Pacifisch
he zeepok Ba
alanus gland
dula in Nedeerland
Inleidingg
De zeepo
ok Balanus glandula
g
is oo
orspronkelijkk beschreven
n van Califorrnië, aan de PPacifische ku
ust van
Noord‐A
Amerika (Darrwin, 1854) en
e is op versccheidene plaaatsen in de wereld
w
door de mens
geïntrod
duceerd. Tot voor kort wa
as deze zeeppok niet beke
end van Euro
opa. Vanaf 20016 werd hijj
aangetro
offen in België, waar vesttiging waarscchijnlijk al plaatsvond in 2015 of eerdder (Kerckho
of et al.
2018).
Waarnem
mingen in Neederland
Op 23/04/18 werd B.
B glandula aa
angetroffen bij Breskenss, op het wesstelijke havennhoofd van de
d
veerhaveen en op een
n strandhooffd iets ten w esten van he
et zwarte vuurtorentje. EEr was geen tijd
t op
ander plaatsen te kijken. De soorrt was bij Breeskens tame
elijk algemeen in de zonee van de
eze zeepok inn de eerste vier
v maanden
n van 2018 nnog niet gevo
onden
groenwieren. Voorallsnog kon de
worden bij Zouteland
de, Vlissinge
en en Borsselle in de noorrdelijke Westterscheldem
monding en evenmin
op Neelttje Jans en in
n de Oosterscchelde.

Fig. 1. Dee uitheemse zeepok Bala
anus glandulla bij Bresken
ns, 23 april 2018.
2
Iets onnder het centtrum van
de foto eeen losgemaaakt en daarn
na omgekeerrd exemplaar; iets rechtssboven daarvvan het
achtergeebleven verkkalkte bodem
mplaatje.
Ondersccheid met andere soorten
n
e witte zee
epok van gem
metingen, du
us niet snel tte ondersche
eiden
Balanus glandula is een
middelde afm
van een aantal andere in Nederla
and algemenne zeepokken. De variab
biliteit maaktt het ondersccheid
nog lastiiger. Balanuss glandula ka
an evenals dde gewone ze
eepok Semib
balanus balannoides en de
e
gekartelde zeepok Balanus crena
atus gladde of geribbelde wandplaattjes bezitten . Van de Nieuw‐
Zeelandsse zeepok Au
ustrominius modestus
m
wiijkt B. glandu
ula af door het aantal waandplaatjes (6
( in

tegensteelling tot 4). Voor
V
het ond
derscheid m et de andere
e soorten mo
oet de zeepook worden
losgemaakt. Balanuss glandula he
eeft in tegen stelling tot de
d gewone ze
eepok Semibbalanus bala
anoides
een verkkalkte bodem
mplaat (fig. 1). Het onderrscheid met de
d gekartelde zeepok Baalanus crenattus is het
lastigst. Het makkelijjkste onderscheid is zichttbaar op de onderrand van
v de wandpplaatjes van een
losgemaakte zeepokk. Bij B. gland
dula zijn er geeen of nauw
welijks holtes in de wandpplaten, maarr wel
opvallen
nde richels aaan de binnen
nzijde(fig. 2, links, rode pijl).
p Bij Balan
nus crenatus zijn er opvallende
holle len
ngtekanalen in de wandp
platen (fig. 2,, rechts, groe
ene pijl) en zijn de richelss aan de binn
nenzijde
minder o
opvallend (fig. 2, rechts, rode pijl). Baalanus crena
atus komt vooral laag in dde getijzone en
onder dee laagwaterlijn voor en Balanus
B
glanddula met nam
me in het miidden van dee getijzone, maar
m
ze
kunnen w
wel degelijk naast elkaarr voorkomenn. De brakwaaterzeepok Amphibalanus
us improvisuss kan in
zeewateer met een ho
oog zoutgehalte voorkom
men, maar ikk vond deze soort
s
nog nieet samen me
et B.
glandula
a. De brakwaaterzeepok heeft aan hett tergum (één van de sluiitplaatjes)in tegenstellingg tot B.
glandula
a een opvalleende, lange, smalle spoo r (uitsteekse
el). Bovendie
en is het verkkalkte bodem
mplaatje
van de b
brakwaterzeeepok voorzie
en van holle kkanalen. Een
n veel uitgebreidere bescchrijving van de
verschillen tussen Ba
alanus gland
dula en de inhheemse zeep
pokken is te vinden in Keerckhof et al.. (2018).

Fig. 2. Links Balanus glandula, re
echts gekarteelde zeepok Balanus cren
natus. Beidee zeepokken van
Breskenss, 23 april 20
018, losgema
aakt, gereiniggd met bleekkwater en om
mgekeerd. Roode pijlen: richel aan
de binneenzijde van wandplaat.
w
Groene
G
pijl: vverticale holtte in wandpla
aat

Vooruitzzichten
Het lijkt er op dat Ba
alanus glandu
ula nog niet de Westerscchelde is ove
ergestoken. D
Dat is waarscchijnlijk
een kweestie van tijd.. Op 23/04/18 werden bbij Zeebrugge
e duizenden exemplaren aangetroffe
en,
waarond
der vele met een diamete
er van meer dan een cen
ntimeter, die
e de winter m
met zeer lage
e
temperaaturen hebbeen overleefd. Deze exem
mplaren zaten
n vol met em
mbryo’s. Van de gewone zeepok
z
ndse zeepokk A. modestu
S. balano
oides en de Nieuw‐Zeela
N
us werden de
ergelijke grotte exemplare
en ter
plaatse n
niet aangetro
offen. De combinatie vann robuustheiid en voortplantingscapaaciteit van B.

glandula lijkt een garantie voor succes in onze contreien. Het kan interessant zijn te volgen hoe deze
zeepok zich langs de Nederlandse kust gaat verspreiden.
Summary
After it has been recorded for the first time from Europe in Belgium, the non‐native barnacle Balanus
glandula is recorded from the SW of the Netherlands as well, from south of the mouth of the
Westerschelde. Until 23 April 2018 it has not been recorded in Europe north of the Westerschelde.
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