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De strandvlo T alorchestia brito in N ederland

(Amphipoda, T alitridae)

WIM VADER. 1)

(Me dedeling nr. 68 van het Hydrobiologisch
Instituut, Delta-onderzoek, Yerseke)

Op de Nederlandse zandstranden komen
drie soorten strandvlooien voor: Talitrus
saltator (Montagu), Talorchestia deshayesi
(Audouin) en Talorchestia brito Stebbing.
De eerste twee zijn vrijwel overal te vinden,
Talitrus meestal in veel grotere aantallen
dan T. deshayesi; het aantal vondsten van
T. brito is daarentegen tamelijk klein.
Van de verschillen tussen de drie soorten
geven de figuren 1-3 een goed beeld. Zeer
karakteristiek voor T. brito is in beide sek-
sen het merkwaardige kegelvormige knob-
beltje op de merus van de tweede gnatho-
pode (kaakpoot) :!) (zie pijltjes in fig. 2);
bovendien heeft T. brito duidelijk wit-om-
randc ogen, in tegenstelling tot de beide an-
dere soorten. De beide Talorchestia-soorten
zijn verder veel slanker dan Talitrus en blij-
yen ook kleiner: 15 mm tegen meer dan 20
mm in Talitrus. Tenslotte vertoont ook de

~
;
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Fig. 1. Talitrus saltator (Montagu): a) gna-
thopode 20, b) gnathopode 2 <;!, c) uro-
pode 3.
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pigmentering duidelijke verschillen, zodat
men na enige oefening de dieren in het veld
al kan herkennen.

Q~~

~c
Fig. 2. Talorchestia brito Stebbing: a) gna-
thopode 20, b) gnathopode 2 <;!, c) uropo-
de 3.

T alorchestia brito werd veel later beschre-
yen dan de beide andere inheemse soorten,
nl. pas in 1891 door Stebbing (21), die zijn
materiaal verzamelde langs de noordkust
van Devon in ZW-Engeland. Sindsdien is
T. brito op enkele andere plaatsen in West-
Europa verzameld, en oak een paar keer
langs de Middellandse, de Zwarte en de

1) Huidig ad res: Biologisk Stasjon Espegrend,

Blomsterdalen, Noorwegen.
2) Althans in het door mij onderzochte Neder-

landse materiaal. Volgens Stephensen (22, p. 69)
ontbrak dit knobbeltje bij de meeste mannetjes
van een door hem onderzocht monster uit ZW-
Frankrijk, terwijl het weer wel aanwezig was ?ij

J apanse dieren.
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dat
!eld Fig. 3. Talorchestia deshayesi (Audouin):

a) gnathopode 20 ad.! b) gnathopode 2 <;?,
c) uropode 3, d) gnathopode 20 juv.; deze
vorm verandert via een aantal tussenstadia
in die van jig. a.

gna-
opo-

Rode Zee, maar het aantal vindplaa:sen is
nag steeds gering (fig. 4). Behalve Europa
blijkt T. brito ook een uitgebreid areaal in
NO-Azie te bewonen (22, 5). In haar mono-
grafie over de Russische strandvlooien tracht
Bulycheva (5) aan te tonen dat T. brito in
werkelijkheid niet tot Talorchestia, maar tot
het verwante, vnl. Pacifische geslacht Or-
chestoidea behoort; deze verandering is hier
nog niet overgenomen, omdat ik haar argu-
menten niet volledig overtuigend acht.

~hre-
In Nederland is Talorchestia brito voor het
eerst vermeld door Tesch (24), die mate-
riaal van deze soort ontdekte in de col1ec-
tie van het Rijksmuseum van Natuurlijke
Historie in Leiden; dit materiaal was verza-
meld bij Katwijk door de in het ja"lr 1872
overleden Prof. Herklots, en stamt dus van
ver voor 1891, het jaar waarin T. brito als
nieuw werd beschreven. Tesch (24) vestig-
de ook de aandacht op de in 1874 gepu-
bliceerde waarneming van Ritzema Bos (16,
p. 43) die vermeldde op het strand van Rot-
turn een exemplaar van Orchestia mediter-
ranea (Costa) te hebben verzameld samen
met talrijke Talitrus. De mannetjes van deze

.rten,
~ zijn
Jkust
en is
West-

keer

~n de

:grend.

