nieuwe mosdiertjes van noordzeewrakken (bryozoa)
Marco Faasse, Joop Coolen, Arjan Gittenberger & Niels Schrieken
In het kader van het project ‘Duik de Noordzee Schoon’ worden scheepswrakken
onderzocht, beschreven en van afval ontdaan. Scheepswrakken vormen een bijzonder
leefgebied in het mariene milieu, met een hoge biodiversiteit. Dit bleek weer tijdens
onderzoek van visnetten die van ver weg gelegen wrakken waren verwijderd. Hierbij
werden maar liefst vier nieuwe mosdiertjes voor de Nederlandse fauna aangetroffen.

inleiding
De bodem van het Nederlandse deel van de
Noordzee bestaat goeddeels uit fijn sediment
zoals zand. Op slechts een klein deel zijn natuur
lijke riffen te vinden, zoals de Klaverbank, Texel
se Stenen en Borkumse Stenen (Van Moorsel
2003, Coolen et al. 2015a). De Oestergronden,
voorheen een uitgestrekt gebied met hard sub
straat in de vorm van oesters, bestaan nu voor
namelijk uit slib. Met de introductie van kunst
matige objecten zoals wrakken en, meer recent,
windmolens, boeien, olie- en gasplatforms, heeft
de mens een behoorlijke hoeveelheid kunstriffen
toegevoegd aan de zachte bodem. In de hele
Noordzee liggen naar schatting 25.000 scheeps
wrakken (Coolen et al. 2015b). Wrakken vormen
een belangrijke component van het harde sub
straat in het Nederlandse deel van de Noordzee
(Lengkeek et al. 2013, Schrieken et al. 2013).

Tijdens eerdere onderzoeken op wrakken werden
meermaals nieuwe soorten voor de Nederlandse
fauna aangetroffen (Gittenberger et al. 2011,
Schrieken et al. 2011, 2013, Van Moorsel et al.
2014), waaronder de juweelanemoon Corynactis
viridis Allman, 1846, van de voor Nederland
nieuwe orde Corallimorpharia (Gittenberger et al.
2013).
Het zijn met name de grote organismen, zoals
deze juweelanemoon, die in het oog springen,
maar de soortenrijkdom wordt vooral bepaald
door kleinere organismen, waaronder Bryozoa
(mosdiertjes). Ze maken vaak een aanzienlijk deel
uit van de soortenrijkdom op harde substraten
en dienen als voedsel voor andere organismen
zoals naaktslakken, die soms afhankelijk zijn
van specifieke mosdiersoorten. In een recent
overzicht van de mariene mosdiertjes wordt
Figuur 1. Netten op het wrak van
de Inger Nilsson, Doggersbank,
september 2015. Foto Cor Kuyven
hoven.
Figure 1. Nets on the wreck of
the Inger Nilsson, Dogger Bank,
September 2015. Photo Cor
Kuyvenhoven.
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Tabel 1. Mosdiertjes aangetroffen op de in 2015 bemonsterde Noordzeewrakken. * Soorten die nog niet gemeld
waren als gevestigd in het Nederlandse deel van de Noordzee.
Table 1. Moss animals found on four shipwrecks in the North Sea in 2015. * Species which were not recorded as
established in the Dutch part of the North Sea.
Soort

Rode
Poon

Jeanette
Kristina

wrak
2801

wrak
2803

Aetea anguina (Linnaeus, 1758)*			
x
x
Alcyonidium sp.
x			
Bugulina flabellata (Thompson in Gray, 1848)*			
x
x
Cellepora pumicosa (Pallas, 1766)			
x
x
Celleporella hyalina (Linnaeus, 1767)
x			
Cribrilina punctata (Hassall, 1841)			 x
Crisia aculeata Hassall, 1841
		
x
x
Electra pilosa (Linnaeus, 1767)
x
x		
Escharella immersa (Fleming, 1828)			
x
x
Escharoides coccinea (Abildgaard, 1806)*
		 x
Flustra foliacea (Linnaeus, 1758)			 x
Microporella ciliata (Pallas, 1766)
x		
x
x
Plagioecia patina (Lamarck, 1816)			 x
Schizomavella linearis Hassall, 1841
		
x
x
Scruparia chelata (Linnaeus, 1758)
x
x
x
x
Scrupocellaria scruposa (Linnaeus, 1758)
x
x
x
x
Turbicellepora avicularis (Hincks, 1860)*				 x

aannemelijk gemaakt dat er nog diverse nieuwe
mosdiertjes te verwachten zijn op harde sub
straten in het Nederlandse deel van de Noordzee
(Faasse et al. 2013). In dit artikel worden de
resultaten besproken van de bemonstering van
enkele scheepswrakken in de Noordzee.

