommigen op weerstand, anderen
juichen het toe. Tegenstanders beweren dat het belemmerend werkt in literatuur-
onderzoek. Degelijke literatuur vermeldt echter altijd de Latijnse naam, die ook
aan wijzigingen onderhevig is. De evolutie in naamgeving maakt het wel niet 
gemakkelijk, maar de historiek ervan is boeiend. Als de wijziging een vooruitgang
betekent in classificatie of gebruiksvriendelijkheid, dan hoeven we niet stil te 
blijven staan. Daartoe was al een aanzet gegeven in Faasse & De Blauwe (2004)
waar voor een nieuwe naam gekozen is met volgende aandachtspunten: zo dicht
mogelijk de oude naam benaderen en de uitgang ‘celpoliep’ of ‘wier’ vervangen
door ‘mosdiertje’. Zo is ‘breedbladig mosdiertje’ de nieuwe naam voor Flustra 
foliacea (voorheen ‘bladachtig hoornwier’). Voor een aantal soorten stelt dit boek
bijkomende nieuwe Nederlandse namen voor, afgeleid van zeer oude benamingen
vermeld in Maitland (1851): Scruparia chelata, ooit ‘koe-hoorn korallijn’ wordt
‘koehoornmosdiertje’. Een lijst van de Nederlandse namen is opgenomen op 
p. 440.

Status

Aan elke soort is een status toegekend. Om het boek internationaal meer 
betekenis te geven is gekozen om deze status in het Engels weer te geven, 
naast de wetenschappelijke naam boven de foto’s.

S: op vastgehecht substraat, dus ter plaatse levend
B: los aangespoeld of op aangespoeld substraat
Rare: zeldzaam, minder dan 10 vondsten in de laatste 20 jaar
Common: algemeen, meer dan 10 vondsten in de laatste 20 jaar
Localy common: plaatselijk algemeen met vermelding van de plaats
Historical records: geen recente vondsten, noch ter plaatse noch aangespoeld
I: (jaartal): geïntroduceerd met vermelding van het jaartal van de eerste vondst

* De uitgangen ‘-oid’ en ‘-ooid’ uit het Engels, zijn vertaald naar ‘-oïde’. Zo krijgen we zoïde voor zooid, 
hydroïde voor hydroid in navolging van spermatozoïde en asteroïde.

DEZE GIDS
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Het uiterlijk van een individu (zoïde) of van een kolonie is uiterst gevarieerd. 
De zoïde kan verkalkt zijn of niet, de kolonie korstvormig of opgericht, stevig of
buigzaam, een paar millimeter tot 30 cm groot. De kleur varieert van soort tot
soort en felgekleurde embryo’s kunnen de kolonie in de voortplantingsperiode
een karakteristieke kleur geven.

Voor beginners is het onderscheid tussen hydroïden (Hydrozoa) en mosdiertjes
(Bryozoa) niet evident. De tentakels van hydroïden vangen en verdoven de prooi
met netelcellen en brengen ze naar de mondopening. Mosdiertjes hebben een
krans van tentakels die trilharen dragen, geen netelcellen. Deze trilharen brengen
een waterstroom op gang waardoor zwevende deeltjes naar de mondopening
stromen. De tentakels kunnen afzonderlijk bewegen. Bij het onderzoeken van
verse substraten (mosselen, steentjes, wieren, e.a.) in zeewater worden soms 
onverwacht mosdiertjes ontdekt door de karakteristieke tentakelkrans die wordt
uitgestulpt.

1 a) Tentakels niet intrekbaar in een omhulsel (fig. 1) ................ athecate hydroïde
b) Tentakels in een krans en intrekbaar in een omhulsel (fig. 2, 3) ...................... 2

2 a) Tentakels met netelcellen maken geen waterstroom (fig. 2) ..............................
..................................................................................................... thecate hydroïde

b) Tentakels met trilharen maken een waterstroom (fig. 3, 4) ............. mosdiertje

Een kolonie bestaat uit een groep individuen, zoïden genoemd, die met elkaar in
verbinding staan. Elke zoïde (fig. 4) bestaat uit een beschermend omhulsel dat een
polypide bevat. Polypiden kunnen verdwijnen en degenereren tot ‘bruine 
lichamen’ (foto 26). Het beschermende omhulsel of zoöecium kan na de dood van
de polypide blijven voortbestaan, zeker als het verkalkt is. Het zoöecium heeft een
opening waardoor de polypide gedeeltelijk naar buiten kan komen voor voedsel-
opname. Een polypide bestaat uit een tentakelkrans, voedingskanaal met 
U-vormige maag, spierstelsel en zenuwknoop. In het midden van de tentakelkrans
zit de mond, buiten de tentakelkrans zit de anus. 

De plaatsaanduiding op een individu is heel belangrijk (fig. 5):
• basaal: de onderzijde;
• lateraal: de zijkanten;
• frontaal: het bovenoppervlak, dat de opening bevat;
• proximaal: naar de oorsprong van de kolonie toe;
• distaal: naar het groeiuiteinde van de kolonie toe.
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Naargelang de functie van het individu wordt een indeling gemaakt tussen 
autozoïden en heterozoïden. Autozoïden hebben een voedende functie en dus
een tentakelkrans. Heterozoïden hebben geen voedende functie en dus geen 
tentakelkrans, hierover meer op p. 24.

Hierna wordt met zoïde simpelweg een voedend individu in de kolonie bedoeld
en meestal gaat het om het omhulsel, of het nu nog een polypide bevat of niet.

We onderscheiden qua bouw drie groepen mosdiertjes: Ctenostomata (fig. 1) 
bezitten geen verkalkte delen, Cyclostomata (fig. 2) hebben een cilindervormige
verkalking en Cheilostomata (fig. 3) een doosvormige verkalking. Bij Cyclostomata
en Cheilostomata wordt voornamelijk gedetermineerd op basis van het verkalkte
omhulsel.

Ctenostomata zijn niet verkalkt en hebben geen operculum. Bij Ctenostomata
wordt de term ‘peristoom’ gebruikt voor mondkegel, een verhoging waarin aan
het uiteinde de mondopening zit (fig. 4). 

Cyclostomata worden ook niet afgesloten door een operculum. Met peristoom
wordt hier het opgericht cilindervormig deel van de zoïde bedoeld (fig. 5).

De orde van de Cheilostomata kunnen we verder in drie grote groepen indelen: 
• soorten die frontaal een grote opening hebben (vroeger werd deze groep

‘Anasca’ genoemd). Deze opening of opesia wordt overdekt door een 
membraan. Het operculum zit in het membraan (fig. 7).

• de familie Cribrilinidae, gekenmerkt door een mandvormig schild van samen -
gegroeide afgeplatte stekels (fig. 8).

• soorten waarvan het frontale oppervlak volledig verkalkt is, behalve de 
opening die wordt afgesloten door het operculum (voorheen ‘Ascophora’)
(fig. 9).

Bij Cheilostomata wordt de opening van de zoïde afgesloten door een afsluitklep
of operculum. Dit operculum kan bij sommige soorten draaien op scharnierpunten
(fig. 10, 11). De opening wordt soms omgeven door een hoge rand of peristoom
(fig. 6). Enkele soorten hebben aan de proximale zijde van de opening een 
U-vormige bocht (sinus(fig. 10)) of een aambeeldvormig plaatje (lyrula(fig. 11)) in
de opening.

22
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Bij individuen zonder voedende functie spreken we van heterozoïden. 
Speciale heterozoïden kunnen voorkomen bij Cheilostomata: avicularia (fig. 1-6)
en vibracula (fig. 7-8). De functie van avicularia en vibracula is vermoedelijk 
verdediging, vooral het verwijderen van ongewenste organismen of stoffen die
hinderlijk zijn voor de kolonie.

Avicularia zijn liggend (fig. 1) of gesteeld (fig. 2, 3). De mandibel is te vergelijken
met het operculum van gewone zoïden. Het is dus een klep die een opening 
afsluit. Het rostrum is het distaal deel van het avicularium dat afgesloten wordt
door de mandibel (fig. 4). Bij avicularia van het ‘vogelkoptype’ lijken het rostrum
en de mandibel op de boven- en onderkaak van een vogelbek (fig. 2). 

Drie soorten avicularia worden onderscheiden:
• op de zoïde (fig. 1);
• tussen de zoïden in (interzoïdaal) (fig. 5);
• vervangende avicularia nemen de plaats in van een zoïde en zijn ongeveer 
even groot (fig. 6).

Vibracula zijn gezwollen lichaampjes die een lange borstel dragen, zij komen 
alleen voor in de genera Scrupocellaria (fig. 7) en Caberea (fig. 8). 

Andere heterozoïden zijn kenozoïden. Ze vormen wortelachtige structuren of 
stekels (fig. 9).
Wortelachtige structuren (rhizoïden) zijn bedoeld voor de vasthechting van de 
kolonie. De kenozoïden die deel uitmaken van deze wortelstructuur zijn door een
tussenschot van elkaar gescheiden. Lange stekels op de zoïden bestaan soms 
uit diverse stukjes (kenozoïden) die door beweeglijke onverkalkte verbindingen
gescheiden zijn.
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Vele soorten dragen stekels:
• rond de opesia (fig. 1);
• distale stekels: rond de distale helft van de opesia (fig. 2);
• orale stekels: rond de opening (fig. 3);
• zelden op het frontale oppervlak (fig. 4). 

Een scutum (fig. 5) is een verbrede stekel die over het frontale oppervlak gebogen
is. Een scutum komt enkel voor bij de genera Scrupocellaria, Caberea en Tricellaria.

Stekels verhinderen dat predatoren zoals naaktslakken over de kolonie bewegen.
Stekels breken gemakkelijk af. Ze zijn meestal aanwezig op de jonge zoïden aan
de kolonierand. Sommige stekels bestaan uit kenozoïden die door onverkalkte
voegen met elkaar en met de zoïde verbonden zijn. Door die onverkalkte voegen
zijn die stekels ook beweeglijk. Veel afgebroken stekels zijn duidelijk hol. 
Aan de hand van de overblijvende stompjes (fig. 6) kan je het oorspronkelijke 
aantal stekels per zoïde tellen. Belichting van opzij is bijzonder handig omdat de
stekels goed uitkomen door een belichte zijde en een schaduwzijde.
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VOORPLANTING,
VESTIGING EN VERSPREIDING

Mosdiertjes zijn tweeslachtig. Ze maken mannelijke en vrouwelijke geslachts -
cellen, dikwijls op een verschillend tijdstip. Embryo’s worden gebroed in 
broedkamers (foto 1) of in de zoöecia zelf (foto 2) of bij Cyclostomata in gezwol-
len gonozoïden (foto 3). 

De rijpe larve wordt losgelaten in het water en van de meeste soorten is hun 
vrije leven van korte duur. Ze moeten zich binnen een paar uur vestigen op een 
geschikt substraat. Bijgevolg kunnen op deze wijze geen grote afstanden 
overbrugd worden. Een uitzondering daarop vormen de Membraniporoidea en
sommige soorten uit het genus Alcyonidium. Zij scheiden eieren af in de zee die
uitgroeien tot larven, die een paar weken vrij zwevend kunnen overleven. 
Zo kunnen zij grote afstanden overbruggen en daarom koloniseren soorten als
Electra pilosa en Conopeum reticulum als eersten nieuwe substraten zoals 
scheepswrakken.

Een vastgehechte kolonie die zich met zijn substraat verplaatst, kan natuurlijk wel
grote afstanden afleggen. Zo worden fertiele kolonies verplaatst op drijvende
wieren, plastic voorwerpen of scheepsrompen. De grote hoeveelheden plastic in
zee dragen in de huidige tijd ongetwijfeld bij tot de verspreiding van mosdiertjes.
De pleziervaart brengt soorten over van de ene jachthaven naar de andere. 

De larve vestigt zich op een geschikt substraat en vormt er een eerste zoïde of 
ancestrula (foto 4). Deze ancestrula is doorgaans anders van vorm dan de latere
zoïden en kan als determinatiekenmerk gebruikt worden. Door knopvorming 
vormen zich uit de ancestrula 1, 2 of 3 eerste dochterzoïden die op hun beurt door
knopvorming de kolonie doen uitbreiden. Zo worden kolonies gevormd van
tientallen tot honderden genetisch identieke zoïden.
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Levende kolonies worden best meegenomen in het water waarin ze voorkomen.
Bij verse kolonies kan de kleur en het aantal tentakels immers geobserveerd 
worden. Aangespoelde kolonies worden droog vervoerd of, indien ze niet 
verkalkt zijn, in water. Een snoeischaar is handig om de interessantste stukken uit
plastic te snijden, zodat je geen grote hoeveelheden hoeft te dragen. 
Struikvormige kolonies haal je best met een mesje van het substraat af. 
Behandel ze voorzichtig om geen kenmerken zoals stekels te laten verdwijnen.
Het gebruik van borsteltjes om de kolonie te reinigen is bij soorten met stekels
daarom af te raden. Afspoelen onder stromend water is soms voldoende. 
Bij droge verkalkte soorten kunnen hinderlijke zandkorrels met een vochtige
naald, waaraan ze blijven kleven, onder de binoculaire loep verwijderd worden.
Vuil kan van verkalkte kolonies verwijderd worden door ze een tijdje in een 
bleekwateroplossing te leggen. Nadien goed spoelen.

Voor determinatie is een binoculaire loep met vergroting 20x, of beter nog 30x,
onontbeerlijk. Mosdiertjes determineren met het blote oog kan misschien 
nog bij grote opgerichte kolonies of korstvormige soorten met een uitgesproken 
substraatvoorkeur, maar is in alle andere gevallen onbetrouwbaar. Bij enkele 
soorten is fotografie met een elektronenmicroscoop zelfs noodzakelijk om tot een
determinatie te komen.
Onverkalkte kolonies worden in een potje water onderzocht, evenals alle levende
kolonies. Dode kolonies worden droog bekeken. Vochtige kolonies, die net uit 
het water werden gehaald zijn moeilijk te determineren door de glinsterende
werking van het resterende water. Hou er rekening mee dat bij aangespoelde of
overleden kolonies heel wat kenmerken kunnen verdwenen zijn. Stekels vind je
meestal terug bij jonge zoïden aan de kolonierand, in oudere koloniedelen zijn ze
vaak afgebroken. Het frontale oppervlak kan afgesleten zijn door het schuren
over zand. Soorten die een membraan hebben over het frontale oppervlak, 
over de opesia of over een frontale kalklaag, kunnen dat membraan verloren zijn.
Belichting is heel belangrijk bij het onderzoek. Belichting van bovenaf geeft geen
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goede resultaten. Belichting van opzij (koud licht is aan te raden) werpt 
schaduwen zodat de kenmerken beter uitkomen.
Van soorten die in schelpen boren kan een afdruk worden gemaakt. 
Strijk de schelp met behulp van een penseeltje aan de binnenzijde in met vloei-
bare polyester. Laat drogen, liefst op een trillende ondergrond zoals het 
luchtpompje van een aquarium. Leg de schelp dan in zoutzuur (30 % oplossing) in
een petrischaaltje. Als de schelp opgelost is, kan je het resterende polyestervlies
voorzichtig afspoelen. De afdruk van de zoïden en kenozoïden kan dan onder de
binoculaire loep bestudeerd worden. Voorzichtig bewaren, de afdrukken zijn 
heel kwetsbaar.

Verkalkte soorten kunnen droog bewaard worden na afspoelen met zoet water.
Bij kolonies die op wieren staan, dient men er rekening mee te houden dat de
wieren bij droging krimpen en de mosdiertjes niet, zodat ze gaan afbreken. 
Het is beter zulke kolonies op 70 % alcohol te bewaren. Kolonies zonder 
verkalking worden best bewaard in 4 % geneutraliseerde formaline dat met zee-
water is aangemaakt. Belangrijke vondsten horen thuis in een natuurhistorisch
museum. De amateur kan de kolonies, correct gelabeld, tijdelijk in ontsmettings-
alcohol bewaren en later aan een museum schenken.

BEWAREN

BEWAREN
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Klasse Stenolaemata: Lichaamswand verkalkt en buisvormig.

Orde  Cyclostomata: Opening cirkelvormig, op het einde van een buisje.

Klasse Gymnolaemata: Lichaamswand verkalkt of niet verkalkt. Zoïden buisvormig,
flesvormig of afgeplat.

Orde Ctenostomata: Lichaamswand niet verkalkt, maar membraneus of 
gelatineus. Zoïden buisvormig, flesvormig of afgeplat. Opening eindstandig of
bijna eindstandig. 

Orde Cheilostomata: Lichaamswand verkalkt, doosvormig. Opening frontaal of
subterminaal, gesloten door een scharnierende klep (operculum). 

1 a) Omhulsel niet verkalkt (foto 7 en 8). ................................ Ctenostomata (p. 34) 
b) Verkalking is steeds aanwezig, tenminste in de zijwanden. ............................ 2 

2 a) Opening eindstandig en rond, wand volledig verkalkt, buisvormig (foto 5 en 6) 
…………….………………………………................................ Cyclostomata (p. 94) 

b) Opening frontaal of subterminaal, meestal gesloten door een operculum,     
de zoïde is doosvormig, frontaal verkalkt (foto 9) of membraneus (foto 10).  
........................................................................................... Cheilostomata (p. 134) 

Opmerkingen: 
1 Gedurende een aantal jaren zijn de namen Cyclostomatida, Ctenostomatida en Cheilostoma

tida in gebruik geweest. Deze namen worden niet algemeen aanvaard. Men komt ze wel vaak 
tegen in de literatuur.

2 Vroeger werd de orde Cheilostomata onderverdeeld in twee subordes: Anasca en Ascophora. 
Daar is van afgestapt.

Foto 5: korstvormende Cyclostomata (JC)
Foto 6: opgerichte Cyclostomata (RV)
Foto 7: korstvormende Ctenostomata (HD) 
Foto 8: opgerichte Ctenostomata (HD)
Foto 9: Cheilostomata, frontaal verkalkt (JC)
Foto 10: Cheilostomata met opesia en frontale membraan (JC)
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foto 5 foto 6

foto 7 foto 8

foto 9 foto 10
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1 a) De kolonie vormt een vlakke korst (fig. 1) op het substraat of 
opgerichte vlezige lobben. De zoïden ontspringen onmiddellijk van 
andere zoïden. ............................................................................................ 2

b) Zoïden afzonderlijk of in groepjes op uitlopers (fig. 2), of de zoïden 
vormen éénrijige ketens en hebben soms een heel smalle uitloper-
achtige versmalling (fig.3). ......................................................................... 4

2 (1) a) Vormt een paarsbruine korst op wieren in de getijdenzone. De ‘haren’
zijn bruine puntige stekelachtige kenozoïden (fig. 4). ...............................
............................................................................ Flustrellidra hispida (p. 58) 

b) Zoïden zonder stekels. .................................................................................. 
………………………………………….….........…............................................ 3 

3 (2) a) Peristomen met longitudinale strepen, korstvormige kolonie of losse 
zoïdenrijen, frontaal oppervlak met stekelvormige aanhangsels (fig. 5). 
....................................................................... Arachnidium fibrosum (p. 60) 

b) De kolonie vormt vlakke of knobbelige, aaneengesloten korsten of 
opgerichte vlezige lobben op allerhande substraat. …...............................
........................................................................................ Alcyonidium (p. 38)

4 (1) a) Opgericht, struikvormig, modderkleurig grijsbruin, meestal 5-6 cm hoog.
Zoïden cilindrisch, op elkaar ontspringend, de opening is eindstandig. 
De kolonie lijkt meer op een hydroïde, daarvan gemakkelijk te onder-
scheiden door de typische tentakelkrans (fig.6). .........................................
...................................…..................................... Anguinella palmata (p. 66)

b) Niet zo........................................................................................................... 5

5 (4) a) Zoïden ontspringen op een vertakkende uitloper, die bestaat uit keno-
zoïden (fig. 2). ............................................................................................. 8

b) Zoïden vormen een ketting en hebben zelf een slank proximaal deel 
(fig.3). ........................................................................................................... 6 

6 (5) a) Zoïden volledig vastgehecht, druppelvormig, proximaal smal, in vertak
kende zoïdenketens van één zoïde breed of een netwerk vormend, 
verbonden door slanke buisjes. (fig. 7). ......................Arachnidium (p. 60)

b) Zoïden bestaan uit een vastgehecht basaal deel met daarop een opge-
richte, cilindrische peristoom. (fig. 8). ........................................................7

7 (6) a) In brak water. ………….....…………………….....……... Victorella sp. (p. 68)
b) In zeewater. ..........…….………………………...... Panolicella nutans (p. 64) 
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DETERMINATIESLEUTEL EN SOORTINFORMATIE

8 (5)     a) In de bekleding van wormkokers. Zoïden groot, ovaal, elk met twee 
opvallende distale blaasjes (fig. 1). ...............................................................
....................................................................... Hypophorella expansa (p. 74)

b) Niet zo.  ........................................................................................................ 9

9 (8) a) Borend in schelpen. Herkenbaar als kleine ronde, ovale of komma-
vormige gaatjes, ongeveer 0,1 mm in diameter. De verbindingen tussen 
de zoïden vormen een dun lijntje tussen de boorgaatjes, binnen het 
schelpoppervlak. ........................................................................................ 15 

b) Niet in maar op het substraat. ........……………………….………….......... 10

10 (9) a) Een dunne uitloper kruipt over het substraat met verspreide, kleine 
zoïden die bijna helemaal vastgehecht zijn, enkel het distaal deel is van 
het substraat af gebogen (fig. 2). .............................. Buskia nitens (p. 92) 

b) Niet zo. .........………………………………………………………………........11

11 (10) a) Zoïden gesteeld, steel gevormd door een smal proximaal deel van de 
zoïde. Opening tweelobbig (fig. 3). ........................ Farrella repens (p. 72) 

b) Zoïden soms proximaal dun, maar niet op een duidelijke steel. ............12 

12 (11) a) De kolonietakjes eindigen in korte stekels. Zoïden verspreid op de takjes
(Fig. 6). De struikvormige kolonies worden tot 15 cm hoog. .....................
..............................................................................Vesicularia spinosa (p. 82) 

b) De takjes eindigen niet op stekels. ……………………………..........…......13 

13 (12) a) Opgerichte stijve, bruine bosjes. Zoïden in stevige parallelle rijen als 
orgelpijpjes (fig. 7). ............................................................. Amathia (p. 84)

b) Kolonie niet zo stevig en bruin. Zoïden verspreid of in groepjes of in een
spiraal rond de uitloper. ............................................................................14

14 (13) a) De uitloper bestaat uit cilindrische kenozoïden, die vooral scheidingen 
(fig. 4) vertonen waar groepjes zoïden ontspringen. Zoïden kort. ........... 
....................................................................................... Walkeria uva (p. 70) 

b) De zoïden zitten in groepjes aan de vertakkingen of verspreid op de 
uitlopers. Er is geen duidelijke relatie tussen scheidingen van kenozoï-
den en zoïdengroepjes (fig. 5). .................................. Bowerbankia (p. 86)

15 (9) a) Openingen op de hoofduitloper (fig. 8). ...... Immergentia suecica (p. 78)
b) Openingen naast de hoofduitloper. .........................................................16

16 (15) a) Openingen niervormig (fig. 9). ..........….... Penetrantia concharum (p. 76)
b) Openingen ovaal of komma-vormig (fig. 10). ......... Spathipora sp. (p. 80)
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Lang bleef de identiteit van deze soorten een mysterie. Door gebrek aan 
verkalking en skeletkenmerken is het onderscheiden van soorten moeilijk. 
Recent onderzoek bracht klaarheid in de ware identiteit van sommige soorten.
Over deze familie is nog volop onderzoek bezig en het laatste woord is er zeker
nog niet over geschreven. Het aantal tentakels varieert binnen één soort volgens
groeiplaats en concurrentiedruk. Een combinatie van kenmerken zoals kolonie-
vorm, kleur, aantal tentakels, voortplantingswijze en substraatvoorkeur maken
een betrouwbare determinatie mogelijk. Genetisch onderzoek geeft in twijfelge-
vallen uitsluitsel. De meeste soorten broeden embryo’s in de zoïden en brengen
larven voort. Andere soorten scheiden eieren af die zich in de waterkolom ontwik-
kelen tot larve. Enkel de soorten die eieren voortbrengen (A. condylocinereum, A.
parasiticum en A. mytili), ontwikkelen een intertentaculair orgaan (foto 14). 
Dit orgaan speelt een rol in de opname van sperma en het uitscheiden van eieren
en is, indien aanwezig, een goed determinatiekenmerk.

1 a) Zoïden met kleinere kenozoïden rond hun opening (foto 20). Korstvormige 
kolonie, soms met korte opgerichte lobben, op zeewier in de getijdenzone.
................................................................................ Alcyonidium hirsutum (p. 46)

b) Zoïden zonder kenozoïden rond hun opening. .........………………………....... 2 

2 a) Kolonie opgericht, ofwel uit zichzelf, ofwel als korst rond de steel van een 
hydroïde. ................………………………………………..……………………......... 3

b) Kolonie korstvormig op zeewieren, stenen, mosselen of ander substraat, 
geen opgerichte koloniedelen. 6

3 a) Kolonie groot (vaak 10-30 cm hoog), stevig en rubberachtig, grijs- of bruin-
achtig, glad of met knobbeltjes, vertakt of onvertakt, opgericht groeiend 
vanuit een korstvormige basis. Vooral sublitoraal, vaak aangespoeld na 
stormen. …............................................................................................................ 4 

b) Kolonie omgeeft een poliepsteel, meestal maar enkele centimeter hoog, 
transparant of modderkleurig. .....................…………………………...….……... 5

4 a) Kolonievorm zeer variabel, honingkleurig tot bruin. …………………………......
............................................................................ Alcyonidium diaphanum (p. 42)

b) Gelijkaardig maar grijsachtig. ................. Alcyonidium condylocinereum (p. 40

3838
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5 a) Vormt een dichte grijsbruine, modderkleurige korst rond hydroïden. 
Bij vergroting zie je tussen het oppervlak dat veel vuil bevat, enkel de 
openingskegels van de zoïden. ...................... Alcyonidium  parasiticum (p. 54)

b) Kolonie soms met aangehecht vuil, maar niet met een continue dichte 
sliblaag. Kolonie eerder transparant. Groeit meestal op stelen van Tubularia 
indivisa of Vesicularia spinosa. ................... Alcyonidium hydrocoalitum (p. 48)

6 a) Zoïdenopening op een hoge kegel zodat het kolonieoppervlak er borstelig 
uitziet. ………................................................... Alcyonidium mamillatum (p. 50)

b) Geen hoge kegels, tenzij de polypide gedeeltelijk uitgestulpt is. ….........…....7

7 a) Zoïden met dikke witte laterale wanden. ............................................................
...........................................................................Alcyonidium gelatinosum (p. 44)

b) Zoïden zonder dikke witte laterale wanden. …..........………………………...... 8 

8 a) Op hard substraat. ………………………………..........…………………................. 9 
b) Op wieren. ………………………………………..........…….…..…...……...............10

9 a) Korst relatief dik en gemakkelijk afpelbaar, vaak opgerichte koloniedelen of 
knobbelige uitgroeiingen op de koloniekorst, 16-18 tentakels. Op stenen, 
slakkenhuizen en krabbenschilden. ...... Alcyonidium condylocinereum (p. 40)

b) Jonge korst dun, haast niet afpelbaar. Vooral op mosselen, ook op stenen en 
metaal. Meestal 15-16 tentakels. .............................. Alcyonidium mytili (p. 52)

10a) Meestal 19 tentakels, enkel op Fucus serratus, gele of oranje embryo’s in 
groepjes van 6 of 7. .............................................. Alcyonidium polyoum (p. 56)

b) 17-18 tentakels, witte of roze embryo’s in groepjes van 3 of 4. ………………...
.......................................................................... Alcyonidium gelatinosum (p. 44)

c) 13-16 tentakels, broedt nooit embryo’s, witte eieren, in het broedseizoen is 
een intertentaculair orgaan aanwezig. .................... Alcyonidium mytili (p. 52)

39
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Alcyonidium condylocinereum Porter, 2004  
GRIJZE ZEEVINGER

Beschrijving:
Vormt eerst een uitgebreide korst op stenen, schelpen of krabben. Later ontstaan
op die korst knobbelige uitgroeiingen die zich ontwikkelen tot opgerichte 
koloniedelen. Deze koloniedelen vertakken, zowel de hoofdtak als de vertak-
kingen zijn cilindrisch. Het oppervlak vertoont knobbels met een diameter van 
ongeveer 0,5 cm. De korst is heel goed afpelbaar van het substraat. De korst en de
opgerichte delen zijn grijs tot grijsbruin. Tussen de zoïden ligt vaak een ondiepe
spleet, die in een slibrijke omgeving opgevuld raakt met slib. Daardoor kan de 
kolonie een bruinachtige kleur hebben, wat verwarring met A. diaphanum in de
hand werkt. De zoïden hebben 18-19 tentakels, meestal 18. Materiaal uit de 
infralitorale franje te Koksijde had echter meestal 16-17 tentakels. In het voort-
plantingsseizoen is er een intertentaculair orgaan aanwezig en worden eieren 
gelost in de waterkolom die pas daar uitgroeien tot larve.

Voorkomen:
Tussen 1900 en 1910 zijn meerdere kolonies verzameld op de Vlaamse Banken en
nabij de Scheldemonding (collectie KBIN). Opgerichte koloniedelen spoelen af en
toe aan op het strand na stormen. In België zijn korstvormige kolonies aangetrof-
fen op krabbenschilden (aangespoeld te Zeebrugge in 2005) en op Hinia reticulata
en Natica bewoond door een heremietkreeft (opgevist op de Hinderbanken in juni
2005). In 2003 zijn kolonies ontdekt op de strandhoofden in Koksijde. 
Daarna worden ze er jaarlijks aangetroffen, in het najaar zijn ze korstvormig, 
in het voorjaar vertonen de meeste kolonies een dichte massa van opgerichte
delen (De Blauwe, 2004a). In februari 2009 zijn een tiental korstvormige kolonies
aangetroffen op de rotsblokken naast het westerstaketsel in Nieuwpoort.
Faasse & De Blauwe (2004) vermeldt twee kleine kolonies A. cf. condylocinereum
in Zeeland (Westkapelle). 

Alcyonidium condylocinereum: 
Foto 11: opgericht koloniedeel aangespoeld in Nieuwpoort, 2005 (FN)
Foto 12: korstvormige kolonie (rechts) en opgerichte koloniedelen (links) op een 

strandhoofd in Koksijde, maart 2005 (HD)
Foto 13: afgepelde kolonie doorgelicht (HD)
Foto 14: tentakelkransen met een intertentaculair orgaan (HD)

DETERMINATIESLEUTEL EN SOORTINFORMATIE
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foto 14

Alcyonidium condylocinereum  •  S: rare - B: common
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Alcyonidium  diaphanum  (Hudson, 1778)
BRUINE ZEEVINGER

Beschrijving: 
Opgerichte koloniedelen glad, stevig en vlezig, flexibel, tot 30 cm lang, in 
estuaria tot 50 cm lang. De opgerichte delen zijn versmald aan hun basis. 
Materiaal in het KBIN toont aan dat de korstvormige basis heel beperkt is in 
oppervlakte. De opgerichte groeivorm is heel variabel. Een zestal vormen worden
onderscheiden: worstvormig, cilindrisch, schoenvetervormig, bossig, bladvormig of
geknobbeld. Zoïden dicht opeen, met openingen aan alle zijden van de kolonie,
de polypiden staan loodrecht op het kolonieoppervlak en hebben 14-16 tentakels.
Meerdere embryo’s worden gebroed in de zoïden zelf. Er is nooit een interten-
taculair orgaan aanwezig. 
Aan de hand van de kolonievorm werden vroeger enkele als nieuwe soort 
beschreven, namelijk A. proliferans en A. topsenti. Het is bewezen dat beide 
genetisch identiek zijn met A. diaphanum. De kleur is honingkleurig tot bruin. 
Een grijze soort met ander tentakelaantal en andere voortplantingswijze is in
2004 beschreven als A. condylocinereum. Beide, A. diaphanum en A. condylocine-
reum werden jarenlang verkeerdelijk A. gelatinosum, doorschijnende zeevinger
genoemd.

Voorkomen:
Opgerichte koloniedelen spoelden vroeger aan de Belgische en 
Nederlandse kusten vaak aan na herfststormen, in recente jaren nog slechts 
sporadisch. In de zuidelijke Noordzee en het Kanaal overvloedig aanwezig aan de
Franse en Engelse kust, minder algemeen in het midden van het Kanaal.
Komt voor van in de infralitorale franje tot 100 m diepte met dichte populaties op
10-30 m diepte. Dichte populaties in de monding van de Thames, in de baai van de
Seine en op de Doggersbank. Uit de verzameling van het KBIN blijkt dat deze
soort in de eerste helft van de vorige eeuw tussen de Franse grens en de 
Scheldemonding verspreid voorkwam. Groeit op stenen en schelpen (Natica 
catena en Ostrea edulis). Tijdens recent onderzoek op de Hinderbanken (juni 2005)
werden slechts enkele kolonies verzameld. 

Alcyonidium diaphanum:
Foto 15: opgericht koloniedeel aangespoeld in Bredene, augustus 2006 (FK)
Foto 16: opgericht koloniedeel aangespoeld in Oostduinkerke, augustus 2006 (FN)
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Alcyonidium diaphanum •  S: rare - B: common
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Alcyonidium gelatinosum  (Linnaeus, 1761)

Beschrijving (naar Ryland & Porter, 2000 als A. reticulum):
De kolonie vormt een éénlagige korst, ondoorschijnend wit, gelig of bruin, die 
gemakkelijk afpelbaar is. Zoïden 0,3-0,5 x 0,2-0,4 mm, rechthoekig of veelhoekig,
vlak of weinig convex, doorschijnend indien jong, oudere zoïden met opvallend
witte rand. 15-18 tentakels, meestal 17 of 18. Nooit is een intertentaculair orgaan
aanwezig. Polypiden gewoonlijk afwezig in het voortplantingsseizoen. 
Embryo’s wit of roze, met 3 of 4 per broedende zoïde. Deze soort werd gedurende
korte tijd ten onrechte als een nieuwe soort (A. reticulum) beschouwd. 
Oude zoïden van A. mytili hebben vaak een witte kleur (foto 25), maar de zoïden
hebben niet de opvallende witte rand van A. gelatinosum (foto 17 en 18).

Voorkomen:
In het getijdengebied op beschutte stranden op stenen, schelpen en Fucus
serratus. Niet in België, eerdere vermeldingen zijn fout. Zo is A. gelatinosum in
Belgische kustwateren, gedregd in de periode 1973-1975 (Redant, 1976) niets 
anders dan A. diaphanum en/of A. condylocinereum. Dezelfde opmerking geldt
voor literatuurgegevens uit Nederland.
In Nederland gekend van de Schelphoekkreek, de getijdenpoel bij het Topshuis op
Neeltje Jans en Yerseke, met embryo’s in juli (Faasse & De Blauwe, 2004).

Opmerking:
Ryland & Porter (2000) beschrijft Alcyonidium reticulum als nieuwe soort. 
Later bleek dat deze soort al door Linnaeus in 1761 beschreven was onder de
naam Alcyonidium gelatinosum (Ryland & Porter, 2003).

Alcyonidium gelatinosum:
Foto 17: zoïden, Sillon de Talbert (Bretagne), juli 2003 (HD)
Foto 18: zoïden met roze embryo’s, Sillon de Talbert (Bretagne), juli 2003 (HD)

opmaak:Opmaak 1  09-03-2009  20:51  Pagina 44



foto 17

foto 18

ORDE CTENOSTOMATA

45

Alcyonidium gelatinosum  •  S: localy common (Zeeland)
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Alcyonidium  hirsutum  (Fleming, 1828)
RUWE ZEEVINGER

Beschrijving:
Vormt dikke vlezige korsten of cilinders op wieren. Het kolonie-
oppervlak voelt fluweelzacht aan. Frontaal oppervlak van de zoïden convex en
glad met de opening bijna in het midden. De enige soort waarbij frontaal op de
zoïden kenozoïden ontspringen. De kenozoïden lijken op kleine bolletjes en 
liggen aan de rand van elke zoïde. Het is alsof het gehele oppervlak van de 
kolonie met bolletjes bezaaid is.

Voorkomen:
Op zeewieren in de getijdenzone, vooral op Fucus serratus, ook op stevige 
roodwieren. 
Niet in België. Materiaal voorhanden in het KBIN, dat gelabeld was als 
A. hirsutum, blijkt A. condylocinereum en voornamelijk A. diaphanum te zijn.
In Zeeland bij Zierikzee en Colijnsplaat (Faasse & De Blauwe, 2004). 

Alcyonidium hirsutum:
Foto 19: Alcyonidium hirsutum (grote kolonie) en A. polyoum (2 kleine kolonies),

St-Jacut-de-la-Mer (Bretagne) 2008 (HD) 
Foto 20: Alcyonidium hirsutum, zoïden en kenozoïden (kleine bolletjes), idem (HD)
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Alcyonidium hirsutum • S: rare
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Alcyonidium hydrocoalitum,  Porter, 2004

Beschrijving:
Vormt een stevig gelatineus korstje rond de hydroïde Tubularia indivisa, mogelijks
ook rond andere hydroïden en op het mosdiertje Vesicularia spinosa. 
Tot 6 mm dik, glad met onregelmatige omtrek, transparant of licht bruingrijs. 
14-18 tentakels, meestal 16. In het broedseizoen is er een intertentaculair orgaan
aanwezig. 

Voorkomen:
Slechts enkele vondsten gekend: Oxwich Bay in Zuid-Wales en de Straat van Dover
(Porter, 2004), Oosterschelde en Westerschelde (Faasse & De Blauwe, 2004).
In mei 1905 en juni 1906 werden resp. 1 en 5 kolonies opgevist op de Vlaamse
Banken op het mosdiertje Vesicularia spinosa (collectie KBIN) (De Blauwe et al.,
2006). Recent werden enkele kolonies aangetroffen op Tubularia op wrakken
(Zintzen, 2007), namelijk op de Kilmore (51°23’N 2°29’O; 3 kolonies in 2003, 
1 in 2004 en 1 in 2005) en op de Birkenfels (51°38’N 2°32’O; 1 kolonie in 2002).

Alcyonidium hydrocoalitum:
Foto 21: Vlissingen (MF)
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Alcyonidium hydrocoalitum • S: rare
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Alcyonidium mamillatum  Alder, 1857

Beschrijving:
Vormt onregelmatige, gelobde of stervormige korsten op schelpen of cilinders
rond opgericht substraat zoals hydroïden. De kolonie vertoont een 
stekelig uiterlijk. Zoïden in één aaneengesloten laag, vlak of wat convex, geschei-
den door duidelijke groeven. Doorschijnend lichtbruin, donkerder naar het 
peristoom. Opening aan de top van een opvallende cilindrische peristoom, die bij
oudere zoïden vaak duidelijk geringd is. Het peristoom blijft duidelijk bij 
ingetrokken tentakels en staat loodrecht op het frontale oppervlak. Vuil kan het
oppervlak van de zoïden verbergen, het peristoom blijft zichtbaar.

Voorkomen:
Sublitorale soort. Vermeldingen uit België (Loppens, 1906) zijn onbetrouwbaar en
niet te verifiëren. Loppens beschouwt deze soort als tamelijk algemeen op 
mosselen, maar vermeldt niet A. mytili, een typische mosselepifyt. Hetzelfde kan
gezegd worden van Lacourt (1949) en de determinatiesleutel van Lacourt (1978).
Lacourt nam de tekeningen over uit Marcus (1940), waardoor deze tekeningen
geen bewijs leveren van correcte Nederlandse determinaties. Faasse & De Blauwe
(2004) sommen een aantal meldingen op en er is nog een recente melding uit
1996 op boeien in de Eemshaven (Koulman et al., 2003). 

Alcyonidium mamillatum:
Fig 22: tekening (HD)
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Alcyonidium mamillatum  • S: historical records
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Alcyonidium  mytili  Dalyell, 1848
MOSSELMOSDIERTJE

Beschrijving (herbeschrijving naar Cadman & Ryland, 1996):
De kolonie vormt een goed aangehechte korst op allerhande substraten en is
daardoor moeilijk af te pellen. Jonge zoïden aan de kolonierand zijn heel dun en
volledig transparant. De polypide is goed zichtbaar in de achthoekige of onregel-
matig veelhoekige zoöecia. Oudere koloniedelen zijn dikker (tot 2 mm). 
Door knopvorming ontstaat een nieuwe laag zoïden bovenop die oude, die 
samengedrukt worden. Hun frontaal oppervlak is licht convex en minder door-
schijnend, meestal bruin, ook wit of grijs, vaak bedekt met een diatomeeënlaag.
Gedurende het groeiseizoen slaan de zoïden vetdruppeltjes op waardoor ze een
witte schijn krijgen (foto 25). In het voortplantingsseizoen (november-maart 
volgens Cadman & Ryland (1996), maart-april te Zeebrugge, eigen waarneming)
wordt de frontale wand weer transparanter zodat de eieren als witte stippen te
zien zijn bij 40x vergroting. Bij aanvang van de reproductie ontstaat een interten-
taculair orgaan (lichtblauw en 1/3 van de tentakellengte, niet op jonge zoïden).
Dit orgaan speelt een rol bij de opname van sperma en de uitscheiding van 
bevruchte eieren. Het orgaan blijft aanwezig tot het einde van de voortplanting
en tot de polypide degenereert. Polypidendegeneratie leidt tot de vorming van 
1 of 2 bruine lichamen die blijven bestaan gedurende opeenvolgende polypiden-
generaties. Zo bevatten zoïden naast de polypide typisch 1 tot 5 bruine lichamen.
De polypide draagt 13 tot 18 tentakels doch meestal 15 of 16 (Cadman & Ryland,
1996), in de Zeebrugse jachthaven meestal 15 tentakels en in jonge kolonies
slechts 13 of 14 tentakels. Uitgebreide kolonies op andere substraten dan 
mosselen zijn moeilijk te onderscheiden van verwante soorten.

Voorkomen:
Meldingen van vóór 1996 zijn onbetrouwbaar (Cadman & Ryland, 1996). 
Vaak aanwezig op mosselen die voor consumptie worden aangeboden, net zoals
Conopeum reticulum. Op wieren, zeepokken, muiltjes, mosselen, oesters, 
knotszakpijp (Styela clava), stenen, beton en ijzer in de infralitorale franje en
lager. In België en Nederland algemeen op mosselen. Grote kolonies komen voor
op stenen in Nieuwpoort, in de Baai van Heist en op strandhoofden in Duinbergen
en Westkapelle (Zeeland). Faasse & De Blauwe (2004) noemen een aantal vind-
plaatsen uit de literatuur van Zeeland en de Waddeneilanden. Daarnaast vermeldt
de Boois (1998) deze soort ook van de Mokbaai op Texel.

Alcyonidium mytili: 
Foto 23: kolonie op mossel (Yerseke, september 2006) (HD)
Foto 24: jonge kolonie op mossel (Zeebrugge, 2004) (HD)
Foto 25: oudere kolonie op mossel (Yerseke, 2006) (HD)
Foto 26: polypiden degenereren tot bruine lichamen (HD)
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Alcyonidium  mytili • S: common
ORDE CTENOSTOMATA
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Alcyonidium  parasiticum  (Fleming, 1828)
OVERWOEKEREND MOSDIERTJE

Beschrijving:
Vormt slibkleurige cilinders rond hydroïden. Het oppervlak is bedekt met slib en
fijn zand. Dit geeft het typische uitzicht en verbergt de details van de zoïden. 
Kolonie tot 3 cm lang en 5 mm dik, meestal dunner. Eerst éénlagig met lang-
werpige zoïden. Frontaal ontspringende zoïden zijn zeshoekig of onregelmatig en
klein. Zoïden zijn begrensd door duidelijke groeven. De eindstandige kegelvor-
mige opening is dwars ovaal. Het frontale oppervlak draagt veel korte filamenten
rond de rand en rond de opening. Deze filamenten houden het slib vast. 
Om ze te zien moet het slib verwijderd worden. Verwarring met een dichte mat
van Arachnidium fibrosum is mogelijk, de zoïden van A. parasiticum zijn maximaal
0,5 mm lang terwijl de zoïdenlengte bij A. fibrosum 0,6 tot 1,3 mm bedraagt.
In oktober 2008 zijn intertentaculaire organen ontdekt bij aangespoelde kolonies
in Zeebrugge.

Voorkomen:
Loppens (1906) vond deze soort algemeen op hydroïden, en eerder zelden op 
het strand. In België en Nederland vaak op aangespoelde thecate hydroïden 
(Hydrallmania falcata, Sertularia) en struikvormige mosdiertjes (Vesicularia
spinosa), meestal te vinden in de aanspoelselbanken van hout- en turfblokjes. 
In situ werden recent enkele kolonies aangetroffen in de Baai van Heist, op een
strandhoofd in Koksijde op het slangmosdiertje Anguinella palmata en in Neder-
land bij Wissenkerke en op de Klaverbank (pers. med. G. van Moorsel). In het KBIN
zijn vele kolonies aanwezig op hydroïden, verzameld in het begin van de vorige
eeuw in het gebied tussen het Kanaal en de monding van de Schelde 
(De Blauwe et al., 2006).

Alcyonidium parasiticum:
Foto 27: kolonie op hydroïde aangespoeld in Zeebrugge, oktober 2006 (HD)
Foto 28: Baai van Heist, 2004 (HD)

opmaak:Opmaak 1  09-03-2009  20:51  Pagina 54



foto 27

foto 28

ORDE CTENOSTOMATA

55

Alcyonidium parasiticum  • S: rare - B: common
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Alcyonidium polyoum  Hassall, 1841

Beschrijving:
Vormt moeilijk afpelbare korsten op voornamelijk gezaagde zeeëik (Fucus
serratus), soms op roodwieren. Zoïden vrij lang (0,5-0,8 mm). 18-21 tentakels,
meestal 19. Vaalgele tot oranje embryo’s worden gebroed in clusters van 6-7 in de
zoïde. Voortplantingsseizoen (februari) april tot september. Kolonies waarin veel
embryo’s aanwezig zijn, hebben een opvallend oranje kleur.

Voorkomen: 
In het Deltagebied werd deze soort waargenomen bij Zierikzee, het Goesse Sas,
Wemeldinge en Yerseke. Niet in België aangetroffen en niet aanwezig in de 
collectie van het KBIN. Vermeldingen van vóór 2000 zijn onbetrouwbaar. 
Redant (1976) vermeldt deze soort in Belgische kustwateren in de periode 
1973-1975, maar gezien de substraatvoorkeur van A. polyoum behoort het 
gedregde materiaal zeker tot een andere soort.

Alcyonidium polyoum: 
Foto 29: kolonie met embryo’s (Yerseke, september 2006) (HD)
Foto 30: Damgan (Bretagne) 2006 (HD)
Foto 31: zoïden met embryo’s (Yerseke, september 2006) (HD)
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Alcyonidium polyoum •  S: rare 
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Familie Flustrellidridae

Genus Flustrellidra

Flustrellidra hispida  (O. Fabricius, 1780)

Beschrijving:
Vormt soms uitgebreide, dikke, gelobde korsten op Fucus serratus en vlezige 
cilinders op Gigartina en Chondrus, soms op andere wieren. De kolonie is donker
roodbruin en heeft een zacht uiterlijk. Kolonies kunnen twee jaar oud worden. 
In Nederland zijn de kolonies vrij dun en niet zo uitgebreid. Duikers zien vooral de
uitstaande blauwachtig witte tentakelkransen. Zoïden groot, ovaal tot zeshoekig
en convex. Frontaal glad, doorschijnend, de polypide als een witte streep. 
De subterminale spleetvormige opening is breder dan lang, met proximale en 
distale lip. Polypide relatief groot met veel tentakels (27 tot 40). Geelwitte em-
bryo’s in februari. De 4 tot 6 typische, hoornachtige stekels rond de distale helft
van elke zoïde zijn kenozoïden.

Voorkomen:
Loppens (1906) beschouwt deze soort aan de Belgische kust als heel zeldzaam op
wieren, voornamelijk op Fucus serratus. Er wordt geen vindplaats opgegeven, 
mogelijks vond hij ze enkel aangespoeld op het strand. Lacourt (1949) trof 
aangespoelde kolonies van Schouwen en Scheveningen aan in het ‘Rijksmuseum
van Natuurlijke Historie’ in Leiden.
Er zijn geen recente groeiplaatsen bekend uit België. Zelden spoelt een kolonie
aan op plastic (De Blauwe, 2000c, 2005) en riemwiervoetjes. In Nederland slechts
bekend van een beperkt aantal locaties in de Oosterschelde. In 2002 aangetroffen
op de Klaverbank (pers. med. G. van Moorsel).

Flustrellidra hispida:
Foto 32: kolonie op Fucus serratus, Damgan (Bretagne), 2006 (HD) 
Foto 33: zoïden, Damgan (Bretagne), 2006 (HD)
Foto 34: tentakelkransen, Damgan (Bretagne), 2006 (HD)
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Flustrellidra hispida •  S: rare - B: rare
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1 a) Frontaal zoïdenoppervlak met fijne filamenten. Polypide met 12 tot 
16 tentakels. In zee. ...…....................................... Arachnidium fibrosum (p. 60)

b) Frontaal oppervlak zonder filamenten. Polypide met 8 tentakels. 
In brak water. …...................................................... Arachnidium lacourti (p. 62)

Arachnidium fibrosum  Hincks, 1880

Beschrijving:
Zoïden onregelmatig geplaatst in vertakkende ketens, soms dicht opeen en 
verschillend gericht. Zoïden distaal ovaal met proximaal een smal buisvormig deel,
van variërende lengte. Opening op een opvallend kegelvormige peristoom. 
Peristoom vaak (of altijd?) met beige-achtige lengtestrepen. Korte cilindrische 
filamenten ontwikkelen zich rond de rand van de zoïden, vaak ook op het 
frontale oppervlak. Soms ontwikkelt zich uit een knop een vlakke stervormige 
verbreding, dus geen zoïde, die terug aanleiding kan geven tot nieuwe knoppen.
Vertakkingen kunnen ook splitsen zonder zoïde te vormen bij de splitsing. 
Zo ontstaat een netwerk van korte buisjes. 12 tot 16 tentakels, meestal 13. 
Dichte kolonies houden tussen de filamenten slib en zandkorrels vast en kunnen
zo verward worden met Alcyonidium parasiticum.

Voorkomen:
In België op de Hinderbanken op stenen waaraan een laagje zand kleeft. 
In het infralitoraal van de Baai van Heist op Alcyonidium sp. en Bugula plumosa. 
In Zeeland bij het Goesse Sas op 5-10 m diepte (Faasse & De Blauwe, 2003) en bij
Wissenkerke (pers. med. Faasse M.). Recent spoelde in Zeebrugge Vesicularia 
spinosa, Alcyonidium diaphanum en Abietinaria abietina (zeedennetje) aan
waarop Arachnidium fibrosum groeide. 

Arachnidium fibrosum: 
Foto 35: peristomen tussen zandkorrels (MF) 
Foto 36: met witte filamenten op A. diaphanum, aangespoeld in Zeebrugge (HD) 
Foto 37: met zwarte filamenten (doorvallend licht) op Bugula sp. Baai van Heist

(HD)

Familie Arachnidiidae

Genus Arachnidium 
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Arachnidium fibrosum  •  S: common - B: rare
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Arachnidium lacourti  d’Hondt & Faasse, 2006

Beschrijving:
Kolonie vastgehecht. Zoïden in dichotoom vertakkende rijen. Een groot deel van
de zoïden kan vastgehecht zijn aan het substraat door middel van kleine recht-
hoekige tandjes. De polypide heeft 8 tentakels. Elke zoïde bestaat uit 3 delen: 
een vastgehecht langwerpig proximaal deel van variabele lengte, een breed 
distaal deel en een cilindrische peristoom die schuin opgericht is en een ronde
opening heeft. Volgens de originele beschrijving (d’Hondt & Faasse, 2006) is de
zoïde distaal vrij van het substraat, dit wordt hier niet als kenmerk weerhouden
omdat de kolonie losgemaakt is van de rand van een zeepok.
De rechthoekige ancestrula bezit geen polypide. Aan de vier zijden ontspringt een
dochterzoïde.

