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Samenvatting

De meeste vijvers van het Provinciaal Groendomein Prinsenpark te Retie (provincie Antwerpen) ontvangen

vanuit het Kanaal Bocholt-Herentals, water afkomstig van de Maas. De Maas en de ermee verbonden kanalen

zijn bekende reservoirs van exotische ongewervelden.

Reeds 9 exotische soorten werden aangetroffen in het oostelijke deel van het domein: de tijgerplatworm

(Girardia tigrina), de Jenkins’ waterhoren (Potamopyrgus antipodarum), de driehoeksmossel (Dreissena

polymorpha), de Aziatische korfmossel (Corbicula fluminea), de reuzenvlokreeft (Dikerogammarus

villosus), de egelvlokreeft (Echinogammarus berilloni), de Kaspische slijkgarnaal (Chelicorophium

curvispinum), de zoetwatergarnaal (Atyaëphyra desmaresti) en de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft

(Orconectes limosus).

De Aziatische korfmossel,de reuzenvlokreeft en de Kaspische slijkgarnaal zijn recente inwijkelingen (na 1990).

De vondst van de reuzenvlokreeft bevestigt de actuele uitbreiding van deze soort in het noordelijke deel 

van België.

Enkel de Jenkins’ waterhoren en de Amerikaanse rivierkreeft komen algemeen voor in zowel de grachten als

de vijvers. De andere soorten zijn schaars of blijven beperkt tot bepaalde plaatsen, vooral in de grachten.

1. INLEIDING

De meeste vijvers en plassen in het Provinciaal Groendomein Prinsenpark te Retie ontvangen, via een stelsel

van grachten, water uit het Kanaal Bocholt-Herentals (figuur 1). Dit water is afkomstig van de Maas en rijk 

aan kalk.

Zowel de Maas als de Kempense kanalen worden in toenemende mate gekoloniseerd door exotische

zoetwaterdieren (Vanden Bossche, 2002;Vercauteren e.a., 2005).

In het kader van het huidige hydrobiologische onderzoek leek het daarom interessant om uit te kijken naar

exotische ongewervelden, die vanuit het Kanaal Bocholt-Herentals in de grachten en vijvers van het

Prinsenpark zijn doorgedrongen. Dit artikel vormt een eerste bilan.

Foto links: Grote vijver Prinsenpark (foto: PIH-archief)



2. ONDERZOEK EN METHODEN

In het kader van de opmaak van een beheerplan, wordt er in 2004 - 2005 een hydrobiologisch onderzoek

uitgevoerd in de vijvers en enkele grachten van het Prinsenpark (figuur 1). De vijvers van het Prinsenpark

worden gevoed met water uit het Kanaal Bocholt-Herentals. Vanaf Sas 6 wordt het uit de Maas afkomstige

kanaalwater aangevoerd door een gracht, die onmiddellijk afwaarts de weg Retie-Geel splitst in een oostelijke

en westelijke tak. De oostelijke tak, hier Oostelijke Toevoersloot genoemd, brengt het water naar de Kleine  of

Vierkante Vijver en de Gertrijvijver of Grote Vijver. Beide vijvers worden permanent doorstroomd met

kanaalwater.Ten noorden van de Gertrijvijver bevindt zich een Afvoersloot die het water via het natuurgebied

’s Gravendel afvoert naar de Witte Nete, de bovenloop van de Kleine Nete. De westelijke tak voorziet de meer

westelijk gelegen Kattesteertvijver en Kleine Hooibeekvijver van water. De afwatering gebeurt naar de

Breiloop, een zijbeek van de Kleine Nete.

