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Wetenschappelijke naam
Palaemon macrodactylus Rathbun, 1902 [1]

Het oorspronkelijk verspreidingsgebied van de rugstreepsteurgarnaal Palaemon
macrodactylus lokaliseert zich in de riviermondingen langs de kusten van
Japan, China en Korea. Via transport in het ballastwater van schepen zou
de soort naar Europa gekomen zijn. De rugstreepsteurgarnaal werd in België
voor de allereerste keer waargenomen in 1998 in het Kanaal Gent-Terneuzen,
ter hoogte van de Nederlandse grens. Later bleek de soort ook aanwezig in de
Zeeschelde nabij Doel, de jachthaven van Zeebrugge, de Spuikom van Oostende,
in het IJzerestuarium en werden er zelfs exemplaren gevonden op het strand van
Heist. Deze exoot verdraagt grote schommelingen in temperatuur en zoutgehalte
en komt doorgaans voor op beschutte plaatsen.
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Oorspronkelijke verspreiding
Het oorspronkelijk verspreidingsgebied van de rugstreepsteurgarnaal ligt in de
noordwestelijke Stille Oceaan, waar de soort voorkomt langs de kusten van Japan, China
en Korea [2]. Deze exoot komt doorgaans voor op beschutte plaatsen, vooral in estuaria [3].

Eerste waarneming in België
De eerste melding van de rugstreepsteurgarnaal in België vond plaats op 5 december
2002 ter hoogte van Doel (Zeeschelde). Op 12 juni 2004 werden ook de eerste exemplaren
aan de kust aangetroffen, tussen de pontons in de jachthaven van Zeebrugge [4]. Bij het
herbekijken van stalen die eerder door de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) verzameld
werden, bleek echter dat de rugstreepsteurgarnaal reeds in 1998 in het Kanaal GentTerneuzen (nabij de Nederlandse grens) aanwezig was [5].

Verspreiding in België
In november 1998 werd de soort in het studiegebied aangetroffen nabij Walsoorden, langs
de Nederlandse Westerschelde [3]. Vier jaar later werd deze exoot gerapporteerd ter hoogte
van Doel [4], waar ze later nog vaker werd waargenomen (evenals rond Fort Liefkenshoek) [6,
7]
. Ook in het Kanaal Gent-Terneuzen breidde de soort zijn verspreidingsgebied langzaam
stroomopwaarts uit en kan hij vanaf 2003 ook in Gent worden aangetroffen [5].
Sinds 2004 komt deze exoot tevens voor ter hoogte van de Belgische kust, waar ze werd
aangetroffen rond pontons in de jachthaven van Blankenberge [3], tussen de pontons in
de jachthaven van Zeebrugge [5], in het IJzerestuarium te Nieuwpoort en in de Oostendse
Spuikom [3]. Latere waarnemingen volgden elkaar op in zowel de jachthaven van Zeebrugge
als op het strand van Heist [8, 9].

Verspreiding in onze buurlanden
Vanuit het oorsprongsgebied in Zuidoost-Azië (Japan, China en Korea) [10] verspreidde
de soort zich halfweg de vorige eeuw (1957) richting de westkust van Noord-Amerika.
Met uitzondering van de onsuccesvolle introductie in jaren ’60-’70 in Australië, werd de
soort gedurende meerdere decennia in geen nieuwe regio’s aangetroffen [11]. Rond de
eeuwwisseling werd deze garnaal echter waargenomen in Europa (o.a. Engeland, Spanje,
Duitsland, Frankrijk, Nederland, België) [3, 10, 12, 13], Argentinië (2000) en de oostkust van
de Verenigde Staten (2001) [14]. In Europa werd de soort voor het eerst in het Theemsestuarium (Verenigd Koninkrijk) aangetroffen, in 1992 [15]. De soort verruimde van hieruit
zijn verspreidingsgebied en bereikte in 2001 de estuaria van de Orwell en de Steur (West-
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Verenigd Koninkrijk). Het feit dat men hier vaak eierdragende vrouwelijke individuen
waarnam – gaande van 12% tot zelfs 100% van de wijfjes – duide op permanente vestiging
in deze streken [12, 15].
Momenteel komt dit diertje in Nederland voor in het Noordzeekanaal, de Nieuwe Waterweg
en de Oosterschelde rond de Zeelandbrug en Wemeldinge [3]. Verder is de soort algemeen
in het Veerse Meer, de Grevelingen en in het Waddengebied (Harlingen, Lauwersoog en
Eemshaven) [16, 17].
In Frankrijk is deze exoot in 1998 voor het eerst gezien in het estuarium van de Gironde.
De soort bleek in sommige delen van het estuarium heel algemeen. Ook hier werden
vaak eierdragende vrouwelijke exemplaren waargenomen [10]. De soort wordt hier sedert
2011 als gevestigd beschouwd [18]. De soort is in Frankrijk ook aan te treffen in het Seineestuarium (sinds 2006) [19].
In mei 1999 werd deze garnaal gevangen in Spanje [13], waar hij sinds 2011 in de
Guadalquivir rivier als gevestigd beschouwd wordt [18]. De rugstreepsteurgarnaal is onder
andere ook aan te treffen in de Zwarte Zee nabij Roemenië en Bulgarije (2002) [20, 21], het
Wezer- en het Hooksiel-estuarium in Duitsland (2004) [22] en recent ook in de Middellandse
Zee, meer specifiek in de Po-delta en Marano lagune (2013) [23]. De rugstreepsteurgarnaal
heeft zich zoals verwacht [22] ook kunnen vestigen in de Baltische Zee, waar hij in 2014 voor
het eerst werd waargenomen [24].
Vandaag komt de rugstreepsteurgarnaal vrijwel overal langs de West-Europese kusten voor.
Deze snelle verspreiding is wellicht het resultaat van meerdere onafhankelijke introducties
via ballastwateruitwisseling, in combinatie met een secundaire natuurlijke verspreiding via
de heersende zeestromingen [21].
Er wordt verwacht dat de rugstreepsteurgarnaal in de toekomst nog nieuwe gebieden
zal koloniseren langs de kusten van Noordwest-Afrika, Zuid-Noorwegen, etc. Ook zullen
bestaande populaties zich allicht verder ontwikkelen langs kusten waar de exoot nu al
gevestigd is. Daarnaast wordt verwacht dat ook de klimaatsverandering (opwarming) de
kolonisatie van nieuwe gebieden (waar de soort vandaag nog niet kan gedijen) in de hand
zal werken [21].