Voorkomen:
Het typemateriaal (foto 38) komt uit Bath in het brakke oostelijke deel van de
Westerschelde. A. lacourti komt ook voor in de Nieuwe Waterweg (Faasse & De
Blauwe, 2004). Groeit in de onderste helft van het getijdengebied op de 
onderzijde van rotsblokken, op zeepokken (Balanus improvisus) en op de Japanse
oester (Crassostrea gigas).

Arachnidium lacourti: 
Foto 38: typemateriaal aan de rand van een zeepok, Bath (HD) 
Foto 39: Nieuwe Waterweg, 2006 (MF)
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Arachnidium lacourti  •  S: localy common (Scheldt estuary)
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Familie Panolicellidae

Voorheen is Panolicella nutans vermeld als Nolella pusilla (Hincks, 1880) in 
De Blauwe (2003b). Reverter & Fernandez (2006) beschouwen Cylindroecium 
pusilla Hincks, 1880 (Nolella pusilla sensu Ryland, 1958) als onherkenbaar 
en beweren, na onderzoek van een deel van het Nederlands materiaal, dat dit 
overeenkomt met Panolicella nutans.

Genus Panolicella

Panolicella nutans Jebram, 1985

Beschrijving: 
Verspreide vertakkende zoïdenketens, zoïden tot 2 mm uiteen, verbonden door
heel slanke uitloperachtige proximale zoïdendelen. De zoïde bestaat uit een 
basaal deel, proximaal lang draadvormig en een opgericht cilindrisch deel 
(tot 0,9 mm hoog) dat de polypide bevat. Ondoorschijnend met vastgehecht slib.
De opening is eindstandig. De polypide draagt (zelden 7) 9 tot 11 tentakels. 
Wordt meestal pas ontdekt als substraat met levend materiaal wordt onderzocht,
waarbij de tentakelkransen de aanwezigheid verraden.

Voorkomen:
In België is in 2004 een kolonie gevonden op een steen uit een geul tussen de 
Hinderbanken en in 2002 op het wrak van de Birkenfels (Zintzen, 2007). 
In Nederland recentelijk aangetroffen in een getijdenpoel nabij het Goesse Sas 
op een schelpfragment (De Blauwe, 2003b), in de Westkapelse Kreek op de 
hydroïde Gonothyrea loveni en bij de voormalige werkhaven van Bommenede
(Grevelingen) op een steen. Komt vaak samen voor met Bowerbankia soorten.

Panolicella nutans:
Foto 40: peristoom (midden) tussen twee zoïden van Bowerbankia gracilis, 

getijdenpoel Goesse Sas (HD)
Foto 41: deel van een kolonie (JzV)
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Panolicella nutans •  S: rare
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Familie Nolellidae

Genus Anguinella

Anguinella palmata  van Beneden, 1845
SLANGMOSDIERTJE

Kenmerken:
Vormt grijsbruine, modderkleurige bosjes, 5 tot 20 cm hoog. Doet eerder aan een
hydroïde denken of aan een miniatuur van viltwier (Codium). Meerdere hoofd-
takken hebben spiraalsgewijs ingeplante zijtakken. De zoïden ontspringen opzij
van de zijtakken. Uit elke zoïde kunnen nieuwe zoïden ontspringen. De kolonie is
vastgehecht met slanke rhizoïden. Zoïden ondoorschijnend, langwerpig cilindrisch,
licht naar de as van de kolonie gebogen. Door aanhechting van slib blijft enkel de
terminale opening goed zichtbaar. Polypide relatief klein met 10 of 11 tentakels.
d’Udekem d’Acoz (1993) maakt melding van overwinteringsknoppen of hiberna-
cula’s op kolonies uit België in februari.

Voorkomen:
Op stenen, schelpen, palen en strandhoofden, laag in het getijdengebied, 
vooral waar veel slib aanwezig is. Kan lage en schommelende zoutgehaltes 
verdragen. Loppens (1906) noemt deze soort algemeen in België. Uit Nederland
vernoemd van de haven van Den Helder (van der Sleen, 1920) en de Texelstroom
(van Benthem Jutting, 1922), Waddengebied (Lacourt, 1978).
In 1990 gevonden op strandhoofden in Oostende en Duinbergen (d’Udekem
d’Acoz, 1991) en op de oostelijke strekdam in Zeebrugge in februari 1993 
(d’Udekem d’Acoz, 1993). 
Plaatselijk algemeen langs de Belgische kust (Baai van Heist, strandhoofd Koksijde)
en in Zeeland (Westkapelle, westelijk deel van de Westerschelde en de Ooster-
schelde). Vooral in de zomer en het najaar, het ene jaar algemener dan het 
andere.

Anguinella palmata: 
Foto 42: kolonie, Yerseke, 2006 (HD)
Foto 43: zoïden, Yerseke, 2006 (HD)
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Familie Victorellidae

Genus Victorella

Victorella sp.

Beschrijving:
Vormt verspreide zoïdenketens of dichte zoïdengroepjes. Meestal is de kolonie
vastgehecht, soms zijn delen van de kolonie vrij van het substraat. Zoïden van 
variabele grootte. Een zoïde bestaat uit een vastgehecht basaal deel en een 
opgerichte cilindrische peristoom van 0,6 tot 1,6 mm lang. De langste peristomen
komen voor waar de zoïden dicht op elkaar staan. Het vastgehecht deel is 
gewoonlijk heel kort, maar soms lang (foto 45) en lijkt dan op een dunne uitloper.
Nieuwe zoïden ontspringen distaal en lateraal van het basaal deel van elke zoïde
of van het peristoom. Polypide met 8 tentakels.
Twee soorten worden uit Europa gemeld en kunnen samen voorkomen. 
Meldingen uit België en Nederland moeten als Victorella sp. beschouwd worden.
Meer onderzoek is nodig om te bepalen welke soort(en) hier voorkomen. 
Victorella pavida Saville Kent, 1870 en Victorella muelleri (Kraepelin) zijn moeilijk
te onderscheiden en sommige auteurs beschouwen de tweede als een vorm van
de eerstgenoemde soort.

Voorkomen:
In zoet en brak water op stenen, schelpen, zeepokken, mosselen, hout, water-
planten en vooral op riet. In Nederland alleen binnendijks in zwak brak water,
van Zeeland tot Friesland (Faasse & De Blauwe, 2004). In België binnendijks 
aangetroffen in Nieuwpoort in het Nieuw Bedelf in 2006.

Victorella sp. :
Foto 44: habitus op riet, Goes 2006 (HD)
Foto 45: zoïden losgemaakt van de rietstengel, Goes 2006 (HD)
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Familie Walkeriidae

Genus Walkeria

Walkeria uva (Linnaeus, 1758)
DRUIFMOSDIERTJE

Beschrijving:
Met tussenpozen staan zoïdengroepjes op een vertakkende uitloper. De uitloper 
is vastgehecht aan het substraat of opgericht. Uitloper transparant, gevormd door
een aaneenschakeling van kenozoïden die duidelijk gescheiden zijn. Om de 0,5 
tot 1,5 mm ontspringen cilindrische kenozoïden. Zoïden op de uitloper, ovaal,
doorschijnend, klein (0,4 mm lang), ongesteeld. De vierkante opening is eindstan-
dig. Polypide relatief groot met 8 tentakels, waarvan 2 naar buiten gebogen.

Voorkomen: 
Loppens (1906) vond deze soort tamelijk algemeen op de algen Fucus en Corallina,
soms op schelpen. Er is geen vindplaats bij vermeld, mogelijks gaat het om aan-
gespoeld materiaal.
Geen vindplaatsen bekend uit België. Gemeld van verscheidene plaatsen in 
Zeeland (Maitland, 1851), van Den Helder en het noordelijke deel van de voor-
malige Zuiderzee, meestal op andere Bryozoa (Faasse & De Blauwe, 2004). 

Walkeria uva:
Foto 46: opgericht deel van een kolonie, Damgan (Bretagne), 2006 (HD) 
Foto 47: opgericht deel van een kolonie, Nederland, 2004 (HD)
Foto 48: kenozoïden en enkele zoïden, Nederland, 2006 (HD)
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Familie Triticellidae

Zoïden gesteeld. In West-Europa is naast het genus Farrella het genus Triticella
aanwezig. De steel is bij het genus Triticella een opgerichte kenozoïde, dus door
een wand gescheiden van de zoïde. Bij Farrella is de steel een proximale vernau-
wing van de zoïde zelf. Triticella flava en Triticella pedicellata komen net als 
Farrella repens vaak voor op decapoden, zij hebben echter geen tweelobbige 
zoïdenopening. Farrella repens is de enige soort van deze familie die in België en
Nederland is waargenomen.

Genus Farrella

Farrella repens  (Farre, 1837) 
BEKERMOSDIERTJE 

Beschrijving:
Kenozoïden vormen een slanke kruipende uitloper. Aan het distale uiteinde van
elke kenozoïde ontstaan opgerichte cilindrische zoïden. Op deze plaats vertakt de
uitloper en zo vormen zich om de 1 tot 2 mm zoïdengroepjes. Zoïden transparant,
cilindrisch of knotsvormig, het proximaal deel versmalt plots en lijkt op een steel.
De eindstandige opening is opvallend tweelobbig. Polypide met 11 tot 15 
tentakels. De lengte van de zoïden en van het smalle proximale deel is variabel. 
In tegenstelling tot Triticella, degenereert de polypide soms en vormt zich een 
resterend ‘bruin lichaam’. De tweelobbige opening vormt het opvallendste 
onderscheid met Triticella.

Voorkomen:
Loppens (1906) beschouwde deze soort als heel algemeen langs de Belgische kust.
Lacourt (1949) noemt diverse vindplaatsen van Zeeland tot Friesland.
Algemeen sublitoraal op stenen, schelpen, hydroïden en krabben in België en 
Nederland (Faasse & De Blauwe, 2004). Tolerant voor veranderlijke zoutgehaltes.

Farrella repens:
Foto 49: enkele zoïden (RV)

opmaak:Opmaak 1  09-03-2009  20:51  Pagina 72



Farrella repens  •  S: common

foto 49

opmaak:Opmaak 1  09-03-2009  20:51  Pagina 73



74

DETERMINATIESLEUTEL EN SOORTINFORMATIE

74

Familie Hypophorellidae

Genus Hypophorella

Hypophorella expansa  Ehlers, 1876

Beschrijving:
Slanke uitlopers van kenozoïden vertakken in de kokers van borstelwormen. 
Deze kenozoïden zijn distaal verbreed. Aan weerszijden van de verbreding kan
een kenozoïde of een zoïde ontspringen. Zo vormt zich een open netwerk van
haarfijne buisjes aan de binnenzijde van de koker. Zoïden doorschijnend, proximo-
lateraal of proximaal verbonden met het verbrede deel van een kenozoïde. 
Opening eindstandig, tweelobbig, de distale lip is groter dan de proximale met
een geplooide en getande rasp. Distaal aan weerszijden van de zoïde zit een
kleine bolvormige kenozoïde. Polypide met 12 tot 14 tentakels.
Van de kokers van de perkamentkokerworm verwijder je de buitenste laag. 
De binnenste lagen worden onder doorvallend licht bestudeerd onder een bino-
culair. Meestal zijn de zoïden verdwenen en blijft een klein boorgaatje over, 
doorgaans omringd door een bruine vlek. De buitenste lagen van de koker 
kunnen oudere kolonies bevatten, met alleen uitlopers en gaatjes waar de zoïden
verdwenen zijn. De uitlopers zijn haarfijn maar toch goed herkenbaar. In vers 
materiaal kunnen nog zoïden aanwezig zijn.

Voorkomen:
Leeft in kokers van de perkamentkokerworm (Chaetopterus variopedatus) en ook
in kokers van de schelpkokerworm (Lanice conchilega). Aan de Belgische kust 
aangespoelde kokers van de perkamentkokerworm bevatten dikwijls resten of
sporen van kolonies (De Blauwe, 2001). Aanwezig op de Hinderbanken in kokers
van de perkamentkokerworm. In Nederland is waarschijnlijk nooit aandacht 
besteed aan deze soort.

Hypophorella expansa:
Foto 50: geprepareerd vliesje met uitlopers en boorgaatjes, aangespoeld in 

Zeebrugge (HD)
Foto 51: geprepareerd vliesje met zoïde en uitloper, aangespoeld in St-Jacut 

(Bretagne) (HD)
Foto 52: wormkoker van Chaetopterus variopedatus, aangespoeld (RV)
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Familie Penetrantiidae

Genus Penetrantia

Kenmerkend zijn de niervormige openingen die naast de hoofduitloper liggen.
Penetrantia concharum is de enige recente soort die bekend is uit Europa. 
Een fossiele soort, Penetrantia soulei Pohowsky, 1978, is bekend uit het Plio-
Pleistoceen van de Kaloot (Zeeland). Bij Penetrantia soulei ontstaan bijkomende 
uitlopers op de zoïden en gonozoïden, proximaal van de steel en ze splitsen 
onmiddellijk in drie takken. Zo lijkt het dat per zoïde 3 uitlopers ontspringen, 
die naar het oppervlak van het substraat groeien. Gonozoïden amper langer dan
de helft van de zoïdenlengte met bijna bolvormige broedzak tussen proximaal en
distaal uiteinde. Opening zoïden niervormig. Over dit genus en over de volgende
twee, die ook in schelpen boren, is al gerapporteerd in De Blauwe, 2004b.

Penetrantia concharum  Silén, 1946

Beschrijving:
De kolonie ligt binnen in lege of levende schelpen. Bij levende exemplaren kan 
de bruine opperhuid gezien worden in de kleine ronde of niervormige gaatjes. 
De boorgaatjes zijn onderling verbonden door fijne draadvormige uitlopers net
onder het schelpoppervlak. Zoïden cilindrisch, slank, proximaal puntig, loodrecht
op het schelpoppervlak. Opening terminaal, gesloten door een geelbruin,
D-vormig operculum. De uitlopers bestaan uit vele cilindrische kenozoïden van 
variabele lengte. Hun distaal uiteinde is omhoog gebogen, een klein uitsteeksel
doorprikt vaak het schelpoppervlak. De zoïden zijn door middel van een kort
steeltje met de uitlopers verbonden. Polypide met 10 tentakels. De oppervlakte-
openingen hebben een kenmerkende niervorm. De boorgaatjes hebben een 
constante grootte, ongeveer 0,1 mm in diameter. Broedzakken beginnen en 
eindigen kort bij de proximale en distale uiteinden van de gonozoïden. 

Voorkomen:
In veel schelpensoorten, tweekleppigen en slakkenhuizen, ook in de platen van 
de zeepok Balanus balanoides en kokers van kalkkokerwormen. Boorsporen
komen heel algemeen voor in schelpkleppen op de Vlaamse Banken.

Penetrantia concharum: 
Foto 53: boorsporen in schelp, Kwintebank (RV)
Foto 54: boorsporen in schelp, Kwintebank (HD)
Foto 55: afgietsel in polyester, uitlopers, zoïden en gonozoïde met broedzak 

(links van het midden) Westhinderbank (JC)

opmaak:Opmaak 1  09-03-2009  20:51  Pagina 76



50
0 

μ
m

foto 53

foto 54 foto 55

ORDE CTENOSTOMATA

77

Penetrantia concharum  •  S: common
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Familie Immergentiidae

Genus Immergentia

Immergentia suecica Silén, 1947

Beschrijving:
De kolonie vormt een onregelmatig vertakkend netwerk. Zoïden ongesteeld, 
ze liggen op de lijn die hen onderling verbindt. Zijvertakkingen van de kolonie 
liggen tegenover elkaar. Opening als een gezwollen S of het spiegelbeeld 
daarvan. De zoïden staan niet perfect loodrecht in het substraat, het proximale 
(onderste) deel van de zoïde is proximaal gericht.

Voorkomen:
Boorsporen komen voor in schelpkleppen op de Vlaamse Banken. 
De minst algemene borende soort van de drie die hier zijn opgenomen.

Immergentia suecica:
Foto 56: boorsporen in schelp, Kwintebank (HD)
Foto 57: afgietsel in polyester, uitlopers en zoïde, Kwintebank (JC)
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Familie Spathiporidae 

Genus Spathipora

Bij Spathipora sertum is de steel verbonden met het proximale deel van de zoïde.
Van deze soort werd in het studiegebied geen materiaal gevonden. Sporen van
een ongekende soort, met de steel aan het distale deel van de zoïde vastgehecht,
komen vaak in het studiegebied voor. De meeste schelpen waarin de boorsporen
gevonden zijn, hebben een fossiel uiterlijk, de kans is dus groot dat de Spathipora
in een ver verleden de sporen maakte. Zo zijn er op de Westhinderbank in 2005 
ook boorsporen van een Orbignyopora sp. gevonden, een genus waarvan geen
jongere vertegenwoordigers dan het Plioceen tot nu toe bekend waren.

Spathipora sp.

Beschrijving:
Vertakkende uitlopers. Een steel verbindt de uitloper met het distale deel 
(nabij de opening) van de zoïde. Opening en steel resulteren in een kommavormig
uiterlijk. Zoïden links en rechts van de uitlopers.

Voorkomen:
Boorsporen komen algemeen voor in schelpkleppen op de Vlaamse Banken. 
Uit Nederland een melding van boorsporen op Schiermonnikoog (Holsteijn, 1998)
en 60 km ten westen van Walcheren (Heerebout, 1970).

Spathipora sp.: 
Foto 58: boorsporen in schelp, Kwintebank (RV)
Foto 59: boorsporen in schelp, Kwintebank (JC)
Foto 60: afgietsel in polyester, Kwintebank (JC)
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Familie Vesiculariidae

Genus Vesicularia

Vesicularia spinosa  (Linnaeus, 1767)
ZIJDEMOSDIERTJE

Beschrijving:
Vormt opgerichte licht grijsbruine dichte bosjes, 5 tot 30 cm lang. De hoofdtak is
stevig en vertakt voortdurend op regelmatige intervallen. De takken bestaan uit
kenozoïden die van elkaar gescheiden zijn door dwarswanden. Op dezelfde 
manier vertakken de zijtakjes. Alle groeitoppen eindigen in een puntige keno -
zoïde. Zoïden enkel of in onregelmatige rijen langs de takken, vooral op de jong-
ste takken, niet blijvend. Ovaal, doorschijnend, proximaal vernauwend maar 
niet gesteeld, op een uitsprongetje van de tak. Polypide met 8 tentakels.

Voorkomen:
Loppens (1906) noemt deze soort tamelijk algemeen op stenen, oesters en wieren.
In het begin van de vorige eeuw trof Gilson deze soort alleen aan in de omgeving
van de Hinderbanken. De afwezigheid in stalen genomen nabij de kust is opmer-
kelijk. Het is blijkbaar een soort van dieper water. 
Onderzoek in 2005 toonde aan dat Vesicularia spinosa nog altijd aanwezig is in de
geulen tussen de Hinderbanken (De Blauwe et al., 2006). Op 30 april 2006 werd
een kolonie aangetroffen, vastgehecht op een strandhoofd in Koksijde. In 2003 is
een kolonie verzameld op het wrak van de Bourrasque (Zintzen, 2007).
Uit Nederland zijn er meldingen waarvan het onzeker is of het om aangespoelde
of om vastgroeiende kolonies gaat (Lacourt, 1949), Maitland (1851) vermeldt het
aanspoelen in Katwijk en Westkapelle.
Op 14 maart 2006 is in Nederland een kolonie aangetroffen in een benthosmon-
ster van de zuidwestelijke Oestergronden (3°30’ W 53°30’N, diepte 32 m, Monster
Programma MWTL, det. G. Van Moorsel/ecosub). Het is onzeker of de kolonie 
vastgehecht was, maar het is een biotoop waar deze soort te verwachten valt. 
Spoelt langs de Belgische kust vaak aan in het najaar en in de winter.

Vesicularia spinosa:
Foto 61: aangespoelde kolonie Zeebrugge, 2006 (HD)
Foto 62: tak van een kolonie, aangespoeld Zeebrugge, 2006 (HD) 
Foto 63: zoïden op kenozoïdale tak met puntig einde, aangespoeld Oostende, 

2006 (RV)
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Vesicularia spinosa  •  S: common - B: common
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Genus Amathia 

Amathia lendigera  (Linnaeus, 1758)
NEETMOSDIERTJE

Beschrijving:
Vormt stijve, verspreid groeiende, lichtbruine kluwens, tot 4 cm diameter. 
Takjes stevig, cilindrisch, dichotoom vertakkend, elke internode is een enkele 
kenozoïde. Zoïdengroepjes bestaan uit 5 tot 8 paren. Zoïden dicht opeen in 
dubbele, kamvormige rijen op de distale helft van elke internode, net voor de 
vertakking. 
Zoïden cilindrisch, afgeknot en met eindstandige opening. Polypide met 8 tenta-
kels. Volgroeide zoïden zijn even lang, aan de groeipunten nemen de zoïden in
lengte af naar het einde van de internode toe, waardoor de zoïdengroepjes daar
een driehoekige vorm hebben. Internode typisch 2 mm lang.

Voorkomen:
Loppens (1906) vond deze soort tamelijk zeldzaam op hydroïden en wieren, 
voornamelijk op Halidrys siliquosa. Uit Nederland gemeld van Scheveningen op
aangespoelde wieren (Maitland, 1851).
Aangespoeld langs de Belgische kust op plastic in Zeebrugge in december 1999 en
op een visnet in Oostende in november 2000.

Amathia lendigera:
Foto 64: levende kolonie, Damgan (Bretagne), 2006 (HD)
Foto 65: Amathia sp., Bretagne, 2006 (HD)
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Genus Bowerbankia

1 a) Zoïden in groepjes, elk groepje in een halve spiraal rond een opgerichte 
uitloper. Zoïden korter dan 0,5 mm, polypide helder geel. .................................
.................................................................................... Bowerbankia citrina (p. 86)

b) Zoïden niet spiraalsgewijs ingeplant op de uitloper. ........................................ 2

2 a) Polypide met 10 tentakels. ................................. Bowerbankia imbricata (p. 90)
b) Polypide met 8 tentakels. .................................................................................... 3

3 a) Embryo’s roze. …………………………...……........... Bowerbankia gracilis (p. 88)
b) Embryo’s geel. ……………………………………….......... Bowerbankia sp. (p. 90)

Bowerbankia citrina  (Hincks, 1877)

Beschrijving: 
Ontwikkelt zich eerst kruipend met later verspreide opgerichte, tot 5 cm hoge
bosjes. Uitlopers cilindrisch, even breed of breder dan de zoïden. Internoden 
1,5 tot 2 mm lang. Zoïden in afzonderlijke groepjes in een halve spiraal op de 
uitloper, net voor een vertakking. Actief voedende kolonies zijn gelig. 
Niet actieve, gedegenereerde kolonies zijn te verwarren met B. pustulosa, een 
gelijkende soort met kleurloze polypide, die onlangs in Boulogne (Noord-Frank-
rijk) door Marco Faasse (pers. meded.) werd aangetroffen. Zoïden cilindrisch en
kort, 0,4 mm lang, distaal afgeknot. Gedegenereerde zoïden korter en distaal
puntig of afgerond. Zoïden kleurloos, doorschijnend, polypide hel citroengeel,
met 8 tentakels.

Voorkomen:
In Zeeland vanaf 1997 gevonden bij Zierikzee, Strijenham en Yerseke en aanwezig
van juli tot begin oktober (Faasse & De Blauwe, 2004).

Bowerbankia citrina: 
Foto 66: kolonie, Yerseke 2006 (HD)
Foto 67: deel van een kolonie, Yerseke 2006 (HD)
Foto 68: spiraalsgewijze inplanting van de zoïden, Yerseke 2006 (HD)
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Bowerbankia citrina •  S: localy common (Zeeland) - I: 1997
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Bowerbankia gracilis  Leidy, 1855

Beschrijving:
Kolonie volledig vastgehecht en vertakkend of in compacte groepen van dicht
opeen staande zoïden. Bij weelderige groei kunnen uitlopers vrij liggen van het
substraat. Uitloper heel slank, half zo breed als de zoïden, eerst doorschijnend,
later ondoorschijnend bruin, gekronkeld, gewoonlijk van veranderlijke dikte, 
onregelmatig en vaak vertakkend. Zoïden ontspringen opzij van de uitloper, enkel
of in groepjes, vaak dicht opeen. Zoïden doorschijnend, grijsachtig tot donker-
bruin en vaak bedekt met slib. Distaal afgeknot, proximaal afgerond, vaak met
een kort uitlopertje (cauda) aan het proximale uiteinde. Zoïden 0,6 tot 1,2 mm.
Polypide met 8 tentakels. Embryo’s roze. Vormt vaak dichte matten van zoïden van
diverse grootte. De grootste zijn actieve voedende zoïden, kleinere broeden vaak
embryo’s of hebben een degenererende polypide. Vaak zijn twee of drie ‘bruine 
lichamen’ aanwezig in de zoïden. Vaak verward met B. imbricata waarvan hij kan
onderscheiden worden door het aantal tentakels, de embryokleur en de breedte
van de uitlopers. Verwarring is ook mogelijk met B. gracillima (Hincks), een soort
waarvan de uitlopers duidelijk breder zijn dan de zoïden en de embryo’s geel.
Deze laatste soort komt voor in Bretagne, Frankrijk.

Voorkomen:
Loppens (1906) vond deze soort algemeen in brak water, maar onderschatte 
de aantallen waarschijnlijk door verwarring met B. imbricata. In Nederland had 
Lacourt (1949) te kampen met hetzelfde probleem.
Op het lage strand en ondiep sublitoraal op stenen, schelpen, wieren en vaak op
hydroïden. Heel algemeen op scheepshuiden en ondergedompelde constructies in
jachthavens, in kreken en op strandhoofden in België en Zeeland. Verdraagt lage
en veranderlijke zoutgehaltes. 

Bowerbankia gracilis: 
Foto 69: deel van een kolonie, Zeebrugge, 2006 (HD)
Foto 70: 2 zoïden met ‘cauda’ of aanhangsel, Burghsluis, 2007 (HD)
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Bowerbankia gracilis  •  S: common

Cauda
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Bowerbankia imbricata  (Adams, 1798)

Beschrijving: 
Kolonie kruipend of opgericht, dichte vederige bosjes tot meer dan 5 cm lang. 
Uitloper cilindrisch en vaak breder dan de zoïden. In opgerichte kolonies 
vertakken de uitlopers dichotoom, in vastgehechte kolonies soms regelmatig
kruisgewijs. Zoïden staan in groepjes op de uitlopers. Zoïden afgerond cilindrisch,
proximaal wat gezwollen, distaal vierhoekig eindigend. Zoïden vrij groot: 0,8 tot
1,5 mm lang. Zoïden met een gedegenereerde polypide zijn korter en gezwollen
met afgerond distaal einde. Polypide met 10 tentakels. Embryo’s diepgeel.

Voorkomen: 
Loppens (1906) noemt deze soort tamelijk algemeen in zee en brak water, maar
kon het onderscheid niet goed maken met Bowerbankia gracilis die hij toen 
B. imbricata var. caudata noemde, dit blijkt uit zijn opgave van het aantal tenta-
kels. In het getijdengebied en in ondiepe kustwateren, op bruinwieren, op rotsen
en houten constructies en op andere Bryozoa en Hydrozoa. Op beschutte plaatsen
komen weelderige opgerichte bosjes voor. Vooral in troebel water van estuaria 
en op beschutte stranden. Komt voor in de Oosterschelde, in het kanaal van Goes
en in het Kanaal door Zuid-Beveland (Faasse & De Blauwe, 2004). Kolonies van 
Bowerbankia gracilis (met 8 tentakels) en Bowerbankia imbricata (met 10 tenta-
kels) groeien soms door elkaar heen.

Bowerbankia sp.

Beschrijving: 
Af en toe worden Bowerbankia gevonden die overeenkomen met de beschrijving
van B. gracilis (8 tentakels, uitloper dunner dan de zoïden) behalve het feit dat 
de embryo’s geel zijn in plaats van roze. 

Voorkomen: 
Auteur vond dergelijke kolonies in Zeebrugge en Arcachon (Frankrijk), ze zijn 
ook in Swansea (Wales) aangetroffen (Hayward, 1985). Volgens Ryland (pers.
com.) is dit mogelijks een onbeschreven soort. Morfologisch, DNA en ecologisch
onderzoek naar Bowerbankia is wenselijk.

Bowerbankia imbricata:
Foto 71: Zeeland (MF)
Bowerbankia sp.:
Foto 72: deel van een kolonie, uitloper dunner dan de zoïde, gele embryo’s (HD)
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Bowerbankia sp. •  S: rare
Bowerbankia imbricata •  S: localy common (Zeeland)  
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Familie Buskiidae

Genus Buskia

Buskia nitens Alder, 1856

Beschrijving:
Uitlopers kruipen onopvallend over het substraat en vertakken. De uitlopers zijn
heel dun, slechts 0,05 mm dik, doorschijnend, haast onzichtbaar en dicht aan het
substraat gehecht. Zoïden ovaal, 0,3 tot 0,4 mm lang, grotendeels vast aan de 
uitloper. Het distaal einde steekt omhoog, is hoekig met een eindstandige ope-
ning. Het frontale oppervlak is convex, opzij vaak licht gekorreld, soms met 
opvallende uitstulpingen. Polypide met 8 tentakels. Embryo’s lichtgeel.

Voorkomen:
In Zeeland bij Wemeldinge, Yerseke en Westkapelle (Faasse & De Blauwe, 2004; 
Jebram, 1968). Zelden waargenomen door zijn geringe afmetingen. Groeit op 
hydroïden zoals Halecium, Hydrallmania, opgerichte mosdierkolonies 
en zelden op stenen en kleine wieren. De kolonie hiernaast afgebeeld groeit 
op een Japanse oester.

Buskia nitens: 
Foto 73: deel van een kolonie, Yerseke, 2006 (HD)
Foto 74: deel van een kolonie, Yerseke, 2006 (HD)
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Buskia nitens  •  S: rare
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Flustrellidra hispida •  S: rare  B: common

Cyclostomata
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SLEUTEL TOT DE GENERA
VAN CYCLOSTOMATA

1 a) Kolonie opgericht en vertakkend. Takken slank, zoïden in één of twee
rijen, met of zonder stekels. Internoden bestaan uit één of meer zoïden,
internoden gescheiden door onverkalkte verbindingen (fig. 1). ............. 2 

b) Kolonie korstvormend of opgericht. Indien vertakt, dan is geen sprake 
van internoden die gescheiden zijn door onverkalkte verbindingen. .... 4 

2 (1) a) Een internode bestaat uit één zoïde, dus met een verbinding voor en 
na elke zoïde (fig. 2). .................................................................................. 3

b) De internoden bestaan uit meer dan één zoïde (fig. 1). ..... Crisia (p. 102) 

3 (2) a) Elke zoïde draagt een lange stekel (fig. 2). ..........Crisidia cornuta (p. 100)
b) Geen stekels. .................................................. Filicrisia geniculata (p. 98)

4 (1) a) Tussenruimten tussen de zoïden zijn veelhoekige ruimten die gedeelte-
lijk of geheel afgesloten zijn. Peristomen eindigen vaak in 2 of 3 punten
(foto 75). Gonozoïdenopening een gewone koker. ..................... ...............
............................................................................. Disporella hispida (p. 130)

b) Tussen de zoïden liggen geen veelhoekige ruimten. Peristomen met 
ronde opening (foto 76). ............................................................................ 5 

5 (4) a) Zoïden vergezeld van een cilindrische dwergzoïde (fig. 3). . ......................
.............................................................................. Diplosolen obelia (p. 122)

b) Geen dwergzoïden. ..................................................................................... 6 

6 (5) a) Kolonie volledig vastgehecht. Meestal bestaat de kolonie uit een 
gekromde rij zoïden, de openingen allemaal naar de buitenzijde van de 
kromming gericht (fig. 4). Soms liggen meerdere zoïdenrijen tegen 
elkaar aan, dan blijven de openingen van een zoïdenrij naar dezelfde 
zijde gericht. .......................................... Stomatoporina incurvata (p. 110) 

b) De openingen van de zoïden zijn niet altijd zijwaarts gericht. ............... 7

7 (6) a) Kolonie vlak of komvormig. Oude zoïden afgedicht door een eindstandig 
kalkdiafragma (foto 76), met of zonder slank kokertje. .............................
.......................................................................................... Plagioecia (p. 118)

b) Zoïden nooit met eindstandig diafragma. ................................................ 8 

Foto 75: Disporella hispida (HD)
Foto 76: Plagioecia patina (JC) 
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8 (7) a) Kolonie vlak en dun. Gonozoïde druppelvormig (fig. 1). ...........................
........................................................................................ Eurystrotos (p. 116) 

b) Gonozoïde niet druppelvormig. 
....................................................................................................................... 9

9 (8) a) Kolonie korstvormend, waaiervormig. Soms vormen meerdere waaiers 
een meer afgeronde kolonie. Aan de kolonierand vormen de zoïden 
groepjes van 2 tot 4. Gonozoïdenopening rond, even groot als de 
zoïdenopeningen, opwaarts gericht op een korte peristoom (fig. 2). ...... 
............................................................................ Liripora amphorae (p. 124)

b) Zoïden niet in groepjes van 3 of 4 en gonozoïdenopening anders. ...... 10

10 (9) a) Kolonie vaak purper, volledig vastgehecht en gelobd, of met opgerichte
lobben. Peristomen meestal aaneengegroeid in alternerende rijen. 
Gonozoïde opgezwollen en opvallend. De gonozoïdenopening staat 
dichtbij of tegen een peristoom ingeplant en is breed trechtervormig of 
een korte buis met een omgebogen kapje (fig. 3), vaak afwezig. ............
......................................................................................... Tubulipora (p. 112) 

b) Kolonie vastgehecht. Zoïden in smalle rijen die vertakken. .................. 11 

11 (10) a) Uit de ancestrula ontspringt een distale tak en een zijdelingse tak. 
Zoïden in dwarsrijen per 2 tot 4, aan hun basis gedeeltelijk samenge-
groeid. Gonozoïdenopening op een gebogen buisje, de opening zelf 
spleetvormig en horizontaal gericht (fig. 4). ..............................................
......................................................................... Annectocyma major (p. 126)

b) Uit de ancestrula ontspringt een eerste zoïde, daaruit ontspringen 
twee zoïden die in tegenovergestelde richting groeien en zo de eerste 
vertakking vormen. Eerst mogelijks éénrijig, later typisch twee- of 
drierijig, aan de takeinden uitgroeiend tot meerrijige lobben.
De kolonie vormt soms opgerichte, cilindrische delen (vaak afgebroken).
Peristomen aan hun basis niet samengegroeid. Gonozoïdenopening een
lange slanke buis (fig. 5). ……………..... Entalophoroecia deflexa (p. 128) 

9696
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Familie Crisiidae  

Kolonie opgericht en vertakt. Takken bestaan uit internoden, opgebouwd uit 1 of
2 zoïdenrijen. De internoden zijn met elkaar verbonden door onverkalkte verbin-
dingen. Het aantal zoïden per internode varieert van 1 tot veel. De gonozoïden
zijn knotsvormig, druppelvormig of bijna bolvormig en zitten tussen de zoïden.
Een internode met gonozoïde wordt hier verder een fertiele internode genoemd.
Gonozoïden kunnen herkend worden aan hun hoge dichtheid aan poriën en aan
hun opgeblazen vorm. Drie soorten kenozoïden kunnen voorkomen, namelijk in
rhizoïden, in de koloniebasis en in stekels. De rhizoïden bestaan uit kenozoïden
die zoals de internoden gescheiden zijn door verbindingen. Ze dienen voor de
vasthechting aan het substraat en zien eruit als worteltjes. Enkele soorten hebben
lange stekels, die bestaan uit één of meer kenozoïden.

Genus Filicrisia

Filicrisia geniculata   Milne Edwards, 1838

Beschrijving:
Kolonie opgericht en vertakt. Internoden bestaan uit 1 zoïde, zelden meer. 
Fertiele internoden bestaan uit 3 tot 5 zoïden. Zoïden heel lang en slank, recht,
gebogen of met een hoek. Opening rond en distaal gericht. Verbinding tussen de
internoden (hier voor en na elke zoïde) bleek. Polypide met 8 tentakels. 
Gonozoïde op de 2de, 3de of 4de plaats in een internode. Geen stekels. Gonozoïde
knotsvormig, volledig aan de volgende zoïde gehecht. Opening bijna eindstandig
op een korte buis, dwars ovaal, naar voor en naar boven gericht.

Voorkomen:
Er zijn geen meldingen van autochtoon materiaal uit België of Nederland. Spoelt
in België zelden aan op riemwiervoetjes (De Blauwe, 2000c en 2005; Vanhaelen et
al. 2006). Bloklander & Leenhouts (1948) meldt het aanspoelen in Nederland in 
het najaar van 1947.

Filicrisia geniculata: 
Foto 77: op aangespoeld riemwiervoetje, Oostduinkerke, 2005 (RV)
Foto 78: enkele vertakkingen, Oostduinkerke, 2005 (JC)
Foto 79: enkele internoden (zoïden), Oostduinkerke, 2005 (RV)

DETERMINATIESLEUTEL EN SOORTINFORMATIE
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Filicrisia geniculata  •  B: rare 
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Genus Crisidia

Crisidia cornuta  (Linnaeus, 1758)
GEITENHOORNMOSDIERTJE

Beschrijving: 
Kolonie tot 15 mm hoog, vaak een dicht bosje. Internoden bestaan uit één zoïde.
Op die zoïde staat ofwel de rest van de tak met iets hoger, aan de andere zijde
een gebogen lange stekel, onderverdeeld door verbindingen, ofwel ontspringen
er twee takjes op die zoïde en dan geen stekel. Fertiele internoden bestaan uit
één gonozoïde, peervormig en vrij groeiend met aan zijn basis twee takjes. 
Zoïden horenvormig met ronde distaal gerichte opening. Polypide met 9 tenta-
kels. Gonozoïdenopening eindstandig op een buisje, naar voor en naar boven 
gericht.

Voorkomen: 
In de collectie van het KBIN is een kolonie aanwezig op Flustra foliacea gedregd
bij de Westhinderbank (51°24’N 2°28’O) op 21 juli 1904. Loppens (1906) noemt
deze soort zeldzaam op wieren en schelpen. Maitland (1851) meldt deze soort van
Walcheren op aangespoelde wieren en mosdiertjes, Lacourt (1949) vond kolonies
op aangespoelde kurk in het ‘Rijksmuseum van Natuurlijke Historie’ in Leiden, 
verzameld in Noordwijk, Scheveningen en Terschelling. Spoelt in België zelden aan
op riemwiervoetjes (De Blauwe, 2005).

Crisidia cornuta: 
Foto 80: vertakkingen, aangespoeld in De Haan, 2001 (JC)
Foto 81: internoden (JC)
Foto 82: internoden, stekels afgebroken (RV)
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Crisidia cornuta •  S: historical record - B: rare  
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Genus Crisia

1 a) Internoden bestaan doorgaans maximaal uit 9 zoïden, internoden met een 
gonozoïde kunnen uit meer dan 9 zoïden bestaan. ......................................... 2 

b) Internoden bestaan over het algemeen uit 11 of meer zoïden. ...................... 3

2 a) Internoden bestaan veelal uit 5 tot 7 zoïden, internode sterk ingebogen, 
zoïden dragen nooit stekels. ............................................Crisia eburnea (p. 106)

b) Internoden bestaan vaak uit meer dan 7 zoïden in de distale delen van de 
kolonie. Internoden heel zwak ingebogen. Veel zoïden dragen een lange 
stekel, vaak afgebroken. ................................................. Crisia aculeata (p. 102)

3 a) Verbindingen zwart, behalve bij jonge takken. De rhizoïden (wortelachtige 
vasthechtingen) hebben ook zwarte verbindingen tussen de kenozoïden. 
.......................................................................................Crisia denticulata (p. 104)

b) Verbindingen geel tot bruin, nooit zwart. ………………........ Crisia sp. (p. 108)

Crisia aculeata  Hassall, 1841

Beschrijving: 
Vormt tere dunne bosjes tot 2 cm hoog. Internoden heel zwak ingebogen, 
ze bestaan vaak uit 5 of 7 zoïden, distaal meer. Vertakking op de 1ste of 2de positie
op de internode, op de uiteinden van de kolonie soms op een hogere positie. 
Op sommige internoden kunnen één of meer zoïden lange slanke stekels dragen,
bestaande uit kenozoïden die gescheiden zijn door verbindingen. De stekels zijn
naar voor gebogen. Zulke stekel staat gewoonlijk op de 1ste zoïde in de internode.
Verbindingen geel of kleurloos in jonge koloniedelen. Peristomen naar het 
frontale oppervlak gebogen. Opening rond, zonder puntige uitgroeiing ernaast.
Gonozoïden op de 3de tot 5de positie op hun internode, druppelvormig, de ope-
ning moeilijk waar te nemen.

Voorkomen: 
Het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Leiden bezit een kolonie, aange-
spoeld op kurk te Noordwijk (Lacourt, 1906). Leeft in de meest zeewaarts gelegen
delen van de Oosterschelde en de Westerschelde. In België is een kolonie 
gevonden op het wrak van de Kilmore in 2003 en 2004 (Zintzen, 2007). Spoelt in
België niet vaak aan, o.a. op zeeden (Abietinaria abietina ) en op plastic.

Crisia aculeata: 
Foto 83: aangespoeld Zuid-Engeland, 1999 (JC)
Foto 84: internoden, aangespoeld Zuid-Engeland, 1999 (JC)
Foto 85: aangespoeld Zuid-Engeland, 1999 (RV)
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Crisia aculeata •  S: localy common (Zeeland) - B: rare
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Crisia denticulata  (Lamarck, 1816)

Beschrijving: 
Opgerichte bosjes tot 2,5 cm hoog. Internoden bestaan uit 15 of meer zoïden 
behalve in het begin van de kolonie. Verbindingen inktzwart, behalve als ze 
pas gevormd zijn. Internoden met een oneven zoïdenaantal dragen meestal een 
zijtak, deze met een even aantal zoïden gewoonlijk niet. De zijtakken staan
meestal op de 5de tot 9de positie op de internode. Veel rhizoïden met zwarte 
verbindingen. Zoïden bijna geheel samengroeiend, behalve een voorwaarts 
gerichte peristoom. Opening rond met soms ernaast een puntig uitsteeksel. 
Gonozoïde hoog op de internode, druppelvormig aan de frontale zijde. Gono-
zoïdenopening onopvallend met heel kort buisje.

Voorkomen: 
In België werd in 1904 een kolonie verzameld bij het WestHinder lichtschip en in
1905 in het nauw van Calais (collectie KBIN). Loppens (1906) vond deze soort 
zelden op aangespoelde Flustra foliacea en wieren. Maitland (1851) meldt een 
kolonie op aangespoelde Flustra foliacea in Westkapelle (Nederland).
Spoelt zelden aan op de Belgische kust op vezelwier en plastic (Zeebrugge,
december 2000). Bij Westkapelle in Nederland aangetroffen op aangespoeld 
plastic op 6 maart 2004.

Crisia denticulata: 
Foto 86: kolonie in St-Jacut (Bretagne), april 2005 (RV)
Foto 87: internoden en rhizoïden met inktzwarte verbindingen (HD)
Foto 88: internode met gonozoïde (JC)
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Crisia denticulata •  S: historical record - B: rare
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Crisia eburnea  (Linnaeus, 1758) 
IVOORMOSDIERTJE (witte ivoorcelpoliep)

Beschrijving: 
Vormt dichte bosjes tot 2 cm hoog. De takken zijn kenmerkend naar binnen 
gebogen. Internoden bestaan gewoonlijk uit 5 tot 7 zoïden. Zijtakken ontspringen
gewoonlijk op de 1ste zoïde in een internode, afwisselend links en rechts van de
hoofdtak. Verbindingen geel of kleurloos bij jonge internoden, bruin in oudere
koloniedelen. Peristoom kort en frontaal omgebogen, met de opening voorwaarts
gericht. Soms een kleine puntige uitgroeiing naast de opening. Gonozoïde 
druppelvormig, vervangt de 2de of soms de 3de zoïde in de internode. 
De gonozoïdenopening is rond of dwars ovaal, schuin omhoog en voorwaarts 
gericht op een geleidelijk vernauwend buisje.

Voorkomen: 
Loppens (1906) noemt deze soort algemeen op aangespoelde Flustra foliacea.
Lacourt (1949) vermeldt het aanspoelen op Flustra foliacea, hydroïden en kurk
langs de gehele Nederlandse kust. Maitland (1851) vermeldt vindplaatsen als
Zandvoort, Katwijk en Scheveningen, waarschijnlijk op aangespoelde wieren en
Flustra foliacea.
Spoelt vaak aan op zeeden (Abietinaria abietina), Flustra foliacea, plastic en 
riemwiervoetjes (De Blauwe, 2005; Vanhaelen, et al., 2006).

Crisia eburnea: 
Foto 89: kolonie (Zeebrugge, 2001) (RV)
Foto 90: internoden (JC)
Foto 91: internoden en geelbruine verbindingen (RV)
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Crisia eburnea •  S: rare - B: common

opmaak:Opmaak 1  09-03-2009  20:52  Pagina 107



DETERMINATIESLEUTEL EN SOORTINFORMATIE

Crisia sp.

Beschrijving: 
Internoden bestaan gewoonlijk uit meer dan 11 zoïden, de verbindingen zijn
nooit zwart. Hayward & Ryland (1985) noemt drie soorten van rond de Britse 
eilanden. De vorm van de gonozoïdenopening, de peristoomdiameter, de vorm
van het peristoom en de densiteit van de pseudoporiën zouden tot een betrouw-
bare determinatie moeten kunnen leiden. 
Crisia ramosa Harmer, 1891 is een soort van ondiepe kustwateren die algemeen
voorkomt ten zuidwesten van Engeland. Crisia calyptostoma Hayward & Ryland,
1978 is een soort van diep water gekend van de westelijke ingang van het Kanaal.
Crisia klugei Ryland, 1967 is een noordelijke soort die het Skagerrak bereikt.
Het materiaal van Le Conquet (foto 92 en 93) heeft een gonozoïdenopening en
een peristoomdiameter die overeenkomt met Crisia ramosa maar de dichtheid van
de pseudoporiën (streepjes) is veel te hoog.

Voorkomen:
Kolonies met meer dan 11 zoïden per internode en gelige verbindingen zijn 
aangespoeld in Zeebrugge (23 december 2000) op een net en in Wenduine 
(15 september 2001) op plastic. Dit aangespoelde materiaal had geen gonozoïden,
wat determinatie sterk bemoeilijkt. De vondst van C. ramosa, gemeld in 
De Blauwe (2003a), dient als Crisia spec. beschouwd te worden.

Crisia sp. :
Foto 92: Le Conquet (Bretagne) (JC)
Foto 93: Le Conquet (Bretagne) (JC)
Foto 94: aangespoeld in Wenduine (RV)
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Familie Oncousoeciidae

Genus Stomatoporina

Stomatoporina incurvata  (Hincks, 1859)

Beschrijving: 
De kolonie is klein en volledig aan het substraat vastgehecht. De zoïden liggen in
één rij. Een jonge kolonie maakt een bocht van 90° en groeit daarna verder tot
een cirkel met een diameter van 2 mm of groeit rechtlijnig door en bereikt een
lengte tot 8 mm. Soms vertakt een kolonie, waarbij de twee rijen in tegenover-
gestelde richting van elkaar wegdraaien. Verderop kan de groei doorgaan in twee
zoïdenrijen met de openingen in de ene rij naar links en in de andere naar rechts.
Typisch is dat de zoïden in gebogen rijen naar de buitenzijde van de cirkel toe hun
opening hebben. Op de Westhinderbank werden kolonies gevonden met meer-
dere zoïdenrijen naast elkaar, de typische groeivorm is dan niet duidelijk. In dit
geval is de vorm van de zoïden een opvallend kenmerk. Het distale derde deel van
de zoïden is plots zijwaarts gekeerd, de openingen zijwaarts gericht. Boven op de
zoïde ligt een knobbelige richel waardoor het peristoom in doorsnede niet rond is
zoals bij de overige Cyclostomata. 

Voorkomen:
Aan de binnenzijde van tweekleppige schelpen. Er bevinden zich kolonies in het
KBIN, opgevist op de Hinderbanken in de periode 1904-1906. In mei 2004 is een
kolonie aangetroffen op een schelpklep van de Kwintebank en in juni 2005 zijn
meerdere kolonies aangetroffen op schelpkleppen van de Hinderbanken.

Stomatoporina incurvata:
Foto 95: naast spiraalkokerworm, op kokkel van de Kwintebank, 2004 (JC)
Foto 96: tweerijig koloniedeel, Westhinderbank, 2005 (JC)
Foto 97: detail, Kwintebank (JC)
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Stomatoporina incurvata •  S: localy common (empty shells on seafloor)
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Familie Tubuliporidae

Genus Tubulipora

De vorm van de gonozoïdenopening maakt onmiddellijke determinatie mogelijk.
Jammer genoeg is een gonozoïdenopening vaak afwezig wat determinatie tot op
soortniveau niet toelaat. Zie opmerking p. 114.

1 a) Zoïden in samengroeiende rijen, als panfluiten. Gonozoïdenopening ge-
woonlijk aan de distale zijde van een zoïde, met brede distale kap die naar 
beneden of zijwaarts gericht is. ............................... Tubulipora liliacea (p. 112)

b) De kolonie vormt korte, dikke en forse lobben, symmetrisch gerangschikt 
zodat een bloemachtig uiterlijk ontstaat. Peristomen nogal stevig, gedeelte-
lijk samengroeiend en kort. Gonozoïden onopvallend, hun opening is een 
korte buis die onmiddellijk naar boven opent, even breed als de zoïden-
opening. ....................................................................Tubulipora lobifera (p. 114)

Tubulipora liliacea  (Pallas, 1766)
PURPER  MOSDIERTJE

Beschrijving:
Kolonie teer verkalkt, doorschijnend, licht purper. Zoïden als een panfluit op 
een rij, over hun gehele lengte aan elkaar gegroeid. Een vrij topje is meestal 
afgebroken. De peristoomlengte varieert. De langste, tot 2 mm hoog, staan bij de
as van de lobben en de lengte neemt af naar de rand van de kolonie. Gonozoïde
distaal in de kolonie, dicht geperforeerd. Gonozoïdenopening dicht tegenaan een
zoïdenperistoom, kort, ovaal in doorsnede, even breed als een peristoom met een
brede distale kap, die neerwaarts of zijwaarts gericht is. Tubulipora phalangea, 
die nog niet uit België of Zeeland gemeld is, heeft een gelijkaardige gonozoïden-
opening, doch deze is half zo breed als een peristoom.

Voorkomen:
Loppens (1906) vond dat deze soort op Belgische stranden algemeen voorkwam
op Hydrallmania falcata, Bugula en oude schelpen. Ook Lacourt (1949) geeft 
vondsten op van Nederland van Westkapelle tot Den Helder.
Spoelt in België en Nederland (de Ruijter, 2005a, 2005b & 2007) vaak aan op 
plastic, nylon netten en riemwiervoetjes. Heerebout (1970) geeft twee vindplaat-
sen (aangespoeld) op: Katse Hoek en Breskens. Meldingen uit Nederland worden
als onzeker beschouwd in Faasse & De Blauwe (2004) wegens gebrek aan gono-
zoïden.

