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Wetenschappelijke naam
Gammarus tigrinus Sexton, 1939 [1] 

De tijgervlokreeft Gammarus tigrinus is een soort die oorspronkelijk enkel 
voorkwam in Noord-Amerika. De soort werd in Europa geïntroduceerd via het 
ballastwater van transportschepen, zoals rond 1931 in Engeland en Ierland, maar 
werd in Duitsland (1957) en Nederland (1960) ook opzettelijk geïntroduceerd. 
In 1991 werd de tijgervlokreeft voor het eerst in België waargenomen. Mogelijk 
gebeurde de introductie in België door natuurlijke verspreiding via de Maas, of 
onopzettelijk tijdens het uitzetten van vissen afkomstig uit Nederland in Belgische 
waterlopen. Het is een soort die voorkomt in zoete tot brakke milieus, waar hij zich 
vaak door toedoen van de mens snel kan verspreiden.
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Oorspronkelijke verspreiding

De tijgervlokreeft komt oorspronkelijk voor in brakke Noord-Amerikaanse waterlopen met 
zoutgehaltes van 1 tot 20 à 25 psu [2, 3]. Zijn natuurlijk verspreidingsgebied reikt van de Saint 
Lawrence rivier in Quebec tot Florida. De soort komt algemeen of dominant voor op de 
bodem in intergetijdengebieden. Hij verkiest grote, stille of traag bewegende watermassa’s 
[4] en bodems bedekt met riet, hard substraat of zand [2, 3].

Eerste waarneming in België

Men heeft lang aangenomen dat het eerste kreeftje in België werd verzameld in de Grote Put 
van Ekeren (Antwerpen) in april 1996 [5]. Het tijgervlokreeftje bleek echter al veelvuldig voor 
te komen in waterstalen uit 1991, afkomstig uit vier verschillende Kempense kanalen [6]. De 
aanwezigheid werd echter niet eerder vastgesteld omdat de stalen slechts gedetermineerd 
werden op genus-niveau. Hierdoor werd er geen onderscheid gemaakt met de inheemse 
vlokreeftjes, zoals Gammarus duebeni of Gammarus pulex [6]. 

Verspreiding in België

De tijgervlokreeft wordt gekenmerkt door een brede zouttolerantie en komt in Vlaanderen 
voor in water met een zoutgehalte tussen 0,03 en 9,6 psu [7]. Ter vergelijking: het zeewater 
van de Noordzee heeft een zoutgehalte van ongeveer 35 psu. Deze zouttolerantie heeft er 
mee voor gezorgd dat het tijgervlokreeftje tegenwoordig het meest algemene vlokreeftje 
in Vlaanderen is, waar het sinds 1999 in nagenoeg alle polderwaterlopen te vinden is [7-9]. 
In het studiegebied wordt de tijgervlokreeft eveneens aangetroffen langsheen het kanaal 
Gent-Terneuzen en brakke polderwaterlopen [10]. Over de recente verspreiding (voorbije vijf 
jaar) zijn geen gegevens beschikbaar.

Verspreiding in onze buurlanden

Het tijgervlokreeftje werd in 1931 ontdekt in de brakke Engelse waterlopen rond Droitwich 
en Coventry (nabij Birmingham). Deze exemplaren werden bovendien gebruikt om de 
soort officieel te beschrijven [11].

Op basis van getuigenissen van vissers uit Lough Neagh (Noord-Ierland) die beweerden 
dat vlokreeften hun netten beschadigden, vermoedden sommige wetenschappers dat 
deze soort al vóór 1931 in Ierland aanwezig was. In dat geval zou het tijgervlokreeftje 
tijdens de Eerste Wereldoorlog via ballastwater van Amerikaanse schepen in de Ierse 
Bann rivier geïntroduceerd zijn. Vandaag domineert het tijgervlokreeftje de Noord-Ierse 
waterlopen Lough Neagh, Lough Erne en de monding van de Bann rivier [4].
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In 1957 werden Engelse exemplaren in Duitsland gekweekt en bewust uitgezet in de 
Duitse rivier de Wezer en haar bronrivier de Werra om er de door zoutvervuiling verdwenen 
inheemse vlokreeften te vervangen [3, 12]. Deze tijgervlokreeftjes trokken vanaf 1967 via de 
monding van de Wezer en de monding van de Eems op naar de Baltische Zee, waar ze 
sinds 1979 voorkomen [3, 13]. De vlokreeft profiteert van het lage zoutgehalte in de Baltische 
zee. Sinds 2005 bezet het kreeftje er zowel het Wislahaf (het strandmeer tussen Polen en 
Rusland), de Bay of Puck als de Finse Golf [14]. Gammarus tigrinus werd voor het eerst in 
het noorden van de Baltische zee aangetroffen in 2003, waar het zijn verspreidingsgebied 
verder aan het uitbreiden is [20-24]. 

