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Wetenschappelijke naam
Chelicorophium curvispinum (G.O. Sars, 1895) [1]

De oorsprong van de Kaspische slijkgarnaal Chelicorophium curvispinum ligt in 
het stroomgebied van de Kaspische en de Zwarte Zee. De soort komt voor 
in zoete tot licht brakke waterlopen en leeft in kolonies van kokertjes waarmee het 
zich op stenen en pontons vasthecht. Vermoedelijk bereikte de soort West- en 
Noord-Europa via binnenvaartkanalen. De verspreiding werd waarschijnlijk in de 
hand gewerkt door vasthechting aan scheepsrompen. De Kaspische slijkgarnaal 
werd in 1981 voor het eerst in België waargenomen in de Maas, nabij Huy. De 
soort heeft een zeer hoge tolerantie voor vervuiling en zijn explosieve groei in grote 
Europese rivieren, zoals de Rijn, kan ertoe leiden dat kwetsbare soorten worden 
weggeconcurreerd.
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Oorspronkelijke verspreiding

Oorspronkelijk kwam de Kaspische slijkgarnaal enkel voor in de rivieren die uitmonden in 
de Kaspische en de Zwarte Zee [2].

Eerste waarneming in België

De Kaspische slijkgarnaal is een slijkkokervormende soort die eind 1981 voor het eerst in 
België werd gerapporteerd in de Maas, nabij Huy, onder de naam Corophium sp. [3, 4]. In 
1983 werd deze soort onder de naam Corophium curvispinum gerapporteerd in de Maas, 
nabij Jambes (Namen) [5]. De correcte naam voor deze soort werd in 1997 gewijzigd naar 
Chelicorophium curvispinum [1]. Op welke wijze deze slijkgarnaal de Maas heeft bereikt is 
onbekend. De meest nabijgelegen gekende populaties bevonden zich toen in het Duitse 
Dortmund-Ems kanaal [5]. 

Verspreiding in België

Tegen 1990 had de Kaspische slijkgarnaal reeds het hele Maasbekken veroverd. Tijdens 
de jaren ‘90 migreerde de soort via het kanalennetwerk tot in de waterlopen van Limburg, 
Vlaams-Brabant en Antwerpen. Hij wordt vooral teruggevonden in de kanalen in het oosten 
van Vlaanderen (inclusief Antwerpen). In België vind je deze slijkgarnaal vooral in zoet en 
licht brak water, met zoutgehaltes tussen 0,03 en 0,8 psu [6]. Ter vergelijking: het zeewater 
van de Noordzee heeft een zoutgehalte van ongeveer 35 psu.

Verspreiding in onze buurlanden

De Kaspische slijkgarnaal verspreidde zich vanuit de rivieren de Wolga, Dnjepr, Dnjester 
en Donau (die allen uitmonden in de Zwarte of de Kaspische Zee), via de kanalen in het 
binnenland, tot in het grootste deel van Europa [2] (figuur 1). De noordelijke route bestaat 
uit de Wolga rivier in Rusland tot de Baltische Zee. De centrale route verbindt de Dnjepr 
in Oekraïne, via rivieren in Polen, met de Duitse Rijn en de Baltische Zee. De zuidelijke 
verspreiding werd mogelijk gemaakt door de verbinding tussen de Donau – die in de 
Roemeense Zwarte Zee uitmondt – en de Rijn in Duitsland [2].

De eerste waarneming buiten het oorsprongsgebied dateert van 1912 in de Müggelsee 
in Berlijn, waar het per vergissing als een nieuwe soort met de naam Chelicorophium 
devium werd beschreven [7]. De Kaspische slijkgarnaal werd vanuit de Oekraïense Dnjepr 
via het kanaalstelsel met transportboten in de Müggelsee geïntroduceerd [2]. In 1926 werd 
de Kaspische slijkgarnaal gesignaleerd in de brakke wateren rond de Baltische Zee. Via 
de Donau zou de soort reeds vóór 1929 het Hongaarse Balatonmeer bereikt hebben [8]. 
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In 1931 werd Chelicorophium curvispinum eveneens gerapporteerd in de Poolse Oder 
en Vistula, die de Dnjepr met de Duitse waterwegen en de Baltische Zee verbinden. 
Vermoedelijk verspreidde de soort zich als verstekeling in het ballastwater vanuit de Noord-
Duitse havens richting Engeland, waar de soort in 1935 voor het eerst werd waargenomen 
[9]. Maar de waarnemingen in Engeland zouden zich beperken tot slechts twee observaties 
in 1935 en 1962 [10, 11]. De Kaspische slijkgarnaal verspreidde zich verder doorheen het 
Duitse rivierenstelsel en bereikte er rond 1978 het Dortmund-Ems kanaal, dat met de Rijn 
in verbinding staat [10].

