
-60-

KRABBEN (BRACHYURA) IN BIJVANGSTEN VAN BELGISCHE V IS-
SERS.

A. ANNYS

Bij het beschrijven van de diverse Stekelhuidigen die
door onze vissers aangebracht werden (Annys, 1985) viel het mij
ook op dat veel krabbesoorten die we zelden of nooit te zien
krijgen regelmatig als bijvangsten worden boven gehaald. De di-
versiteit van de soorten is zo groot dat ik het nodig vond om ook
over deze "afval" (voor de vissers althans) een artikeltje te
schrijven.

Krabben (Brachyura) hoef ik u niet voor te stellen. Ze
zijn naast Mollusca en Corallia misschien wel de derde groep vanh

dieren die vooral in de handel het meest tot de gewone mens spre-
ken. Veel van deze dieren worden aan toeristen versjacherd te-
gen woekerprijzen om als souvenir ergens in een hoekje te be-
landen. Anderen zijn voor consumptie geschikt en zijn dan ook
bij velen zeer gekend. De meeste krabben echter worden zelden;i

of nooit opgemerkt. Het zijn daarom niet minder fraaie of inte-
ressante soorten. Het merendeel van de aangevoerde species
kwam uit ongeveer dezelfde visgronden van de Stekelhuidigen (zie
Annys, 1985, fig. l en begeleidende tekst). Ze zaten immers in
dezelfde bijvangsten.

Le.LLc.o^^-ida.e. .
»

Van deze familie werden twee soorten aangevoerd, nl.
E.SiaJii.a tum&^acta (Montagu) en fi&.a^.i.a g/iarui£.o/>a. Een derde soort
(LHati.a tu.Ê.e./iO^a (Pennant) is te zien in het Noordzeeaquarium te
Oostende. £Aa^a-soorten zijn kleine krabbetjes met een opval-
lende carapaxvorm. De twee soorten waarvan sprake werden beide
gevonden in grof gruis, dat op aanvraag voor mij werd meegebracht.
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Co/iy^ticLae. :

De Helmkrab Co^y/>te./> c.a^iuelawrw^ (Pennant) werd in
grote hoeveelheden en regelmatig aangevoerd.

Po^bmMae...

Naast de Gewone zwemkrab L^io can.cMi.LL/> h.o^atu-6 (Fabrici-
us), die door garnaal- en kustvisserij dagelijks aangebracht kan
worden en die ook bij kruiers en op het strand te vinden is, zijn
volgende species aangevoerd de Fluwelen zwemkrab LiocaM.cinu.^.

»

puJL&n. (L.), Uocwc^n.u^ die.puA.ato/i. (L.), Uoca/icinu^ mawio^eu^
(Leach), tïlac/iopipu.^ tu.&-e./tc.u.Êatu.^ (Roux) (slechts 3 ex.). Het
valt op dat een andere vertegenwoordiger van deze familie, de
Breedpootkrab Powt,umnu^> -iatlpe.^ (Pennant) nog niet aangevoerd
werd. De soort komt vóór onze kust echter wel voor (Rappe, 1981).
Het zou dus voor de hand liggen dat garnaal- en kustvisserij de-
ze dieren moeten vangen.

Ate.^cyc^idan .
.

Massaal aangevoerd van alle visgronden was de soort Ate,-
ie.cLjcfju.^ n.ot.tinda.tu.A (Olivi). Het krabbetje werd in allerlei
kleurschakeringen aangetroffen.

7hi^jd.ae. 9
.

Door de kustvisserij werd Jh.i.a ^cu.te.Uata (Fabricius)
regelmatig gevangen.

Canc&udae. »
.

*

De Noordzeekrab Cance./i pagu^tu.^ L., een consumptiesoort 9

mag in feite niet als bijvangst beschouwd worden, aangezien op
deze krabben een gespecialiseerde visserij beoefend wordt (voor-
al in Engeland en Frankrijk komt dit veel voor). Voor de Belgi-
sche vissers echter is C. paguvm.^ L. een renderende bijvangst.

Qoa^acUa^ :
Een prachtige krabbesoort is wel Qon.e.pia.x. /ihom&.o^de.^ (L.),

die met zijn vierkante carapax en slanke poten een zeer elegante
indruk geeft (om het eens in modetermen uit te drukken). Deze
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soort werd in het voorjaar van 1985 massaal aangevoerd en werd
nadien nog sporadisch opgemerkt in de verkregen vangsten .