methode
Tijdens een expeditie in het kader van het project
‘Duik de Noordzee schoon’ zijn in september 2015
van diverse scheepswrakken zogenaamde spook
netten (fig. 2) verwijderd. Van vier wrakken, de
Rode Poon (n52°26’23’’ e03°43’90’’) op de Bruine
Bank en de Jeanette Kristina (n55°17’14’’ e03°20’
07’’) en wrak 2801 (n55°12’46’’ e03°32’46’’) en 2803
(n55°16’00’’ e03°31’88’’) op de Doggersbank (fig. 1)
zijn door Niels Schrieken de netten gelabeld.
Daardoor kon aan wal de begroeiing van deze

netten herleid worden tot het betreffende wrak.
Van deze netten, van een drijver en van een laars
werden stukjes met verschillend uitziende be
groeiing geknipt en geconserveerd. De netten
waren te volumineus en te geurend om volledig
te bekijken. Veel materiaal dat met het blote oog
niet als verschillend onderscheiden kon worden is
blijven liggen, evenals de ongelabelde netten.
Het geconserveerde materiaal is met behulp van
een stereomicroscoop gedetermineerd.

resultaten
Op de netten werd een groot aantal voor Neder
land zeer zeldzame weekdiersoorten en Bryozoa
(mosdiertjes) aangetroffen. In totaal werden zes
tien soorten Bryozoa aangetroffen (tabel 1). Vier
soorten Bryozoa waren nog niet gemeld als ge
vestigd in het Nederlandse deel van de Noord
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wijd en teruggebogen naar het substraat (fig. 3).
Met het blote oog zijn ze ternauwernood te
onderscheiden tussen andere begroeiing.
Bugulina flabellata
Vormt opvallende waaiertjes tot 2-3 cm hoog,
met wijd uitlopende vertakkingen (fig. 4). Deze
soort groeit meestal op andere, met name korst
vormige, mosdiertjes.
Escharoides coccinea
Oranje, korstvormende soort, die uitgebreide
kolonies kan vormen.

Figuur 2. Ligging van de onderzochte wrakken.
Figure 2. Position of the investigated wrecks.

zee. Meldingen van op het strand aangespoelde
Bryozoa nemen we niet in aanmerking, omdat
deze meestal van buiten Nederlands grondgebied
afkomstig zijn, bijvoorbeeld uit het Kanaal.

nieuwe soorten
Aetea anguina
Een kruipende soort, waarvan de zoïden er uit
zien als witte buisjes, aan het uiteinde iets ver

Turbicellepora avicularis
Vormt dikke oranje korsten met een ruw opper
vlak op allerlei soorten substraat, soms om dunne
steeltjes heen. Deze soort is alleen microscopisch
te onderscheiden van het puimsteenmosdiertje
Cellepora pumicosa. Het puimsteenmosdiertje
was zeer algemeen op de netten, maar van T. avicularis werd slechts één kolonie aangetroffen.

discussie
De vier nieuwe soorten voor de Nederlandse
fauna werden alleen op wrakken ver van de kust
(2801 en 2803) aangetroffen. Van de eveneens ver
gelegen Jeanette Kristina was weinig netmateriaal
beschikbaar. Met name in deze verder gelegen
gebieden is de fauna van hard substraat blijkbaar
Figuur 3. Aetea anguina, wrak
2801, Doggersbank, september
2015. Foto Marco Faasse.
Figure 3. Aetea anguina, wreck
2801, Dogger Bank, September
2015. Photo Marco Faasse.
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Figuur 4. Bugulina flabellata,
wrak 2801, Doggersbank, Septem
ber 2015. Foto Marco Faasse.
Figure 4. Bugulina flabellata,
wreck 2801, Dogger Bank, Sep
tember 2015. Photo Marco Faasse.

