
Grote kolonie van de grijze korstzakpijp. 

(Foto: Ron Offermans fotoproducties)

Detail opname van een kolonie van de grijze korstzakpijp. De kleine wat donkerder gaatjes vormen de instroom-

openingen van de individuele zakpijpjes. De grote uitstroomopening heeft een kraag met zeer kleine witte puntjes. 

(Foto: Ron Offermans fotoproducties)
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De grijze korstzakpijp is nog geen 
 

Adriaan Gmelig Meyling, Stichting ANEMOON

Sinds 1977 behoort de grijze korstzakpijp tot onze fauna. Deze kolonievormende zakpijp vormt 
een grijze korst waar maar weinig duikers emoties bij voelen. Een grijze soort in meerdere 
opzichten: niet mooi zoals de slingerzakpijp, maar ook niet zo akelig als de druipzakpijp, die 
over alles heen groeit. Wat is de huidige stand van zaken bij deze vermoedelijke exoot?  

Verder lezen

https://www.anemoon.org/duikengebruiken

Zoekkaart exotische en inheemse zakpijpen

https://www.anemoon.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?command=core_download&entryid=1087&language=

nl-NL&PortalId=0&TabId=165

Uiterlijke kenmerken
Kolonies van de grijze korstzakpijp (Diplosoma listerianum) (in sommige bronnen aangeduid als 
'geleikorstzakpijp') zijn grijswit en half doorschijnend. Ze vormen een zachte geleiachtige korst van 
hoogstens twee millimeter dikte. De soort leeft op verschillende substraten; harde, zoals stenen en 
schelpdieren, maar ook zachtere zoals wieren en zelfs andere zakpijpen. 
Kolonies kunnen daardoor allerlei vormen hebben. De korsten worden 10 cm of meer in doorsnede. 
Bij afmetingen van meer dan vijf centimeter laten de randen van de korst vaak enigszins los van de 
ondergrond. Nog grotere kolonies kunnen vliezige holle bollen vormen met een grote opening. Alle 
afzonderlijke individuen van een kolonie (de ‘zoïden’) hebben een diameter van ongeveer 2 mm. 
Meerdere met elkaar vergroeide individuen delen een vrij grote gemeenschappelijke uitstroomopening, 
maar ze hebben wel kleine individuele instroomopeningen, die vaak donkerder afsteken ten opzichte van 
de kolonie. Vooral als de kolonie wat ouder is, krijgen de uitstroomopeningen een wittig randje. Door een 
binoculaire microscoop is te zien dat dit bestaat uit dicht op elkaar staande witte stipjes.

Verspreiding en trends in Nederland
De eerste Nederlandse vondsten werden gedaan in 1977, in de Oosterschelde. Uit de waarnemingen 
gedaan met duikers in het kader van het Monitoringproject Onderwater Oever (MOO), komt naar voren 
dat er in de Oosterschelde pas een echt duidelijke toename kwam in de periode 1997-2005. Sinds 2005 
neemt het aantal kolonies daar weer licht af.
   
In het Grevelingenmeer is de soort voor het eerst waargenomen in 1990. Tot op heden (2021) is daar 
sprake van een gestage toename. In hetzelfde jaar werden ook in de Waddenzee kolonies gevonden 
(Terschelling). Ook uit de open Noordzee zijn enkele locaties bekend. Het aantal kolonies blijft in deze 
wateren echter gering, in vergelijking met de voorkomens in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer. 
In België wordt de soort sinds 2002 regelmatig aangetroffen op pontons in de jachthaven van Zeebrugge.

Impact
Hoewel Diplosoma listerianum veel op andere organismen zoals oesters en mossels groeit, is het 
onduidelijk of deze soorten negatief worden beïnvloed door deze begroeiing. In tegenstelling tot de 
invasieve exotische druipzakpijp (Didemnum vexillum), die over grote oppervlakken zeer omvangrijke 
kolonies kan vormen, woekert de grijze korfzakpijp veel minder. Ondanks het feit dat de soort in het 
Grevelingenmeer wel nog steeds gestaag toeneemt, is er in het algemeen zeker nog geen sprake van 
een plaag. In hoeverre er een negatieve invloed is op andere organismen, blijft op dit moment – laten we 
zeggen – nog een 'grijs gebied'.

Globale verspreiding
De grijze korstzakpijp wordt gezien als een exoot, al is het niet duidelijk waar de soort oorspronkelijk 
vandaan komt (cryptogene soort). Mede op basis van genetische verschillen en overeenkomsten in 

combinatie van de verspreidingspatronen, gaat men er vanuit dat de soort zich over 
de wereld heeft verspreid via onder meer aangroei op scheepswanden en via 

transport van kweekmossels en oesters ten behoeve van aquacultures. 
Kolonies zijn aangetroffen in onder meer Madagaskar, Zuid-Afrika, 

Tanzania, Chili, Brazilië, Panama, de Verenigde Staten, Canada 
(zowel de oost- als westkust), het Caribisch Gebied en Europa. 

Hier is de soort vooral bekend van de Atlantische kusten 
en de Noordzee. Vooral in Groot-Brittannië en Nederland 
komen veel populaties voor. Uit Frankrijk, België, 
Duitsland, Zweden, Kroatië en Roemenië (Zwarte zee) 
is slechts een beperkt aantal vindplaatsen bekend, die 
bovendien vaak ver uit elkaar liggen. De soort heeft 
een zeer ruime temperatuurtolerantie en komt voor in 
wateren van 0° tot 28°C. De voorplanting vindt plaats 
bij temperaturen tussen de 10° en 25°C. Ze worden 
waargenomen in een vrij brede range van zoutgehalten, 
tussen 25‰ en 34‰, vanaf de laagwaterlijn tot een 
diepte van 80 meter. 

hinderlijke exoot
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