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

Langsprietroeipootkreeft
Hoewel het langsprietroeipootkreeftje Acartia 
(Acanthacartia) tonsa vóór zijn introductie in Europa 
enkel terug te vinden was in de Indo-Pacifische regio 
en langs de oostkust van de Verenigde Staten, is de 
exacte herkomst van dit diertje toch onbekend. Deze 
kreeftachtige raakte via transport in ballastwater van 
schepen tot in Europa, waar de eerste melding dateert 
van 1916. In 1952 werd de soort voor het eerst bij ons 
waargenomen in de Zeeschelde. Later, in dejaren zes
tig, kwamen ook meldingen binnen vanuit de Oos- 
tendse Spuikom. De soort gedijt zowel in zoute ais 
brakke wateren en kan in competitie treden met in
heemse planktonsoorten. Een deel van het succes van 
deze exoot is te danken aan de productie van rusteie-and Oceans Canada, Moira Galbraith

Wetenschappelijke naam
Acartia (Acanthacartia) tonsa Dana, 1849

Oorspronkelijke verspreiding
De oorspronkelijke herkomst van het langsprietroeipootkreeftje is niet gekend, maar de soort kwam -  
vóór zijn introductie in Europa -  wel voor in de Indo-Pacifische regio en langs de oostkust van de 
Verenigde Staten [1],

Dit diertje zwemt vrij in de waterkolom en maakt er deel uit van het zogenaamde dierlijk plankton 
(=zoöplankton). Het is een typische estuariene soort, die ook in het mariene milieu kan gedijen [2].

Eerste waarneming in België
In 1952 is het langsprietroeipootkreeftje voor het eerst waargenomen nabij Lillo in de Zeeschelde [3].

Verspreiding in België
Later, in 1960 en 1961, werd de soort ook gesignaleerd in de Spuikom van Oostende [4]. In de loop van 
dejaren tachtig was dit roeipootkreeftje er zelfs dominant [5]. In het Schelde-estuarium is de soort sinds 
dejaren 1960 vooral in de zomer dominant aanwezig in het zoutwater traject [6,7].

Verspreiding in onze buurlanden
Op 8 april 1925 werden voor het eerst exemplaren van het langsprietroeipootkreeftje aangetroffen in 
het kanaal tussen Caen en het Engels Kanaal, op zo'n 100 meter van Ouistreham (Noordwest-Frankrijk) 
[8]. In de daaropvolgende jaren werd de soort ook in andere Europese landen in grote aantallen 
aangetroffen. Zo ook begin jaren 1930 in de Duitse rivier de Viezer (tussen Bremen en Bremerhaven) en 
de Nederlandse Zuiderzee. De grote aantallen waarin deze exoot telkens werd waargenomen, deed
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vermoeden dat de soort er reeds eerder voorkwam. Om dit vermoeden te bevestigen, werd er in oude 
collecties van planktonstalen uit de Nederlandse Zuiderzee op zoek gegaan naar het langsprietroei
pootkreeftje. Het materiaal van oudste staal waarin exemplaren werden teruggevonden, werd 
verzameld tijdens augustus en september 1916. Ouder materiaal - verzameld vóór juni 1912 - bleek 
geen enkel langsprietroeipootkreeftje te bevatten. Spijtig genoeg ontbraken er stalen voor de periode 
tussen juni 1912 en augustus 1916 waardoor het precieze jaar waarop het langsprietroeipootkreeftje in 
de Nederlandse Zuiderzee geïntroduceerd werd niet kan achterhaald worden [9].

Vanaf het einde van dejaren 70 komt het langsprietroeipootkreeftje voor in brakke wateren langsheen 
de Europese kusten van Normandie (Frankrijk) to t de golf van Finland in de Baltische Zee [10,11], Meer 
zuidelijk werd in dejaren 1980 hetTarsus-estuarium in Portugal bereikt en sinds 1998 komt de soort ook 
voor in het Guadalquivir-estuarium (Zuid-Spanje) en zelfs in de omringende vijvers [12].

Sinds het begin van dejaren 1970 komt de soort ook voor in de Zwarte Zee, en sinds 1985 in het 
Middellandse Zeegebied [13].

