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I nic id in}?- De spookkreeftjes (Caprellidea of Laemodipodea) vormen een

onderorde van de vlokreeften (orde Amphipoda), die op nun

beurt weer tot de klasse der schaaldieren (Crustacea) behoren.

De Caprellidea zijn vooral gekenmerkt door het gereduceerde aantal

lichaamssegmenten: na de kop en het daarmede vergroeide eerste lichaams-

segment, volgen er nog slechts 6 vrije segmenten. Het achterlijf (meta-

soom) en de staartleden (urosoom) van de normale vlokreeften zijn bij de

spookkreeftjes vrijwel geheel verdwenen.

De onderorde omvat slechts 2 families, waarvan de vertegenwoordigers

niet alleen in uiterlijk, maar ook in levenswijze sterk verschillen. De

leden der familie Caprellidae hebben alle de welbekende slanke vorm (fig.

1), die nun de meest schilderachtige namen bezorgd hebben, zoals spook-

kreeftje, spookgarnaal (onjuist, want het zijn geen garnalen), teringlij-

dertje, hongerlijdertje, wandelend geraamte... De laatste twee of drie

paren poten van de Caprellidae zijn tot kracntige grijphaken omgevormd,

waarmede zij zich aan poliepen. mosdiertjes, algen, enz. vastklampen.

Tot de tweede familie, de Cyamidae, behoren dieren van een min of

meer spinachtig uiterlijk (fig 5). Zij leven niet tussen wieren, poliepen.

e.d., doch parasitair op de huid van walvissen

Ook de Cyamidae bezitten een karakteristieke Nederlandse naam : walvis-

luizen Zij zijn betrekkelijk zeldzaam, en worden daarom in het volgende
algemene gedeelte buiten beschouwing gelaten.

Bouw: Het lichaam van de Caprellidae is lang en dun ("wandelende tak").

Zoals reeds werd vermeld, is de kop met het eerste lichaamssegment
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Fig. 1-2. Caprella linearis (L.)
1. Mannctje; a: hele dier van terzijde; b: 2e poot, sterker vergroot.
2- "ijfje.

versmolten; het voorste vrije lichaamssegment is dus eigenlijk reeds het

2e segment (fig.1). Alle lichaamssegmenten dragen poten bij het geslacht

Phthisica (fig.6); bij de overige inlandse geslachten zijn de poten aan

lichaamssegment 3 en 4 verdwenen. Wei dragen deze segmenten 3 en 4 (soms

ook segment 2) de kieuwen (fig.1), terwijl bij het wijfje bovendien de ei-

buidel ( "broedzak") aan deze segmenten tot ontwikkeling komt (fig.2). De

drie achterste pootparen dienen als "enterhaken", waarmede het dier zich

aan bepaalde substraten kan vasthouden. Op de grijphand, en soms ook op de

klauw, van de 2e poot mondt een (gif ?)klier uit; de opening van deklier

bevindt zich in den regel op de top van een speciale (gif?)stekel van de

grijphand.

Levenswijze: De Caprellidae leven als rovers tussen enopallerlei marie-

ne organismen die hunaktihuil- en rustplaats dienen, zoals
op algen, mosdiertjes, poliepen (Tubularia!), sponzen, manteldieren, wor-

menkokers, kortom opal die substraten die aandelaatste pootparen (enter

haken) voldoende houwvast geven. Vaak zittende dieren lange tijd doodstil,

slechts met de achterste poten vastgehaakt, terwijl het voorste deel van

het lichaam vrij in het water uitsteekt en met de waterbewegingen mee-

deint In deze houding, die wel wat aan de ruststand van de spanrupsen

doet denken (fig.3a), veroveren zij ook hun prooi' ieder klein organisme.

zoals vlokreeftjes. copepoden. nauplius larven, wormen. jonge soortgeno

ten wordt met het eerste paar poten bliksemsnel gegrepen en naar de

mond gebracht, Bij het vangen van grote prooien helpt ook het tweede paar

poten mee, en het is niet onwaarschijnlijk dat een gegrepen prooi door het

secreet van de klier der hand verlamd wordt. Sommige auteurs beweren per

tinent dat de spookkreeftjes zich ook voeden ten koste van de poliepen en
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Fig.3. iluststand (a) en voortbeweging (b. c.d) van Caprella op een
draadwier. ____

raosdiertjes waartussen ze leven, doch door andere wordt dit in twijfel ge-
trokken. Wei worden sons diatomeeen in de darm aangetroffen.

De voortbeweging is bijzonder aardig om te zienen doet denken aan de

wijze waarop spanrupsen zich verplaatsen (fig.3). Het dier grijpt zich
oeurtelings vast met de 2e poten en de achterste pootparen, en krorat en
strekt net lichaam afwisselend. De gehele bewegingsphase duurt slechts een

fractie van een seconde.

In de ruststand (fig.3a) zijn ze vaak zeer moeilijk van hun omgeving

te onderscneiden. mede omdat hun kleur dikwijls een treffende overeenkomst

vertoont met het dier of met de plant waarop de Caprellide zich ophoudt.