In Nederland kan men tijgervlokreeftjes waarnemen sinds mei 1964. In de herfst van 1965 
domineerden ze reeds het IJsselmeer en kwamen ze ook voor in het Veluwemeer en de 
binnenwateren van Noord-Holland [4, 15, 16]. Het centrum van het verspreidingsgebied viel 
samen met de locatie waar op 26 juli 1960 enkele tientallen tijgervlokreeftjes – afkomstig 
uit Lough Neagh in Ierland – werden uitgezet (Kooizand (IJsselmeer), nabij Enkhuizen), 
nadat de experimenten erop waren beëindigd [15, 16]. De wetenschappers gingen ervan uit 
dat de diertjes zich in het wild niet zouden kunnen voortplanten, aangezien ze dat ook 
niet deden in gevangenschap. Er werd vanuit gegaan dat enkele tientallen vlokreeftjes te 
weinig zouden zijn om aanleiding te geven tot een permanent gevestigde populatie [16]. 
Genetisch onderzoek bevestigde echter de Ierse oorsprong van de huidige Nederlandse 
tijgervlokreeftpopulatie [3]. Bij verder onderzoek in de jaren ‘70 werden de tijgervlokreeftjes 
aangetroffen in nagenoeg alle wateren in het zuiden en het oosten van het land en de brakke 
wateren aan de kustgebieden [3, 12, 17]. Vanaf 1984 begon men het tijgervlokreeftje ook waar 
te nemen rond de eilanden Texel, Terschelling en Ameland [18]. De introducties van de 
niet-inheemse Kaspische slijkgarnaal Chelicorophium curvispinum en de reuzenvlokreeft 
Dikerogammarus villosus in de Nederlandse Rijn, respectievelijk in 1987 en 1995, zorgen 
voor concurrentie met het tijgervlokreeftje [19].

In Noord-Frankrijk werd het tijgervlokreeftje voor het eerst gesignaleerd in 1991 in de 
Moezel, een zijrivier van de Rijn. Van daaruit verspreidde de soort zich snel naar de Seine, 
de Rhône (beiden in 1995) en de Loire (2003). In 2005 werden de tijgervlokreeftjes ook aan 
de Zuid-Bretoense kust waargenomen. 

Rekening houdend met de huidige verspreiding en de ecologische niche van het 
tijgervlokreeftje, wordt voorspeld dat in Europa vooral de regio’s rond de Middelandse en 
Zwarte Zee een groot risico inhouden voor de verdere verspreiding van deze soort. Door 
de intensieve handel met Noord-Amerika en Europa houden ook de kusten van Oost-Azië, 
Ivoorkust en Australië globaal gezien een hoog risico voor invasie in [25]. 
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Wijze van introductie

De oorspronkelijke introductie in Europa vond reeds vóór 1931 plaats, allicht via het 
ballastwater van transportschepen [4]. Nadien hebben er eveneens opzettelijke introducties 
plaatsgevonden, zoals in Duitsland om de door vervuiling verdwenen inheemse 
vlokreeftjes te vervangen [12], of in Nederland, als resultaat van een foute inschatting van 
een wetenschapper, waarbij men dacht dat de soort niet in het wild kon overleven [15].

De manier waarop het tijgervlokreeftje de Belgische wateren heeft bereikt, is tot op 
heden giswerk [26]. Mogelijk heeft de soort vanuit Nederland – via de Maas of het 
Zuidwillemsvaartkanaal – de Belgische waterlopen bereikt [5]. Voor de introductie in de Grote 
Put van Ekeren zijn er twee hypothesen. Mogelijk werd het tijgervlokreeftje geïmporteerd 
samen met visuitzettingen uit Nederland. Volgens een alternatieve hypothese kan het ook 
zijn dat sportduikers of watervogels die kort tevoren in Nederlandse wateren gedoken 
hadden, deze niet-inheemse soort onbewust met zich meebrachten tijdens een volgende 
duik in de Grote Put van Ekeren [5].
 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Het tijgervlokreeftje heeft een korte levenscyclus in vergelijking met onze inheemse 
soorten (de brakwatervlokreeft Gammarus duebeni en Gammarus zaddachi [7]) en is al na 
anderhalve maand volwassen. Bovendien kunnen volwassen exemplaren zich tot 16 maal 
per jaar voortplanten en tijdens één seizoen dus verscheidene generaties produceren. Onze 
inheemse soorten hebben daarentegen tot zes maanden nodig om volwassen te worden. 
De eerste nieuwe generatie – die in de lente geboren wordt – kan zich dus ten vroegste in 
de herfst voortplanten. Tijdens de herfst zijn de temperaturen echter lager, waardoor de 
eieren langzamer tot ontwikkeling zullen komen. Bovendien hebben de exemplaren die in 
de lente al volwassen zijn, slechts één tot vier voortplantingscycli per jaar [12].

