De Pacifische vlok
kreeft Aoro
oides sem
micurvatus
s in Nederland
Inleiding
Aan het hog
ge en snelgro
oeiende aantal exoten in de deltawatteren kan we
eer een soortt worden toeg
gevoegd.
In dit artikel maken we melding
m
van een Pacifiscche vlokreeft van de familie Aoridae ddie mogelijk via
v Frankrijk
in Nederland is geïntrod
duceerd en waarschijnlijk
w
k al meerdere
e jaren hier voorkomt.
v
Wee geven vers
schillen met
inheemse A
Aoridae aan en
e bediscuss
siëren mogellijke introduc
ctieroutes.
Methode
Op 11 en 18
8 november werd materia
aal van het e
exotische roo
odwier Caula
acanthus okaamurae Yamada
verzameld vvan stenen en
e Japanse oesters
o
Maga
allana gigas (Thunberg, 1793)
1
rond dde laagwaterlijn langs de
Oosterschelde. De exaccte locatie is de duikplaatts ‘Putti’s Pla
ace’, ten oostten van de uuitmonding va
an het
havenkanaa
al van Goes. Op 23 nove
ember 2017 w
werd C. okam
murae verzameld bij Colijjnsplaat, op 25
november b
bij Zierikzee en
e op 9 dece
ember 2017 bij Gorishoek. Uit het roo
odwier werdeen vlokreeftjes
geïsoleerd m
met een pinccet tijdens ins
spectie met e
een loep en door spoelen
n in zoet watter. Enkele exemplaren
e
werden verd
doofd met menthol om fo
oto’s te kunne
en maken va
an het natuurrlijke kleurpaatroon met ee
en
macrolens.
Resultaten
Op 11 nove
ember werd 1 exemplaar verzameld d
dat verloren ging,
g
op 18 en
e 23 novem
mber werden tientallen
exemplaren
n verzameld uit in totaal ongeveer
o
een
n halve liter wiermateriaa
w
al en op 9 deecember mind
der dan 10
exemplaren
n uit ongevee
er 150 ml wie
ermateriaal. O
Op enkele ex
xemplaren van de inheem
mse soorten Gammarus
locusta, Ao
ora gracilis en
n Monocorop
phium sp. na
a behoorden de vlokreeftjjes tot de Paacifische soort Aoroides
semicurvatu
us Ariyama, 2004.
2

oroides semiicurvatus, ha
abitus vrouwttje, 18/11/2017, Putti’s Place, Oosters
rschelde bij Goes.
G
Figuur 1. Ao
De exempla
aren van 23 november
n
(C
Colijnsplaat) zzijn opgenom
men in de collectie van N
Naturalis Biod
diversity
Center met registratienu
ummers RMN
NH.CRUS.A..5081 en RM
MNH.CRUS.A
A.5080 (een mannetje). We
W vonden
relatief veel vrouwtjes met
m eieren en
n embryo’s, m
maar weinig mannetjes. Levende
L
exeemplaren zijn
n te
onderscheid
den van ande
ere vlokreeftten die in Ne
ederland voorrkomen aan de hand vann het kleurpa
atroon. De
kop, mondd
delen en segment 6 zijn wit,
w segment 1-5 en 7 bru
uin, segment 8 en volgennde kleurloos
s met een
klein beetje bruin aan de
e onderkant van de epim
meraalplaten. Er is weinig variatie in h et kleurpatro
oon. Tussen
de wieren vverzameld op
p 25 november bij Zierikzzee werd gee
en Aoroides aangetroffen
a
n.
Discussie
Mannetjes vvan Aoroidess semicurvattus zijn relatie
ef gemakkelijk te ondersc
cheiden van andere Ned
derlandse
vlokreeften op basis van
n een morfologisch kenm
merk. De eers
ste schaarpo
oot is merochhelaat (merus=4e lid poott;
chela=schaar). Dat wil zeggen
z
dat de
d beweegba
are vinger van de schaar (de dactyluss, het uiterste
e lid) sluit
tegen de me
erus, het derrde lid vanaf de dactylus (fig. 2). Bij de
d meeste vlo
okreeftengesslachten sluitt de
dactylus direct tegen he
et lid ervoor. Aora
A
graciliss (Spence Ba
ate, 1857) is de enige anddere Nederla
andse soort

met een me
erochelate scchaarpoot. Aoroides versschilt van Aorra in het ontb
breken van eeen nevenflagel aan de
eerste anten
nne en het staafvormige
s
in plaats van
n sikkelvormig eindlid van de mandibbelpalp (Barn
nard &
Karaman, 1991) (fig. 3)..

oroides semiicurvatus, me
ediaal aanziccht rechtersc
chaarpoot ma
annetje, zondder coxa, 18
8/11/2017,
Figuur 2. Ao
Putti’s Place
e, Oostersch
helde bij Goe
es.