De hierna besproken soorten werden in 2004 - 2005 verzameld in grachten en vijvers in het oostelijk deel van

het Prinsenpark (tabel 1, figuur 1). De bedding is zandig en op veel plaatsen bedekt door een pakket bladeren

of detritus. Dode takken steken in het water of drijven rond. De oevers zijn sterk beworteld en bezitten talrijke

holten.Hogere waterplanten zijn schaars.De vijvers worden wel gekenmerkt door een sterke ontwikkeling van

macroscopische algen, vooral het waternetje (Hydrodictyon reticulatum) en in veel mindere mate darmwier

(Enteromorpha sp. cf. E. intestinalis). Losliggende stenen, betonnen en stenen wanden en houtwallen komen

slechts lokaal voor in de buurt van stuwtjes, overlopen of bruggetjes.

De bemonstering gebeurde met behulp van een handnet.Sommige exemplaren werden reeds tijdens het veldwerk

‘opgemerkt’ en afzonderlijk opgeslagen, andere werden pas later ‘ontdekt’ tijdens de verwerking van de monsters.

Tabel 1: Overzicht van de vindplaatsen van exoten in het Prinsenpark te Retie

mtp water situering meetpunt Lambert-coörd. UTM-coördinaten

1 Oostelijke Toevoersloot afwaarts baan Retie - Geel t.h.v. stuw 197,98 - 212,91 31 UFS 436(2) 769(65)

2 Kleine Vijver noordwestzijde, nabij uitlaat 197,18 - 213,05 31 UFS 428(2) 770(5)

3 Aanvoersloot Gertrijvijver opwaarts stuw nabij inlaat in Gertrijvijver 196,98 - 213,525 21 UFS 425(1) 775(6)

6 Gertrijvijver noordzijde, nabij uitlaat 196,765 - 213,645 31 UFS 424(0) 777(4)

7 Afvoersloot Gertrijvijver afwaarts Gertrijvijver, opwaarts dreef 196,785 - 213,715 31 UFS 424(2) 777(6)
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Figuur 1: Het Provinciaal Groendomein Prinsenpark in Retie met de vindplaatsen van exoten in 2004 - 2005. Inzet: situering van het Prinsenpark in België 
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3. AANGETROFFEN SOORTEN

PHYLUM Platyhelminthes - Platwormen

SUBPHYLUM Turbellaria 

ORDE Seriata

SUBORDE Tricladida

FAMILIE Dugesiidae

Girardia tigrina (Girard, 1850) - Tijgerplatworm (°) 

(°) De oude wetenschappelijke naam is Dugesia tigrina. De Nederlandse naam ‘tijgerplatworm’ wordt in Nederland regelmatig gebruikt 
(van den Brink & van der  Velde, 1998; W.E.W., 2005). 

De tijgerplatworm is tot 15 mm lang, op de rugzijde grijs vlekkerig. Het opvallend grote kopgedeelte is scherp

driehoekig met duidelijk afgetekende, op en neer beweegbare zijlobben. De twee ogen liggen vrij dicht bij

elkaar (op 1/10 van de maximale kopbreedte), in opvallend grote lichte vlekken en op één lijn of iets voor de

toppen van de zijlobben (den Hartog, 1962; Reynoldson & Young, 2000) 

Deze oorspronkelijk Noordamerikaanse soort is tegenwoordig een kosmopoliet met vindplaatsen in Europa,

Azië, Zuid-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland. Scheepvaart en handel in aquariummateriaal hebben

bijgedragen tot deze verspreiding (W.E.W., 2005).

Ook in België is deze platworm meer dan waarschijnlijk algemeen verspreid, maar (geregistreerde) meldingen

zijn zeldzaam.

In het Prinsenpark werd een exemplaar aangetroffen op een drijvende tak in de Afvoersloot, afwaarts de

Gertrijvijver. Het is overgemaakt aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen te Brussel.

PHYLUM Mollusca - Weekdieren

KLASSE Gastropoda - Slakken

ORDE Neotaenioglossa 

FAMILIE Hydrobiidae

Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) - Jenkins' waterhoren (figuur 2)

Figuur 2: Jenkins' waterhoren (Potamopyrgus antipodarum): a) gladde vorm; b) vorm 'aculeata' (foto's: PIH - T. Vercauteren)

a b
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De Jenkins’ waterhoren is afkomstig uit Nieuw-Zeeland (Adam, 1960; Gittenberger e.a., 1998).

