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GARNALEN VAN ONZE KUST. 
("Vervolg en slot van bh. 392J. 

Determinatietabel van de aan onze kasten voorfcomende gfarnalen-soorten. 

1. Ie paar borstpooten zonder schaar, het laatste lid klauwvormig, kan tegen 
het voorgaande teruggeslagen worden. (Crangon) 2 
Ie paar borstpooten met of zonder schaar (in het laatste geval met een 
gewoon, spits toeloopend eindlid). Aan den voorrand van het borststuk, 
tusschen de oogen, een plat, zwaard vormig, met tanden voorzien rostrum. 3 

2. Voorlaatste achterlijfssegment aan de rugzijde met twee evenwijdige, in de 
lengterichting verloopende kielen. (Crangon allmanni) 
Voorlaatste achterlijfssegment gelijkmatig gewelfd, zonder kielen. 

(Crangon vulgaris) 

3. Ie en 2e paar borstpooten in een schaar eindigend. 4 
Ie paar borstpooten met spits toeloopend eindlid, zonder schaar; 2e paar 
in het voorlaatste lid in een groot aantal geledingen onderverdeeld en in 
een klein schaartje eindigend. Pandalus montagui 
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4. Ie (binnenste) antennen met 3 aanhangselen aan den top, van welke het 
middelste, dat tevens het dikste en het kortste is, over een groot gedeelte 
derr lengte met het buitenste is vergroeid. Het rostrum zet zich als een 
kiel op het borststuk voort. 5 
Ie (binnenste) antennen met slechts 2 aanhangselen aan den top, het 
buitenste kort en dik, het binnenste dun en iets langer. Het rostrum zet 
zich niet als een kiel op het borststuk voort. Virbins varians. 

5. Rostrum met 7-9 tanden aan de bovenzijde en met tenminste 3, gewoonlijk 
meer tanden aan den onderkant [Palaemon) 0 
Rostrum met meest ">—6, zelden 7 tanden aan de bovenzijde, aan de 
onderzijde met gewoonlijk 2, zelden 3 tanden. Palaemoneles varians. 

(3. Rostrum veel langer dan de schub der 2e (buitenste) antennen, aan de punt 
omhoog gebogen en hier zonder tanden, in het achtergedeelte boven met 
7—9, onder met 5—0 tanden. Palaemon serratus. 
Rostrum even lang ais of iets langer dan de schub der 2e (buitenste) 
antennen, bijna volkomen recht, boven met 7—9' tanden (waarvan 2 op het 
borststuk, achter het oog), onder met 3—4 tanden. Palaemon squilla. 

In de Zuidelijke Noordzee komen nog wel andere soorten voor, maar ik 
heb mij hier alleen maar tot die enkele bepaald, die wij in de garnalenkor van 
den kustvisscher of in een of andere palingfuik kunnen aantreffen. 

Heel in het kort zullen wij nu de hier genoemde soorten even bespreken. 
De gewone garnaal (Crangon vulgaris) kennen wij nu al voldoende. Deze 

grauwe soort, die overal in ondiep water aan onze kust voorkomt, is het voorwerp 
van eene belangrijke kustvisscherij, vooral in de Zuiderzee. "Wordt het water 
dieper dan ± 25 M., dan wordt C. vulgaris door eene andere, meest wat kleinere 
soort, C. allmanni, vervangen, die juist uit hoofde van de groote gelijkenis met 
vulgaris, lang over het hoofd is gezien. 

