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Wetenschappelijke naam
Pseudodiaptomus marinus Sato, 1913 [1]

Het Pacifisch eenoogkreeftje Pseudodiaptomus marinus is oorspronkelijk 
afkomstig uit de noordwestelijke Stille Oceaan. Pas in 2007 werd de soort 
voor het eerst waargenomen in Europa, in het noorden van de Adriatische Zee. 
De soort is daar waarschijnlijk geïntroduceerd samen met andere geïmporteerde 
soorten die gebruikt worden in de aquacultuur, of via lozing van ballastwater. 
In 2010 werd het Pacifisch eenoogkreeftje voor het eerst waargenomen in het 
Belgische deel van de Noordzee, nabij de haven van Zeebrugge. De exoot is 
een klein organisme van slechts 1 mm groot en kan een breed spectrum van 
omgevingsfactoren, zoals saliniteit en temperatuur, tolereren.
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Oorspronkelijke verspreiding

Het Pacifisch eenoogkreeftje is oorspronkelijk afkomstig uit de noordwestelijke Stille 
Oceaan [2]. Het betreft een mariene soort die hoofdzakelijk in de kustwateren van Japan, 
Rusland, Zuid-Korea en China voorkomt [3, 4]. 

Eerste waarneming in België

De eerste waarneming in België van het Pacifisch eenoogkreeftje vond plaats in de haven 
van Zeebrugge, in 2010 [4]. 

Verspreiding in België

Na de eerste waarneming werd de soort ook in de monding van de Westerschelde, rond de 
haven van Oostende en verder op zee, op de zandbank ‘Vlakte van de Raan’ gesignaleerd 
[4]. In 2015-2016 werd deze exoot tijdens een monitoringscampagne in alle samples op het 
Belgisch deel van de Noordzee in variabele abundanties aangetroffen, met piekdensiteiten 
van 560 individuen per m² [5].

Verspreiding in onze buurlanden

Het Pacifisch eenoogkreeftje werd vóór 1970 reeds als een geïntroduceerde soort 
gesignaleerd in de Indische (Maurtitius, 1964; Andamenen, 1968) en Atlantische Oceaan 
(Hawaii, 1964) [6-8]. Vervolgens verspreidde de soort zich langs de westkust van Noord-
Amerika. Het Pacifisch eenoogkreeftje werd o.a. waargenomen in Mission Bay (Californië; 
1986) en Puget Sound (Washington; 2001) [9, 10]. 

Het Pacifisch eenoogkreeftje werd voor het eerst in Europa waargenomen in 2007, in 
het noorden van de Adriatische Zee [11]. Pas in 2010 werd de exoot ook in het Kanaal 
aangetroffen [3], langs de Frans-Atlantische kust ter hoogte van de haven van Calais (2010) 
en de kustwateren van Gravelines (2011). De soort bleek in staat zich voort te planten in 
zijn nieuw leefgebied en heeft zich kunnen vestigen, maar de abundantie blijft laag [3]. Ook 
aan de Frans-Atlantische kust, in het Gironde-estuarium, werd de soort gesignaleerd [3]. Ter 
hoogte van de Zuidelijke Bocht van de Noordzee – tussen de Britse en Nederlandse kust – 
werd dit eenoogkreeftje recent (2012) waargenomen via de Continuous Plankton Recorder 
Survey [12]. Ook in de Duitse wateren (Noordzee) werd het Pacifisch eenoogkreeftje reeds 
tijdens biologische monitoring aangetroffen (2011) [12]. Wetenschappers voorspellen dat 
het Pacifisch eenoogkreeftje zich mogelijk verder zal verspreiden richting de kustwateren 
van de Baltische Zee en de Oostelijke Noordzee [12]. 
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Wijze van introductie

Het Pacifisch eenoogkreeftje kan op minstens twee manieren worden geïntroduceerd in 
nieuwe gebieden: (1) samen met andere geïmporteerde soorten die gebruikt worden in de 
aquacultuur, zoals oesters en mosselen afkomstig uit Japan, en (2) via ballastwaterlozing 
[3, 9, 11, 12]. 

Beide manieren kunnen hebben bijgedragen aan de introductie in de noordelijke Adriatische 
Zee [10]. Heel wat schepen afkomstig uit Azië gebruiken immers de Middellandse Zee om 
Europa te bereiken [3]. Het is daarentegen onwaarschijnlijk dat de eerste introductie in 
het Kanaal (Calais, 2010) via aquacultuur zou gebeurd zijn, aangezien er regionaal enkel 
mosselen en vis worden gebruikt die vanuit Europa afkomstig zijn. Men vermoedt dan 
ook dat de soort geïntroduceerd werd via transoceanische schepen, afkomstig van de 
Californische kusten [3]. Tenslotte heeft de gevestigde populatie in Calais zich vermoedelijk 
noordwaarts verspreid via de heersende zeestromingen langsheen de Franse, Belgische, 
Nederlandse en Duitse kusten [3, 12]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

De studie van Rajakaruna et al. (2012) identificeerde op basis van watertemperatuur 
de regio’s die het Pacifisch eenoogkreeftje potentieel kan koloniseren. De Belgische 
kustwateren vielen net binnen het voorspelde gebied [13]. Het Pacifisch eenoogkreefje 
beschikt over eurytherme en euryhaliene eigenschappen, wat bekrachtigd wordt door zijn 
voorkomen in zowel tropische als noordelijke (Japanse en Russische) wateren alsook in 
wateren met variabele saliniteit [3, 12, 14].

