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van de Kleine heremietkreeft (Diogenes 
pugilator) ligt voor de hand. Bekend als 
ongewone tot zeldzame soort, bleek ze in 
1983 en 1984 zeer talrijk te zijn (Laporte 
et al., 1985). Daarna daalden de aantal
len, maar de soort dook in 1990 weer 
zeer abundant op. Deze tweede uitbrei
ding in het begin van de jaren negemig 
leidde trouwens ook tot de herontdek
king in Nederland (Adema & Faasse, 
1992). 

Dergelijke fluctuaties (biogeografisch 
en vooral autecologisch) aan de rand van 
het verspreidingsgebied, zijn ook bekend 
van andere krabben en garnalen in de 
zuidelijke Noordzee, zoals van de Breed
pootkrab (Portumnus latipes) (Adema & 
Rappe, 1981) en de Fluwelen zwemkrab 
(Adema, 1991a). Het gebeuren lijkt 
vooral macroklimatologisch geregeld, met 
de strengheid van de winter als meest be
palende factor. Ook andere soorten, van
ouds bekend van dieper kustwater, wor
den thans vaker op het strand gevonden 
(Vanhaelen, 1993; d'Udekem d'Acoz, 
1995): Helmkrab ( Corystes cassivelaunus), 
Blauwpootzwemkrab, Gewimperde 
zwemkrab, Gemarmerde zwemkrab, ... , 
een fenomeen dat eveneens in Nederland 
werd vastgesteld (de Bruyne & Gmelig 
Meyling, 1996). Of ook in deze laatste 
gevallen het klimaat, dan we! ecologische 
verschuivingen of demografische factoren 
aan de basis liggen, is niet duidelijk. 

Waar precies de grens valt te trekken 
van het "vaste" verspreidingsgebied van 
de Grijze zwemkrab, is moeilijk te bepa
len. Enerzijds is er de vaststelling dat de 
waarnemingen van Bretagne, van de 
Franse Kanaalkusten en van de Belgische 
en de Nederlandse kust alle van recente 
datum zijn. Anderzijds kan het gebrek 
aan oude waarnemingen niet zomaar 
ge"interpreteerd worden als afWezigheid, 
gezien de sterke gelijkenis van de soorten. 
Daar staat weer tegenover dat in de 
schaarse oude stalen die voorhanden zijn, 
de Grijze zwemkrab niet gevonden werd. 
Wellicht is de vaste kern van het versprei
dingsgebied beperkt tot de oceaan (golf 
van Biskaje tot het zuiden van de Britse 
eilanden) en treden er af en toe immigra
ties in het Kanaal op. 

Is er nog hoop dat we de Grijze 
zwemkrab terugzien aan het strand? Wel
licht we!, hoewel de populatie een flinke 
aderlating heeft ondergaan. De soort 
heeft haar areaalsgrens weer iets zuid
waarts verschoven. Ze werd gedurende de 
zomer 1996 bijvoorbeeld toch nog waar-

genomen in het strandwater van de Bou
lonnais (Noord-Frankrijk). Mogelijk is ze 
zelfs niet volledig verdwenen uit de zuide
lijke Noordzee, maar slechts teruggesla
gen naar dieper water. Een negatief aspect 
is echter dat een belangrijk deel van zijn 
habitat vlak voor de kust sinds 1995 ern
stig wordt aangetast. Het blonde, fijne en 
zachte natuurlijke Belgische strandzand 
is, in het raam van de vooroeververhogin
gen en strandopspuitingen, over ettelijke 
kilometers verdwenen onder een grof en 
schelpenrijk substraat met een gemiddel
de korrelgrootte die het dubbele is van 
het oorspronkelijke substraat. 
Afgezien van de pijn die dit geeft aan 
onze eigen voetzolen, netvliezen en hart 
tijdens strandwandelingen, valt te betwij
felen of ook de Grijze zwemkrab dit zal 
kunnen apprecieren. 
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Summary 
Appearance and disappearance of the Grey swim

ming crab (Liocarcinus vernalis) in the Southern 

Bight of the North Sea 

The Grey swimming crab established itself in the 

Southern Bight of the North Sea probably in the begin

ning of the eighties, but was only identified with cer

tainty in 1990, when it appeared in large numbers 

along the Belgian coast. The year after it was discovered 

in The Netherlands. lt thrived for a number of years. The 

species is believed to be a member of the Lusitanian 

fauna, at the extreme northern limit of its natural distri

bution. Due to low temperatures during the winter 

1995-1996, a massive mortality occurred, from which it 

has not been able to recover yet, as the winter 1995-

1996 was followed by an even colder one in 1996-

1997. Other crustacean decapod species are known to 

appear at intervals in continental coastal waters of the 

Southern Bight and to disappear due to severe winters 

(e. g. Diogenes pugilator, Portumnuslat1pes and Necora 

puber). Under favorable climatological circumstances, 

Liocarcinus vernalis might possibly return, e.g. from 

Northern France. However, recent beach and foreshore 

works carried out with a much coarser sediment than 

the natural substratum might locally render the return 

of this and other burrowing crab-species more difficult. 

Dankwoord 
Wij danken de heer E. Eneman (Zeeaquarium, Oosten

de) voor zijn bemiddeling in het bekomen van het staal 

zwemkrabben van de commerciele garnaalvisserij en de 

heer J Verkuil (Strandwerkgroep, Leiden) voor inlichtln

gen uit Nederland. 

Drs. G. Rappe 

Kapelstraat 3 

B-991 0 Ursel 

Drs. C. d'Udekem d'Acoz 

Avenue du bois des collines 34 

B-1420 Braine-1' Alleud 