Spookkreeftjes schijnen slechts een half jaar te leven. Van enkele

soorten wordt vermelddat zij periodiek zouden optreden, met een frequentie

van 2 x per jaar. Een dergelijke periodiciteit dient in Nederland nog na-

gegaan te worden.

SLEUTEL TOT DE CAPRELLIDEA

la) Dier ziet er uit als een wandelende tak (fig.4), Tweede antennen goed

ontwikkeld. Vrij levend. Pamilie CAPRELLIDAE 2

- 3 -



Pig.4. Caprella acutifrons Latr.. mannetje.
Pig.5. Platycyauus Lhoapsoni (Gosse), wijfje.

2 paar

kieuwen

b) Dier zieter spinachtig uit
op walvissen.

(fig. 5). Tweede antennen rudimentair. Leeft
Familie CVAMIDAE io.

FAMILIE CAPRELLIDAE

2a) 7 paar wel-ontwikkelde poten aanwezig en 3 paar kieuwen.
t

Phthisica Slabber, 1778. Fig.6
Met slechts 1 inlands soort: Ph. •arina Slabber. 1778 (syn •
Proto pedata en Pr. ventricosa). Nederlandse naam, Te ringlijder-
tje. Deze. voor het eerst door de Zeeu.se nntuuronderzoeker
Slabber beschreven. soort is tot 20™ (C?) of 5 - 16«„(eidra-
gende 0. ) l*nB. De kleur wisselt van bleekwit tot effen bruin
of rood, soms Bcvlekt; rood ooB. Het dier leeft tussen algen
doch wordt ook geregeldinhet plankton gevonden. Door het strek-
ken en buiBen van het lichnan, kan hij zwemmen.
Bekend van tal van vindplautsen in de Zeeuwse stron.en van de
Helderse haven en dijk, van Texels t roon,, en uit de vml. Zuider-
zee .

b) Ten hoogste 5 paar goed ontwikkelde poten; 2 paar kieuwen 3.

3a) 5e paar poten sterk gereduceerd. tot een stompje. Met het blote oog
dus maar 2 paar poten aan het achterste deel van net lichaam te zien.

Pariaabus Stebbing, 1888. Fig.7.
- 4 -
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Fig.6. Phthisica aarina Slabber, mannetje.
7. Par iambus typicus (Kroy.) , mannetje.

8. Pseudoprotella phasaa (Mont.), wijfje (de pijltjes geven de ru-

dimentaire 3e en 4e poot aan).

9. Caprella acanthiTera Leach, wijfje.

10. Caprella aequilibra Say, mannetje.
11. Caprella tuberculata B. & W. , mannetje.
12. Caprella septentrionalis Kroy., mannetje (tevens de 2e poot, ster-

ker vergroot).

13. Paracyamus boopis (Llitken), wijfje; a van de rugzijde, b- van de

buikzijde.

ten afbreken en in de walvishuid achterblijven) en in een buisje met al

cohol te bewaren. Indien er voor transport veel met de walvis gesold dreigt

te worden, is het van te voren verzamelen van de parasieten de enige goede

methode. Er zijn slechts twee soorten walvisluizen uit ons land bekend,

doch er zijn zeker meer soorten te verwachten. Iedere Cyamide die gevon-
den wordt dient dan ook ter (controle van) determinatie naar een deskun-
dige te worden opgezonden.

Voorde determinatie van de Caprellidae is een goede loupe onontbeer-
kijk.Zij die over een eenvoudig microscoop kunnen beschikken(biologie le-
raren en stafvan wetenschappelijke instellingen zijn anders zeker behulp-

zaam) zijn uiteraard nog beter toegerust. Men dient te bedenken dat vaak
slechts geheel volgroeide mannetjes met zekerheid te determineren zijn. Men
houde er bij het verzamelen van materiaal dus rekening mede, dat wijfjes
vaak vele malen talrijker zijn dan mannetjes.

- 9 -



op een aangespoelde Butskop (Hyperoodon ampullatus) werd gevon

den. De parasiet is 8-15 mm lang, en leeft in groeven van de

huid van de walvis.

b) Na de kop volgen 6 vrije lichaamssegmenten Eerste paar poten veel klei-

ner dan het tweede paar. Paracyanus Sars, 1894. Fig.13.

Met de soort Par. boopis (Lutken, 1873). De normale gastheer

voor deze soort is Megaptera boops, doch zij is volgens mij

door Dr A. B. van Deinse (Rotterdam) en Dr L.B.Holthuis (Leiden)

verschafte mededelingen, in ons land aangetroffen op een bij

Terneuzen gestrande Potvis (Physeter macrocephalus) , 27 Februari

1937". Lengte 8-12 mm.

VANGMETHODEN,

CONSERVERING,

DETERMINATIE.

