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Wetenschappelijke naam
Hemimysis anomala Sars, 1907 [1]

De Kaspische aasgarnaal Hemimysis anomala komt van nature voor in de 
Kaspische en Zwarte Zee en in de Don rivier (Rusland), waar veel losse 
stenen of kleiige oevers met holten aanwezig zijn. De soort werd als visvoeder 
geïntroduceerd in een aantal wateren van de voormalige Sovjet-Unie. De 
populaties breidden echter verder uit en koloniseerden Europese wateren. Op 12 
oktober 1999 werd de Kaspische aasgarnaal waargenomen in een brakwatervijver 
vlakbij de Antwerpse haven. De Kaspische aasgarnaal is een efficiënte alleseter 
die kan gedijen in zowel stilstaand als stromend water. Doordat de soort niet 
kan overleven in water met een hoog zoutgehalte, wordt zijn verspreiding echter 
beperkt tot de zoete en brakke delen van rivieren.
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Oorspronkelijk verspreidingsgebied

De Kaspische aasgarnaal Hemimysis anomala komt van nature voor in de Kaspische en 
Zwarte Zee en in de Don rivier (Rusland). Deze aasgarnaal geeft de voorkeur aan een 
leefomgeving of habitat met veel losse stenen of kleiige oevers met holtes [2]. 

De soort werd later als visvoeder geïntroduceerd in een aantal wateren in de voormalige 
Sovjet-Unie (inclusief Litouwen). De populaties breidden echter uit en bereikten algauw de 
Baltische Zee [2].

Eerste waarneming in België

Op 12 oktober 1999 werd de Kaspische aasgarnaal voor het eerst waargenomen in de 
brakwater-vijver ‘Galgenweel’, vlakbij de Antwerpse haven [3]. Deze vijver staat via een sluis 
in verbinding met de Zeeschelde, naar waar het water bij een te hoog peil kan weglopen.

Verspreiding in België

Naast de waarnemingen in het Galgenweel, werd de soort nog op een aantal plaatsen 
teruggevonden. In 2004 werd namelijk een exemplaar gevonden in een koelwatertank van 
het chemiebedrijf BASF, gelegen in de haven van Antwerpen [4], en twee jaar later – in 2006 
– kwamen nog twee waarnemingen binnen uit de Schelde nabij de Belgisch-Nederlandse 
grens [5]. Nochtans wordt deze soort slechts zelden gedetecteerd in de Zeeschelde, wat 
kan wijzen op het feit de heersende milieuomstandigen niet als optimaal gelden voor deze 
soort [6].

De soort werd eveneens opgemerkt in een sloot nabij de haven van Oostende [7, 8]. Overige 
(beperkte) waarnemingen werden gedaan in het Gavermeer (Kortrijk), het Donkmeer 
(Overmere), de Schelde ter hoogte van Dendermonde en de Damse Vaart in Hoeke en 
Damme (www.waarnemingen.be).

Verspreiding in onze buurlanden

Hemimysis anomala verspreidt zich verbazend snel ondanks zijn beperkte 
dispersiecapaciteit. Hij kan namelijk niet verspreid worden door bijvoorbeeld vogels en 
kan amper stroomopwaarts zwemmen. Tot de jaren ‘60 bevond de aasgarnaal zich alleen 
maar in mondingen van rivieren die in de Zwarte Zee en in de Zee van Azov uitmondden. In 
1960 werd de soort bewust uitgezet in meren in Litouwen. Van daaruit kon de garnaal zich 
stroomafwaarts naar de Baltische Zee verplaatsen. In 1992 was er een eerste waarneming 
in Finland. Daarna volgden Zweden (1995) en Polen (2002). De soort werd in 1998 tevens 
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in Duitsland gevonden en werd vijf jaar later eveneens in Tsjechië (2003) gerapporteerd. 
In de andere richting breidde de soort ook verder uit naar het Donau-Rijn systeem dat de 
Zwarte Zee met de Noordzee verbindt [9]. 

