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

Rugstreepsteurgarnaal
Het oorspronkelijk verspreidingsgebied van de rug- 

! streepsteurgarnaal Palaemon macrodactylusz\)x\ de 
¡Kpres, riviermondingen langs de kusten van Japan, China en 

' Korea. Via transport in het ballastwater van schepen 
’ zou de soort naar Europa gekomen zijn. De rugstreep

steurgarnaal werd in België voor de allereerste keer 
gp ro f waargenomen in 1998 in de het Kanaal Gent-

Terneuzen, ter hoogte van de Nederlandse grens. Later 
bleek de soort ook aanwezig in de Zeeschelde nabij 

i Doei, de jachthaven van Zeebrugge, de Spuikom van 
Oostende, in het IJzer-estuarium en werden zelfs exem
plaren gevonden op het strand van Heist. Deze exoot 

I verdraagt grote schommelingen in temperatuur en 
© Peter H. van Bragt zoutgehalte en komt doorgaans voor op beschutte 

plekjes.

Wetenschappelijke naam
Palaemon macrodactylus Rathbun, 1902

Oorspronkelijke verspreiding
Het oorspronkelijk verspreidingsgebied van de rugstreepsteurgarnaal Palaemon macrodactylusligt in 
de noordwestelijke Stille Oceaan, waar de soort voorkomt langs de kusten van Japan, China en Korea [1]. 
Deze exoot komt doorgaans voor op beschutte plekjes, vooral in estuaria [2].

Eerste waarneming in België
De eerste publicatie over de aanwezigheid van de rugstreepsteurgarnaal in België betrof exemplaren 
die op 12 juni 2004 aangetroffen werden tussen de pontons in de jachthaven van Zeebrugge [3]. Bij het 
herbekijken van stalen die door de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) verzameld werden, bleek echter 
dat de rugstreepsteurgarnaal reeds in 1998 in het Kanaal Gent-Terneuzen, nabij de Nederlandse grens 
aanwezig was [4].

Verspreiding in België
In november 1998 werd de soort in ons studiegebied aangetroffen nabij Walsoorden langs de 
Nederlandse Westerschelde [2]. Het duurde echter tot 5 december 2002, voordat deze soort over de 
grens met België, in de Zeeschelde ter hoogte van Doei werd aangetroffen [5]. De soort werd later ter 
hoogte van Doei en Fort Liefkenshoek opnieuw aangetroffen [5,6].

In 2004 is deze exoot langs de kust ook aangetroffen rond pontons in de jachthaven van Blankenberge
[2], tussen de pontons in de jachthaven van Zeebrugge [3], in het IJzer-estuarium te Nieuwpoort en in 
deOostendse Spuikom [2]. Latere waarnemingen volgden elkaar op in zowel de jachthaven van 
Zeebrugge ais op het strand van Heist [7,8].
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In het Kanaal Gent-Terneuzen breidde de soort zijn verspreidingsgebied langzaam stroomopwaarts uit 
en kan hij vanaf 2003 ook in Gent worden aangetroffen [4].

Verspreiding in onze buurlanden
Na uitbreiding vanuit Japan, China en Korea naar de west- en oostkust van de Verenigde Staten van 
Amerika en de kust van Argentinië bereikte de rugstreepsteurgarnaal in 1992 Europa, waar de soort 
voor het eerst in het Theems-estuarium (Groot-Brittannië) werd aangetroffen [9]. De soort breidde zijn 
verspreidingsgebied hier uiten kon vanaf 2001 in de estuaria van Orwell en Steur (in het Westen van 
Groot-Brittannië) aangetroffen worden. Het feit dat men hier vaak eierdragende wijfjes waarnam - 
gaande van 12% tot zelfs 100% van de wijfjes - duidt op permanente vestiging in deze streken [9,10].

Momenteel komt dit diertje in Nederland voor in het Noordzeekanaal, de Nieuwe Waterweg en de 
Oosterschelde rond de Zeelandbrug en Wemeldinge [2]. Verder is de soort algemeen in het Veerse 
Meer, de Grevelingen en in het Waddengebied (Harlingen, Lauwersoog en Eemshaven) [11,12].

In Frankrijk is deze exoot in 1998 voor het eerst aangetroffen in het Gironde-estuarium. De soort bleek in 
bepaalde delen van het estuarium heel algemeen. Ook hier werden vaak eierdragende vrouwtjes 
waargenomen [13] en de soort wordt hier anno 2011 ais gevestigd beschouwd [14]. De soort is in 
Frankrijk ook aan te treffen in het Seine-estuarium (sinds 2006) [15].

In mei 1999 werd deze garnaal gevangen in Spanje [16], waar hij anno 2011 in het Guadalquivir- 
estuarium ais gevestigd beschouwd wordt [14]. De rugstreepsteurgarnaal is onder andere ook aan te 
treffen in de Zwarte Zee (sinds 2002) [17] het Wezer- en het Hooksiel-estuarium (in Duitsland, sinds 
2004) [18]. Er wordt voorspeld dat de soort spoedig ook de Baltische Zee zal koloniseren [18].