In België zou de soort voor het eerst gesignaleerd zijn in 1927 (Keppens & Keppens, 1996), maar wellicht was

zij er toen reeds geruime tijd aanwezig. Sindsdien vindt men de soort in zeer uiteenlopende brakke en zoete

wateren (Adam, 1960).

In het Prinsenpark komt het slakje voor in de Oostelijke Toevoersloot en zijn verlengde, de Aanvoersloot naar

de Gertrijvijver. De meeste exemplaren hebben een ‘gladde’ schelp (figuur 2a). Sommige schelpen zijn echter

voorzien van een duidelijke ring (kiel) ‘haren’ (figuur 2b).Alhoewel het bezit van een kiel niet als een erfelijk

kenmerk wordt aanzien, worden exemplaren met een onderbroken, ‘harige’ kiel dikwijls aangeduid als een

aparte vorm ‘aculeata’ (Jansen & de Vogel, 1965;Van Goethem, 1987; Gittenberger e.a., 1998).

KLASSE Bivalvia - Tweekleppigen

ORDE Veneroida

FAMILIE Dreissenidae

Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) - 
Driehoeksmossel (figuur 3)

De zwart-wit gestreepte driehoeksmossel is afkomstig uit de Ponto-

Kaspische regio. Zij heeft zich vanaf het einde van de 18e eeuw verspreid

over Europa. De massale ontwikkeling leidt regelmatig tot hinder en

overlast, o.a. bij innamepunten voor drink- of koelwater.

In België is de soort zéér algemeen in de Maas, vele kanalen en met water

gevulde winningen en groeven. Daarnaast komt zij, weliswaar minder

algemeen, ook voor in rivier- en beektrajecten.

In het Prinsenpark werden driehoeksmossels voorlopig enkel na de stuw

in de Oostelijke Toevoersloot aangetroffen. Zij komen er in kleine

aantallen voor op stenen en op de houtwal.

FAMILIE Corbiculidae

Corbicula fluminea (Müller, 1774) -
Aziatische korfmossel (figuur 4)

De schelp van de Aziatische korfmossel (figuur 4) is

meestal iets langer dan hoog, heeft een meer

gelijkzijdig driehoekige vorm en bezit grovere

ribbels dan deze van de toegeknepen korfmossel (C.

fluminalis Müller, 1774). Beide soorten korfmossels

horen oorspronkelijk thuis in Zuidoost-Azië. Zij

werden rond jaren 80 ingevoerd in de Verenigde

Staten. Vandaar kwamen zij waarschijnlijk met

ballastwater van schepen terecht in Europa in het

begin van de jaren 80 (Gittenberger e.a. 1998).

In België werden korfmossels vanaf 1992

aangetroffen in de Maas en de ermee verbonden

kanalen. De Aziatische korfmossel kwam reeds in
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Dikerogammarus villosus (Sowinsky, 1894) - Reuzenvlokreeft (°) (figuur 6)

(°) Dikerogammarus villosus krijgt in Nederland als Nederlandse namen zowel ‘reuzenvlokreeft’ als ‘Kaspische vlokreeft’. Een vertaling van de
Duitse naam ‘Grosser Höckerflohkreb’ in ‘grote knobbelvlokreeft’ of een meer letterlijke vertaling van de wetenschappelijke naam in ‘viltige
knobbelvlokreeft’ zou gepaster zijn. Temeer, omdat er tegenwoordig nog andere soorten ‘knobbel dragende’ vlokreeften vanuit de Ponto-Kaspische
regio naar het Westen doordringen en in onze wateren kunnen worden aangetroffen.