Tusschen de gewone garnalen kunnen we, vooral in den winter, een mooie soort 
aantreffen, die zich dadelijk door zijne opvallende kenmerken onderscheidt. Ik bedoel 
Pandalus montagui »), waarvan ik hier eene afbeelding geef (Fig. 2, A). Het dier is 
dof-doorschijnend, min of meer alsof het van matglas was gemaakt, met talrijke, 
fijne, roode adertjes op het lichaam. Tusschen de groote oogen steekt als een 
fijne zaag het lichtrood gekleurde rostrum naar voren, dat aan de punt steeds naar 
boven is gericht en hier geen tanden draagt, terwijl op het achterste gedeelte 
een tiental tanden te zien zjjn, waarvan er verscheidene achter de oogen, op 
het borststuk, staan. Verdere bijzonderheden blijken uit de teekening voldoende; 

•) Meestal vindt men den naam P. annulicornis, vanwege liet, fijn-geringde uiterlijk der 
antennen; het is evenwel gehleken, dat de naam P. montagui ouder is en dus, zooals men 
het noemt, de prioriteit heeft. 
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alleen zou nog op twee dingen de aandacht kunnen worden gevestigd. In de 
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Fig. '2. Pumialus motitagui. A, vim de linkerzijde, 2 X vergr. 

eerste plaats is de afwijkende bouw van het 
afzonderlijk zijn geteekend, opvallend. Beide 
eindigen in een kleine schaar, en het voorlaatste 
lid of de carpus is in een groot aantal kleine 
geledingen onderverdeeld, wat het geheel buig
zaam maakt als een dikke caoutchoucslang; 
deze onderverdeeling zet zich, vooral op den 
linkerpoot, die bovendien langer en dunner is 
dan de rechter, ook een eind op de voorgaande 
leden voort. In de tweede plaats merken wij 
aan het achterlijf de groote, afgeronde platen 
op, die van de zijranden der segmenten vrij 
uitsteken en aan den vrijen rand met korte 
franjeharen zijn bedekt. De schaduwen op het s 

borststuk stellen de kieuwen voor, die door 
den dunnen zijwand, of liever door het kieuw 

2e paar borstpooten, die in B 

3 

'•JmfiM ivr44fM 

Fig. 2. B, 2e paar borstpooten, rechts en links, 
3 X vergr. 
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deksel, van het borststuk heenschemeren. Deze Pandalus vangt men in den 
winter nog al eens tusschen de garnalen, b. v. bü Nieuwediep. In de eigenlijke 
Zuiderzee komt hij nooit voor en in het algemeen kan gezegd worden, dat wij 
hier een soort van de volle zee voor ons hebben. Aan de Engelsche kust is hij 
veel algemeener en wordt onder den naam van «prawns" afzonderlijk van de 
gewone «shrimps" verkocht. 

Bij Nieuwediep leeft nog, hoewel tamelijk zeldzaam, eene andere garnaal, 
Virbius varians (Fig. 3). Zooals 
we dadelijk zien, is het rostrum 
(B) geheel anders gebouwd; er 
is eigenlijk slechts eene enkele 
tand aan de bovenzijde, de punt 
is gevorkt en er zijn slechts 
twee tanden aan den onderkant. 
Boven de basis van den oogsteel 
staat ook nog een afzonderlijk 
dorentje. De Ie antennen hebben 
twee aanhangselen aan den top 
(C). Het hier afgebeelde exemplaar 
is een met eieren beladen wijfje; 
door de massa eieren aan het 
achterlijf is het voorste paar 
buikpooten heelemaal naar voren 
gedrongen. Overigens zien we 
ook hier groote platen van de 
zijranden der achterlijfssegmenten 
uitgaan. 

De overige drie soorten, die 
nog besproken moeten worden, 
behooren tot eene familie, de 
Palaemoniden, die eene bepaalde 
neiging heeft om zich in brak 
water op te houden; zelfs zijn 
er soorten, die in volkomen zoet 

water leven. In het Holiandsch heeten zij ,, steur krabben''. 
In de eerste plaats dient dan genoemd te worden de reus onder onze 

inlandsche soorten, Palaemon serratus. De lengte van het rostrum inbegrepen, 
kan deze wel 12 c.M. lang zijn. Het rostrum zelf gelijkt in bouw bijzonder 
veel op dat van Pandalus montagui, maar er kan geen sprake van vergissing 
zijn, wanneer wij naar de borstpooten kijken: bij Palaemon dragen het Ie en 
2e paar scharen; die van het 2e paar zijn het grootst. De soort is evenwel bij 
ons zoo zeldzaam, dat wij al heel weing kans hebben, haar in handen te krijgen; 

Fig. 3. Vlrbitll varians. A, wijfje, met eieren, van de linkerzijde. 
2 X vergr. 