Tubulipora liliacea
Foto 98: uit vissersnet Le Conquet (Bretagne), 2002 (RV) 
Foto 99: zoïdenrijen en gonozoïdenopening (JC)
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Tubulipora lobifera Hastings, 1963

Beschrijving: 
Volledig vastgehechte korst, stevig, lichtpaars, regelmatig bloemvormig in omtrek
door het vormen van symmetrische lobben. Lobben algemeen 2 tot 2,5 cm breed,
soms 4 cm breed. De lobben liggen tot 4 mm uiteen. Kolonie stevig met een hoog
profiel, hoewel de peristomen eerder kort zijn en vaak afgebroken. Aan de kolo-
nierand zakt de kolonie snel af naar het substraat. De opstaande rand bestaat uit
ongeveer vier zoïdengeneraties in ontwikkeling. Liggende delen van de zoïden
kort, breed en convex, gescheiden door groeven. Oppervlak ruw gestippeld met
dwarse ribben en groeven. Peristomen groeien voor de helft van hun lengte
samen, een versmallend distaal deel met ruwe ringen, groeit vrij. Het peristoom is
meestal korter dan 1 mm. Zoïden per 3 of 5 in een rij (distaal tot 8 zoïden per rij)
naar de rand van de lob gericht. Als de kolonie breder wordt, splitsen de rijen in
bundeltjes van 3-4 zoïden en tweerijige rijen kunnen gevormd worden. 
Gonozoïde niet opvallend gezwollen, het grootste deel van de lobbreedte 
innemend. Opening eerder in het midden van de gonozoïde, kort, gedeeltelijk
tegen een peristoom of tussen twee zoïden. Opening opwaarts gericht, trechter-
vormig met gevouwen rand, breder dan een peristoom.

Voorkomen: 
Kolonies die in België (Zeebrugge, 2000) en Nederland (Neeltje Jans, 1999) op
plastic aanspoelden, hadden geen gonozoïdenopening. Op basis van de kolonie-
vorm wordt aangenomen dat het hier om T. lobifera gaat.

Opmerking:
In het Kanaal en de Noordzee komen nog andere soorten voor die kunnen 
aanspoelen op wieren of plastic. Lacourt (1949) vermeldt van Tubulipora 
phalangea Couch een kolonie op een Saccorhiza bulbosaknol in Scheveningen en
mogelijks 3 kolonies op kurk in Noordwijk (Rijksmuseum van Natuurlijke Historie
in Leiden). Op schelpen van de Kwintebank werden Tubulipora verzameld die 
wegens beschadiging niet kunnen worden gedetermineerd.

Tubulipora lobifera: 
Foto 100: aangespoeld op plastic, Zeebrugge, 2000 (JC)
Foto 101: andere kolonie op zelfde substraat (JC)

opmaak:Opmaak 1  09-03-2009  20:52  Pagina 114



ORDE CYCLOSTOMATA

foto 100

foto 101

115115

1 
m

m
2 

m
m

Tubulipora lobifera •  B: rare  

opmaak:Opmaak 1  09-03-2009  20:52  Pagina 115



DETERMINATIESLEUTEL EN SOORTINFORMATIE

Familie Diastoporidae

Genus Eurystrotos

Eurystrotos compacta (Norman, 1866)

Beschrijving:
De kolonie vormt een dunne, vlakke, doorschijnend witte korst, glinsterend tot
kalkachtig. De groeirand van de kolonie is minimaal. Zoïden in regelmatige 
alternerende rijen die uitstralen vanuit de oorsprong van de kolonie. Liggende 
zoïdendelen zijn vlak en dicht geperforeerd, de zoïden zijn begrensd door dunne
lijnen. Peristoomlengte variabel, vaak vrij kort. Gonozoïde langwerpig ovaal, 
licht gezwollen, dicht geperforeerd, geperst tussen twee zoïdenrijen, nooit 
worden peristomen in de gonozoïde omvat. Gonozoïdenopening distaal, 
korter dan een peristoom, licht teruggebogen.

Voorkomen: 
In België en Zeeland op aangespoeld plastic. Een kolonie is verzameld voor de 
Belgische westkust in 1899 en 2 exemplaren op Chlamys in 1905 (collectie KBIN).
Op keien ter hoogte van Cap Gris-Nez in juni 1992 (Davoult et al. 1999).

Eurystrotos compacta: 
Foto 102: kolonie op aangespoeld plastic (HD)
Foto 103: gonozoïde met opening, omringd door zoïden, op aangespoeld plastic (JC)
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Eurystrotos compacta •  S: historical records - B: common
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Genus Plagioecia

1 a) Oudere zoïden afgesloten door een diafragma zonder opgericht buisje. .........
....................................................................................... Plagioecia patina (p. 118)

b) Oudere zoïden afgesloten door een diafragma waarop een kort buisje staat. ...
................................................................................. Plagioecia sarniensis (p. 120)

Plagioecia patina  (Lamarck, 1816)
WRATTIG MOSDIERTJE

Beschrijving:
Vormt een vlakke schijf en is volledig vastgehecht of vormt een kommetje dat 
alleen centraal is vastgehecht. De plaatvormige groeirand is altijd goed ontwik-
keld. Vaak vormen een aantal dochterkolonies een samengestelde kolonie. 
De kommetjes zijn doorgaans 4 tot 7 mm in doorsnede, soms groter. Verkalking
wit, glinsterend bij levende kolonies. Zoïden uitstralend vanuit het koloniecen-
trum naar de rand in alternerende rijen. Grotendeels liggend, soms met 
opgerichte peristoom, vooral in diep komvormige kolonies. Opening ovaal of
rond. Gonozoïden vaak bij de kolonierand, altijd breder dan lang. Heel opgezwol-
len, dicht bezet met heel kleine poriën, peristomen volledig insluitend tot aan 
hun opening. Opening slank, opwaarts gericht of zwak proximaal gebogen. 

Voorkomen: 
Loppens (1906) vond deze soort op aangespoelde Flustra foliacea. Een 10-tal
exemplaren werden verzameld tussen 1898 en 1910 op de Hinderbanken en 
1 exemplaar in 1902 in de Spleet (51°25’ N 3°15’ O). Lacourt (1949) vond kolonies 
op kurk in de Nederlandse natuurhistorische musea in Leiden en Amsterdam, 
verzameld in Scheveningen, Wassenaar, Katwijk, Noordwijk en Den Helder.
Komt in België vaak voor op aangespoelde voorwerpen. Vier kolonies werden 
gevonden op keien en schelpen van de Hinderbanken. Levende kolonies komen
voor op scheepswrakken voor de Belgische kust (Zintzen, 2007). 
In Nederland zijn 5 kolonies aangetroffen op aangespoeld touw op Texel in 
februari 2006 (de Ruijter, 2006b). G. van Moorsel vond deze soort in 2002 in 
Nederland op de Klaverbank (pers. med.).

Plagioecia patina:
Foto 104: witte kolonies op de onderzijde van een steen, Bretagne, 2005 (HD)
Foto 105: samengestelde kolonie, Pointe du Rozel (Bretagne), 2002 (JC)
Foto 106: kolonierand, idem (JC)
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Plagioecia sarniensis  (Norman, 1864)

Beschrijving:
Kolonie volledig vastgehecht, dun, vlak, rond of onregelmatig gelobd met 
opvallende plaatvormige groeirand. Doorschijnend wit, vaak breder dan 2 cm.
Dochterkolonies vaak aanwezig aan de groeirand. Zoïden in alternerende rijen
uitstralend vanuit de oorsprong van de kolonie. Liggende zoïdendelen vlak, 
met onopvallende grens. Peristoomlengte variabel, vaak langer dan 1 mm. 
Peristomen zwak vernauwend en gebogen. Oudere zoïden worden afgedicht 
met een diafragma met uit het centrum van het diafragma een kort buisje. 
Gonozoïden rond de koloniegrens, altijd breder dan lang en een aantal 
peristomen volledig insluitend. Opening distaal, kort, cilindrisch, zwak proximaal
gebogen.

Voorkomen:
Op 8 januari 2000 spoelde een kolonie aan in Zeebrugge, vastgehecht aan plastic. 

Plagioecia sarniensis: 
Foto 107: op aangespoeld plastic (HD)
Foto 108: koloniedeel met gonozoïde en gonozoïdenopening (JC)
Foto 109: peristoom afgedicht met een diafragma met uit het centrum van het 

diafragma een kort buisje (JC)
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Genus Diplosolen

Diplosolen obelia  (Johnston, 1838)

Beschrijving: 
Vormt een dunne vlakke korst, doorschijnend tot kalkwit, vaak gelobd en breder
dan 1 cm. De plaatvormige groeirand is breed. Zoïden in regelmatige alternerende
rijen. Liggende zoïdendelen eerder vlak. Peristoom slank, vaak langer dan 
1 mm. Elke zoïde draagt een dwergzoïde. De dwergzoïde zit op het proximaal 
liggend deel van de zoïde en heeft een heel smalle peristoom. De dwergzoïde
heeft één tentakel die het oppervlak schoonveegt. Gonozoïden vaak groot, 
opening kort cilindrisch en onopvallend, distaal uiteinde gedeeltelijk terugge-
bogen.

Voorkomen:
Spoelt in België niet vaak aan op plastic.

Diplosolen obelia:
Foto 110: kolonie van Le Conquet (Bretagne), 2002 (HD)
Foto 111: zoïden en dwergzoïden (JC)
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Genus Liripora

Liripora amphorae (Harmelin, 1974)

Beschrijving:
Vormt een lobvormige korst, meerdere lobben kunnen de kolonie een meer 
afgeronde vorm geven. De vlakke kolonie is redelijk dik. Er is geen noemenswaar-
dige plaatvormige groeirand, wel een rand van zoïdenknoppen. Aan de rand 
zitten groepjes van 2 of 4 zoïden die aan hun basis samengroeien. De vlakke 
zoïdendelen zijn niet goed te onderscheiden. Daardoor schijnen de opgerichte 
peristomen op een vlakke plaat te ontspringen. De peristomen groeien een eindje
samen maar staan aan het uiteinde uiteen. Gonozoïden liggen distaal in de 
kolonie tussen een drietal zoïdengroepjes maar geen zoïden groeien er doorheen.
Gonozoïdenopening distaal op de gonozoïde, met een ronde opening op een
korte buis die opwaarts gericht is. De gonozoïdenopening heeft ongeveer 
dezelfde diameter als een zoïdenopening. Ancestrula met een basale schijf en een
peristoom die naar links of rechts gebogen is.

Voorkomen:
Op schelpkleppen op de Hinderbanken zijn een paar kolonies aangetroffen 
in 2005.

Liripora amphorae:
Foto 112: kolonie van de Westhinderbank 2005 (JC)
Foto 113: ancestrulaire regio (JC) 
Foto 114: zoïdengroepjes aan de rand een gonozoïde met opening (JC)
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Familie Annectocymidae

Genus Annectocyma

Annectocyma major (Johnston, 1847)

Beschrijving:
Vormt een volledig vastgehecht vertakkend netwerk van slanke lobben. 
Zelden worden opgerichte cilindrische koloniedelen gevormd met zoïden rondom.
Zoïden in twee tot vijf rijen en verbredend tot 8 of meer rijen nabij een vertak-
king. Peristomen haast loodrecht op het oppervlak. Opening rond en vrij groot
(0,15-0,2 mm in diameter). Gonozoïde variabel van vorm en weinig opvallend door
eenzelfde perforatie als gewone zoïden. De gonozoïdenopening is een slank
buisje, dat horizontaal ombuigt en aan het uiteinde samengedrukt is tot een
spleet. Uit de ancestrula ontspringen meestal twee koloniedelen: een distaal deel
en een zijdelings deel dat de andere richting uitgroeit. Beide koloniedelen 
beginnen met één zoïde en verbreden dan naar drie zoïdenrijen. 

Voorkomen:
Een kolonie werd aangetroffen op een schelpklep opgevist op de Hinderbanken 
in 2005.

Annectocyma major:
Foto 115: kolonie op aangespoeld plastic en links een jonge kolonie Disporella 

hispida, Bretagne (RV)
Foto 116: ancestrulaire regio van dezelfde kolonie en kalkkokerworm (RV)
Foto 117: lob van een kolonie met gonozoïdenopening, Bretagne (RV)
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Genus Entalophoroecia

Entalophoroecia deflexa (Couch, 1842)

Beschrijving: 
Lijkt sterk op Annectocyma major maar vormt vaak opgerichte koloniedelen.
Vormt een vastgehecht netwerk van heel slanke lobben die op regelmatige 
afstanden dichotoom vertakken. Zoïden beginnen in één enkele rij, later tweerijig,
bij elke vertakking verbredend tot 6 à 8 zoïden, meestal met gonozoïde aan elk
takeinde. Opgerichte takken knotsvormig, tot 2 mm diameter en 1 cm hoog, 
peristomen alternerend in spiraalvormige kransen, onder 60° met de takas,
rondom openend. De ancestrula bestaat uit een schijfje met rondom een ring van
pseudoporiën en een recht buisje onder een hoek van 60 tot 90 graden met het
substraat. Uit de eerstgevormde zoïde na de ancestrula ontspringen twee zoïden
die de eerste vertakking vormen. Deze twee takken groeien onder een hoek van
180° uiteen. De volgende vertakkingen gaan onder 90° uiteen. De takken ein-
digen breed met vaak een opvallende gonozoïde na 4 of 5 vertakkingen na de 
ancestrula. Peristomen loodrecht op het frontale oppervlak, alternerend, niet 
samengroeiend aan hun basis. Gonozoïden in vastgehechte koloniedelen aan 
takeinden en vertakkingen, heel convex en druppelvormig, dicht bezet met 
pseudoporiën. Weinig peristomen groeien door de gonozoïde heen. In opgerichte
koloniedelen nemen gonozoïden de gehele distale verbreding in en groeien er
veel peristomen doorheen. Gonozoïdenopening in het midden of meer distaal,
dicht bij een peristoombasis, maar er niet aan vastgehecht, slank cilindrisch en
recht.

Voorkomen:
Spoelt in België niet vaak aan op plastic (De Blauwe, 2003a). Twee kolonies 
werden gevonden in juni 2005 op schelpen van de Hinderbanken.

Entalophoroecia deflexa:
Foto 118: twee opgerichte koloniedelen, aangespoeld op plastic, Wenduine, 

2001 (JC)
Foto 119: ancestrulaire regio, Westhinderbank, 2005 (JC)
Foto 120: takeinden met gonozoïden en gonozoïdenopeningen, Westhinderbank,

2005 (JC)
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Familie Lichenoporidae

Genus Disporella

Basale plaat glad, geen open kokers die tot aan de rand lopen 
(zie Lichenopora p. 132).

Disporella hispida (Fleming, 1828)

Beschrijving: 
Kolonie vlak, komvormig met brede basale plaat voorbij de groeirand, soms 
koepelvormig, met minder duidelijke basale plaat aan de groeirand. Kolonie 
gewoonlijk 2 tot 15 mm in diameter. Samengestelde kolonies hebben meerdere
centra van waaruit zoïdenrijen uitstralen. Zoïden aanvankelijk in uitstralende
rijen, waarbij elke zoïde soms verbonden is met zijn voorganger en met de 
volgende zoïde door middel van stutten. De peristomen zelf zijn niet aaneen 
gegroeid. Het grootste deel van de peristomen groeit volledig vrij. Later gaat het
rijenpatroon verloren en staan de zoïden alternerend of onregelmatig gerang-
schikt. Het vrije deel van de peristomen varieert in lengte en neemt af naar de
rand van de kolonie. Proximale lip als een slanke stekel, vaak met één of meer 
bijkomende stekels aan elke zijde. De gaatjes, ontstaan door de stutten in de
ruimten tussen de zoïden, hebben eerst dezelfde diameter als de peristomen, 
ze worden kleiner door voortschrijdende verkalking. Gonozoïden als lobben in
centrale delen van de kolonie of tussen de zoïdenrijen, herkenbaar als effen 
kalkplaat met minuscule gaatjes. Opening een heel kort buisje.

Voorkomen: 
Op stenen en schelpen in de collectie van het KBIN. Overleden kolonies werden
gevonden op keien tussen de Hinderbanken in juni 2005. Een kolonie is aangetrof-
fen op het wrak van de Birkenfels in 2002 (Zintzen, 2007). Vaak aanwezig op 
aangespoeld plastic.
In Nederland aangespoeld op kurk in Scheveningen en Noordwijk (Lacourt, 1949).

Disporella hispida
Foto 121: op aangespoeld plastic, Wenduine, 2001 (JC)
Foto 122: gonozoïdenopening centraal in beeld, vissershaven Le Conquet 

(Bretagne), 2002 (JC)
Foto 123: kolonierand, zelfde kolonie (JC)
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132132

Genus Lichenopora

Lijkt vrij goed op Disporella hispida, maar de gonozoïdenopening is trechtervor-
mig en de basale plaat rondom de kolonie heeft open kokers tot aan de rand.
Noch Lichenopora radiata noch Lichenopora verrucaria werden in België 
verzameld maar zijn te verwachten op aangespoeld plastic. Uit Nederland is er een
melding van Lichenopora verrucaria op aangespoelde (?) hydroïden tussen 
Zandvoort en IJmuiden en op een poot van een augustinuskrab Lithodes maja te
Den Helder (Lacourt, 1949). Vermoedelijk is dit materiaal door vissers uit de 
noordelijke Noordzee meegebracht (Adema, 1991).

Foto 124: Lichenopora sp., op fuik in de haven van St-Malo, april 2005 (JC)
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Lichenopora sp. •  B: rare  
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1 a) De kolonie bestaat uit éénrijige ketens van zoïden (fig. 1). .................... 2 
b) Niet éénrijig, maar tweerijig of meerrijig (fig. 2). .................................... 7 

2 (1) a) Vertakte ketens van spoelvormige zoïden die op het substraat liggen, 
elk met een opstaand distaal deel dat lijkt op een buislamp (fig.3). .........
................................................................................................. Aetea (p. 154)

b) Niet zo. ......................................................................................................... 3 

3 (2) a) Frontaal oppervlak met een onverkalkte ovale zone (opesia) (fig. 4). ......
....................................................................................................................... 4 

b) Frontaal oppervlak volledig verkalkt, behalve de opening die gesloten 
wordt door een operculum (fig. 5). ............................................................6 

4 (3) a) Kolonie bestaat uit opgerichte, vertakte ketens van horenvormige 
zoïden, op een vastgehechte zoïdenketting (fig. 6) of een tengere vast
gehechte uitloper (fig. 7). …………………...................... Scruparia (p. 160)

b) Kolonie bestaat uit liggende buisvormige proximale zoïdendelen en 
opstaande kolenschepvormige distale zoïdendelen (fig. 8). ......................
.................................................................................Beania mirabilis (p. 236)

c) Kolonie volledig tegen het substraat liggend (fig. 9). .............................. 5

5 (4) a) Vertakkende ketens van dik verkalkte, druppelvormige zoïden. 
Het ovale frontale membraan neemt bijna de helft van de totale 
zoïdenlengte in. Geen stekels (fig. 10). ....... Pyripora catenularia (p. 180)

b) Gelijkaardig maar dunner verkalke zoïden met meestal stekels tenzij 
beschadigd. De zoïden maken een ovaal litteken in het substraat (fig. 11). 
…………………………………………............... Electra monostachys (p. 176) 

6 (3) a) Zoïden langwerpig ovaal, in onregelmatig vertakte ketens, aanliggende 
zoïden soms verbonden door korte buisjes met kleine tussenruimten 
(fig. 12). …….................................................... Plesiothoa gigerum (p. 300)

b) Zoïden spoelvormig met een lang draadvormig proximaal deel. 
De ketens vertakken in een kruisvormig patroon (fig. 13). 
……………....................................................................... Hippothoa (p. 296)

7 (1) a) Kolonie opgericht. ...................................................................................... 8
b) Kolonie een korst vormend, als liggende bladen of als klompjes, of een 

honingraatachtige structuur van opgerichte verbonden platen.............18 
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8 (7) a) Kolonie buigzaam en vertakt. Struikvormig, waaiervormig of als een 
twijgje.  (fig. 1 en 2). ................................................................................... 9 

b) Kolonie onbuigzaam, vertakt als hertengewei. Elke zoïde met een avi-
cularium op een opvallende gestekelde knobbel (fig. 3). ..........................
.................................................................... Omalosecosa ramulosa (p. 412)

9 (8) a) Kolonie stevig en wit, de takken bestaan uit tengere cilinders, verbon-
den door opvallende, geelbruine chitineuze verbindingen. Zoïden ope-
nend rondom de cilinder (fig. 4). ....................................... Cellaria (p. 254)

b) Kolonie bestaat uit 1 of 2 lagen zoïden met openingen aan 1 of 2 zijden. 
......................................................................................................................10

10 (9) a) Kolonie bestaat uit 1 laag, met openingen aan 1 zijde (fig. 5). .............11 
b) Kolonie 2-lagig, met openingen aan beide zijden (fig. 6). .....................16

11 (10) a) Avicularia aanwezig (fig. 8 en 9). …..……………......................................12 
b) Geen avicularia (fig. 7). …………………………….. Bugula neritina (p. 224)

12 (11) a) Avicularia met een brede basis met de zoïde verbonden (fig. 9). ..….... 13
b) Avicularia van het vogelkoptype, op een steeltje (fig. 8). ...................... 15 

13 (12) a) Avicularia en vibracula aanwezig (fig. 10 en 11). ....................................14
b) Geen vibracula aanwezig. Zoïden met grote, laterale avicularia, zo 

breed als zoïde (fig. 9). ................................................... Tricellaria (p. 248)

14 (13) a) Basaal oppervlak met vibracula met getande borstel (fig. 10)....................
..............................................................................................Caberea (p. 238)

b) Kleine vibracula met ongetande borstel, lateraal en in vertakkingen 
(fig.11). ..................................................................... Scrupocellaria (p. 240)

15 (12) a) Kolonietakken altijd 2-rijig, zoïden proximaal dun, distaal breed met 
ovale opesia. Zoïden met 4 tot 9 lange, gebogen stekels, aan het uit
einde van de opesia (fig 12). .............................Bicellariella ciliata (p. 234)

b) Kolonietakken 2- of meerrijig, zoïden min of meer rechthoekig met 
langwerpige opesia.  Proximale einden van de zoïden, in basaal zicht, 
duidelijk gevorkt. Stekels enkel in distale hoeken van de zoïden (fig. 13).

. ............................................................................................... Bugula (p. 212)

16 (10) a) Kolonietakken tenger, bestaande uit langwerpige zoïden in rug-tegen-
rug paren, met een ovale opesia die ongeveer de helft van de zoïden-
lengte inneemt. De kolonie lijkt op een miniatuurpopulier (fig. 14). 
............................................................................... Eucratea loricata (p. 164)

b) Kolonie vertakt, tweelagig en plaatvormig (fig. 15). ............................. 17
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17 (16) a) Zoïden urnvormig, proximale kalklaag met poriën, opesia met laterale 
stekels (fig. 1). ……………..…………………………... Electra pilosa (p. 178)

b) Zoïden tongvormig, met flinke distale stekels (fig. 2). Kolonie dik hoorn-
achtig. …………….………………………..…….........Flustra foliacea (p. 184)

c) Zoïden rechthoekig, met een paar onopvallende korte distale stekels 
(fig. 3). Kolonie papierachtig met afgeronde bladen. ................................
..........................................................................Chartella papyracea (p. 186)

d) Zoïden langwerpig rechthoekig, zonder stekels (fig. 4). Wigvormige 
bladen. ...………………............................ Securiflustra securifrons (p. 188)

18 (7) a) Frontale oppervlak met een opesia (onverkalkte zone die groter is dan 
het operculum) (fig. 5). ..............................................................................19 

b) Opesia overkoepeld door een schild van samengegroeide platte stekels 
(fig. 6). ……………………………………………………………..................... 66

c) Frontale oppervlak volledig verkalkt, behalve de opening en eventueel 
grote poriën (fig. 7). Over de frontale kalklaag kan een membraan 
liggen. ………..............................................................................................32

19 (18) a) Avicularia zijn afwezig. (Let op: de algemene Conopeum reticulum 
heeft kenozoïden die door beginners voor avicularia kunnen gehouden 
worden, foto 149!). ................................................................................... 20

b) Avicularia aanwezig, soms maar enkele per kolonie. ............................. 25 

20 (19) a) Zoïden langgerekt rechthoekig, het frontale oppervlak is volledig 
membraneus, behalve eventueel een paar afgeronde proximale knob
beltjes (fig. 8). Vormt grote leerachtige kolonies op bruinwieren. ............
......................................................... Membranipora membranacea (p. 166)

b) Niet zo of indien heel gelijkend, dan niet op bruinwieren. ................... 21 

21 (20) a) Onder het niveau van de zoïdenrand ligt vooral proximaal een kalklaag
die de opesia verkleint (fig. 9, 10 en 11, foto 144 en 198) ..................... 22

b) Opesia niet verkleind door een kalkplaat (fig. 5 en 8, foto 151). …......23

22 (21) a) De gegranuleerde kalklaag onder het membraan is variabel in grootte, 
maar vooral proximaal aanwezig. Aan de rand van de opesia is deze 
kalklaag voorzien van minuscule stekeltjes die min of meer naar het 
midden van het opesia wijzen. Nooit broedkamers (fig.10). ......................
....................................... Membranipora tenuis en M. tuberculata (p. 168)

b) De rand van de half cirkelvormige of drielobbige opesia is gaaf. 
Onopvallende broedkamers kunnen voorkomen. Grote, afgerond bult-
vormige kenozoïden komen voor tussen de zoïden (fig. 11). ………......... 
.................................................................. Ammatophora nodulosa (p. 210)
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23 (21) a) Opesia elliptisch, met smalle kalkrand waarop één of meer lage, 
afgeronde knobbels. Maximaal 4 stekels bij jonge zoïden. Broedkamer 
glad, met een rechthoekige membraneuze ruimte (fig. 1). .......................
............................................................. Crassimarginatella solidula (p. 200)

b) Opesia omringd door 17 tot 22 stekels met verdikte basis. Broedkamers 
met ruw oppervlak (fig. 2). ..……..……………..Callopora discreta (p. 192)

c) Ancestrula met 8 stekels, zoïden met 2 dikke distale stekels (fig. 3). 
Geen broedkamers. ………………....... eerstejaars Flustra foliacea (p. 184)

d) Geen broedkamers. Indien stekels aanwezig, dan niet dik. ................... 24 

24 (23) a) Bovenaanzicht zoals fig. 4. Soms kleine kenozoïden (k) tussen de zoïden,
vaak ook niet. Soms korte slanke laterale stekeltjes, vaak niet. ….............
......................................................................................... Conopeum (p. 170)

b) Bovenaanzicht zoals fig. 5. De proximale kalklaag neemt een zesde tot 
de helft van het frontale oppervlak in en kan poriën hebben. 
Indien stekels aanwezig, dan is deze aan het proximale einde van de 
opesia de meest forse. …...................................................... Electra (p. 174)

c) Bovenaanzicht zoals fig. 6. Zoïden in één of meerdere rijen, soms als een
niet aanééngesloten korst bij dichte kolonies. Lijkt op dik verkalkte 
Electra monostachys (p. 176). ……………….. Pyripora catenularia (p. 180)

25 (19) a) Avicularia klein, interzoïdaal, met lange draadvormige mandibel. 
Proximaal van de D-vormige opening liggen 2 kleine gaatjes in de 
kalklaag onder het frontale membraan (fig. 7). ..........................................
........................................................................... Setosella vulnerata (p. 252)

b) Niet zo. ........................................................................................................26

26 (25) a Opesia afgeboord door talloze dunne, puntige stekels. Avicularia 
gesteeld, knotsvormig, met terminale mandibels, lijkt op een dikkere 
stekel tussen de andere stekels (fig. 8). Niet op alle zoïden aanwezig. 
Broedkamer kapvormig en onopvallend. .....................................................
................................................................Cauloramphus spiniferum (p. 202)

b) Avicularia niet gesteeld. ............................................................................27 

27 (26) a) Avicularia op de zoïden, hun basis ligt niet op het substraat (fig. 9). .....28
b) Avicularia tussen de zoïden in, hun basis ligt op het substraat (fig.10). ... 29 

28 (27) a) Broedkamer zonder gewelfde frontale richel (fig. 11). 1 tot 4 stekels aan
het distale einde, of tot 20 gelijk verdeeld rond de ovale opesia. .............
........................................................................................... Callopora (p. 192) 

b) Broedkamer met een gewelfde frontale richel (fig. 12). Maximaal 
4 stekels aan het distale einde. Opesia drielobbig of ovaal. .......................
................................................................................. Amphiblestrum (p. 206)
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29 (27) a) Avicularium met semi-elliptische mandibel (fig. 1). ................................ 30 
b) Avicularium met gebogen puntige mandibel (fig. 2). ………………...........

…………………………………….................... Parellisina curvirostris (p. 204)

30 (29) a) Avicularium zo groot als zoïde, zeldzaam, met mediaal lateraal aan 
weerszijden een flinke stekel over het oppervlak gebogen, maar elkaar 
niet rakend. Zoïden zonder stekels, elk met 1 of 2 afgeronde knobbels 
op de proximale frontale verkalking. ...........................................................
.............................................................. Crassimarginatella solidula (p. 200) 

b) Avicularia veel kleiner dan zoïde, frequent. Zoïde draagt stekels. ....... 31

31 (30) a) Frontale membraan afgeboord door meestal 10 tot 14 korte stevige 
stekels. Broedkamers verzonken. ................................... Hincksina (p. 190)

b) Frontale membraan afgeboord door slechts 2 distale stekels. ...................
................................................................................. Flustra foliacea (p. 184)

32 (18) a) Zoïden met een ascopore (opening zonder rostrum of mandibel) 
proximaal van de opening (fig. 3, 4, 5). Kantel zonodig de kolonie om 
de loodrechte zijde van de peristoom of een proximaal bultje te inspec-
teren. (geen centrale porie zoals bij Reptadeonella violacea p. 312 en 
(fig. 6). .........................................................................................................33

b) Geen ascopore proximaal van de opening. ………………………………..36

33 (32) a) Op het frontale oppervlak heeft elke zoïde een avicularium met slank 
rostrum en mandibel. …………………………. Microporella ciliata (p. 384)

b) Zoïden zonder avicularia. …………………………………………………..... 34

34 (33) a) Ascopore halvemaanvormig (fig. 3). ……………….... Fenestrulina (p. 386)
b) Ascopore rond of ovaal (fig. 4 en 5). ………………………………………. 35

35 (34) a) Ascopore in de peristoom rond de opening (fig. 5). ...................................
…………….………………………................. Pacificincola perforata (p. 378)

b) Ascopore aan de distale zijde van een klein bultje proximaal van de 
opening (fig. 4). ……………..…………………………... Haplopoma (p. 308)

36 (32) a) Frontaal schild gelijkmatig geperforeerd (fig. 7). ................................... 37
b) Enkel marginale poriën (fig. 8), soms onopvallend, of niet geperforeerd.

..................................................................................................................... 51

37 (36) a) Avicularia afwezig. ………………………………………………………….....38
b) Avicularia aanwezig, doch soms niet op alle zoïden. ............................. 42

142

opmaak:Opmaak 1  09-03-2009  20:52  Pagina 142



ORDE CHEILOSTOMATA

143

1 2

3 4 5 6

7 8

opmaak:Opmaak 1  09-03-2009  20:52  Pagina 143



DETERMINATIESLEUTEL EN SOORTINFORMATIE

38 (37) a) Opening met een duidelijke lyrula (fig. 1 en 2). …..................................39
b) Opening zonder lyrula (fig. 3 en 4). ......................................................... 40

39 (38) a) Opening met een brede, rechthoekige lyrula en een lage, verdikte 
peristoom met een diepe medio-proximale inkeping (fig. 5). ....................
............................................................................................. Smittina (p. 338)

b) Opening met nauwe, gepunte lyrula en een brede, diepe, uitstaande 
peristoom, vooral proximaal duidelijk (fig. 6). ........................................... 
........................................................................... Phylactella labrosa (p. 348)

40 (38) a) Opening lijkt sleutelgatvormig. Dwergzoïden met kleine ronde openin-
gen verspreid tussen de zoïden (fig. 7). ……................................................. 
.......................................................................... Trypostega venusta (p. 304)

b) Opening omrand door dikke stekels (fig. 8). ...............................................
.................................................................... Phaeostachys spinifera (p. 398)

c) Opening anders. ……………………………………….................................. 41

41 (40) Maak een keuze uit de vorm van de opening en de plaats van de 
scharnierpunten uit de tekeningen hiernaast:
(9)  Watersipora complanata, breder dan lang (p. 372)
(10) Hagiosynodos latus, langer dan breed (p. 380)
(11) Hippoporina, vrijwel rond (p. 350)
(12) Pentapora fascialis, proximale rand convex (p. 354)
(13) Cryptosula pallasiana, proximale rand concaaf (p. 382)

42 (37) a) Opening met opvallende lyrula en een mediaal suboraal avicularium 
(fig. 5). ................................................................................ Smittina (p. 338)

b) Opening met sinus (fig. 4) of klokvormig (fig. 12 en 13).........................43

43 (42) a) Opening klokvormig (fig. 12 en 13). ........................................................ 44 
b) Opening met sinus (fig. 4). ....................................................................... 45

44 (43) a) Opening met convexe proximale grens (fig. 12). Broedkamers groot, 
niet altijd aanwezig. Ontwikkelt een opgerichte kolonie die op een 
honingraat lijkt. ............................................... Pentapora fascialis (p. 354)

b) Opening met concave proximale grens (fig.13). Nooit broedkamers. 
Vormt vlakke vastgehechte of onregelmatige opgerichte korsten. 
....................................................................... Cryptosula pallasiana (p. 382)

144

opmaak:Opmaak 1  09-03-2009  20:52  Pagina 144



ORDE CHEILOSTOMATA

145

sp sp

sp

l

l l

s

s

l

sp

sp

sp

sp

s

sp

sp

sp

l = lyrula
S = sinus
sp = scharnierpunten

1 2 3 4

5 6 7

8 9 10

11 12 13

opmaak:Opmaak 1  09-03-2009  20:52  Pagina 145



DETERMINATIESLEUTEL EN SOORTINFORMATIE

45 (43) a) Opening omrand door dikke stekels. Avicularia ver van de opening, 
schuin proximaal gericht. Vaak een frontale knobbel die een flinke 
chitineuze stekel draagt. Broedkamer niet geperforeerd (fig. 1). .............
.....................................................................Phaeostachys spinifera (p. 398)

b) Weinig of geen orale stekels. Avicularia geassocieerd met de opening. 
Broedkamers met frontale of marginale perforaties. ............................ 46

46 (45) a) Avicularia proximaal van de opening. Broedkamer met frontale poriën 
(fig. 2). ………………………………………………..... Schizomavella (p. 356)

b) Avicularia naast de opening, vaak aan beide zijden. Broedkamer met 
marginale poriën of met straalsgewijze plooien (fig. 3). ...........................
..................................................................................... Schizoporella (p. 374)

47 (36) a) Opening groot. Laterale poriën groot, hoekig en van elkaar gescheiden 
door ribben. Avicularia, indien aanwezig, loodrecht op het frontaal 
oppervlak, distaal op de suborale bult (fig. 4). ............................................
...........................................................................Umbonula littoralis (p. 314)

b) Niet zo. ……………………………………………………………………......... 48

48 (47) a) Broedkamers met een frontale spleet (fig. 5 en 6). .....................................
....................................................................................... Schizotheca (p. 424)

b) Broedkamers zonder spleet. ………………………………………………... 49

49 (48) a) Kolonie porseleinachtig wit. Opening met een geknobbelde of inge-
keepte peristoom (fig. 7), met conische bult of een suboraal avicularium. 
Frontaal sporadisch bijkomende avicularia, met smalle driehoekige 
mandibel. ...................………………..... Rhynchozoon bispinosum (p. 422)

b) Niet zo. ……………………………………………………………………..........50

50 (49) a) Avicularia lateraal suboraal, niet op alle zoïden aanwezig, het rostrum 
schuin gericht naar het peristoom. Broedkamers met enkele grote 
onregelmatige poriën (fig. 8). ................. Parasmittina trispinosa (p. 346)

b) Niet zo. ....................................................................................................... 51
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51 (36) a) Avicularia zijn afwezig. ............................................................................. 52
b) Avicularia komen voor op enkele of op alle zoïden, soms verborgen in 

het peristoom. ............................................................................................55

52 (51) a) Opening met goed ontwikkelde lyrula en afgeboord met 4 tot 8 stekels 
(fig. 1).………………………………................................... Escharella (p. 322)

b) Opening met binnenin aan de proximale zijde een slanke, gevorkte 
tand, die lijkt op een lyrula (fig. 2). Heel kleine kolonies op schelpen uit 
de kust. ………................................................. Escharoides bishopi (p. 316)

c) Opening zonder lyrula. ……………………………..................................... 53

53 (52) a) Zoïden licht verkalkt, worstvormig, aanliggend, maar met kleine open 
ruimten ertussen. Broedkamers ontspringen op korte, taps toelopende 
vrouwelijke zoïden (fig. 3). ............................ Celleporella hyalina (p. 302)

b) Zoïden dik verkalkt, geen ruimten tussen de zoïden. Broedkamers 
ontspringend op normale zoïden. Opening met peristoom. ................. 54

54 (53) a) Opening met hoge opstaande rand. Broedkamers en frontaal oppervlak 
met één of meer bultjes (fig. 4). …………..... Escharina johnstoni (p. 394)

b) Opening afgeboord door een diepe, uitstaande peristoom. Broedkamers
met verspreide poriën (fig. 5). ………….... Neolagenipora collaris (p. 332)

c) Opening met buisvormige peristoom. Broedkamers met een niet geper-
foreerd frontaal veldje (fig. 6). ..…..….... Lagenipora lepralioides (p. 410)

55 (51) a) Opening D-vormig. Zoïden verbonden door korte buisjes met kleine 
ruimten ertussen; elk met een klein avicularium direct distaal van de 
opening of van de broedkamer (fig. 7). .......................................................
................................................................. Chorizopora brongniartii (p. 306)

b) Anders. ....................................................................................................... 56

56 (55) a) Avicularia eenvormig, op de zoïde, bij de opening of langs de zoïden-
rand. ........................................................................................................... 57

b) Kleine en grote avicularia tegelijk aanwezig (fig. 8 tot 10). .................. 63

57 (56) a) Zoïden met voor de opening een distaal gericht avicularium en centraal 
een grote porie (fig. 11). Ancestrula 6-voudig. .….......................................
.................................................................... Reptadeonella violacea (p. 312) 

b) Geen grote centrale porie. ....................................................................... 58
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58 (57) a) Kolonie puimsteenachtig. Opening ovaal, vaak diep verzonken in een
peristoom. Op de rand van de peristoom staat een stekelige knobbel 
waarin zijdelings een avicularium zit (fig. 1). ………..... Cellepora (p. 400)

b) Niet zo. ……………………………………………………………………......... 59

59 (58) a) Opening met (on)opvallende lyrula (fig. 2) of met suborale tand (fig. 3). 
…................................................................................................................. 60

b) Opening zonder lyrula of suborale tand, wel met sinus. ....................... 62

60 (59) a) Opening groot, met proximaal op de binnenzijde een kleine tand. 
Avicularia meestal aan weerszijden van de opening (fig. 3). .....................
....................................................................................... Escharoides (p. 316)

b) Opening van normale grootte met lyrula. ……………………….............. 61

61 (60) a) Broedkamers met frontale poriën. .............................. Smittoidea (p. 342)
b) Broedkamers zonder poriën of met maximaal 4 poriën. …........................

............................................................................................... Porella (p. 334)

62 (59) a) Opening met opvallende sinus; peristoom dun en uitstaand of afwezig. 
Avicularia enkel of gepaard, distaal van de opening, of proximaal, dicht 
bij de zoïdengrens. Broedkamers niet geperforeerd (fig. 4). Kolonie een 
vlakke korst. ................................................ Escharina en Herentia (p. 390)

b) Kolonie knoestig. Opening met sinus. Peristoom draagt meestal 2 opval-
lende, cilindrische avicularia met kleine ronde mandibels. Extra inter-
zoïdale avicularia kunnen voorkomen (fig. 5). Broedkamers met een 
geperforeerd frontaal veldje. ...................................... Celleporina (p. 402) 

63 (56) a) Vormt knoestige kolonies op slakkenhuizen. Opening sleutelgatvormig 
(fig. 6). Avicularia aanwezig. ................... Hippoporidra lusitanica (p. 420)

b) Zoïdenopening anders gevormd. ............................................................. 64

64 (63) a) Opening zonder peristoom en met sinus. Avicularia met gezwollen 
lichaam aan weerszijden van de opening (fig. 7). Kolonie vlak. …............ 
..................................................................................... Buffonellaria (p. 418)

b) Opening met peristoom en sinus. Kolonie knoestig. ………..……..….... 65

65 (64) a) Eén avicularium bij de opening, extra grote avicularia komen vaak voor. 
Broedkamers met veel verspreide poriën (fig. 8). ........................................
................................................................................... Turbicellepora (p. 414)

b) Een klein avicularium op de top van een cilindrische buis aan weers-
zijden van de opening. Extra avicularia kunnen voorkomen. 
Broedkamers met een geperforeerd frontaal veld (fig. 5). …….................
........................................................................................ Celleporina (p. 402)
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66 (18) a) Stekels van het schild met spleetvormige tussenruimten (fig. 1, 2, 3). 
..................................................................................................................... 67

b) Tussen de stekels van het schild liggen enkel kleine poriën (fig. 4 tot 8). 
..................................................................................................................... 69

67 (66) a) Een korte, dikke, cilindrische stekel aan weerszijden van de opening 
(fig. 1), broedkamers en avicularia zijn nooit aanwezig. ............................
.................................................................. Aspidelectra melolontha (p. 182)

b) 2 tot 6 dunnere orale stekels (of afwezig), broedkamers en avicularia
kunnen voorkomen. .................................................................................. 68

68 (67) a) 6-12 stekels vormen het frontale schild (fig. 2). ...........................................
.............................................................................. Callopora rylandi (p. 198)

b) 16-20 stekels vormen het schild (fig. 3). …....................................................
................................................................... Membraniporella nitida (p. 260)

69 (66) a) Zoïden groot (0,7 tot 1,0 mm lang), alle costae met een porie. 
Broed kamer met 2 druppelvormige vensters (fig. 4). ..................................
.............................................................................. Figularia figularis (p. 294)

b) Anders. ....................................................................................................... 70

70 (69) a) De zoïden groeien niet tegen elkaar aan, ze zijn met elkaar verbonden 
door middel van buisjes (fig. 5), in die interzoïdale ruimte liggen ook 
kenozoïden en avicularia. ................ Distansescharella seguenzai (p. 292)

b) Anders. ……………………………............................................................... 71

71 (70) a) Opening proximaal afgeboord door een boog gevormd door het eerste 
paar costae (fig. 7, 8). ..………………………………...................................72

b) Opening duidelijk D-vormig, proximaal afgeboord door een rechte 
rand (fig. 6). …………………………………………………... Puellina (p. 272)

72 (71) a) Ancestrula met opesia. Opening met proximaal een dikke rand, vaak met
bultje (fig. 7). Broedkamer zonder avicularium. ….........Cribrilina (p. 262)

b) Ancestrula als zoïde, poriën op knobbels op de broedkamers, vaak een 
avicularium distaal op de broedkamer (fig. 8). ……........Collarina (p. 270)
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SYSTEMATISCH DEEL

Familie Aeteidae

Genus Aetea

1 a) De steel van de zoïde is niet geringd bij doorlichting. ... Aetea truncata (p. 158)
b) De steel van de zoïde is dicht geringd bij doorlichting. .................................... 2

2 a) Distaal deel van de zoïde breder dan de steel, spatelvormig en gewoonlijk 
gebogen zodat de opening neerwaarts kijkt. Opgericht zoïdendeel 0,6 tot 
0,8 mm lang. .................................................................. Aetea anguinea (p. 154)

b) Zoïden rechtopstaand, het distaal deel niet breder dan de steel. 
Het opgericht zoïdendeel 0,8 tot 1,8 mm lang. .................... Aetea sica (p. 156)

Aetea anguinea  (Linnaeus, 1758)

Beschrijving:
Kolonie wit, het vastgehechte deel vertakkend, een zoïdensteel opgericht van 
elke verwijding. De zoïdensteel is zwak maar duidelijk geringd bij doorlichting.
Het distaal deel van de zoïde draagt een frontaal membraan die 1/4 tot 1/3 van de
vrije lengte inneemt, breder dan de steel, spatelvormig, niet geringd. 
Steel gewoonlijk gebogen met het frontale membraan naar beneden gericht. 
Embryo’s worden gebroed in tere, verdwijnende broedzakken. Broedzakken 
zeldzaam. 

Voorkomen: 
In België op aangespoelde voorwerpen en riemwiervoetjes (De Blauwe, 2000b,
2000c, 2005, Vanhaelen et al., 2006). 
De oudste waarneming uit België is opgenomen in Westendorp (1843), op aange-
spoelde wieren in Blankenberge. Lacourt (1949) vermeldt het aanspoelen op kurk
in Scheveningen. Bloklander vond deze soort op aangespoeld materiaal in Neder-
land in de herfst van 1947 (Bloklander & Leenhouts, 1948).

Aetea anguinea:
Foto 125: aangespoeld op wiertje in Arcachon (Frankrijk), augustus 2001 (RV)
Foto 126: idem (RV)
Foto 127: doorgelicht (RV)
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Aetea anguinea •  B: common
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Aetea sica  (Couch, 1844)

Beschrijving: 
Kolonie als Aetea anguinea. Stelen van de zoïden lang en tenger, 
geringd bij doorlichting. Het distaal deel dat het frontale membraan draagt, 
is lichtjes breder dan de steel en is ongeveer 1/3 van de vrije lengte. 
Het opgerichte zoïdendeel is recht en langer dan bij A. anguinea. Gedroogde 
zoïden kunnen toch gebogen zijn zoals in foto 129 en foto 130 waar de mem-
braneuze zone naar boven gericht is. Bij Aetea anguinea daarentegen is de 
membraneuze zone naar het substraat gericht. Broedzakken zeldzaam.

Voorkomen:
In België op aangespoeld plastic, doch minder algemeen dan Aetea anguinea. 
Lacourt (1949) vermeldt het aanspoelen op kurk in Scheveningen.

Aetea sica:
Foto 128: op aangespoeld plastic in St-Idesbald, januari 2005 (JC)
Foto 129: idem (RV)
Foto 130: doorgelicht (RV)
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Aetea truncata  (Landsborough, 1852)

Beschrijving: 
Kolonie als Aetea anguinea. Opgerichte delen van de zoïden rechtop. 
Zoïdensteel doorprikt, niet geringd of gestreept bij doorlichting. Distaal deel
neemt 1/3 tot 1/2 van de vrije lengte in. Een gedeeltelijk vrije groeivorm komt
voor waarbij zoïden ontspringen van andere zoïdenstelen. 

Voorkomen: 
In België aangetroffen op een aangespoeld riemwiervoetje in september 2001 en
2007 en op aangespoeld plastic in St-Idesbald en Oostende in januari 2005.

Aetea truncata:
Foto 131: samen met Pyripora catenularia op aangespoeld plastic in St-Idesbald (JC)
Foto 132: gebroken opgericht zoïdendeel doorgelicht, idem (HD)

158

opmaak:Opmaak 1  09-03-2009  20:52  Pagina 158



ORDE CHEILOSTOMATA

foto 131

foto 132

159

Aetea truncata •  B: rare  

20
0 

μ
m

opmaak:Opmaak 1  09-03-2009  20:52  Pagina 159



DETERMINATIESLEUTEL EN SOORTINFORMATIE

Familie Scrupariidae

Genus Scruparia

1 a) Kruipend deel van de kolonie een keten van zoïden. Frontaal membraan 
haast parallel aan de zoïdale as. ..............................Scruparia ambigua (p. 160)

b) Kruipend deel van de kolonie een uitloper. Frontaal membraan met een hoek
op de zoïdale as. ..........................................................Scruparia chelata (p. 162)

Scruparia ambigua  (d’Orbigny, 1841)

Beschrijving:
Kolonie samengesteld uit kruipende en opgerichte, éénrijige ketens van zoïden.
Zoïden lang en tenger, met het ovale frontale membraan haast parallel aan de 
basale wand van de zoïde. Voortplantingszoïden richten zich op als frontale 
knoppen van vastgehechte of opgerichte zoïden; frontale membraan van 
voortplantingszoïden langer dan breed. Broedkamers bijna bolvormig, zelden 
breder dan hun dragende zoïde en veel korter. Ancestrula niet direct aan het 
substraat gehecht, maar vastgehecht door de eerste twee dochterzoïden, 
die ontspringen als distale en frontale knop.

Voorkomen:
In België en Nederland op aangespoelde voorwerpen of wieren (De Blauwe,
2000c; Vanhaelen et al., 2006). In Zeeland waargenomen bij Katsehoek op Noord-
Beveland op 1 februari 1968 (Heerebout, 1970) en Wissenkerke (Faasse & De
Blauwe, 2004). Het KBIN bezit twee kolonies uit 1900 en één uit 1905 die verza-
meld zijn op de Vlaamse Banken. Op hydroïden ter hoogte van Cap Gris-Nez in juli
1992 (Davoult et al., 1999).
Lacourt (1978) vermeldt het aanspoelen van Scruparia chelata langs de gehele 
Nederlandse kust, maar zijn afbeelding 2 toont Scruparia ambigua. In zijn tabel
schrijft hij ‘zoïden in lineaire rijen, eerst adherent, …’ wat weer op S. ambigua
betrekking heeft.

Scruparia ambigua:
Foto 133: zoïden op hydroïde (RV)
Foto 134: op plastic fuik in St-Malo, april 2005 (JC)
Foto 135: met opgerichte voortplantingszoïde (linksboven), op aangespoeld 

plastic te Blankenberge, december 1999 (JC)
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Scruparia chelata  (Linnaeus, 1758)
KOEHOORNMOSDIERTJE

Beschrijving:
De kolonie bestaat uit een kruipende uitloper van kenozoïden en opgerichte 
ketens van zoïden. Zoïden hoornvormig, met ovaal frontaal membraan dat daalt
naar het distaal einde van de zoïde. Voortplantingszoïden ontstaan door frontale
knopvorming op de zoïden. Het frontale membraan van voortplantingszoïden is
breder dan lang. Broedkamers bijna bolvormig, breder dan de dragende zoïde en
ongeveer even lang. 

Voorkomen: 
Twee kolonies werden verzameld op de Vlaamse Banken in 1900 en 1905 (collectie
KBIN). Er is een recente vondst op een steen bij de Westhinderpaal. Een kolonie is
in 2002 aangetroffen op het wrak van de Birkenfels en in 2004 op de Kilmore
(Zintzen, 2007). Loppens (1906) vermeldt deze soort als zeldzaam op wieren, 
stenen, schelpen en Crustacea.
Maitland (1851) vermeldt deze soort van Nederland: ‘de celletjes van dit aller-
kleinst korallijn (koe-hoorn korallijn) verheffen zich taksgewijs uit buisjes, welke
op de oppervlakte van zeewier enz. gehecht zijn; te Katwijk op Tubularia’.
In België en Nederland op aangespoeld plastic, riemwiervoetjes (De Blauwe, 2005,
Vanhaelen et al., 2006, Verkuil 1998), Bugula flabellata (de Ruijter, 2006a) en 
Bugula plumosa (de Ruijter, ongepubl.). 

Scruparia chelata:
Foto 136: op koraalwier aangespoeld in Oostende, september 2001(RV)
Foto 137: idem (JC)
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Familie Eucrateidae   

Genus Eucratea

Eucratea loricata  (Linnaeus, 1758)
TWEELINGMOSDIERTJE

Beschrijving: 
De kolonie vormt opgerichte bosjes, gehecht aan het substraat met rhizoïden. 
De kolonie lijkt op een miniatuurpopulier, ongeveer 10 tot 25 cm hoog, witachtig
bruin. Takken samengesteld uit zoïdenparen die rug-tegen-rug staan, alle paren in
dezelfde richting georiënteerd. Zoïden langwerpig, distaal breder wordend. 
Polypide met 10–14 tentakels. Stekels en avicularia afwezig. Embryo’s ontwikkelen
zich in niet-blijvende broedzakken, niet in broedkamers. Broedzakken membra-
neus, transparant en ontspringen aan het distale einde van het operculum. 