Daarnaast wordt de tijgervlokreeft gekenmerkt door een grote zouttolerantie: bij optimale 
temperaturen kan de soort overleven in zoutgehaltes tussen tussen 0,3 en 11 psu [27]. 
Sommige wetenschappers stellen zelfs dat de soort zoutgehaltes tot 29,5 psu kan verdragen 
[12]. Ter vergelijking: het zeewater van de Noordzee heeft een zoutgehalte van ongeveer 
35 psu. Ze zijn ook beter bestand tegen zuurstoftekort en wisselende temperaturen [28, 

29] in vergelijking met de twee inheemse soorten [7, 12, 17]. Tevens hebben tijgervlokreeftjes 
minder moeite te overleven in vervuilde gebieden of gebieden die sterk beïnvloed zijn door 
menselijke activiteiten. Aangezien net deze gebieden steeds meer voorkomen, verkleint 
ook dit het relatieve succes van onze inheemse soorten [30].

Deze twee factoren – het snel kunnen voortplanten en de brede tolerantie voor 
omgevingsfactoren – zorgen ervoor dat het tijgervlokreeftje, net als vele andere uitheemse 
soorten, zich gemakkelijk kan vestigen en gedijen. 
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Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Dankzij zijn brede zouttolerantie kan het tijgervlokreeftje zowel in zoete als brakke 
waterlopen overleven. Eerdere berichten die stellen dat deze soort zich niet in zeer zoet 
water kan voortplanten [12] worden betwist, aangezien de soort ook in zoet water massaal 
aangetroffen kan worden [31]. 

Deze brede zouttolerantie heeft mogelijk een belangrijke invloed gehad op het 
verspreidingspatroon van het tijgervlokreeftje in Vlaanderen, waar het zoutgehalte van de 
waterlopen tijdens de afgelopen 20 jaar is afgenomen. Het tijgervlokreeftje kwam steeds 
vaker en in grotere aantallen voor in waterlopen waar het zoutgehalte daalde. Sommige 
auteurs beweren dat de voornaamste oorzaak van de achteruitgang van inheemse 
populaties verband houdt met de daling in saliniteit, en in mindere mate het gevolg is van 
concurrentie met het tijgervlokreeftje [7].

(Potentiële) effecten en maatregelen

Na de introductie van de tijgervlokreeft konden de inheemse vlokreeften in de Rijn, de 
Nederlandse waterlopen en de Baltische Zee zich moeilijker handhaven [12, 17]. Het 
tijgervlokreeftje heeft een competitief voordeel: ze kunnen zich sneller voortplanten en zijn 
beter bestand tegen een waaier aan omgevingsfactoren. Bovendien kan deze omnivoor zich 
voeden met kleinere inheemse vlokreeftsoorten [12, 14]. Aangezien predator-prooi relaties erg 
belangrijk zijn, heeft de komst van het tijgervlokreeftje een grote impact op het ecosysteem. 
Niet alleen worden zijn prooien meer opgejaagd, ook ondervinden de oorspronkelijke jagers 
een afname in voedselaanwezigheid, waardoor de populaties achteruitgaan. Zo verspreid 
de invloed van slechts één soort zich over het gehele voedselweb van het ecosysteem [32].

Het tijgervlokreeftje heeft zowel een positieve als een negatieve impact op de visserij. Na 
haar introductie in Duitsland en Nederland, werd de soort erg geapprecieerd als visvoeder 
[33]. Een nadeel is de schade aan visnetten die de tijgervlokreeften geregeld aanbrengen 
[12, 16]. 

Toen de Duitsers in 1957 tijgervlokreeftjes in de Wezer rivier introduceerden brachten ze 
onbewust een ongewenste gast mee. Binnenin de tijgervlokreeftjes hield zich immers de 
parasiet Paratenuisentis ambiguus verscholen. De parasiet leeft in palingen en gebruikt het 
tijgervlokreeftje enkel om zijn voortplantingscyclus te vervolledigen [34]. Deze blijkt dan ook 
problemen te veroorzaken bij palingen in Duitse rivieren en meren.
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Specifieke kenmerken

Het tijgervlokreeftje is een relatief klein vlokreeftje (4 tot 11 mm) [35] en voedt zich voornamelijk 
via het filteren van organisch materiaal uit de waterkolom. Als omnivoor consumeert het 
zowel diertjes, planten, algen en dood organisch materiaal [14].

De naam tigrinus duidt op een wat donker streeppatroon bij net gevangen individuen. Dit 
streeppatroon verdwijnt echter snel als de dieren in formol of alcohol worden bewaard, 
waardoor het geen eenvoudige opdracht is om de kleinere exemplaren van andere 
vlokreeftjes te onderscheiden [5]. Tijdens de zomerfase zijn volledig volwassen mannelijke 
exemplaren te herkennen aan de aanwezigheid van gekroesde haren op hun antennes, 
poten en achterste uitsteeksels [11, 16].
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