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

Jenkins' waterhoren

Bron: Wikipedia

Jenkins' waterhoren Potamopyrgus antipodarum  
komt oorspronkelijk uit Nieuw-Zeeland, maar 
werd omstreeks 1859 naar Europa gebracht in 
vaten met drinkwater. Bij het wassen of hervullen 
van deze vaten moeten de kleine slakjes erin ge
slopen zijn. In 1927 werden in de Schelde ter 
hoogte van Antwerpen de eerste exemplaren van 
Jenkins' waterhoren in België gevonden. De soort 
komt voor in zoet tot lichtbrak water. Jenkins' wa
terhoren kan zich zeer snel door parthenogenese 
ongeslachtelijk voortplanten. De soort voedt zich 
met jonge oesters en maakt zich daardoor niet 
echt geliefd bij oesterkwekers.

Wetenschappelijke naam
Potamopyrgus antipodarum  (J.E. Gray, 1843)

Oorspronkelijke verspreiding
Jenkins' waterhoren Is van oorsprong aanwezig In zoetwaterhabltats In Nieuw-Zeeland [1,2].

Eerste waarneming in België
Jenkins' waterhoren werd voor het eerst In België waargenomen op 26 maart 1927 In de Schelde nabij 
Antwerpen [3].

Verspreiding in België
Hoewel Jenkins' waterhoren bij ons algemeen aan te treffen Is In zoet water [4], onder andere In de 
grachten en vijvers van het Provinciaal Groendomeln Prinsenpark te Retie (provincie Antwerpen) [5], 
werd de soort In deze niet-inheemse soortenlijst opgenomen omdat hij ook In ons studiegebied aan te 
treffen Is.

Jenkins' waterhoren komt Immers bij ons voor In de Zeeschelde [6,7] en sinds 1999 In het Kanaal Gent- 
Terneuzen [8]. Ook op verschillende brakwaterlocatles In de Zwlnstreek [9] en de polders [4] werd deze 
slak aangetroffen.

Verspreiding in onze buurlanden
Jenkins' waterhoren werd vanuit Nieuw-Zeeland eerst In Australië geïntroduceerd. Vanuit Australië of 
Tasmanlë werd dit slakje naar Europa gebracht, waar het voor het eerst waargenomen werd In het 
estuarium van de Thames in 1859. Het verspreidde zich van hieruit verder en tegen 1920 had Jenkins'
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waterhoren heel Groot-Brittannië veroverd: van de Shetland-Eilanden in het noorden tot de Scilly- 
Ellanden in het zuiden. De verspreiding In Schotland beperkt zich to t de kustgebieden [10,11,12].

Rond 1900 bereikte deze exoot het Europese vasteland en is er nu wijdverspreid [10]. Het slakje Is voor 
het eerst In Nederland waargenomen in 1913 in een sloot nabij Amsterdam, alhoewel het kan zijn dat 
het er al eerder aanwezig was. Anno 2011 is het een algemene soort In een groot deel van Nederland 
[11 ].

Wijze van introductie
Jenkins' waterhoren kwam vermoedelijk bij ons terecht via 
de scheepvaart [6], meerbepaald ais verstekeling in de 
drinkwatervaten van schepen uit Nieuw-Zeeland. Zo 
bereikte dit slakje Australië en Engeland [11], tussen 1850 
en 1860 [1,2]. De slakjes kwamen waarschijnlijk in het 
Thames-estuarium terecht na het wassen en uitspoelen van 
de vaten [10]. De soort kan echter ook ingevoerd zijn via 
ballastwater of door vasthechtlng op scheepsrompen [13].

Kolonisatie vanuit het Thames-estuarium langsheen de 
Engelse kust gebeurde aanvankelijk traag, verhinderd door 
het zoutgehalte. Wanneer de zoetwatergebieden echter 
bereikt werden, versnelde de kolonisatie aanzienlijk. Jenkins' 
waterhoren verspreide zich aanvankelijk langs grote stromen en kanalen, daarna werden de kleinere 
stroompjes ingenomen [10].