Wijze van introductie
Hoogstwaarschijnlijk vond de introductie plaats via transport in het ballastwater van schepen [8].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Omdat de soort goed aangepast is aan hoge watertemperaturen is het langsprietroeipootkreeftje vaak 
één van de dominante soorten in het plankton tijdens de zomermaanden [6,14]. Bovendien bevinden 
zich in onze estuaria vooral kleinere voedseldeeltjes die door grazers -  zoals het langsprietroei
pootkreeftje -  makkelijk kunnen opgegeten worden [15]. De soort verdraagt ook verminderde 
zuurstofconcentraties, wat vaak voorkomt op locaties met weinig to t geen waterstroming [14].

Een deel van het succes van deze exoot is te danken aan de productie van rusteieren - in het Engels 
'diapause eggs' of 'resting eggs' genoemd - met een heel stevige, beschermende wand. Deze rusteieren 
worden gevormd bij ongunstige milieuomstandigheden - zoals een temperatuursdaling -  waarna ze 
naar de bodem zinken. Ze blijven daar tot de condities verbeteren, waarna ze uitkomen en uitgroeien 
to t vrijzwemmende langsprietroeipootkreeftjes [16]. Daarenboven kunnen de rusteieren 
getransporteerd worden met het ballastwater [1].

Ook volwassen roeipootkreeftjes kunnen naar nieuwe locaties gebracht worden met het ballastwater 
van schepen [8] of lokaal verspreid worden met de heersende stromingen.

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Langsprietroeipootkreeftjes verdragen een brede waaier aan zoutgehaltes. Zo gedijt deze exoot goed in 
zowel zoute, brakke ais bijna zoete milieus [2,17].

Bij temperaturen boven 20 °C is de soort het actiefst, wat de verspreiding van deze roeipootkreeftjes in 
warmere gebieden -  en in water waarvan de temperatuur door industriële activiteiten kunstmatig 
verhoogd is -  ten goede komt [7]. Bij meer gematigde to t lage temperaturen blijkt de verspreiding van 
de soort beperkt tot iets minder zoute milieus, met zoutgehaltes van minder dan 33 PSU [10]. Ter 
vergelijking: het zeewater in de Noordzee heeft een zoutgehalte van ongeveer 35 PSU.

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Seizoenaal - wanneer het water warmer wordt - komt deze exoot in grote aantallen voor. In zowel de 
Ooster- als de Westerschelde werd een dergelijk effect al aangetoond: in de zomer vervangt het 
langsprietroeipootkreeftje er een andere soort roeipootkreeft Eurytemora affinis\£>,\A\
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Specifieke kenmerken
Om deze roeipootkreeft te bestuderen, heb je een microscoop nodig. De vrouwtjes meten namelijk 
slechts 1,5 millimeteren de mannetjes maximaal 1 millimeter [18].

Het lichaam is worstvormig en bestaat uit twee delen. Het meest opvallende deel is de 'céphalothorax', 
bestaande uit de kop en het borststuk. Deze céphalothorax is afgerond aan de voorzijde, draagt 2 paar 
antennes en een aantal monddelen op de kop en 5 paar poten aan de borst. Het eerste paar antennes is 
veel langer dan het tweede paar. Het andere deel - de buik of het 'abdomen' - is sterk verkort, tot slechts 
één vierde van de kop en het borststuk [17].

Weetjes
Ontsnappen aan de predator door... hop en zink!

Het langsprietroeipootkreeftje komt overdag niet voor in de bovenste waterlagen waar hij in het 
licht goed zichtbaar is voor zijn predatoren. Hij laat zich zinken naar dieper water, waar de 
zichtbaarheid voor visueel jagende vissen minder is. 's Nachts komt het roeipootkreeftje echter wel 
naar boven, om zich te voeden met allerhande kleine voedseldeeltjes uit de bovenste waterlaag [19]. 
Zwemmen doet dit diertje volgens een onregelmatig patroon, wat ook wel 'hop en zink' genoemd 
wordt. Doordat ze zo geregeld bewegingsloos in de waterkolom blijven hangen, vallen ze in de 
waterkolom tussen andere zwevende deeltjes minder op voor predatoren. Wanneer een vis te 
dichtbij komt, kan het langsprietroeipootkreeftje toch nog ontsnappen door zijn onregelmatig 
zwemgedrag [20].
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