I I

Caprellidae leven soms in enorme aantallen op wieren, poliepen (Tubu-

laria, Pijppoliep!) en mosdiertjes. Een soort. Phthisica, wordt veelal in

het plankton gevonden, andere soorten treft men aan op alterlei soorten

substraat, zich vasthoudend met de achterste pootparen. Oe autochtbone

Caprellidae zijn redelijk goed bekend, doch van drijvende voorwerpen zijn

mogelijkerwijze nog wel soorten te verwachten die niet in de tabel zijn

opgenomen. Indien men exemplaren vindt die niet volkomen overeenstemmen

met een der opgenomen soorten, dan doet men verstandig deze op te sturen

aan een specialist van een der grote zoologische musea. Het is ook aan te

bevelen om bij het terugvinden van eender zeldzamer soorten enig materiaal

ter controle van de determinatie op te zenden. Alcohol 70% (eventueel spi-

ritus)is het beste conserveermiddel voor spookkreeftjes. Men beware de

dieren in geen geval droog.

Cyaoidae leven steeds parasitair op grotere walvisachtigen Daar der-

gelijke walvisachtigen steeds onmiddellijk bij een der grote zoologische
instellingen gemeld dienen te worden, is de kans groot dat de parasieten
automatisch in goede handen komen. Men zal echter in het algemeen goed

doen, in afwachting van de komst van de gewaarschuwde expert, reeds enige

walvisluizen voorzicntig van de huid los te peuteren (zorgen dat geen po-

- 8 -
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Eveneens slechts 1 in landsc soortr Par. typicus (Kroyer, 1845)
(syn.: Podalirius typicus). Nederlandsc naam: Monger 1ijdertje.

Lengte 7 mm ( 0 ) of 3-6 mm (eidragcnd Q ). Kleur bleekgeel tot

lichtbruin. De dieren zijn vaak met slik bedekt.

De soort werd door Hoek, 1889. talrijk aangetroffen in de haven

van West Tersche11ing, en ook in de Zuiderzee, alwaar zij in

1928 werd weergevonden. Verder meldt Hoek de soort uit Vlissin-

gen. Het dier schijnt dieper water (4-50 m) te prefereren, waar

ze, in tegenste11ing tot de andere Caprellidae, niet tussen

dierlijke of plantaardige begroeiing leeft, doch op fijn zand

of slik. Buitendien wordt zij zeer geregeld gevonden in samen-

leving met de zeester Asterias rubens en de zonnester Solaster

papposus.

b) 5e paar poten goed ontwikkeld, in vorm niet sterk verschillend van het

6e en 7e paar. Met het blote oog ziet men dus 3 paar poten aan het
aciiterste deel van het lichaam zitten 4.

4a) 3e en 4e paar poten aanwezig als kleine, spatelvormige stompjes . De
rugzijde van net kopsegment draagt 2 scherpe dorens.

Pseudoprotella Mayer. 1890. Fig.8.

De soort Ps. phasaa (Mont., 1806) is niet uit Nederland bekend,

doch is zowel noordelijk als zuidelijk van ons fauna-gebied ge
vonden, en dus ook hier te verwachten. Ze is maximaal 17 mm

groot, meestal echter slechts 8 a 10 mm, doorschijnend bleek-

groen van kleur met op de tweede poot wat rode vlekjes.

b) 3e en 4e paar poten totaal afwezig. Je ru«zijde van het kopsegment
draagt een of geen dorens. Capre'lla Lamarck. 1818.

Er zijn versehcidene soorten in ons land gevonden, zie 5.

5a) Onderzijde der 2e antennen voorzien van lange haren (fig.1,2) 6.
b) Onderzijde der 2e antennen slechts van zeer korte, zonder sterke ver-

groting nauwelijks zichtbare, haartjes voorzien.

Caprella acanthi rera Leach, 1814. Fig.9.

Is slechts enkelc malen op ons strand gevonden, op drijvende
voorwerpen. Hocwel de soort niet typisch zuidelijk is (ze komt

ook in Noorwegen voor), wordt ze toch gcwoonlijk op drijvend
materiaal van zuidelijke hcrkomst aangetroffen. Ze is 6-10 mm

lang en vnriabcl van kleur; oranje met zwarte vlekjes tot geel-
groen.

6a) Kop met puntige voorhoofdsstekel. Alle lichaamssegmenten plomp, nooit
meer dan 2 a 2h x zo lang als hoog. Eerste antenne slechts weinig

- 5 .



langer dan de tweede antenne. Kieuwen rond.

Caprella acutifrons Latr.. 1816. Fig 4

Slechts eenmaal op een aangespoelde kurkenbos gevonden. De

soort werd reeds door Stock& Bloklander, 1952, uit ons land ver-

mcld, doch in hun vindplaats-opgave is een fout geslopen. In-

plaats van van de in hun artikel genoemde pick, is de soort

slechts bekend van Katwijk, 19 Nov. 1950.Ze is 12-18 mm ( cT))
of 7-10 mm (0 ) lang, en is rood, grocn of bruin, met gele of

groene vlekken. Het is een adventief van zuidelijke herkomst.

b) Deze combinatie van kenmerken niet aanwezig 7.

