bamboewormen in nederland, met micromaldane ornithochaeta
nieuw voor nederland (polychaeta: maldanidae)
Marco Faasse & Ton van Haaren
Mariene borstelwormen vormen een ecologisch belangrijke, soortenrijke groep.
Van diverse families is niet veel bekend over het voorkomen in Nederland en de
bamboewormen (familie Maldanidae) behoren tot de slechtst bekende groepen.
Bamboewormen danken hun naam aan de lange en aan het uiteinde verdikte segmenten. In dit artikel wordt een nieuwe bamboeworm voor Nederland besproken en een
opsomming gegeven van de nu bekende inheemse soorten.

inleiding
Binnen de mariene borstelwormen (Polychaeta)
zijn ongeveer veertig families bekend, waarbij de
onderlinge verwantschappen nog niet goed zijn
vastgesteld. Bamboewormen (familie Maldanidae)
zijn nauwverwant aan zeven andere families,
waaronder de Arenicolidae, met de wadpier
Arenicola spec. en de Orbiniidae, met de wapen
worm Scoloplos armiger (O.F. Müller, 1776).
De Nederlandse naam bamboewormen is afgeleid
van de kenmerkende lange, aan het uiteinde vaak
verdikte, segmenten. In dit artikel wordt de eerste
bamboeworm van de Nederlandse kust gemeld.
Alle overige vondsten van bamboewormen in het
Nederlandse deel van de Noordzee betreffen
offshore waarnemingen van een survey op de
Klaverbank (Van Moorsel 2003) en de mwtl
(Monitoring Waterstaatkundige Toestand des
Lands) monitoring in opdracht van Rijks
waterstaat.

Hieronder worden de Nederlandse bamboe
wormen genoemd, met de positie van de familie
Maldanidae binnen de borstelwormen volgens
worms.
Klasse Polychaeta
Subklasse Sedentaria
			Infraklasse Scolecida
				Familie Maldanidae
					
Clymenura borealis (Arwidsson, 1906)
					
Euclymene droebachiensis (Sars, 1872)
					
Leiochone spec. Grube, 1868 (voorheen
vermeld als Clymenura lankesteri
(McIntosh, 1885))
					
Micromaldane ornithochaeta Mesnil, 1897
					
Nicomache lumbricalis (Fabricius, 1780)
					
Rhodine loveni Malmgren, 1865
Clymenura borealis werd in het verleden veeelal met
Hartmann-Schröder (1971, 1996) gedetermineerd

Figuur 1. Micromaldane ornithochaeta, l = kop, lateraal; m = kop,
‘en profil’; n = staart, trechtervor
mig pygidium onderaan. Naar
Fauvel (1927).
Figure 1. Micromaldane ornithochaeta, l = head, lateral; m = head,
‘en profil’; n = tail, funnel-shaped
pygidium below. After Fauvel
(1927).
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Figuur 2. Micromaldane ornithochaeta, dorsale borstels
(notochaetae), 29.iii.2013, Neeltje Jans. Foto Ton van
Haaren.
Figure 2. Micromaldane ornithochaeta, dorsal chaetae
(notochaetae), 29.iii.2013, Neeltje Jans. Photo Ton van
Haaren.

Figuur 3. Micromaldane ornithochaeta, ventrale borstels
(neurochaetae), 29.iii.2013, Neeltje Jans. Foto Ton van
Haaren.
Figure 3. Micromaldane ornithochaeta, ventral chaetae
(neurochaetae), 29.iii.2013, Neeltje Jans.
Photo Ton van Haaren.

als C. lankesteri, een Japanse soort die niet
bekend is van de Atlantische Oceaan (Read 2011).