Neder-
p. 69)

lnnetjes
it ZW-
was bij

soort lijken, vooral wat de tweede gnatho-
poden betreft, op het eerste gezicht veel op
T. brito (in 1874 nog niet beschreven), en
het is dus mogelijk dat Ritzema Bos in wer-
kelijkheid deze laatste soort voor zich had;
ook het biotoop wijst in die richting. Welis-
waar klopt de door Ritzema Bos (16, p.
22) gegeven beschrijving van O. mediterra-
nea niet geheel met T. brito, maar deze be-
schrijving is kennelijk niet opgesteld aan de
hand van het verzamelde exemplaar, maar
gecopieerd naar Bate en Westwood's hand-
boek (2): zo beschrijft Ritzema Bos by. bei-
de seksen, hoewel hij slechts een exemplaar
had verzameld! Toch is ook de mogelijk-
heid dat Ritzema Bos' determinatie juist
was, niet geheel uit te sluiten: Orchestia
mediterranea is kortgeleden op Schiermon-

b
"04\'

"

~~ '

Cr-

~='-
~

9q 0' ,

Fig. 4, Verspreiding van Talorchestia brito
in West-Europa. Gegevens ontleend aan lift.
6,7,11,12,17,21,31,en aan eigen onge-
publiceerde waarnemingen van Loon-a-Pla-
ge, Nord, Frankrijk).
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nikoog gevonden (28) en is ook een enkele
keer verzameld onder stenen op zeer zan-
dig wad (10, p. 65).
De Nederlandse vindplaatsen zijn weerge-
geven in figuur 5. Behalve van de littera-
tuur heb ik daarbij oak gebruik gemaakt
van de amphipoden-collecties van de Neder-
jandse musea en marien-biologische insti-
tuten.
Zoals blijkt uit figuur 5 is Talorchestia brito
Iangs de hele Nederlandse Noordzeekust
aangetroffen, hoewel het tot ale aantal vond-
sten gering is. Vrijwel aile waarnemingen
stammen uit de zomermaanden en het ziet
er naar uit dat de periode van activiteit
voor T. brito korter is dan voor T. des-
hayesi en Talitrus. Dit is ook geconstateerd
door Williamson (32) in Northumberland:
daar werden vrouwtjes met eieren van Tali-

Fig. 5. Verspreiding van Talorchestia brito
in N ederland. H et vraagteken heeft betrek-
king op de vondst van Ritzema Bos (zie
tekst).
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OUINVOET
(Hoogsh stormlijn)

;~o+ BU PAAL 02

1.81+ BU M1
(Lugsh stormlijn)

1.56+ M2

t34-t MJ

PORCELLIO SCABER
BLeOIUS SPEC.

ARHADILLIQIUM ALBUM
TALORCHeSrJA DeSHAYeSII

TALITRUS SALTATOR
TALORCHeSTIA BRITO

BATHYPORelA PILOSA
EURYDICe PULCHRA

Fig. 6. Verticale zonering van een aantal
supralittorale en hooglittorale diersoorten
op het strand bij Renesse (Schouwen), sep-
tember 1964.

trus en T. deshayesi gevonden vanaf eind
april, maar van T. brito niet voor eind juni.
Aantekeningen over de biotoopkeuze van
T. brito zijn erg schaars in Nederlandse lit-
teratuur. Stock (23, p. 5) geeft aan dat T.
brito op Terschelling vaak gevonden werd