7a) Midden tussen de linker en rechter tweede poot in staat een puntig uit-

steeksel. Caprella aequilibra Say, 1818. Fig. 10. (
Een cosmopolitische soort, vooral in warmerc zceen talrijk. Nog

nooit in Nederland gevonden, doch - althans adventief - te ver

wachten. Lengte ca 2 cm ( 9 ) of 1 cm (£); kleur grijs of vaal-
rood, gevlekt.

b) Geen puntige uitsteeksels tussen de poten 8.

8a) Alle lichaamssegmenten, behalve het kopsegment, met talrijke knobbels en

wratten. Lichaamssegmenten 3 en 4 betrekkelijk kort: nooit meer dan 2xzo

lang als hoog. Capre'lla tuberculata Bate & Westwood. 1868. Fig. 11.
Verscheidene malen adventief aangetroffen op onze kust. Is een

der "kcnsoortenn voor allochthoon materiaal van zuidelijke her

komst. De vorm van de 2e poot van het mannetje is zeer kenmer-

kcnd. en karakteriseert de soort tegenover alle andere bij ons

gevonden soorten. Het dier is 6 (J) *ot 15 mm (O) lang.
b) Lichaamssegmenten gewoonlijk glad, of met SPITSE dorentjes. Lichaamsseg -

menten 3 en 4 slanker: meer dan 2 x zo lang als hoog.

Caprella linearis - groep

Tot dexe groep behoort een aanzienlijk aantal soortenof vormen, ^
doch over het systematische verband dczer vormen is nog geen

overeenstemming in de litcratuur. Twee ervan rijn uit ons land

bekend. Zij worden hierals twee afzonder1ijke soorten behandcld,

hoewcl het wellicht slechts een noordelijkc en een zuidelijke

vorm van dezelfde soort zijn. Zie 9.

9a) Bovenarm van de 2e poot bij volledig uitgegroeide mannetjes ongeveer even

lang als de grijphand (fig lb) De grijphand zelf is aan de basis ongeveer

even breed als aan de top (o") (fig. lb) De tweede poot {S) is ver achter
net midden van het tweede lichaamssegment ingeplant, Kieuwen (O) langwer-

pig ovaal. Caprella linearis (Linne', 1767) Fig.1,2.
Ned.naam: wandelend geraamte.
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Zeer variabele soort. Vaak is de rug min of meer bestekeld (het

afgebeelde exemplaar is erg glad, ze zijn meestal stekeliger,

vooral de wijfjes). Alleen volledig uitgegroeide mannetjes zijn

met zckerheid op nnam te brengen. Jongere mannetjes gelijkcn

zeer sterk op volwassen exemplaren van de volgende soort. Wij f-

jes zijn vaak niet van de volgende soort te herkenncn, hoewcl

Ncderlandse exemplaren vaak iets stekeliger zijn dan C. septen

trional is.

Er wordt vermeld, dat de soort sterk kan lichten.

C. linearis is zeer algemeen in het gchelc land, vooral op Pijp-

poliep (Tubularia), weerboompjes (Sertularia), Bugula, en Brood-

spons (Halichondria). Op allerlei substraat ook aangespoeld op

het strand gevonden.

Lengte eidragende Q^ 4-14 mm: OO 12-20 mm. Kleur licht wijnrood;
oog helder rood.

b) Bovenarm van de tweede poot ( 6 ) korter als de grijphand (fig.12). Grijp

hand zelf ( O ) aan de basis veel breder dan aan de top (fig.12) De twee

de poot ( O ) is dicht bij het midden van het tweede lichaamssegment inge

plant. Kieuwen ( O ) rond.

Caprella septentrional is Kroyer, 1842. Fig.12.

Zeer variabele soort. Slechts uitgegroeide mannetjes zijn met

zekerheid op naam tc brengen (zie ook opm. ondcr vorige soort).

C.septentriona1is is slechts 1 keer gevonden in ons land: in

een op de Bosplaat aangespoeld wulkeneikapsc1. De soort is van

noordelijke herkomst, en derhalve met zijn substraat wellicht

door een uit het Noordcn komende stroming op het strand gedepo-

nce rd.

Lengte O 15-30 mm, J 8-19 mm. Kleur bleekgroen tot olijfbruin,
met zwartc vlekjes.

F A ivl I L I E CYAMIDAE

Er zijn 2 soorten walvisluizen uit ons land bekend;

10a) Na de kop volgen 7 vrije lichaamssegmenten. Voor de kieuwen bevindenzich

2 paar poten (de le en 2e pootparen) van ongeveer gelijke grootte

Platycyamus Lutken, 1873 Fig 5

Met een soort: Pl.thoapsoni (Gosse, 1855) die door StocK &

Bloklander. 1952. van Waarde (Zeeland) wordt vermeld, waar zij

7



langer dan de tweede antenne. Kieuwen rond.