oroides semiicurvatus, ma
andibel met sstaafvormig eindlid van de
d palp, 18/1 1/2017, Puttti’s Place,
Figuur 3. Ao
Oosterschelde bij Goes.
Aoroides se
emicurvatus is beschreve
en van Japan
n (Ariyama, 2004)
2
en teve
ens bekend vvan Korea (J
Jung et al.,
2016). Vana
af 2009 is de
eze vlokreeft aangetroffen
n in de Baai van Arcacho
on in Frankrijjk. De soort werd
w
daar
steeds aang
getroffen op oesterriffen en eenmaal onder een ‘o
oyster tile’. In
n 2014 werdeen vier exem
mplaren
verzameld o
op een oeste
errif in het ietts noordelijke
er gelegen La
ac d’Hossegor (Gouilleuxx et al, 2016). We
kennen gee
en andere wa
aarnemingen
n in Europa. G
Gezien de ho
oge dichtheid
d van de sooort bij Goes en
e
Colijnsplaatt is het waarsschijnlijk dat de soort al e
enkele jaren in de Oosterrschelde vooorkomt. Vrouw
wtjes van de
e
familie Aorid
dae zijn beru
ucht om de determinatiep
problemen en
n uitgegroeid
de mannetjess van A. sem
micurvatus
zijn relatief zzeldzaam. Naast
N
het qua
asi ontbreken
n van monito
oring van mobiele macroffauna op harrd substraat
in de deltaw
wateren kunn
nen deze determinatiepro
oblemen mog
gelijk een verklaring vorm
men voor het feit dat
deze soort n
niet eerder van
v Nederlan
ndse wateren
n is gemeld.
Het voorkom
men van A. semicurvatus
s
s op oesterrifffen in de Ba
aai van Arcac
chon suggereeert dat de soort
s
via
oestertransp
porten in Nederland terec
chtgekomen zou kunnen
n zijn. Transp
port via plezieervaart kan niet
n
helemaal uitgesloten wo
orden. In de Baai van Arccachon zijn ja
achthavens aanwezig.
a
H et vlokreeftje
e kruipt
ok tussen fijn
nvertakte wie
eren, die som
ms deel uitma
aken van sch
heepshuidaanngroei.
kennelijk oo
Gouilleux ett al. (2016) trroffen nog tw
wee Pacifisch
he soorten va
an het genus
s Aoroides aaan in Frankrijk. Het is
goed bedaccht te zijn op mogelijke introducties va
an ook deze soorten in Nederland.
N
Deeze andere soorten
s
hebben een
n of meerdere
e stekels op de bovenka nt van de bu
uitentak van de
d derde uroopode; bij A.

semicurvatu
us is de bove
enzijde niet voorzien
v
van stekels (Ariy
yama (2004); Gouilleux eet al. (2016)) (fig. 4).
Ecologische
e effecten va
an de introductie zijn niet evident. Fijn
nvertakte wie
eren in de get
etijdenzone vormden in
Nederland n
nooit een miccrohabitat da
at rijk is aan a
amphipoden
n.

oroides semiicurvatus, zijaanzicht recchter derde uropode met buitentak zoonder dorsale
e stekel,
Figuur 4. Ao
18/11/2017, Putti’s Placce, Oostersch
helde bij Goe
es.
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Summary
On 11 Nove
ember 2017 one
o specime
en of the Paccific amphipo
od Aoroides semicurvatus
s
s was collectted in the
southwestern delta area
a of the Netherlands. Thiss is the first record
r
from Europe
E
outsiide France.
Subsequenttly, on 18 and 23 novemb
ber tens of sspecimens we
ere collected
d from about half a liter of red
seaweeds ffrom two loca
ations in the Oosterscheld
de, near Goe
es and Colijn
nsplaat. On 9 December red
seaweeds ffrom Gorisho
oek yielded le
ess than ten specimens. The Oosters
schelde is ann area with sh
hellfish
culture and recreational boating. She
ellfish importts, or less lik
kely transportt with recreattional vessells, may have
e
been the inttroduction ve
ector. Aoroides semicurva
atus was ma
ainly collected
d from the P
Pacific red seaweed
Caulacanthus okamurae
e on Pacific oysters
o
and boulders in the
t lower parrt of the interrtidal zone. This
T
microhabita
at harbours fe
ew native am
mphipods in tthe Netherlan
nds. Ecologic
cal effects off the introduc
ction are not
obvious. An
n effect that does
d
become
e more and m
more obvious
s is the large
e and quicklyy growing pro
oportion of
exotic speciies in the delta area of th
he Netherland
ds.
y Center, eC
COAST MARINE Researc
ch, marco.faaasse@ecoas
st.nl
Marco Faassse, Naturaliss Biodiversity
Lukas Verboom, Rijksun
niversiteit Grroningen, L.V
Verboom@sttudent.rug.nl
Luna van de
er Loos, Rijkksuniversiteit Groningen, lunavdloos@
@gmail.com