De reuzenvlokreeft kan men identificeren aan de hand van volgende

combinatie van kenmerken: de knobbels op het 1 en 2 urosoom-

segment zijn bezet met 3 - 5 doornen (figuur 6b);enkel de flagellen van

de tweede antennen zijn dicht behaard,waarbij een aantal haren langer

zijn dan de overeenkomstige segmenten (figuur 6c) (Eggers & Martens,

2001).

De reuzenvlokreeft is een Ponto-Kaspische soort,die sinds de opening

van het Main-Donau-Kanaal (1992) is doorgedrongen in de Rijn (1995)

en andere West-Europese waterwegen (bij de Vaate e.a., 2002).

In België werd deze vlokreeft in 1998 ontdekt in de Maas (Vanden

Bossche e.a., 2001). Vanaf 2000 was zij aanwezig in de Limburgse

kanalen, waaronder het Kanaal Bocholt-Herentals in Bocholt (2003)

en in het Kanaal Brussel-Charleroi, nabij Brussel (Vercauteren e.a.,

2005). Ondertussen werd zij ook reeds vastgesteld in kanalen, die in het westen van Wallonië het Maasbekken

met het Scheldebekken verbinden, zoals het Kanaal Nimy-Blaton (meded. J.-P. Vanden Bossche, 2005) en in het

Kanaal Leie-Roeselare te Izegem in West-Vlaanderen (2004) (meded. R. Ghyselbrecht, VMM-Oostende,

identificatie gecontroleerd).

In het Prinsenpark is een mannelijk exemplaar aangetroffen opwaarts de stuw in de Oostelijke Toevoersloot.

Figuur 6: Reuzenvlokreeft (Dikerogammarus villosus):
a) mannetje; b) achteruiteinde; c) kop (foto’s: PIH - T. Vercauteren)

a

b

c
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FAMILIE Corophiidae

Chelicorophium curvispinum (Sars, 1895) -
Kaspische slijkgarnaal (figuur 7)

Bij de Kaspische slijkgarnaal zijn de laatste drie

achterlijfssegmenten niet met elkaar versmolten en

draagt het 4e lid van de zeer massieve tweede antennen

een grote gebogen tand en 1 of 2 kleinere tandjes 

(figuur 7) (Wouters, 1985; Vercauteren & Wouters, 1991;

Eggers & Martens, 2001). Het is momenteel de enige

Chelicorophium-soort, die in onze streken in zoet water

leeft. Zij leeft in zelfgebouwde kokers uit slijk.

De Kaspische slijkgarnaal stamt uit de Ponto-Kaspische

regio. Vooral vanaf 1930 verspreidde de soort zich in

Centraal- en West-Europa (d’Udekem d’Acoz & Stroot, 1988; bij de Vaate e.a., 2002). In de Rijn leidde zijn

massale toename tot een opvallende achteruitgang van de driehoeksmossel: de stenen werden bedekt met een

dikke laag slijkkokers zodat driehoeksmossels er zich niet meer konden vestigen of onder de modder stikten

(van den Brink & van der Velde, 1998).

In België werd de soort al in 1981 aangetroffen in de Maas, waar zij sindsdien een belangrijk deel van de

aanwezige macrofauna uitmaakt (d’Udekem d’Acoz & Stroot, 1988;Wouters, 2002).Tussen 1990 en 2000 drong

de Kaspische slijkgarnaal door in kanalen en waterlopen in de provincies Limburg, Vlaams-Brabant en

Antwerpen (Vercauteren e.a., 2005). Het is niet uitgesloten dat deze slijkgarnaal ondertussen overal in Midden-

en Laag-België kan worden aangetroffen.

In het Prinsenpark leven Kaspische slijkgarnalen in de Aanvoersloot van de Gertrijvijver. Zij bouwen er hun

slijkgangen op takken en wortels. Meer opwaarts, in de Oostelijke Toevoersloot, werden nog geen slijkgarnalen

opgemerkt.Ter hoogte van de stuw bieden het aanwezige houtwerk en de stenen vestigingsmogelijkheden,

maar wellicht verhindert de stroming, alvast na de stuw, de ontwikkeling van een grotere kolonie.