Caprella acutifrons Latr.. 1816. Fig 4

Slechts eenmaal op een aangespoelde kurkenbos gevonden. De

soort werd reeds door Stock& Bloklander, 1952, uit ons land ver-

mcld, doch in hun vindplaats-opgave is een fout geslopen. In-

plaats van van de in hun artikel genoemde pick, is de soort

slechts bekend van Katwijk, 19 Nov. 1950.Ze is 12-18 mm ( cT))
of 7-10 mm (0 ) lang, en is rood, grocn of bruin, met gele of

groene vlekken. Het is een adventief van zuidelijke herkomst.

b) Deze combinatie van kenmerken niet aanwezig 7.

7a) Midden tussen de linker en rechter tweede poot in staat een puntig uit-

steeksel. Caprella aequilibra Say, 1818. Fig. 10. (
Een cosmopolitische soort, vooral in warmerc zceen talrijk. Nog

nooit in Nederland gevonden, doch - althans adventief - te ver

wachten. Lengte ca 2 cm ( 9 ) of 1 cm (£); kleur grijs of vaal-
rood, gevlekt.

b) Geen puntige uitsteeksels tussen de poten 8.

8a) Alle lichaamssegmenten, behalve het kopsegment, met talrijke knobbels en

wratten. Lichaamssegmenten 3 en 4 betrekkelijk kort: nooit meer dan 2xzo

lang als hoog. Capre'lla tuberculata Bate & Westwood. 1868. Fig. 11.
Verscheidene malen adventief aangetroffen op onze kust. Is een

der "kcnsoortenn voor allochthoon materiaal van zuidelijke her

komst. De vorm van de 2e poot van het mannetje is zeer kenmer-

kcnd. en karakteriseert de soort tegenover alle andere bij ons

gevonden soorten. Het dier is 6 (J) *ot 15 mm (O) lang.
b) Lichaamssegmenten gewoonlijk glad, of met SPITSE dorentjes. Lichaamsseg -

menten 3 en 4 slanker: meer dan 2 x zo lang als hoog.

Caprella linearis - groep

Tot dexe groep behoort een aanzienlijk aantal soortenof vormen, ^
doch over het systematische verband dczer vormen is nog geen

overeenstemming in de litcratuur. Twee ervan rijn uit ons land

bekend. Zij worden hierals twee afzonder1ijke soorten behandcld,

hoewcl het wellicht slechts een noordelijkc en een zuidelijke

vorm van dezelfde soort zijn. Zie 9.

9a) Bovenarm van de 2e poot bij volledig uitgegroeide mannetjes ongeveer even

lang als de grijphand (fig lb) De grijphand zelf is aan de basis ongeveer

even breed als aan de top (o") (fig. lb) De tweede poot {S) is ver achter
net midden van het tweede lichaamssegment ingeplant, Kieuwen (O) langwer-

pig ovaal. Caprella linearis (Linne', 1767) Fig.1,2.
Ned.naam: wandelend geraamte.
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Zeer variabele soort. Vaak is de rug min of meer bestekeld (het

afgebeelde exemplaar is erg glad, ze zijn meestal stekeliger,

vooral de wijfjes). Alleen volledig uitgegroeide mannetjes zijn

met zckerheid op nnam te brengen. Jongere mannetjes gelijkcn

zeer sterk op volwassen exemplaren van de volgende soort. Wij f-

jes zijn vaak niet van de volgende soort te herkenncn, hoewcl

Ncderlandse exemplaren vaak iets stekeliger zijn dan C. septen

trional is.

Er wordt vermeld, dat de soort sterk kan lichten.

C. linearis is zeer algemeen in het gchelc land, vooral op Pijp-

poliep (Tubularia), weerboompjes (Sertularia), Bugula, en Brood-

spons (Halichondria). Op allerlei substraat ook aangespoeld op

het strand gevonden.

Lengte eidragende Q^ 4-14 mm: OO 12-20 mm. Kleur licht wijnrood;
oog helder rood.

b) Bovenarm van de tweede poot ( 6 ) korter als de grijphand (fig.12). Grijp

hand zelf ( O ) aan de basis veel breder dan aan de top (fig.12) De twee

de poot ( O ) is dicht bij het midden van het tweede lichaamssegment inge

plant. Kieuwen ( O ) rond.

Caprella septentrional is Kroyer, 1842. Fig.12.

Zeer variabele soort. Slechts uitgegroeide mannetjes zijn met

zekerheid op naam tc brengen (zie ook opm. ondcr vorige soort).

C.septentriona1is is slechts 1 keer gevonden in ons land: in

een op de Bosplaat aangespoeld wulkeneikapsc1. De soort is van

noordelijke herkomst, en derhalve met zijn substraat wellicht

door een uit het Noordcn komende stroming op het strand gedepo-

nce rd.

Lengte O 15-30 mm, J 8-19 mm. Kleur bleekgroen tot olijfbruin,
met zwartc vlekjes.

