
Sexton's slijkgarnaal 

Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel 
van de Noordzee en aanpalende estuaria

Het oorsprongsgebied van Sexton's slijkgarnaal Monocorop
hium  sextonae is ongekend. Het is trouwens niet zeker of het 
een niet-inheemse soort is in Europa. Mogelijk was de soort 
hier altijd al aanwezig, maar werd hij nooit opgemerkt. Dit 
vlokreeftje wordt bijgevolg door velen getypeerd ais crypto- 
geen. De soort werd voor het eerst aangetroffen in stalen die 
tijdens de zomer van 1993 langs de Belgische westkust geno
men werden. Sexton's slijkgarnaal wordt gerapporteerd in de 
haven van Zeebrugge, in het Schelde-estuarium en op 
scheepswrakken voor de Belgische kust. Het is een soort die 
leeft in zachte sedimenten, op andere organismen zoals wie
ren en sponzen en op artificiële substraten en dit vanaf het 
intergetijdengebied to t op een diepte van 50 meter.

© Erwin Reuvers

Wetenschappelijke naam
Monocorophium sextonae (Crawford, 1937)

Oorspronkelijke verspreiding
Over de oorspronkelijke verspreiding van Sexton's slijkgarnaal Monocorophium sextonaebestaat 
onzekerheid. Sommige wetenschappers vermoeden dat deze slijkgarnaal afkomstig is uit Nieuw- 
Zeeland omdat de soort in deze regio voor het eerst (reeds vóór 1921) aangetroffen werd [1,2].

Men vermoedt dat de soort bij ons niet -inheems is op basis van waarnemingen in Plymouth in 
Engeland. Hoewel Sexton's slijkgarnaal hiervóór 1911 niet werd aangetroffen, was de soort er 20 jaar 
later (in 1937) plots erg abundant. Dit doet vermoeden dat de soort, althans in Plymouth, niet-inheems 
voorkomt [3].

Eerste waarneming in België
Sexton's slijkgarnaal werd -  onder zijn toenmalige naam Corophium sextonae- voor het eerst in België 
waargenomen tijdens de zomer van 1993 in stalen die voor de onze westkust genomen werden [4].

Verspreiding in België
Naast de wrakken in de Noordzee, waarop de soort -  vooral tijdens de herfst en winter -  algemeen 
voorkomt [5] (soms in dichtheden to t meer dan 4000 per m2 [6]), werd de soort in 2009 ook 
waargenomen in de haven van Zeebrugge [7], zij het wel in zeer lage abundanties [8].

Verder komt Sexton's slijkgarnaal in ons studiegebied ook voor in de Nederlandse Westerschelde [9].
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Verspreiding in onze buurlanden
Sexton's slijkgarnaal werd in 1937 beschreven op basis van exemplaren die nabij Plymouth in Groot- 
Brittannië verzameld werden. De soort was hier in 1934 reeds abundant aanwezig. Er was toen eveneens 
een exemplaar voorhanden dat in 1930 nabij Lissabon (Portugal), in het estuarium van de Taag werd 
verzameld [3].

Vanuit Groot-Brittannië verspreidde de soort zich waarschijnlijk op natuurlijke wijze naar Ierland, waar 
hij in 1982 voor het eerst aangetroffen werd [10]. Momenteel komt de soort voor op de zuidelijke en 
westelijke Britse Eilanden met een noordelijke uitbreiding to t Schotland en Ierland [11].

Bij onze noorderburen werd deze exoot voor het eerst aangetroffen in 1952 in IJmuiden. In 1953 werd 
Sexton's slijkgarnaal aangetroffen op de bruinwieren van de groep Himanthalia tussen Zandvoort en 
Noordwijk, in 1956 op het Uithuizerwad in de Waddenzee en in 1960 op eieren van de wulk Buccinum 
tussen Katwijk en Wassenaar [2]. In 2000 werd de soort algemeen waargenomen in het zuidwesten van 
Nederland op harde substraten op plaatsen met een verhoogd zoutgehalte zoals het Grevelingenmeer, 
de Oosterschelde en de monding van de Westerschelde [9].