Voorkomen:
Deze soort werd in 1905 en 1908 regelmatig verzameld op de Vlaamse Banken 
in het gebied omlijnd door 51°22’Noord, 51°27’Noord, 2°25’Oost en 2°31’ Oost
(collectie Gilson in het KBIN) (De Blauwe et al., 2006). Loppens (1906) vond 
deze soort algemeen sublitoraal. Maitland (1851) meldt deze soort van het strand
van Domburg, Lacourt (1949) voegt er Scheveningen, Den Helder en op een
trawler in IJmuiden aan toe.
Een aangespoelde kolonie werd aangetroffen in Wissant (Noord-Frankrijk) 
op 5 augustus 1987 (De Grave & d’Udekem d’Acoz, 1988). Geen recente waar-
nemingen.

Eucratea loricata: 
Foto 138: Noorwegen, 2004 (RV)
Foto 139: Noorwegen, 2004 (JC)
Foto 140: Noorwegen, 2004 (RV)
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Superfamilie Membraniporoidea

Membranipora en Conopeum worden gemakkelijk verward. Ze kunnen onder-
scheiden worden door de ancestrula, die enkel is bij Conopeum en dubbel bij
Membranipora. De ancestrulaire regio ontbreekt echter dikwijls. Vergelijking van
de ecologische gegevens van elke soort geeft een goede indicatie voor determina-
tie. Membranipora membranacea komt voor als uitgebreide kolonies op bladeren
van Laminaria en kleinere kolonies op Fucus serratus. M. tenuis komt voor op 
stenen en schelpen uit de kust.
Conopeum vormt kolonies op harde substraten of op estuariene planten en wordt
niet verwacht op bruinwieren. Conopeum seurati is beperkt tot water met laag
zoutgehalte. Conopeum reticulum komt voor in brak water en in zee. C. reticulum
kan herkend worden door de aanwezigheid van kenmerkende kenozoïden, deze
kenozoïden zijn echter in onze streek vaak afwezig. Voorzichtigheid is geboden
om Conopeum niet te verwarren met Electra monostachys of Electra crustulenta.

Familie Membraniporidae

Genus Membranipora

Membranipora  membranacea  (Linnaeus, 1767)  
LEDERMOSDIERTJE  (fijne vliescelpoliep)

Beschrijving: 
De kolonie vormt een uitgebreide, leerachtige bedekking op bruinwieren. Zoïden
rechthoekig, met knobbeltjes of korte stekels, waarvan de top niet verkalkt is, op de
hoeken. Het membraan bedekt het gehele frontale vlak. Kolonie flexibel, zodat ze
zich kan vasthechten aan zeewier zoals Laminaria, zonder te breken als de bladeren
bewegen in de golven. « Torenzoïden » waar het frontale membraan opwaarts 
gericht is als een buis, kunnen aanwezig zijn. Polypide met ongeveer 17 tentakels.

Voorkomen: 
Leeft enkel op bruinwieren. In België aangespoeld op knotswier, riemwiervoetjes
en Laminaria. Alle gereviseerde kolonies in de collectie van het KBIN bleken 
andere soorten te zijn! Bijgevolg kan M. membranacea niet als inheems in België
beschouwd worden. Kwam (komt?) in de Oosterschelde voor van Colijnsplaat tot
Yerseke (Faasse & De Blauwe, 2004).
Spoelt langs de gehele kust van Nederland aan op zeewier (Lacourt (1978), de
Ruijter (2007, 2008)). 

Membranipora membranacea:
Foto 141: met torenzoïden op bruinwier (Damgan, Bretagne, 2006) (HD)
Foto 142: op bruinwier (Damgan, Bretagne, 2006) (HD)
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Membranipora tenuis  Desor, 1848

Beschrijving:
De kolonie vormt een korst op stenen of schelpen uit de kust. Vaak groeien meer-
dere lagen over elkaar en vormen zo een dikke korst op het substraat. Zoïden
rechthoekig tot achthoekig. Onder het frontale membraan ligt een kalkplaat die
vooral proximaal goed ontwikkeld is, maar ook lateraal. Deze kalkplaat is 
gegranuleerd en zijn rand met de opesia is fijn getand. De grootte van de opesia
is variabel. Bij de zoïdenhoeken kunnen kleine stekelachtige knobbels voorkomen. 

Voorkomen: 
In de periode 1899-1914 verzamelde Gustave Gilson meerdere kolonies op de
Vlaamse Banken. Jammer genoeg bleven ze onherkend tot 2005 (De Blauwe et al.,
2006). Leeft op stenen en schelpen tussen de Goote- en de Thorntonbank 
(Kerckhof & De Blauwe, 2006), de Kwintebank, de Hinderbanken en voor Zeeland. 
Lacourt (1949) meldt dat deze soort dikke lagen vormt op schelpen, vindplaatsen
waren de Westhinder, Scheveningen, Katwijk, Noordwijk. Onbegrijpelijk is de 
vermelding in de determinatietabel van Lacourt (1978): ‘langs de gehele kust 
talrijk, veel op zeewier!’
Op het strand kunnen aangespoelde of opgespoten kolonies voorkomen, zoals 
op de binnenzijde van verkleurde kokkels in Oostende, Knokke, Nieuwvliet, 
Domburg en Westkapelle. 

Membranipora tuberculata  (Bosc, 1802)

Beschrijving:
Lijkt op M. tenuis maar de proximale kalkplaat is minder groot, op de zoïdenhoe-
ken kunnen de stekelachtige knobbels vrij lang en schuin proximaal gericht zijn.

Voorkomen:
Deze (sub)tropische soort spoelde aan op plastic op 25 november 2008 tussen 
Zeebrugge en Blankenberge.

Membranipora tenuis:
Foto 143: in een kokkel van de Kwintebank, 2004 (RV)
Foto 144: dubbele ancestrula en begin van een kolonie in een kokkel van de 

Kwintebank, 2004 (JC)
Membranipora tuberculata:
Foto 145: op aangespoeld plastic, Zeebrugge, november 2008 (HD)
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Membranipora tenuis •  S: localy common (shell and gravel beds)
Membranipora tuberculata  • B: rare
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Familie Electridae

Genus Conopeum

1 a) Marien of estuarien. Frontale verkalking aanwezig, doch gereduceerd. 
Stekels, indien aanwezig, geplaatst rond de frontale zone; vaak een paar 
driehoekige kamers (kenozoïden) aan het distale einde van elke zoïde; op 
harde substraten. .................................................. Conopeum reticulum (p. 170)

b) Enkel in brak water. Frontale verkalking praktisch afwezig. Stekels beperkt 
tot een klein paar aan het distale einde van de zoïde; kenozoïden zeldzaam en
niet in paren; vaak op planten in riviermonden. .....Conopeum seurati (p. 172)

Conopeum reticulum  (Linnaeus, 1767)
ZEEKANTWERK (zeevitrage)

Beschrijving: 
De kolonie vormt een gaasvormige korst. Zoïden vlak, rechthoekig of veelhoekig.
Laterale wanden sterk verkalkt. Frontaal oppervlak grotendeels membraneus,
opesia elliptisch. In de terminale wand zit een grote septula (poreuze zone waar
zoïden met elkaar in verbinding staan), gesteund door verdikte verticale verkal-
king (foto 148). Deze verticale stutten komen niet voor bij C. seurati. Rond de ope-
sia kunnen kleine stekels zitten, dun en puntig en overhellend over het frontaal
membraan. Kenmerkend is de aanwezigheid van een paar driehoekige kenozoï-
den aan het distale einde van elke zoïde, met ronde of driehoekige opesia. Soms
zijn de kenozoïden niet of onduidelijk aanwezig, wat verwarring met andere soor-
ten in de hand werkt. Soms zijn de beide kenozoïden vergroeid tot een balkje.
Polypide met 10 of 11 tentakels. Avicularia komen niet voor, hoewel beginners de
kenozoïden als avicularia kunnen aanzien. Broedkamers komen niet voor. Ance-
strula enkel. Vaak verward met Membranipora membranacea die enkel op grote
bruinwieren groeit. In België en Nederland ontbreken die kenozoïden in vele ge-
vallen. In dit geval is het moeilijk de soort van Conopeum seurati en Electra 
monostachys of Electra crustulenta te onderscheiden. Op de binnenzijde van kok-
kels komt vaak een stervormig groeipatroon voor als bij Electra monostachys.

Voorkomen:
Heel algemeen in België en Nederland langs en uit de kust en in de riviermonden
tot Zijpe en Terneuzen. Langs de kust vooral op mosselen, ook op krabbenschil-
den, uit de kust vooral aan de binnenzijde van kokkels en op stenen. Vaak aanwe-
zig op aangespoeld plastic.

Conopeum reticulum
Foto 146: jachthaven Zeebrugge, 2008 (MD), met het blote oog niet te onderschei

den van Electra pilosa die gelijkaardige korsten op mosselen vormt !
Foto 147: sommige kenozoïden zijn vergroeid tot een balkje (JC) 
Foto 148: terminale wand met grote septula, gesteund door verdikte verticale 

verkalking (JC)
Foto 149: zoïden met stekeltjes rond de opesia (RV)
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Conopeum seurati  (Canu, 1928)

Beschrijving: 
Korstvormige kolonie, de vorm wordt bepaald door de aard van het substraat; 
op platte oppervlakken vormt ze leerachtige bladen, op onregelmatige richt ze
zich vaak op in tweelagige lobben, zoals op plantenstengels. Zoïden typisch 
langwerpig rechthoekig, vorm en grootte varieren volgens het substraat.
Verkalking dunner dan bij C. reticulum. Frontale verkalking veel meer geredu-
ceerd, aanwezig als kleine driehoekige plaatjes in de hoeken van de zoïde en een
nauwe, korrelige rand binnen de opgerichte laterale wanden; geen overwelvende
strook zoals bij C. reticulum. Stekels heel variabel, meestal een enkel klein paar
aan het distale einde van de zoïde, vaak afwezig, zelden lang en gebogen. 
Op verstoorde plaatsen kunnen kenozoïden voorkomen; ze zijn meestal langwer-
pig, driehoekig, onregelmatig geplaatst en nooit in paren aan het distaal einde
van de zoïde. Polypide met 12 tot 14 tentakels. Lijkt vaak erg op Electra crustu-
lenta, zie p. 174. Het operculum is behalve de bruine rand doorschijnend, terwijl
bij E. crustulenta het operculum helemaal ondoorschijnend is.

Voorkomen: 
Op rietstengels en andere substraten. Verdraagt zeer lage saliniteit en tolereert
heel grote fluctuaties in de concentratie. Er zijn tal van vindplaatsen in het 
Deltagebied (Faasse & De Blauwe, 2004). Daarbuiten gemeld van Texel in 1966 
(Jebram, 1968), Oostvoornse Meer (de Kluijver, 1997), de jachthaven en het 
binnenspuikanaal in IJmuiden (Faasse & De Blauwe, 2004).
In België veel minder algemeen en vermoedelijk sterk achteruit gegaan door 
vervuiling en biotoopverlies. In augustus 2005 is een kolonie aangetroffen op hout
in de achterhaven van Zeebrugge.

Conopeum seurati: 
Foto 150: op rietstengel, Nieuwpoort (2006) (HD)
Foto 151: op oester op de sluisdeur van de haven van Vlissingen, mei 2000 (RV)
Foto 152: SEM-foto van dezelfde kolonie (JC)
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Genus Electra

1 a) Frontale verkalking met veel poriën. ……….………......... Electra pilosa (p. 178)
b) Frontale verkalking niet geperforeerd. .............................................................. 2 

2 a) Frontale verkalking slechts ¼ van de lengte. Proximale stekel kort en dik, 
andere stekels afwezig. Operculum verkalkt, als een ondoorschijnende half
cirkelvormige klep. ....................................................Electra crustulenta (p. 174)

b) Frontale verkalking ongeveer ½ van de lengte. Stekels aan- of afwezig. 
Operculum niet verkalkt. .......................................Electra monostachys (p. 176)

Electra crustulenta  (Pallas, 1766)
PALINGBROOD

Beschrijving: 
Kolonie korstvormend, wit. Zoïden langwerpig, rechthoekig of ovaal, gescheiden
door smalle groeven. De frontale verkalking omvat minder dan ¼ van de totale
lengte. Een smalle fijn gekorrelde kalkrand strekt zich uit rond de proximale helft
van de elliptische opesia. Operculum heel opvallend, licht verkalkt en zichtbaar als
een ondoorschijnende structuur. Laterale stekels afwezig; de mediale proximale 
stekel is een lage chitineuze kegel bovenop een verkalkte bult; later kan de top 
verkalken. In brakwatermeren in Nederland vormt ze ‘groeiende stenen’. 
Vaak groeien in deze stenen E. crustulenta en C. seurati over elkaar heen. 
In Nederland komen zoïden voor met weinig frontale verkalking en zonder stekel,
waardoor het onderscheid tussen beide soorten moeilijk is. Het operculum is het
duidelijkste kenmerk, zie bij C. seurati.

Voorkomen: 
Op vele substraatsoorten. Gelimiteerd tot estuarine habitats. De ‘groeiende stenen’
kregen de naam kaaskens, ziltsteen, zouterik en palingbrood. Een diepe kreek bij
Zierikzee, ontstaan in 1576 ten gevolge van overstromingen tijdens het Spaanse
Beleg, wordt op een kaart uit 1673 ‘Kaaskenswater’ genoemd. Bijma & Boekschoten
(1985) geeft een verspreidingskaart van de ‘groeiende stenen’ in Zuidwest-Neder-
land. In Nederland zijn vindplaatsen bekend van de gehele kuststreek, zowel bin-
nen- als buitendijks (Faasse & De Blauwe, 2004). In België recent aangetroffen in
het brakke deel van de Oostendse haven, in de jachthaven van Zeebrugge, in het
Nieuw Bedelf in Nieuwpoort en bij de jachthaven van Doel in de Westerschelde.

Opmerking:
Determineer kolonies die als palingbrood groeien nooit met het blote oog, bekijk
steeds met voldoende vergroting het operculum om zekerheid te hebben.

Electra crustulenta: 
Foto 153: op boomschors Den Inkel, Zeeland, 2001 (RV)
Foto 154: zoïden zonder proximale stekel (JC)
Foto 155: zoïden met proximale stekel en verkalkt operculum (RV)
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Electra monostachys  (Busk, 1854)

Beschrijving:
Kolonie vormt een stervormige korst. Zoïden vlak, langwerpig, proximaal smaller.
Frontale verkalking 1/4 tot 1/3 van het oppervlak, glad, zonder poriën. Ovale tot
elliptische opesia. Operculum met een dunne marginale verharding. Het aantal
stekels varieert aanzienlijk; meest constant is de mediale proximale stekel, die dun
is, puntig en gebogen over het frontale membraan. Een paar even tengere maar
rechte stekels staan aan het distaal einde van de opesia. 4 tot 6 paar korte, 
gebogen stekels kunnen staan rond het frontale membraan, maar ze zijn vaak 
afwezig. Onregelmatige kenozoïden kunnen voorkomen waar buurkolonies of
takken van dezelfde kolonies in contact komen. Aan de binnenzijde van schelpen
vormen de zoïden vaak een ovaal litteken. Jonge kolonies van Conopeum 
reticulum lijken op Electra monostachys doordat de eerste zoïden in een enkele rij
in tegenovergestelde richting van de ancestrula weggroeien en proximaal frontale
verkalking hebben. Een goed onderscheid is het feit dat bij Electra monostachys
de zoïden een litteken maken in het substraat, wat niet gebeurt bij Conopeum 
reticulum.

Voorkomen:
Meestal op stenen of de binnenzijde van schelpen, vaak samen met Aspidelectra
melolontha. Komt voor in zee en in riviermondingen. Levend verzameld op 
schelpen op de Kwintebank en op de Hinderbanken. Uit Nederland zijn er meldin-
gen van Texel (Mulder, 1983), van schelpenbanken bij Terschelling en Vlieland
(Dankers & Van Moorsel, 2001), ten zuidwesten van Terschelling en ten westen van
Schouwen (Jebram, 1968) en van bij het Goesse Sas en van de Westerschelde
(Faasse & De Blauwe, 2004). In maart 2008 op een dakpan in de getijdenpoel in
Kattendijke. Spoelt zelden aan op plastic.

Electra monostachys:
Foto 156: beschadigde kolonie op schelpklep (Kwintebank, 2004), typisch groei -

patroon en littekens van verdwenen zoïden (RV)
Foto 157: op schelpklep (Kwintebank, 2004), zoïden met stekels (JC)
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Electra pilosa  (Linnaeus, 1767)
HARIG MOSDIERTJE (harige vliescelpoliep)

Beschrijving: 
De kolonie vormt een korst. Bij gebrek aan substraat vormt de kolonie opgerichte
bladen van rug-aan-rug groeiende zoïden. De dunne doorschijnende frontale 
verkalking neemt tot de helft van het frontale oppervlak in. Opvallend en ken-
merkend zijn de grote ronde poriën. 4 tot 12 (vaak 9) stekels rond de ovale opesia.
De proximale stekel is altijd aanwezig, doorgaans langer dan andere stekels en
soms 2 tot 3 x zo lang als de zoïde. In dit geval ziet de kolonie er harig uit. 
Operculum transparant, met een dunne chitineuze verharding.

Voorkomen: 
Loppens (1906) en de collectie in het KBIN getuigen dat deze soort ook vroeger
heel algemeen was. Groeit op zowat alles: stenen, schelpen, hydroïden, plastic,
wieren, andere mosdiertjes. Beslist de algemeenste soort in het gebied. Heel alge-
meen in België en Zeeland op strandhoofden en in jachthavens, ook uit de kust op
stenen, schelpen en scheepswrakken (Zintzen, 2007), ook in binnenwater zoals de
achterhaven van Zeebrugge en het Sas van Goes. Korstvormige kolonies zijn vaak
aanwezig op aangespoeld materiaal zoals plastic en riemwiervoetjes. Het lijkt
erop dat het aanspoelen van losse opgerichte koloniedelen steeds minder vaak
optreedt. 

Opmerking:
Electra pilosa en Conopeum reticulum zijn in België en Nederland de twee soorten
die op het strand het vaakst aanspoelen. Met het blote oog is het onderscheid met
veel moeite te zien. Het is beter een handloep (10 x) te gebruiken. Electra pilosa
heeft proximaal een beetje frontale verkalking en vaak een lange proximale 
stekel, Conopeum reticulum heeft beide kenmerken niet.

Electra pilosa:
Foto 158: opgericht koloniedeel, los aangespoeld in Zeebrugge, 1998 (RV)
Foto 159: korstvormige kolonie op bruinwier in Audresselles (Frankrijk), 2006 (HD)
Foto 160: zoïden met korte proximale stekel (RV)
Foto 161: zoïden met lange proximale stekel (JC)
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Genus Pyripora

Pyripora  catenularia (Fleming, 1828)

Beschrijving: 
De kolonie vormt lange ketens van zoïden, vertakkend over het substraat. 
Zoïden langwerpig. Frontale verkalking ongeveer ½ van de zoïdenlengte, proxi-
maal snel taps toelopend; glad, fijnkorrelig en zonder poriën, enkele ondiepe
dwarse groeven of richels kunnen voorkomen. Operculum met een distale margi-
nale verharding, geplaatst aan het distale einde van het frontale membraan. 
Ze groeien over hindernissen maar niet over elkaar, dan wordt een kenozoïde 
gevormd. Lijkt vrij goed op stekelloze Electra monostachys doch de verkalking is
dikker.

Voorkomen:
In België gevonden in december 2000 op een aangespoelde schoenzool en 
op aangespoeld plastic in september 2001 (De Blauwe, 2003a), najaar 2004 
(De Blauwe, 2005) en januari 2005.

Pyripora catenularia:
Foto 162: op aangespoeld plastic (Wales, april 2001) (RV)
Foto 163: zelfde kolonie (JC)
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Genus Aspidelectra

Aspidelectra melolontha  (Landsborough, 1852)

Beschrijving:
De kolonie vormt een gelobde, waaiervormig of bossig vertakte korst, karakteris-
tiek aan de binnenkant van schelpen. Zoïden in regelmatige lineaire rijen die 
frequent vertakken, gescheiden door diepe groeven. Laterale wanden en frontale
verkalking licht verkalkt en glad. Frontaal membraan, behalve het operculum, 
verborgen achter een convex, mandvormig schild van brede afgeplatte stekels die
langs de middellijn van de zoïde samengroeien. Twee korte, dik cilindrische stekels
aanwezig, elk aan een kant van de opening. Een derde kan toevallig aanwezig
zijn aan het proximale einde van het frontale schild. Polypide met 9-10 tentakels.

Voorkomen:
Vaak samen met Electra monostachys. Wordt gevonden op stenen en in schelpen
en kan talrijk voorkomen aan de binnenkant van lege oesters, mosselen en 
kokkels op de Vlaamse Banken. 
Langs de gehele Nederlandse kust, in de Westerschelde en de Oosterschelde 
(Lacourt, 1978). Te vinden op het strand na zandsuppleties (Knokke, Oostende) en
in Nederland in Nieuwvliet en van Westkapelle tot Domburg, meestal op oude
kokkelschelpen.

Aspidelectra melolontha
Foto 164: op kokkel van de Kwintebank, 2004, typisch groeipatroon (JC)
Foto 165: zelfde kolonie, zoïden met en zonder proximale stekel (JC)

opmaak:Opmaak 1  09-03-2009  20:52  Pagina 182



ORDE CHEILOSTOMATA

foto 165

foto 164

183

1 
m

m
20

0 
μ

m

Aspidelectra melolontha •  S: common

opmaak:Opmaak 1  09-03-2009  20:52  Pagina 183



DETERMINATIESLEUTEL EN SOORTINFORMATIE

184

Superfamilie Flustroidea

Familie Flustridae

Genus Flustra

Flustra foliacea  (Linnaeus, 1758) 
BREEDBLADIG MOSDIERTJE (bladachtig hoornwier)

Beschrijving:
Het eerste jaar vormt zich een éénlagige korst op het substraat. Het tweede jaar
begint de groei van tweelagige opgerichte bladen. Groei van maart tot septem-
ber. De winterrust veroorzaakt groeilijnen op de bladeren. Twaalf jaar oude 
kolonies werden gemeld. De kolonie vormt een flexibel wierachtig bosje tot 20 cm
hoog, typisch bladachtig en eindigend in afgeronde lobben. Licht grijsbruin, 
indien vers met citroengeur. Zoïden van de tweelagige bladen zijn tongvormig. 
4 tot 5 korte dikke distale stekels, versmald aan de basis en knotsvormig. Avicula-
ria half zo groot als een zoïde; proximaal deel driehoekig, met frontaal mem-
braan, distaal deel halfcirkelvormig en opgericht met kapachtig rostrum en een
sterk gechitiniseerde mandibel. Broedkamers in dode kolonies verzonken in de
distale zoïde, in levende kolonies als een onopvallende, halvemaanvormige kap
distaal van de ouderzoïde, zijn opening gescheiden van de zoïdenopening, distaal
van het operculum. Zoïden van de éénlagige korst lijken vrij goed op Conopeum
reticulum, zonder kenozoïden en met twee flinke distale stekels die langer zijn
dan bij M. membranacea. Polypide met 13-14 tentakels.
Op schrale verstoorde bodems vormen ze een rijke microhabitat met Bugula 
flabellata, Scrupocellaria reptans en Crisia eburnea als dominante epizoïten 
(Stebbing, 1971a). Stebbing (1971b) noemt 25 mosdiersoorten die op Flustra 
foliacea gevonden zijn.

Voorkomen: 
Sublitoraal en meestal op ruwe bodems met sterke stroming. Uit het talrijke 
materiaal bewaard in het KBIN blijkt dat deze soort in het begin van de 20e eeuw
heel algemeen voorkwam op de Vlaamse Banken, maar tijdens een campagne in
juni 2005 werd geen enkele kolonie meer aangetroffen op de Hinderbanken 
(De Blauwe et al., 2006). Een jonge kolonie op een steen werd voor Zeebrugge op-
gevist in juli 2001. Losse opgerichte koloniedelen spoelden vaak aan na stormen,
zij waren het substraat voor een tiental andere mosdiersoorten (Loppens, 1906).
Flustra foliacea spoelt steeds minder vaak aan op het strand, een sterke achteruit-
gang werd al gemeld in Lacourt (1978): ‘was talrijk langs de gehele Nederlandse
kust, schijnt niet veel meer voor te komen’.

Flustra foliacea
Foto 166: aangespoeld opgericht koloniedeel (Zeebrugge, 1998) (MD)
Foto 167: zoïden en avicularia in opgericht koloniedeel (JC)
Foto 168: eerstejaars kolonie met ancestrula (linksonder), op aangespoeld plastic 

Northumberland (JC)
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Genus Chartella

Chartella papyracea  (Ellis & Solander, 1786)
SMALBLADIG MOSDIERTJE

Beschrijving:
De kolonie vormt een witachtig, delicaat bosje tot 3 cm hoog. Lijkt op miniatuur
van Flustra foliacea. De smalle bladen zijn tweelagig. Zoïden rechthoekig 0,5 x 0,2
mm. Wanden dun, licht verkalkt; een korte dikke stekel op de distale hoeken van
de zoïde. Operculum licht gechitiniseerd, met een dunne marginale verharding.
Avicularia komen niet voor. Broedkamers verzonken, zichtbaar als een kleine 
gewelfde kap, zijn opening distaal van het operculum. Embryo’s bleek oranje.

Voorkomen: 
Voor de Belgische kust werd een kolonie verzameld in 1899, 1900 en 1905
(collectie KBIN). In die periode werden ook vele kolonies uit het Kanaal opgevist.
Recent is een kolonie aangespoeld op een visnet in Oostende. 

Opmerking:
Er zijn geen oude literatuurgegevens gevonden van Chartella papyracea, wel van 
‘Flustra securifrons’. Dit ligt aan de toen beschikbare determinatiesleutels van
Marcus (1940), Loppens (1948) en Lacourt (1978) waarin Chartella papyracea niet is
opgenomen. Zie ook Securiflustra securifrons (Pallas, 1766), beide soorten lijken
sterk op elkaar. Het is aannemelijk dat het overgrote deel van de meldingen van
Flustra securifrons eigenlijk Chartella papyracea betreft. 
‘Flustra securifrons’ was tamelijk zeldzaam op stenen en schelpen een eind uit de 
Belgische kust (Loppens, 1906). In Nederland algemeen (Maitland, 1897), langs de 
gehele kust maar steeds veel minder talrijk (Lacourt, 1978).

Chartella papyracea:
Foto 169: verzameld op een steen in St-Jacut (Bretagne), april 2005 (RV)
Foto 170: typische vorm van een bladuiteinde (JC)
Foto 171: haven Le Conquet, juni 2002, zoïden zonder broedkamers (RV)
Foto 172: zoïden met broedkamers (JC)
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Genus Securiflustra

Securiflustra securifrons (Pallas, 1766)
WIGBLADIG MOSDIERTJE

Beschrijving:
De kolonie vormt een witachtig bosje tot 10 cm hoog. Bladen vaak wigvormig met
hoekige top. Zijbladen ontspringen op laterale kenozoïden. Zoïden rechthoekig,
lang en smal, 0,7 tot 1,1 mm lang en 0,14 tot 0,2 mm breed. De distale hoek van
de zoïde draagt geen stekel. De bladrand is omzoomd door een rij kenozoïden.
Avicularia zitten tussen de zoïden in de zoïdenrijen, ze zijn vierhoekig, met 
verhoogd en verdikt rostrum en halfcirkelvormige, bruine mandibel. Broedkamers
bolvormig en verzonken.

Voorkomen:
Securiflustra securifrons (Pallas, 1766) is een noordelijke soort die hier niet 
verwacht wordt. In het KBIN is er één kolonie aanwezig, opgevist in het Kanaal 
op 7 februari 1906 op 28 à 34 m diepte op het traject 50°45’N-1°3’O tot 50°46’
N-1°9’O. Alle andere stalen in het KBIN die als S. securifrons gelabeld waren, 
zijn in feite Chartella papyracea. 
Op 12 maart 2003 spoelde een plastic stoeltje aan op Vlieland, daarop werden 
ongeveer 20 kolonies aangetroffen die als S. securifrons werden gedetermineerd
(de Ruijter, 2003a). Dit materiaal dat Chartella papyracea kon geweest zijn, 
is niet bewaard gebleven. 

Securiflustra securifrons:
Foto 173: los aangespoeld, Newton-by-the-Sea, Northumberland, april 2002 (RV)
Foto 174: idem, zoïden en enkele avicularia (RV)

(fijn hoornwier)
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Genus Hincksina

Hincksina flustroides subsp. crassispinata Calvet

Beschrijving: 
De kolonie vormt lichtbruine cirkelvormige of gelobde korstjes op stenen en 
schelpen. Zoïden ovaal, wanden dik, gekorreld en fijn gekanteeld langs de rand.
Frontale verkalking miniem, glad, vaak verborgen door een avicularium. 
10 tot 14 stekels op regelmatige afstanden rond de opesia. Avicularia tussen 
de zoïden in, rechthoekig, distaal wat opgericht, met een halfcirkelvormige 
mandibel. Broedkamers bolvormig, verzonken in de distale zoïde, de rand licht
boven het niveau van het frontale membraan, de opening distaal van het 
operculum.

Voorkomen: 
In België zelden op aangespoeld plastic gevonden: 19 februari 1999 en 
11 februari 2000 te Zeebrugge en op 4 maart 2000 in De Haan. In juni 2005 werd
een overleden kolonie opgevist op een schelp van de Hinderbanken.

Hincksina flustroides subsp. crassispinata
Foto 175: op aangespoeld plastic Zeebrugge, 2000 (JC)
Foto 176: op aangespoeld plastic Zeebrugge, 2000 (RV)
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foto 175

foto 176
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Hincksina flustroides subsp. crassispinata •  S: rare - B: rare
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Superfamilie Calloporoidea

Familie Calloporidae

Genus Callopora

1 a) 4 stekels aan distale einde van jonge zoïden, slechts 1 of 2 later overblijvend; 
2 stekels bij fertiele zoïden, 1 of beide kunnen fel vergroot zijn. 
....................................................................................Callopora dumerilii (p. 194)

b) Meer dan 4 stekels, meestal minstens 8 rond de opesia. .................................. 2

2 a) 8-12 stekels, breed en afgeplat, over de frontale membraan en samen-
komend in het midden; 2 paar opgerichte distale stekels. ..................................
....................................................................................... Callopora rylandi (p. 198)

b) Stekels rond de opesia soms over de membraan, maar niet afgeplat en niet 
samenkomend in het midden. .............................................................................3

3 a) Opesia omringd door 17–22 dunne stekels, gebogen over het frontaal opper-
vlak. Avicularia afwezig. ............................................ Callopora discreta (p. 192)

b) 8-11 stekels; recht, dik en cilindrisch. Avicularia op het proximaal deel van 
de zoïde. .......................................................................Callopora lineata (p. 196)

Callopora discreta  (Hincks, 1862)

Beschrijving: 
Vormt heel kleine korstjes, meestal minder dan 50 zoïden. Zoïden ovaal, klein, 
gescheiden door diepe groeven. Laterale wand verdikt en licht uitstekend als een
rand rond de opesia, met 17-22 korte, dunne, puntige stekels; 2 meest distale 
gewoonlijk opgericht of licht naar buiten gebogen, de rest sterk gebogen over het
frontale membraan. Stekelbasis stevig verdikt. Avicularia afwezig. Broedkamers
ongeveer bolvormig, dik verkalkt, met een ruw oppervlak. 

Voorkomen:
In 2004 en 2005 werden levende kolonies ontdekt op de Kwintebank en overleden
kolonies op de Hinderbanken, er waren geen voorgaande meldingen van de
Noordzee. In de collectie van het KBIN is een kolonie aangetroffen op een schelp
die Gilson opviste in 1905 op de Hinderbanken.

Callopora discreta:
Foto 177: kolonie op kokkel van de Kwintebank, 2004 (JC)
Foto 178: zoïden met broedkamers (Kwintebank, 2004) (JC)
Foto 179: zoïden met afgebroken stekels (Kwintebank, 2004) (RV)
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foto 177 foto 178

foto 179
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Callopora discreta •  S: localy common (empty shells on seafloor)
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Callopora dumerilii  (Audouin, 1826)

Beschrijving:
Vormt brede onregelmatige korsten. Zoïden ovaal, soms proximaal verbreed. 
Gescheiden door diepe groeven. Frontale verkalking klein, driehoekig, glad en
glasachtig. 4 (zelden 6) stekels aan het distale einde van de zoïde; distaal paar
klein, puntig en opgericht, meestal ontbrekend, vooral in de nabijheid van een
broedkamer, proximaal paar altijd aanwezig, 1 of beide kunnen sterk verlengd en
verdikt zijn, recht of gebogen, opstaand of gedrapeerd over het frontale opper-
vlak. Avicularia klein, geplaatst op de frontale verkalking, met puntig rostrum,
vaak afwezig. Broedkamers bolvormig met fijn gekorreld oppervlak. Kolonies 
zonder broedkamer kunnen verward worden met Amphiblestrum auritum. Eieren
en embryo’s oranje.

Voorkomen: 
Levende kolonies werden in 2005 aangetroffen op keien tussen de Hinderbanken.
Leeft ook op kalkkokerwormen op boeien op zee (mond. med. F. Kerckhof). 
In Zeeland leeft deze soort bij het Goesse Sas en aan de noordzijde van de 
Zeelandbrug (Faasse & De Blauwe, 2004) en op de Klaverbank (pers. med. G. van
Moorsel). In België op aangespoelde voorwerpen en riemwiervoetjes 
(De Blauwe, 2005).

Callopora dumerilii
Foto 180: op aangespoeld plastic (JC)
Foto 181: op aangespoeld plastic (JC)
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foto 181

foto 180
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Callopora dumerilii •  S: localy common (gravel beds and Zeeland)
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Callopora lineata  (Linnaeus, 1767)

Beschrijving:
Vormt een onregelmatige korst. Zoïden rechthoekig tot onregelmatig veel-
hoekig, gescheiden door ondiepe groeven. Laterale wanden opgericht als een
rand rond de langwerpig ovale opesia, 8 tot 11 (zelden 6-14) rechte, dik cilindri-
sche stekels. Avicularia verschillend georiënteerd, op het proximaal deel van de
zoïde. Broedkamers heel opvallend, bolvormig, fijnkorrelig; frontaal met een
groot onverkalkt oppervlak. Embryo’s roze of oranje.

Voorkomen: 
In 1908 is een exemplaar gedregd net ten noorden van Cap Gris-Nez (collectie
KBIN). In België op aangespoelde voorwerpen en vooral op riemwiervoetjes 
(De Blauwe, 2000c en 2005; Vanhaelen et al., 2006).
In Nederland aangetroffen op schelpen, wieren, stenen en kurk in Schouwen, 
Ter Heyde, Scheveningen, Katwijk, Noordwijk en Terschelling, zonder vermelding
of het aangespoeld  of autochtoon materiaal betrof (Lacourt, 1949).
In februari 2005 op een muiltje op de Kaloot, vermoedelijk aangevoerd (de Ruijter,
2005b). Op aangespoelde riemwiervoetjes tussen Castricum en Egmond aan Zee
in augustus 2006 (de Ruijter, 2007).

Callopora lineata:
Foto 182: zoïden met broedkamers en embryo’s, op aangespoeld riemwiervoetje 

(Zeebrugge, 2006) (HD)
Foto 183: op aangespoeld plastic (De Haan, 2001) (RV)
Foto 184: op aangespoeld riemwiervoetje (Oostduinkerke, 2005) (JC)
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foto 182 foto 183

foto 184
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Callopora lineata •  B: common
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Callopora rylandi  Bobin & Prenant, 1965

Beschrijving: 
Vormt kleine korsten. Zoïden ovaal, gescheiden door ondiepe groeven. Gewoon-
lijk 3-6 laterale paren stekels en een enkele proximale stekel, breed en afgeplat,
hol, over het frontale membraan en samenkomend in het midden, waar ze 
verbreden of splitsen en dan samengroeien. Er staan 4 tot 6 opgerichte cilindrische
stekels rond het distale einde van de zoïden (4 bij aanwezigheid van een broedka-
mer). Bij de ancestrula en de eerstgevormde zoïden zijn alle stekels opgericht.
Jonge kolonies kunnen dus verward worden met andere soorten, bijvoorbeeld
met Callopora lineata. Een klein avicularium is soms aanwezig op het proximaal
deel van de zoïde, proximaal of distaal gericht. Broedkamers bolvormig, frontaal
afgeplat, met distaal een onopvallende rand. 
Embryo’s oranje. Ancestrula half zo lang als latere zoïden, ovaal; 10 opgerichte 
cilindrische stekels rond het frontaal membraan. Kan verward worden met
Membraniporella nitida maar het frontale schild bestaat uit minder afgeplatte 
stekels met een grotere tussenruimte. 

Voorkomen:
In België recent gevonden op aangespoelde riemwiervoetjes (De Blauwe, 2000c 
en 2005; Vanhaelen et al., 2006).

Callopora rylandi:
Foto 185: op aangespoeld riemwiervoetje (Oostduinkerke, 2005) (RV)
Foto 186: op aangespoeld riemwiervoetje (Oostduinkerke, 2005) (JC)

198

opmaak:Opmaak 1  09-03-2009  20:53  Pagina 198



ORDE CHEILOSTOMATA

foto 185
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Callopora rylandi •  B: rare
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Genus Crassimarginatella

Crassimarginatella solidula  (Hincks, 1860)

Beschrijving:
Onregelmatig gespreide korst. Zoïden ovaal, dicht aanliggend, gescheiden door
ondiepe groeven. Frontale verkalking miniem, gewoonlijk verborgen door 1 of 2
gladde, verkalkte knobbels; opesia ovaal. 4 distale korte stekels bij jonge zoïden.
In Belgisch materiaal werden maar 2 stekels aangetroffen bij jonge zoïden. 
Onregelmatig gevormde kenozoïde, met uitgebreide verkalking en gereduceerde
opesia kunnen voorkomen. Broedkamers ingedrukt, breder dan lang en vooraan
eerder plat, glad en fijn gekorreld. Avicularia zeldzaam, zo groot als een gewone
zoïde, interzoïdaal, met mediaal twee scherpe stekels die van op de 
laterale boord over het avicularium naar elkaar toegroeien.
Ancestrula als een gewone zoïde, maar half zo groot met 11 tot 13 korte stekels
rond de opesia.

Voorkomen: 
In 2004-2005 werden 5 kolonies ontdekt op de Hinderbanken, waarvan één op
een steen, de overige op de binnenzijde van losse schelpkleppen.

Crassimarginatella solidula:
Foto 187: Westhinderbank, 2005 (JC)
Foto 188: kolonierand, Westhinderbank, 2005 (JC)
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foto 187

foto 188
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Crassimarginatella solidula •  S: rare  
50

0 
μ

m
50

0 
μ

m

opmaak:Opmaak 1  09-03-2009  20:53  Pagina 201



DETERMINATIESLEUTEL EN SOORTINFORMATIE

202

Genus Cauloramphus

Cauloramphus spiniferum (Johnston, 1832)

Beschrijving: 
Dunne, onregelmatige korst. Zoïden ovaal, dicht opeen maar gescheiden door
diepe groeven, onduidelijker bij oudere kolonies. Opesia ovaal en grootste deel
van het oppervlak. Laterale wand dik, met 11 tot 16 stekels, 4 op distaal einde, 
opgericht, de rest regelmatig rond en hangend over de opesia. Stekels dik en
stomp, hol, basaal met een onverkalkte verbinding. Avicularia gesteeld, lijkend op
een stekel. Er staan soms 1 of 2 avicularia tussen de stekels, doch vaak afwezig.
Versmald aan de basis en gezwollen tot karakteristiek knotsvormig aan de top.
Broedkamers deels verzonken, heel klein, niet goed zichtbaar, als een ondiepe,
halvemaanvormige kap aan het distaal einde van de zoïde. Ancestrula ovaal, half
zo groot als de zoïde met ongeveer 12 stekels rond het frontale membraan. 

Voorkomen: 
In België recent op aangespoeld plastic en riemwiervoetjes (De Blauwe, 2000c).

Cauloramphus spiniferum:
Foto 189: op aangespoeld plastic (Wales, 2001) (JC)
Foto 190: idem, zoïden met gesteelde avicularia (JC)
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foto 190
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Genus Parellisina

Parellisina curvirostris  (Hincks, 1862)

Beschrijving:
Korstvormend. Zoïden ovaal of met een onregelmatige omtrek, gescheiden door
ondiepe groeven. Laterale wanden opgericht tot een rand rond de opesia. 
Korte stekels kunnen rond de opesia staan, typisch 1 mediaal en proximaal en 1
aan elke kant van de opening, frequent afwezig. Rostrum van avicularia opge-
richt, distaal gericht en gebogen naar één zijde, proximaal einde met een kleine
afgeronde of driehoekige opesia. Elk avicularium met een kleine distale 
kenozoïde. Broedkamers bolvormig, breder dan lang, met een ruw gekorreld 
oppervlak. Ancestrula elliptisch, half zo groot als de latere zoïden, omcirkeld door
marginale stekels. De eerste twee nakomelingen dragen heel korte stekels.

Voorkomen: 
In België 1 maal op een aangespoeld plastic voorwerp, op 15 september 2001 in
De Haan (De Blauwe, 2003a).

Parellisina curvirostris:
Foto 191: op aangespoeld plastic (De Haan, 2001) (RV)
Foto 192: SEM-foto van dezelfde kolonie (JC)
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Genus Amphiblestrum

1 a) Tot  6 distale stekels, 1 sterk verlengd, gebogen en verdikt, gedrapeerd over 
het frontale oppervlak. Opesia opmerkelijk drielobbig, gevormd door een 
kalklaag onder het membraan. Broedkamer met afgeronde frontale zone ......
..........................................................................Amphiblestrum flemingii (p. 208)

b) 3 of 4 stekels in vroeg stadium, over het algemeen 1 blijvend. Geen kalk
laag onder het frontale membraan. Opesia breed ovaal. ...................................
........................................................................... Amphiblestrum auritum (p. 206)

Amphiblestrum auritum  (Hincks, 1877)

Beschrijving: 
Korstvormend. Zoïden zeshoekig tot ovaal. Frontale verkalking miniem, verborgen
door één, soms twee avicularia. Opesia ovaal, ¾ van het frontale oppervlak. 
4 stekels aan het distaal einde van verse zoïden, één ervan dikwijls vergroot. 
Later blijft slechts 1 stekel over. Meestal twee avicularia op de proximale rand van
de zoïde, indien de vorige zoïde een broedkamer heeft, dan staan ze er net distaal
van. Broedkamers met karakteristieke richel die de rand van een driehoekige zone
markeert. Embryo wit. Kolonies zonder broedkamers zijn moeilijk te onderschei-
den van Callopora dumerilii.

Voorkomen:
Op het lagere strand en ondiep sublitoraal. Pas recent autochtoon ontdekt in 
Zeeland (Faasse & De Blauwe, 2004), algemener dan C. dumerilii. In de Baai van
Heist (België) is op 11 maart 2004 een kolonie aangetroffen op een steen langs de
oostelijke havendam van Zeebrugge. In België soms op aangespoelde voorwerpen.

Amphiblestrum auritum:
Foto 193: zoïden zonder broedkamers, Damgan (Bretagne), 2006 (JC)
Foto 194: zoïden met broedkamers, idem (JC)
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foto 193

foto 194
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Amphiblestrum auritum  •  S: localy common (Zeeland)
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Amphiblestrum flemingii  (Busk, 1854)

Beschrijving: 
Vormt een grote korst. Zoïden ovaal, dicht opeen, 0,5 x 0,2 mm. 
Laterale wanden opgericht tot een opvallende rand rond het frontale membraan.
Buitenste kalkwand miniem, gewoonlijk verborgen door 1 of 2 avicularia. 
Een kalkwand ligt onder het frontale membraan en maakt de opesia karakteris-
tiek drielobbig. Tot 6 orale stekels distaal, slechts 4 in aanwezigheid van een
broedkamer. Het distaal paar stekels kort en dun, 1 van de proximale paren heel
lang en verdikt, vaak afgeplat en gebogen en gedrapeerd over het frontale 
oppervlak van de zoïde. 1 of 2 avicularia geassocieerd met elke zoïde; de oriën-
tatie van de puntige mandibel is variabel. Broedkamers bolvormig, glad en 
glinsterend, met een afgeronde, korrelige frontale zone. Ancestrula kleiner dan
andere zoïden, rond, met 8 of 9 opgerichte stekels rond de opesia. 

Voorkomen: 
In België gekend van aangespoelde plastic voorwerpen. In Nederland aangespoeld
op een poot van een augustinuskrab Lithodes maja (Lacourt, 1949) die waar-
schijnlijk door vissers uit de noordelijke Noordzee is aangevoerd en overboord
gezet. Volgens Maitland (1897) zeldzaam in Nederland (aangespoeld?). Op keien
ter hoogte van Cap Gris-Nez in juni 1992 (Davoult et al.,1999).

Amphiblestrum flemingii:
Foto 195: kleine kolonie op aangespoeld plastic (Wales, 2001) (RV)
Foto 196: zoïden met lange stekels, vissershaven Le Conquet (Bretagne), 2002 (JC)
Foto 197: idem (JC)
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foto 195

foto 196 foto 197
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Amphiblestrum flemingii •  B: common
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Genus Ammatophora

Ammatophora nodulosa  (Hincks, 1877)

Beschrijving: 
Vormt een kleine korst. Zoïdengrens opvallend door een opgerichte laterale 
rand. Onder de proximale helft van het frontale membraan ligt een gekorrelde 
kalklaag. De opesia is half-elliptisch tot drielobbig. Broedkamer klein en 
onopvallend. Typisch zijn de grote afgeronde kenozoïden die tussen de zoïden 
in liggen.

Voorkomen: 
In 1906 is een kolonie opgevist op de Vlaamse Banken 51° 29’ 30”N – 2° 36’O 
(collectie KBIN). In 2004 ontdekt op de binnenzijde van schelpkleppen van de
Kwintebank en een grote kolonie (diameter van 2 cm) op een silexkei van tussen
de Hinderbanken. In 2005 werden 8 schelpkleppen opgevist op de Hinderbanken
met op de binnenzijde één of meer kolonies van deze soort. 

Ammatophora nodulosa:
Foto 198: Kwintebank (RV)
Foto 199: Kwintebank (JC)
Foto 200: Kwintebank (JC)
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foto 198

foto 199 foto 200
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Ammatophora nodulosa •  S: localy common (empty shells on seafloor)
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Superfamilie Buguloidea

Familie Bugulidae

Genus Bugula

Kolonie opgericht, groeiend van een verticale ancestrula, vertakkend, vastgehecht
door rhizoïden. De zoïden in 2 of meer rijen, alternerend. Op de basale zijde is het
proximale einde gevorkt en het distale einde van de lagere zoïde bekneld tussen
de vork van de volgende zoïde. Op de frontale zijde zijn de zoïden gewoonlijk 
distaal afgeknot en proximaal wat smaller. De basale en laterale wanden zijn licht
verkalkt, het frontale oppervlak grotendeels membraneus. De opening wordt 
gesloten door een sluitspier, er is geen operculum. Eén of meer stekels kunnen
aanwezig zijn op de distale hoeken van de zoïde. Hun opstelling kan uitgedrukt
worden in een formule, zodat 2 :1 betekent dat er 3 stekels zijn, 2 op de buitenste
distale hoek (altijd eerst geciteerd) en één op de binnenste. 
Een gesteeld avicularium, gevormd als een vogelkopje, is aanwezig op de zijde
van alle of vele zoïden (uitgezonderd B. neritina). Broedkamers bolvormig, soms
gereduceerd tot een bolletje of minder, gesloten door de inliggende blaas, die
soms het voornaamste deel van de broedkamer vormt. Alle soorten schijnen te
sterven in de herfst, overwintering als ancestrula of koloniestompjes en uitlopers.
Bij beschrijving van de vorm van de avicularia-bek, maken we onderscheid tussen
een neergebogen top (foto 209) en een rechthoekig haakvormige (foto 210).
Het verschil kan goed gezien worden als een afgebroken avicularium in profiel 
bekeken wordt op een microscoopglas.
Loppens (1906) vermeldt dat Bugula flabellata en Bugula calathus Norman 
algemeen waren in de haven van Nieuwpoort. De beschrijving van Bugula 
calathus vermeldt niet de enorm grote avicularia die de zoïden zouden moeten 
hebben.  Twee kolonies in het KBIN die oorspronkelijk als B. calathus gedeter-
mineerd werden, bleken resp. Bugula flabellata en onvindbaar te zijn. Welke soort
Loppens met B. calathus bedoelde blijft dus een raadsel. Het was niet Bugula 
stolonifera, die nu algemeen in havens voorkomt, want bij zijn soort waren de 
kolonietakken meerrijig. Het was ook niet Bugula simplex of B. turbinata, want
daarmee klopt zijn opgegeven stekelformule 2:2 niet. Misschien maakte hij een
onderscheid tussen twee groeivormen van Bugula flabellata, een kleine vorm tot
15 mm lang, met afgeronde takeinden en een grotere vorm tot 25 mm lang met
meer hoekige takeinden.

Foto 201: Bugula avicularia, Le Conquet (Bretagne), 2002 (RV)
Foto 202: Bugula flabellata op aangespoeld plastic, Oostende, 1999 (RV)
Foto 203: Bugula fulva, jachthaven Trébeurden (Bretagne), 2002 (RV)
Foto 204: Bugula neritina, jachthaven Hendaye (Z-Frankrijk), 2001 (RV)
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foto 201 foto 202

foto 203 foto 204
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1 a) Avicularia afwezig, geen stekels. .................................. Bugula neritina (p. 224)
b) Avicularia aanwezig, stekels aanwezig. ............................................................ 2

2 a) Takken met zoïden in 2 rijen. .............................................................................. 3
b) Takken met zoïden in 4 of meer rijen. ................................................................7

3 a) Binnenste distale hoek van de zoïden zonder stekel. Buitenste distale hoek 
verlengd tot een puntig uitsteeksel. .......................... Bugula plumosa (p. 226)

b) Beide distale hoeken dragen minstens één stekel. ........................................... 4

4 a) Buitenste distale hoek draagt 1 stekel; avicularia kort en mollig, de bek recht-
hoekig haakvormig. .................................................... Bugula turbinata (p. 232)

b) Buitenste distale hoek met 2-3  stekels; avicularia niet kort en mollig, de bek 
omlaag gebogen. ................................................................................................. 5

Foto 205: Bugula plumosa, Goesse Sas, 2006 (HD)
Foto 206: Bugula simplex, jachthaven Trébeurden (Bretagne), 2002 (RV)
Foto 207: Bugula stolonifera, jachthaven Zeebrugge, 2006 (HD)
Foto 208: Bugula turbinata, Marloes Sands (Wales), 2000 (RV)
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foto 205 foto 206

foto 207

foto 208
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5 a) Buitenste distale hoek draagt 3 stekels, binnenste hoek met minstens 2 stekels.
.............................................................................................. Bugula fulva (p. 222)

b) Buitenste distale hoek draagt 2 stekels, binnenhoek 1 stekel. ......................... 6

6 a) Het frontale membraan neemt 2/3 tot 3/4 in van de lengte van de zoïde; 
avicularia klein (<200 µm), hun lengte niet de breedte van een zoïde over-
schrijdend. ................................................................. Bugula stolonifera (p. 230)

b) Het frontale membraan neemt haast de gehele lengte van de zoïde in; avicu-
laria langer (ong. 300 µm), hun lengte overschrijdt de breedte van de zoïde.
....................................................................................... Bugula avicularia (p. 218)

7 a) Buitenste distale hoek van marginale zoïden draagt één stekel (zelden 2), 
binnenhoek met één stekel. ................................................................................ 8

b) Buitenhoek van marginale zoïden draagt drie stekels (zelden 2), binnenhoek 
met minstens 2 stekels. ........................................................................................ 9

8 a) Avicularia beperkt tot de marginale zones, de bek neergebogen. ....................
.......................................................................................... Bugula simplex (p. 228)

b) Grote avicularia aanwezig op marginale zoïden, kleine op de binnenste 
zoïden, de bek rechthoekig haakvormig. .................. Bugula turbinata (p. 232)

9 a) Bek van avicularia rechthoekig haakvormig. ............ Bugula flabellata (p. 220)
b) Bek neergebogen. .............................................................. Bugula fulva (p. 222)

Avicularia van diverse soorten op ongeveer dezelfde schaal:
Foto 209: Bugula avicularia (RV)
Foto 210: Bugula flabellata (RV)
Foto 211: Bugula fulva (RV)
Foto 212: Bugula plumosa (RV)
Foto 213: Bugula simplex (RV)
Foto 214: Bugula stolonifera (RV)
Foto 215: Bugula turbinata (RV)
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Bugula avicularia  (Linnaeus, 1758)

Beschrijving: 
Bossig, 2-3 cm hoog, takken spiraalsgewijs rond de hoofdas. Oranjebruin. Takken
tweerijig. Zoïden rechthoekig of onderaan versmallend, bijna geheel het frontale 
oppervlak membraneus. Stekelformule 2:1. Polypide 13-15 tentakels. Avicularia
groot, hun lengte overschrijdt de breedte van de dragende zoïde, vastgehecht op
1/3 of halverwege de laterale wand. Broedkamers bolvormig. Gele embryo’s van
juni tot november. Vooral verward met B. stolonifera, die meer een soort van 
havens is.