F A ivl I L I E CYAMIDAE

Er zijn 2 soorten walvisluizen uit ons land bekend;

10a) Na de kop volgen 7 vrije lichaamssegmenten. Voor de kieuwen bevindenzich

2 paar poten (de le en 2e pootparen) van ongeveer gelijke grootte

Platycyamus Lutken, 1873 Fig 5

Met een soort: Pl.thoapsoni (Gosse, 1855) die door StocK &

Bloklander. 1952. van Waarde (Zeeland) wordt vermeld, waar zij

7



op een aangespoelde Butskop (Hyperoodon ampullatus) werd gevon

den. De parasiet is 8-15 mm lang, en leeft in groeven van de

huid van de walvis.

b) Na de kop volgen 6 vrije lichaamssegmenten Eerste paar poten veel klei-

ner dan het tweede paar. Paracyanus Sars, 1894. Fig.13.

Met de soort Par. boopis (Lutken, 1873). De normale gastheer

voor deze soort is Megaptera boops, doch zij is volgens mij

door Dr A. B. van Deinse (Rotterdam) en Dr L.B.Holthuis (Leiden)

verschafte mededelingen, in ons land aangetroffen op een bij

Terneuzen gestrande Potvis (Physeter macrocephalus) , 27 Februari

1937". Lengte 8-12 mm.

VANGMETHODEN,

CONSERVERING,

DETERMINATIE.

I I

Caprellidae leven soms in enorme aantallen op wieren, poliepen (Tubu-

laria, Pijppoliep!) en mosdiertjes. Een soort. Phthisica, wordt veelal in

het plankton gevonden, andere soorten treft men aan op alterlei soorten

substraat, zich vasthoudend met de achterste pootparen. Oe autochtbone

Caprellidae zijn redelijk goed bekend, doch van drijvende voorwerpen zijn

mogelijkerwijze nog wel soorten te verwachten die niet in de tabel zijn

opgenomen. Indien men exemplaren vindt die niet volkomen overeenstemmen

met een der opgenomen soorten, dan doet men verstandig deze op te sturen

aan een specialist van een der grote zoologische musea. Het is ook aan te

bevelen om bij het terugvinden van eender zeldzamer soorten enig materiaal

ter controle van de determinatie op te zenden. Alcohol 70% (eventueel spi-

ritus)is het beste conserveermiddel voor spookkreeftjes. Men beware de

dieren in geen geval droog.

Cyaoidae leven steeds parasitair op grotere walvisachtigen Daar der-

gelijke walvisachtigen steeds onmiddellijk bij een der grote zoologische
instellingen gemeld dienen te worden, is de kans groot dat de parasieten
automatisch in goede handen komen. Men zal echter in het algemeen goed

doen, in afwachting van de komst van de gewaarschuwde expert, reeds enige

walvisluizen voorzicntig van de huid los te peuteren (zorgen dat geen po-

- 8 -
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Eveneens slechts 1 in landsc soortr Par. typicus (Kroyer, 1845)
(syn.: Podalirius typicus). Nederlandsc naam: Monger 1ijdertje.

Lengte 7 mm ( 0 ) of 3-6 mm (eidragcnd Q ). Kleur bleekgeel tot

lichtbruin. De dieren zijn vaak met slik bedekt.

De soort werd door Hoek, 1889. talrijk aangetroffen in de haven

van West Tersche11ing, en ook in de Zuiderzee, alwaar zij in

1928 werd weergevonden. Verder meldt Hoek de soort uit Vlissin-

gen. Het dier schijnt dieper water (4-50 m) te prefereren, waar

ze, in tegenste11ing tot de andere Caprellidae, niet tussen

dierlijke of plantaardige begroeiing leeft, doch op fijn zand

of slik. Buitendien wordt zij zeer geregeld gevonden in samen-

leving met de zeester Asterias rubens en de zonnester Solaster

papposus.

b) 5e paar poten goed ontwikkeld, in vorm niet sterk verschillend van het

6e en 7e paar. Met het blote oog ziet men dus 3 paar poten aan het
aciiterste deel van het lichaam zitten 4.

4a) 3e en 4e paar poten aanwezig als kleine, spatelvormige stompjes . De
rugzijde van net kopsegment draagt 2 scherpe dorens.

Pseudoprotella Mayer. 1890. Fig.8.

De soort Ps. phasaa (Mont., 1806) is niet uit Nederland bekend,

doch is zowel noordelijk als zuidelijk van ons fauna-gebied ge
vonden, en dus ook hier te verwachten. Ze is maximaal 17 mm

groot, meestal echter slechts 8 a 10 mm, doorschijnend bleek-

groen van kleur met op de tweede poot wat rode vlekjes.

b) 3e en 4e paar poten totaal afwezig. Je ru«zijde van het kopsegment
draagt een of geen dorens. Capre'lla Lamarck. 1818.

Er zijn versehcidene soorten in ons land gevonden, zie 5.

5a) Onderzijde der 2e antennen voorzien van lange haren (fig.1,2) 6.
b) Onderzijde der 2e antennen slechts van zeer korte, zonder sterke ver-

groting nauwelijks zichtbare, haartjes voorzien.

