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De haven van Harlingen – Floris Bennema
Vanaf maart 2010 bezocht ik, in het kader van het SETL project van de
Stichting Anemoon, vier keer per jaar de Wilhelminahaven in Harlingen.
De SETL plaatjes bleken in juli 2014 door een onbekende weggehaald en
ik besloot om het zo te laten. Een aanleiding om iets te vertellen over de
soorten die ik hier afgelopen jaren tegenkwam.
De plaatjes in Harlingen leverden biologisch gezien niet zoveel bijzonders
op, meestal wat gekartelde zeepokken (Balanus crenatus) en hydroidpoliepen
(Obelia longissima en Gonothyraea loveni). Meer was er te zien op oesters die
ik in de buurt verzamelde en thuis onder de binoculair bekeek.
Maar eerst iets over de haven. Bij Harlingen wordt vanuit het Van Harinxmakanaal zoet water de Waddenzee in gespuid. Het zoutgehalte in de haven
varieert hierdoor zo rond de 20 ppt. Dat is zogezegd de zilte kant van brak,
ook wel sterk brak genoemd. Maar sterk en licht brak zijn lastige begrippen,
er zijn wel grenzen voor brak gedef inieerd (groter of gelijk aan 0,05 en
minder dan 30 ppt), maar wanneer houdt brak op om licht of sterk te zijn?
Trouwens, ‘een beetje brak’ is helemaal vaag, maar dat is op zo’n moment
wel weer toepasselijk. Maar goed, terug naar het onderwerp, ook het hoge
slibgehalte in de haven zal invloed hebben op de organismen, dus we kunnen niet alle verschillen met elders toeschrijven aan het zoutgehalte.
De oesters die ik verzamelde, zaten langs de zijwand van een drijvende
kade. Bijzonder aan drijvende kades is dat hun wanden een nieuw getijdevrij milieu vormen, een ondiep sublitoraal. Vermoed wordt dat exoten hier
goede mogelijkheden hebben om zich te vestigen omdat onze inheemse
soorten hier niet aan aangepast zijn. Waar je aan toe zou kunnen voegen
dat exoten in ballasttanks en op scheepshuiden al bewezen hebben goed
onder vergelijkbare omstandigheden te kunnen leven, ze hoeven alleen
maar even over te steken naar de drijvende kades.
Mariene soorten en brakwatersoorten
In de haven komen mariene organismen voor die tolerant zijn voor lagere
zoutgehaltes en soorten die we echte brakwatersoorten noemen. Ook moeten
ze tegen het vele slib kunnen dat in het water zweeft. Een mooi voorbeeld van
een tolerante soort uit zout water is de bolzakpijp (Molgula socialis), van de 7
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Figuur 1: De brakwaterpoliep Cordylophora
caspia (foto: Floris Bennema).

Figuur 2: De hydropoliep Gonothyraea loveni
(foto: Floris Bennema).

Figuur 3: De kreeftachtige Monocorophium insidiosum (foto: Floris Bennema).
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soorten zakpijpen die in de jachthaven van Terschelling voorkomen, trof ik
alleen deze soort in de haven van Harlingen aan. Voor de brakwaterpoliep
(Cordylophora caspia) is het hier eigenlijk weer te zout. Arnold Tulp (1988,
2004) vond deze soort vanaf 1974 meermalen in het Van Harinxmakanaal
zo’n 400 meter landinwaarts vanaf Harlingen, in water met een veel lager
zoutgehalte. In de haven vond ik van deze soort maar één klein exemplaar,
vastzittend aan een SETL plaatje (fig. 1). Veel andere soorten die Arnold
Tulp in het kanaal vond, zijn wel regelmatig ook in de haven te zien: de
brakwater knotsslak Tenellia adspersa, de kreeftachtigen Monocorophium
insidiosum (fig. 3), Gammarus zaddachi, Praunus flexuosus, Neomysis integer
en de groene zoetwaterspons (Ephydatia fluviatilis). De laatste soort kwam
op beide locaties slechts in laag aantal voor. Eigenlijk gek dat deze soort in
de haven voorkomt: hij wordt beschreven als een soort die alleen licht brak
water verdraagt. Er is dus een behoorlijke overlap aan soorten.
Een soort die het erg goed doet in de haven is Gonothyraea loveni, een
hydroidpoliep met vastzittende kwalletjes (f ig. 2). Het leuke is dat in het
voorjaar steevast brakwaterknotsslakken te vinden zijn die hun eikapsels
op deze soort afzetten.
Van Haarens naaldkreeftje
Vanaf het begin vond ik op oesters
‘Stanford’ naaldkreef tjes, een tanaide, waarvan het mannetje veel weg
heeft van een minikreeftje (f ig. 4).
Deze buisbewonende exoot werd in
2006 voor het eerst in Europa waargenomen in de Oude Maas en daarna
in andere brakke wateren in ons land
en over de grens bij Antwerpen. Meer
details over de vondsten en de mogelijke uitbreiding van de soort is te
vinden in Van Haaren & Soors (2009)
en in een onlangs verschenen bericht
over Sinelobus op natuurbericht.nl.
In de Nederlandse Waddenzee was
deze soort nog niet aangetroffen