Voorkomen: 
Op hydroïden en schelpen, waar, als bij B. flabellata, de onmiddellijke drager
meestal een andere mosdierkolonie is zoals Flustra foliacea. In het KBIN zijn twee
kolonies aanwezig op Flustra foliacea, beiden gedregd in 1905 (51°29’15”N-
2°32’45”O en 51°31’30”N-2°34’30”O). Geen recente waarnemingen uit de zuide-
lijke Noordzee.
Faasse (1998) suggereert terecht dat vermeldingen uit Nederland van B. avicularia
in Lacourt (1949), Heerebout (1970), Otten (1992), Platvoet et al. (1995), Faasse
(1996) in havenmiddens Bugula stolonifera betreffen. Fig. 29 van ‘Bugula avicula-
ria’ in Lacourt (1978) stelt duidelijk Bugula stolonifera voor, omdat de avicularia
niet langer zijn dan de breedte van een zoïde.
De melding in Katwijk, waarschijnlijk aangespoeld, in Maitland (1851) is goed 
aannemelijk, net zoals zijn opmerking ‘op korallijnen (mosdiertjes) aan de 
Hollandsche kust niet zeldzaam’. 

Bugula avicularia:
Foto 216: op een fuik in de haven van Le Conquet (Bretagne), 2002 (RV)
Foto 217: SEM-foto van dezelfde kolonie (JC)
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Bugula flabellata  (Thompson, in Gray, 1848)

Beschrijving: 
Vormt een laag, dicht bosje van 2-3 cm hoog, van geelachtige kleur bij levende,
maar grijs of bruin wordend bij droging. Takken breed, distaal het breedst, ietwat
cirkelvormig gerangschikt. Zoïden in 3 tot 8 rijen, langwerpig, van gelijke breedte
blijvend, het membraan neemt geheel of het grootste deel in van het frontaal 
oppervlak. Stekels 3:2 (2:2 op binnenste zoïden), van variabele grootte; deze op de
marginale zoïden soms heel groot. Polypide met 14 tentakels. Avicularia aanwezig
op zoïden van binnenste en marginale rijen, laatstgenoemde aanzienlijk groter;
vastgehecht 1/3 tot halfweg naar beneden langs de zijkant; bek rechthoekig haak-
vormig. Broedkamers bijna bolvormig; embryo’s geel, van mei tot oktober. 
Ancestrula met 3 proximale stekels en 3 op elke distale hoek.

Voorkomen:
Haast altijd op andere Bryozoa, zelfs als ze schijnbaar groeien op rotsen of 
schelpen. Loppens (1906) vermeldt deze soort als algemeen op Flustra foliacea,
stenen en schelpen en in de haven van Nieuwpoort sublitoraal op havenconstruc-
ties. De grote hoeveelheid materiaal op Flustra foliacea in het KBIN doet vermoe-
den dat deze soort in het begin van de 20ste eeuw veel algemener was dan nu. 
Recent in België op aangespoelde Flustra foliacea en plastic voorwerpen. 
Tijdens een campagne op de Hinderbanken in 2005 werd op slechts één plaats 
Bugula flabellata aangetroffen. De achteruitgang van Flustra ligt mogelijks aan de
basis van een achteruitgang van Bugula flabellata. 
Bijzonder weinig waarnemingen uit Nederland: aangespoeld in Scheveningen op
kurk (Lacourt, 1949), in september 2003 bij Callantsoog (de Ruijter, 2003b) en in
augustus 2005 bij Egmond aan Zee (de Ruijter, 2006a).

Bugula flabellata :
Foto 218: haven van Le Conquet (Bretagne), 2002 (JC)
Foto 219: SEM-foto van dezelfde kolonie (JC)
Foto 220: avicularium (RV)
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Bugula flabellata •  S: rare - B: rare
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Bugula fulva  Ryland, 1960

Beschrijving: 
De kolonie vormt een dicht geelbruin bosje, 2-3 cm hoog. Takken met zoïden in 
2 rijen, distaal in een kolonie kunnen takken uit vier rijen zoïden bestaan en 
vervolgens splitsen in twee takken van twee zoïdenrijen. Zoïden rechthoekig 
of licht proximaal versmald. Het membraan neemt heel het frontale oppervlak in.
Stekelformule op marginale zoïden 3:2 of 3:3; formule van binnenste zoïden 3:3
(2:2 bij aanwezigheid van broedkamers). Polypide met 13 tentakels. Avicularia
vastgehecht net onder de stekels, hun lengte ietwat meer dan de breedte van een
zoïde, of kleiner op de binnenste zoïden; bek omlaag gebogen. Broedkamers
bijna bolvormig, met matig brede opening. Embryo’s geel, aanwezig gedurende
de zomer en de herfst. Ancestrula met 3 proximale stekels, 3 (zelden 2) op elke
distale hoek, en vaak met één aan elke zijde. 

Voorkomen:
Recent te Zeebrugge aangespoeld op een plastic emmer (De Blauwe, 2005).

Bugula fulva:
Foto 221: op aangespoeld plastic Zeebrugge, 2004 (JC)
Foto 222: idem (JC)
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Bugula neritina  (Linnaeus, 1758)
PAARS VOGELKOPMOSDIERTJE

Beschrijving: 
Vormt een paarsbruine weelderige bos tot 8 cm hoog. Takken met zoïden in 
2 rijen. Zoïden groot, proximaal versmallend; de volledige frontale oppervlakte
membraneus. Stekels afwezig, maar de vrije distale hoek van de buitenkant steekt
licht uit. Polypide met 23-24 tentakels. Avicularia  komen niet voor.
Broedkamers vastgehecht aan de binnenste distale hoek van de zoïden en schuin
gericht naar de as van de tak. Embryo’s bruin. Ancestrula symmetrisch, met een 
U-vormige membraneuze ruimte; stekelloos.

Voorkomen:
Een zuiderse soort van havens, op palen en havenhoofden, scheepsrompen,
boeien en ondergedompelde voorwerpen. Te verwachten op jachten die uit Zuid-
Europa komen en als tijdelijke of permanente introductie in havens.
In België éénmalig levend op een jacht aangetroffen in de Mercatorjachthaven in
Oostende in 1999 (Kerckhof, 2000). In april 2007 zijn overwinterende koloniedelen
ontdekt in de jachthaven in Burghsluis, in augustus van hetzelfde jaar komt ze er
massaal voor (Faasse, 2007). Overwinterende koloniedelen groeien in maart 2008
weer uit. Uit deze meer permanente vestiging is een snelle verspreiding in 
jachthavens in Zeeland te verwachten.
Oudere meldingen uit België en Nederland zijn niet geloofwaardig.

Bugula neritina:
Foto 223: Hendaye (Z-Frankrijk), 2001 (JC)
Foto 224: Burghsluis, 2008 (MF)

224

opmaak:Opmaak 1  09-03-2009  20:53  Pagina 224



ORDE CHEILOSTOMATA

foto 224

foto 223

225

Bugula neritina •  S: localy common (harbour Burghsluis) - I: 2006
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Bugula plumosa  (Pallas, 1766) 
SPIRAALMOSDIERTJE  (gepluimde hoorncelpoliep)

Beschrijving: 
Langwerpige, vederige bosjes zijn spiraalvormig ingeplant op een hoofdsteel.
Lengte tot 8 cm. Kleur licht bruingeel-oranje. De takjes bestaan uit twee rijen 
zoïden. Zoïden tenger, proximaal het smalst, 3/4 tot bijna heel het frontale 
oppervlak membraneus. Binnenhoek zonder stekel. Distale buitenhoek met één
opvallende stekel. Polypide met 14 tentakels. Avicularia heel klein, hun lengte
minder dan de breedte van een zoïde. De bek is zwak omlaag gebogen.
Een broedkamer met embryo’s ziet er bolrond uit. Embryo’s geel, van juli tot 
september. Ancestrula vaasvormig met een ronde terminale frontale membraan,
zonder stekels.

Voorkomen:
Loppens (1906) vermeldt deze soort als tamelijk zeldzaam op schelpen. Op de
Vlaamse Banken werden in 1905 drie kolonies en in 1911 één kolonie opgevist
(collectie KBIN). In België in 1999 gevonden in de Spuikom van Oostende (Polk,
1976 & Kerckhof, 2000) en op de rotsblokken langs de Oostelijke strekdam van 
de Zeebrugse haven (Baai van Heist) net onder de laagwaterlijn. Algemeen in 
Zeeland op stenen en in havens. Noordelijker in Nederland gemeld van Den 
Helder en de voormalige Zuiderzee (Lacourt, 1949). Op aangespoeld plastic bij 
Egmond aan Zee in november 2007 (de Ruijter, 2008).

Bugula plumosa :
Foto 225: kolonie (Breskens, 2006) (HD)
Foto 226: aangespoeld in Bredene, 2001 (RV)
Foto 227: SEM-foto van dezelfde kolonie (JC)
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Bugula simplex  Hincks, 1886
GEEL VOGELKOPMOSDIERTJE

Beschrijving:
Vormt een trechtervormige kolonie, die later bossig wordt. Hoogte tot 3 cm. 
Strokleurig tot oranjebruin. De takjes zijn proximaal smal en worden distaal 
breder. Ze zijn meestal opgebouwd uit 3 tot 6 zoïdenrijen. Zoïden frontaal geheel
membraneus. Stekelformule doorgaans 1:1. Soms een tweede stekel op de distale
buitenhoek van marginale zoïden. Polypide met 12 tot 14 tentakels.
Avicularia slechts aanwezig op de marginale zoïden. Hun lengte is gelijk aan of
iets meer dan de zoïdenbreedte. De bek is neerwaarts gebogen. Broedkamers als
een distale halve bol. Embryo’s geel, van juli tot november. Ancestrula met 3 
distale stekels en 1 proximale stekel. Vestiging vooral in augustus en september.

Voorkomen:
In België recent ontdekt in de Mercatorjachthaven in Oostende en in Nederland 
in het Sas van Goes, beide september 2000 (De Blauwe & Faasse, 2001). In Zeeland
uitbreidend naar andere jachthavens: Burghsluis, Wemeldinge, Yerseke, Scharen-
dijke en het haventje van Ouddorp. Slechts een korte tijd van het jaar 
aanwezig en vaak in kleine concentraties of heel plaatselijk. Recent in Zeebrugge
aangespoeld op een plastic emmer (De Blauwe, 2005) en sinds juni 2007 vast-
gesteld in de Zeebrugse jachthaven.

Bugula simplex:
Foto 228: kolonie, Yerseke, 2006 (HD)
Foto 229: Goesse Sas, 2004 (HD)
Foto 230: Trébeurden (Bretagne), 2002 (JC)
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Bugula simplex •  S: localy common (harbours) - I: 2000
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Bugula stolonifera  Ryland, 1960
VOGELKOPMOSDIERTJE

Beschrijving:
Vormt compacte bosjes tot 4 cm hoog. Vanuit de vestigingsplaats kan een uitloper
vertrekken waarop secundaire bosjes ontspruiten. Kleur licht geelbruin tot grijs.
De takjes bestaan uit twee zoïdenrijen. Zoïden lang en tenger. Het frontale opper-
vlak is voor de helft tot 3/4 membraneus. Stekelformule 2:1. Bij sommige kolonies
zijn de stekels nauwelijks ontwikkeld. In het najaar werden kolonies aangetroffen
met meer stekels, wat verwarring met andere soorten deed ontstaan. Polypide
met 13 of 14 tentakels. De lengte van het avicularium is minder tot gelijk aan de
zoïdenbreedte, wat lager dan de distale buitenstekel vastgehecht, de bek is om-
laag gebogen. Broedkamers haast bolvormig. Embryo’s geel. Ancestrula met aan
weerszijden distaal twee of drie stekels, proximaal één stekel. Tot 1998 in onze
streek verkeerdelijk gedetermineerd als Bugula avicularia (Faasse, 1998 
& Kerckhof, 2000), behalve door d’Hondt & Cadée (1994).

Voorkomen:
Verdraagt verlaagde saliniteit en vervuiling. Deze soort wordt beschouwd als 
invasief en daarom is de eerste mogelijke melding in Nederland wel interessant:
Horst (1885) in de voormalige Zuiderzee (Faasse, 1998). Loppens (1906) vermeldt
deze soort nog niet van Nieuwpoort. Polk (1976) vond ze in de Spuikom van 
Oostende en vermeldt ze onder de naam B. avicularia.
Algemeen in Belgische en Nederlandse jachthavens. Buiten havens aanwezig op
strandhoofden (Koksijde) en aan de Noordzeekant van de Brouwersdam
(de Kluijver, 1989) en in kanalen en afgesloten water in Zeeland (Faasse &
De Blauwe, 2004). Ook gemeld van de NIOZ-haven op Texel in d’Hondt & Cadée
(1994).

Bugula stolonifera:
Foto 231: strandhoofd Koksijde, 2006 (HD)
Foto 232: Goesse Sas, 2006 (JC)
Foto 233: Goesse Sas, 2006 (JC)
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Bugula stolonifera •  S: localy common (harbours)
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Bugula turbinata  Alder, 1857

Beschrijving: 
Vormt bosjes tot 6 cm hoog. De takjes staan spiraalvormig ingeplant op de 
hoofdas. De takjes zijn proximaal smal en bestaan uit twee rijen zoïden. 
Distaal worden ze breder en meerrijig. Het grootste deel van het frontale zoïden-
oppervlak membraneus. Stekelformule 1:1. Polypide met 13 tentakels. Avicularia
net onder de stekel vastgehecht. Deze op de binnenste zoïden zijn veel kleiner
dan deze op de marginale zoïden. De bek is kort en als een haak omlaag 
gebogen. Broedkamers haast bolvormig. Embryo’s geel, aanwezig van augustus
tot november.

Voorkomen: 
In 1904 werd een exemplaar gedregd vóór de Belgische kust op 51°21’N-2°32’O en
in 1911 bij de Droogte van Schooneveld (collectie KBIN). Er zijn geen recente
vondsten uit België. In Nederland is deze soort aangetroffen op aangespoelde 
Flustra foliacea op Texel (de Ruijter, 2004) en op aangespoeld plastic bij Egmond
aan Zee (de Ruijter, 2006a).

Bugula turbinata:
Foto 234: Marloes Sands (Wales), 2000 (RV)
Foto 235: Trébeurden (Bretagne), 2003 (JC)
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Bugula turbinata •  S: historical records - B: rare
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Genus Bicellariella

Bicellariella ciliata  (Linnaeus, 1758) 
WIMPERMOSDIERTJE  (haarcelpoliep)

Beschrijving: 
Vormt een wit, vedervormig bosje, tot 25 mm hoog. De gebogen twijgjes bestaan
uit 2 zoïdenrijen, de zoïden staan alternerend. De smalle proximale zoïdendelen
groeien tegen elkaar aan, de distale delen zijn naar buiten gebogen. Het frontale
membraan is ovaal en neemt ongeveer 1/3 van de zoïdenlengte in. Eén proximale
stekel en een rij van 4 tot 9 naar binnen gebogen stekels op de distale rand. 
De polypide heeft 12 tot 16 tentakels. Avicularia vastgehecht aan de buitenzijde
van de zoïde, proximaal ten opzichte van het membraan. Broedkamers vastge-
hecht naast het membraan door middel van een kort steeltje. Haast bolvormig,
met de opening aan de kant van het frontale membraan. Embryo’s zuiver wit. 
Een eerste generatie draagt embryo’s in april-mei en sterft daarna. Een tweede
generatie draagt embryo’s in augustus. Kolonies die ontstaan uit larven van de
tweede generatie overwinteren. Ancestrula trechtervormig met een eindstandige
ronde membraan, waarrond 10 tot 12 stekels. Deze ancestrula werd vroeger 
verkeerdelijk aanzien als een andere soort, nl. Brettia tubaeformis.

Voorkomen: 
Groeit op strandhoofden, stenen, schelpen, hydroïden, mosdiertjes, e.d. vanaf het
lage strand en in ondiep sublitoraal. Loppens (1906) noemt deze soort tamelijk 
algemeen. Autochtoon in de Baai van Heist en op scheepswrakken voor de 
Belgische kust (Zintzen, 2007), in het oostelijk deel van de Oosterschelde, in de
Westerscheldemonding en één melding uit het Veerse Meer. De Ruijter (2005a,
2007 en 2008) meldt kolonies op aangespoeld plastic bij Egmond aan Zee. Spoelde
eerder ook al aan in Nederland tussen Zeeland en Den Helder (Lacourt, 1949).

Bicellariella ciliata:
Foto 236: kolonie, Baai van Heist, 2001 (JC)
Foto 237: idem (RV)
Foto 238: idem (JC)
Foto 239: avicularium met gezaagd rostrum (JC)  
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Bicellariella ciliata •  S: common
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Familie Beaniidae

Genus Beania

Beania mirabilis  Johnston, 1840

Beschrijving: 
De kolonie is ijl, vertakkend en vastgehecht met rhizoïden. De rhizoïden ontsprin-
gen basaal en hebben een hechtingsplaatje tegen het substraat. Zoïden proximaal
buisvormig en tegen het substraat aanliggend. Distaal opgericht, met de vorm van
een kolenschep. Frontaal membraan langwerpig, 5 tot 11 stekels aan elke zijde.
Eén of twee stekels op de distale rand. Avicularia en broedkamers zijn bij deze
soort nooit aanwezig.

Voorkomen:
Een kolonie spoelde in België aan in september 2001 op een riemwiervoetje in
Zeebrugge (De Blauwe, 2003a) en in januari 2005 in Oostende op een plastic 
voorwerp.
In Nederland spoelde in het najaar van 1947 een kolonie aan (Bloklander & Leen-
houts, 1948).

Beania mirabilis :
Foto 240: Le Conquet (Bretagne), 2002 (JC)
Foto 241: zoïde uit dezelfde kolonie (JC)
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Beania mirabilis •  B: rare
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Familie Candidae

Genus Caberea 

Caberea boryi  (Audouin, 1826)

Beschrijving: 
De kolonie vormt een klein, waaiervormig bosje, tot 1 cm hoog, vastgehecht met
rhizoïden. De takken lijken harig. De zoïden staan in 2, zelden 3 rijen. De zoïde is
kort, met een ovaal membraan dat het grootste deel van het frontale oppervlak
inneemt, waarrond een brede verkalkte boord ligt. Distaal staat 1 stekel op de
binnenhoek en 2 of 3 op de buitenhoek. Het scutum overdekt bijna heel het 
frontale membraan, behalve een halvemaanvormig proximaal deel. Polypide met
12 tentakels. Laterale avicularia zijn klein met een afgeronde mandibel. 
Een frontaal avicularium zit op de binnenste laterale zijde van de zoïde.
Zijn afgeronde mandibel eindigt in een haak. Een vibraculum bedekt het basale
oppervlak van de zoïde. In het midden is een groeve, onder een hoek met de as
van de tak. De lange vibraculaire borstel is fijn gezaagd. Broedkamers zijn bijna
bolvormig, iets naar de as van de tak gebogen. Een klein membraneus venster ligt
net distaal van de opening.

Voorkomen:
Deze zuidelijke soort spoelde in januari 2005 aan op plastic in Oostende. 
Er is één melding bekend uit Nederland uit het najaar van 1947 (Bloklander 
& Leenhouts, 1948).

Caberea boryi :
Foto 242: kolonie van Le Conquet (Bretagne), 2002 (RV)
Foto 243: basale zijde, idem (RV)
Foto 244: zoïden en gezaagde vibraculaire borstels, op fuik in St-Malo (Frankrijk), 

2005 (JC)
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240

Genus Scrupocellaria

Bijna alle soorten hebben vibracula met een borstel. Bij aangespoeld of opge-
droogd materiaal is daar soms weinig van te merken. Bij levende kolonies valt het
bewegende borstelhaar goed op.

1 a) Geen vibracula in de splitsing van de takjes, scutum gaaf. …………………........
…………………………………………………............ Scrupocellaria scabra (p. 242)

b) 1 of 2 vibracula in de splitsing van de takjes. ………………………………......... 2

2 a) 1 vibraculum in de splitsing.  Scutum vertakt als een gewei van een eland.
.............................................................................. Scrupocellaria reptans (p. 240)

b) 2 vibracula in de splitsing, scutum gaaf of afwezig. ..........................................3

3 a) Scutum klein en spatelvormig. .......................... Scrupocellaria scrupea (p. 244)
b) Geen scutum. …................................................. Scrupocellaria scruposa (p. 246)

Scrupocellaria reptans  (Linnaeus, 1767)
KRUIPEND MOSDIERTJE

Beschrijving: 
Kolonie een lichtbruin bosje, enkel door rhizoïden vastgehecht. De zoïden hebben
3 distale stekels op de buitenhoek (2 indien een broedkamer aanwezig), 1 of 2 
stekels op de distale binnenhoek. De zoïde in de oksel van de vertakking draagt 
5 distale stekels, waarvan 1 mediaal. Een groot scutum, vertakt als een elandge-
wei, overdekt bijna heel het frontale membraan. Het scutum ontbreekt soms nog
bij jonge zoïden of is soms verloren gegaan bij oude zoïden. Vibracula zijn aan-
wezig op het basale oppervlak en één vibraculum in elke vertakking. Soms zijn 
avicularia haast niet waarneembaar doordat de kolonie overwoekerd is met 
diatomeeën. Laterale avicularia zijn klein en vaak verborgen onder de stekels,
soms afwezig. Grote frontale avicularia zijn vaak aanwezig. De bijna bolvormige
broedkamers hebben poriën. Embryo’s roze. Verwarring met Tricellaria inopinata is
mogelijk door de vorm van het scutum; bij S. reptans is het scutum echter veel groter.

Voorkomen:
In 1903 werd een kolonie opgevist op de Vlaamse Banken (51° 37’N – 2° 30’ O)
(collectie KBIN). Loppens (1906) beschouwde deze soort als zeldzaam op Flustra
foliacea, wieren en stenen. 
Spoelt in België slechts af en toe aan op riemwiervoetjes (De Blauwe, 2005; 
Vanhaelen et al., 2006), vezelwier, Japans bessenwier of plastic. 
Spoelde aan te Katwijk op Flustra foliacea (Maitland, 1851), tussen Hoek van 
Holland en Den Helder (Lacourt, 1949) en Schouwen (?) (Bloklander & Leenhouts,
1948). Uit Nederland zijn geen recente meldingen bekend. De vermeende vondst
in Burghsluis blijkt in feite Tricellaria inopinata te zijn (Otten, 2001a, 2001b).

Scrupocellaria reptans:
Foto 245: op aangespoeld riemwiervoetje, Oostduinkerke, 2005 (JC)
Foto 246: idem (JC)
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Scrupocellaria scabra  (van Beneden, 1848)

Beschrijving:
Vormt een geelgrijs opgericht bosje tot 2 cm hoog. De zoïde draagt 1 of 2 stekels
op de distale buitenhoek, 1 op de distale binnenhoek. De zoïde in de oksel van de
vertakking draagt 1 mediale stekel. Het scutum is gaaf, heeft drie zijden en bij
doorvallend licht is een handvormig gelobde holte zichtbaar. Vibracula zijn basaal
aanwezig maar ontbreken in de splitsingen. Laterale avicularia zijn middelgroot,
schuin gerichte frontale avicularia kunnen aanwezig zijn. De ronde broedkamers
hebben een halvemaanvormig venster aan de rand van de opening. 

Voorkomen:
Circumpolaire soort. Volgens Lanszweert (1868) was deze soort vrij algemeen 
aanwezig op Flustra foliacea aan de Belgische kust. Er is geen materiaal gevonden
in het KBIN die deze vermelding kan bevestigen. Uit Nederland is één melding 
bekend uit het eind van de 19de eeuw door Maitland (Lacourt, 1949).

Fig 247: Scrupocellaria scabra (JzV)
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Scrupocellaria scrupea  Busk, 1852

Beschrijving:
De zoïde draagt 3-4 stekels op de distale buitenhoek, 1 of 2 op de distale binnen-
hoek. De zoïde in de oksel van de vertakking draagt 5 distale stekels, waarvan 
1 mediale. Het scutum is rond of ovaal met het proximale deel groter dan het 
distale. Vibracula zijn basaal aanwezig. In de splitsingen staan 2 vibracula. 
Laterale avicularia zijn groot, kleine frontale avicularia zijn enkel aanwezig samen
met broedkamers.
De ronde broedkamers hebben een klein venster. 

Voorkomen: 
Spoelt in België af en toe aan op plastic voorwerpen en netten en op een leeg
oesterdoublet tussen Oostduinkerke en De Panne in oktober 2004 (De Blauwe,
2005). Uit Nederland niet vermeld in Lacourt (1949) maar is wel in de determina-
tietabel opgenomen van Lacourt (1978) zonder opgave van een vindplaats. 
Bloklander en Leenhouts (1948) meldt het aanspoelen in Nederland in het najaar
van 1947.

Scrupocellaria scrupea:
Foto 248: kolonie op aangespoeld plastic in Bredene, 2001 (RV)
Foto 249: op aangespoeld plastic, Zeebrugge, 2001 (JC)
Foto 250: basale zijde, op aangespoeld plastic, Westende, 2000 (JC)
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Scrupocellaria scruposa  (Linnaeus, 1758) 
STEENMOSDIERTJE  (steencelpoliep)

Beschrijving:
De zoïde draagt 2-3 stekels op de distale buitenhoek, 1-2 op de distale binnen-
hoek. Stekels zijn vaak afgebroken. Geen scutum. 
Vibracula komen voor op het basale oppervlak en 2 in elke splitsing. Laterale 
avicularia zijn groot, frontale avicularia klein en slechts aanwezig bij broedkamers.
Broedkamers zijn bijna bolvormig, vaak met druppelvormig venster naar de 
binnenkant van het takje.

Voorkomen:
Op wieren, stenen, schelpen, Bryozoa (Hayward & Ryland, 1998). Loppens (1906)
bestempelt deze soort als tamelijk algemeen op stenen, schelpen, hydroïden en
Flustra foliacea.
Vincent Zintzen vond deze soort op scheepswrakken voor de Belgische kust 
(Zintzen, 2007). In juni 2005 is één kolonie aangetroffen op een steen tussen de
Hinderbanken (De Blauwe et al., 2006). In België spoelt deze soort af en toe aan
op plastic voorwerpen. 
In Nederland spoelden kolonies aan op plastic bij Kijkduin in november 2007 en bij
Egmond aan zee in januari 2005 en november 2007 (de Ruijter, 2005a, 2008),
in oktober 2005 een kolonie op knotswier bij Bergen aan Zee (de Ruijter, 2005b)
en in maart 2006 bij Castricum (de Ruijter, 2006b).
Autochtoon in Zeeland in de gehele Oosterschelde, in het kanaal van Goes bij 
het sas en in de Westerschelde bij Vlissingen (Faasse & De Blauwe, 2004) en op de 
Klaverbank (pers. med. G. van Moorsel). Verder nog vermeld van op stenen op
West-Terschelling (Slager, 1983), Den Helder (van der Sleen, 1920), Dreischor 
(van Moorsel & Waardenburg, 1999) en voor de afsluiting in de Grevelingen 
(Heerebout, 1970).

Scrupocellaria scruposa:
Foto 251: basale zijde met onverkalkte verbindingen, rhizoïden en 2 vibracula in 

de splitsing, op aangespoeld plastic in Westende, 2000 (HD)
Foto 252: frontaal zicht (links), basaal zicht op taksplitsing met 2 vibracula (rechts),

idem, (JC)
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Genus Tricellaria

1 a) Broedkamer met meerdere poriën, scutum meestal gelobd als een elandgewei. 
………………………………………………...…............ Tricellaria inopinata (p. 248)
b) Broedkamer met een venster of geen of weinig poriën, scutum niet gelobd. 

………………………………….……………………..........Tricellaria ternata (p. 250)

Tricellaria inopinata  d’Hondt & Occhipinti Ambrogi, 1985
ONVERWACHT MOSDIERTJE

Beschrijving: 
Opgerichte vertakte kolonies, vastgehecht met rhizoïden. De takjes bestaan uit 
alternerende zoïden in 2 rijen. De eerste zoïden na een vertakking hebben een 
chitineuze verbinding. Zoïden langwerpig, proximaal smal, distaal een ovale fron-
tale membraan. 3 stekels op de buitenste distale hoek, de meest proximale daar-
van meestal op het einde gevorkt. 2 of 3 stekels op de distale binnenhoek. 
Een scutum, vaak gelobd als een elandgewei, bedekt slechts de proximale helft van
het frontale membraan (bij Scrupocellaria reptans bijna geheel). Het scutum is 
echter variabel: het kan een gaaf plaatje zijn, of gelobd in 2, 3 of 4 delen. Polypide
met 13 tentakels. Avicularia groot, zo breed als een zoïde, lateraal, driehoekig,
met op de distale zijde een mandibel. Geen frontale avicularia. Bij Scrupocellaria
reptans komen geen zulke grote laterale avicularia voor. Broedkamers bolvormig,
even lang als breed, met duidelijke poriën, die onderling verbonden zijn door 
lijntjes. Roze embryo’s. Losgelaten larve geel met enkele rozerode stipjes. 
Ancestrula een klein kommetje met 10 lange stekels rond een frontaal membraan.

Voorkomen:
Deze geïntroduceerde soort is heel algemeen in jachthavens in België en Zeeland,
vooral in augustus en september, waar ze groeit op pontons, scheepshuiden, 
Sargassum, Codium, touw, mosselschelpen, …  Sterk uitbreidende soort die aan alle
kusten te verwachten is, voornamelijk in jachthavens, maar ook in het infralitoraal.
Spoelt al aan op plastic en wieren (De Blauwe (2002, 2003a), de Ruijter (2008)).
Deze soort werd voor het eerst in Nederland opgemerkt in het Goesse Meer in augus-
tus 2000. Het was dan al de algemeenste mosdiersoort in de jachthaven van Breskens. 
Er wordt vermoed dat Tricellaria inopinata afkomstig is uit het oosten van de Stille
Oceaan. De soort komt inderdaad overeen met de beschrijving van Menipea 
(Tricellaria) occidentalis catalinensis beschreven van de westkust van de Verenigde
Staten door Alice Robertson in 1905. De eerste Europese waarneming komt van
Venetië waar de soort als nieuw werd beschreven. Later volgen waarnemingen van
de Atlantische Oceaan (Noord-Spanje), Zuid-Engeland en tenslotte Nederland, 
België en Frankrijk. Tricellaria inopinata koloniseert in ijltempo de jachthavens van
Europa (De Blauwe & Faasse, 2001).

Tricellaria inopinata:
Foto 253: Goesse Meer, 2004 (RV)
Foto 254: Goesse Meer, 2004 (JC)
Foto 256: Goesse Meer, 2004 (JC)
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Tricellaria ternata  (Ellis & Solander, 1786)

Beschrijving: 
Een teer wit bosje, tot 3 cm hoog, vastgehecht door middel van rhizoïden. 
De zoïde heeft 3 stekels op de distale rand, 2 in het geval er een broedkamer is.
Een klein onverdeeld scutum, bedekt gedeeltelijk het frontale membraan. 
Laterale avicularia zijn driehoekig en groot. Frontale avicularia zijn klein en 
proximaal gericht, meestal afwezig en in het proximaal deel van een internode.
Broedkamers zijn langer dan breed en hebben één, enkele of geen poriën.

Voorkomen: 
Een noordelijke soort. Voor België wordt deze soort genoemd door Loppens
(1906). Hij beschouwde T. ternata als zeldzaam op schelpen, wieren en vooral op
hydroïden. Zijn bijgevoegde tekening heeft inderdaad meer gelijkenis met 
T. ternata dan met Scrupocellaria scrupea, een soort met een gelijkaardig scutum
die hij niet vernoemt.
In het KBIN is echter geen materiaal terug gevonden. Maitland (1851) vermeldt
een aangespoelde kolonie van Katwijk.

Tricellaria ternata:
Foto 256: Noorwegen, 2004 (JC)
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Familie Setosellidae

Genus Setosella

Setosella vulnerata  (Busk, 1860)

Beschrijving: 
De kolonie vormt een klein korstje. Zoïden ovaal en klein. Onder het frontale 
membraan ligt een kalklaag met een opening gelijk aan het operculum en twee
kleine spleetvormige openingen in de distale helft aan de rand van deze kalklaag.
Een interzoïdaal avicularium distaal van de zoïde met een ovaal lichaam en ronde
opening. Dit avicularium draagt een chitineuze slanke mandibel die 2 maal zo
lang is als een zoïde. Broedkamer verzonken en daardoor onopvallend. Ancestrula
kleiner dan de zoïden met grotere opening in de kalklaag onder het membraan.

Voorkomen:
Vormt korstjes op de binnenzijde van schelpkleppen. In 2007 zijn twee kolonies
gevonden op schelpen die Gilson verzamelde in 1905 op de Hinderbanken. 
In mei 2004 werden zes dode kolonies gevonden op schelpen van de Kwintebank
en in juni 2005 nog eens twee op schelpen van de Hinderbanken.

Setosella vulnerata:
Foto 257: Kwintebank, 2004 (RV)
Foto 258: Kwintebank, 2004 (JC)
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Superfamilie Cellarioidea

Familie Cellariidae

Genus Cellaria

1 a) Zoïden in strikt alternerende rijen, niet in contact met de distale en proxi-
male zoïden uit dezelfde rij.  Avicularia zo groot als een zoïde en een zoïde 
vervangend. ..........................................................Cellaria salicornioides (p. 256)

b) Zoïden in dezelfde rij in contact met hun proximale en distale buur. Avicularia
kleiner dan de zoïden. ......................................................................................... 2

2 a) Stevige kolonie met internoden van ongeveer 1 mm dik. Zoïden zeshoekig 
met brede einden. Avicularia maar half zo groot als een zoïde, vierkant, met 
een halfcirkelvormige of ruw driehoekige mandibel die schuin staat op de as 
van de internode. ...........................................................Cellaria sinuosa (p. 258)

b) Internoden tengerder, ongeveer 0,6 mm dik. Zoïden ruitvormig of zeshoekig,
met puntige einden. Avicularia slechts 1/3 van de zoïdenlengte, vierhoekig, 
met een smalle halvemaanvormige mandibel, die dwars gericht is op de as 
van de internode. ......................................................... Cellaria fistulosa (p. 254)

Cellaria fistulosa  (Linnaeus, 1758)

Beschrijving:
Veelvuldig vertakte bos tot 6 cm hoog. Internoden cilindrisch tot 8 mm lang. 
De internoden zijn niet knotsvormig. Gewoonlijk 5 of 6 longitudinale zoïdenrijen.
Elke zoïde is in contact met de distale en proximale buur, dit contact kan zeer
nauw zijn. De breedte van een internode is 0,4 tot 0,8 mm. Zoïden zeshoekig, 
terminaal puntig. De laterale wanden zijn opgericht rond de ingezakte frontale
oppervlakte. Opesia halfcirkelvormig, met een duidelijke opgerichte rand. 
Twee kleine tandjes op de proximale rand van de opening. Avicularia tussen twee
opeenvolgende zoïden, 1/3 van de zoïdenlengte met een dwarse elliptische 
opesia. Mandibel minder dan een halve cirkel, slechts onder een zwakke hoek met
de as van de internode. Opening van de broedkamers klein en afgerond, net 
distaal van de opesia.

Voorkomen:
Op diverse harde substraten in het dieper sublitoraal. Komt voor in het Kanaal 
en er zijn ook twee vondsten van de Vlaamse Banken uit 1900 en 1911 bewaard in
het KBIN. Loppens (1906) beschouwt deze soort als tamelijk zeldzaam.

Cellaria fistulosa:
Foto 259: haven Le Conquet (Bretange) 2002 (RV)
Foto 260: idem, met avicularium (RV)
Foto 261: idem, met avicularium (JC)
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Cellaria salicornioides  Lamouroux, 1816

Beschrijving: 
De tengerste van de drie. Vormt een verspreid bosje tot 5 cm hoog. Internoden 
5 tot 10 mm lang, cilindrisch, soms verdikt tot knotsvormig waar fertiele zoïden
voorkomen. Internoden 0,2 tot 0,5 mm breed met 2 tot 5 longitudinale zoïden-
rijen. Zoïden alternerend ingeplant. Opeenvolgende zoïden niet in contact met 
elkaar. Deze rangschikking wordt echter niet gevolgd waar de internode verdikt
is. Zoïden zeshoekig tot ovaal, soms haast rechthoekig waar de internode op zijn
wijdst is. Opesia in het distale derde deel van het frontale oppervlak. 
Halfcirkelvormig met een rechte of licht convexe proximale rand, met een kort
tandje bij elke hoek. Operculum lichtbruin met een korrelig oppervlak en een 
opvallende marginale verdikking. Avicularia tussen twee zoïden en zo groot als
een zoïde, niet algemeen. Een vergrote chitineuze mandibel staat op een half 
bolvormig verkalkt rostrum, onder schuine hoek met het frontale oppervlak. 
De ronde opening van de broedkamer ligt distaal van de opesia, bij oudere zoïden
is ze dwars ovaal ten gevolge van verdere verkalking.

Voorkomen:
In België enkel bekend van fragmentjes die kleefden aan recent aangespoeld 
plastic (De Blauwe, 2003a). Deze fragmentjes zijn bijna zeker van buiten het 
gebied aangevoerd. Ook in subfossiel gruis van Oostende zijn dergelijke
fragmentjes aangetroffen.
Welke soort Lacourt (1949) bedoelt met Cellaria salicornis (Pallas) vermeld van 
Katwijk-Zandvoort in Maitland (1851), is onbekend.

Cellaria salicornioides :
Foto 262: haven Le Conquet (Bretagne), 2002 (RV)
Foto 263: fossiel, Oostende (RV)
Foto 264: met avicularium (pijl), haven Le Conquet (Bretagne), 2002 (JC)
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258

Cellaria sinuosa  (Hassall, 1840)

Beschrijving: 
Een dicht bosje, doorgaans 4 tot 5 cm hoog, soms tot 10 cm. Internoden 
cilindrisch, knotsvormig aan de uiteinden van de kolonie. Internoden meestal 
4-10 mm lang, diameter 0,4 tot 1,6 mm. De stevigste soort met tot 10 longitudi-
nale zoïdenrijen. Zoïden zeshoekig met opvallende dwarswanden. Elke zoïde is in
breed contact met zijn proximale en distale buur. Opesia halfcirkelvormig, 
ongeveer zo groot als het operculum, zijn proximale boord met een opgerichte,
vierkante lip en een scharnierpunt aan elke kant ervan. Een paar kleinere schar-
nierpunten kunnen dieper zichtbaar zijn, binnen de distale rand van de opesia.
Avicularia tussen twee opeenvolgende zoïden, half zolang als een zoïde, afgerond
vierhoekig, met elliptische opesia. Mandibel halfcirkelvormig of afgerond drie-
hoekig, schuin gericht op de as van de internode. Broedkamers met langwerpige
opening, de proximale rand met een opgerichte, hoekige lip.

Voorkomen: 
In het Kanaal, diep sublitoraal, zelfs op zandige bodem, gehecht aan ruwe 
fragmenten. Aangespoeld in De Haan in september 2001 op plastic.

Cellaria sinuosa:
Foto 265: haven Le Conquet (Bretagne), 2002 (RV)
Foto 266: haven Le Conquet (Bretagne), 2002 (RV)
Foto 267: haven Le Conquet (Bretagne), 2002 (JC)
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Familie Cribrilinidae

Genus Membraniporella 

Membraniporella nitida  (Johnston, 1838)

Beschrijving: 
Onregelmatige korst. Zoïden ovaal, langwerpig, soms proximaal versmald, 
gescheiden door ondiepe groeven; 0,5 x 0,26 – 0,3 mm. Frontaal membraan 
verborgen door een schild van 8 tot 10 paar afgeplatte, holle stekels, basaal in
contact en samenkomend in het midden van de zoïde; met een nauwe ruimte 
tussen de stekels. Vier kleine, opgerichte stekels in een boog rond de opening 
(2 in aanwezigheid van een broedkamer). Zie Callopora rylandi voor onderscheid.
Avicularia klein, met puntig driehoekig rostrum, plots naar het frontaal vlak 
gebogen en schuin proximaal of distaal gericht; 1 of 2 op het proximale einde van
de zoïde. Broedkamers langwerpig, bijna bolrond, duidelijk, ruwkorrelig met een
netvormig oppervlak. Embryo’s oranje. Ancestrula met 4 opgerichte orale stekels
en 10 overhellende marginale stekels.

Voorkomen: 
Loppens (1906) noemt deze soort zeldzaam op stenen, schelpen en wieren.
Maitland (1897) meldt deze soort uit Nederland. Lacourt (1949) geeft vondsten op
in Schouwen, Scheveningen en Den Helder. Lacourt (1978) beschouwt deze soort
als heel talrijk, vooral op zeewier, langs de gehele Nederlandse kust. Vermoedelijk
is het meeste van dat materiaal Callopora rylandi, een gelijkende soort die door
Lacourt niet wordt vermeld. 
Een vondst in een strandgaper op het strand van Schiermonnikoog in 1998 wordt
gemeld in Holsteijn (1998). Recent komt deze soort in België zelden voor op 
aangespoeld plastic.

Membraniporella nitida:
Foto 268: op fuik in Northumberland, 2000 (RV)
Foto 269: op fuik in St-Malo (Normandië), 2005 (JC)
Foto 270: idem (JC)
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Membraniporella nitida •  S: historical records - B: rare
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Genus Cribrilina

1 a) Broedkamers bolvormig, glad, met of zonder poriën. ………………………..... 2
b) Broedkamers kort en kapachtig, met duidelijke dwarse ribbel, zonder 

stippels. 2-4 orale stekels. ................................ Cribrilina cryptooecium (p. 262)

2 a) Broedkamers met duidelijke poriën. 2 tot 5 orale stekels. …………………….....
………………………………………………...……......... Cribrilina punctata (p. 264)

b) Broedkamers zonder poriën. ………………………………………………….......... 3

3 a) Vanuit het eerste paar costae projecteert een tand over de opening. Zoïden 
met 4 stekels, 2 gevorkte stekels bij zoïden met broedkamer. ............................
.............................................................................................Cribrilina sp.1 (p. 266)

b) De proximale rand van de opening licht V-vormig doordat het eerste paar 
costae proximaal gericht zijn. Zoïden met 4 stekels, 2 bij zoïden met broed-
kamer.………………………………………………………......Cribrilina sp.2 (p. 268)

Cribrilina cryptooecium  Norman, 1903

Beschrijving:
Vaak grote onregelmatige korst. Zoïden ovaal, convex. Frontaal schild van 5 tot 
12 costae met 1 of 2 onregelmatig gevormde intercostale ruimten tussen opeen-
volgende costae. Middellijn van het schild niet verdikt. Opening proximaal 
begrensd door een verdikte balk met lage, soms in twee gesplitste knobbel in het
midden. Twee korte dikke, distale orale stekels op zoïden met of zonder broed-
kamer. Avicularia kort, driehoekig aan één of beide zijden van de opening, schuin
distolateraal gericht. Broedkamers bolrond, glad, niet gestippeld, met een dikke
dwarse band. Heel het jaar kunnen oranje embryo’s aangetroffen worden. 
Ancestrula met frontaal membraan omringd door 9 stekels.

Voorkomen:
In Zeeland aangetroffen in het Diepe Gat van Ouwerkerk en vermoedelijk 
in de Grevelingen bij Ouddorp of den Osse (vermeld als C. punctata) (Faasse & De
Blauwe, 2004). Niet gekend uit België.

Cribrilina cryptooecium :
Foto 271: Pointe du Rozel (Bretagne), 2002 (RV)
Foto 272: idem (JC)
Foto 273: idem (JC) 
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Cribrilina cryptooecium •  S: historical records
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Cribrilina punctata  (Hassall, 1841)

Beschrijving: 
Vaak grote korst. Zoïden ovaal, convex. Frontaal schild van 6 tot 14 costae met 
2 tot 4 grote, onregelmatig gevormde intercostale ruimten tussen elke opeen-
volgende costa, aan elke zijde. De opening is proximaal begrensd door een dikke 
gebogen balk, dikwijls gebobbeld in het midden. 3 tot 5 lange orale stekels, die
later verloren gaan. Twee stekels ingeval er een broedkamer is. Avicularia in de
proximo-laterale hoeken van de opening, vaak één of beide afwezig. Avicularia
ietwat schuin distaal gericht, niet pal lateraal zoals bij Collarina balzaci. 
Broed kamers glad, bolrond met duidelijke poriën. Roze embryo’s. Ancestrula 
frontaal membraneus, omringd door stekels. Deze soort kan verward worden met
Collarina balzaci.

Voorkomen: 
Recent aangetroffen op aangespoeld plastic in Zeebrugge. In 2005 werden 
een paar kolonies gevonden op een kei en op schelpen van de Westhinderbank.
De melding uit Nederland in Maitland (1897) is onbetrouwbaar.

Cribrilina punctata:
Foto 274: Westhinderbank, 2005 (JC)
Foto 275: idem (JC)
Foto 276: idem (JC)
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Cribrilina punctata •  S: rare - B: rare
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Cribrilina sp. 1

Beschrijving: 
Vormt een klein korstje. Zoïden ovaal, convex. Frontaal schild van 10 tot 12 costae
met 3 of 4 onregelmatig gevormde intercostale ruimten ertussen. De opening is
proximaal begrensd door een dikke balk, die bij zoïden met broedkamer een 
mediaal uitsteeksel draagt dat distaal over de opening wijst. Zoïden zonder broed-
kamer dragen 4 orale stekels. Ingeval er een broedkamer is, heeft de zoïde 2 orale
stekels die gevorkt zijn, de distale tand van de vork rust op de broedkamer. 
Avicularia afwezig. De kolonie produceert al vrij snel broedkamers. Broedkamers
glad, ietwat langgerekt zonder frontale poriën, enkel langs de distale rand komen
een paar ‘poriën’ voor. Tussen het distale einde van de broedkamer en de distale
‘porie’ kunnen 1 of 2 stekelachtige structuren staan. Ancestrula onbekend.
Lijkt wat betreft de gevorkte stekels en het uitsteeksel over de opening op
Cribrilina alcicornis Jullien, 1882, maar mist de avicularia en de costae zijn minder
talrijk en anders gevormd. Cribrilina alcicornis is gekend van de Golf van Gascogne
en ten oosten van Gibraltar, steeds op meer dan 500 m diepte.

Voorkomen:
Niet algemeen op de Vlaamse Banken. In 2004 voor het eerst 
gevonden op twee schelpkleppen van de Kwintebank. In 2005 terug verzameld 
op schelpkleppen bij de Westhinderbank.

Cribrilina sp. 1:
Foto 277: Kwintebank, 2004 (JC)
Foto 278: Kwintebank, 2004 (JC)
Foto 279: Kwintebank, 2004 (JC)
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Cribrilina sp. 1 •  S: rare
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Cribrilina sp. 2

Beschrijving: 
Vormt een klein korstje. Zoïden onregelmatig ovaal, convex. Frontaal schild van 
8 tot 10 costae met 3 of 4 onregelmatig gevormde intercostale ruimten tussen
elke opeenvolgende costa, aan elke zijde. De opening is proximaal begrensd door
het eerste paar costae, die een hoek vormen van ongeveer 150°. De basis van 
de eerste costa vertoont een knobbelvormig uitsteeksel. 4 orale stekels, 2 in 
aanwezigheid van een broedkamer. Avicularia afwezig. De kolonie produceert al
vrij snel broedkamers. Broedkamers glad, ietwat langgerekt en zonder poriën.
Ancestrula met frontale membraan, omringd door ongeveer 11 stekels. Lijkt op
Cribrilina uniserialis Harmelin, 1978; bij deze soort die beschreven is van de 
Azoren, is de proximale rand van de opening ook V-vormig omdat het eerste paar
costae een hoek vormt van ongeveer 150°. Bij deze laatste soort zijn er echter
geen intercostale ruimten aanwezig.

Voorkomen:
Niet algemeen op de Vlaamse Banken. In 2004 voor het eerst gevonden op twee
schelpkleppen van de Kwintebank. In 2005 terug verzameld op schelpkleppen bij
de Westhinderbank.

Cribrilina sp. 2:
Foto 280: kolonie naast spiraalkokerworm en boringen van Spathipora sp., 

Kwintebank, 2004 (JC)
Foto 281: detail van dezelfde kolonie (JC)
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Cribrilina sp. 2 •  S: rare  
50

0 
μ

m
20

0 
μ

m

opmaak:Opmaak 1  09-03-2009  20:53  Pagina 269



DETERMINATIESLEUTEL EN SOORTINFORMATIE

Genus Collarina

Collarina balzaci  (Audouin, 1826)

Beschrijving:
Vormt kleine onregelmatige korstjes. Zoïden ovaal, convex. Frontaal schild van 
8 tot 12 costae, met 1 tot 3 intercostale ruimten tussen opeenvolgende costae. 
Een duidelijke, geknobbelde lumenporie aan de basis van elke costa, al deze 
lumenporiën vormen een ring op de rand van het schild. Op het frontale schild
kunnen zich 1 of meer mediale knobbels ontwikkelen. De opening is proximaal 
afgeboord door het verdikte eerste paar costae, met een recht distaal einde en
een goed ontwikkelde mediale knobbel. In de proximo-laterale hoeken van de
opening zit een onopvallend scharnierpunt.  3 tot 5 distale orale stekels, alleen
het proximale paar is aanwezig bij een broedkamer. Avicularia in de proximo-
laterale hoek van de opening, lateraal gericht of ietwat distaal, één of beide vaak
afwezig. Een gelijkaardig avicularium is vaak aanwezig op de distale rand van de
broedkamer. Broedkamers langwerpig ovaal, met poriën met licht verhoogde
rand. Ancestrula als een zoïde maar kleiner met een kleiner frontaal schild van 
6 of 7 costae, 4 of 5 orale stekels en zonder avicularia. Lijkt op Cribrilina punctata.

Voorkomen:
In 2004 en 2005 werden verscheidene kolonies verzameld op schelpkleppen van 
de Vlaamse Banken.

Collarina balzaci:
Foto 282: Westhinderbank, 2005 (JC)
Foto 283: detail (JC)
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Collarina balzaci  •  S: localy common (empty shells on seafloor)
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272

Genus Puellina

Voor determinatie van deze soorten is een vergroting van 30 x vaak onvoldoende.
Avicularia interzoïdaal of afwezig. Ancestrula met frontaal membraan. Opening
D-vormig met tussen de opening en het eerste paar costae een suboraal veld met
1 tot 3 lacunae (openingen). Costae vertakt als een kerstboom en samengegroeid
waardoor tussen de costae openingen (intercostale poriën) blijven bestaan.