Caprella acanthi rera Leach, 1814. Fig.9.

Is slechts enkelc malen op ons strand gevonden, op drijvende
voorwerpen. Hocwel de soort niet typisch zuidelijk is (ze komt

ook in Noorwegen voor), wordt ze toch gcwoonlijk op drijvend
materiaal van zuidelijke hcrkomst aangetroffen. Ze is 6-10 mm

lang en vnriabcl van kleur; oranje met zwarte vlekjes tot geel-
groen.

6a) Kop met puntige voorhoofdsstekel. Alle lichaamssegmenten plomp, nooit
meer dan 2 a 2h x zo lang als hoog. Eerste antenne slechts weinig

- 5 .



Pig.4. Caprella acutifrons Latr.. mannetje.
Pig.5. Platycyauus Lhoapsoni (Gosse), wijfje.

2 paar

kieuwen

b) Dier zieter spinachtig uit
op walvissen.

(fig. 5). Tweede antennen rudimentair. Leeft
Familie CVAMIDAE io.

FAMILIE CAPRELLIDAE

2a) 7 paar wel-ontwikkelde poten aanwezig en 3 paar kieuwen.
t

Phthisica Slabber, 1778. Fig.6
Met slechts 1 inlands soort: Ph. •arina Slabber. 1778 (syn •
Proto pedata en Pr. ventricosa). Nederlandse naam, Te ringlijder-
tje. Deze. voor het eerst door de Zeeu.se nntuuronderzoeker
Slabber beschreven. soort is tot 20™ (C?) of 5 - 16«„(eidra-
gende 0. ) l*nB. De kleur wisselt van bleekwit tot effen bruin
of rood, soms Bcvlekt; rood ooB. Het dier leeft tussen algen
doch wordt ook geregeldinhet plankton gevonden. Door het strek-
ken en buiBen van het lichnan, kan hij zwemmen.
Bekend van tal van vindplautsen in de Zeeuwse stron.en van de
Helderse haven en dijk, van Texels t roon,, en uit de vml. Zuider-
zee .

b) Ten hoogste 5 paar goed ontwikkelde poten; 2 paar kieuwen 3.

3a) 5e paar poten sterk gereduceerd. tot een stompje. Met het blote oog
dus maar 2 paar poten aan het achterste deel van net lichaam te zien.

Pariaabus Stebbing, 1888. Fig.7.
- 4 -
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Fig.6. Phthisica aarina Slabber, mannetje.
7. Par iambus typicus (Kroy.) , mannetje.

8. Pseudoprotella phasaa (Mont.), wijfje (de pijltjes geven de ru-

dimentaire 3e en 4e poot aan).

9. Caprella acanthiTera Leach, wijfje.

10. Caprella aequilibra Say, mannetje.
11. Caprella tuberculata B. & W. , mannetje.
12. Caprella septentrionalis Kroy., mannetje (tevens de 2e poot, ster-

ker vergroot).

13. Paracyamus boopis (Llitken), wijfje; a van de rugzijde, b- van de

buikzijde.

ten afbreken en in de walvishuid achterblijven) en in een buisje met al

cohol te bewaren. Indien er voor transport veel met de walvis gesold dreigt

te worden, is het van te voren verzamelen van de parasieten de enige goede

methode. Er zijn slechts twee soorten walvisluizen uit ons land bekend,

doch er zijn zeker meer soorten te verwachten. Iedere Cyamide die gevon-
den wordt dient dan ook ter (controle van) determinatie naar een deskun-
dige te worden opgezonden.

Voorde determinatie van de Caprellidae is een goede loupe onontbeer-
kijk.Zij die over een eenvoudig microscoop kunnen beschikken(biologie le-
raren en stafvan wetenschappelijke instellingen zijn anders zeker behulp-

zaam) zijn uiteraard nog beter toegerust. Men dient te bedenken dat vaak
slechts geheel volgroeide mannetjes met zekerheid te determineren zijn. Men
houde er bij het verzamelen van materiaal dus rekening mede, dat wijfjes
vaak vele malen talrijker zijn dan mannetjes.

- 9 -
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Fig.3. iluststand (a) en voortbeweging (b. c.d) van Caprella op een
draadwier. ____

raosdiertjes waartussen ze leven, doch door andere wordt dit in twijfel ge-
trokken. Wei worden sons diatomeeen in de darm aangetroffen.

De voortbeweging is bijzonder aardig om te zienen doet denken aan de

wijze waarop spanrupsen zich verplaatsen (fig.3). Het dier grijpt zich
oeurtelings vast met de 2e poten en de achterste pootparen, en krorat en
strekt net lichaam afwisselend. De gehele bewegingsphase duurt slechts een

fractie van een seconde.

In de ruststand (fig.3a) zijn ze vaak zeer moeilijk van hun omgeving

te onderscneiden. mede omdat hun kleur dikwijls een treffende overeenkomst

vertoont met het dier of met de plant waarop de Caprellide zich ophoudt.