H, rostrum, van links. C, Ie rechter antenne, van do bovenzyde. 
11 en C 4 X vergr. 
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op het Zoologisch Station te Helder is zij slechts tweemaal aangebracht, eens in 
1880 en eens in 1905. Heel wat algemeener is de kleinere Palaemon squilla, die 
b. v. op de Oosterschelde en in het Holiandsch Diep zeer algemeen is. Het Hink 
ontwikkelde rostrum (Fig 4) is volkomen recht en van de ongeveer 9 tanden 
der bovenzijde staan er 2 achter de oogen, en 1 juist er boven. De aanhang
selen der antennen zijn buitengewoon lang en de borstpooten slank en dun. 
De kleur is melkwit, iets doorschijnend. Nadat vroeger Maitland had opgegeven, 
dat deze soort o. a. ook in de Zuiderzee voorkwam, was toch in latere jaren 
nooit meer een Palaemonsoort in de Zuiderzee waargenomen; dezen zomer in 

Fig. 4. Palaemon squilla, van de linkerzijde. 2 X vergr. 

Augustus evenwel vond ik in het Hoornsche Hop, tusschen de gewone garnalen, 
een enkel exemplaar. Het voorkomen in het Holiandsch Diep bewijst wel, dat 
P. squilla in water van zeer gering zoutgehalte kan leven. Overigens schijnen 
er tusschen de exemplaren van verschillende vindplaatsen kleine verschillen 
te bestaan, hetgeen ook, met het oog op de uiteenloopende bestaansvoorwaarden, 
misschien begrijpelijk is. 

Nog meer aan zoet water aangepast is onze laatste soort, Palaemonetes 
varians (flg. 5). Het geslacht is van het voorgaande onderscheiden door het 
bezit van een taster aan den bovenkaak, die bij Palaemon ontbreekt, maar ook 
zonder deze minutieuse kenmerken is de soort, behalve door de geringere grootte 
daai'door te onderscheiden, dat het aantal tanden op het rostrum bijna steeds minder 
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dan bij Palaemon squilla bedraagt. Palaemonetes is in nog sterkere mate dan 
Palaemon een brakwatervorm te noemen: in de landen rondom de Middellandsche 
Zee leeft deze garnaal in volkomen zoet water en is het niet gelukt de eieren 
of larven te kweeken in water, dat zeer weinig zouthoudend was, Eene omgekeerde 
proef deed Prof. Weldon in Plymouth, waar, in een stroompje met een zeer zwak 
zoutgehalte nabij den mond, Palaemonetes in groote menigte voorkwam. Eenige 
eierdragende wijfjes werden in een aquarium met het water uit hun woongebied 
overgebracht en een klein gedeelte van dit water lederen dag langzaam door 
een gelijk volumen zoetwater vervangen, tot het volkomen zoet geworden was. 

Aan dezen langzamen 
overgang schenen de 
dieren zich aangepast te 
hebben; althans de eieren 
kwamen uit en de lar
ven ontwikkelden zich 
normaal. 

Evenals bij de voor
gaande soort is devaiia-
biliteit bij Palaemonetes 
niet gering, en daar door 
Prof. Weldon te Plymouth 
een groot aantal exem
plaren op een bepaald 
kenmerk, nl. het aantal 
tanden van het rostrum, 
zijn onderzocht, scheen 
het mij niet ondienstig, 
zelf in dié richting een 
onderzoek in te stellen. 

