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Waar komen onze kleine alikruken

(Littorina neritoides) vandaan?
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Troms0 Museum, Noorwegen

Littorina neritoides

L. neritoides

In een recent artikel in Basteria besprak Stock (1975) het voorko-

men van de kleine alikruuk, (L.), in Nederland.

Deze zeer hoog in het getijdengebied levende gladde, donkere kreukel-

tjes werden door hem in 1949 voor het eerst levend in ons land

gevonden (Stock, 1950); kort daarna werd de soort ook op Wangeroog
ontdekt (Kunze, 1951). De dieren waren daarna een paar jaar tamelijk

algemeen, maar de aantallen liepen geregeld terug, en na 1956 werden

geen exemplaren meer gevonden. De gangbare verklaring voor deze

aantalsschommelingen is, zoals Stock (1975) refereert, dat een grote

hoeveelheid larven zich in 1949 door bepaalde toevallige omstandighe-
den voor onzekust heeft opgehouden, zich op onze dijken gevestigd en,

begunstigd door zachte winters, zich enkele jaren heeft kunnen handha-

ven, zonder zich voort te planten.

In 1975 vond Stock na lang zoeken weer een paar kleine alikruken

aan de Zuidpier van IJmuiden, en een enkel juveniel dier aan de dijk bij

Westkapelle. Langs de rotskusten van de Boulonnais daarentegen vond

Stock in veel grotere aantallen en op verschillende punten,

hoewel Glason de soort niet vermeldt in zijn "Faune et flore du littoral

du Pas-de-Calais" (1975). Op grond van deze gegevens en ook omdat hij
"het altijd raadselachtig had gevonden dat een ovovivipaar dier als
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Littorina neritoides

(Littorina saxatilis

Stock's hypothese lijkt mij weinig overtuigend, en ten dele ook op

onjuiste premissen gegrondvest. In de eerste plaats is Littorina neritoi-

des niet ovovivipaar, hoewel men dit lang gedacht heeft en bijv. Van

Benthem Jutting (1933) dit nog opgaf. Kort na het verschijnen van haar

faunadeeltje ontdekten zowel Lebour (1935) als Linke (1935) het

wonderlijke feit dat de zo hoog in het littoraal levende kleine alikruuk

pelagische eikapsels heeft. Deze lijken wel wat op de "zonnehoedjes"
van de gewone kreukel maar hebben niet zo'n brede rand,

en bevatten elk maar één ei. In Plymouth zijn deze eikapsels in het

plankton te vinden van december tot april, met een enkele waarneming
in october (Lebour, 1947), in het koude jaargetijde dus. Ik heb in de

mij ter beschikking staande literatuur geen gegevens kunnen vindenover

de duur van het pelagische stadium.

(L. littorea),

Wat de verspreiding van de kleine alikruuk in de Boulonnais betreft,

daarvan heb ik indertijd in Het Zeepaard een samenvatting gegeven

(Vader, 1965). In 1955 vonden we uitsluitend op de pier
van Boulogne, in 1957 was de soort in het hele gebied algemeen, en in

1960 waren de kleine alikruken weer verdwenen (ik was dat jaar niet in

Boulogne). In 1966 vond ik er weer enkele bij Cap Gris Nez. Crisp &

Southward (1958) vonden de kleine alikruuk in Calais al in 1954 (zeer

zeldzaam) maar niet in Wimereux en Audresselles. Hetzelfde beeld, sterk

wisselende aantallen van jaar tot jaar, geven de gegevens van de Deense

westkust en het Kattegatgebied (Lewis & Tambs-Lyche, 1962). Ook

hier zijn de populaties kennelijk niet permanent. Rond Bergen in

West-Noorwegen wisselen de aantallen ook sterk van jaar tot jaar, maar

hier zijn altijd wel enkele exemplaren te vinden, als men weet waar men

moet zoeken (eigen waarnemingen 1965-1972). Het verspreidingsgebied
van

L. neritoides

langs de Noorse Westkust, met weinig of geen vonds-

ten ten Z. van Bergen, geeft overigens wel de indruk dat de populaties
hier samenhangen met aanvoer van larven uit Noord-Schotland, zoals

dat bijv. ook voor de langoest het geval is (cf. Tambs-Lyche, 1958).