De soort leeft het liefst in eutrofe gebieden, waar het voedselaanbod steeds hoog is [15]. 
Pseudodiaptomus marinus kan zich voeden met zowel plantaardig materiaal als detritus. 
De soort heeft een goede strategie om het predatierisico te reduceren, dit door zijn 
preferentie voor eutrofe gebieden met hoge turbulentie in combinatie met zijn epibenthisch 
gedrag [14, 16]. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De variaties in de populatiestructuur van deze exoot in het Belgisch deel van de Noordzee 
wordt best verklaard door de watertemperatuur (optimale range tussen 20 en 25°C [17]) 
en chorophyll-a concentraties. Saliniteitsvariaties en veranderingen in stikstofgehalte lijken 
geen invloed te hebben op de distributie van Pseudodiaptomus marinus [5]. Deze exoot 
wordt wereldwijd gezien als een potentiële pestsoort, te wijten aan zijn resistentie voor 
ongunstige condities en zijn tolerantie voor wijzigingen in saliniteit (2,5 tot 38 psu) en 
temperatuur (5 tot 28 °C) [16].
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Naast verspreiding via ballastwater en aquacultuurorganismen, zijn ook de heersende 
zeestromingen bepalend voor de lokale verspreiding van het Pacifisch eenoogkreeftje: de 
stromingen voeren het zoöplankton mee naar nabij gelegen gebieden [3, 12, 18]. 

De progressieve degradatie van kustzones [19] kan voordelig zijn voor Pseudodiaptomus 
marinus, aangezien deze soort zich voedt met detritus en in zones met hoge troebelheid 
leeft [20].

(Potentiële) effecten en maatregelen

Er zijn weinig gekende effecten die in verband kunnen worden gebracht met de introductie 
of vestiging van het Pacifisch eenoogkreeftje. Enkel in de zuidelijke baaien in Californië 
is, vermoedelijk door de introductie van het exotisch eenoogkreeftje, de populatie van de 
inheemse soort Pseudodiaptomus euryhalinus erop achteruitgegaan. Verder onderzoek 
naar de effecten is echter nog steeds aan de orde [9]. Welke effecten de ontwikkeling 
van Pseudodiaptomus euryhalinus ter hoogte van de Belgische en Franse kusten kunnen 
veroorzaken is nog niet gekend. Er worden op heden dan ook geen specifieke maatregelen 
genomen om de soort te bestrijden. 

Specifieke kenmerken

Het Pacifisch eenoogkreeftje is een kleine calanoïde copepode (roeipootkreeftje), met een 
lengte van circa 1 mm, waarbij het vrouwtje groter wordt dan het mannetje. Het lichaam 
bestaat uit twee delen: het voorste gedeelte noemt men het prosoom en het achterste 
gedeelte het urosoom. Het urosoom is kleiner dan 2/3e van het prosoom. Deze laatste is 
lang, slank en kan nogmaals opgedeeld worden in twee delen, waarbij het cephalosoom 
de kop vormt en het metasoom de romp. Het cephalosoom is afgerond en draagt tevens 
twee paar antennes. Daarnaast draagt het metasoom vijf paar poten [6]. Het genus 
Pseudodiaptomus bevat verschillende soorten die zich van elkaar onderscheiden door 
kleine verschillen in het vijfde paar poten van het mannelijk roeipootkreeftje [9].

De eitjes worden door het vrouwtje gedragen in een zak die ze onder het achterlichaam 
draagt [9, 21]. Doordat de eitjes worden gedragen verhoogt dit zeer sterk hun overlevingskans 
[15]. De eiproductiesnelheid blijkt echter wel veel lager te zijn bij een lagere temperatuur. De 
ontwikkelingstijd (van ei tot adult) bedraagt gemiddeld 13 dagen, wat kort genoeg is om 
voor hoge soortenaantallen te zorgen onder de juiste omstandigheden [22].

Dit roeipootkreeftje leeft overdag nabij de bodem (epibenthische levenswijze). Bij 
zonsondergang verspreidt het zich in de waterkolom, waar het deel uitmaakt van het 
zogenaamde dierlijk plankton of het zoöplankton [23-25]. 
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