Figuur 4: Het naaldkreef tje Sinelobus
vanhaareni (foto: Floris Bennema).
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(Gittenberger et al., 2010). Het naaldkreeftje concurreert op oesters om
ruimte met de eveneens buisbewonende slijkgarnaal Corophium insidiosum.
Ik heb niet de indruk dat de slijkgarnaal veel last heeft van de nieuwkomer,
beide soorten komen naast elkaar voor op de oesters.
De nieuwe naaldkreef tjes werden oorspronkelijk als Sinelobus stanfordi
gedetermineerd. Maar recent beschreef de Britse specialist Roger Bamber
(2014) de hier gevonden diertjes als een geheel nieuwe soort: Sinelobus
vanhaareni, naar de ontdekker van de soort in Europa Ton van Haaren. Een
Nederlandse naam is snel gekozen: Van Haarens naaldkreef tje.
Larve van de Japanse dansmug
Een andere exoot die ik tegenkwam, is de larve van de Japanse dansmug
(Telmatogeton japonicus; fig. 5). De mooie gouden larve zat in een buisje,
misschien haar eigen, ze schijnen ze zelf te bouwen (Kronberg, 1988). In
het totaal vond ik maar twee larven, één op 10 december 2010 en één in
het volgende voorjaar op 13 maart 2011.

Figuur 5: De larve van de Japanse dansmug Telmatogeton japonicus (foto: Floris Bennema).

Omdat een insectenlarve in zeewater nogal ongewoon is, voeg ik hier een
kleine beschrijving toe. Het hoofd van de larve is verstevigd en opvallend
donker. Aan het hoofd zitten twee slecht te onderscheiden antennes. Op
het tweede segment bevinden zich twee kleine parapoden die, in tegenstelling tot de twee forse parapoden op het abdomen, nauwelijks zichtbaar
zijn. Door een combinatie van vastbijten en het gebruik van parapoden
kan hij zich voortbewegen, zwemmen kan hij niet.
T. japonicus werd al in 1963 bij Kiel aangetroffen, daarna in havens in de
Baltische Zee en bij Helgoland, in het Noordzeekanaal en vanaf 2005 ook op
boeien in de Belgische Noordzee (Kerckhof et al., 2007) en tussen darmwier
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bij IJmuiden (Boudewijn & Meijer, 2007). De soort komt langs de Duitse
Waddenzee in de spatzone voor en wordt daardoor waarschijnlijk vaak over
het hoofd gezien (Kronberg, 1988; Buschbaum et al., 2012). Dat zal waarschijnlijk ook de reden zijn dat hij bij ons verder niet van de Wadden wordt
gemeld. Het voedsel van de larven bestaat uit algen en cyanobacteriën
(Kronberg, 1988).
Waarschijnlijk zijn de larven bij het schrapen langs de wand vanuit het ondiep
groeiende groenwier (Ulva sp.) in mijn net terechtgekomen. Veel invloed zal
deze vegetarische larve waarschijnlijk niet hebben op onze soorten.
Nog enkele soorten
Niet alle aangetroffen soorten worden hier genoemd. Zie voor een volledig
overzicht: http://www.coastsandreefs.net/micro/waddenzee/soorten.html.
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