ORDE Decapoda

INFRAORDE Caridea

FAMILIE Atyidae

Atyaephyra desmaresti (Millet, 1831) -
Zoetwatergarnaal

De zoetwatergarnaal is afkomstig uit Zuid-Europa.

In België is hij sinds het einde van de 19de eeuw

aanwezig en wordt er in Laag- en Midden-België

aangetroffen (Wouters, 2002).

In het Prinsenpark werd een exemplaar gevangen in

de Oostelijke Toevoersloot. Wellicht komen er ook

zoetwatergarnalen voor elders in het Prinsenpark,

o.a. in één of meerdere van de vijvers.

Figuur 7: Kaspische slijkgarnaal (Chelicorophium curvispinum),
met links de grote gekromde tand zichtbaar op de massieve
tweede antenne (foto: PIH - T. Vercauteren)

Figuur 8: Zeer jonge Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes limosus)
(foto: PIH - T. Vercauteren)
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INFRAORDE Astacidea

FAMILIE Cambaridae

Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) - Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft (figuur 8)

Gevlekte Amerikaanse rivierkreeften, behalve zeer jonge exemplaren (figuur 8), zijn meestal onmiddellijk

herkenbaar aan de rode vlekken op het achterlijf. Daarenboven bevindt zich achter elk oog slechts 1 stekel en

draagt het segment onder de schaar (carpus) aan de binnenzijde een spoor (Vercauteren & Wouters, 1991).

De gevlekte Amerikaanse rivierkreeft is afkomstig uit Noord-Amerika (van den Brink & van der Velde, 1998).

In België arriveerde deze kreeftensoort vanuit Frankrijk via de Maas op het einde van de jaren 50 of het begin

van de jaren 60 (Wouters, 2002). Sindsdien komt zij overal in België voor, zowel in waterlopen als vijvers.

In het Prinsenpark werden exemplaren aangetroffen in de Oostelijke Toevoersloot, de Kleine Vijver en de

Gertrijvijver. De aanwezigheid van zeer jonge exemplaren in beide vijvers in juni 2005 geeft aan dat de

zoetwaterkreeft er zich voortplant (figuur 8).

4. BESPREKING

4.1 Een eerste, voorlopige bilan …

De hier opgegeven exotische ongewervelde zoetwaterdieren vormen slechts een eerste,voorlopige bilan (tabel

2).Verder onderzoek zal aantonen in hoever deze lijst moet worden aangevuld. Bepaalde ‘verwachte’ soorten

werden vooralsnog niet aangetroffen. O.a. de tijgervlokreeft (Gammarus tigrinus) en de vlokreeft Crangonyx

pseudogracilis zouden het overzicht kunnen aanvullen. Beide soorten worden immers aangetroffen in de

Limburgse kanalen (meded. T. Warmoes, VMM-Leuven, identificatie gecontroleerd) en zijn dus wellicht ook

aanwezig in Antwerpse kanalen. Enigszins onverwacht daarentegen zijn de vondsten van een tijgerplatworm

en egelvlokreeften. De verrassing spruit echter vooral voort uit een gebrek aan gegevens over de (actuele)

verspreiding van deze twee soorten in Vlaanderen.

