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De Japanse dansmug Telmatogeton japonicus was 
oorspronkelijk enkel bekend van de Japanse kus
ten en Hawaï. Internationale scheepvaart is er 
waarschijnlijk voor verantwoordelijk dat deze soort 
zich heeft uitgebreid naar het Europese en het 
Atlantisch gedeelte van de Noord-Amerikaanse 
kust. Deze exoot werd in 2004 voor de eerste keer 
in Belgische wateren waargenomen, op boeien 
vóór de kust. De larven van de Japanse dansmug 
groeien in kokers, vastgehecht aan harde onder
gronden vanaf het bovenste gedeelte van het 
intergetijdengebied tot de spatzone. De wind
molenparken langsheen de Europese kusten 
vormen een ideale niche voor deze soort: op de 

|k funderingen van sommige windturbines groeien 
tot 4000 larven per vierkante meter.

Wetenschappelijke naam
Telmatogeton japonicus Tokunaga, 1933

Oorspronkelijke verspreiding
Het oorsprongsgebied van de Japanse dansmug situeert zich ter hoogte van Japan en Hawaï. Mogelijk 
behoren ook andere delen van de Stille Oceaan -  zoals Australië -  to t haar natuurlijk 
verspreidingsgebied [1,2,3].

Eerste waarneming in België
De aanwezigheid van de Japanse dansmug in België werd voor het eerst vastgesteld in 2004. Deze 
exoot kwam toen al heel algemeen voor op signalisatieboeien voor onze kust [4].

Verspreiding in België
De Japanse dansmug komt bij ons voor in hoge densiteiten op boeien, zowel nabij de kust ais in open 
zee [4]. Niet lang na de bouw van windturbines in het Belgisch deel van de Noordzee, werden deze 
eveneens gekoloniseerd [5]. De soort kan ook gevonden worden op de wanden van schepen, maar 
komt slechts zeer uitzonderlijk voor op de harde substraten in Belgische havens, op strandhoofden of 
op dijken [6].

Verspreiding in onze buurlanden
De eerste Europese waarneming van de Japanse dansmug dateert van 1963 nabij Kiel in Noord- 
Duitsland. De soort werd toen onterecht ais een nieuwe soort voor de wetenschap beschreven onder de 
naam Telmatogeton remanei[7]. Bij een volgende waarneming in 1977 in de Baai van Gdansk in Polen
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werd opnieuw dezelfde fout gemaakt. Deze keer werd de dansmug Telmatogeton gedanensis gedoopt 
[8].

Langs de rotsige westkust van Ierland viste men in 1999 resten van de Japanse dansmug (vooral 
vervellingen van de poppen, maar ook enkele resten van volwassen muggen) uit het water [9].

In 2003 werd de Japanse dansmug gesignaleerd ter hoogte van het Deense windmolenpark Horns Rev, 
waar zij sinds 2004 prominent aanwezig is. Hier kunnen op sommige locaties meer dan 4000 
exemplaren per m2 waargenomen worden [10]. De populaties van deze dansmug volgen de opmars van 
de Europese windmolenparken op de voet, met ais resultaat dat de soort anno 2011 aangetroffen wordt 
langs de Britse, Ierse, Belgische, Nederlandse, Duitse, Poolse, Zweedse, Finse, Noorse en IJslandse kusten 
[3,11,12],

Wijze van introductie
Gezien de locatie van de eerste waarneming in Europa (in het kanaal van Kiel, Noord-Duitsland), 
ontstond al snel het vermoeden dat scheepvaart verantwoordelijk is voor de introductie van de Japanse 
dansmug in Europa. Doordat de kokers met larven zich kunnen vasthechten aan scheepsrompen, 
kunnen ze zich ook gemakkelijk verder verspreiden [1,5,6,13].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Wanneer nieuwe artificiële habitats - zoals windturbines of signalisatieboeien, in zee geplaatst worden - 
zijn er niet noodzakelijk inheemse soorten aanwezig die deze nieuwe substraten efficiënt weten te 
koloniseren. Op dergelijke habitats is de kans groter dat een geïntroduceerde soort competitiever zal 
blijken dan de inheemse soorten [14]. De larven van de Japanse dansmug domineren in hun nieuwe 
leefomgeving het bovenste gedeelte van het getijdengebied en de spatzone, die hier net boven ligt 
[3,14]. In de Belgische wateren groeien er in deze zones groen wieren [14], die een goede voedselbron 
voor deze larven blijken te zijn [15,16].