Spookkreeftjes schijnen slechts een half jaar te leven. Van enkele

soorten wordt vermelddat zij periodiek zouden optreden, met een frequentie

van 2 x per jaar. Een dergelijke periodiciteit dient in Nederland nog na-

gegaan te worden.

SLEUTEL TOT DE CAPRELLIDEA

la) Dier ziet er uit als een wandelende tak (fig.4), Tweede antennen goed

ontwikkeld. Vrij levend. Pamilie CAPRELLIDAE 2

- 3 -



3e Liclisaossce'scr.l 2c (corste viljr)
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*et 6e pool
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»

2r Poot

Fig. 1-2. Caprella linearis (L.)
1. Mannctje; a: hele dier van terzijde; b: 2e poot, sterker vergroot.
2- "ijfje.

versmolten; het voorste vrije lichaamssegment is dus eigenlijk reeds het

2e segment (fig.1). Alle lichaamssegmenten dragen poten bij het geslacht

Phthisica (fig.6); bij de overige inlandse geslachten zijn de poten aan

lichaamssegment 3 en 4 verdwenen. Wei dragen deze segmenten 3 en 4 (soms

ook segment 2) de kieuwen (fig.1), terwijl bij het wijfje bovendien de ei-

buidel ( "broedzak") aan deze segmenten tot ontwikkeling komt (fig.2). De

drie achterste pootparen dienen als "enterhaken", waarmede het dier zich

aan bepaalde substraten kan vasthouden. Op de grijphand, en soms ook op de

klauw, van de 2e poot mondt een (gif ?)klier uit; de opening van deklier

bevindt zich in den regel op de top van een speciale (gif?)stekel van de

grijphand.

Levenswijze: De Caprellidae leven als rovers tussen enopallerlei marie-

ne organismen die hunaktihuil- en rustplaats dienen, zoals
op algen, mosdiertjes, poliepen (Tubularia!), sponzen, manteldieren, wor-

menkokers, kortom opal die substraten die aandelaatste pootparen (enter

haken) voldoende houwvast geven. Vaak zittende dieren lange tijd doodstil,

slechts met de achterste poten vastgehaakt, terwijl het voorste deel van

het lichaam vrij in het water uitsteekt en met de waterbewegingen mee-

deint In deze houding, die wel wat aan de ruststand van de spanrupsen

doet denken (fig.3a), veroveren zij ook hun prooi' ieder klein organisme.

zoals vlokreeftjes. copepoden. nauplius larven, wormen. jonge soortgeno

ten wordt met het eerste paar poten bliksemsnel gegrepen en naar de

mond gebracht, Bij het vangen van grote prooien helpt ook het tweede paar

poten mee, en het is niet onwaarschijnlijk dat een gegrepen prooi door het

secreet van de klier der hand verlamd wordt. Sommige auteurs beweren per

tinent dat de spookkreeftjes zich ook voeden ten koste van de poliepen en
- 2 -
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NEDERLANDSE SPOOKKREEFTJES

door J.H. Stock

Zoologisch Museum, Amsterdam

I nic id in}?- De spookkreeftjes (Caprellidea of Laemodipodea) vormen een

onderorde van de vlokreeften (orde Amphipoda), die op nun

beurt weer tot de klasse der schaaldieren (Crustacea) behoren.

De Caprellidea zijn vooral gekenmerkt door het gereduceerde aantal

lichaamssegmenten: na de kop en het daarmede vergroeide eerste lichaams-

segment, volgen er nog slechts 6 vrije segmenten. Het achterlijf (meta-

soom) en de staartleden (urosoom) van de normale vlokreeften zijn bij de

spookkreeftjes vrijwel geheel verdwenen.

De onderorde omvat slechts 2 families, waarvan de vertegenwoordigers

niet alleen in uiterlijk, maar ook in levenswijze sterk verschillen. De

leden der familie Caprellidae hebben alle de welbekende slanke vorm (fig.

1), die nun de meest schilderachtige namen bezorgd hebben, zoals spook-

kreeftje, spookgarnaal (onjuist, want het zijn geen garnalen), teringlij-

dertje, hongerlijdertje, wandelend geraamte... De laatste twee of drie

paren poten van de Caprellidae zijn tot kracntige grijphaken omgevormd,

waarmede zij zich aan poliepen. mosdiertjes, algen, enz. vastklampen.

Tot de tweede familie, de Cyamidae, behoren dieren van een min of

meer spinachtig uiterlijk (fig 5). Zij leven niet tussen wieren, poliepen.

e.d., doch parasitair op de huid van walvissen

Ook de Cyamidae bezitten een karakteristieke Nederlandse naam : walvis-

luizen Zij zijn betrekkelijk zeldzaam, en worden daarom in het volgende
algemene gedeelte buiten beschouwing gelaten.

Bouw: Het lichaam van de Caprellidae is lang en dun ("wandelende tak").

Zoals reeds werd vermeld, is de kop met het eerste lichaamssegment