De waarnemingen in de Belgische Maas vonden echter plaats voor deze in de Rijn, zodat de 
introductie in België niet rechtsreeks via het Rijn-Maaskanaal kon hebben plaatsgevonden 
[5]. Vanuit België trok de Kaspische slijkgarnaal sinds 1981 via de Maas stroomopwaarts 
richting Frankrijk, waar hij voor het eerst in 1986 gerapporteerd werd [3]. In Frankrijk migreert 
deze soort stroomopwaarts met een gemiddelde snelheid van 15 km per jaar [12].

De Kaspische slijkgarnaal werd in Nederland voor de eerste maal waargenomen in 1987 
[13]. De hoogste concentratie aan Kaspische slijkgarnalen vond men in het Rijngebied, 
nabij de Nederlands-Duitse grens, waaruit men afleidde dat de soort via de Duitse Rijn 
was binnengedrongen en niet via de Belgische Maas. Het Nederlands deel van de 

Figuur 1: Verspreiding van de Kaspische slijkgarnaal vanuit het oorsprongsgebied naar 
Europa. © VLIZ, naar Bij de Vaate et al. (2002) [2].
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Maas werd pas vanaf 1991 gekoloniseerd. In dat jaar was de Nederlandse populatie al 
enorm toegenomen en werd er in de Waal rivier – waar de Rijn uitmondt – nabij Tiel, een 
recordconcentratie van meer dan 750.000 Kaspische slijkgarnalen per m2 aangetroffen [13]. 
In de volgende jaren koloniseerde de soort alle grote waterlopen van Nederland [14].

Wijze van introductie

De introductie van Ponto-Kaspische soorten (dit zijn soorten afkomstig uit de regio rond 
de Kaspische en Zwarte Zee) in Europese wateren is het gevolg van de bouw van kanalen 
die verschillende rivieren met elkaar verbinden (figuur 1). Via dit kanaalstelsel kon de 
Kaspische slijkgarnaal – zowel actief als passief – in onze wateren worden geïntroduceerd. 
De verspreiding kan op drie verschillende manieren geschieden: op eigen kracht, door 
vasthechting aan scheepsrompen of door transport in het ballastwater [2]. Het is niet gekend 
op welke van deze manieren de Kaspische slijkgarnaal de Belgische Maas heeft bereikt.

De opening van het Main-Donaukanaal in 1992 (de zuidelijke route) zorgde voor een 
nieuwe instroom van Ponto-Kaspische inwijkelingen naar achtereenvolgens de Duitse 
Rijn, de Nederlandse Beneden-Rijn en de Nederlandse en Belgische Maas [2]. Van hieruit 
konden sommige soorten, zoals de Ponto-Kaspische aasgarnaal Hemimysis anomala, 
de Belgische binnenwateren binnendringen [15]. Eens een rivier of kanaal gekoloniseerd is, 
kan verdere verspreiding eenvoudigweg plaatsvinden door passief mee te drijven op de 
stroming. Op deze wijze zou de Rijn en haar stroomgebied gekoloniseerd zijn na introductie 
vanuit de Donau en het Main-Donaukanaal [16].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

De habitat van de Maas en de Schelde wordt gekenmerkt door de afwezigheid van andere 
soorten slijkkokervormende vlokreeften [14, 17]. Bijkomend beschermen de kokers de 
slijkgarnalen tegen predatoren en bemoeilijken ze de vasthechting van andere organismen 
– zoals de schietmot Hydropsyche contubernalis en de niet-inheemse driehoeksmossel 
Dreissena polymorpha – op hetzelfde substraat [18].

Deze niet-inheemse slijkgarnaal tolereert lage zuurstofgehaltes tot minimum 0,3 mg 
O2 per liter [19], vermenigvuldigt zich best in hard water (i.e. water met een relatief hoog 
ionengehalte), heeft een minimum aan natriumionen (Na+; >0,5 mM) nodig [20] en tolereert 
temperaturen tussen 7 en 32 °C [21]. Een andere vereiste is de constante aanvoer van 
organisch materiaal en slib. Deze condities zijn echter in nagenoeg alle grote waterlopen in 
België en Nederland aanwezig [13]. 

In voedselrijke (eutrofe) waterlopen zal een opportunistisch voedende soort, zoals de 
Kaspische slijkgarnaal, veel nakomelingen produceren. Gecombineerd met zijn korte 
levenscyclus – een volwassen individu kan tot drie generaties per jaar produceren die al 
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in enkele weken volwassen kunnen worden – laat dit de soort toe snel dominant voor te 
komen in nieuwe geschikte leefgebieden [18].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De hoogste aantallen Kaspische slijkgarnalen worden waargenomen in traagstromend 
water op een hard substraat, ongeveer één meter beneden het waterniveau. De ideale 
locatie voor een kolonie slijkgarnalen is immers een evenwichtsoefening tussen een plek 
met voldoende stroming – om genoeg voedsel uit de waterkolom te kunnen filteren – 
en niet té veel stroming, zodat de slijkkokers niet wegspoelen. Hoger in de waterkolom 
bevestigde kokers zijn kwetsbaarder voor getijdenwerking en de golven van voorbijvarende 
schepen [17, 18].