Uitgaande van de reeds beschikbare onderzoeksresultaten lijken enkel Jenkins’ waterhorens en gevlekte

Amerikaanse rivierkreeften algemeen verspreid te zijn in de onderzochte grachten en vijvers van het

Prinsenpark (tabel 2). Beperkte kolonies van driehoeksmossels en Kaspische slijkgarnalen zijn voorlopig

slechts op één plaats aangetroffen.Van de overige exoten zijn slechts 1 of enkele exemplaren aangetroffen.

meetpunten

soortenli js t 1 2 3 6 7

PLATYHELMINTHES, Tricladida - Triclade platwormen

Girardia tigrina - Tijgerplatworm c
GASTROPODA - Slakken

Potamopyrgus antipodarum - Jenkins' waterhoren abc ? abc abc ?
BIVALVIA - Tweekleppigen

Dreissena polymorpha - Driehoeksmossel abc
Corbicula fluminea - Aziatische korfmossel ab

AMPHIPODA - Vlokreeften

Chelicorophium curvispinum - Kaspische slijkgarnaal abc
Echinogammarus berilloni - Egelvlokreeft abc c
Dikerogammarus villosus - Reuzenvlokreeft, viltige bochelvlokreeft b

DECAPODA - Krabben, kreeften, garnalen

Atyaephyra desmaresti - Zoetwatergarnaal b
Orconectes limosus - Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft b c c

Tabel 2: Overzicht van de aangetroffen exoten (meetpunten 1 - 7: zie figuur 1;
a = 14 of 27 juli 2004, b = 14 of 18 oktober 2004, c = 8-10 juni 2005)
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4.2 Herkomst en aanvoer van ongewervelde exoten

Behalve de tijgerplatworm zijn alle hier opgesomde exoten ook of uitsluitend weergevonden in de Oostelijke

Toevoersloot of zijn verlengde (tabel 2).Dit bevestigt dat de gracht,die het Kanaal Bocholt-Herentals verbindt met

het Prinsenpark, een belangrijke aanvoerweg vormt en dat de meeste, zo niet alle exoten afkomstig zijn uit 

het kanaal.

4.3 Oude en recente inwijkelingen

Jenkins’waterhorens,driehoeksmossels, zoetwatergarnalen en gevlekte Amerikaanse rivierkreeften leven reeds

vele decennia in Vlaamse oppervlaktewateren, waaronder de Antwerpse kanalen. Op grond hiervan mag men

aannemen dat deze exoten of minstens enkele ervan reeds tientallen jaren in het Prinsenpark aanwezig zijn.

Tijgerplatwormen en egelvlokreeften komen weliswaar ook sinds geruime tijd voor in België, maar een

samenhangend beeld van hun vroegere en actuele verspreiding in Vlaanderen ontbreekt. Hierdoor is het

onmogelijk om na te gaan of deze exoten als oudere of recente inwijkelingen moeten worden aanzien. De

vondsten van egelvlokreeften in de Oostelijke Toevoersloot laten enkel toe te veronderstellen dat deze

vlokreeft momenteel voorkomt in het Kanaal Bocholt-Herentals, maar bewijzen hiervoor ontbreken nog.

De Aziatische korfmossels, de Kaspische slijkgarnalen en de reuzenvlokreeft tenslotte zijn onmiskenbaar

recente inwijkelingen. De eerste twee soorten kunnen al tussen 1990 en 2000 in het Prinsenpark zijn

aangekomen. De aanwezigheid van reuzenvlokreeften dateert zeker van na 2000.

4.4 Weerslag op de macrofauna?

Exoten kunnen de samenstelling en werking van een ecosysteem ingrijpend wijzigen (Ojaveer e.a., 2002).Van

sommige in het Prinsenpark aangetroffen exoten is bekend dat zij andere, autochtone of allochtone soorten

kunnen belagen, verdringen of zelfs uitroeien. Tijgerplatwormen concurreren inheemse platwormen in

sommige omstandigheden weg (Young & Reynoldson,1999).Kaspische slijkgarnalen kunnen door hun massale

toename beletten dat soorten,die niet met slijk overdekte substraten behoeven, zich nog kunnen vestigen (van

den Brink & van der Velde, 1998). De reuzenvlokreeft staat bekend als ‘killer shrimp’: hij is een obligate rover

van andere ongewervelden en in het bijzonder andere vlokreeften en kan op korte tijd andere soorten

vlokreeften elimineren (Dick & Platvoet, 2000; bij de Vaate e.a., 2002;Vanden Bossche, 2002).