L. neritoides

zich plotseling via larvenzwermen zou verspreiden",

poneert Stock nu een alternatieve hypothese: de kleine alikruuk komt

constant in geschikte biotopen langs de Nederlandse kust voor, maar

gewoonlijk slechts in zeer kleine aantallen. Na zachte winters kunnen de

dieren zich in groteaantallen voortplanten en de jongen hebben de kans

om op te groeien. Pas dan is het practisch mogelijk de kleine alikruken

tussen de grote aantallen er veel op lijkende jonge ruwe alikruken

s.1.) te ontdekken. Op welke kenmerken we dan

speciaal moeten letten, is door Stock (1975) aan de hand van scherpe

diagnoses en goede tekeningen duidelijk gemaakt.
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Op grond van bovenstaande gegevens neem ik aan dat de aanwezig-
heid van kleine alikruken geheel afhankelijk is van aanvoervan eikapsels
uit het Kanaal. Die eikapsels zijn er misschien iedere winter, zolang
tenminste de noordgrens voor de kleine alikruuk niet te sterk is

teruggedrongen door een serie strenge winters, maar omdat zij onze

kust net in de koudste maanden van het jaar bereiken, komt er gewoon-

lijk niets van terecht. In erg zachte winters liggen de kansen gunstiger,
en kan de kleine alikruuk zich in Nederland, op Helgoland en langs de

Deense kusten vestigen. Of deze populaties zich voortplanten, weten we

niet; in ieder geval is het erg onwaarschijnlijk, gezien de kuststroom

langs onzekust, dat ze in staat zijn zich zelf aan te vullen.

We hebben in onze fauna meer dieren met een vergelijkbaar versprei-

dingspatroon. De fluwelen zwemkrab ( waarover in

Het Zeepaard zoveel te doen is geweest, is misschien zo'n soort. Maar

het aantal strandvondsten van deze krab wordt behalve door de aanwe-

zigheid in zee, ook in zeer sterke mate bepaald door de mortaliteitende

gegevens zijn daarom erg moeilijk te interpreteren. Evengoed is het

interessant dat de fluwelen zwemkrab juist in 1949 na enkele jaren

afwezigheid weer aan onze kust opdook (Wolff, 1966 : 46). Een nog

duidelijker parallel vinden we in de ook door Wolff (1967) verzamelde

gegevens over het breedpootkrabbetje (

Macropipus puber),

afwezig van

1943 t/m 1948, maar in 1949 plotseling in zeer grote aantallen (Leen-

houts, 1950;Wolff, 1967) aan het strand te vinden. Net als bij de kleine

alikruuk vinden we dan nog gegevens tot en met 1955, maar daarna is in

Nederland vele jaren vrijwel geen enkel breedpootkrabbetje meer gevon-

den (Wolff, 1968). Nu de kleine alikruuk zich na enkele zachte winters

weer heeft weten te vestigen, lijkt het daarom de moeite waard ook

eens extra op de breedpootkrab te letten.

Portumnus latipes):

Summary

On the irregular occurrence of Littorina neritoides along the Dutch coast

The small periwinkle (Littorina neritoides) occurred commonly along the

Dutch coast in the years 1949-1955, but was not found after 1956, until

rediscovered by Stock in 1975. Also along the French North Sea coast, in the

German Bight and in Denmark the species is not always present. This unstability

can be explained by assuming that the pelagic egg-capsules of L. neritoides, which

are present in the plankton in winter, do not tolerate the then prevailing low

temperatures, except in very mild winters. Attention is drawn to the correlation

which exists between the presence in Dutch waters of L. neritoides and that of

some crabs, notably Portumnus latipes.
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