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Zuiderzeekrabbetje
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Het Zuiderzeekrabbetje Rhithropanopeus harrisii 
kwam oorspronkelijk enkel voor langs de Amerikaanse 
oostkust, maar kwam naar Europa via transport met 
schepen. De eerste Europese waarnemingen dateren 
al van 1874 uit Nederland. In 1991 werd er voor het 
eerst een levend exemplaar van het Zuiderzee
krabbetje in België waargenomen, meerbepaald in de 
Zeeschelde nabij Antwerpen. Het Zuiderzeekrabbetje 
Is een typische soort voor zoete en brakke wateren en 
voelt zich dan ook thuis In onze riviermondingen. Het 
Is een predator van allerlei ongewervelden.
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Wetenschappelijke naam
Rhithropanopeus harrisii (Go u ld, 1841 )

Oorspronkelijke verspreiding
Het Zuiderzeekrabbetje kwam oorspronkelijk enkel vooraan de oostkust van Noord-Amerika, van Nova 
Scotia in Zuidoost-Canada to t aan Mexico. Dit krabbetje leeft op een diepte van O to t 8 meter op 
bodems bedekt meteen dun laagje klei o f modder, houtafval, plantaardig materiaal en schelpresten die 
gebruikt worden om zich te verbergen. Soms worden ook holen in de klei gegraven [1].

Eerste waarneming in België
In 1985 is voor het eersteen dood exemplaar en iets later in dat jaar een schaarpoot van dit krabbetje 
gevonden ter hoogte van Doei, In het brakke stroomgebied van het Schelde-estuarium [2]. Twee jaar 
later, in 1987, werd op dezelfde plaats nog eens een schaarpoot gevonden [1]. Het was echter pas in 
1991 dat de eerste levende individuen gesignaleerd werden In het koelwater van de kerncentrale van 
Doei [3].

Verspreiding in België
Sinds 1991 wordt het Zuiderzeekrabbetje meermaals aangetroffen, ofwel ter hoogte van Doei, ofwel aan 
de overzijde van de Zeeschelde te Lillo [4,5,6]. Daarnaast zijn er meldingen uit het gematigd zout 
gedeelte van het Schelde estuarium in 1996 en 1997 [7]. Later, in 2004 nabij Lilo [8] en eind 2007 nabij 
Doei [9], werd dit krabbetje opnieuw In de Zeeschelde gemeld.

In het Kanaal Gent-Terneuzen is er sinds 1999 een permanente gevestigde popula tie-d ie  zich uitstrekt 
van het centrum van Gent tot aan de grens met Nederland -  aanwezig [10].

Het Zuiderzeekrabbetje werd In 2009 eveneens aangetroffen rond de haven van Nleuwpoort [11].
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Verspreiding in onze buurlanden
In de tweede helft van de vorige eeuw, in 1874, werd het Zuiderzeekrabbetje voor het eerst in 
Nederland aangetroffen en werd er toen verkeerdelijk beschreven ais een nieuwe soort voor de 
wetenschap met de naam Pilumnus tridentatus. Het duurde nog to t 1949 vooraleer men vaststelde dat 
het om het uit Noord-Amerika afkomstige krabbetje Rhithropanopeus harrisii ging [1],

In 1874 was dit krabbetje al algemeen in het brakke zuidelijk deel van de Zuiderzee, vandaar ook zijn 
Nederlandse naam. In die tijd was de Zuiderzee nog niet afgesloten van de Noordzee, waardoor het 
noordelijk deel zouter was dan het zuidelijk deel en moeilijk leefbaar voor deze exoot. Ook in andere 
rivieren en meren in Noord-Holland, Zuid-Holland en Groningen kwam dit brakwaterkrabbetje voor [12].

In 1932 werd de Zuiderzee afgesloten van de Noordzee dooreen dam en veranderde de naam naar het 
nu gekende IJsselmeer. Het zoutgehalte daalde, waardoor het Zuiderzeekrabbetje ook het noordelijke 
deel kon inpalmen, to t deze soort er in 1936 zijn toppunt bereikte. Vanaf dan werd het IJsselmeer te 
zoet en namen de populaties af [12]. In de rest van Nederland kon deze exoot wel standhouden en sinds 
1960 wordt deze soort verspreid teruggevonden in o.a. het Noordzeekanaal (nabij Amsterdam), in 
Zeeland, in het zuiden van Zuid-Holland en in Nijmegen [1 ].

Tot 1936 was dit diertje in Europa buiten Nederland onbekend. Daarna verspreidde de soort zich snel. 
Dit komt waarschijnlijk doordat in die periode de populaties van deze exoot in het IJsselmeer hun 
toppunt bereikten in aantal en zo makkelijk hun areaal konden uitbreiden [1],

Een eerste waarneming in Noord-Duitsland dateert van 1936 [13]. In 1939 werd de soort dan voor het 
eerst waargenomen in het zuiden van Rusland, maar volgens vissers zou de soort daar al aanwezig zijn 
geweest sinds 1936 [12]. Daarna volgde introductie in de Zee van Azov, de Zwarte Zee en de Kaspische 
Zee, Polen [1] en Denemarken [14].