Wijze van introductie
Volgens een aantal onderzoekers is de verspreiding van de rugstreepsteurgarnaal sterk
gekoppeld aan de internationale scheepvaart, daar dit diertje in hogere densiteiten
voorkomt in zeehavens met een internationaal karakter (bv. het Noordzeekanaal, de
haven van Zeebrugge of de Westerschelde). In de Oosterschelde daarentegen, waar zich
belangrijke mossel- en oesterkweekcentra bevinden maar internationale scheepvaart
niet aan de orde is, komt de soort beduidend minder voor. Hierdoor heerst er een sterk
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vermoeden dat deze exoot wordt verspreid via ballastwater in schepen en niet via de
import van oesterzaad [3]. Aangezien het een soort is die eerder op de zeebodem leeft en
de opname van het ballastwater slechts enkele meters onder het wateroppervlak gebeurt,
wordt er aangenomen dat het vooral de jonge larven zijn die mee worden getransporteerd
aangezien die vrijer door het water kunnen zwemmen. Door de hoge densiteit aan larven
per m³ water kunnen op deze wijze gemakkelijk meer dan 10.000 individuen per keer
worden meegenomen, wat de kans op een succesvolle introductie sterk vergroot [21].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien
De eigenschap om zich aan te passen aan een breed spectrum van omgevingsfactoren –
zoals wisselende temperatuur, saliniteit en zuurstofconcentratie – draagt bij tot het succes
van de rugstreepsteurgarnaal [25]. De soort is hierdoor een goede kanshebber om de meest
dominante estuariene garnaal te worden in Europa [11]. Bovendien dragen de vrouwtjes veel
eitjes (100 tot 2.800 eitjes per broedsel), waarbij het aantal afhankelijk is van de grootte van
het vrouwtje. Er worden twee broedsels per jaar gelegd [12].
Opmerkelijk is dat de eitjes van de rugstreepsteurgarnaal resistent zijn tegen een bepaalde
schimmelinfectie die veelvuldig optreedt bij andere schaaldieren. Rond de eitjes is een
laagje bacteriën (Alteromonas sp.) aanwezig die een specifieke chemische stof produceren
om de ziekteverwekkende schimmel te verdringen, waardoor meer eitjes kunnen overleven
[26]
.
Spaans onderzoek wees uit dat de rugstreepgarnaal een betere resistentie vertoonde
tegen acute thermale stress en minder zuurstof verbruikte dan een inheemse soort, wat
duidt op een grotere weerstand tegenover wijzigende omgevingsfactoren [27].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
De globale verspreiding van de rugstreepsteurgarnaal zal meer dan waarschijnlijk verder
bespoedigd worden door de intercontinentale scheepvaart [3]. De capaciteit om sterk
wisselende omgevingsomstandigheden (temperatuur, vervuiling, saliniteit, zuurstofgehalte)
te tolereren bevordert de definitieve vestiging van de soort na introductie [25]. Het vaak
aantreffen van eierdragende wijfjes bevestigt dit ook. Gezien de soort een voorkeur heeft
voor water met een verlaagd zoutgehalte – van 27 tot 32,5 psu – kan hij goed gedijen
in estuaria [12]. Ter vergelijking: het zeewater in de Noordzee heeft een zoutgehalte van
ongeveer 35 psu. Zowel de volwassen dieren als de embryo’s tolereren zoutgehalten van
2 tot 35 psu [28]. Bij een saliniteit lager dan 5 psu ondervindt Palaemon macrodactylus
overlevings- en voortplantingsproblemen [29].
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Met het oog op de klimaatopwarming wordt verwacht dat veel garnalen erop zullen
achteruitgaan, te wijten aan de hogere metabolische kost die gepaard gaat met warmere
temperaturen. De invasieve rugstreepsteurgarnaal blijkt hier een uitzondering op te zijn door
zijn groot aanpassingsvermogen aan hogere temperaturen, dankzij zijn hoge metabolische
controle [30]. Het is bijgevolg niet ondenkbaar dat deze invasieve soort op termijn inheemse
soorten zal verdringen [27].