De mate waarin exoten andere soorten verdringen of elimineren, hangt af van de omgeving. Het effect zal het

sterkst zijn in eentonige biotopen, waarvan de eigenschappen de toename van deze exoten bevorderen. Door

de mens ingerichte waterlopen, zoals kanalen en gekanaliseerde rivieren, beantwoorden aan deze

voorwaarden: de met stenen bedekte oevers leveren een uitgelezen habitat voor o.a. slijkgarnalen en

reuzenvlokreeften (Eggers, 2003). In wateren met een ingewikkelde habitatstructuur of voldoende afwisseling

kunnen de belaagde soorten zich meestal handhaven in bepaalde zones: ofwel treedt er een

compartimentering in de leefgebieden op, ofwel zijn de belaagde soorten in bepaalde habitattypes in het

voordeel en kunnen zij er de eventuele concurrentie weerstaan (Eggers, 2003; Kley & Maier, 2005). Volgens

Tittizer (1999) zouden exoten weliswaar lokaal inheemse soorten kunnen verdringen,maar heeft dit tot nu toe

nooit geleid tot het verdwijnen van deze inheemse soorten uit een rivierbekken.
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Met betrekking tot het Prinsenpark is de huidige studie het eerste uitgebreide onderzoek van de macrofauna

als geheel. Eventuele reeds opgetreden veranderingen in de macrofauna kunnen bij gebrek aan

vergelijkingsmateriaal niet meer worden achterhaald.

De meeste aangetroffen exoten, waaronder slijkgarnalen en reuzenvlokreeften, komen momenteel slechts in

beperkte aantallen voor in het Prinsenpark, zodat hun invloed voorlopig als zeer gering mag worden

verondersteld.

Voorspellingen over de toekomstige evolutie en invloed van exoten blijven moeilijk.

Allereerst stelt zich de vraag voor welke exoten de overwegend zandige grachten en vijvers van het Prinsen-

park (zie 2.) geschikte biotopen vormen. Voor twee soorten is dit reeds positief beantwoord: de Jenkin’s

waterhoren en de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft.

De Aziatische korfmossel zou ook sterk kunnen toenemen op goed doorluchte, zandige plaatsen in o.a. de

vijvers. Door de beperkte aanwezigheid van harde substraten lijken de grachten echter niet ideaal voor

driehoeksmossels, slijkgarnalen en reuzenvlokreeften. De vestiging van driehoeksmossels blijft inderdaad

beperkt,zeker in het licht van hun reeds jarenlange aanwezigheid in het Kanaal Bocholt-Herentals.Slijkgarnalen

koloniseren blijkbaar ook bewortelde oevers en takken, beide algemeen aanwezig in het Prinsenpark. Zij

kunnen zich dus nog wél aanzienlijk uitbreiden. Voor reuzenvlokreeften lijken de vestigingskansen beperkt,

tenzij holten en spleten in de oevers deze tussen stenen kunnen vervangen.Aangezien exoten een deel van hun

succes danken aan hun groot aanpassingsvermogen,zijn verrassingen niet uitgesloten.Men zal dus aangewezen

zijn op regelmatige controles van de macrofauna om de reële evolutie te volgen.

Zelfs indien de aanwezige exoten nog aanzienlijk toenemen, blijft hun weerslag op andere ongewervelden

onzeker. De vijvers en grachten bieden een aanzienlijke afwisseling aan habitattypes. Het is dus weinig

waarschijnlijk dat exoten andere soorten hier volledig kunnen wegconcurreren. Maar ook voor dit aspect zal

men pas zekerheid verkrijgen door regelmatig onderzoek.