"in wulkenesten die al maandenHmg in de
vloedlijn liggen", maar de meeste andere
auteurs gaan er juist van uit dat T. brito wat
lager op het strand leeft dan de andere
strandvlooien, vaak zeUs zo Iaag dat het
biotoop regelmatig door het vloedwater
wordt overspoeld (30, 15). In figuur 6 is
schematisch de zonering weergegeven, zo-
als ik die in september 1964 yond op het
strand bij Renesse (Schouwen); men ziet dat
hier Talorchestia brito inderdaad wat lager
leeft dan de andere strandvlooien en zeUs
samen wordt verzameld met zuiver mariene
dieren als de Knikspriet (Bathyporeia pi/osa
Lindstrom) en de Agaatpissebed (Eurydice
pulchra Leach). Ook kreeg ik daar de indruk
dat T. brito minder dan andere strandvlooi-
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en in de aanspoelsellijnen geconcentreerd
was. Deze resultaten steunen echter op ta-
melijk incidentele waarnemingen en dienen
door verder veldonderzoek te worden ge-
verifieerd.
Tijdens afsluiting van het manuscript kreeg
ik nog een studie van Lagardere (11) over
de strandfauna in het uiterste zuidwesten
van Frankrijk in handen, die veel interes-
sante gegevens over biotoop en levenswijze
van Talorchestia brito bleek te bevatten. T.
brito is een karakteristieke en tamelijk al-
gemene soort op de geexponeerde stranden
van Les Landes, samen met Talitrus saltator
en de pas kortgeleden besch'-even zuidelijke
soort Orchestia microphthalma Amaniw &
Salvat. Talorchestia deshayesi ontbreekt
hier, maar werd wel gevonden op wat min-
der geexponeerde stranden langs de Baski-
sche kust. De zonering is weergegeven in
figuur 7: O. microphthalma leeft het hoogst,
voornamelijk onder aangespoelde planken
en dergelijke (samen met o.a. de pisseb~d-
den A rmadillidium album Dollfus en Porcel-
lio scaber Linne, vgl. fig. 6); Talitrus salta-
tor is geconcentreerd rond de aanspoelsel-
lijnen, waar in dit gebied 's zomers gewoon-
lijk grote banken zeegras (Zostera sp.) ge-
deponeerd worden: T. brito tenslotte leeft
nog lager, ingegraven op het strand zee-
waarts van de zeegrasbanken. 's Winters
spcelen de zeegrasbanken weg of wo~den
ove~s!oven; Ta!itrus verhuist dan naar het
milieu van O. microphthalma aan de duin-
voet, terwijl ook T. brito gemiddeld wat ho-
ger zit dan's zomers.
Ook in levenswijze vertonen Talitrus en T.
brito grote verschillen volgens Lagardere's
onderzoek. Ta'itrus is een uitgesproken
nachtdier, en leeft voornamelijk van plant-
aardige detritus (zeegras en aangespoelde
algen). T. brito daarentegen is ook overdag
actief; bij laagwater bewegen de die!"en zich
over vrij grote afstanden naar het natte
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strand, waar zij zich voeden met blauwwie-
ren en diatomeeen, die zij van de zandkor-
rels "aflikken." T. brito vreet ook van aan-
gespoelde vogels en vissen, zolang deze nog
niet te zeer bedorven zijn.
Wanneer we deze hoogst interessante resul-
taten vergelijken met de schaarse Neder-
landse gegevens over T. brito, dan blijkt
een duidelijke overeenkomst. We mogen als
werkhypothese dus wel aannemen, dat T.
brito ook in Nederland een sterk afwijken-
de levenswijze heeft in vergelijking met Ta-
litrus, vermaedelijk ook in vergelijking met
Talorchestia deshayesi.
Het zou daarom erg de moeite waard zijn
om oak in Nederland op een breed strand,
waar aile drie soorten voorkomen, zowel de
zonering als de jaarcyc\us door maandelijkse
bcmonstering van een transsect te bestude-
ren, Vcrmocdelijk zouden daarbij ook hier
interessante verschillen tussen de drie soor-

'~
"r

E,H,W,S

E.H.W.N.

