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EEN AZIATISCHE STEURGARNAAL IN NEDERLAND: PALAEMON MACRODAtrYLUS
RATHBUN, 1902 (CRUSTACEA: DECAPODA: CARIDEA) - MARCO FAASSE

(SuccessfuL invasions) wiLL mean one ofthe greatest bioLogicaL changes the
worLd has seen - W.H. PearsaLL

De steurgarnaaL PaLaemon macrodactyLus is afkomstig uit Azie, werd in de
vijftiger jaren van de vorige eeuw gesignaLeerd in Amerika (Newman, 1963) en
in 1999 in Europa. In mei 1999 werd de garnaaL gevangen in Spanje (Cuesta
et aL., 2004) en in november 1999 in NederLand (d'Udekem d'Acoz et aL., 2005).

InmiddeLs komt de soort ook voor in EngeLand (AsheLby et aL., 2004). ALLe
wereLddeLen zijn nu gekoLoniseerd, behaLve Afrika en Antarctica (d'Udekem
d'Acoz et aL., 2005).

KENMERKEN

VoLwassen exempLaren van P. macrodactyLus zijn te herkennen aan de witachtige
Lengtestreep over de rug (foto 1) en deze soort heeft daarom de NederLandse
naam rugstreepgarnaaL gekregen (d'Udekem d'Acoz et aL., 2005). Het kLeur
patroon komt het meest overeen met dat van de roodsprietgarnaaL P. adspersus,
die soms korte witachtige streepjes op de rug heeft, maar nooit een ononder
broken streep over het heLe Lijf. Bij beide soorten ontbreken de donkere
verticaLe Lijntjes van de gewone (P. eLegans) en de gezaagde steurgarnaaL
(P. serratus). Het kreeftgarnaaLtje (Athanas nitescens) en de veranderLijke
steurgarnaaL (HippoLyte varians) hebben soms ook een witachtige Leflgtestreep,
maar zijn verder heeL anders.

ALs men de rugstreepgarnaaL probeert te determineren met behuLp van de
sLeuteL van HoLthuis & Heerebout (1986) komt men uit bij PaLaemon Longirostris.
P. macrodactyLus is hiervan te onderscheiden aan de hand van het aantaL tan
den op de bovenkant van het rostrum. Het aantaL tandjes bedraagt gewoonLijk
7-9 (2 achter de oogkas) bij P. Longirostris en 10-12 (3 achter de oogkas) bij
P. macrodactyLus. De tand bij de inkeping aan de top van het rostrum wordt
hierbij niet meegeteLd. Voor een uitgebreide sLeuteL en een beschrijving
wordt verwezen naar d'Udekem d'Acoz et aL. (2005).



194

Foto 1. Palaemon macrodactylus (Veerse Meer, Veere, 07/09/05). Foto Marco Faasse.

VOORKOMEN IN NEDERLAND

De rugstreepgarnaal is een estuariene soort die vooral in het oostelijke deel
van de Westerschelde voorkomt, maar ook bekend is van de Nieuwe Waterweg
en het Noordzeekanaal, en in de Oosterschelde is waargenomen bij de noorde
lijkste pijler van de Zeelandbrug en bij Wemeldinge (Camping Linda) (d'Udekem
d'Acoz et al., 2005). Daarna werd de garnaal nog gesignaleerd in het Veerse
Meer (29/05/05, ca. 7 exx., tussen Veere en Vrouwenpolder, ca. 7 m diep), in
de Eemshaven (18/06/05, ca. 10 exx., op boeien, minder dan 1 mdiep), in de
Grevelingen, bij Scharendijke (19/07/05, ca. 10 exx., ca. 4 mdiep, M. Ligthart)
en weer in de Oosterschelde, bij Kattendijke (20/07/05,1 ex., P.H. van Bragt).
In het westelijke deel van het Veerse Meer is de garnaal nu tamelijk algemeen.
Bij Scharendijke is hij ook al vaker waargenomen.
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CREDITS

Hans De Blauwe was de eerste wie afwijkend gekleurde steurgarnalen opvie
len (in Zeebrugge). Cedric d'Udekem d'Acoz legde de link met Palaemon
macrodactylus. Marianne Ligthart en Bas Grootjans waren duikmaatjes bij
waarnemingen in de Oosterschelde en het Veerse Meer en Bas signaleerde
waarschijnlijk het eerste exemplaar bij de Zeelandbrug. Harry Holsteijn
organiseerde tijdens een weekend van de Biologische Werkgroep van de NOB
een duik in de Eemshaven, waar de rugstreepgarnaal werd waargenomen
door Theo Bakker en Bertina, en door Marco Faasse. Peter van Bragt en
Marianne Ligthart gaven hun waarnemingen door.
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