Wijze van introductie
Volgens een aantal onderzoekers is de verspreiding van de rugstreepsteurgarnaal sterk gekoppeld aan 
de internationale scheepvaart, gezien dit diertje in hogere densiteiten voorkomt in havens waar veel 
buitenlandse transportschepen aanmeren, bijvoorbeeld het Noordzeekanaal, de haven van Zeebrugge 
of de Westerschelde. Op plaatsen waar dit niet het geval is zoals de Oosterschelde - waar geen 
internationale handel via scheepvaart optreedt maar zich wel belangrijke mossel- en oesterkweekcentra 
bevinden - komt de soort minder voor. Hierdoor is er een sterk vermoeden dat deze exoot de wereld 
wordt rondgeleid via ballastwater in schepen en niet via de import van oesterzaad [2].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
De eigenschap om zich aan te passen aan een breed spectrum 
van omgevingsfactoren - zoals wisselende temperatuur, 
zoutgehalte en zuurstofconcentratie - draagt bij tot het succes 
van de rugstreepsteurgarnaal [19]. Bovendien dragen de 
vrouwtjes veel eitjes - van 100 to t 2800 eitjes per vrouwtje per 
broedsel - waarbij het aantal eitjes afhankelijk is van de 
grootte van het vrouwtje. Er worden twee broedsels per jaar 
gelegd [10].

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 {Alteromonassp) aanwezig die een 

© Marco Faasse (www.acteon.nl) specifieke chemische stof produceren om de ziekte
verwekkende schimmel te verdringen, waardoor meer eitjes 
kunnen overleven [20].
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Factoren die de verspreiding beïnvloeden
De mondiale verspreiding van de rugstreepsteurgarnaal zal meer dan waarschijnlijk verder bespoedigd 
worden door de intercontinentale scheepvaart [2],

De capaciteit om sterk wisselende omgevingsomstandigheden (temperatuur, vervuiling, zoutgehalte, 
zuurstofgehalte) te tolereren bevordert de definitieve vestiging van de soort na een toevallige 
introductie [19], 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 [10], Deze exoot komt zelfs voor in zoutgehaltes van slechts 1 of 2 PSU, wat bijna overeenkomt 
met zoetwater [21 ]. Ter vergelijking: het zeewater in onze Noordzee heeft een zoutgehalte van 
ongeveer 35 PSU.

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Aan de Pacifische kust van de Verenigde Staten kent de rugstreepsteurgarnaal weinig to t geen 
competitie van andere Palaemonidae (= garnalen behorende tot dezelfde familie ais de 
rugstreepsteurgarnaal). Hierdoor kunnen ze met hoge snelheid veel nieuwe geschikte gebieden gaan 
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, maar ook de ruimte moeten delen 
met de oorspronkelijk aanwezige Palaemonidae, wat leidt to t competitie met inheemse soorten [2],

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 
belemmeren [22],

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 [12], De kleur van deze garnaal is 
rood- tot bruin- of groen- tot blauwgroen
achtig [2], Het kenmerkende kleurpatroon 
vervaagt echter snel wanneer de dieren in 
een aquarium gehouden worden [3], 
Opmerkelijk is het ontbreken van de verticale 
lijntjes die de gewone steurgarnaal Palaemon 
elegans en de gezaagde 

© Marco Faasse (www.acteon.nl) steurgarnaal Palaemon
serratustyperen [11 ]. 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 [2],

Boven, schematische tekening van een steur
garnaal, met aanduiding van het rostrum (rood) 

Midden, rostrum van de rugstreepsteurgarnaal 
Palaemon macrodactylus 

Onder, rostrum van de langneussteurgarnaal 
Palaemon longirostris 

¿fro/7. D'Udekem d'Acoz eta i  - 2005 [2]

Net zoals bij Crangon soorten, (bv. "onze" grijze garnaal 
Crangon crangon) wordt het vrouwtje van de 
rugstreepsteurgarnaal groter dan het mannetje. In een studie 
in Groot-Brittannië varieerde de lengte van de mannetjes 
tussen 2,5 en 3,5 centimeter en dat van de vrouwtjes tussen 
2,5 en 7 centimeter. Grotere vrouwtjes droegen doorgaans 
ook meer eitjes [10],
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Het dieet van steurgarnalen bestaat over het algemeen uit kleine dierlijke organismen (75 to t 93 %), met 
daarnaast ook plantenresten [23].

Weetjes
's Nachts is de kust veilig
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 wateroppervlak 
[10]. De verborgen levenswijze (overdag) bemoeilijkt de studie van de geografische verspreiding van 
de soort.

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Rugstreepsteurgarnaal - Palaemon macrodactylus. Niet- 
inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. I/UZInform ation 
Sheets, 34. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 5 pp.

VLIZ Alien species consortium: http://www.vliz.be/imis/imis.php?module=proiect&proid=2170 

Lector: Sammy De Grave
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