minder goed bekend. Deze vondsten tonen aan
dat er nog veel te ontdekken is. In omringende
landen met natuurlijk hard substraat zijn deze
soorten niet zeldzaam en ook bekend van
wrakken (Hiscock 1982, Hiscock et al. 2010).
Ze komen in Groot-Brittannië en Bretagne zelfs
voor in de getijzone en ze spoelen geregeld aan
op onze stranden (De Blauwe 2009). In de on
diepe Nederlandse kustwateren zijn voor deze
soorten waarschijnlijk de temperatuur en/of het
zoutgehalte niet stabiel genoeg en mogelijk is er
ook teveel sedimentatie. Het is mogelijk dat ze
ook op grote stenen op het Nederlandse deel van
de Klaverbank leven.
Onder water zijn Bryozoa niet altijd gemakkelijk
waar te nemen en te verzamelen. Het nemen van
monsters van losgesneden en aan land gebrachte
netten is daarvoor een handig alternatief. Het zou
interessant zijn te onderzoeken of de mosdier
fauna van de netten verschilt van die van andere
delen van de wrakken. Op wrak 2801 werd in
ieder geval het mosdiertje Microporella ciliata ook
waargenomen op een paardenmossel Modiolus
modiolus (Linnaeus, 1758).
De verspreidingsmogelijkheden van soorten
met een vrijlevend larvaal stadium worden waar
schijnlijk gunstig beïnvloed door de ruime aan

wezigheid van kunstmatige objecten (Thorpe
2012). Deze kunstriffen dienen voor de soorten
met pelagische larven waarschijnlijk als ‘stap
stenen’, waardoor ze gebieden bereiken die
anders onbereikbaar waren. Mogelijk verbinden
ze hiermee ook de van nature nog aanwezige
riffen, en vormen deels een soort surrogaat voor
de verdwenen oesters op de Oestergronden.
Bij de meeste mosdiergenera (behalve Conopeum,
Electra, Membranipora en Alcyonidioides) duurt
het vrijzwemmende stadium slechts enkele uren
(Ryland 1970). Binnen deze periode zal een larve
benedenstrooms binnen Nederlands gebied
vooral andere kunstriffen aantreffen. Doordat
deze objecten toch een passend substraat bieden,
zal de soort in staat zijn zich in de volgende
generaties steeds een stap verder te verplaatsen.
Het totale aantal autochtone mariene mosdiertjes
gemeld van Nederland is met de hierboven ge
presenteerde soorten gestegen van 61 (Faasse et al.
2013, Faasse 2016) naar 65, een toename met 6 %.

dankwoord
Zonder het werk van de nettensnijders en de
medewerking van ‘Duik de Noordzee schoon’
was deze uitbreiding van de kennis van de
Noordzeefauna niet mogelijk geweest. Het idee
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de netten van de wrakken te onderzoeken op
organismen werd geboren tijdens een lezing van
Arjan Gittenberger voor de Nederlandse Malaco
logische Vereniging. Sylvia van Leeuwen organi
seerde het nettenonderzoek namens de Neder
landse Malacologische Verniging en Stichting
Anemoon. Hans De Blauwe bekeek het gedeter
mineerde materiaal nog eens en vond een zeer
kleine kolonie van Cribrilina punctata. Cor
Kuyvenhoven leverde een illustratieve foto van
spooknetten op de Inger Nilsson, één van de in
2015 bezochte wrakken.
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summary
Moss animals from North Sea wrecks new to the fauna of the Netherlands (Bryozoa)
During an expedition of the foundation ‘Duik De Noordzee Schoon’ to the Dogger Bank
ghost fishing nets were removed from several wrecks. After return to the harbour nets origi
nating from four wrecks were inspected. Sixteen species of bryozoans were found, including
four species not found attached in the Netherlands before. Aetea anguina, Bugulina flabellata,
Escharoides coccinea and Turbicellepora avicularis are common species on the coasts of Great
Britain and France. Apparently they don’t find suitable living conditions in inshore waters of
the Netherlands, although they regularly wash ashore.
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