Bovendien is de Japanse dansmug aangepast aan zware, sterk variërende omstandigheden en een 
intense eutrofiëring (een overmaat van nutriënten in het zeewater). Deze laatste eigenschap zou 
geholpen hebben bij de kolonisatie van de geëutrofieerde Baltische Zee [3].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
De Japanse dansmug heeft een hard substraat nodig om haar 
eitjes aan vast te hechten in de spatzone. Denk hierbij aan 
scheepswanden, boeien, pilonen van olieplatforms en 
windmolenparken, rotskusten en dijken [1,17]. De bouw van 
artificiële constructies draagt dan ook aanzienlijk bij to t de 
verspreiding van de soort [1,3]. In Nederland bevordert de 
constructie van strandhoofden de verspreiding van de Japanse 
dansmug [17].

De soort komt vooral voor in het mariene milieu, al komt deze 
dansmug in de Finse Golf ook voor in het brakwater milieu met 
een zoutgehalte beneden 4 PSU [11]. Ter vergelijking: het 
zeewater van de Noordzee heeft een zoutgehalte van 
ongeveer 35 PSU.
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Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Lokaal maakt deze niet-inheemse dansmug in Nederland een belangrijk deel uit van het menu van 
strandlopers en steenlopers [17]. Vooral in de winter, wanneer weinig ander voedsel voorhanden is, zou 
de bijdrage van deze exoot aan hun dieet belangrijk zijn. Ook werd waargenomen dat trekvogels 
foerageren op Japanse dansmuggen [3].

Minder wenselijk is de dominantie van deze soort. In de specifieke habitat waar deze dansmuggen in de 
Belgische Noordzee voorkomen (de spatzone op boeien en windturbines), vormt deze soort bijna 
monoculturen [14]. Het blijft echter een vraag of er wel inheemse soorten zijn die in de artificiële 
offshore substraten een geschikte leefomgeving kunnen vinden [18].

Samen met vele andere vastgehecht levende organismen, maakt de Japanse dansmug deel uit van de 
zogenaamde aangroeigemeenschap [5]. Aangroei kan diverse substraten aantasten en zelfs 
economische schade toebrengen. Het voorkomen van aangroei op scheepsrompen door een 
behandeling met een aangroeiwerende verf kost heel wat geld [19]. Bovendien brengen vele van deze 
verven schade toe aan het ecosysteem.

Specifieke kenmerken
De Japanse dansmug behoort to t de mariene dansmuggen. De larven 
groeien op in kokers die vastgehecht zijn aan vaste substraten in het 
bovenste intergetijdegebied en de spatzone, waar ze zich onder 
andere voeden met g roen wieren en blauwwieren (cyanobacteriën)
[3,16]. De larven worden to t 10 millimeter groot waarna een pop van 
maximum 6,5 millimeter gevormd wordt, waaruit na 2-3 dagen een 
volwassen mug ontstaat [8,16].

De volwassen mug leeft slechts 4 dagen [11 ]. Ze kan vliegen, maar net 
ais verwante dansmuggen is ze veel behendiger in het lopen. Zo 
vouwt deze dansmug haar vleugels in rust naar elkaar toe, waardoor 
de poten vrij kunnen bewegen [20]. De volwassen exemplaren komen 
vooral voor op harde substraten nabij de waterrand, waar het 
opspattende water van brekende golven hen niet lijkt te deren, zelfs 
niet tijdens het paren [13].

Deexuvia (vervellingshuiden) -  achtergelaten nadat de volwassen
mug uit de pop verschijnt -  van de Japanse dansmug kan men van
andere soorten onderscheiden doordat ze doorschijnend zijn en
slechts 8 (in plaats van 9) achterste segmenten hebben [11]. Foto boven: larven. Foto onder: pop
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Weetjes
Niet alle muggen steken

Dansmuggen zijn in feite onschuldige beestjes en steken niet. In tegenstelling to t o.a. steekmuggen 
(Culicidae) hebben de dan smug wijfjes immers geen bloedmaaltijd nodig om eitjes te kunnen leggen 
[21 ].

Het rif-effect in de zuidelijke Noordzee

De bodem van de Zuidelijke Noordzee bestaat hoofdzakelijk uit zachte substraten (zand en slib). Met 
de bouw van windturbines wordt in de Zuidelijke Noordzee naast deze natuurlijke zandbodems een 
bijkomende artificiële harde ondergrond geïntroduceerd, zowel op de bodem ais in de waterkolom. 
Doordat harde ondergronden er zo zeldzaam zijn, kan de introductie ervan mogelijk gevolgen
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hebben op het ganse ecosysteem. Op deze harde ondergrond kunnen vele soorten, die op zandige 
bodems niet of nauwelijks voorkomen, beter gedijen. Zo zorgt de introductie van windturbines 
rechtstreeks voor een verhoging van de biodiversiteit, door ecologen het rif-effect genoemd [5,14].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011 ). Japanse dansmug - Telmatogeton japonicus. Niet-inheemse 
soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 73. 
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: Bob Rumes & Francis Kerckhof
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