Ook in andere Europese landen -  Italië (1950) [1], Noorwegen (1985) en Duitsland (1997) [12] -  werd de 
soort al gesignaleerd.

Wijze van introductie
Aangezien het oorsprongsgebied van Sexton's slijkgarnaal niet precies gekend is, blijft het onduidelijk 
of deze soort in Europa niet-inheems voorkomt [2,13]. Vermoedelijk werd de soort in Europa 
geïntroduceerd ais aangroeisoort op schepen [1] -  deze slijkgarnaal leeft in zelfgemaakte kokers die hij 
aan een vast substraat, zoals de wanden van schepen, vasthecht -, via het ballastwater van schepen of 
via de import van oesters. Eens geïntroduceerd kan de soort zich verder verspreiden via de heersende 
stromingen [12].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Na zijn introductie in Plymouth (Engeland) ging de opmars van Sexton's slijkgarnaal gepaard met een 
daling in de abundantie van de Crassicorophium bone llii populatie. Sommige auteurs denken daarom 
dat deze inwijkeling in competitie kan treden met de inheemse soort Crassicorophium bonellii. Beide 
soorten filteren immers hun voedsel uit de waterkolom en zijn bodembewoners die in zelfgebouwde 
tunnels leven [10]. Anderen denken dan weer dat het succes van de exoot te wijten is aan zijn hogere 
tolerantie tegen de verhoogde temperaturen. Sexton's slijkgarnaal zou bovendien genoeg verschillen 
van Crassicorophium bone llii om samenleven mogelijk te maken [10].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Deze groep van vlokreeften lijkt tolerant te zijn voor veranderingen in het zoutgehalte van het water [1]. 
Mogelijks speelt temperatuur ook een belangrijke rol [11]. Verder is er weinig geweten over de factoren 
die mogelijks een invloed hebben op de verspreiding van deze slijkgarnaal.

Er is niet veel geweten over het effect van de - mogelijke - introductie van Sexton's slijkgarnaal op het 
ecosysteem in onze streken. De mogelijke effecten worden ais laag [14] of verwaarloosbaar [11] geschat.

In het Verenigd Koninkrijk werd een afname van de inheemse Crassicorophium bonellii qeWnVx aan e 
toename van de exoot. Mogelijk lag competitie voor voedsel en plaats aan de basis hiervan [11]. Er v\

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
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echter eveneens aangetoond dat beide soorten kunnen samenleven [10].

Specifieke kenmerken
Sexton's slijkgarnaal leeft in een zelfgebouwde koker van modder die hij vasthecht aan kelp en andere 
grote wieren, sponzen, koralen of artificiële substraten [10]. De soort komt ook voor in zachte 
sedimenten, vanaf de waterspiegel to t op een diepte van ongeveer 50 meter [12].

Het wijfje van Sexton's slijkgarnaal is 5 millimeter lang en is hiermee 1 millimeter groter dan het 
mannetje. Beide geslachten zijn geel-oranje van kleur en hebben kleine ogen [1 ].

Weetjes
Mevrouw Sexton

De wetenschappelijke soortnaam Monocorophium sextonaewas oorspronkelijk Corophium sextoni 
(met mannelijke uitgang -i). De persoon naar wie de soort in 1937 door de taxonoom Crawford werd 
genoemd was echter een vrouw -  E.W. Sexton -  en de soortnaam moest dus volgens de 
taxonomische regels vrouwelijk zijn. De uitgang op - i van "sextoni" werd nadien rechtgezet to t het 
vrouwelijke -ae [15].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Sexton's slijkgarnaal - Monocorophium sextonae. Niet- 
inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. I/UZInform ation 
Sheets, 66. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 4 pp.

VLIZ Alien species consortium : http://w w w .vliz.be/im is/im is.php?m odule=pro iect&pro id=2170 

Lector: Pieter Boets

Online beschikbaar op: h ttp ://w w w .v liz .be /w ik i/L iis t niet-inheemse soorten Belgisch deel Noordzee en aanpalende estuaria
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