© Tim Worsfold

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Jenkins' waterhoren kan zich heel snel en het hele jaar door ongeslachtelijk (parthenogenetisch) 
voortplanten [14]. De reproductiepiek situeert zich tussen april en augustus [9]. Eén broedsel kan 20 tot 
120 embryo's bevatten en één vrouwtje kan to t wel 230 jongen per jaar voortbrengen. [13]

Deze slakjes kunnen gemakkelijk korte droge periodes overleven. Op een natte ondergrond kunnen ze 
zelfs to t 50 dagen droogte overleven [15] en tolereren de slakjes ook wisselende temperaturen (0 to t 28 
°C, met een maximum tot 43 °C gedurende korte periode). Verder zijn ze niet gevoelig aan 
veranderingen in stroomsnelheden, zuurtegraad o f voedselrijkdom van het water [9]. Ook is er een 
brede tolerantie naar ondergrond toe: de slakjes werden al gevonden op slib, zand, modder, beton, 
straatkeien, vegetatie en grind [13].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Jenkins' waterhoren is een soort van zoet tot licht brak water (0-17,5 PSU, optimaal 5 PSU), maar kan 
zoutgehaltes to t 32 PSU verdragen [9,11,14,16]. Ter vergelijking: het zeewater van de Noordzee heeft 
een zoutgehalte van ongeveer 35 PSU. In zout water is de soort wel minder actief [14], worden er minder 
nakomelingen geproduceerd, en vertraagt de groei van zowel embryo's ais volwassen dieren [17].

Deze slakjes zijn zeer klein (ongeveer 5-6 millimeter), zodat ze makkelijk in de veren of aan de poten van 
watervogels kunnen blijven kleven. Bij het uitzetten van boten of bij het zwemmen kan de mens de 
verspreiding eveneens In de hand werken [15]. Dankzij hun harde schelp kunnen ze zelfs de passage 
door hetdarmstelsel van sommige vogels en vissen overleven [16,18].

Jenkins' waterhoren wordt meestal op of onder stenen en afval teruggevonden [15] en heefteen heel 
gevarieerd dieet bestaande uit algen, blauwwieren, kiezelwieren, bepaalde microben en plantaardig en 
dierlijk afval [13,17]. Jenkins' waterhoren heeft bijna geen natuurlijke vijanden [12]. In Europa is de slak 
geïnfecteerd door een parasitaire worm (Sanguinicola sp., een Trematode) die een negatief effect heeft
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op de groei, de vruchtbaarheid en overleving van de slak. De larven van de worm infecteren de slak ais 
tussengastheer [16].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Begin 1900 veroorzaakte dit slakje verstoppingen in de zoetwatertoevoer van Londen, maar dit 
probleem kon snel worden opgelost door het plaatsen van filters [10].

Vandaag is Jenkins'waterhoren in sommige regio's (niet in België) een echte invasieve soort [1,15,18]. 
Op sommige plaatsen heeft dit slakje grote populaties uitgebouwd en kan het to t 97 % van de biomassa 
van ongewervelden uitmaken, wat betekent dat er 3 to t 4 miljoen individuen per vierkante meter 
aanwezig zijn. Hierdoor treden ze in competitie met andere soorten in het zoete en brakke water waar 
ze voorkomen [17].

In zulke aantallen consumeren deze waterhorens een groot deel van de geproduceerde primaire 
productie (tot 75 %) en maken ze het veel andere dieren moeilijk. Ze kunnen de dynamiek van het 
ecosysteem beïnvloeden en een negatief effect hebben op dieren hoger in de voedselketen [15,18]. Zo 
kunnen ze bijvoorbeeld de vispopulatie negatief beïnvloeden doordat ze andere prooidieren verdrijven. 
De slakjes zelf zijn een arme of zelfs onverteerbare voedselbron voor vissen; vissen met deze slakken in 
hun maag zijn vaak in slechte conditie. [13]

Er zijn al manieren bedacht om de introductie van Jenkins' waterhoren tegen te gaan. Waterrecreanten 
dienen hun materiaal van het slakje te ontdoen door het uit te drogen, te verhitten, te bevriezen, te 
wassen of aan een chemische behandeling ten onderwerpen [13]. Men kan bijvoorbeeld zwemgoed 
wassen of bevriezen en de onderkant van boten of visgerief behandelen met producten. Dit is 
preventief, want eens de soort zich vestigt, is hij moeilijk te controleren [15].