De Kaspische aasgarnaal werd voor het eerst in Nederland waargenomen in juni 1997, 
nabij Amsterdam [10]. Wetenschappers vonden de soort in vismagen uit de Rijn (nabij 
Nijmegen) en het Haringvliet (Rotterdam) [11]. Ook in de Biesbosch (gelegen tussen Maas 
en Rijn) en in de rivieren Maas en Waal werden exemplaren van deze soort waargenomen 
[12]. Met uitzondering van het Haringvliet, betreffen de waarnemingsplaatsen telkens 
zoetwatermilieus. 

In 2005 werd de Kaspische aasgarnaal ook waargenomen in het Verenigd Koninkrijk [13]. 
In het Verenigd Koninkrijk was het echter lange tijd een raadsel hoe de soort de afgesloten 
gebieden in Nottinghamshire heeft gekoloniseerd. Twee mogelijke opties werden 
weerhouden: (1) de jaarlijkse internationale roeiwedstrijd, waarbij men ervan uitgaat dat de 
roeiboten verstekelingen meebrachten, of (2) de exoot werd opzettelijk geïntroduceerd als 
levend aas door sportvissers [13]. In april 2008 is deze garnaal ook voor het eerst gevonden 
in het hartje van Ierland, in het Shannon River Basin District, waar het nu wordt beschouwd 
als gevestigd [14].

Men verwacht dat deze aasgarnaal nog in andere brakwaterbassins langs de Europese 
kusten populaties zal opbouwen [3, 10, 11]. Zo werden in 2004 en 2005 nog hoge aantallen 
van de soort waargenomen nabij Gdansk (Polen, Baltische Zee) [2]. Ook in de regio rond 
de Amerikaanse Grote Meren is de garnaal aan zijn opmars bezig. Buiten de Grote Meren, 
waar de soort al langer voorkwam, werd hij in Augustus 2009 ook gevonden in Lake 
Oneida, in de buurt van het Ontariomeer, wat de eerste vondst betrof buiten de Grote 
Meren [15].

Wijze van introductie

De Kaspische aasgarnaal is in onze streken beland via gebiedsuitbreiding vanuit Nederland. 
Deze aasgarnaal kan op twee verschillende manieren in Nederland terecht gekomen zijn: 
enerzijds via gebiedsuitbreiding vanuit de Donau of de Rijn, of anderzijds via ballastwater 
van schepen komende van de Zwarte Zee of de Baltische regio [12].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Dankzij een aantal kenmerken is de Kaspische aasgarnaal in staat om snel nieuwe gebieden 
te koloniseren. De soort tolereert zoutgehaltes tussen 0,5 en 18 psu [16]. Ter vergelijking, 
het zeewater in de Noordzee heeft een saliniteit of zoutgehalte van ongeveer 35 psu. Deze 
soort zal in zeewater dus niet kunnen overleven. Verder is de Kaspische aasgarnaal een 
efficiënte alleseter, die zowel kan gedijen in stilstaand als instromend water [3, 12].
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Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De Kaspische aasgarnaal doet aan verticale diurnale migratie. Dit betekent dat deze diertjes 
zich overdag bij de bodem ophouden (tot 30 meter diep), waarbij ze de veiligheid van 
spleten en holtes opzoeken. ’s Nachts stijgen ze dan in grote aantallen in de waterkolom, 
zelfs tot aan het wateroppervlak [12]. De Kaspische aasgarnaal heeft daardoor overdag 
beschutting nodig in de vorm van spleten of holtes [2]. Dit habitat moet dus aanwezig zijn 
voor de overleving van de soort. Doorgaans vormt dit echter geen probleem, omdat de 
meeste waterpartijen dergelijke schuilplaatsen hebben. 