1 a) 5 orale stekels indien geen broedkamer aanwezig. …………………………...... 2
b) 6 of 7 orale stekels indien geen broedkamer aanwezig. …….…………….…....6

2 a) Zoïden met broedkamer hebben 2 orale stekels. ……………………………...... 3
b) Zoïden met broedkamer hebben 4 orale stekels. …………………………..….... 4

3 a) 4 tot 6 brede costae, broedkamers breed met enkele knobbelige stippels. ......
………………………………………………………............. Puellina modica (p. 284)

b) 6 tot 10 costae, het eerste paar ligt evenwijdig aan elkaar. Broedkamers met 
5 korte richels waaierend vanuit het centrum. ……..... Puellina directa (p. 280)

c) 5 costae, zoïden eenrijig, broedkamer met mediale richel. ................................
................................................................................................. Puellina sp. (p. 290)

4 a) Broedkamers met 4 korte waaierende richels. …….…... Puellina bifida (p. 276)
b) Broedkamers zonder richels. ………………………………………...………........... 5

5 a) Grote kolonies, tussen de opening en de proximale bult ligt een relatief 
grote suborale holte.  Broedkamers met onopvallende knobbels en vaak een 
bult in het midden. ………………………………......Puellina innominata (p. 282)

b) Kleine kolonies, maximaal 20 zoïden.  Broedkamer met 5 duidelijke frontale 
knobbeltjes. ……………………………………….....…....Puellina praecox (p. 288)

6 a) 6 orale stekels. ……………………………………………………...…………............ 7
b) 7 orale stekels. ………………………………...……......... Puellina corbula (p. 278)

7 a) 1 suborale lacuna, costae vormen een mediale bult of punt. .............................
…………………………………………………..................... Puellina arrecta (p. 274) 

b) Minstens 2 suborale lacunae, eerste paar costae vormt een hoge boog rond 
de lacunae. ……………………………………...……….….....Puellina nana (p. 286)

Foto 284: Puellina nana, opening met papil doorheen beide lacunae, Westhinder
bank, 2005 (JC)

Foto 285: Puellina bifida, kolonierand met twee interzoïdale avicularia, Westhin-
derbank, 2005 (JC)
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Puellina arrecta Bishop & Househam, 1987

Beschrijving: 
Vormt een kleine onregelmatige korst. Zoïden ovaal tot zeshoekig, convex. 
8 of 9 (zelden 7 of 10) scherp gerichelde costae, hoogst aan de rand van het schild,
vormen in het midden een langwerpige bult. Elke costa heeft een uitstekende
knobbel, gewoonlijk met een pseudopore aan zijn basis. 2-3 kleine intercostale
poriën. Opening D-vormig, de suborale holte is net iets groter dan de intercostale
poriën. 6 lange orale stekels, 4 bij aanwezigheid van een broedkamer. Avicularia
vaak aanwezig tussen de zoïden in, half zo groot als een zoïde, met halfcirkel -
vormige opesia en distaal verbredend rostrum. Broedkamers vaak met 2 of 3 lage
richels. De broedkamer rust op een volgende zoïde of kenozoïde, niet op het 
substraat. Kenozoïden kunnen voorkomen, ze zijn bijna zo groot als zoïden en
hebben een gelijkaardig frontaal schild, maar er is geen opening. Ancestrula met
frontaal een membraan, omringd door 11 stekels, de proximale stekel is distaal
gebogen en aan de top in tweeën gesplitst. De ancestrula regenereert soms als 
kenozoïde.

Voorkomen:
Komt voor in het Kanaal, sinds juni 2005 ook gekend van de Westhinderbank
waar 4 kolonies werden aangetroffen aan de binnenzijde van schelpkleppen.

Puellina arrecta:
Foto 286: kolonie met twee kenozoïden geassocieerd met een broedkamer, 

Westhinderbank, 2005 (JC)
Foto 287: Westhinderbank, 2005 (JC)
Foto 288: zijaanzicht, Westhinderbank, 2005 (JC)
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Puellina bifida  (d’Hondt, 1970)

Beschrijving: 
Vormt een onregelmatige korst. Zoïden ovaal tot onregelmatig veelhoekig, 
convex. Frontaal schild van 6 tot 11 costae, doorgaans 7 tot 9, scherp en het
hoogst opgericht aan de rand van het schild. Centraal eerder vlak, zonder bult. 
4-5 grote spleetvormige intercostale poriën. Opening D-vormig; 5 orale stekels, 
4 indien een broedkamer aanwezig is. Suborale holte klein en soms vlakbij de 
eerste rij intercostale poriën. Avicularia (foto 285) niet vaak aanwezig, tussen de
zoïden en kleiner dan de zoïden, opesia half ellipsvormig met smalle driehoekige
mandibel. Avicularia komen meestal voor aan de kolonierand. Broedkamer 
rustend op de volgende zoïde, zonder poriën of knobbels, vaak met tot 4 korte 
radiërende richels en een mediale sutuurlijn. Kenozoïden komen niet vaak voor, 
ze zijn kleiner dan zoïden, hebben een gelijkaardig mandvormig schild maar geen
opening. Ancestrula als P. arrecta.

Voorkomen:
Sublitoraal op schelpen op de Kwintebank en op de Hinderbanken. Te vinden op
schelpen op opgespoten stranden in Knokke en Nieuwvliet.

Puellina bifida:
Foto 289: broedkamer met radiërende richels en mediale sutuurlijn, Westhinder

bank, 2005 (JC)
Foto 290: zoïden en een kenozoïde, broedkamers rustend op de volgende zoïde, 

Kwintebank, 2004 (JC)

276

opmaak:Opmaak 1  09-03-2009  20:53  Pagina 276



ORDE CHEILOSTOMATA

foto 290

foto 289

277

Puellina bifida  •  S: localy common (empty shells on seafloor)
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Puellina corbula Bishop & Househam, 1987

Beschrijving: 
Vormt een onregelmatige korst. Zoïden breed ovaal tot onregelmatig veelhoekig,
eerder vlak. Frontaal schild bestaat uit 9 tot 14 (meestal 10 tot 12) costae. Costae
breed aan de basis en stijl opgericht, ombuigend in een vlak deel dat snel 
versmalt. Het centrale deel van het schild is vlak. Halfweg elke costa ligt een 
knobbeltje. 6-8 grote intercostale poriën staan dicht opeen geplaatst. 
Opening D-vormig met een suborale holte die nauwelijks groter is dan een 
intercostale porie. 7 orale stekels, 4 bij aanwezigheid van een broedkamer.
Eén of twee (zelden drie) suborale holten tussen de opening en de eerste rij 
intercostale poriën. Avicularia heel klein, basaal oppervlak slechts zo groot als 
een zoïdenopening. Smalle driehoekige mandibel. Broedkamers liggend op het 
substraat en niet op de volgende zoïde, zo breed als lang, met 4-6 lage richels. 
Kenozoïden komen niet vaak voor, als zoïde zonder opening. Ancestrula met 
frontaal membraan omringd door 12 tengere stekels.

Voorkomen:
In 2005 is een beschadigd kolonietje verzameld op de Westhinderbank.

Puellina corbula:
Foto 291: Westhinderbank (JC)
Foto 292: Westhinderbank (JC)
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10

0 
μ

m

10
0 

μ
m

opmaak:Opmaak 1  09-03-2009  20:53  Pagina 279



DETERMINATIESLEUTEL EN SOORTINFORMATIE

Puellina directa  Bishop & Househam, 1987

Beschrijving: 
Vormt een onregelmatige korst. Zoïden breed ovaal tot zeshoekig, erg convex.
Er is een ruime gladde frontale verkalking aanwezig rond het relatief kleine
frontale schild. Schild opgebouwd uit 7 of 8 (zelden 9 of 10) costae. De 4 distale
costae vormen 2 evenwijdige richels, de overige costae zijn klein en waaieren uit
het midden van het schild naar de rand.  Costae scherp gericheld. 3 of 4 kleine,
hoekige intercostale poriën. Opening D-vormig, met een ovale suborale holte, die
vaak onderverdeeld is door tandjes. Aan weerszijden van de suborale holte staat
een knobbeltje. 5 lange orale stekels, 2 indien een broedkamer aanwezig. 
Avicularia niet gemeld. Broedkamers rusten op de volgende zoïde en hebben 
5 korte richels waaierend vanuit het centrum. Kenozoïden als een zoïde zonder
opening, niet vaak aanwezig. Ancestrula ovaal met frontaal membraan, omringd
door 11 stekels. De tengere proximale stekel is gebogen en op het eind in tweeën
gesplitst.

Voorkomen:
In 2005 werden meerdere kolonies verzameld op de Westhinderbank.

Puellina directa:
Foto 293: Westhinderbank (JC)
Foto 294: Westhinderbank (JC)
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Puellina directa •  S: rare  

20
0 

μ
m

20
0 

μ
m

opmaak:Opmaak 1  09-03-2009  20:53  Pagina 281



DETERMINATIESLEUTEL EN SOORTINFORMATIE

Puellina innominata  (Couch, 1844)

Beschrijving:
Vormt een uitgebreide korst. Zoïden breed ovaal tot onregelmatig veelhoekig,
eerder vlak. 11 tot 12 (zelden 9 tot 14) smalle costae vormen een frontaal schild
met in het midden een longitudinale richel en een bult proximaal van de opening.
Elke costa heeft een knobbeltje aan de rand van het schild. 1 tot 5 opvallende 
intercostale poriën tussen opeenvolgende costa. Opening D-vormig, breder dan
lang, met tussen de opening en de bult een grote suborale holte. 5 orale stekels, 
4 indien een broedkamer aanwezig is. Avicularia vaak aanwezig, half zo lang als
een zoïde met langwerpig driehoekige mandibel. Broedkamers rustend op de 
volgende zoïde, even breed als lang, met enkele onopvallende knobbels, vaak met
een bult in het midden. Kenozoïden niet vaak aanwezig, als gewone zoïde zonder
opening. Ancestrula ovaal met frontale membraan, omringd door 11 stekels.

Voorkomen:
Recent aangespoeld in België op plastic. Aanwezig op stenen en vooral op 
schelpkleppen op de Hinderbanken. In 1904 en 1906 was al een kolonie verzameld
op de Vlaamse Banken (collectie KBIN).

Puellina innominata:
Foto 295: Westhinderbank (JC)
Foto 296: Westhinderbank (JC)
Foto 297: interzoïdaal avicularium, Westhinderbank (JC)

282

opmaak:Opmaak 1  09-03-2009  20:53  Pagina 282



ORDE CHEILOSTOMATA

foto 295

foto 296

foto 297

283

Puellina innominata •  S: rare - B: rare

50
0 

μ
m

50
0 

μ
m

20
0 

μ
m

opmaak:Opmaak 1  09-03-2009  20:53  Pagina 283



DETERMINATIESLEUTEL EN SOORTINFORMATIE

Puellina modica  Bishop & Househam, 1987

Beschrijving: 
Vormt een kleine onregelmatige korst. Zoïden klein, breed ovaal tot zeshoekig,
convex. Frontaal schild de helft van de zoïdenlengte, gevormd uit 4 tot 6 brede,
scherpe costae. 2 of 3 uiteengeplaatste intercostale poriën. Opening D-vormig, 
de suborale holte is groter dan de intercostale poriën. 5 orale stekels, 2 bij broed-
kamers. Avicularia niet gemeld. Broedkamers op het substraat rustend, even lang
als breed en relatief groot, met enkele onverkalkte vlekjes op knobbeltjes, 
gerangschikt in een radiërend patroon. Kenozoïden zijn zeldzaam, als een kleine
zoïde zonder opening. Ancestrula ovaal, frontale membraan omringd door 
11 stekels.

Voorkomen: 
Een kolonie is in 1905 opgevist op de Hinderbanken (collectie KBIN). 
Niet algemeen op schelpkleppen op de Kwintebank en op de Hinderbanken.

Puellina modica:
Foto 298: kolonie, Westhinderbank (JC)
Foto 299: 1 zoïde, Kwintebank (JC)
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Puellina nana  Reverter Gil & Fernandez Pulpeiro, 1996

Beschrijving: 
Vormt een heel kleine korst. Zoïden ovaal. 7 of 8 costae, waarvan het distale 
paar een hoge suborale peristoom vormt. De bovenrand van dit peristoom 
vertoont een aantal driehoekige spitsen. Het volgende paar costae heeft ook een
opgerichte bovenrand met spitsen, doch veel minder hoog. 4 intercostale poriën.
Opening D-vormig met 6 distale orale stekels, 4 ingeval er een broedkamer is. 
De stekels vertonen aan de basis aan orale zijde een randje van knobbeltjes of 
stekeltjes, een kenmerk dat bij sommige andere Puellina’s ook wel voorkomt. 
In het veldje tussen de D-vormige opening en de suborale peristoom ligt in elke 
laterale hoek een grote suborale holte, waaruit bij levend verzameld, ongereinigd 
materiaal een lange papil steekt (foto 284). De functie van die papillen is 
onbekend.
Tussen beide suborale holtes kan nog een even grote holte een centrale positie 
innemen, maar ze kan ook door verkalking van de randen onderverdeeld zijn in 
2 of 3 kleinere holten. Broedkamer rustend op het substraat, glad met een 
mediale richel. Kenozoïden en avicularia niet gemeld. Ancestrula ovaal met 
frontaal membraan, omringd door stekels. Deze stekels vertonen onregelmatige
bijspitsen nabij de basis.

Voorkomen: 
Beschreven in 1996 aan de hand van een beschadigde kolonie, verzameld in Ria de
Ferrol (Noord-Spanje). In 2005 zijn 4 kolonies verzameld op de Westhinderbank,
waarvan minstens 1 levend.

Opmerking:
Omdat het materiaal van Spanje beschadigd is, is de oorspronkelijke beschrijving
niet optimaal (pers. med. Reverter). De hierboven gegeven beschrijving is aan-
gepast aan de hand van het materiaal verzameld op de Westhinderbank.
De oorspronkelijke naam van dit mosdiertje (Puellina parva) was al in gebruik in
het subgenus Cribrilaria, namelijk Cribrilaria parva Winston & Hakansson, 1986 van
Florida. Daarom is de naam van Puellina parva Reverter Gil & Fernandez Pulpeiro,
1996 onlangs gewijzigd in Puellina nana (Reverter Gil & Fernandez Pulpeiro, 2007).

Puellina nana:
Foto 300: gereinigde kolonie, Westhinderbank (JC)
Foto 301: ongereinigde kolonie, Westhinderbank (JC)
Foto 302: zijaanzicht op een zoïde met broedkamer, Westhinderbank (JC)
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Puellina praecox  Bishop & Househam, 1987

Beschrijving:
Vormt een kleine onregelmatige korst. Zoïden onregelmatig ovaal en convex.
Frontaal schild van 8-10 costae. Costa met brede basis en hoge bult en een 
versmallend horizontaal deel zodat de rand van het schild hoger is dan het 
centrum. 4 grote intercostale poriën, de intercostale poriën in de distale rijen zijn
groter dan de overige. Opening D-vormig met proximaal twee knobbeltjes en 
een grote suborale holte. 5 lange orale stekels, 4 bij broedkamer. Avicularia en 
kenozoïden niet gemeld. Broedkamers liggen op het substraat, iets breder dan
lang met 2 tot 5 duidelijke frontale knobbels, waarvan de top soms niet verkalkt
is. Ancestrula met ovale frontale membraan omringd door 11 stekels. Lijkt wat het
frontale schild betreft sterk op Puellina bifida, maar bij aanwezigheid van broed-
kamers onmiddellijk ervan te onderscheiden (Bij P. bifida rust de broedkamer 
op de volgende zoïde).

Voorkomen: 
In 1906 is een kolonie verzameld op de Vlaamse Banken (collectie KBIN). 
Tegenwoordig vrij algemeen op schelpkleppen op de Kwintebank en de Hinder-
banken.

Puellina praecox
Foto 303: Kwintebank (JC)
Foto 304: Kwintebank (JC)
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Puellina praecox •  S: localy common (empty shells on seafloor)
20

0 
μ

m
10

0 
μ

m

opmaak:Opmaak 1  09-03-2009  20:53  Pagina 289



DETERMINATIESLEUTEL EN SOORTINFORMATIE

Puellina sp.

Beschrijving: 
Heel kleine kolonie opgebouwd uit eenrijige zoïdenketens. Zoïden onregelmatig
ovaal met smal proximaal deel. Zoïden heel klein, ongeveer 0,2 mm lang tenzij het
smal proximaal deel verlengd is. Frontaal schild opgebouwd uit 5 costae. 
Distale costae met brede basis en hoge bult. 2 of 3 kleine intercostale poriën. 
Opening D-vormig zonder suborale holte. 5 orale stekels, 4 bij periancestrulaire
zoïden en 2 bij aanwezigheid van een broedkamer. Proximolateraal van de 
opening ligt aan elke zijde een porie met verhoogde rand, waardoor die lijkt 
op een afgebroken stekel. Avicularia niet waargenomen. Een broedkamer met 
lage mediale richel rust op het substraat. De ancestrula, waarvan de opesia 
omringd is door 10 stekels, lijkt omgevormd tot kenozoïde met verkalkte frontale
plaat.

Voorkomen: 
Een kolonie werd ontdekt op de binnenzijde van een arkschelpje op de West-
hinderbank in 2005.

Puellina sp.:
Foto 305: Westhinderbank, 2005 (JC)
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Genus Distansescharella

Distansescharella seguenzai  Cipolla, 1921

Beschrijving: 
Vormt een kleine korst op de binnenzijde van schelpkleppen. Zoïden staan iets 
uiteen en zijn met elkaar verbonden met korte buisjes, in dit opzicht te verge-
lijken met Chorizopora brongniartii. Tussen de buisjes en de zoïden is vaak het 
substraat zichtbaar. In het netwerk van die buisjes zitten kleine kenozoïden en 
avicularia. Zoïden onregelmatig ovaal, het mandvormig schild bestaat uit 12 tot 
16 costae. 3 of 4 intercostale poriën. 4 orale stekels zijn aanwezig op zoïden met
of zonder broedkamer. Broedkamer glad en niet geperforeerd. Avicularia ovaal,
interzoïdaal, met afgerond rostrum. Kenozoïden elliptisch, met cirkelvomige 
opening, omringd met 2 tot 5 conische stekels. Ancestrula met frontaal 
membraan, omringd door stekels.

Voorkomen: 
Gekend van fossiel (Plioceen) en recent materiaal (Harmelin et al., 1989) in het
Middellandse Zeegebied, van Ria de Ferrol in Spanje (Reverter & Fernandez, 1996)
en sinds 2005 ook van de Westhinderbank (De Blauwe et al., 2006). Onlangs zijn
bij nazicht van schelpmateriaal verzameld in 1905 op 51°29’15’’N-2°32’45’’O vier
kolonies aangetroffen op een schelpklep, waarmee het nut van historische 
collecties bewezen is.

Distansescharella seguenzai:
Foto 306: ancestrula en zoïden, Westhinderbank (JC)
Foto 307: zoïden met broedkamers, Westhinderbank (JC)
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Genus Figularia

Figularia figularis  (Johnston, 1847)

Beschrijving: 
Vormt een brede vuilwitte tot lichtbruine korst. Zoïden groot, langwerpig, ovaal
tot rechthoekig, vlak of licht convex. Een frontale kalkrand ligt rond het frontale
schild en neemt proximaal tot ¼ van de zoïdenlengte in. Het frontale schild 
bestaat uit 10-14 brede, spits toelopende costae, het distaal paar breed en dik. 
Elke costa heeft een opvallende knobbelige pseudopore. 3-4 poriën tussen de 
costae. Opening groot, vierhoekig, met opvallende laterale scharnierpunten.
Operculum bruin met marginale verdikking. Avicularia niet vaak aanwezig, half zo
groot als een zoïde, met brede dwarsbalk en lepelvormig distaal deel. Geen orale
stekels. Broedkamers bolvormig, vaak in het midden een bultje met aan weers-
zijden een groot druppelvormig onverkalkt venster. Ancestrula ovaal met frontale
membraan.

Voorkomen: 
Eénmaal aangespoeld op een visnet in Oostende op 4 november 2000.

Figularia figularis:
Foto 308: frontaal zicht (JC)
Foto 309: zicht vanuit een distaal standpunt (JC)
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Superfamilie Hippothooidea

Familie Hippothoidae

Genus Hippothoa

1 a) Zoïden met broedkamer zijn even lang als gewone zoïden. De sinus is 
V-vormig en klein. Zoïden met meestal een centrale kiel in de lengterichting. 
………......................................................................Hippothoa divaricata (p. 296)

b) Zoïden met broedkamer zijn veel korter dan de gewone zoïden. De sinus is 
breed U-vormig. Zoïden zonder kiel. ................... Hippothoa flagellum (p. 298) 

Hippothoa divaricata  Lamouroux, 1821 

Beschrijving:
Een tengere vastgehechte kolonie van zoïden op één rij, rijen vertakkend. 
Elke zoïde is de oorsprong van maximaal 4 vertakkingen, die schuin van de zoïde
vertrekken. Zoïden 0,3 mm lang, langwerpig met een smal proximaal deel en een
verdikt distaal deel. Eerst doorschijnend, later wit, meestal met een centrale kiel in
de lengterichting. Opening langer dan breed, sinus V-vormig, smal en diep. 
Vrouwelijke zoïden (met broedkamer) even groot als gewone zoïden, maar het
smalle proximale deel is wat korter. Opening bijna rond met sinus. Heel kleine
zoöeciulen met kleine distale opening komen voor. Broedkamers niet geperfo-
reerd, opening samenvallend met de zoïdenopening.

Voorkomen:
Soms op aangespoeld plastic of riemwiervoetjes, meestal weinig opvallend. 
Tussen 1903 en 1908 (collectie KBIN) en in 2004-2005 aangetroffen op keien en
schelpkleppen op de Hinderbanken.

Hippothoa divaricata
Foto 310: Westhinderbank (JC)
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Hippothoa flagellum  Manzoni, 1870

Beschrijving: 
Als H. divaricata. Zoïden 0,3 mm lang, het proximaal smal deel soms heel lang bij
gewone zoïden, duidelijk veel korter bij vrouwelijke zoïden. Distaal deel zonder
kiel in de lengterichting. Zoïden doorschijnend, later wit. Opening langer dan
breed, met brede en diepe U-vormige sinus. Vrouwelijke zoïden veel korter dan de
gewone zoïden. De gemeenschappelijke opening van vrouwelijke zoïde en broed-
kamer is breder dan lang. De heel kleine zoöeciulen hebben een ovale opening.
Broedkamers niet geperforeerd, opening samenvallend met de zoïdenopening. 

Voorkomen: 
In 2004 vastgesteld op de Kwintebank en in 2005 op de Westhinderbank op
schelpkleppen. Op deze locaties veel algemener dan H. divaricata. Soms op aange-
spoeld plastic, meestal weinig opvallend. In 1905 al opgevist op schelpkleppen op
de Hinderbanken (collectie KBIN).

Hippothoa flagellum:
Foto 311: Westhinderbank (JC)
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Genus Plesiothoa 

Plesiothoa gigerum  (Ryland & Gordon, 1977)

Beschrijving: 
De kolonie is geheel vastgehecht en bestaat uit gedeeltelijk samengroeiende 
zoïdenrijen. Aan weerszijden vertakkend op het distale of distolaterale deel van
zoïden. Zoïden 0,4 mm lang, ruw, druppelvormig of knotsvormig, proximaal het
smalst, maar dikker dan bij Hippothoa. Het frontale oppervlak is dun, doorschij-
nend en variabel dwarsgestreept of bultvormig geribd, met een bult voor de 
opening. Er is geen kiel in de lengterichting. Opening langer dan breed met een
U-vormige sinus. Vrouwelijke zoïden zijn korter dan de gewone zoïden met een
bredere opening, eveneens met sinus. Zoöeciulen variabel, gewoonlijk kleiner dan
de zoïden. Broedkamers bolvormig met strepen in variabele richting en soms een
paar frontale poriën. Ancestrula ovaal met gekartelde rand en een bijna ovale
opening.

Voorkomen: 
Davoult et al. (1999) rapporteert 3 kolonies op hydroïden ter hoogte van Cap 
Gris-Nez in juni 1992. Aangespoeld in Zeebrugge in december 1999 op plastic en
in december 2008 op een riemwiervoetje.

Plesiothoa gigerum:
Foto 312: op plastic aangespoeld in Zeebrugge, 1999 (RV)
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Genus Celleporella

Celleporella hyalina  (Linnaeus, 1767)

Beschrijving:
Vormt korsten, vaak met dichte concentraties van zoïden en broedkamers. 
Zoïden 0,3-0,4 mm lang, worstvormig, eerst doorschijnend, later wit. Zoïden 
aanliggend met nauwe tussenruimten, die later verborgen worden door frontaal
ontspringende vrouwelijke zoïden met broedkamers. Zoïden langwerpig, sterk
convex en dwarsgestreept, vaak met een bultje net voor de opening. 
Opening rond met brede ondiepe sinus, zonder scharnierpunten. Buisvormige
korte verbindingen tussen aangrenzende zoïden. Polypide met 12 tentakels. 
Vrouwelijke zoïden ontspringen op het frontaal oppervlak van gewone zoïden en
vormen een tweede laag. Ze zijn kort en driehoekig en hebben een bolvormige
broedkamer. De gemeenschappelijke opening van vrouwelijke zoïden en broed-
kamers is veel breder dan lang. Mannelijke zoïden als gewone zoïden maar met
een kleinere opening. Geen avicularia, dit is het meest opvallende onderscheid
met Chorizopora brongniartii. Broedkamers met frontale poriën, embryo’s 
lichtgeel. Ancestrula ovaal met een opening als de andere zoïden.

Voorkomen: 
Loppens (1906) vond deze soort wel eens op aangespoeld Flustra foliacea. 
In recentere jaren in België vaak op aangespoeld plastic, riemwiervoetjes en ook
op de zeeden (Abietinaria abietina). Op aangespoelde riemwiervoetjes is het de
dominante epifyt (De Blauwe, 2000c en 2005).
Spoelde in Nederland aan langs de gehele kust op Flustra foliacea, Patella, wieren
en kurk (Lacourt, 1978), geen recente waarnemingen.

Celleporella hyalina:
Foto 313: op aangespoeld roodwiertje (RV)
Foto 314: zoïden met broedkamers (RV)
Foto 315: zoïden zonder broedkamers op de kolonierand, op aangespoelde 

riemwiervoet, Oostduinkerke, 2005 (RV)
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Familie Trypostegidae

Genus Trypostega

Trypostega venusta  (Norman, 1864)

Beschrijving:
Vormt grote dunne korsten. Zoïden 0,4-0,6 mm lang, met onregelmatige omtrek.
Frontaal oppervlak glad, gelijkmatig geperforeerd, met een klein bultje proximaal
van de opening. Opening sleutelgatvormig, distaal afgerond, gescheiden 
van een breed driehoekig proximaal deel door korte scharnierpunten. Operculum
diepbruin. Kenozoïden van variabele vorm en grootte komen voor distaal van
bijna elke zoïde of bij broedkamers. Hun opening is klein en heeft ook een 
operculum. Broedkamers ovaal of onregelmatig en gelijkmatig geperforeerd, vaak
met een frontaal bultje.

Voorkomen: 
Uit de kust op schelpen. In 1906 is een kolonie verzameld op de Vlaamse Banken
(collectie KBIN). In 2005 zijn meerdere kolonies aangetroffen op schelpkleppen op
de Westhinderbank.

Trypostega venusta:
Foto 316: Westhinderbank (RV)
Foto 317: Westhinderbank (JC)
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Familie Chorizoporidae

Genus Chorizopora

Chorizopora brongniartii  (Audouin, 1826)

Beschrijving: 
Vormt uitgebreide dunne korsten. Zoïden 0,4-0,6 mm lang, ovaal tot peervormig,
vlak of wat convex. Zoïden staan iets uiteen en zijn met elkaar verbonden met
korte buisjes. Tussen de buisjes en de zoïden is vaak het substraat zichtbaar. 
Frontaal oppervlak glasachtig en doorschijnend, later wit, niet geperforeerd.
Dwarse lijnen of ribben kunnen op het oppervlak voorkomen, alsook een conisch
centraal bultje. Opening D-vormig. Avicularia klein, elliptisch, mandibel driehoe-
kig en distaal gericht, haast altijd in het verlengde van een zoïde of distaal op een
broedkamer. Broedkamers langwerpig bolvormig. Embryo’s rood. Ancestrula ovaal
met D-vormige opening, met 4 frontale en 4 orale stekels.

Voorkomen:
Leeft op stenen op de Hinderbanken, dode kolonies werden daar ook aangetrof-
fen op schelpkleppen. Algemeen op aangespoeld plastic, minder op riemwier-
voetjes (De Blauwe, 2005). In Nederland gemeld op aangespoeld kurk in
Scheveningen (Lacourt, 1949). Te Westkapelle aangespoeld op plastic in 2004.

Chorizopora brongniartii:
Foto 318: op aangespoeld plastic, Wales 2001 (RV)
Foto 319: zoïden met broedkamers (JC)
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Familie Haplopomidae

Dennis Gordon (National Institute of Water & Atmospheric Research, Wellington,
Nieuw-Zeeland) stelde voor om een nieuwe familie op te richten voor dit genus.
Deze naam wordt hier al gebruikt, maar het is hier niet de goede plaats om een
nieuwe familie op te richten. Kenmerken voor deze familie zijn: zoïden convex,
doorschijnend, geperforeerd door verspreide of marginale poriën. Een ascopore is
aanwezig en is soms verbonden met de opening door middel van een groeve.
Opening D-vormig, stekelloos. Geen avicularia. Broedkamers bolvormig, rustend
op de distale zoïde; zijn opening afsluitbaar door het operculum van de zoïde. 
Zoïden en broedkamers omgeven door een ring van poriekamers.

Genus Haplopoma

Op aangespoelde roodwieren uit het Kanaal is Haplopoma bimucronatum 
(Moll) te verwachten, de zoïden zijn heel klein en naast de opening is er aan
weerszijden een vooruitspringende rand.

1 a) Zoïde twee maal zo lang als breed, min of meer ovaal met veel frontale poriën
............................................................................ Haplopoma graniferum (p. 308)

b) Zoïde anderhalf maal zo lang als breed, eerder zeshoekig met minder fron-
tale poriën. ........................................................ Haplopoma impressum (p. 310)

Haplopoma graniferum (Johnston, 1847)

Beschrijving:
Vormt glasachtige of witte korsten. Zoïden 0,6-0,9 mm lang, langwerpig ovaal tot
zeshoekig, convex en doorschijnend. Opening D-vormig. Een ascopore frontaal
van de opening heeft soms een proximaal bultje. De opening van zoïden met
broedkamer is niet groter dan bij gewone zoïden. Veel verspreide frontale poriën.
Broedkamers bijna bolvormig met verspreide poriën. Embryo’s roze. Ancestrula
ovaal met D-vormige opening met een heel kleine sinus of een ascopore. 
Uit de ancestrula ontspringen 2 eerste zoïden, aan elke laterale zijde één en
schuin lateraal gericht.

Voorkomen:
In de periode 1999-2006 af en toe aangetroffen op aangespoeld plastic of op aan-
gespoelde riemwiervoetjes (De Blauwe, 2000c en 2005, Vanhaelen et al., 2006).
Niet inheems in België noch in Nederland.

Haplopoma graniferum:
Foto 320: op blauw aangespoeld plastic fuik Newgale (Wales), 2001 (RV)
Foto 321: op fuik in St-Malo, 2005 (JC)
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Haplopoma impressum  (Audouin, 1826)

Beschrijving: 
Vormt glasachtige korsten. Zoïden 0,5-0,6 mm lang, zeshoekig-ovaal en convex. 
De dunne frontale verkalking is doorschijnend (in gedroogde toestand niet). 
Proximaal van de D-vormige opening ligt een ascopore, vaak met een klein 
proximaal bultje. Enkele verspreide frontale poriën. Zoïden met een broedkamer
hebben een grotere opening. Broedkamers bijna bolrond met enkele verspreide
poriën. Embryo’s roze. Ancestrula ovaal, zonder poriën; opening met een brede
sinus. Uit de ancestrula ontspringen 3 eerste zoïden. 

Voorkomen: 
In Nederland aangespoeld in het najaar van 1947 (Bloklander & Leenhouts, 1948).
In België tussen  1999 en 2006 af en toe aangetroffen op aangespoeld plastic of
op aangespoelde riemwiervoetjes (De Blauwe, 2003a; Vanhaelen et al., 2006).
Niet inheems in België noch in Nederland.

Haplopoma impressum:
Foto 322: op aangespoeld riemwiervoetje in Oostduinkerke, 2002 (RV)
Foto 323: zoïde aan de kolonierand, de frontale poriën zijn hier onduidelijk (JC)
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Superfamilie Adeonoidea

Familie Adeonidae

Genus Reptadeonella

Het frontale oppervlak heeft marginale poriën en een enkele (Reptadeonella 
violacea) of dubbele (Reptadeonella insidiosa Jullien, 1903) centrale perforatie. 
De eerste soort is in België inheems, de laatste komt voor in diep water in het 
westelijk deel van het Kanaal en is te verwachten op grind tussen de zandbanken.

Reptadeonella violacea  (Johnston, 1847)

Beschrijving:
Flinke korsten, purper bij levende kolonies. Zoïden 0,5 tot 0,7 mm lang. Vlak of
licht concaaf met een centrale inzinking. Marginale poriën. Eén enkele porie in de
centrale inzinking. Opening half cirkelvormig met een korte opstaande rand. 
Avicularia klein en driehoekig, meestal distaal gericht, zelden schuin of dwars,
proximaal van de opening. Kenozoïden kunnen voorkomen tussen nieuwe zoïden,
maar verdwijnen later. Geen broedkamers. Fertiele zoïden zijn breder en meer
convex dan gewone zoïden. Hun opening is breder en ligt iets meer naar het 
centrum. De frontale porie is vaak een brede spleet. Hun avicularium ontbreekt
soms. De larve ontwikkelt onmiddellijk zes zoïden die in stervorm staan.

Voorkomen:
Tussen 1902 en 1911 werden meerdere kolonies verzameld op de Vlaamse Banken
(collectie KBIN). Deze eeuw aangetroffen in het ankergebied vóór Zeebrugge en
minstens 130 kolonies bij de Westhinderbank op silexkeien en schelpen. 
Eénmaal aangetroffen op aangespoeld plastic in Oostende. Al deze kolonies
waren overleden voor de vondst.

Reptadeonella violacea :
Foto 324: Le Conquet (Bretagne), 2002 (RV)
Foto 325: Westhinderbank (JC)
Foto 326: zesvoudige ancestrula, Westhinderbank (JC)
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foto 325 foto 326
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Umbonula littoralis  Hastings, 1944 

Beschrijving:
Vormt een oranje korst. Opening van de zoïden langer dan breed. De verdikte 
distale rand van het operculum is duidelijk zichtbaar in het distale deel van de
opening. 14 tot 20 grote marginale poriën. De richels ertussen zijn zwak en reiken
zelden tot de bult van het avicularium. Geen centrale perforaties. Avicularia niet
altijd aanwezig. Mandibel aan de distale zijde van de suborale bult en loodrecht
op het frontale oppervlak. Geen broedkamers. De rode embryo’s worden 
inwendig gebroed.

Voorkomen: 
Niet inheems in België noch in Zeeland. Bloklander en Leenhouts (1948) 
vermelden het aanspoelen van een kolonie in de winter 1947-48, mogelijks op
Schouwen. Op 18 juli 2000 spoelde een kolonie aan op een riemwiervoetje tussen
Zeebrugge en Blankenberge (De Blauwe, 2000c) en nogmaals in 2005 tussen 
Oostduinkerke en De Panne (Vanhaelen et al., 2006)

Umbonula littoralis :
Foto 327: Pointe du Rozel (Bretagne), 2002 (RV)
Foto 328: zoïden met openstaande mandibel (RV)
Foto 329: alle zoïden behalve één hebben nog hun frontale membraan, op 

aangespoeld riemwiervoetje, Oostduinkerke, 2005 (JC)
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Familie Romancheinidae

Genus Escharoides

1 a) Geen avicularia aanwezig. ......................................Escharoides bishopi (p. 316)
b) Wel avicularia aanwezig. ..................................................................................... 2

2 a) Bobbels op het frontale oppervlak heel duidelijk en verspreid. Avicularia 
groot en lateraal of distolateraal gericht. ........... Escharoides coccinea (p. 318)

b) Bobbels minder duidelijk en in een rijenpatroon uitstralend van op de subo-
rale mucro naar de zoïdenrand. Avicularia kleiner, distaal gericht. ………….....
.............................................................................. Escharoides mamillata (p. 320)

Escharoides bishopi  De Blauwe, 2007

Beschrijving: 
Vormt kleine kolonies, van een paar tiental zoïden op de binnenzijde van losse
schelpkleppen. Zoïden convex, frontaal oppervlak glad of bedekt met onduidelijke
bobbels die in rijen gerangschikt zijn. Marginale poriën groot en opvallend. 
6 holle orale stekels aanwezig, vaak afgebroken. Bij aanwezigheid van een broed-
kamer zijn slechts twee heel opvallende orale stekels aanwezig. Peristoom wijd en
zonder mucro. In de opening bevinden zich twee scharnierpunten en een slanke
proximale tand die aan het uiteinde twee spitsen heeft. Geen avicularia aanwezig.
Broedkamer bolrond, glad of bedekt met secundaire verkalking. De ancestrula
lijkt helemaal niet op de gewone zoïden: een ovale zoïde met grote opesia, 
omringd door 13 stekels. De gekende kolonies bestaan uit 2 tot 24 zoïden en de 
4de zoïde heeft vaak al een broedkamer. Dit toont aan dat de soort aangepast is
aan het leven op onstabiel substraat door in een vroeg stadium tot geslachtelijke
voortplanting over te gaan.

Voorkomen:
Vijf kolonies werden ontdekt op de binnenzijde van lege kokkels van de Kwinte-
bank. Daarna 20 kolonies in één schelpklep van Acanthocardia echinata van 
Le Val André (Bretagne). In 2005 werden nog 6 kolonies verzameld op de West-
hinderbank.

Escharoides bishopi:
Foto 330: in een schelpklep, Le-Val-André (Bretagne), 2005 (JC)
Foto 331: ancestrula en periancestrulaire zoïde met slanke proximale tand en 

scharnierpunten, idem (JC)
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Escharoides coccinea  (Abildgaard, 1806)

Beschrijving:
Vormt grote oranje korsten. Zoïden 0,6-0,7 mm lang. Het aanvankelijk gladde
frontale oppervlak verkalkt snel. De onregelmatig verspreide bobbeltjes doen
denken aan de stippen van een lieveheersbeestje. Frontaal niet geperforeerd,
marginale poriën zijn wel aanwezig, maar door voortschrijdende verkalking 
worden ze verborgen. Op de distale rand van de opening staan aanvankelijk 
6 flinke stekels, die later afbreken. De proximale rand van de opening is verheven
en getand. Een vierkante tand staat boven het operculum binnen in de proximale
zijde van de opening. Aan weerszijden van de zoïdenopening staat een groot 
avicularium, schuin distaal gericht en net als de zoïde bezaaid met bobbeltjes.
Mandibel langwerpig driehoekig. Broedkamers frontaal afgeplat met zelfde 
bobbelig oppervlak als de zoïde. Embryo’s rood. Ancestrula ovaal, frontaal niet
verkalkt, maar membraneus. Rond het membraan staan 13 à 14 stekels.

Voorkomen: 
Algemeen op aangespoeld plastic en andere voorwerpen en riemwiervoetjes langs
onze kusten (De Blauwe 2000a, 2000b, 2000c, 2005, Vanhaelen M.-Th. et al., 2006).
In Westkapelle in Nederland op een aangespoelde kreeftenfuik in 2004. In 2005
aangetroffen op een aangevoerd muiltje van de Kaloot (de Ruijter, 2005b). 
Vroeger ook aangespoeld op kurk in Scheveningen en Noordwijk (Lacourt, 1949).
Davoult et al. (1993) rapporteert deze soort op keien ter hoogte van Cap Gris-Nez
in 1989 op een diepte tussen 35 en 45 meter.

Escharoides coccinea:
Foto 332: op aangespoeld plastic in Zeebrugge, 1999 (RV)
Foto 333: fuik St-Malo (Normandië), 2005 (JC)
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Escharoides mamillata  (Wood, 1844)

Beschrijving: 
Vormt korstjes. Zoïden 0,5 tot 0,8 mm lang. Jong zoïdenoppervlak glad, later 
bedekt met bobbeltjes die in rijen gerangschikt zijn die van de suborale mucro 
uitwaaieren. Marginale poriën klein en enkel zichtbaar in zoïden aan de kolonie-
rand. 4 of 6 orale stekels op zoïden zonder broedkamer. Mucro groot en stomp.
Binnen in de opening staat proximaal een korte hoekige tand en lateraal een 
driehoekig tandje. Aan weerszijden van de opening staat een avicularium, kleiner
dan bij E. coccinea en distaal gericht. Broedkamer snel bedekt met bobbeltjes.

Voorkomen:
Aangespoeld op kurk in De Panne op 5 oktober 2004 (De Blauwe, 2005).

Escharoides mamillata:
Foto 334: vissershaven Le Conquet (Bretagne), 2002 (JC)
Foto 335: vissershaven Le Conquet (Bretagne), 2002 (JC)
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Genus Escharella

1 a) 6 orale stekels (4 indien een broedkamer). …………………………………......... 2
b) Maximaal 4 orale stekels (6 in de eerstgevormde zoïden na de ancestrula). ..... 3

2 a) Vormt grote korsten, oudere zoïden aan de rand verdikt met een dikke witte 
secundaire verkalking. Broedkamer rust op volgende zoïde. ……......................
....................................................................................Escharella immersa (p. 324)

b) Vormt kleine korstjes op de binnenzijde van lege schelpen.  Broedkamers 
rusten op het substraat. …………………………....….. Escharella gilsoni (p. 322)

3 a) 4 orale stekels. .................................................................................................. 4
b) 2 of 3 orale stekels. Zoïden tot 0,8 mm lang. Lyrula slank, aambeeldvormig. 

Suboraal heeft het peristoom vaak  twee spitsen. Zoïden vlak met opvallende
marginale poriën. ................................................... Escharella variolosa (p. 328)

4 a) Zoïden klein, maximaal 0,5 mm lang. Lyrula langer dan breed. ………………...
……………………………………………………….......... Escharella labiosa (p. 326)

b) Zoïden groter dan 0,5 mm. Lyrula breder dan lang. ……………………………
……………………………………………………........ Escharella ventricosa (p. 330)

Escharella gilsoni   De Blauwe, 2007

Beschrijving: 
Vormt een kleine kolonie op de binnenzijde van schelpkleppen. Zoïden ovaal, 
convex. Frontaal oppervlak fijn gekorreld, marginale poriën niet dicht opeen en
niet gescheiden door richels. Opening met een korte brede lyrula met concave
boord. Stompe scharnierpunten aanwezig. 6 orale stekels, 4 ingeval er een broed-
kamer aanwezig is. Peristoom dun en vaak beschadigd. Broedkamers rusten op
het substraat, al aanwezig in kolonies van een tiental zoïden. 

Voorkomen: 
Tot vandaag slechts verzameld op de Kwintebank (24 kolonies in 2004) en de
Westhinderbank (15 kolonies in 2005). Van nergens anders gekend.

Escharella gilsoni:
Foto 336: Kwintebank, 2004 (JC)
Foto 337: Westhinderbank, 2005 (JC)
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Escharella immersa  (Fleming, 1828)

Beschrijving: 
Vormt een uitgebreide witte korst. Zoïden slechts 0,3 tot 0,4 mm lang, ovaal tot
zeshoekig, convex. De zoïden zijn aanvankelijk glazig, door verdere verkalking
komt op de zoïdenrand een witte kalklijn te liggen. Enkel marginale poriën die
eerst onopvallend zijn en in oudere zoïden duidelijker worden. De brede lyrula is
aambeeldvormig met vaak een concave distale rand. Stompe scharnierpunten in
de opening. 6 distale orale stekels zijn kenmerkend voor zoïden zonder broed-
kamer, bij een broedkamer komen er slechts 4 stekels voor. De rand rond de 
opening is opgericht en vormt proximaal van de opening een puntige bult. 
Polypide met 11-12 tentakels. Broedkamers breder dan lang, korrelig, verborgen
door latere verkalking. Heel het jaar kunnen rode of roze embryo’s voorkomen.
Ancestrula ovaal met frontaal membraan omringd door 10 of 11 grote stekels. 
Het proximale deel onder het frontale membraan is verkalkt.

Voorkomen:
In België in 2004 gevonden op keien op de Thorntonbank. Plaatselijk heel 
algemeen op keien tussen de Hinderbanken (juni 2005). In Zeeland groeiend op
stenen en oesters in Westkapelle, Zoutelande, Buitenhaven van Vlissingen en de
westelijke dam van de Sloehavens (Faasse & De Blauwe, 2004). Aangetroffen op
de Klaverbank in 2002 (pers. med. van Moorsel G.). Heel algemeen op aangespoeld
plastic.

Escharella immersa: 
Foto 338: op aangespoeld plastic, De Haan, 2001 (RV)
Foto 339: idem (RV)
Foto 340: op aangespoeld plastic (JC)
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Escharella labiosa  (Busk, 1856)

Beschrijving:
Vormt kleine ronde korstjes, zoïden in alternerende rijen. Zoïden 0,4 tot 0,5 mm
lang, ovaal, convex. Marginale poriën klein en onopvallend. Lyrula slank, 
vierhoekig met concave distale rand. Altijd 4 distale orale stekels, ook bij een
broedkamer (wel 5 of 6 stekels op de eerste drie zoïden die uit de ancestrula 
ontspringen). De opgerichte rand rond de opening vormt proximaal een hoge
punt. Broedkamers iets breder dan lang en korrelig. Ancestrula ovaal met frontaal
membraan, omringd door 11 of 12 stekels. Een smal kalkrandje ligt onder het
membraan rondom de ronde opening.

Voorkomen: 
In België op aangespoeld plastic op 28 december 1999 in Zeebrugge en 16 januari
2000 in Westende.

Escharella labiosa:
Foto 341: op aangespoeld plastic Zeebrugge, 1999 (JC)
Foto 342: idem (JC)
Foto 343: idem (RV)
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Escharella variolosa  (Johnston, 1838)

Beschrijving:
Vormt vaak grote vlakke korsten. Zoïden langwerpig, vlak of weinig convex. 
Frontaal korrelig en glasachtig. De marginale poriën liggen dicht opeen en zijn
gescheiden door richels. Opening rond, lyrula slank aambeeldvormig, geen 
scharnierpunten. Twee, soms één of drie distale orale stekels. Proximale bult 
puntig, soms met twee spitsen. Broedkamers breder dan lang, korrelig en 
verzonken in het oppervlak van de kolonie. Embryo’s oranje. Ancestrula ovaal met
frontaal membraan omringd door 9 stekels.

Voorkomen: 
Twee kolonies werden verzameld op de Vlaamse Banken in 1904, een derde in
1906. In juni 2005 werden 35 overleden kolonies aangetroffen op stenen en 
schelpen op de Hinderbanken. In België af en toe op aangespoeld plastic, 
in Westkapelle in Nederland op een aangespoelde kreeftenfuik in 2004. Bloklan-
der & Leenhouts (1948) melden het aanspoelen in Nederland in het najaar van
1947.

Escharella variolosa:
Foto 344: zicht op proximale bult (JC)
Foto 345: zicht op lyrula (JC)
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Escharella ventricosa  (Hassall, 1842)

Beschrijving:
De kolonie vormt een korst. Zoïden ovaal tot zeshoekig, sterk convex. Lengte 
tussen E. immersa en E. variolosa, nl. 0,55 mm tot 0,7 mm. Frontaal oppervlak fijn
gekorreld, glasachtig en glinsterend, met het patroon van heel kleine rimpels.
Heel kleine, onopvallende marginale poriën. De lyrula is het breedst aan zijn 
distale rand en heeft opgekrulde, spitse hoeken. Heel kleine, stompe scharnier-
punten. 4 dikke distale orale stekels, ook bij broedkamers (6 stekels bij de eerste
zoïden die uit de ancestrula ontspringen). De proximale bult aan de opening is 
afgeknot. Broedkamers bolvormig. Ancestrula ovaal met een frontaal membraan
dat omringd is door 11 stekels, onder de proximale helft van het membraan ligt
een kalklaag.

Voorkomen: 
In juni 2005 werd een levende kolonie ontdekt op een steen tussen de Hinder-
banken. Spoelt in België soms aan op plastic.

Escharella ventricosa: 
Foto 346: Le Conquet (Bretagne), 2002 (RV)
Foto 347: op aangespoeld plastic (JC)
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Genus Neolagenipora

Neolagenipora collaris  (Norman, 1867)

Beschrijving: 
De kolonie vormt een klein korstje. Zoïden 0,4 tot 0,5 mm lang, sterk convex. 
Frontaal oppervlak fijnkorrelig met enkele onopvallende marginale poriën of 
helemaal niet geperforeerd. De distale rand van de opening vormt een halve 
cirkel, terwijl de proximale rand een boog vormt tussen de stompe scharnierpun-
ten. Geen lyrula bij deze soort. De opgerichte rand vormt een kommetje rond de
proximale en laterale boord van de opening. Soms komen een paar dunne distale
orale stekels voor. Broedkamers breder dan lang en geperforeerd door kleine
ronde poriën. Ancestrula met frontaal membraan, omringd door korte stekels.

Voorkomen:
In 1906 werden kolonies verzameld op de Vlaamse Banken (collectie KBIN), recent
algemeen op schelpen op de Kwintebank en de Westhinderbank. Spoelt zelden
aan op plastic voorwerpen. Een groot aantal kolonies van de Vlaamse Banken 
vertoont een lineaire groei (De Blauwe, 2006), mogelijks betreft het een andere
maar verwante soort.

Neolagenipora collaris:
Foto 348: lineaire groei, Kwintebank, 2004 (JC)
Foto 349: lineaire groei, Kwintebank, 2004 (JC)
Foto 350: typische kolonievorm, Westhinderbank (RV)
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Familie Bryocryptellidae

Genus Porella

Veel soorten vormen opgerichte kolonies, in het gebied zijn slechts twee korstvor-
mende soorten aangetroffen. 

1 a) Uitgebreide korst, zoïden met golvende omtrek. ….. Porella concinna (p. 334)
b) Klein korstje, zoïden met ovale of veelhoekige omtrek. ..... Porella sp. (p. 336)

Porella concinna  (Busk, 1854)

Beschrijving: 
Vormt een uitgebreide korst. Zoïden 0,4 tot 0,5 mm lang, ovaal tot zeshoekig,
vaak onregelmatig of kronkelig in omtrek, convex, gescheiden door diepe 
groeven. Frontaal oppervlak dik, grof gekorreld, van glinsterend glasachtig tot
korrelig en dof, met marginale poriën. Opening ruw vierhoekig met een lage en
brede lyrula. De opening heeft een lage peristoom die snel verdikt en de opening
verbergt. Zelden zie je twee distale orale stekels op zoïden aan de rand van de 
kolonie. Avicularia elliptisch, proximaal aan de opening vervat in het peristoom en
loodrecht op de opening. Vervangende avicularia komen soms voor, marginaal op
het frontaal oppervlak. De gewone of de vervangende avicularia kunnen vervan-
gen zijn door een groot, breed spatelvormig avicularium. Broedkamers bolrond,
grof gekorreld met een enkele porie, die door voortschrijdende verkalking 
verdwijnt. Embryo’s rood. Ancestrula ovaal, het frontale membraan omringd 
door 9 stekels.

Voorkomen:
Alle materiaal in het KBIN was voor de revisie niet als deze soort herkend. 
Minstens 11 kolonies zijn verzameld op de Vlaamse Banken tussen 1899 en 1907
(collectie KBIN). Loppens (1906) herkende deze soort wel en bestempelde ze als
zeldzaam op schelpen en stenen uit de kust. Zeker 32 overleden kolonies werden
in 2004 en 2005 gevonden op stenen en schelpen op de Hinderbanken. Spoelt niet
vaak aan op plastic voorwerpen: in Zeebrugge in 1999 en 2000, in Oostende in
2000 en in Westkapelle (NL) in 2004. Bloklander & Leenhouts (1948) melden het
aanspoelen van een kolonie in het najaar van 1947 in Nederland.

Porella concinna:
Foto 351: Westhinderbank (RV)
Foto 352: Westhinderbank (JC)
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foto 351

foto 352
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Porella sp.