Dr. de Man te lerseke had mij juist een tamelijk groot aantal exemplaren, 
afkomstig van brakke slooten en plassen op Zuid-Beveland, toegezonden. De 
getallen zelf, die ik verkreeg, heb ik, ter directe vergelijking met de Engelsche, 
in percenten omgerekend, waarbij waarden van minder dan è % zijn weggelaten 

l'ig. 5. Palaemonetes varians. A, roslrum, van links, n, lo borstpoot van 
den rechterkant. C, Ie antenne van den rechterkant. 2 X vergr. 
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Daarbij moeten wij wel in aanmerking nemen, dat door Prof. Weldon 915, 
door mij slechts 137 exemplaren onderzocht konden worden. Vergelijkt men nu 
de getallen, dan blijkt, voor zoover men kan aannemen, dat het door mü onder
zochte aantal groot genoeg is om daaruit conclusies te trekken, dat de Zeeuwsche 
Palaemonetes zich in het algemeen door een grooter aantal tanden op het rostrum 
en door een minder frequent voorkomen van de gevorkte spits onderscheidt van 
het ras van Plymouth, maar toch zullen nog meer waarnemingen, dunkt mij 
noodig zijn om hieromtrent zekerheid te verkrijgen. Wie wil daaraan meedoen? 
Wie in de buurt van brakke slooten en plassen woont, moet eens nagaan of 
hier Palaemonetes voorkomt en dan zooveel mogelijk exemplaren verzamelen. 
Wie weet of wij in andere gedeelten van ons land niet tot andere uitkomsten geraken. 

Dr. J. J. TESCH. 

OVER EENIGE IN ONS LAND WAARGENOMEN GRASSEN. 

P het smalle pad, dat langs den Rijnoever van Arnhem naar 
Oosterbeek voert, vond een onzer, in Augustus 1908, een interessante 
Bromus, die opviel door zijn groote aartjes. Bij onderzoek bleek 
deze plant een voor ons land nieuwe soort te zijn, behoorende tot 
de onderafdeeling Eu-bromus Gr. et Godr., tot welke afdeeling ook 

de bekende Bromus tectorum en sterilis behooren. Onze nieuwe soort, de Bromus 
villosus Forsk heeft dan ook werkelijk in de kenmerken der onderdeelen veel 
overeenkomst met de B. sterilis. Al dadelijk vallen de groote aartjes op, die, 
zonder naalden gemeten, wel tot 4 cM. laag zijn. In tegenstelling met de sterilis 
is de plant sterk behaard en zijn de pluimtakken, die bij sterilis ruw zijn en 
overhangend, hier rechtopstaand en dicht met korte haren bezet. De plant heeft 
daardoor een van B. secalinus geheel verschillenden habitus. In de teekening 
komt deze duidelijk uit. Alvorens de details aan te geven moeten we vermelden 
dat deze Bromus in twee rassen is aangetroffen, en behoort onze plant tot 't 
meest verbreide ras: maximus, welk ras ook wel als afzonderlijke soort: de 
Bromus maximus Desf. wordt aangenomen. De plant, die in 't Middellandsche 
zeegebied aan kanten van wegen, op grasvelden en onbebouwde zandige plaatsen 
voorkomt, kan bezwaarlijk als inheemsch worden aangezien, en is dan ook 
waarschijnlijk bij den tuinmuur aan den Rijnoever met graszaden aangevoerd. 
Waar de plant ook in naburige landen, hetzij verwilderd of aangevoerd (o.a. bij 
Hamburg) is waargenomen, zullen wij hier ook wel met zoo'n geval te doen 
hebben. Terwijl de plant in Zuid-Europa reeds in Februari bloeit, is in overeen
stemming met de noordelijke vindplaats, de bloeitijd dan ook later, zoodat zelfs 
in Augustus de plant nog in goeden staat werd aangetroffen. 

Ook hier komt het voor, evenals dit bij B. sterilis het geval is, dat de bloemen 
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