Hemimysis anomala tolereert geen zoutgehaltes boven 18 psu. Deze aasgarnaal zal zich 
dus enkel kunnen verspreiden in zoete en brakke milieus. Gezien West-Europa een sterk 
verbonden netwerk van beken, rivieren en kanalen heeft, kan de soort zijn leefgebied dus 
nog sterk uitbreiden. Ook de oorsprongsgebieden van deze soort – de Kaspische en 
Zwarte Zee – hebben een lager zoutgehalte (2 tot maximaal 20 psu) dan de Noordzee 
(34-35 psu) [16]. 

(Potentiële) effecten en maatregelen

De Kaspische aasgarnaal is een alleseter of omnivoor, maar heeft een sterke voorkeur 
voor watervlooien (Cladocera) [3, 11, 12]. Wetenschappers merken onder andere een sterke 
achteruitgang van watervlooien, mosselkreeftjes (Ostracoda), raderdiertjes (Rotifera) en 
ongewervelde predatoren in wateren waar de Kaspische aasgarnaal voorkomt [12]. Hierdoor 
zou de introductie van deze exoot gevolgen kunnen hebben voor de soortensamenstelling 
van het zoöplankton (dit zijn dierlijke organismen die vrij in de waterkolom leven) [3, 11, 12]. 

In het algemeen gaan de aantallen en de diversiteit van het zoöplankton erop achteruit 
na een invasie van de Kaspische aasgarnaal, zoals al is waargenomen in verschillende 
gebieden in Nederland [12]. Aangezien zoöplankton, en dan vooral watervlooien, de 
belangrijkste grazers zijn van algen, kan dit grote algenbloeien veroorzaken, waardoor de 
kwaliteit van het water sterk achteruit kan gaan. Aan de andere kant kan dit terug worden 
tegengewerkt door de larven van de Kaspische aasgarnaal zelf, aangezien deze zeer 
efficiënte grazers zijn. Toch kan de waterkwaliteit nog in het gedrang komen aangezien de 
uitwerpselen van de larven de chemische samenstelling van het water kunnen veranderen. 
De Kaspische aasgarnaal vormt op zijn beurt een potentiële voedselbron voor veel vissen, 
waardoor dergelijke predatie op zijn beurt de aasgarnalenpopulatie zou kunnen inperken. 
Het is echter nooit zeker of een predator zal overschakelen naar een nieuwe voedselbron, 
waardoor de vispopulatie alsnog kan afnemen te wijten aan de verminderde concentratie 
aan inheems zoöplankton (de huidige prooien). Op deze wijze wordt de ganse voedselketen 
verstoord, aangezien dergelijke tendenzen zich verder manifesteren tot op de hogere 
trofische niveaus, zoals de roofvissen en -vogels die zich met deze vissen voeden [17, 18]. 
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Specifieke kenmerken

Volwassen dieren hebben doorgaans een lichaamslengte van 5,5 tot 12,5 mm en zijn 
dus gemiddeld genomen wat kleiner dan de twee andere in het zoetwater voorkomende 
aasgarnalen (de inheemse Neomysis integer en de niet-inheemse Limnomysis benedeni). 
Op het lichaam bevinden zich vaak sterk rood gepigmenteerde vlekjes, die deze soort de 
bijnaam ‘bloedrode aasgarnaal’ opleverde. Een overzicht van de detailkenmerken voor 
een correcte determinatie van deze soort zijn te vinden in de literatuur [10]. 

Aasgarnalen doen aan geslachtelijke voortplanting gecombineerd met broedzorg. Zoals 
bij alle aasgarnalen het geval is, houdt het wijfje de weinige eieren (maximum 30) bij zich in 
een broedbuidel of marsupium [13]. Verder zijn deze garnalen omnivoor en leven ze in diep 
tot sublittoraal water [19, 20]. In de Zwarte Zee leven de garnalen meestal op dieptes van 6 
tot 10 meter, met maxima tot 20 meter, en vermijden ze direct licht [20]. 
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