4.5 Een uniek veldlaboratorium?

Afgaande op de beperkte aantallen van de meeste aangetroffen exoten zou men ervan kunnen uitgaan dat de

kolonisatie door sommige van deze soorten pas begonnen  is. Uiteraard maakt dit het Prinsenpark tot een zeer

interessant veldlaboratorium om de verdere evolutie van deze exoten en hun relaties met de reeds aanwezige

levensgemeenschappen te volgen.

Interessante onderzoeksthema’s kunnen zijn:

• het voorkomen van de tijgerplatworm eventueel in relatie tot zijn prooien,waarin Jenkins’waterhorens een

belangrijk aandeel vormen (Young & Reynoldson, 1999), en zijn weerslag op het voorkomen van andere

platwormen;

• de verdere ontwikkeling van de huidige kolonie slijkgarnalen;

• de evolutie van de huidige en nieuwe exoten en de eventuele gevolgen voor de macrofauna;

• de interferenties tussen de verschillende soorten vlokreeften;

• onderzoek van de biotoopeigenschappen, waardoor de vestiging van exoten kan worden verhinderd.



5. BESLUIT

Momenteel zijn reeds 9 soorten exoten aangetroffen in het oostelijke deel van het Prinsenpark. Enkel Jenkins’

waterhorens en gevlekte Amerikaanse rivierkreeften komen algemeen voor. Driehoeksmossels en Kaspische

slijkgarnalen vormen lokaal beperkte kolonies. Van de tijgerplatworm, Aziatische korfmossel, egelvlokreeft,

reuzenvlokreeft en zoetwatergarnaal zijn tot nu toe slechts één of enkele exemplaren aangetroffen.

Wegens hun zeer beperkte aanwezigheid is de invloed van de meeste exoten op andere, waaronder inheemse

ongewervelden, momenteel zeer gering. Dit levert interessante mogelijkheden om de verdere evolutie van

exoten en hun eventuele invloed op de macrofauna te volgen.
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RÉSUMÉ
La Meuse, via le Canal de Bocholt - Herentals, approvisionne la majorité des étangs du domaine provincial du

Prinsenpark (Retie, Province d'Anvers). La Meuse et ses canaux connexes sont connus comme des réservoirs

de macro-invertébrés exotiques.

A ce jour 9 espèces exotiques ont été trouvées dans les fossés et les étangs de l'est du domaine: Girardia

tigrina, Potamopyrgus antipodarum, Dreissena polymorpha, Corbicula fluminea, Dikerogammarus

villosus, Echinogammarus berilloni, Chelicorophium curvispinum, Atyaëphyra desmaresti et Orconectes

limosus. C. fluminea, D. villosus et C. curvispinum sont des envahisseurs récents (introduits après 1990). La

découverte de D. villosus confirme la dispersion de cet amphipode vers le nord de la Belgique.

Seule P. antipodarum et O. limosus ont été trouvés partout dans les fossés et les étangs. Les autres espèces y

sont rares ou localisées, principalement dans les fossés.

SUMMARY
Most of the ponds of the Provinciaal Groendomein Prinsenpark in Retie (Province of Antwerp, Northern

Belgium) receive water from the river Meuse through the Canal Bocholt-Herentals. Both the Meuse and its

connecting canals are known as reservoirs of alien macro-invertebrates.

Until now 9 alien species have been found in ditches and ponds in the eastern part of the study area:Girardia

tigrina, Potamopyrgus antipodarum, Dreissena polymorpha, Corbicula fluminea, Dikerogammarus

villosus, Echinogammarus berilloni, Chelicorophium curvispinum, Atyaëphyra desmaresti and Orconectes

limosus. C. fluminea, D. villosus and C. curvispinum are recent invaders (after 1990). The discovery of D.

villosus confirms its rapid spread to the northern part of Belgium.

Only P. antipodarum and O. limosus are well established in both ditches and ponds.The other species still

remain low in numbers or are restricted to particular habitats, mainly in the ditches.
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