bamboeworm. Een kopschild, dat veel bamboe
wormsoorten kenmerkt, ontbreekt. Het lichaam
van M. ornithochaeta is grotendeels transparant,
maar bij levende exemplaren zijn de kop en de
staart duidelijk citroengeel. De oogjes zijn klein
en rood. De soort blijft met een lengte van 4-5
mm veel kleiner dan de overige NoordwestEuropese bamboewormen, die minimaal enkele
centimeters lang zijn. Het in Nederland meest
gebruikte standaardwerk (Hartmann-Schröder
1996) vermeldt M. ornithochaeta niet. Fauvel
(1927) kan gebruikt worden voor determinatie,
maar dit werk is niet compleet en up-to-date
voor de Noordwest-Europese bamboewormen.
Determinatie met behulp van de sleutel tot de
Maldanidae in Garwood (2007) is eenvoudig,
waarbij moet worden aangetekend dat de nomen
clatuur deels verouderd is. Wereldwijd zijn acht
Micromaldane-soorten bekend. Rouse (1990)
geeft een sleutel tot zeven soorten. Darbyshire
(2013) beschrijft de achtste soort.

waarnemingen
De eerste waarneming van Micromaldane
ornithochaeta betreft een groepje exemplaren op
de onderkant van een steen in het onderste deel
van de getijzone aan de Noordzeezijde van Neeltje
Jans op 29.iii.2013. Daarop volgden drie waar
nemingen van schelpmateriaal verzameld op
ongeveer 10 meter onder de laagwaterlijn bij
Zierikzee van juni tot oktober 2013.

determinatie
Op het eerste gezicht doet M. ornithochaeta (fig. 1)
denken aan een oligochaet, vanwege de geringe
afmetingen, de weinige borstels (fig 2, 3) en de
transparantie. Uit de neurochaetae (fig. 3) wordt
duidelijk dat aan een polychaet gedacht moet
worden en dan met name aan een worm uit de
families Capitellidae of Maldanidae. Deze borstels
zijn voorzien van een serie tanden, die niet voor
komt op de borstels van oligochaeten. Als het
staartdeel mee verzameld is wijst het trechter
vormige pygidium (eindsegment) (fig. 1n) op een

discussie
Waarschijnlijk is M. ornithochaeta geen recente
aanwinst voor de Nederlandse fauna, maar is de
soort door een combinatie van eigenschappen en

112	   43 ‒ 2014

door de specifieke habitat in Nederland niet eerder
gevonden. Micromaldane ornithochaeta is een
bamboeworm van maximaal een halve cm lang,
aanmerkelijk kleiner dan de meeste andere Noord
west-Europese bamboewormen. Hij wordt niet
vermeld in het meest gebruikte handboek voor
borstelwormen in ons land (Hartmann-Schröder
1996). Bamboewormen staan bekend om hun
zachte, fragiele lichaam, dat gemakkelijk in stuk
ken breekt, en zelden compleet wordt verzameld.
Garwood (2007) geeft daarom zelfs aparte sleutels
voor kopgedeeltes en achtereinden. Bovendien
werd M. ornithochaeta, die een maximale
lichaamsdiameter van een 0,2-0,3 mm heeft
(Fauvel 1927), in Nederland vaak aangetroffen in
kokertjes van relatief grote zandkorrels. De zand
korrels hebben een een diameter die aanmerkelijk
groter is dan het lumen van de kokertjes, waar
door de kokertjes leeg lijken. Stenen en schelpen,
waarop de kokertjes werden aangetroffen, worden
in Nederland weinig bemonsterd. Tevens vertoont
de soort bij een lage vergroting een sterke gelijke
nis met een oligochaet. Deze worden zelden verder
gedetermineerd. Micromaldane ornithochaeta kan
in hoge dichtheden voorkomen (Gherardi et al.
2002).
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summary
Bamboo worms in the Netherlands, with Micromaldane ornithochaeta new to the
Netherlands (Polychaeta: Maldanidae)
In this paper the first records of the bamboo worm Micromaldane ornithochaeta (family
Maldanidae) from the Netherlands are presented. These are the first records of bamboo worms
on the Dutch coast. The fact that the species was not recorded earlier from the Netherlands may
be attributable to its occurrence on boulders in the intertidal zone and empty shells in the
subtidal zone, and its small size and fragility. Other maldanid species recorded from the
Netherlands, exclusively offshore, are listed.
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