(Potentiële) effecten en maatregelen
Ter hoogte van de westkust van de Verenigde Staten kent de rugstreepsteurgarnaal weinig
tot geen competitie van andere Palaemonidae (i.e. garnalen behorende tot dezelfde familie
als de rugstreepsteurgarnaal). Hierdoor kunnen ze met hoge snelheid veel nieuwe geschikte
gebieden koloniseren. In Europa daarentegen zijn er wel inheemse Palaemonidae-soorten.
Deze zijn wijdverbreid langs de Europese kusten en bezetten bovendien een heel scala
aan habitats. Hier zal de rugstreepsteurgarnaal niet alleen de aanwezige voedselbronnen
[31]
, maar ook de ruimte moeten delen met de oorspronkelijk aanwezige Palaemonidae wat
leidt tot competitie met inheemse soorten [3].
Deze exoot is echter bevoordeeld ten opzichte van inheemse soorten. Bij aankomst
bestaat immers de mogelijkheid dat deze nieuwkomer voor bepaalde tijd gevrijwaard
is van de negatieve invloed van (soort)specifieke parasieten, die in hun oorspronkelijke
verspreidingsgebied hun vooruitgang belemmerden [32]. Langs de kusten van Argentinië
is al opgemerkt dat veel rugstreepsteurgarnalen geïnfecteerd zijn met het ‘witte stip
syndroom virus’ (WSSV). Hierdoor verhoogt de kans op het transport van geïnfecteerde
exemplaren, waardoor naast de garnaal tevens het virus verder wordt verspreid [21, 33].

Specifieke kenmerken
De rugstreepsteurgarnaal heeft een goed veldkenmerk, namelijk een lichtgekleurde
rugstreep bij volwassen exemplaren. Jonge individuen kan men zo wel over het hoofd
zien [17]. De kleur van deze garnaal is rood- tot bruin- of groen- tot blauwgroenachtig [3].
Het kenmerkende kleurpatroon vervaagt echter snel wanneer de dieren in een aquarium
gehouden worden [4]. Opmerkelijk is het ontbreken van de verticale lijntjes die de Gewone
steurgarnaal Palaemon elegans en de Gezaagde steurgarnaal Palaemon serratus typeren
[16]
. Er kan ook verwarring optreden met de langneussteurgarnaal Palaemon longirostris.
Men kan beiden onderscheiden door te kijken naar het rostrum: de langneussteurgarnaal
heeft 7 tot 9 dorsale tanden op het rostrum, terwijl de rugstreepsteurgarnaal er 10 tot 12
heeft [3].
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Net zoals bij de Crangon-soorten (bv. de grijze garnaal Crangon crangon) wordt het
vrouwtje van de rugstreepsteurgarnaal groter dan het mannetje. In een studie in GrootBrittannië varieerde de lengte van de mannetjes tussen 2,5 en 3,5 cm en dat van de
vrouwtjes tussen 2,5 en 7 cm. Grotere vrouwtjes droegen doorgaans ook meer eitjes [12].
De steurgarnaal is een carnivoor met amfipoden als hun voornaamste voedselbron. Tijdens
de zomermaanden consumeren deze garnalen in het Theems-estuarium grote aantallen
larven van Chironomidae (dansmuggen) [31].
De rugstreepsteurgarnaal doet aan verticale diurnale migratie. Dit betekent dat deze
diertjes zich overdag dieper in de waterkolom ophouden en ’s nachts omhoog migreren,
richting het wateroppervlak [12]. De verborgen levenswijze (overdag) bemoeilijkt de studie
van de geografische verspreiding van de soort.
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