Beschrijving:
Vormt een klein korstje op lege schelpkleppen. Zoïden ovaal of veelhoekig.
Opening breder dan lang met brede lage lyrula en onopvallende scharnierpunten.
Twee heel korte orale stekels bij zoïden zonder broedkamer. Een peristoom 
omsluit de opening proximaal en lateraal en heeft een bultje medio-proximaal
van de opening. Het avicularium ligt loodrecht in het peristoom en verbergt de
proximale grens van de opening waardoor de lyrula moeilijk te zien is. Avicula-
rium ovaal met dun dwarsbalkje. Frontaal oppervlak ruw gekorreld met 
opvallende marginale poriën. Broedkamer ruw gekorreld met 2 tot 5 opvallende
poriën. Komt grotendeels overeen met Porella minuta (Norman, 1868) maar de
broedkamers hebben poriën en er zijn sporen van twee distale orale stekels. 
Porella minuta heeft ongeperforeerde broedkamers en is stekelloos.

Voorkomen:
In juni 2005 werden minstens 12 kolonies gevonden op schelpkleppen op de 
Hinderbanken.

Porella sp.:
Foto 353: kolonie van de Westhinderbank, de kokertjes in een paar zoïden-

openingen zijn omhulsels van een eencellige ciliaat (JC)
Foto 354: zicht op lyrula en avicularium, Westhinderbank (JC)
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Porella sp. •  S: rare
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Superfamilie Smittinoidea

Familie Smittinidae

Genus Smittina

Smittina cheilostoma, een soort zonder stekels en zonder avicularia, werd 
in België noch in Zeeland aangetroffen, doch is te verwachten op aangespoeld 
plastic.

1 a) Avicularium suboraal en dwars op de zoïde gericht. ...........................................
.......................................................................................... Smittina affinis (p. 338)

b) Avicularium suboraal en in de lengterichting van de zoïde gericht, in de sinus
van het peristoom. Spatelvormige vervangende avicularia komen vaak voor 
op het frontale oppervlak. Geen orale stekels. ....................................................
................................................................................Smittina landsborovii (p. 340)

Smittina affinis  (Hincks, 1862)

Beschrijving:
Vormt een roodoranje korst. Zoïden 0,5 tot 0,6 mm lang, ovaal tot zeshoekig, 
vlak of wat convex. Frontaal oppervlak gelijkmatig geperforeerd. De opening is
rond en heeft kleine scharnierpunten en een tengere hoekige lyrula. 
De opgerichte rand rond de opening heeft een brede proximale opening. 
Geen orale stekels. Avicularia klein, in de proximale opening in de opgerichte rand
rond de opening en dwars gericht. Mandibel driehoekig en hellend op het zoïden-
oppervlak. Broedkamers breder dan lang, frontaal afgeplat en met vele kleine
ronde of onregelmatige poriën.

Voorkomen:
Op aangespoeld plastic in Zeebrugge in 1999. Op 23 maart 2007 verzamelde 
F. Kerckhof een levend kolonietje op een schelpkokerworm op de Birkenfels boei.

Smittina affinis:
Foto 355: (JC)
Foto 356: (JC)

338

opmaak:Opmaak 1  09-03-2009  20:54  Pagina 338



ORDE CHEILOSTOMATA

foto 355

foto 356

339

Smittina affinis •  S: rare - B: rare
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Smittina landsborovii  (Johnston, 1847)

Beschrijving: 
Vormt brede korsten of bladachtige lobben, éénlagig of in twee lagen die rug 
aan rug groeien. Zoïden 0,5 tot 0,7 mm lang, zes- of vierhoekig, vlak of lichtjes
convex, de dunne frontale wand is druk geperforeerd door vrij grote ronde 
poriën. Opening breder dan lang, met aan de proximale boord een vierkante of
aambeeldvormige lyrula, en twee scherpe scharnierpunten, die aan hun basis 
gebogen zijn. Laterale wanden aan de opening opgericht, in de proximale gleuf in
deze opgerichte rand ligt het avicularium. Geen orale stekels. Avicularia klein met
een semi-elliptische mandibel, gelegen in de proximale gleuf in de opgerichte
mondrand. Grote avicularia zijn sporadisch, soms algemeen aanwezig, ze staan 
lateraal, zelden suboraal ingeplant. Broedkamers breder dan lang, geperforeerd
door vele, kleine of onregelmatige poriën. 

Voorkomen: 
In België aanwezig op aangespoeld plastic in Blankenberge op 27 december 1999
en in Zeebrugge op 8 januari 2000. In Nederland spoelde een kolonie aan op kurk
op 16 januari 1949 bij Scheveningen (Perk, 2000).

Smittina landsborovii:
Foto 357: kolonie, Presqu’île de Quiberon (Bretagne), 2006 (HD)
Foto 358: zoïden zonder broedkamer doorgelicht, Presqu’île de Quiberon 

(Bretagne), 2006 (HD)
Foto 359: op aangespoeld plastic in Zeebrugge, 2000 (JC)
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Genus Smittoidea

In het Kanaal komen nog Smittoidea amplissima en Smittoidea marmorea voor, deze
werden nog niet in België of Zeeland aangetroffen.

1 a) Suboraal avicularium loodrecht op het frontaal oppervlak. 
....................................................................................... Smittoidea prolifica (p. 342)
b) Suboraal avicularium in het vlak van het frontaal oppervlak.
.......................................…………………...…….......... Smittoidea reticulata (p. 344)

Smittoidea prolifica  Osburn, 1952

Beschrijving:
Vormt kleine witroze korstjes. Zoïden 0,5 tot 0,7 mm lang. Frontaal oppervlak
eerst glad, later ruw verkalkt, centraal niet geperforeerd. Grote marginale poriën
van elkaar gescheiden door flinke richels. Opening met een lyrula en scherpe
scharnierpuntjes. Lyrula variabel van breedte, ¼ tot ½ van de openingsbreedte.
Peristoom alleen lateraal ontwikkeld. Jonge zoïden dragen 2 tot 4 orale stekels.
Polypide met 12 tentakels. Avicularium in de distale zijde van een opvallende bult,
mandibel halfcirkelvormig en loodrecht op het zoïdenoppervlak gericht. 
Broedkamer met ronde poriën, minder en groter dan bij S. reticulata. Sommige
poriën zijn onregelmatig van vorm alsof 2 of 3 ronde poriën zich verenigd 
hebben. De broedkamer rust op de volgende zoïde. Broedkamer bij bijna alle 
zoïden aanwezig behalve bij de jongste 2 of 3 rijen. Embryo’s oranje. 

Voorkomen: 
Een soort die oorspronkelijk uit Californië afkomstig is, geïntroduceerd in Zeeland
eind de jaren ‘90. Groeit op hout, stenen, tweekleppigen en Sargassum muticum
(De Blauwe & Faasse, 2004).

Smittoidea prolifica:
Foto 360: Goesse Meer (RV)
Foto 361: distaal zicht op lyrula en avicularium, Goesse Meer (JC)
Foto 362: Goesse Meer (JC) 
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Smittoidea prolifica •  S: localy common (Zeeland) - I: 1998 (1995?)
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Smittoidea reticulata  ( MacGillivray, 1842)

Beschrijving:
Vormt een grote onregelmatige korst. Zoïden 0,5 tot 0,8 mm lang, ovaal tot 
hoekig, iets convex, gescheiden door duidelijke groeven. Frontaal oppervlak met
duidelijke marginale poriën. Opening breder dan lang met hoekige of aambeeld-
vormige lyrula, die de helft van de proximale boord inneemt. Scherpe scharnier-
punten. Enkel zoïden aan de rand van de kolonie dragen 2 of 3 lange, puntige,
distale orale stekels. Proximaal in de opgerichte rand rond de opening ligt een
langwerpige U-bocht. De polypide draagt 13 tot 15 tentakels. Avicularia net 
proximaal van de U-bocht in de opgerichte rand rond de opening en proximaal
gericht. Mandibel breed driehoekig met afgeronde punt. Broedkamers dicht 
geperforeerd met kleine poriën. Embryo’s oranje of geeloranje. Ancestrula met
frontaal membraan, omringd door 9 stekels.

Voorkomen: 
In België enkel gekend van op aangespoeld plastic en een gasfles (De Blauwe,
2000b). Enkele oude vermeldingen uit Nederland zijn deze van van der Sleen
(1920) van Den Helder en van Maitland (1897) zonder vindplaats. Meldingen uit
Zeeland slaan hoogstwaarschijnlijk op S. prolifica (De Blauwe & Faasse, 2004).
Een kolonie spoelde aan op een kreeftenfuik in Westkapelle in Nederland in 2004.

Smittoidea reticulata:
Foto 363: op aangespoeld plastic, Oostende, 2000 (RV)
Foto 364: (JC)
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Smittoidea reticulata  •  S: historical records - B: rare
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Genus Parasmittina

Parasmittina trispinosa  (Johnston, 1838)

Beschrijving:
Vormt een geelwitte één- of meerlagige korst. Zoïden 0,4 tot 1,0 mm lang, lang-
werpig, vlak of wat convex. Frontaal eerst glad en doorschijnend, 
later korrelig en ruw. Marginale poriën. De opening is rond en heeft een eerder
onopvallende, korte lyrula en tengere, puntige neerwaarts gebogen scharnierpun-
ten. De rand van de opening is lateraal en proximaal opgericht, met proximaal
een diepe spleet. De 2 of 3 korte orale stekels gaan vlug verloren. Avicularia 
kenmerkend proximolateraal van de opening en van de opening weg of er naar-
toe gericht. Niet op alle zoïden aanwezig. Mandibel driehoekig. Heel kleine 
bijkomende avicularia kunnen voorkomen bij de marginale poriën. Broedkamers
bolrond, met enkele grote, onregelmatige frontale poriën. Embryo’s rood. 

Voorkomen:
In 1902 is een kolonie verzameld bij de Stroombank (collectie KBIN). In België 
tussen 1999 en 2005 zes maal aangetroffen op aangespoeld plastic. 
In 2005 werden 2 overleden kolonies opgevist op schelpen bij de Westhinderbank.

Parasmittina trispinosa:
Foto 365: met avicularia, op aangespoeld plastic (JC)
Foto 366: opening met lyrula (JC)
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Parasmittina trispinosa •  S: rare - B: rare
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Genus Phylactella

Phylactella labrosa (Busk, 1854)

Beschrijving: 
De zoïden groeien vaak in rijen vooraleer de kolonie een korstje vormt. 
Zoïden 0,4 tot 0,6 mm lang, ovaal en sterk convex. Frontale wand eerst dun en
doorzichtig, later ruw, dicht en regelmatig geperforeerd door ronde, diep verzon-
ken poriën. De ronde opening heeft scherpe scharnierpunten en een brede 
afgeknotte of puntige lyrula. Een heel goed ontwikkelde opstaande peristoom
vormt een kommetje rond de proximale en laterale boord van de opening. 
Broedkamers glad en geperforeerd door talrijke poriën. Ancestrula met ovale
frontale membraan, omringd door 8 stekels. Onder dit membraan ligt een 
kalklaag met kleinere opening.  Frontaal oppervlak niet geperforeerd.

Voorkomen: 
Van 1904 tot 1906 zijn meerdere kolonies verzameld op de Vlaamse Banken 
(collectie KBIN). In 2004-2005 werden levende kolonies gevonden op schelpen 
van de Kwintebank en de Westhinderbank. In België op aangespoeld plastic 
in Zeebrugge in 1999. In Nederland is een kolonie gevonden in een schelpklep 
op het strand van Nieuwvliet in 2001.

Phylactella labrosa:
Foto 367: Kwintebank, 2004 (JC)
Foto 368: Kwintebank, 2004 (JC)
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Phylactella labrosa  •  S: localy common (empty shells on seafloor) - B: rare
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Familie Bitectiporidae

Genus Hippoporina

1 a) Proximaal van de opening ligt een kruisvormige bult. …....................................
................................................................................. Hippoporina pertusa (p. 350)

b) Opening proximaal en lateraal omgeven door een dikke peristoom. ………….
………………………………………..…………...……........ Hippoporina sp. (p. 352)

Hippoporina pertusa  (Esper, 1796)

Beschrijving: 
Roodoranje korsten. Zoïden 0,6 tot 0,7 mm lang. Frontaal oppervlak plat of iets
convex, fijn gekorreld en doorschijnend. Oudere zoïden worden ruwer, dicht bezet
met poriën die elk in een ondiep putje liggen. Proximaal van de opening kan een
kruisvormig bultje liggen. Opening breder dan lang. De scharnierpunten geven de
indruk dat er proximaal een brede ondiepe sinus ligt. Geen stekels. Geen avicula-
ria. Broedkamers regelmatig geperforeerd. Ancestrula frontaal met een ovaal
membraan, omrand door ongeveer 7 stekels. Proximaal onder het membraan ligt
een kalklaagje.

Voorkomen:
In 1904 en 1906 is een kolonie verzameld op de Vlaamse Banken. In 2004-2005
werden 4 kolonies verzameld bij de Westhinderbank. Alle kolonies waren over-
leden voor de vondst. Een kolonie op een aangespoeld voorwerp werd verzameld
in september 2001 (De Blauwe, 2003a).
In Nederland op Schouwen (Lacourt, 1949), zonder vermelding of het om aan-
gespoeld materiaal gaat. 

Hippoporina pertusa:
Foto 369: Le-Val-André (Bretagne), 2005 (RV)
Foto 370: Westhinderbank, 2005 (JC)

350

opmaak:Opmaak 1  09-03-2009  20:54  Pagina 350



ORDE CHEILOSTOMATA

foto 369

foto 370

351

Hippoporina pertusa •  S: rare - B: rare
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Hippoporina sp.

Beschrijving: 
Vormt een kleine ronde kolonie op de binnenzijde van schelpkleppen. Zoïden
breed rechthoekig, licht convex, gescheiden door onregelmatige groeven, 0,4 mm
lang. Opening ongeveer even lang als breed met concave proximale boord in de
vorm van een ondiepe U, afgeronde scharnierpunten aanwezig. Frontaal opper-
vlak gelijkmatig geperforeerd met grote ronde poriën. Door voortschrijdende 
verkalking komen de poriën diep te liggen. Een dikke, uitwaaierende peristoom
omringt de opening proximaal en lateraal en is distaal afwezig. Broedkamer 
eveneens gelijkmatig geperforeerd maar de poriën zijn kleiner dan deze op het
zoïdenoppervlak. Ancestrula ovaal en omringd door een tiental stekels. 
Door voortschrijdende verkalking gaat de ancestrula op in de verkalking van 
omliggende zoïden.

Voorkomen:
Op materiaal van de Kwintebank werden in 2004 twee kolonies verzameld. In
2005 zijn op de Westhinderbank 16 kolonies gevonden en in datzelfde jaar is nabij
het Goesse Sas in de Oosterschelde een levende kolonie ontdekt op een mossel-
schelp. Het idee dat het een recent geïntroduceerde soort zou zijn, is onlangs 
verworpen na de vondst van een kolonie op een schelp die in 1905 op de Hinder-
banken werd opgevist (collectie KBIN).

Hippoporina sp.:
Foto 371: jonge kolonie met ancestrula, Westhinderbank, 2005 (JC)
Foto 372: zoïden met broedkamers, Oosterschelde, 2005 (JC)

352

opmaak:Opmaak 1  09-03-2009  20:54  Pagina 352



ORDE CHEILOSTOMATA

foto 371

foto 372

353

Hippoporina sp •  S: rare

20
0 

μ
m

20
0 

μ
m

opmaak:Opmaak 1  09-03-2009  20:54  Pagina 353



DETERMINATIESLEUTEL EN SOORTINFORMATIE

Genus Pentapora

Pentapora fascialis  (Pallas, 1766)

Beschrijving: 
Opgerichte stijve bladen op een korstvormende basis. De tweelagige platen van
zoïden hebben kronkelende groeieinden en geven de kolonie een koraalachtig 
uiterlijk. Levend oranje, dood gelig. Vormt heel grote kolonies, soms meer dan 
20 cm doorsnede en 10 cm hoog. Zoïden 0,7 tot 0,9 mm lang. Mooi gerangschikt
in rechte rijen, waarbij de zoïden in de naastliggende rijen alternerend geplaatst
zijn. Opening langer dan breed, ovaal of hoekig, met een paar scharnierpunten.
Proximale rand convex. Frontaal oppervlak met diepe poriën. Later vormen zich 
richels tussen de poriën en een bultje voor de opening. Een avicularium kan 
distaal in het bultje proximaal van de opening zitten. Mandibel half cirkelvormig.
Broedkamers bolvormig, met enkele poriën. Door voortschrijdende verkalking
raken de broedkamers verborgen in het oppervlak van de kolonie. Verwarring
met Cryptosula pallasiana is mogelijk, de vorm van de proximale rand van de 
opening vormt een belangrijk onderscheid.

Voorkomen:
Vormt grote honingraatachtige kolonies op stenen in het Kanaal. Het versprei-
dingsgebied rijkt tot net in de zuidelijke bocht van de Noordzee. Een exemplaar is
aanwezig in het KBIN opgevist in 1910 ten noorden van Cap Gris-Nez (50°59’N,
1°33’O). Aan de Belgische kust spoelde een kleine korstvormige kolonie aan 
in Wenduine op 15 september 2001, vastgehecht aan een voorwerp uit plastic en
hout (De Blauwe, 2003a).

Pentapora fascialis:
Foto 373: kolonie uit visnetten, Bretagne, 2002 (RV)
Foto 374: zoïden met gewone en vergrote avicularia en broedkamers, Bretagne, 

2002 (RV)
Foto 375: jonge zoïden die broedkamers vormen, Bretagne, 2002 (JC)
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Genus Schizomavella

1 a) Zoïden zonder broedkamer dragen 6-7 orale stekels. ………………………….....
…………………………………………………...... Schizomavella discoidea (p. 364)

b) Minder dan 6 stekels rond de opening. ………………………………………....... 2

2 a) Opening met proximaal een heel hoge peristoom waarin een puntig avicula-
rium een loodrechte positie inneemt ten opzichte van het frontaal oppervlak.
………………...…………..……...…....................... Schizomavella cristata (p. 360)

b) Opening met een heel brede en ondiepe sinus (foto 391). Het avicularium 
staat loodrecht op het zoïdenoppervlak aan de zijkant van een hoge stekel-
vormige suborale bult. (zie ook S. linearis). ..........................................................
.............................................................................. Schizomavella hastata (p. 366)

c) Niet zo. ……..……..…………………………………………………………................3

3 a) Avicularium puntig. 1 of 2 avicularia proximolateraal van de sinus en naar het
midden van de zoïde gericht of 1 aan de zijkant van een suboraal bultje en 
loodrecht op het zoïdenoppervlak. Soms komt een groot avicularium voor 
tussen twee opeenvolgende zoïden, even breed als de zoïden en ziet eruit als
een dwars in tweeën verdeelde spleet. ............. Schizomavella linearis (p. 368)

b) Avicularium afgerond. Avicularia loodrecht in de proximale rand van de ope-
ning of meer vlak maar dan proximaal gericht. ……………………………........ 4

4 a) Opening druppelvormig, distaal het breedst. Scharnierpunten met distaal 
gerichte punt. …………………........................ Schizomavella auriculata (p. 358)

b) Opening hoefijzervormig. Nooit een distaal gerichte punt op de scharnier-
punten. ………………………………….................................................................. 5

5 a) Avicularia kort of lang, met Y-vormige opening. …………………………….........
…………………………………………………...... Schizomavella cuspidata (p. 362)

b) Avicularia kort met ronde opening. .................. Schizomavella teresae (p. 370)

Foto 376: Schizomavella cristata, een hoge peristoom met puntig avicularium in 
loodrechte positie, Westhinderbank, 2005 (JC)

Foto 377: Schizomavella hastata, avicularium loodrecht aan de zijkant van een 
hoge stekelvormige suborale bult (JC)
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Schizomavella auriculata  (Hassall, 1842)

Beschrijving: 
Vormt een éénlagige, soms meerlagige korst. Zoïden in rechte uitstralende rijen.
Zoïden 0,4 tot 0,7 mm lang, hoekig en convex. Opening druppelvormig, distaal het
breedst, met in de proximale rand een ondiepe sinus. De scharnierpunten hebben
aan hun distale zijde een scherpe driehoekige punt. Sommige zoïden kunnen 
1 tot 3 orale stekels dragen. Het knobbelige, gelijkmatig geperforeerde frontale
oppervlak heeft vaak een suboraal bultje. Avicularia vlak of schuin op het frontale
oppervlak, proximaal gericht, net proximaal van de sinus.
De broedkamer rust op de volgende zoïde, frontaal afgeplat, met onregelmatige
poriën.

Voorkomen:
Loppens (1906) vermeldt deze soort als zeldzaam op schelpen uit de kust, 
maar hij kon toen niet het onderscheid maken met S. teresae, die pas in 1996 is
beschreven.
Leeft op stenen bij de Westhinderbank. In België zeldzaam op aangespoeld plastic
(Blankenberge 15 januari 2001).

Schizomavella auriculata:
Foto 378: op aangespoeld plastic, Wales, 2001 (RV)
Foto 379: scharnierpunten met scherp driehoekige punt, aangespoeld in Koksijde, 

2002 (JC)
Foto 380: idem (JC)
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Schizomavella cristata  (Hincks, 1879) 

Beschrijving:
Vormt een heel klein korstje op schelpkleppen. Zoïden ovaal tot zeshoekig, 
convex, tot 0,4 mm lang. Frontaal oppervlak met verspreide poriën. Opening even
breed als lang met ondiepe sinus. De scharnierpunten geven de sinus een hoekige
indruk. 4 of 5 slanke orale stekels bij zoïden zonder broedkamer. Peristoom 
proximaal van de stekels aanwezig, lateraal dun en wat uitwaaierend, proximaal
hoogst met mid-proximaal van de opening een loodrecht geplaatst avicularium.
Rostrum en mandibel scherp driehoekig en naar boven gericht. Broedkamer wat
breder dan lang, gelijkmatig geperforeerd met poriën van verschillende vorm en
met distaal een dwarse richel.
Het type-materiaal van Hincks, dat is verloren gegaan, wordt beschreven met
meer en kleinere poriën op zoïden en broedkamers en een ‘hoekige’ sinus. 
Hier wordt aangenomen dat het om dezelfde soort gaat die enige variabiliteit 
vertoont wat poriën betreft. 

Voorkomen:
Van 7 kolonies op schelpkleppen van de Westhinderbank in 2005, waren er 
5 levend verzameld.

Schizomavella cristata:
Foto 381: kolonie van de Westhinderbank, 2005 (JC)
Foto 382: opening en peristoom met avicularium, Westhinderbank, 2005 (JC)
Foto 383: openstaande mandibels, Westhinderbank, 2005 (JC)
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Schizomavella cuspidata  (Hincks, 1880)

Beschrijving:
Vormt grote één- of meerlagige korsten. Zoïden gerangschikt in uitstralende rijen.
Zoïden 0,4 tot 0,6 mm lang, hoekig en convex. Opening zo lang als breed met
hoekige overgang van de laterale zijden naar de proximale zijde. De sinus is 
eerder klein U-vormig maar schijnbaar vergroot door de scharnierpunten die voor-
bij de zijkanten van de sinus uitsteken en hem wat afsnoeren. 3-5 orale stekels.
Het ruwe frontale oppervlak is gelijkmatig geperforeerd en heeft vaak een 
suborale bult. Avicularia steeds net proximaal van de sinus. Twee vormen zijn 
mogelijk: ofwel klein en schuin of loodrecht op het zoïdenoppervlak aan de 
distale zijde van de suborale bult, ofwel groter en vlakker op het zoïdenopper-
vlak. Grote avicularia hebben een Y-vormige opening. Broedkamers rustend op de
volgende zoïde, breder dan lang, frontaal wat afgeplat en met grote verspreide
poriën, later knobbelig.

Voorkomen: 
In België op aangespoeld plastic in Blankenberge op 27 december 1999.

Schizomavella cuspidata:
Foto 384: met kleine avicularia, fuik St-Malo, 2005 (JC)
Foto 385: met broedkamer (JC)
Foto 386: met grote avicularia (JC)
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Schizomavella discoidea  (Busk, 1859)

Beschrijving: 
Vormt kleine korstjes. Zoïden hoekig, 0,3 tot 0,5 mm lang. Frontaal oppervlak
eerst glad, later ruw, doorschijnend, met verspreide poriën die eerst opvallen en
later steeds onduidelijker worden. Opening duidelijk langer dan breed, met korte
spleetvormige sinus. 6 of 7 lange slanke orale stekels. Bij oudere zoïden zijn de
stekels afgebroken en de basis van de stekels kan vervagen tijdens de ontwikke-
ling van een lage peristoom rond de opening. Avicularia afwezig of één of twee
per zoïde, klein of groot, mediaal of lateraal suboraal. Een sterk vergroot 
avicularium met spatelvormige mandibel kan een groot deel van het frontale 
oppervlak van een zoïde bedekken. Broedkamer eerst glad met ongeveer 
20 gelijkmatig verspreide poriën, later ruw verkalkt. Zoïden met broedkamer 
ontwikkelen een buisvormige peristoom.

Voorkomen:
Een overleden kolonie is gevonden op de holle zijde van een schelpklep op de
Westhinderbank in 2005.

Schizomavella discoidea:
Foto 387: op fuik, St-Malo (Normandië), 2005 (JC)
Foto 388: detail uit zelfde kolonie (JC)
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Schizomavella hastata  (Hincks, 1862)

Beschrijving: 
Vormt grote één- of meerlagige korsten, soms opgericht van het substraat. 
Zoïden hoekig, vlak of wat convex, 0,4 tot 0,7 mm lang. Opening breder dan lang,
tussen de scharnierpunten is de proximale boord ondiep concaaf, zodat nauwelijks
sprake is van een sinus. Dit is het belangrijkste onderscheid met S. linearis die een
gelijkaardige suborale bult met avicularium kan ontwikkelen. Jonge zoïden 
kunnen 2 of 3 orale stekels dragen. Het frontale oppervlak is aanvankelijk glad,
later ruw, en draagt grote ronde poriën. Een flinke, stekelachtige bult kan zich
heel hoog ontwikkelen. De polypide heeft 13 tentakels. Een avicularium staat links
of rechts op de stekelachtige bult en is naar boven gericht. De mandibel is lang-
werpig. Broedkamers frontaal afgeplat met verspreide onregelmatige poriën.
Eerst glad, later steeds ruwer met eventueel enkele bultjes die kunnen uitgroeien
tot stekelachtige uitwassen. Embryo’s geel.

Voorkomen: 
In Zeebrugge op aangespoeld plastic op 28 november 1999 en 18 juli 2000 en 
in oktober 2004 op een leeg oesterdoublet tussen Oostduinkerke en De Panne 
(De Blauwe, 2005).

Schizomavella hastata:
Foto 389: kolonie uit Bretagne, 2006 (HD)
Foto 390: proximale bulten met avicularium (JC)
Foto 391: bovenaanzicht op brede ondiepe sinus (JC)
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Schizomavella linearis  (Hassall, 1841)

Beschrijving: 
Vormt grote korsten, soms met gedeeltelijk opgerichte lobben, lichtroze tot rood.
Aangespoelde kolonies zijn wit. Zoïden in uitstralende rijen. Zoïden 0,4 tot 0,7 mm
lang, hoekig, vaak vierhoekig, convex. Opening met een U-vormige sinus, half de
breedte van de opening. De scharnierpunten markeren duidelijk de sinus. 
Jonge zoïden dragen twee orale stekels. Het frontale oppervlak is geperforeerd.
Deze soort vertoont een grote variatie aan avicularia. Meestal liggen 1 of 2 
avicularia proximolateraal van de opening en zijn schuin naar het midden van de
zoïde gericht. Een derde avicularium kan ergens anders op het frontale oppervlak
voorkomen. Een andere mogelijkheid is dat er 1 avicularium voorkomt op de 
zijkant van een suborale bult, bijna loodrecht op het zoïdenoppervlak. In dit geval
is verwarring met Schizomavella hastata mogelijk en is de vorm van de sinus 
bepalend voor de determinatie. Bij sommige zoïden, maar niet in alle kolonies,
komt tussen twee opeenvolgende zoïden een groot spleetvormig avicularium voor
dat dwars in tweeën gedeeld is. Het voorkomen van dergelijk avicularium is een
grote hulp bij de determinatie. Broedkamers rustend op de volgende zoïde, 
breder dan lang, frontaal afgeplat met onregelmatige poriën. Embryo’s oranje-
rood. Ancestrula ovaal met 9 stekels, de opening heeft een sinus.

Voorkomen: 
In 1902 is een kolonie verzameld bij de Spleet, een andere bij de Stroombank en 
in 1904 een kolonie op 51°24’N-2°28’O (collectie KBIN). Bij de Westhinderbank
werden in 2005 minstens 23 kolonies verzameld, waarvan 2 levend. In België vaak
aanwezig op aangespoeld plastic. Autochtoon materiaal uit Zeeland lijkt sterk op
S. hastata, de vorm van de sinus en het sporadische voorkomen van de spleetvor-
mige avicularia tonen aan dat het hier inderdaad om S. linearis gaat. 
Er zijn diverse meldingen uit de Oosterschelde (Lacourt, 1949; de Kluijver, 1997).
Talrijk in de Westerscheldemonding tussen Westkapelle en het havengebied 
‘Vlissingen-Oost’ (Faasse & De Blauwe, 2004). Aanwezig op de Klaverbank 
(pers. med. G. van Moorsel). Lacourt (1949) meldt deze soort ook van Katwijk
(aangespoeld?).

Schizomavella linearis:
Foto 392: op aangespoeld plastic (RV)
Foto 393: met 2 grote spleetvormige avicularia (JC)
Foto 394: met kleine avicularia (JC)
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Schizomavella teresae  Reverter Gil & Fernandez Pulpeiro, 1996

`
Beschrijving:
Vormt een kleine korst. Zoïden in uitstralende rijen. Zoïden 0,4 tot 0,5 mm lang 
en hoekig. Opening min of meer rond met kleine sinus en brede scharnierpunten
die puntig zijn ter hoogte van de sinus. Jonge zoïden kunnen 2 orale stekels 
dragen. Het peristoom vormt een stekelige ring rond de opening. Het knobbelig
frontale oppervlak draagt relatief grote en weinig poriën. Avicularia loodrecht op
het zoïdenoppervlak, net proximaal van de sinus in de binnenzijde van het 
peristoom. Te onderscheiden van S. cuspidata door de meer afgeronde opening,
de kleine sinus en de vorm van de scharnierpunten. Broedkamers breder dan lang
met weinig grote poriën, vaak knobbelig. Embryo’s roze.

Voorkomen: 
Waarschijnlijk heel algemeen op stenen bij de Westhinderbank. Het is aan te
raden de kolonies te reinigen en foto’s te nemen met een elektronenmicroscoop
om tot een betrouwbare determinatie te komen. Verwarring met S. cuspidata en
S. auriculata is niet denkbeeldig. De collectie van het KBIN bevat mogelijks veel
kolonies van deze soort, verzameld tussen 1899 en 1911 op de Vlaamse Banken.
Deze kolonies werden tijdens de revisie niet tot op soort gedetermineerd. 
Van het materiaal verzameld in 2004-2005 bij de Westhinderbank zijn slechts van
een paar kolonies beelden met een elektronenmicroscoop gemaakt.

Schizomavella teresae:
Foto 395: Westhinderbank, 2005 (JC)
Foto 396: kolonierand, Westhinderbank, 2005 (JC)
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Familie Watersiporidae

Genus Watersipora

De enige in België waargenomen (aangespoelde) soort is Watersipora complanata. 
Onlangs is een exotische Watersipora gemeld van St-Jacut in Bretagne als Water-
sipora subovoidea (d’Orbigny) (De Blauwe, 2000). De soort is gemakkelijk te herken-
nen aan de grote zoïden (1,0 mm lang) en het bruine operculum met twee bleke ovale
vlekken. Jonge zoïden zijn rood, worden later bijna zwart en uiteindelijk grijs. Helrode
Watersipora subtorquata (d’Orbigny) is onlangs opgedoken op Guernsey en ook op
een scheepshuid in Plymouth. Uit genetisch onderzoek blijkt de Watersipora uit 
St-Jacut ook W. subtorquata te zijn. Uitbreiding naar Belgische en Nederlandse 
jachthavens en schelpdierkwekerijen is te verwachten.

Watersipora complanata  (Norman, 1864)

Beschrijving: 
Witte korsten, éénlagig, bij oudere kolonies soms meerlagig. Zoïden 0,6-0,9 mm lang.
Frontaal oppervlak dicht bezaaid met poriën. Geen stekels. Over het frontale opper-
vlak ligt een kleurloos membraan. De opening is D-vormig. De scharnierpunten geven
de opening een klokvormig uiterlijk. Operculum bruin met twee transparante vlekjes.
Oudere zoïden vertonen een verdikte openingsrand en proximolateraal van de 
opening één of twee bultjes. De distale boord verdikt en groeit uit tot een afgeronde 
driehoekige bult. Deze bult werd ten onrechte door Hincks (1880) als de bovenzijde
van een verzonken broedkamer aanzien (Hayward, 1976).

Voorkomen: 
Zuidelijke soort die de Britse eilanden bereikt, met Scilly als enige bekende 
groeiplaats. Spoelt in België zelden aan op riemwiervoetjes (De Blauwe, 2003a; 
Vanhaelen et al., 2006). Loppens (1906) vermeldt deze soort als Micropora 
complanata Norman als zeldzaam op schelpen, vermoedelijk waren die schelpen 
aangevoerd met riemwier.

Watersipora complanata:
Foto 397: ongereinigde rand van de kolonie, zoïden nog overdekt door een 

membraan, op aangespoeld riemwiervoetje in Oostduinkerke, 2005 (JC)
Foto 398: gereinigde zoïden, op aangespoeld riemwiervoetje in Oostduinkerke, 

2005 (JC)
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Familie Schizoporellidae

Genus Schizoporella

Moeilijk te determineren soorten, in het KBIN zijn verscheidene kolonies aanwezig
die niet op soort zijn gedetermineerd. Loppens (1906) vermeldt Schizoporella 
alderi Busk als enige soort uit België, zeldzaam op schelpen uit de kust. Vermoede-
lijk betreft deze waarneming Escharina johnstoni.

1 a) Sinus breder dan diep, breed en ondiep U-vormig, 2 avicularia per zoïde, 
soms  1.................................................................Schizoporella unicornis (p. 374)

b) Sinus even diep of dieper dan breed, U- of V-vormig. .........................................
…………………………………… ....Schizoporella spec. (diverse soorten) (p. 376)

Schizoporella unicornis  (Johnston in Wood, 1844)

Beschrijving: 
Vormt grote, witte of roze korsten. De zoïden zijn meestal in alternerende rijen
gerangschikt. Hun omtrek is breed rechthoekig, 0,4 tot 0,7 mm lang. Frontaal 
oppervlak convex, gelijkmatig geperforeerd, later ruw gekorreld. Vaak een bultje
proximaal van de opening. Opening D-vormig, breder dan lang. Tussen de stompe
scharnierpunten ligt een ondiepe U-vormige sinus. 1 of 2 avicularia per zoïde, aan
weerszijden van de opening, ter hoogte van de sinus en schuin distaal gericht. 
De broedkamer leunt op de volgende zoïde. Frontaal oppervlak glad of met kleine
bult, lateraal en distaal geperforeerd door kleine poriën en met uitstralende 
richels. Embryo’s oranjerood. Ancestrula glazig, niet geperforeerd, de opening
zonder sinus is omringd door 8 stekels. Distaal ontspringen 3 zoïden. 
Een andere soort met brede ondiepe sinus, is Schizoporella errata. Deze soort
heeft slechts 1 avicularium per zoïde, vormt purperachtige cilinders rond touwen
of grillige korsten en komt voor in havens en op schepen ten zuiden van het 
gebied maar is als tijdelijke introductie te verwachten.

Voorkomen:
Een kolonie spoelde aan op een riemwiervoetje in juli 2000 tussen Zeebrugge en
Blankenberge (De Blauwe, 2000c) en in september 2007 in Koksijde. Lacourt (1949)
meldt een kolonie op een Patella vulgata bij Scheveningen (aangespoeld aan
riemwiervoetje?).
In april 2007 is aan de Emelissedijk ten westen van Colijnsplaat een oesterklep
aangetroffen met daarop een ongedetermineerde Schizoporella. De kolonie is 
levend aangespoeld, heeft zeer weinig avicularia, de sinus is als van Schizoporella
unicornis. Er is een opvallende lage dikke rand rond de opening. Er zijn geen
broedkamers aanwezig. Mogelijks gaat het om een geïntroduceerde soort.

Schizoporella unicornis
Foto 399: Presqu’île de Quiberon (Bretagne), 2006 (JC)
Foto 400: idem (JC)
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Schizoporella spec.

Beschrijving: 
Schizoporella met een smal U-vormige sinus die even diep is als een derde van de
opening, geaccentueerd door opvallende afgeronde scharnierpunten.
De in Oostende aangespoelde kolonie heeft meestal één avicularium dat bijna 
distaal gericht is. De proximale rand van het avicularium ligt soms ter hoogte van
de sinus, maar meestal meer distaal. Er zijn een paar zoïden met een bijkomend
vergroot avicularium waarvan het rostrum vrijwel loodrecht staat op het zoïden-
oppervlak. Er wordt geen bultje gevormd proximaal van de opening.

Voorkomen: 
In het KBIN bevinden zich een paar kolonies verzameld op de Vlaamse Banken in
1903 en 1906. Slechts één levende kolonie werd op de Westhinderbank verzameld
in 2005. Op 4 november 2000 spoelde een kolonie aan op plastic in Oostende.

Opmerking:
Hayward & Ryland (1995) beschrijft drie nieuwe Schizoporella soorten van de
Britse eilanden. Helaas is het met de tabel in Hayward & Ryland (1999) niet 
mogelijk de Belgische kolonies te identificeren zonder fotografie met een elektro-
nenmicroscoop. De aangespoelde kolonie van Oostende blijft ongedetermineerd
ondanks deze behandeling. 

Schizoporella sp.:
Foto 401: zoïden op aangespoeld plastic, Oostende, 2000 (JC)
Foto 402: idem, met broedkamer en bijkomende vergrote avicularia (JC) 
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Familie Pacificincolidae

Genus Pacificincola

Pacificincola perforata  (Okada & Mawatari, 1937)

Beschrijving: 
Vormt een grijswitte, geelwitte tot gele korst. In zijn oorspronkelijk leefgebied
(Zuid-Chinese Zee) is de kolonie in staat opgerichte koloniedelen te produceren.
Zoïden langwerpig ovaal tot hoekig, ongeveer 0,4 mm lang. Frontaal oppervlak
wat convex, gekorreld en gelijkmatig geperforeerd. Opening min of meer rond
met ondiepe brede sinus tussen twee driehoekige scharnierpunten. De proximale
rand van de opening (sinus) is vrij recht. Operculum bruinachtig. Peristoom 
opvallend met een proximale opgerichte bult en een kleine opening van een 
kenozoïde (niet een avicularium want er is geen rostrum of mandibel) tussen de
bult en de opening. Broedkamer langer dan breed, gekorreld en soms met 
verscheidene radiale ribben, frontaal niet geperforeerd maar met een distolate-
rale rij marginale poriën. Roze embryo’s werden vastgesteld in de nazomer. 
Ancestrula langwerpig ovaal, zoals de gewone zoïden maar omringd door een
proximolaterale gladde boord. Er zijn 2 distale en 2 laterale periance strulae.

Voorkomen: 
Eerst ontdekt in Japan, later in Hongkong en omstreken en China. Het is een van
de algemeenste foulingsoorten in de kustwateren van de Zuid-Chinese Zee. 
In 2001 ontdekt in Arcachon (Frankrijk). In 2005 is deze exoot voor het eerst 
vastgesteld in de Oosterschelde nabij het Goesse Sas (De Blauwe, 2007b). 
In 2006 was het al de algemeenste Cheilostomata op een strandje met rotsblokken
net ten westen van de haveningang van Yerseke hoewel daar niet gevonden in
2005. In maart 2008 meerdere kolonies op een dakpan in de getijdenpoel in 
Kattendijke. Komt sinds begin 2008 massaal voor in de oostelijke helft van de 
Oosterschelde, sinds 2007 ook in het Veerse Meer (med. Marco Faasse). Op basis
daarvan is een snelle uitbreiding in Zeeland te verwachten.

Pacificincola perforata:
Foto 403: Goesse Sas, 2005 (JC)
Foto 404: Goesse Sas, 2005 (JC)
Foto 405: ancestrula en periancestrulaire zoïden, Goesse Sas, 2005 (JC)
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Pacificincola perforata  •  S: localy common (Eastern Scheldt) - I: 2005
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Familie Cheiloporinidae

Genus Hagiosynodos

Hagiosynodos latus  (Busk, 1856)

Beschrijving: 
Vormt soms grote, onregelmatige korsten op lege schelpen en stenen, doch
meestal op schelpen van levende slakken. Zoïden ovaal, hoekig of onregelmatig,
vlak of wat convex. Frontaal oppervlak ruw, dicht en gelijkmatig geperforeerd
door kleine ronde poriën. Opening langer dan breed, het distale deel hoefijzer-
vormig, door stompe scharnierpunten gescheiden van het breed en ondiep proxi-
maal deel. Operculum bruin en opvallend met marginale verdikking. De laterale
en distale rand van de opening verdikt en kan ruwe bultjes ontwikkelen. Avicula-
ria zeldzaam, op de bultjes naast de opening en heel klein. Broedkamers breder
dan lang, gedeeltelijk verzonken in het oppervlak van de kolonie. Vaak met één
of meer bultjes. Enkele verspreide poriën, ruw.

Voorkomen: 
Slechts in een heel klein gebied op de Vlaamse Banken werden in 1903-1907 
22 kolonies verzameld op schelpen en stenen (collectie KBIN). Dit gebied 
wordt begrensd door het trapezium met volgende hoeken (51°19’N-2°24’O;
51°23’N-2°24’O; 51°25’N-2°34’O en 51°30’N-2°34’O).
14 overleden kolonies werden in 2005 opgevist op schelpkleppen op de West -
hinderbank.
Ter hoogte van Cap Gris-Nez zijn twee kolonies gevonden in juni 1992 (Migné 
& Davoult, 2001), eerder gemeld in Davoult et al. (1999) als Hippopodinella lata
(Busk, 1856).

Hagiosynodos latus:
Foto 406: Westhinderbank, 2005 (RV)
Foto 407: Le Conquet haven (Bretagne), 2002 (JC)
Foto 408: kolonie met ancestrula, Le Conquet haven, 2002 (JC)
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Hagiosynodos latus  •  S: localy common (shell and gravel beds)

foto 406

foto 407 foto 408
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Familie Cryptosulidae

Genus Cryptosula

Cryptosula pallasiana  (Moll, 1803)

Beschrijving:
Roze, oranje of witte korsten. Zoïden 0,6 tot 1,0 mm lang. Frontaal oppervlak 
gelijkmatig geperforeerd. De perforaties liggen elk in een diepe kuil. Dit geeft het
geheel een ruw uiterlijk. Opening rechthoekig tot klokvormig en groot (1/3 tot 
1/2 van het frontale oppervlak). Distaal en lateraal met opstaande zijwanden rond
de opening. Proximaal kan een bultje staan. In de opening ligt aan weerszijden
een scharnierpunt. Operculum bruin. Geen stekels. Avicularia afwezig of distaal in
het bultje voor de opening. Embryo’s oranje. Nooit broedkamers.

Voorkomen:
Leeft in de Mercatorjachthaven in Oostende (Kerckhof, 2000) en sinds 2001 zijn
ook in de jachthaven van Zeebrugge een paar kolonies op drijvers aan pontons
aangetroffen. In België soms wel eens op aangespoeld plastic. 
In het Deltagebied is deze soort algemeen op harde substraten en soms ook op
wieren. Daarnaast zijn er ook meldingen van elders in Nederland: Texel, Den 
Helder. Ook in brak en stilstaand water, zo komt C. pallasiana heel algemeen voor
in het Goesse Meer. In Egmond aan Zee spoelden een 20-tal kolonies aan op een
viskrat in november 2007 (de Ruijter, 2008).

Cryptosula pallasiana:
Foto 409: Bretagne, 2006 (HD)
Foto 410: (JC)
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Cryptosula pallasiana  •  S: common - B: rare

foto 409

foto 410
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Familie Microporellidae

Genus Microporella

Microporella ciliata  (Pallas, 1766)

Beschrijving:
Vormt vaak uitgebreide zilverachtige of glasachtige korsten. Zoïden ovaal tot 
zeshoekig en convex. Frontaal oppervlak dik, grof gekorreld en glasachtig. 
Gelijkmatig geperforeerd door vele heel kleine poriën. Opening als een halve 
cirkel met rechte proximale boord. De zes puntige orale stekels gaan vaak 
verloren bij oudere zoïden. De halvemaanvormige ascopore ligt op de distale zijde
van een klein bultje proximaal van de opening. De polypide draagt 13 of 14 ten-
takels. Eén avicularium per zoïde, links of rechts van de ascopore. Rostrum kort 
driehoekig en onder een hoek met het frontale oppervlak. De mandibel is borstel-
vormig en variabel in lengte en lateraal of distolateraal gericht. Broedkamers
bijna bolrond en frontaal lichtjes afgeplat, het oppervlak is gelijkmatig gekorreld.
Embryo’s oranjerood. Ancestrula met ovale frontale membraan, omringd door 
ongeveer 9 stekels.  Een afwijkende vorm ontwikkelt een dikke peristoom bij 
zoïden met een broedkamer; dit peristoom kan een volledige buis vormen over de
broedkamer en omsluit de ascopore, soms met een venster boven deze ascopore.

Voorkomen: 
Loppens (1906) vond deze soort tamelijk algemeen op aangespoelde Flustra 
foliacea. Lacourt (1949) geeft vindplaatsen als de Oosterschelde, Schouwen, 
Scheveningen, Katwijk en Noordwijk op schelpen, Flustra foliacea, wieren, stenen
en kurk.
In juni 2005 werden 14 overleden kolonies opgevist op de Hinderbanken, enkele
op stenen, de meeste op schelpkleppen; ook de afwijkende vorm met peristoom
komt er voor. Ook op schelpkleppen die er in 1905 werden opgevist, is deze soort
en de afwijkende vorm gevonden (collectie KBIN). Spoelt vaak aan op plastic en
riemwiervoetjes.
In Nederland aangetroffen op de Klaverbank door G. van Moorsel in 2002 
(pers. med.).

Microporella ciliata:
Foto 411: zoïden zonder broedkamers op aangespoeld blauw plastic, 

Wales, 2001 (RV)
Foto 412: zoïden met broedkamers, fuik St-Malo, 2005 (JC)
Foto 413: avicularium met openstaande mandibel, fuik St-Malo, 2005 (JC)
Foto 414: afwijkende vorm met peristoom, Westhinderbank, 2005 (JC)
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Microporella ciliata •  S: localy common (shell and gravel beds) - B: common

foto 411

foto 412

foto 413 foto 414
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Genus Fenestrulina

1 a) Zoïden omrand door een gladde laag die een scherpe rand vormt met het 
frontaal oppervlak en de buitenzijde van de marginale poriën gedeeltelijk 
bedekt; deze laag maakt een verbinding met de laterale zijden van de 
opening. 1 tot 4 orale stekels. Broedkamer met dwarse richel. ......…................
................................................................................... Fenestrulina delicia (p. 386)

b) De minieme gladde laag rond de zoïden bereikt niet de marginale poriën.  2 
tot 3 orale stekels. Broedkamer zonder dwarse richel. ........................................
.................................................................................. Fenestrulina malusii (p. 388)

Fenestrulina delicia Winston, Hayward & Craig, 2000

Beschrijving: 
Vormt een kleine witte ronde korst. Zoïden ovaal tot onregelmatig, 0,5 tot 0,8 mm
lang, gescheiden door diepe groeven. De gladde laterale wand vormt een scherpe
boord met het frontale oppervlak en bedekt de buitenrand van de marginale 
poriën. Grote stervormige poriën in 2 of 3 rijen tussen de ascopore en de opening,
1 of 2 rijen langs de laterale rand en 1 rij langs de proximale rand. Geen poriën
tussen de ascopore en de proximale zoïdenrand. Opening D-vormig met een klein
driehoekig scharnierpunt in beide proximale hoeken. Distaal  en distolateraal van
de opening komt een rij poriën voor in één of twee scherp afgelijnde panelen.
Ascopore omrand door een opgerichte boord, de porie zelf heeft een getande
binnenrand. Zoïden zonder broedkamer hebben 1 tot 4 orale stekels, maar
meestal is er een restant van een mediale distale stekel te vinden. Zoïden met
broedkamer met stekel aan weerszijden van de opening. Broedkamer met 
opgerichte boord en grote marginale poriën. Het distale deel ruw met dikke 
ribben tussen de marginale poriën en de top, waar ze samenkomen met een 
onregelmatige dwarse plooi. Ancestrula ovaal met frontaal membraan met 10
marginale stekels, omringd door 6 periancestrulaire zoïden. De polypide draagt 
13 tentakels (waarneming Marco Faasse).

Voorkomen: 
Herkend in 1994 en beschreven in 2000 van de Golf van Maine in het westelijk
deel van de Atlantische Oceaan, heel kort daarop ontdekt op testpanelen in
Alaska en San Francisco (oostelijk deel Stille Oceaan). In 2005 zijn enkele kolonies
bij het duiken nabij het Goesse Sas in de Oosterschelde verzameld op losse 
mosselkleppen. Het op korte termijn opduiken op zo ver uiteenliggende plaatsen
doet vermoeden dat het om een recente introductie van een exoot gaat.
Aangetroffen in Granville (Normandië) in 2007, in 2008 algemeen op de binnen-
zijde van schelpen in Le-Val-André (Bretagne).

Fenestrulina delicia:
Foto 415: ancestrula en zoïden bij het Goesse Sas, 2006 (JC)
Foto 416: zoïden aan de kolonierand (JC)
Foto 417: met broedkamers (JC)
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Fenestrulina delicia  •  S: localy common (Eastern Scheldt) - I: 2005

foto 415

foto 416

foto 417
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Fenestrulina malusii  (Audouin, 1826)

Beschrijving: 
Vormt witte korsten. Zoïden ovaal, convex en glad, 0,6 tot 0,7 mm lang, geschei-
den door duidelijke groeven. Eerst porseleinachtig, later wit. Poriën tussen de
opening en de ascopore en aan de rand van de zoïde, het centrale deel proximaal
van de ascopore is niet geperforeerd. De opening is D-vormig met minuscule
scharnierpuntjes, het lichtbruin operculum heeft een verdikte rand. Op jonge 
zoïden staan 2 of 3 korte distale orale stekels. De halvemaanvormige ascopore is
omrand door een dikke rand en heeft een getande binnenrand. De polypide
draagt 14 of 15 tentakels. Broedkamers rusten op de volgende zoïde, hun zijkant
is witter dan het frontale deel. Broedkamer met opgerichte boord en grote 
marginale poriën.  Het frontale oppervlak heeft geen dwarse plooi noch ribben.
De embryo’s zijn geeloranje. Ancestrula grotendeels frontaal membraneus, 
omringd door ongeveer 10 stekels. Er zijn 3 periancestrulaire zoïden.

Voorkomen:
In 1904 is bij het lichtschip ‘Westhinder’ een kolonie verzameld, in dezelfde buurt
is in 1905 een tweede kolonie opgevist (collectie KBIN). In juni 2005 zijn minstens
16 overleden kolonies aangetroffen op een schelp opgevist bij de Westhinder-
bank. Spoelde aan op plastic in Blankenberge in 1999, 3 maal in Zeebrugge in
2000 en in het najaar van 2004 tussen Oostduinkerke en De Panne (De Blauwe,
2005); in Westkapelle (NL) op een aangespoelde kreeftenfuik in 2004.
De Kluijver (2006) meldt het voorkomen van F. malusii in de Oosterschelde bij 
Wemeldinge in 2002 maar het betreft waarschijnlijk F. delicia. Dit materiaal kon
niet opgespoord worden.

