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Paars vogelkopmosdiertje:  
 

Adriaan Gmelig Meyling & Hans De Blauwe, Stichting ANEMOON

Bugula neritina, met de Nederlandse naam paars vogelkopmosdiertje, is een mosdiertjessoort 
uit de familie van de Bugulidae. Deze soort vormt kolonies van paarse of bruine bosjes, 
meestal niet hoger dan acht centimeter. De takjes bestaan uit twee rijen met individuele 
mosdiertjes, de zoïden. Deze zijn 0,2-0,3 mm breed en 0,6-1,1 mm lang. Iedere zoïde heeft 
een beschermend omhulsel, waarin zich een complex diertje bevindt met een tentakelkrans 
met rond de mond 23 of 24 tentakeltjes. Deze tentakelkrans kan naar buiten worden gebracht 
en weer worden ingetrokken. De tentakelkrans brengt het voedsel naar de mond.

Geen vogelkopjes
De naam ‘vogelkopmosdiertje’ is geïnspireerd op de bij bijna alle Bugulina-soorten aanwezige, typische 
vogelkopvormige avicularia. Dat zijn kleine gespecialiseerde zoïden – die zich overigens niet zelf kunnen 
voeden – met een puntig dekseltje waarmee ze 'bijtbewegingen’ maken ter bescherming van de 
kolonie. Kenmerkend bij deze soort is echter dat deze avicularia ontbreken. Deze vaak paarsgekleurde 
vogelkopmosdiertjes missen dus de ‘vogelkopjes’.

Voorplanting en ontwikkeling
Zoals andere mosdiertjes, is ook Bugula neritina hermafrodiet. De zoïden produceren eieren rond het midden 
van hun levensduur. Pas tegen het einde produceren ze sperma. Dat voorkomt zelfbevruchting. Elke zoïde 
produceert één enkel, donkerbruin embryo per keer, dat wordt ‘uitgebroed’ in een gladde, witte, bolvormige 
structuur. Deze broedkamers zijn opvallend en verschijnen als talrijke kleine witte kralen, geconcentreerd 
in het oudere en meer centrale deel van een kolonie. De larven, die meestal rond het ochtendgloren uit de 
broedkamer worden losgelaten, hebben geen mond of spijsverteringskanaal en zijn niet in staat zich te voeden. 
Ze vestigen zich binnen ongeveer twee tot tien uur op harde oppervlakken en veranderen in de volwassen 
vorm. In de Nederlandse wateren vestigen de larven zich vooral in de zomer en de herfst. Uit één larve kan 
door ongeslachtelijke voorplanting een hele kolonie ontstaan. De zoïden zijn seksueel volwassen na zes tot acht 

weken. Kolonies kunnen meer dan een jaar leven, maar in de Nederlandse wateren 
sterven de bosjes door de kou al tegen de winter af. De wortelachtige 

structuur waarmee de kolonie zich vasthecht overwintert en in het 
daaropvolgend jaar groeien daar weer bosjes van zoïden uit. 

Voorkomen en herkomst
De eerste exemplaren van het paars vogelkopmosdiertje 

werden in 2007 gevonden in de jachthaven van Burghsluis. 
Daarna volgde de Sophiahaven en in 2020 de jachthaven 
Kloosternol in het Grevelingenmeer bij Scharendijke. In 
2017 en 2018 spoelden kolonies aan op Zuid- en Noord-
Hollandse stranden. Mogelijk waren deze afgeschraapt 
van een scheepshuid. In het aangespoelde materiaal 
waarop de kolonies zich bevonden zat immers ook vaak 
de paarsgestreepte zeepok (Amphibalanus amphitrite), 
die in Nederland vrijwel alleen op scheeprompen 
voorkomt. Het natuurlijke verspreidingsgebied van het 
paars vogelkopmosdiertje is niet zeker, maar gedacht 

wordt aan de Noord-Atlantische Oceaan. 

geen plaag, wel een zegen?



Detail van de kolonie waarbij 

ook de tentakelkransjes te zien 

zijn. (Foto: Ad Aleman) 
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Vermoed wordt dat de soort zich van daaruit via scheepsrompen heeft verspreid over de hele wereld. 
De soort is inmiddels gemeld vanuit alle zeeën, behalve de sub-Arctische en sub-Antarctische gebieden. 
Kolonies zien we doorgaans in het getijdengebied in havens en inhammen, gehecht aan natuurlijk substraat 
als stenen en zeewier en verder aan scheepsrompen, pieren, boeien en dergelijke. De verspreiding 
verloopt zo snel dankzij een goed aanpassingsvermogen. De soort verdraagt zoutgehalten tussen de 
30-18 ‰. Koudere perioden overleven ze via een ruststadium. Hoge niveaus van vervuiling worden 
eveneens verdragen (inclusief koper; veel gebruikt in middelen tegen aangroei op scheepsrompen), wat 
het paars vogelkopmosdiertje een concurrentievoordeel geeft.

Bijzonder
Bugula neritina is interessant voor de geneeskunde, vanwege de met de soort samenlevende bacteriële 
symbioot, Candidatus Endobugula sertula, die bryostatines produceert. Bryostatines vormen een groep 
van bioactieve stoffen die kunnen helpen bij de bestrijding van kanker, Alzheimer en HIV/AIDS. Deze 
stoffen hebben een lage toxiciteit en een remmende werking op gezwellen en ontstekingen. Deze 
bryostatines komen in het paars vogelkopmosdiertje zoveel voor, dat het verkrijgen van deze stoften uit 
deze mosdiertjes vermoedelijk rendabel is voor productie van medicijnen.

Toekomst
Zelfs na bijna 15 jaar zien we in onze zoute wateren nog geen grote uitbreiding van deze exoot. Vooralsnog 
is er geen sprake van een plaag. Het is de zoveelste kleurrijke mariene exoot die vooral te vinden is op 
een beperkt aantal pontons in havens. Maar wie weet: misschien komen er op termijn wel kwekerijen om 
deze mosdiertjes voor hun bryostatines te oogsten. Zo kan een exotisch mosdiertje zelfs een zegen voor 
de mens worden.


