Harig mosdiertje op
MZI’s
Ainhoa Blanco
Oktober 2021

Q

en wat voor effect hebben ze op het invangsucces van

Helpdeskvraag:

de MZI’s?

Sinds een aantal jaren zien mosselkwekers een toe-

Harige mosdiertjes

name in de aangroei van mosdiertjes (“bloemetjes”)

Mosdiertjes zijn aquatische ongewervelde dieren die

op hun mosselzaad invang (MZI) systemen (Fig. 1).

sedentaire kolonies maken van verschillende vormen.

De vraag is wat voor effect deze aangroei heeft op de

Ze komen voor zowel in marine als zoetwater milieu.

efficiëntie van het net om mosselbroed in te vangen.

Het harig mosdiertje (Electra pilosa)(Fig. 2) behoort
tot de familie van Electridae.

Figuur 2. Boven: kolonie van het harig mosdiertje bevestigd aan een
Figuur 1: Links: foto van een MZI met massale aangroei van mos-

MZI touw. Onderste foto, detail van de kolonie (foto’s Ainhoa Blanco)

diertjes. Rechts: detail van de mosdiertjes op de touwen (foto’s Jos
Steketee).

E. pilosa is een kosmopolitische soort die gevonden
wordt in de Noordzee, Waddenzee, Noord Atlantische

Inleiding

oceaan en Subarctische en Arctische gebieden. In Ne-

MZI’s worden gebruikt voor de invang van mossel-

derland is E.pilosa een inheemse soort en wordt ge-

zaad, maar er zijn veel andere organismen die zich

vonden in alle kustgebieden (Fig. 3). Het vormt inge-

hechten aan het substraat van MZI’s. Het gaat vooral

kapselde kolonies op verschillende substraten, recht-

om organismen die als larven door de waterkolom

opstaand kolonies en zelfdragende boomvormige ko-

zweven en zich met het water verspreiden totdat ze

lonies die verschillende substraten kan koloniseren;

een goede substraat vinden om op te vestigen. Mos-

van schelpen tot grotere organismen zoals zeewier-

diertjes (Bryozoa) behoren tot deze groep. Dit docu-

bladeren. Ze komen daarbij op deze substraten voor

ment geeft een overzicht van zo’n soort binnen deze

met samen met andere soorten mosdiertjes. De

groep, het harig mosdiertje die soms massaal kan

boomvormende kolonies hechten aan kleine substraat

voorkomen. Waar komen ze voor, hoe planten ze voor

kernen en spoelen soms in massaal aan, soms wel
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meter dik op zandige Noordzeekusten stranden (Fig.
4). Elke kolonie bestaat uit kleine (0,5 bij 0,3 mm)
individuen (zooiden) met eigen kroon van tentakels
(lophophores) met een opening en een lichaam die
permanent verbonden is met een exoskelet (Fig. 5).
Kolonies verschillen in grootte van enkele mms tot
grote ophopingen van wel 1 m. In theorie wordt de
grote van de kolonies alleen beperkt door omvang van
geschikte en beschikbare substraat. De kolonies van
mosdiertjes vormen zelf ook weer substraat voor andere micro en macro organismen (Bitschofsky et al.

Figuur 4. Harige mosdiertjes aangespoeld aan het strand van Ame-

2011). E. pilosa is specifiek aangepast voor omgevin-

land in de zomer van 2021 (Bron: nos.nl).

gen die blootgesteld worden aan milieu verstoringen
dat dan tot uitdrukking komt met veel variatie in mor-

Voedingswijze

fologie en groei strategieën.

Mosdiertjes zijn filterfeeders en voeden zich voornamelijk met plankton en dood organisch materiaal dat
met de waterbeweging wordt aangevoerd. De voedseldeeltjes in het water, voornamelijk diatomeeën,
flagellaten en sporen van algen passeren de tentakels
op weg naar de maag. Riisgård en Manriques (1997)
ontdekten dat de deeltjesretentie efficiëntie in Electra
sp daalt wanneer de deeltjesdiameter kleiner is dan 6
µm. Verder, toonde Okamura (1992) aan dat zowel
het voedingssucces als de groei van de kolonie harig
mosdiertje afnam met toenemende water stroming.

Figuur 3:
derland.

ANEMOON Verspreidingsatlas van de mosdiertjes in Ne-

Voortplanting
Mosdiertjes zijn hemafrodiet. Sperma komt uit poriën
in de tentakels van de mannelijke zooid (een enkel
dier dat deel uitmaakt van een koloniaal dier) (Hayward & Ryland, 1998). In volwassen E. Pilosa verzamelen lophophoes actief de sperma. Eieren komen in
contact met sperma in de coelomische holte en de bevruchting vindt plaats bij of in de buurt van de ovula-

Figuur 5: Anatomie van een E.pilosa zooïde

tie (Temkin, 1996). De embryo's worden vrijgelaten
in de waterkolom en ontwikkelen zich tot planktonische cyphonautes larven (Ryland, 1976; Reed, 1991;
Hayward & Ryland, 1998). Deze planktontrofe larven
zwemmen verscheidene weken alvorens zich te vestigen tussen April en November, met hoge pieken in de
zomer (Ryland en Hayward, 1977).

Biofouling
Wereldwijd leidt biofouling van epifyten (waar mosdiertjes de meeste prominent soorten zijn) voor een
grote uitdaging in de commerciële macroalgen teelt.
Ze creëren een mechanische barrière die de voedingsstoffen opname, de ontbladering, fotosynthese en reproductie beïnvloedt.
Meichssner et al., 2020 observeerde een intense kolonisatie van onder andere het harig mosdiertje op
twee gekweekte bruine zeewiersoorten. Vermindering

2 | Helpdesk Mosselkweek 2021-01 | Wageningen Marine Research

van deze populatiekolonies is waargenomen wanneer
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Figuur 6. Mosselzaad bevestigd aan een kolonie harig mosdiertjes.
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