Fig. 7. Verticale zone ring van strandvlooien
(Orchestia microphthalma, Talitrus saltator,
Talorchestia brito) op een geexponeerd
strand bij Contes (cote des Landes), ZW-
Frankrijk, naar gegevens van Lagardere (11
en in litt.). Over de populatiedichtheid van
O. microphthalma vermeldt Lagardere al-
leen: "schijnt geen zeer dichte populaties te
vormen." EHWS en EHWN zijn de hoog-
ten die het vloedwater bereikt resp. bij de
hoogste springtijen en bij de hoogste dood-
tijen.
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ten naar voren komen. Goede ideeen voor
een dergelijk onderzoek zijn te vinden in het
werk van Williamson (32, 33), en in dat van

Bowers (3, 4) met Californische strand-
vlooien.

Sununary: Talorchestia brito (Amphipoda: Talitridae) in the Netherlands.

This paper reviews the available data on the distribution and biology of the beach hopper, Talor-
chestia brito Stebbing, in the Netherlands. Some notes and figures are given concerning the identifi-
cation of the three species of sandy-beach talitrids occurring in. the Netherlands (fig. 1-3). In Dutch
material the characteristic conical protuberance on the merus of the second gnathopod of T. brito is
usually present in both sexes (d. Stephensen 1944).
The distribution of Talorchestia brito in W. Europa and the Netherlands has been mapped (fig. 4-5)
and some notes given on the vertical zonation, as studied on a sandy-beach transect in the island
of Schouwen (fig. 6). The seasonal period of activity of T. brito in the Netherlands is considerably
shorter than that of the other two species, Talitrlls salta;or (Montagu) and Talorchestia deshayesi
(Audouin); T. brito does usually not become active before the end of JUne.
Finally the Dutch data are compared with the results of a recent study on biotope and biology of
T. brito in S.W. France (Lagarctere 1966).

Verantwoording der figllren.

Fig. la, lc, 2c naar Bulycheva, fig. 1b, 2b, 3b naar Schijfsma, fig. 2a, 3c naar Reid, fig. 3a, 3d
naar Barrois, fig. 6 naar Vader, fig. 7 naar Laga rdere (gewijzigd); (zie litt.).
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V ragen en korte mededelingen
Zwarte sterns in het Ilperveld en het Oostzancr-
veld. In De Levende Natuur van mei 1968 is een
artikel gepubliceerd van Chr. van Orden over het
broeden van de Zwarte stern in Noordholland.
In dit artikel wordt vermeld, dat na 1960 de soort
in het IIperveld in ieder geval niet meer heeft ge-
broed.
Ik meen er op te moeten wijzen dat deze me de-
deling onjuist is. In de laatste jarenheeft de
Zwarte stern regelmatig in het Ilperveld, dat gro-
tendeels eigendom is van de Stichting het Noord-
hollandsch Landschap, gebroed, in 1967 zelfs in
drie kolonies van in totaal circa 40 nesten. Het
broedseizoen van 1968 heeft helaas geen nesten
van de Zwarte stern opgeleverd.

Een andere onjuistheid in het artikel is, dat de
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vo-
gels in het Oostzanerveld enige bezittingen heeft.

In het gedeelte van het Oostzanerveld ten zuiden
van de spoorlijn Zaandam-Purmerend hebben zo-
wel in 1967 als in 1968 veel Zwarte sterns ge-
broed, in 1968 37 paren en in 1967 ongeveer
evenveel. De vogels broeden daar op weilanden,
waar de nesten door de veehouders veelal op-
zettelijk worden verstoord, evenals die van Vis-
diefjes.

.

Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van onze
vogel wachter, de heel' W. Visser te Oostzaan.

Mr. W. VERGOUW.
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