Fenestrulina malusii :
Foto 418: vissershaven Le Conquet (Bretagne), 2002 (JC)
Foto 419: idem (JC)
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Fenestrulina malusii •  S: rare - B: rare
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Familie Escharinidae

Genus Escharina en Herentia

1 a) Opening met hoge opstaande rand en zonder orale stekels. Broedkamers 
en frontaal oppervlak met één of meer bultjes. Weinig avicularia, mandibel 
driehoekig. ...............................................................Escharina johnstoni (p. 394)

b) Opening zonder duidelijk opgerichte rand. Orale stekels zijn aanwezig. 
Minder bultjes aanwezig. Avicularia met borstelvormige mandibel. ...............2

2 a) Aan beide zijden van de opening zit een avicularium. De mandibel is zweep-
vormig. ..................................................... Escharina dutertrei haywardi (p. 390)

b) Eén of twee avicularia proximaal van de opening. ........................................... 3

3 a) Twee avicularia per zoïde, rostrum spits, mandibel zelden langer dan een 
zoïde. Broedkamers gelijkmatig gekorreld. ............ Escharina vulgaris (p. 396)

b) Eén avicularium per zoïde, rostrum ovaal, mandibel vaak langer dan een 
zoïde. Broedkamers met opvallende dwarse richel. ............................................
................................................................................. Herentia hyndmanni (p. 392)

Escharina dutertrei  subsp. haywardi  Zabala, Maluquer 
& Harmelin, 1993

Beschrijving: 
Vormt grote vlakke korsten. Zoïden 0,6 tot 1,0 mm lang, breed ovaal en wat 
convex. Het frontale oppervlak, met soms een onopvallend bultje, is gekorreld
met vaak uitstralende strepen en enkel marginale poriën. Opening als een halve
cirkel, breder dan lang. In de rechte proximale boord ervan ligt een klein sinusje.
De scharnierpunten zijn onopvallend. 6 korte en stompe orale stekels, slechts 
4 bij het voorkomen van een broedkamer. Af en toe komen kenozoïden voor van
dezelfde grootte maar zonder opening. Avicularia aan weerszijden van de 
opening. Het elliptische rostrum is klein en heeft een gebogen borstelvormige
mandibel, die half zo lang is als een zoïde en die over de volgende zoïde gericht
is. Broedkamers rustend op de volgende zoïde. Opvallend doch eerder klein, grof
gekorreld, vaak met een klein centraal bultje, geen poriën.

Voorkomen:
Uit de kust op harde substraten. In 2004-2005 werden 8 kolonies opgevist op de
Hinderbanken, waarvan enkele op stenen, de overige op schelpkleppen. In de col-
lectie van het KBIN werd een kolonie aangetroffen op een schelp verzameld in
1905 op de Hinderbanken.

Escharina dutertrei haywardi:
Foto 420: Westhinderbank (JC)
Foto 421: Westhinderbank (RV)
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Escharina dutertrei subsp. haywardi •  S: rare
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Herentia hyndmanni (Johnston, 1847)

Beschrijving:
Vormt kleine korstjes op de binnenzijde van losse schelpkleppen. Zoïden 0,6 tot
0,8 mm lang, ovaal tot ruitvormig, breed en vlak, gescheiden door een opgerichte
rand. Frontaal oppervlak glad, fijnkorrelig, met enkel marginale poriën. 
Opening breder dan lang met een spleetvormige of sleutelgatvormige sinus. 
De distale rand van de opening verdikt bij oudere zoïden. Avicularia proximaal
van de sinus, langs de rand van de zoïde. Rostrum afgerond, de borstelvormige
mandibel is tot twee maal zo lang als een zoïde. Broedkamers bolrond, met een
boogvormig frontaal vlak dat door een richel afgescheiden is van het distaal deel.
Ancestrula een kenozoïde, zo lang als breed, met gelobde omtrek. Rond een 
extreem kleine centrale opening staan ongeveer 6 stekels halfweg de afstand 
tussen het centrum en de rand van de ancestrula.  De eerstgevormde zoïde draagt
4 stekels. Geen stekels in andere zoïden.

Voorkomen:
In 1906 is een kolonie verzameld op de Vlaamse Banken (collectie KBIN). In 2004 is
een levende kolonie op een schelp van de Kwintebank gevonden, in 2005 werden
5 levende en 81 overleden kolonies bij de Westhinderbank
aangetroffen.

Opmerking: 
Deze soort was tot voor kort in het genus Escharina ondergebracht. Onlangs is
Escharina hyndmanni verwezen naar het genus Herentia (Berning, Tilbrook 
& Rosso, 2008).

Herentia hyndmanni:
Foto 422: Kwintebank, 2004 (JC)
Foto 423: idem (JC)
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Herentia hyndmanni  •  S: localy common (empty shells on seafloor)
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Escharina johnstoni  (Quelch, 1884)

Beschrijving:
Vormt kleine korstjes. Zoïden 0,5 tot 0,7 mm lang, langwerpig ovaal en sterk 
convex. Frontaal oppervlak glad of fijnkorrelig. Enkel kleine marginale poriën 
aanwezig, vaak onopvallend. Opening als een halve cirkel, iets langer dan breed
met een korte afgeronde of hoekige sinus. Brede scharnierpunten reiken tot de
rand van de sinus. Bij oudere zoïden is het peristoom proximaal opvallend.
Proximaal van de sinus staat een stomp bultje. Orale stekels afwezig. 
Dwergzoïden en heterozoïden met centrale opening komen soms voor. Avicularia
soms zeldzaam, soms algemeen, halfweg lateraal op het frontale oppervlak of 
aan de basis van de broedkamer. In Belgisch materiaal zijn avicularia een grote
zeldzaamheid, vaak totaal afwezig in een kolonie. De driehoekige mandibel is 
lateraal gericht. Broedkamers bolrond en frontaal wat afgeplat met één of meer
conische bultjes. Niet rustend op de volgende zoïde, maar tussen twee opeen-
volgende zoïden. Oppervlak glad, fijnkorrelig met één of meer bultjes. Ancestrula
rond met een kleine centrale opening onder een ovaal membraan, omringd 
door ongeveer 9 stekels.

Voorkomen:
Vrij algemeen op schelpkleppen uit de kust (Kwintebank en de Westhinderbank).
Vaak te vinden tijdens zandsuppleties op het strand.

Escharina johnstoni:
Foto 424: Kwintebank (RV)
Foto 425: Kwintebank (JC)
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Escharina johnstoni  •  S: localy common (empty shells on seafloor)
50

0 
μ

m

opmaak:Opmaak 1  09-03-2009  20:54  Pagina 395



DETERMINATIESLEUTEL EN SOORTINFORMATIE

Escharina vulgaris  (Moll, 1803)

Beschrijving:
Vormt onregelmatige korstjes. Zoïden 0,4 tot 0,6 mm lang, ovaal tot zeshoekig,
wat convex. Frontaal oppervlak glad of fijnkorrelig, met enkel kleine marginale
poriën, later ruw met soms een bultje proximaal van de sinus. Opening als een
halve cirkel, iets langer dan breed, met een smalle, afgeronde inkeping als sinus.
Korte scharnierpunten. De buitenste zoïden dragen 4 slanke orale stekels. 
Bij oudere zoïden vormt zich een verdikte openingsrand. Ruimten tussen de 
zoïden worden opgevuld door afgeronde verkalkingen die avicularia kunnen 
dragen. Twee avicularia per zoïde, proximaal van de opening, op de zijkanten van
de zoïde. Rostrum spits met een slanke, distaal gerichte, borstelachtige mandibel.
Broedkamer bolrond, rustend op de volgende zoïde, fijn gekorreld, zonder poriën.
Ancestrula met frontaal ovaal membraan omringd door stekels.

Voorkomen:
Zuidelijke soort die het Kanaal bereikt. In 2004 is een kleine kolonie gevonden 
op een turfblok die aanspoelde in Koksijde. In 2005 ook op de Hinderbanken 
vastgesteld.

Escharina vulgaris:
Foto 426: Westhinderbank (JC)
Foto 427: Escharina vulgaris met ancestrula en Herentia hyndmanni in de 

rechterbenedenhoek, Westhinderbank (JC)
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Escharina vulgaris  •  S: rare - B: rare
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Genus Phaeostachys

Phaeostachys spinifera  (Johnston, 1847)

Beschrijving: 
Vormt een lichtbruine vlakke en vaak uitgebreide korst. Wit in gedroogde toe-
stand. Zoïden 0,5 tot 0,7 mm lang, ovaal tot zeshoekig, convex. Frontaal oppervlak
fijn gekorreld, met verspreide kleine poriën. Opening bijna als een halve cirkel
met een vierkante kleine sinus. 5 tot 7 flinke orale stekels, hun basis is doorgaans
chitineus en bruin. Operculum met een geplooide dikkere rand. Proximaal van de
sinus staat een bultje met een bruine stekel op de top. Extra stekels kunnen voor-
komen op het frontale oppervlak. Avicularia niet vaak aanwezig, op het frontale
oppervlak naast of proximaal van de bult of vervangen door een tweede bult met
stekel. De scherp driehoekige mandibel is naar de zijkant van de zoïde gericht.
Broedkamers ruw gekorreld met opvallende ribben uitstralend vanuit de distale
basis over het oppervlak van de broedkamer. Embryo’s oranjerood. Ancestrula met
grote ovale frontale membraan die omringd is door ongeveer 12 stekels.

Voorkomen: 
Niet inheems in België. In Zeebrugge aangespoeld op plastic en rubber op 
28 december 1999, 21 januari en 18 juli 2000.
Van der Sleen (1920) meldt deze soort op stenen op het Noorderhoofd te Den 
Helder. 

Phaeostachys spinifera:
Foto 428: Île Chausey (Normandië), 2002 (RV)
Foto 429: met avicularia (JC)
Foto 430 met broedkamers (JC)
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Phaeostachys spinifera  •  S: historical record - B: rare
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Superfamilie Celleporoidea

Familie Celleporidae

Genus Cellepora

Cellepora pumicosa  (Pallas, 1766)
PUIMSTEENMOSDIERTJE

Beschrijving:
Eerst is de kolonie lensvormig, later een dikke korst of een puimsteenachtige 
cilinder rond draadvormig substraat zoals visnetten. Zoïden ovaal en convex, 
liggend aan de rand van de kolonie, opgericht in de rest van de kolonie. De ronde
opening heeft geen sinus. Proximaal van de opening richt zich een zuilvormige
bult op waarin een naar de top gericht avicularium ligt. Frontaal oppervlak glad
met enkele marginale poriën. De rand rond de opening is wat opgericht.
De polypide draagt 17 tentakels. Broedkamers bolrond, glad met 3 tot 6 onregel-
matige frontale poriën in de proximale helft. Embryo’s rood. Ancestrula ovaal met
een ronde frontale membraan die omringd is door stekels.

Voorkomen:
Loppens (1906) vermeldt ze als algemeen op stenen en schelpen en vooral op de
hydroïde Abietinaria abietina (zeeden). In de collectie van het KBIN werden op
twee zeedennetjes Turbicellepora avicularis gevonden terwijl Loppens (1906) 
deze soort niet vermeldt. In de periode 1899-1911 werden meerdere kolonies 
verzameld op de Vlaamse Banken.
De dichtst gekende locatie waar levende kolonies zijn aangetroffen, is Ambleteuse
(Noord-Frankrijk) waar ze op het lage strand voorkomen aan de onderzijde van
grote stenen. Overleden kolonies, als puimsteentjes met een lengte van 1 tot 7 cm,
worden regelmatig aangetroffen bij staalnames op de Kwintebank en de Hinder-
banken (zie ook Turbicellepora avicularis). Verse kolonies spoelen in België nu
vaak aan op plastic, netten en riemwiervoetjes (De Blauwe, 2005). 
Uit Nederland gemeld op hydroïden, kurk, stenen en wormkokers van Schevenin-
gen, Katwijk, Noordwijk en Ameland (Lacourt, 1949). Op Texel spoelden 4 kolonies
aan op een touw (de Ruijter, 2006b) en tussen Castricum en Egmond aan Zee 
5 kolonies op een plastic krat (de Ruijter, 2007).

Cellepora pumicosa:
Foto 431: kolonie Bretagne, 2006 (HD)
Foto 432: puimsteenknol van de Westhinderbank, 2005 (RV)
Foto 433: (JC)
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DETERMINATIESLEUTEL EN SOORTINFORMATIE

Genus Celleporina

1 a) Kolonie vormt vrij grote korst. Opening met duidelijke U-vormige sinus. Peri-
stoom vormt een concave rand aan de proximale zijde van de opening. ..........

...................................................................................... Celleporina hassallii (p. 404)
b) Kolonie erg klein. Opening met diepe V-vormige sinus of met brede ondiepe 

sinus. …………………………………………………………………………….............2

2 a) Opening met diepe V-vormige sinus. Proximaal is de rand van de opening 
op gericht tot een hoekige bult, vaak even hoog als de avicularia. Typisch op
hydroïden en fijne nylon netten ………………....Celleporina decipiens (p. 402)

b) Opening met brede ondiepe U-vormige sinus. Hoge peristoom. 
Typisch op schelpen. ………………… ………………………… …………………….3

3 a) Zoïde korter dan 0,5 mm. Normaal een hoge peristoom met 1of 2 piepkleine 
avicularia op de rand. ……………………………... Celleporina pygmaea (p. 406)

b) Zoïde langer dan 0,6 mm. Hoge peristoom zonder avicularia op de rand. ........
…………………………………………………………............... Celleporina sp. (p. 408)

Celleporina decipiens  Hayward, 1976

Beschrijving: 
Onopvallende kleine kolonies. Zoïden als een kleine Celleporina hassallii, de sinus
is diep, afgerond V-vormig. Het peristoom vormt aan de proximale rand van de
opening een stompe hoekige bult, vaak even hoog als de avicularia. Avicularia aan
weerszijden van de opening, zuilvormig met eindstandig rostrum. Gewoonlijk
geen vervangende avicularia. Broedkamers glad met smal maanvormig afgeplat
veldje, geperforeerd door een rij distale poriën en enkele verspreide proximale
poriën. Embryo’s rood.

Voorkomen:
Een kolonie op Flustra foliacea is gedregd op 4 september 1900 (51°17’N-2°44’O,
collectie KBIN). Aangespoeld op een fijn netje in Middelkerke op 16 januari 2000
en op een kreeftenfuik tussen Oostduinkerke en De Panne in oktober 2004 
(De Blauwe, 2005). In Westkapelle (NL) spoelde een kolonie aan op een kreeften-
fuik in 2004. Te verwachten op aangespoelde hydroïden zoals Sertularia of 
Hydrallmania.

Celleporina decipiens:
Foto 434: (JC)
Foto 435: (JC)
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DETERMINATIESLEUTEL EN SOORTINFORMATIE

Celleporina hassallii  (Johnston, 1847)

Beschrijving: 
Als Cellepora pumicosa, vaak meer glanzend. Zoïden liggend aan de rand van de 
kolonie, anders opgericht, dicht opeen, zonder duidelijke oriëntatie. Frontaal 
oppervlak glad, vaak glasachtig met enkele marginale poriën. Opening rond met
een diepe, brede U-vormige sinus. Links en rechts van de opening staat een 
zuilvormig opgericht avicularium, vaak iets naar elkaar toe gebogen. 
Het peristoom vormt geen hoge hoek proximaal aan de opening. Vaak zijn grotere,
vervangende, spatelvormige avicularia aanwezig op de kolonie. Broedkamers 
bolrond, glad met een breed maanvormig afgeplat veld, dat omrand is door 
poriën. Embryo’s rood. Ancestrula met frontale ovale membraan, omringd door
ongeveer 7 stekels.

Voorkomen: 
In België gevonden op aangespoeld plastic en riemwiervoetjes (De Blauwe, 2000c
en 2005). In Nederland aangespoeld in Schouwen, Scheveningen, Katwijk en
Noordwijk op Patella, wieren en kurk (Lacourt, 1949).

Celleporina hassallii:
Foto 436: op aangespoelde riemwiervoet, Oostduinkerke, 2005 (RV)
Foto 437: op aangespoelde riemwiervoet, een membraan verbergt het typische 

patroon van het veldje op de broedkamer, Oostduinkerke, 2005 (JC)
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DETERMINATIESLEUTEL EN SOORTINFORMATIE

Celleporina  pygmaea  (Norman, 1868) ?

Beschrijving: 
Vormt een kleine kolonie op een schelp. Zoïden 0,3 tot 0,4 mm lang, ovaal en 
convex met een glad oppervlak en enkele onopvallende marginale poriën. 
Opening rond met kleine scharnierpunten. Peristoom groot en cilindrisch en 
ietwat uitwaaierend, vaak is de rand voorzien van stompe uitsteeksels. 
Op de boord van het peristoom komen één of twee piepkleine avicularia voor.
Broedkamer breder dan lang, met smal maanvormig afgeplat veld, met smalle 
richels tussen de opvallende distale poriën. Verzamelde kolonies zijn altijd 
beschadigd.

Voorkomen:
Zelden gemeld van West-Noorwegen, de Faroes en de Shetlands dieper dan 50 m.
Op de Westhinderbank is in 2005 één beschadigd kolonietje verzameld dat goed
aan bovenstaande beschrijving beantwoordt. De zoïden zijn hier wel iets langer
(ongeveer 0,5 mm) en richels tussen de poriën op het frontale veld op de broed -
kamer zijn niet echt te zien.

Celleporina pygmaea?
Foto 438: Westhinderbank, 2005 (JC)
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DETERMINATIESLEUTEL EN SOORTINFORMATIE

Celleporina sp.

Beschrijving: 
Vormt een kleine kolonie op een schelp. Zoïden groot, 0,8 mm lang, ovaal en 
convex met opvallende marginale poriën en poriën rond het peristoom. Eigenlijke
opening verborgen in een hoge peristoom zodat er geen sinus of scharnierpunten
waargenomen zijn. Bij zoïden zonder broedkamer vormt het peristoom een flinke
cilinder. Bij zoïden met broedkamer is de rand van het peristoom voorzien van
stompe uitsteeksels. Avicularia zijn niet waargenomen. Broedkamer breder dan
lang, met maanvormig afgeplat veld, met richels tussen de opvallende distale 
poriën.

Voorkomen: 
Op de Westhinderbank is in 2005 één kolonie verzameld.

Celleporina sp.:
Foto 439: Westhinderbank, 2005 (JC) 
Foto 440: Westhinderbank, 2005 (JC)
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DETERMINATIESLEUTEL EN SOORTINFORMATIE

Genus Lagenipora

Lagenipora lepralioides (Norman, 1868)

Beschrijving: 
De kolonie vormt een klein korstje tot 3 mm diameter. Zoïden tot 0,4 mm lang.
Een hoge peristoom verbergt de opening. De opening is rond, de heel kleine
scharnierpunten zijn pas met de elektronenmicroscoop zichtbaar. Frontaal opper-
vlak gebobbeld, met 3 tot 7 marginale poriën. Geen avicularia. Broedkamer met
een frontaal glad veldje dat niet geperforeerd is. Het belangrijkste onderscheid
met Celleporina is dat bij deze laatste het frontale veldje geribd is en een rij 
distale poriën heeft. Zoïden zonder oriëntatie door elkaar, de vrije plaatsen 
worden opgevuld door kenozoïden die even groot of kleiner zijn dan de zoïden.

Voorkomen:
Drie kolonies zijn aangetroffen op schelpen van de Westhinderbank in 2005 
waarvan 2 in dezelfde wulk.

Lagenipora lepralioides:
Foto 441: Westhinderbank, 2005 (JC)
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DETERMINATIESLEUTEL EN SOORTINFORMATIE

Genus Omalosecosa 

Omalosecosa ramulosa  (Linnaeus, 1767)

Beschrijving: 
Uit een korstvormende basis, die qua vorm en zoïden aan C. pumicosa kan doen
denken, groeit een opgerichte, vertakkende kolonie, die op het gewei van een
hert lijkt. Zoïden rondom de tak, ovaal, convex. Enkele kleine, wijd uiteen staande
marginale poriën. Op het eerste zicht sterk gelijkend op C. pumicosa. De opening
is een dwarse ellips, niet rond. Het peristoom vormt ook een stekelachtige bult
met avicularium. Het peristoom heeft echter een inkeping naast het avicularium,
die later bovenaan dichtgroeit, zodat er een ronde opening overblijft. 
Broedkamers bolrond, zonder poriën, met een opgerichte lip rond hun opening.

Voorkomen:
In 1899 is een kolonie verzameld vóór de Belgische kust (51°20’N-2°53’O: collectie
KBIN). Eénmaal aangespoeld op plastic in Heist op 20 december 2005. 

Omalosecosa ramulosa:
Foto 442: kolonies, gevonden op fuik te Le Conquet (Bretagne), 2002 (HD)
Foto 443: idem kolonietakje (HD)
Foto 444: (JC)
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DETERMINATIESLEUTEL EN SOORTINFORMATIE

Genus Turbicellepora

1 a) Opening met nauwe U- of V-vormige sinus. Broedkamer met meerdere 
poriën. Vervangende spatelvormige avicularia aanwezig. ..................................
............................................................................Turbicellepora avicularis (p. 414)

b) Opening met brede ondiepe sinus. Broedkamers met enkele grote poriën. 
Vervangende avicularia met een half-elliptische mandibel. ................................
.................................................................... Turbicellepora magnicostata (p. 416)

Turbicellepora avicularis  (Hincks, 1860)

Beschrijving:
Als Cellepora pumicosa, vaak vrij groot (tot 5 cm). Liggende zoïden zijn breed of
langwerpig, convex. Het frontale oppervlak is fijn gekorreld en heeft marginale
poriën, die vooral zichtbaar zijn aan het uiteinde van opgerichte zoïden. Opening
rond met een V-vormige sinus, die 1/3 van de lengte van de opening inneemt. 
Peristoom vooral proximaal ontwikkeld met links of rechts van een opening een
avicularium. De bult waarin het avicularium zit, is minder uitgesproken dan de
zuilvormige uitstulping bij C. pumicosa. Mandibel stomp driehoekig en schuin
naar omhoog gericht. Grotere vervangende avicularia ofwel met langwerpige 
spatelvormige mandibel of stomp driehoekige mandibel.
Broedkamers glad en bolrond, met gewoonlijk 6 tot 12 frontale poriën. Embryo’s
geel. Ancestrula met ovale frontale membraan, die omringd is door ongeveer 10 
stekels.

Voorkomen: 
Loppens (1906) vermeldt deze soort niet en onderscheidt ze dus waarschijnlijk niet
van C. pumicosa. Lacourt (1949) doet dit wel en meldt T. avicularis (als C. armata)
van Ter Heijde, Scheveningen, Katwijk en Zandvoort-IJmuiden op (aangespoelde?)
hydroïden en kurk en stenen.
In het KBIN bevindt zich veel oud materiaal, opvallend veel op Tubularia indivisa
en enkele op Abietinarina abietina (De Blauwe et al., 2006). Vincent Zintzen vond
recent enorme hoeveelheden Tubularia indivisa op scheepswrakken vóór de 
Belgische kust, er was geen Turbicellepora avicularis op te vinden. Het lijkt erop
dat deze soort hier uitgestorven is. Verse kolonies zijn nu soms aan te treffen op
aangespoeld plastic en netten (De Blauwe, 2005; Vanhaelen et al., 2006) en in
2004 in Westkapelle in Nederland. Overleden kolonies, lijkend op puimstenen,
met een lengte van 1 tot 4 cm worden regelmatig aangetroffen bij staalnames op
de Kwintebank en de Hinderbanken (zie ook Cellepora pumicosa).

Turbicellepora avicularis
Foto 445: kolonie van de Westhinderbank, 2005 (RV)
Foto 446: op fuik, Le Conquet (Bretagne), 2002 (RV)
Foto 447: (JC)
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DETERMINATIESLEUTEL EN SOORTINFORMATIE

Turbicellepora magnicostata  (Barroso, 1919)

Beschrijving: 
Vormt diep oranje, dikke korsten. Liggende zoïden breed en convex. Frontaal 
oppervlak glad en fijn gekorreld met grote marginale poriën die door richels van 
elkaar gescheiden zijn. Deze richels lopen soms over het frontale oppervlak door
tot op een suborale bult. Zoïden in het midden van de kolonie zijn opgericht, 
de poriën en ribbels zijn ook daar duidelijk. Opening rond met brede ondiepe
sinus. Het lage peristoom omvat een avicularium links of rechts van de sinus. 
Mandibel breed, stomp versmallend en omhoog gericht. Vervangende grote 
avicularia hebben een half-elliptische mandibel. Broedkamers bolrond, glad, 
met doorgaans 4 of 5 grote ronde poriën of onregelmatige openingen, vaak ineen
lopend. Embryo’s diep geeloranje.

Voorkomen: 
Zuidelijke soort die net het Kanaal bereikt. Algemeen op de Scilly-eilanden op
rotsstranden en op sublitorale wieren. Aangespoeld op een riemwiervoetje in 
Zeebrugge in september 2001 (De Blauwe, 2003a) en op vijf riemwiervoetjes in
september 2007 in Koksijde.

Turbicellepora magnicostata:
Foto 448: op aangespoelde riemwiervoet, Zeebrugge (RV)
Foto 449: met onderaan een broedkamer, idem (JC)
Foto 450: (JC)
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DETERMINATIESLEUTEL EN SOORTINFORMATIE

Genus Buffonellaria

Buffonellaria muriella  Berning & Kuklinski, 2008

Beschrijving: 
Vormt een uitgebreide korst. Zoïden variabel in omtrek en gescheiden door 
ondiepe groeven. Frontaal oppervlak licht convex en glad. 4 tot 7 spleetvormige
marginale poriën en bij jonge zoïden ook wat frontale pseudoporiën. Opening
met sinus en stompe scharnierpunten. Geen orale stekels. Een avicularium lateraal
aan één of beide zijden van de opening, op een gezwollen lichaam en met een
kleine proximale porie. Grote bijkomende avicularia met groot gezwollen lichaam
ontspringen in oudere koloniedelen vanuit een marginale porie. Het rostrum van
deze grote avicularia is scherp driehoekig. Broedkamer met een frontaal veld met
11 tot 13 uitstralende ribben. Embryo’s oranje.

Voorkomen:
Eénmaal aangespoeld in Nederland in 1947, gemeld onder de oude benaming 
Stephanosella biaperta in Bloklander & Leenhouts (1948). Tot 2008 werd deze
soort als Buffonellaria divergens beschouwd. Buffonellaria muriella heeft een 
populatie in het Kanaal en in de Adriatische Zee. De Atlantische populatie komt
westelijk voor tot in de Iroische Zee (westelijk van Bretagne) en niet tot in de Ierse
Zee zoals Berning & Kuklinski (2008) per vergissing vermeldt.

Buffonellaria muriella:
Foto 451: zoïden met typische avicularia, haven Le Conquet (Bretagne), 2002 (JC)
Foto 452: zoïden met vergrote avicularia (JC)
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DETERMINATIESLEUTEL EN SOORTINFORMATIE

Familie Hippoporidridae

Genus Hippoporidra

Hippoporidra lusitanica  Taylor & Cook, 1981

Beschrijving: 
Korstvormend, enkel op slakkenhuizen, bijna altijd bewoond door een heremiet-
kreeft. Vormt meerdere lagen die uitgroeien in conische bulten. Levende kolonies
zijn helder rood. De eerste laag zoïden is duidelijk georiënteerd, later is de 
oriëntatie zoek. Zoïden ovaal, hoekig, soms onregelmatig, convex en dicht opeen.
Frontaal oppervlak ruwkorrelig met vaak een flinke bult proximaal van de ope-
ning. Opvallende marginale poriën die zich buisvormig kunnen ontwikkelen. 
Opening sleutelgatvormig. Distaal deel rond, gescheiden door de scharnierpunten
van een ellipsvormig proximaal deel. Speciale zoïden ontwikkelen zich aan de
rand van de kolonie of in groepjes aan de basis van de conische bulten in de 
kolonie. Ze zijn groter dan de gewone zoïden en hebben een kleinere opening.
Avicularia klein en elliptisch, in de buurt van de marginale poriën. Vaak afwezig.
Zelden ligt een avicularium tussen de zoïden, met dwars elliptisch rostrum en
mandibel. Broedkamers eerst duidelijk, later verborgen door voortschrijdende 
verkalking. Een frontaal vlak blijft onverkalkt.

Voorkomen:
In 1904 is een kolonie gedregd bij het lichtschip ‘Westhinder’ op Pleurotoma sp.
(collectie KBIN).

Hippoporidra lusitanica:
Foto 453: Westhinder (HD)
Foto 454: Westhinder (JC)
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DETERMINATIESLEUTEL EN SOORTINFORMATIE

Familie Phidoloporidae

Genus Rhynchozoon

Rhynchozoon bispinosum  (Johnston, 1847)

Beschrijving:
De kolonie vormt een uitgebreide lichtroze tot zilverwitte korst. Zoïden ovaal 
tot zeshoekig, sterk convex. De dikke frontale wand is glad en draagt een rij 
marginale poriën. De bijna ronde opening, iets breder dan lang, de distale rand 
schijnbaar fijn getand, heeft proximaal van de stompe scharnierpunten een kleine
U-vormige sinus. Jonge zoïden kunnen 2 wijd uiteenstaande orale stekels dragen.
Het verdikte peristoom is vooral proximaal en lateraal ontwikkeld. Proximaal
heeft het peristoom een grote spitse bult met daarnaast een onregelmatige 
inkeping. Het peristoom verbergt de eigenlijke opening. Avicularia vaak in de
plaats van de spitse bult aan het peristoom. Andere avicularia ontspringen ter
hoogte van de marginale poriën. Broedkamers eivormig, frontaal afgeplat, 
zonder poriën.

Voorkomen:
In België op aangespoeld plastic: in 1999 in Blankenberge en Zeebrugge en in
2000 in Zeebrugge, De Haan en Oostende; in Nederland op Schouwen (?) (Bloklan-
der & Leenhouts, 1948) en in Westkapelle in 2004.

Rhynchozoon bispinosum:
Foto 455: op aangespoeld plastic, Blankenberge, 1999 (RV)
Foto 456: vissershaven Le Conquet (Bretagne), 2002 (JC)
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DETERMINATIESLEUTEL EN SOORTINFORMATIE

Genus Schizotheca

1 a) Broedkamers met frontaal een slanke spleet. Avicularia zeldzaam, met kleine 
semi-elliptische mandibel. ........................................ Schizotheca divisa (p. 424)

b) Broedkamers met proximaal een driehoekige inkeping. Avicularia algemeen, 
met grote puntige mandibel. ..................................... Schizotheca fissa (p. 426)

Schizotheca divisa  (Norman, 1864)

Beschrijving:
Vormt kleine korsten, zoïden in alternerende rijen. Zoïden ovaal tot zeshoekig,
convex. Frontaal oppervlak glad, fijnkorrelig en glasachtig. Slechts enkele onop-
vallende marginale poriën. Opening breder dan lang, distale boord fijn getand,
proximale boord recht, met stompe scharnierpunten. Peristoom met een proxi-
male, diepe, U-vormige inkeping, links of rechts ten opzichte van het midden. 
Zes tere orale stekels, 4 bij een broedkamer, zijn doorgaans afgebroken. Avicularia
af en toe tussen de zoïden of afwezig. Zo groot als een zoïde, maar met een klein
elliptisch rostrum. Broedkamers glad en langwerpig, frontaal wat afgeplat met
een smalle spleet in de lengterichting, die proximaal gesloten is. Ancestrula met
ovaal frontaal membraan, omringd door ongeveer 8 stekels.

Voorkomen:
In 2004 aangetroffen op schelpen van de Kwintebank. In 2005 werden bij de 
Westhinderbank 13 overleden kolonies gevonden. 

Foto 457: Schizotheca divisa (links), Peullina praecox (rechtsboven) en Neolageni-
pora collaris met ancestrula (rechtsonder), Kwintebank, 2004 (JC)

Foto 458: Schizotheca divisa, Kwintebank, 2004 (JC)
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foto 457

foto 458
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Schizotheca divisa •  S: rare
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DETERMINATIESLEUTEL EN SOORTINFORMATIE

Schizotheca fissa  (Busk, 1856)

Beschrijving: 
Vormt kleine korstjes. Zoïden in alternerende rijen. Zoïden ovaal tot zeshoekig,
convex. Het frontale oppervlak is glad, fijnkorrelig en glasachtig, later ruwer met
enkele onopvallende marginale poriën. De bijna ronde opening heeft een fijn 
getande distale boord en proximaal een kleine U-vormige sinus. Het verdikte 
peristoom heeft proximaal een U-vormige inkeping. Zes tere orale stekels, 4 bij
een broedkamer, zijn vaak afgebroken. Avicularia staan tussen de zoïden, zijn
bijna even groot en hebben een driehoekig rostrum. Broedkamers zonder poriën,
met een brede driehoekige proximale opening. Embryo’s rood.

Voorkomen:
Een kolonie is gedregd in 1906 op 51°26’N-2°33’O (collectie KBIN). Leeft op 
schelpen voor de Belgische kust. Aangetroffen in 2004 op schelpen van de Kwinte-
bank en 52 kolonies waarvan 14 levend op de Westhinderbank in 2005.

Schizotheca fissa:
Foto 459: onderliggende zoïden zijn Conopeum reticulum, Kwintebank, 2004 (JC)
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foto 459
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Schizotheca fissa •  S: localy common (empty shells on seafloor)
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Ancestrula: eerste zoïde van een kolonie, gevormd uit een vrij zwemmende larve.
Ascopore: een porie die net proximaal van de opening voorkomt bij Microporella, 
Haplopoma en Fenestrulina.
Autozoïde: voedend dier dat beschikt over een tentakelkrans.
Avicularium: kenozoïde waarvan het operculum (hier mandibel genoemd) meestal een
scherp driehoekige vorm heeft. Avicularia kunnen gesteeld zijn of zittend en allerlei vormen
hebben. Ze zitten op een zoïde of tussen de zoïden in. Enkel bij Cheilostomata. 
Basaal: de onderzijde.
Broedkamer: speciale ruimte buiten de zoïde waar embryo’s worden gebroed, bolvormig
bij Cheilostomata.
Broedzak: idem als broedkamer maar niet verkalkt, bij Penetrantia, Aetea en Eucratea.
Costa: één van de stekels bij Cribrilinidae die deel uitmaakt van een overkoepelend schild
van stekels. Meervoud is costae.
Distaal: naar het groeiuiteinde van de kolonie toe.
Frontaal: het bovenoppervlak, dat de opening bevat.
Gonozoïde: zoïde die omgevormd is tot broedkamer bij Cyclostomata.
Heterozoïde: individu dat geen gewone zoïde is (uitloperkenozoïde, avicularium, 
vibraculum).
Intertentaculair orgaan:
buisvormig orgaan tussen de tentakels dat een rol speelt in de afscheiding van eieren. 
Het is enkel aanwezig in het voortplantingsseizoen bij soorten die eieren afscheiden.
Interzoïdaal: tussen de zoïden in, sommige avicularia zijn interzoïdaal.
Internode: segment van een gelede kolonie.
Kenozoïde: vervormde zoïde zonder polypide, meestal kleiner dan de zoïden of als uitloper
(draadvormige verbinding tussen zoïden).
Lateraal: de zijkanten.
Lumenporie: een porie die gelegen is frontaal op een costa, hier enkel vermeld bij 
Collarina balzaci.
Lyrula: tand, vaak aambeeldvormig, in het midden aan de proximale zijde van de opening
bij sommige Cheilostomata.
Mandibel: afsluitklep van avicularium, te vergelijken met het operculum van een zoïde. 
Marginaal: aan de rand.
Mucro: zie suborale mucro.
Verbinding: chitineuze verbinding tussen twee internoden in een gelede kolonie.
Operculum: afsluitklep die de opening afsluit bij Cheilostomata. 
Opesia: niet verkalkte deel van de frontale oppervlakte bij een grote groep van de 
Cheilostomata.
Oraal: rond de opening (stekels rond de opening).
Peristoom: een opgerichte rand rond de opening.
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Polypide: het individu dat in het omhulsel zit bestaande uit o.a. tentakelkrans, 
spijsverteringskanaal, spieren.
Poriën: marginale of verspreide perforaties in het zoïdenoppervlak of in de broedkamer.
Proximaal: naar de oorsprong van de kolonie toe.
Rhizoïden: wortelachtige structuren waarmee opgerichte kolonies aan het substraat 
gehecht zijn.
Rostrum: het distaal deel van een avicularium dat afgesloten wordt door de mandibel.
Scharnierpunten: stekeltjes in de opening van Cheilostomata waarop het operculum draait.
Scutum: een verbrede marginale stekel die over de opesia gebogen is bij sommige 
Cheilostomata.
Sinus: inkeping of bocht in de proximale rand van de opening bij sommige Cheilostomata.
Stekels: oraal of marginaal (rond de opesia), zelden op het oppervlak. 
Substraat: een vaste ondergrond waarop de kolonie groeit.
Suborale mucro: verhoging net voor de opening.
Uitloper: verbinding tussen zoïden bestaande uit kenozoïden, vaak draadvormig.
Vibraculum: heterozoïde bij Scrupocellaria en Caberea waarvan het operculum de vorm
heeft van een lange borstel.
Zoïde: één mosdiertje, bestaande uit een polypide en een beschermend omhulsel. 
Zoöeciule: draadvormige heterozoïde met kleine opening die kan voorkomen in het 
geslacht Hippothoa.
Zoöecium: (mv. zoöecia) beschermend omhulsel van een zoïde, vliezig of verkalkt. In de
tabel en het beschrijvend deel wordt met zoïde het beschermende omhulsel bedoeld.
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Aetea 9, 154, 428
Aetea anguinea 9, 154, 155, 156, 158
Aetea sica 9, 154, 156, 157
Aetea truncata 9, 154, 158, 159
Alcyonidium 7, 28, 34, 38, 60
Alcyonidium condylocinereum 7, 16, 39, 40, 

41,42, 44, 46
Alcyonidium diaphanum 7, 16, 39, 40, 42,

43, 44, 46, 60 
Alcyonidium gelatinosum 7, 39, 42, 44, 45
Alcyonidium hirsutum 7, 38, 46, 47
Alcyonidium hydrocoalitum 7, 39, 48, 49
Alcyonidium mamillatum 7, 39, 50, 51
Alcyonidium mytili 7, 39, 44, 50, 52, 53
Alcyonidium parasiticum 7, 39, 54, 55, 60
Alcyonidium polyoum 7, 39, 46, 56, 57
Alcyonidium proliferans 42
Alcyonidium reticulum 44
Alcyonidium topsenti 42
Amathia 36, 84
Amathia lendigera 84, 85
Ammatophora 210
Ammatophora nodulosa 10, 138, 210, 211
Amphiblestrum 140, 206
Amphiblestrum auritum 10, 194, 206, 207
Amphiblestrum flemingii 10, 206, 208, 209
Anguinella 66
Anguinella palmata 7, 34, 54, 66, 67
Annectocyma 126
Annectocyma major 8, 96, 126, 127, 128
Arachnidium 34, 60
Arachnidium fibrosum 7, 34, 54, 60, 61
Arachnidium lacourti 7, 60, 62, 63
Arctonula arctica 17

Beania 236
Beania mirabilis 10, 134, 236, 237
Bicellariella 234
Bicellariella ciliata 10, 136, 234, 235
Bowerbankia 36, 64, 86

REGISTER
Bowerbankia citrina 8, 86, 87
Bowerbankia gracilis 8, 64, 86, 88, 89, 90
Bowerbankia gracillima 88
Bowerbankia imbricata 8, 86, 88, 90, 91
Bowerbankia imbricata var. caudata 90
Bowerbankia sp. 8, 90, 91
Bowerbankia pustulosa 86
Buffonellaria 150, 418
Buffonellaria divergens 418
Buffonellaria muriella 13, 418, 419
Bugula 61, 112, 136, 212
Bugula avicularis 10, 213, 216, 217, 218,

219, 230
Bugula calathus 212
Bugula flabellata 10, 162, 184, 212, 213, 216, 
217, 218, 220, 221
Bugula fulva 10, 213, 216, 217, 222, 223
Bugula neritina 10, 136, 213, 214, 224, 225
Bugula plumosa 10, 60, 162, 214, 215, 217, 

226, 227
Bugula simplex 10, 212, 215, 216, 217, 228, 229
Bugula stolonifera 10, 212, 215, 216, 217, 

218, 230, 231
Bugula turbinata 10, 212, 214, 215, 216, 217, 

232, 233
Buskia nitens 8, 36, 92, 93

Caberea 24, 26, 136, 238, 429
Caberea boryi 10, 238, 239
Callopora 140, 192
Callopora discreta 9, 140, 192, 193
Callopora dumerilii 9, 192, 194, 195, 206
Callopora lineata 10, 192, 196, 197, 198
Callopora rylandi 10, 152, 192, 198, 199, 260
Cauloramphus spiniferum 10, 140, 202, 203
Cellaria 136, 254
Cellaria fistulosa 10, 254, 255
Cellaria salicornioides 10, 254, 256, 257
Cellaria sinuosa 10, 254, 258, 259
Cellepora 152, 400
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Cellepora pumicosa 13, 400, 401, 404, 412, 414
Celleporella hyalina 11, 146, 302, 303
Celleporina 150, 152, 402, 410
Celleporina decipiens 13, 402, 403
Celleporina hassallii 13, 402, 404, 405
Celleporina pygmaea 13, 402, 406, 407
Celleporina sp. 402, 408, 409
Chartella papyracea 9, 138, 186, 187, 188
Chorizopora brongniartii 11, 148, 292, 302, 

306, 307
Collarina 152, 270
Collarina balzaci 11, 264, 270, 271, 428
Conopeum 140, 166, 170
Conopeum reticulum 9, 28, 52, 138, 166, 170,
171, 172, 176, 178, 184, 426
Conopeum seurati 9, 166, 170, 172, 173, 174
Crassimarginatella solidula 10, 140, 142, 

200, 201
Cribrilaria parva 286
Cribrilina 152, 262 
Cribrilina alcicornis 266
Cribrilina annulata 17
Cribrilina cryptooecium 11, 262, 263
Cribrilina punctata 11, 262, 264, 265, 270 
Cribrilina (sp. 1) 11, 262, 266, 267
Cribrilina (sp. 2) 11, 262, 268, 269
Cribrilina uniserialis 268
Crisia 94,102
Crisia aculeata 8, 102, 103
Crisia denticulata 8, 102, 104, 105
Crisia eburnea 8, 102, 106, 107, 184
Crisia sp. 8, 102, 108, 109
Crisia calyptostoma 108
Crisia klugei 108
Crisia ramosa 108
Crisidia cornuta 8, 94, 100, 101
Cryptosula pallasiana 13, 144, 354, 382, 383

Dendrobeania murrayana 17
Diplosolen 94, 122
Diplosolen obelia 8, 122, 123
Disporella hispida 8, 94, 95, 127, 130, 131, 132
Distansescharella seguenzai 11, 152, 292, 293

Electra 140, 174
Electra crustulenta 9, 166, 170, 172, 174, 175
Electra monostachys 9, 134, 140, 166, 170, 

174, 176, 177, 180, 182
Electra pilosa 9, 16, 28, 138, 174, 178, 179
Entalophoroecia deflexa 8, 96, 128, 129
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Escharella 146, 322
Escharella gilsoni 12, 322, 323
Escharella immersa 12, 322, 324, 325, 330
Escharella labiosa 12, 322, 326, 327
Escharella variolosa 12, 322, 328, 329, 330
Escharella ventricosa 12, 322, 330, 331
Escharina 150, 390, 392
Escharina dutertrei haywardi 13, 390,391
Escharina hyndmanni 392
Escharina johnstoni 13, 146, 374, 390, 394, 395
Escharina vulgaris 13, 390, 396, 397
Escharoides 148, 316
Escharoides bishopi 12, 146, 316, 317
Escharoides coccinea 12, 316, 318, 319, 320
Escharoides mamillata 12, 316, 320, 321
Eucratea loricata 9, 136, 164, 165, 428
Eurystrotos 96, 116
Eurystrotos compacta 8, 96, 116, 117

Farrella repens 7, 36, 72, 73
Fenestrulina 142, 386, 428
Fenestrulina delicia 6, 13, 386, 387, 388
Fenestrulina malusii 13, 386, 388, 389
Figularia figularis 11, 152, 294, 295
Filicrisia geniculata 8, 94, 98, 99
Flustra foliacea 9, 16, 19, 100, 104, 106, 118, 

138, 140, 142, 184, 185, 186, 218, 220, 232, 
240, 242, 246, 302, 384, 402

Flustra securifrons 186
Flustrellidra hispida 7, 34, 58, 59

Hagiosynodos latus 13, 144, 380, 381
Haplopoma 142, 308, 428
Haplopoma bimucronatum 308
Haplopoma graniferum 11, 308, 309
Haplopoma impressum 11, 308, 310, 311
Herentia 150, 390, 392
Herentia hyndmanni 13, 390, 392, 393, 397
Hincksina 142, 190
Hincksina flustroides subsp. Crassispinata 9, 

190, 191
Hippopodinella lata 380
Hippoporidra lusitanica 13, 150, 420, 421
Hippoporina 144, 350
Hippoporina pertusa 12, 350, 351
Hippoporina sp. 12, 350, 352, 353
Hippothoa 134, 296, 300, 429
Hippothoa divaricata 11, 296, 297, 298
Hippothoa flagellum 11, 296, 298, 299
Hornera lichenoides 17
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Hypophorella expansa 7, 36, 74, 75

Immergentia suecica 7, 36, 78, 79

Lagenipora 152, 410
Lagenipora lepralioides 13, 146, 410, 411
Lichenopora 130, 132
Lichenopora radiata 132
Lichenopora sp. 8, 133
Lichenopora verrucaria 132
Liripora amphorae 8, 96, 124, 125

Membranipora 166
Membranipora membranacea 9, 138, 166, 

167, 170, 184
Membranipora tenuis 9, 138, 166, 168, 169
Membranipora tuberculata 9, 168, 169
Membraniporella nitida 11, 152, 198, 260, 261
Micropora complanata 372
Microporella ciliata 13, 142, 384, 385, 428

Neolagenipora collaris 12, 146, 332, 333, 425
Nolella pusilla 64

Omalosecosa ramulosa 13, 136, 412, 413
Orbignyopora sp. 80

Pacificincola perforata 13, 142, 378, 379
Panolicella nutans 7, 34, 64, 65
Parasmittina trispinosa 12, 148, 346, 347
Parellisina curvirostris 10, 142, 204, 205
Penetrantia concharum 10, 36, 76, 77, 428
Penetrantia soulei 76
Pentapora fascialis 12, 144, 354, 355
Phaeostachys spinifera 13, 144, 146, 398, 399
Phylactella labrosa 12, 130, 336, 337
Plagioecia 94, 118
Plagioecia patina 8, 95, 118, 119
Plagioecia sarniensis 8, 120, 121
Plesiothoa gigerum 11, 134, 300, 301
Porella 148, 334
Porella concinna 12, 334, 335
Porella minuta 336
Porella sp. 12, 334, 336, 337
Puellina 152, 272
Puellina arrecta 11, 272, 274, 275, 276
Puellina bifida 11, 272, 273, 276, 277, 288
Puellina corbula 11, 272, 278, 279
Puellina directa 11, 272, 280, 281
Puellina innominata 11, 272, 282, 283

Puellina modica 11, 272, 284, 285
Puellina nana 11, 272, 273, 286, 287
Puellina parva 286
Puellina praecox 11, 125, 272, 288, 289
Puellina sp. 11, 272, 290, 291
Pyripora catenularia 9, 134, 159, 180, 181

Ramphonotus minax 17
Reptadeonella insidiosa 312
Reptadeonella violacea 11, 142, 148, 312, 313
Rhynchozoon bispinosum 13, 150, 422, 423

Schizomavella 146, 356
Schizomavella auriculata 12, 356, 358, 359, 370
Schizomavella cristata 12, 356, 357, 360, 361
Schizomavella cuspidata 12, 356, 362, 363, 370
Schizomavella discoidea 12, 356, 364, 365
Schizomavella hastata 12,356,357,366, 367,368
Schizomavella linearis 12, 356, 366, 368, 369
Schizomavella teresae 12, 356, 358, 370, 371
Schizoporella 146, 374
Schizoporella alderi 374
Schizoporella errata 374
Schizoporella sp. 13, 374, 376, 377
Schizoporella unicornis 13, 374, 375
Schizotheca 150, 424
Schizotheca divisa 13, 424, 425
Schizotheca fissa 13, 424, 426, 427
Scruparia 134, 160
Scruparia ambigua 9, 160, 161
Scruparia chelata 9, 19, 160, 162, 163
Scrupocellaria 24, 26, 136, 240, 429
Scrupocellaria reptans 10, 184, 240, 241, 248
Scrupocellaria scabra 10, 240, 242, 243
Scrupocellaria scrupea 10, 240, 244, 245, 250
Scrupocellaria scruposa 10, 240, 246, 247
Securiflustra securifrons 9, 138, 186, 188, 189
Setosella vulnerata 10, 140, 252, 253
Smittina 144, 338
Smittina affinis 12, 338, 339
Smittina cheilostoma 338
Smittina landsborovii 12, 338, 340, 341
Smittoidea 148, 342
Smittoidea amplissima 342
Smittoidea marmorea 342
Smittoidea prolifica 12, 342, 343, 344
Smittoidea reticulata 12, 342, 344, 345
Spathipora sp. 8, 36, 80, 81, 268
Spathipora sertum 80
Stegohornerna violacea 17
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Stephanosella biaperta 418
Stomatoporina incurvata 8, 94, 110, 111

Tegella unicornis 17
Tricellaria 26, 136, 248
Tricellaria inopinata 10, 240, 248, 249
Tricellaria occidentalis catalinensis 248
Tricellaria ternata 10, 248, 250, 251
Triticella flava 72
Triticella pedicellata 72
Trypostega venusta 11, 144, 304, 305
Tubulipora 96, 112, 114
Tubulipora liliacea 8, 112, 113
Tubulipora lobifera 8, 112, 114, 115
Tubulipora phalangea 112, 114

Index Nederlandse namen Oude benaming

Bekermosdiertje 7, 72
Breedbladig mosdiertje 9, 19, 184 Bladachtig hoornwier
Bruine zeevinger 7, 42
Druifmosdiertje 7, 70
Geel vogelkopmosdiertje 10, 228
Geitenhoornmosdiertje 8, 100
Grijze zeevinger 7, 40
Harig mosdiertje 9, 178 Harige vliescelpoliep
Ivoormosdiertje 8, 106 Witte ivoorcelpoliep
Koehoornmosdiertje 9, 19, 162 Koe-hoorn korallijn
Kruipend mosdiertje 10, 240
Ledermosdiertje 9, 166 Fijne vliescelpoliep
Mosselmosdiertje 7, 52
Neetmosdiertje 8, 84
Onverwacht mosdiertje 10, 248
Overwoekerend mosdiertje 7, 54
Paars vogelkopmosdiertje 10, 224
Palingbrood 9, 174 Brakwaterrifje
Puimsteenmosdiertje 13, 400
Purper mosdiertje 8, 112
Ruwe zeevinger 7, 46
Slangmosdiertje 7, 54, 66
Smalbladig mosdiertje 9, 186
Spiraalmosdiertje 10, 226 Gepluimde hoorncelpoliep
Steenmosdiertje 10, 246 Steencelpoliep
Tweelingmosdiertje 9, 164
Vogelkopmosdiertje 10, 230
Wigbladig mosdiertje 9, 188 Fijn hoornwier
Wimpermosdiertje 10, 234 Haarcelpoliep
Wrattig mosdiertje 8, 118
Zeekantwerk 9, 170 Zeevitrage
Zeevingers (= Alcyonidium) 14, 18, 38 Zeevingers (o.a. doorschijnende)
Zijdemosdiertje 8, 82

Turbicellepora 152, 414
Turbicellepora avicularis 13, 400, 414, 415
Turbicellepora magnicostata 13, 414, 416, 417
Umbonula littoralis 12, 150, 314, 315

Vesicularia spinosa 8, 36, 39, 48, 54, 82, 83
Victorella sp. 7, 34, 68, 69
Victorella pavida 68
Victorella muelleri 68

Walkeria uva 7, 36, 70, 71
Watersipora complanata 12, 144, 372, 373
Watersipora subovoidea 372
Watersipora subtorquata 372
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