Een lichte vorm van vervuiling en een licht verhoogd zoutgehalte geven deze soort 
een competitief voordeel, aangezien deze slijkgarnalen een zekere mate van tolerantie 
vertonen [22]. Een zoutgehalte hoger dan 6 psu verhindert het voorkomen van de Kaspische 
slijkgarnaal [23].

(Potentiële) effecten en maatregelen

De aanwezigheid van grote aantallen van de Kaspische slijkgarnaal – op stenige habitats 
vaak meer dan 100.000 exemplaren per m² – veroorzaakte drastische veranderingen in de 
macrofauna van de Rijn [14]. Organismen die zich aan gelijkaardige substraten vasthechten 
en/of zich op gelijkaardige manier voeden, werden verdrongen. Zo ging de opmars van de 
Kaspische slijkgarnaal in Nederlandse wateren gepaard met een sterke achteruitgang van 
de niet-inheemse driehoeksmossel Dreissena polymorpha, het Exotische tijgervlokreeftje 
Gammarus tigrinus en de schietmot Hydropsyche contubernalis [18]. 

Vooral de driehoeksmossel heeft te lijden onder directe competitie met de Kaspische 
slijkgarnaal. Deze niet-inheemse slijkgarnaal houdt zich namelijk schuil in zelfgemaakte, 
uit slijk bestaande kokers [24]. In de Rijn verhindert deze dikke laag van slijkkokers de 
vasthechting van driehoeksmosselen op de onderliggende stenen. Driehoeksmosselen 
die er toch in slagen om zich te vestigen, lopen het risico te verstikken onder de modder 
[17, 24]. De modder heeft immers als effect dat de mossel afgezonderd wordt van stromend 
water, en dus ook van zijn voedseltoevoer [25].

De negatieve relatie tussen de driehoeksmossel en de Kaspische slijkgarnaal is een 
uitzondering. De meeste relaties tussen soorten uit de Ponto-Kaspische regio zijn neutraal 
of zelfs positief, wat de invasie van nieuwe soorten vergemakkelijkt. Zo moeten nu ook de 
Britse eilanden, die voorlopig nog relatief gespaard bleven van uitheemse soorten uit de 
Ponto-Kaspische regio, op hun hoede zijn voor een zogenaamde ‘invasional meltdown’. 
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De eilanden zijn vrij gemakkelijk te bereiken vanuit West-Europa en er komen steeds meer 
uitheemse soorten voor, die op hun beurt de invasie van andere soorten bevorderen. 
Zo kunnen steeds meer uitheemse soorten zich vestigen ten koste van de inheemse 
biodiversiteit [26].

Toch worden er aan de Kaspische slijkgarnaal ook gunstige effecten voor de biodiversiteit 
toegeschreven. Zo zouden grote aantallen slijkgarnalen aanzienlijke hoeveelheden 
organisch materiaal uit de waterkolom kunnen filteren, waardoor het water helderder 
wordt. Dit bevordert de lichtpenetratie en simuleert vervolgens de groei van bodemplanten 
en -algen [25]. 

De introductie van een nieuwe exoot in de Rijn in 1995, met name het reuzenvlokreeftje 
Dikerogammarus villosus, bleek de aantallen van de Kaspische slijkgarnaal enigszins onder 
controle te houden. Vandaag worden de stenige habitats van de Rijn gedomineerd door 
zowel de Kaspische slijkgarnaal als het reuzenvlokreeftje [24].

Samen met vele andere organismen die zich vasthechten, maakt de Kaspische slijkgarnaal 
deel uit van de zogenaamde aangroeigemeenschap. Aangroei kan diverse substraten 
aantasten en zelfs economische schade toebrengen. Het voorkomen van vasthechting op 
scheepsrompen kost handenvol geld aan reiniging en behandeling met aangroeiwerende 
verven [27]. Bovendien brengen vele van deze verven schade toe aan het ecosysteem tot 
lang na de datum waarop ze uit circulatie werden genomen (bv. tributyltin of TBT) [28].

Specifieke kenmerken 

De Kaspische slijkgarnaal is een filtervoeder die zich voedt door organisch materiaal uit 
de waterkolom te filteren. Vrij specifiek voor de Kaspische slijkgarnaal is dat deze zich 
schuilhoudt in zelfgemaakte kokers, die uit slijk opgebouwd worden [2, 24].

Kaspische slijkgarnalen zijn over het algemeen donkerder dan de inheemse slijkgarnalen, 
hebben een gelige kleur en zijn bedekt met bruine strepen en stippen [13, 22]. Ze worden 
maximaal 9 mm groot [13].

De soort kan verder nog onderscheiden worden van andere gelijkaardige soorten aan de 
hand van een aantal anatomische eigenschappen, die echter enkel met een binoculair 
waar te nemen zijn [5].
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