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HET KRABBEZAKJE SACCULINA CARCINI THOMPSON, 1836 OP
DE BREEDPOOTKRAB PORTUMNUS LATIPES (PENNANT, 1777),
EEN ZELDZAME ASSOCIATIE.

G. RAPPE

In de zomer van 1984 ontving ik van Cédric d'Udekem d'A-
coz ter determinatie twee exemplaren van de Breedpootkrab die
door een Krabbezakje ^C^ivi-LpejdL-ia-, Rh^z.oc.e.ph.aia.') geparasiteerd
waren. De Krabbezakjes bleken te behoren tot de soort Saccu^i-
na ca^c-ui-i Thompson. Deze parasiet is aan onze kust goed ge-
kend van de Gewone s1;randkrab Ca/ic-in.u^ m.ae.na^ (L.) en in minde-
re mate van de Gewone zwemkrab L-i.oca^cz.n.u^ h.oLt>aJbi^ (Fabricius).

Het bijzondere van deze waarneming geldt dus niet het Krab-
bezakje, maar wel zijn gastheer. De Breedpootkrab wordt noch
door Boschma e.a. (1961), noch door Huwae (1985) genoemd als
gastheer van het Gewone krabbezakje. We mogen dus veronderstel-
len dat deze associatie in Nederland nog niet is vastgesteld.

. *

Hetzelfde mogen we wellicht ook besluiten voor België (Boschma,
1947). Van Beneden (1861) noemt de soort weliswaar nog van
Li.oc.oA.c.in.u.^ m.ayimo/ie.u^ (Leach). De enige verwijzing naar para-
sitisme bij de Breedpootkrab vond ik in het overzicht dat Bosch-
ma (1955) samenstelde. Hierin synonlmiseert hij de soort Sac.-
c.u.t-una Kie.t.ejncou.ftti, die Giard (1887) had beschreven van PovLum-
nu./) jiat-ipe.^ (Pennant), met Saccu^ina ca/tc-uzi Thompson. De her-
komst van het materiaal van Giard wordt bij Boschma (1955) om-
schreven als "Atlantic coast of France". Vermits de thuisba-

sis van Giard Wimereux was, is de kans groot dat het materiaal
van Noord-Frankrijk afkomstig was. In dit geval zou de geogra-
fische verspreiding van deze associatie erg gelocaliseerd zijn A

. .

het uiterste zuiden van de Noordzee en het aansluitend gedeel-
te van Het Kanaal.

Sinds de in de inleiding vermelde exemplaren kwamen nog ge-
gevens aan het licht, zodat een overzicht er zo uit ziet .

.

(alle vondsten gebeurden aan het Albertstrand, Knokke-Helst)
12-VIII-1983 .

9 een exemplaar yan 9 mm breed op een <f Breedpoot
(carapaxafmetingen, L 22,80 mmen B 22,50 mm).. .

. .

8-VIII-1984 : één exemplaar van 7 mmbreed op een Breedpoot (ge-
slacht ?) (carapaxafmetingen, L 25,20 mm en B 25,00 mm).. .

. .
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27-VIII-1984 .
. een exemplaar van 11 mmop een d- Breedpoot (ca-

rapaxafmetingen, L 22,65 mm en B 22,80 mm).. .
. .»

een exemplaar van 13 mmbreed op een cc Breedpoot
(carapaxafmetingen, L 24,10 mm en B 23,90 mm).. .

. t

15-VIII-1985 een exemplaar op een beschadigde Breedpoot (ge-.
.

slacht en afmetingen niet bekend).

Opvallend is toch dat de associatie (nog ?) niet is gevonden
aan de Belgische westkust, waar de gastheer toch algemener is
dan aan de oostkust. Een mogelijke verklaring is dat de infec-
tiegraad van SacciL^-uza c.an-c.-irn, Thompson aan de oostkust duide-
lijk hoger ligt dan elders, zoals uit eigen waarnemingen bij
voornamelijk Ca/ï.c-i.nu^ maejna^ (L.) bleek.

Met dank aan Cédric d'Udekem d'Acoz en Peter Huwae.
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Symmary.

On several occasions specimens of Po/ttumnu^ ^at-ipe.^ (Pennant,
1777) carrying the parasitic rhizocephalan Sac.c.u.Lina. ccutc.in-L

4

Thompson, 1836 were found on the Belgian east coast. This asso u-

ciation is seldom seen. It was recorded about 100 years ago
f rom the Atlantic coast of France. »
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