? ^jnnoihe.rnjd.ae. .
.

Het Erwtenkrabbetje P inn.oth.&Aje.^ p^um (L.) werd verschil-
lende malen opgemerkt. We verkregen ze door het bezinksel van
de vaten, waarin de vangsten werden aangebracht, af te gieten en
uit te zeven.

Qe./tyorUdae. :
Eén enkele vondst van Qe.-4»/.

/ gj

/iyon tn.id.erus (Kr^yer) is mij bekendo*^ /
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v uit een vangst van het Skagerak uitM
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^->'.< & Cïajidae.^ »
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i:f/i/ 'Nl*l
^i sl'l fiya^ an.an.&u.^ (L.) en H-y-ft

'\ff

a/> coa/ic.taiiLó Leach werden regelma-/
,1

tig aangevoerd, terwijl Inachu/> do/t-
^eit&n.^^ (Pennant) en Inachu^> t&.p-^

jrtft

iochi/i.u/> (Leach) minder frequent^

\'»4
^.t.-,f gevangen werden. Ook deze vier_soor-

/tt

G.ïï.
t.

/ / ten werden in het voorjaar van 1985
meer opgemerkt in bijvangsten dan

/:^ nadien. PtacM.o pod-ia. fio^tn-ata (L.)K
/

/

/. en Ptaviopodi.a ten.u.^in.o^tfi.^ (Leach)/

^ werden sporadisch aangebracht en
/ dan nog meestal in erg bedenkelijke

/ toestand. Het zijn immers wat de
poten betreft zeer tere krabbetjes.

Hac/LO pod-La. /to^t^.aia (L.) P^a r^/unata (Latreille) werd twee-
maa^ aangevoerd. Van deze soort,

Links carapax..

evenals van de vorige vermelde soor-<

Rechts dactylus van de»

ten zijn prachtige exemplaren te»

vijfde poot. bewonderen in het Noordzeeaquarium
(uit R.Z. Aluarez, 1968) te Oostende, ïïaja ^qu-in-ado (Herbst)

tenslotte, is ook een soort die voor consumptie wordt gevangen .

Ook hier geldt de opmerking als bij C.an.ce.ft pagu/iu^ L..
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^^gbSCHELPGRUIS

In de maand april uan dit jaar iijaren opnieuu uerbeteringsujerken aan de
gang op het Albertstrand te Knokke Een reeks kleine zandopspuitingen uerden uit-.

geuoerd om het strand uaor het komende toeristisch seizoen aantrekkelijker te
maken.

Zoals geuoonlijk bij opspuitingen het geval is, uorden samen met het sedi-
ment ook massa's mollusken op het strand geuorpen. Niet al te veel bedoluen, lich-
te en goed drijvende exemplaren (horentjes of doubletten) uorden, uan zodra de

*.

opspuitingen beëindigd zijn, door de getijdenuerking ui'tgespoeld en in gruisbank-
jes afgezet Toen ik op 29-IV-86 met name deze bankjes inspecteerde merkte ik.

meteen op dat het gruis uitermate rijk uas Een kuartiertje oppervlakkig zoeken.

leverde o.a. uolgende soorten op : 2 doubletten Striarca lactea, 3 kleppen Abra
prismatica, 1 klep je Tellimya ferruginosa, talrijke doubletten Spisula elliptica,
3 ex. Epitonium clathratulum clathratulum, talrijke ex. Hinia incrassata, 1 Al-
uania lactea, 1 Triuia spec., massaal Peringia en/of Hydrobia spec., Ik kon. « . .

het dan ook niet nalaten om enkele dagen later naar dezelfde plek terug te keren
om er een uitgebreid monster uan het gruis te verzamelen .

Het uitzoeken uan dat gruis zal uiteraard ueel tijd in beslag nemen. Om-
dat ondergetekende daar niet al zijn beschikbare urije tijd kan insteken uil ik
bij deze een oproep doen aan de mensen die eventueel geïnteresseerd zijn om een
portie schelpgruis uit te zoeken Uillen personen die interesse hebben mij dit.

laten ueten (mundeling of per brief), dan bezorg ik hen zo snel mogelijk een
staaltje plus de nodige uitleg ouer de euentueel te ueruachten soorten. Mooie
resultaten zijn gegarandeerd Het spreekt vanzelf dat zij die gruis hebben uit-<

gezocht ook de soorten zelf kunnen behouden. Uel ben ik geïnteresseerd in de\

lijst uan species die je er uitgehaald hebt Doen.
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