In Frankrijk is het Zuiderzeekrabbetje voor het eerst gemeld in 1953 in het Kanaal van Caen en in 1956 in 
het Kanaal van Tancarville, beide in Normandie [15]. Vervolgens vond men deze soort ook terug in 1957 
in het brakwatergedeelte van de Gironde [16] en in 1968 aan de monding van de Loire, beide in het 
westen van Frankrijk [17].

In Groot-Brittannië wordt d it krabbetje pas recent waargenomen, sinds 1996, en enkel binnen de Cardiff 
Docks, in Zuidwest-Engeland [18].

Momenteel komt het Zuiderzeekrabbetje in Europa voor van de Baltische Zee, langs de Europese 
Atlantische kust (inclusief Groot-Brittannië) tot en met de Middellandse Zee, en in Zwarte Zee [19].

Wijze van introductie
Het is niet gekend hoe het Zuiderzeekrabbetje van Noord- 
Amerika naar Europa is gekomen. Sommigen suggereren 
transport met het ballastwater van schepen of op 
scheepsrompen [20].

Introductie met ballastwater is echter heel onwaarschijnlijk 
daar de eerste Europese melding al van 1874 dateert, toen 
ballastwater weinig of niet gebruikt werd. Voor het begin van 
de 20ste eeuw werden echter wel stenen, zand en modder 
gebruikt ais ballast waarbij verschillende soorten, 
bijvoorbeeld slakken, mee getransporteerd konden worden 
[21 ]. Mogelijks kon dit diertje op deze manier verspreid 
worden.

Verspreiding over de Atlantische Oceaan vastgehecht aan scheepsrompen wordt eveneens in vraag 
gesteld [12].
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Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Deze soort is een alleseter: het Zuiderzeekrabbetje leeft van zowel dode organismen, 
brakwaterpoliepen, wormen, schelpdieren, vlokreeften, zeepissebedden, aasgarnalen, muggenlarven 
ais algen [1]. Hoewel het vrouwtje slechts één broedsel per jaar produceert, kan dit broedsel wel 1280 
to t 4800 eitjes bevatten [22], wat weliswaar niet bijzonder hoog is voor een krab [23].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Deze brakwatersoort kan een brede gradiënt van zoutgehaltes verdragen. Gewoonlijk wordt het 
Zuiderzeekrabbetje gevonden in water van ongeveer 0,1 (zoet) to t 15 PSU (brak) [1], uitzonderlijk werd 
dit diertje aangetroffen In een zoutgehalte van 25 PSU (zout brak) [24]. Ter vergelijking: het zeewater in 
onze Noordzee heeft een gemiddeld zoutgehalte van 35 PSU.

De verspreiding over Europa wordt beïnvloed door de scheepvaart. De larven van het 
Zuiderzeekrabbetje zijn vrijzwemmend en blijven ongeveer 23 dagen in d it stadium [22]. Deze 
krabbetjes kunnen zich dus zowel ais krab of ais larve verplaatsen met het ballastwater. Ook door de 
binnenvaart kan deze soort zich verspreiden tussen estuaria, rivieren en meren, vastgeklampt aan 
scheepsrompen [18].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Het voorkomen van vele individuen van het Zuiderzeekrabbetje kan de waterdoorstromlng In 
Industriële buizen verhinderen [25].

Specifieke kenmerken
Het lichaam (carapax) en de poten van het Zuiderzeekrabbetje hebben een donker grijsgroene kleur, 
waarbij de buitenzijde van de vingers van de scharen wit Is. Door begroeiing met eencellige algen zien 
exemplaren van deze soort er echter eerder donkerbruin tot zwart uit. De vingers van de scharen blijven 
wit: door veelvuldig gebruik krijgen de algen geen kans er te groeien. De vrouwtjes zijn meestal kleiner 
dan de mannetjes en bereiken een breedte tot 2 centimeter. Mannetjes kunnen to t 2,6 centimeter breed 
worden. Het lichaam is breder dan lang, heeft een bolle vorm en is glad. De poten zijn langs de randen 
behaard [1].

Vrouwtjes en mannetjes kunnen niet alleen onderscheiden worden op basis van de grootte. Mannetjes 
hebben eveneens grotere schaarpoten en een smal driehoekig achterlijf (abdomen, opgeplooid naar de 
buikzijde van de krab toe) met zeven segmenten waarvan er drie vergroeid zijn. Bij vrouwtjes Is dit 
achterlijf breed ovaal en zijn er geen vergroeide segmenten. Dit achterlijf is bij belde geslachten langs 
de randen behaard [1].

Zuiderzeekrabbetje voor wetenschappers, zwart krabbetje voor vissers

Vissers hebben het vaak over het 'zwart krabbetje' in plaats van het Zuiderzeekrabbetje. Dit komt 
omdat dit diertje vrijwel altijd donkerbruin to t zwart is wanneer het in onze streken teruggevonden 
wordt. Deze kleurwljzlglng wordt veroorzaakt door begroeiing met algen [1].

Weetjes
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Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Zuiderzeekrabbetje - Rhithropanopeus harrisii. Niet-inheemse 
soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. I/U ZInform ation Sheets, 72. 
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 5 pp.

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

Lector: Cédric d'Udekem d'Acoz

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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