Studies in de Verenigde Staten toonden aan dat biologische controle via een parasiet een mogelijkheid 
kan zijn om dit slakje te bestrijden. Andere methoden die efficiënt bleken ter verwijdering van Jenkins' 
waterhoren hielden drooglegging, chemische behandeling en het gebruik van vuurwerpers in [13].
Deze laatste methoden zijn uiteraard weinig specifiek...

Specifieke kenmerken
Een populatie van Jenkins' waterhoren kan volledig bestaan uit vrouwtjes die zich ongeslachtelijk 
voortplanten of bestaan uit een mix van exemplaren die zich geslachtelijk en exemplaren die zich 
ongeslachtelijk voortplanten. Ook werden er exemplaren waargenomen die mannelijke en vrouwelijke 
voortplantingsorganen bezitten (hermafrodiet) [19]. Bij de vrouwtjes die zich ongeslachtelijk 
voortplanten (parthenogenese; door het ontwikkelen van onbevruchte eitjes to t volwassen vrouwtjes) 
zijn de voortplantingsorganen gereduceerd. De embryo's ontwikkelen zich in de broedzak en verlaten 
hier ook reeds het ei, de dieren zijn dus ovovivipaar [9,14].

De grootte, vorm en versiering van de schelp is zeer variabel. Deze 
variabiliteit wordt deels verklaard doordat de soort zich via 
parthenogenese kan voortplanten. Door ongeslachtelijke 
voortplanting kunnen clónale afstammingslijnen ontstaan, die vele 
generaties doorlopen zonder (of met geringe) uitwisseling van 
genetisch materiaal. Door een gebrekkige genetische uitwisseling 
kunnen verschillende lijnen sneller uit elkaar evolueren en er 
verschillend gaan uitzien. Bij volwassen dieren is de schelp 3-11 
millimeter (typisch 5-6 millimeter) en heeft deze 4 to t 8 rechts- 
draaiende windingen. Het oppervlakvan de schelp kan glad zijn of is 
bezet met stekels. Het slakje kan zijn huisje afsluiten met een 
dekseltje (het operculum), dit is half doorzichtig, met een kleur die 
varieert van geei, grijs tot bruin. Het lichaam van de slak is grijs 
gestippeld, de kop is donker gekleurd [14,17].
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Weetjes
Toekomstig testorganisme?

Men zou de soort in de toekomst ais testorganisme willen gebruiken om in het laboratorium de 
hormonenverstorende effecten van bepaalde chemische stoffen te kunnen meten. Het hormonaal 
stelsel van slakken is redelijk uniek voor ongewervelden en vertoont gelijkenissen met dat van 
gewervelden. In de toekomst kan deze soort een alternatief bieden voor het testen op gewervelde 
dieren zoals ratten, honden en apen [20].

(Super)sne//e slak?

Jenkins' waterhorens kunnen zich voortbewegen met een snelheid van meer dan 1 meter per uur
[17]. Ais we dit vergelijken met een tuinslak, waarvan de gemiddelde snelheid 0,03 m/uur bedraagt, 
dan glijdt Jenkins'waterhoren wel heel snel vooruit [21]. De hoogste snelheid van een slak die ooit 
werd gemeten ligt echter nog een stuk boven die van Jenkins' waterhoren en loopt op tot 10,8 m/ 
uur; hierbij stelt de snelheid van Jenkins' waterhoren dan weer niet veel voor. De mens stapt 
gemiddeld aan 3,6 km/uur en dus 3600 keer zo snel ais Jenkins' waterhoren [22].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Jenkins' waterhoren - Potamopyrgus antipodarum. Niet- 
inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information 
Sheets, 40. 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: Thierry Backeljau
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