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Samenvatting 

De Crangon crangon (L.) of de grijze Noordzeegarnaal behoort tot de orde van de Decapoda, de 

grootste orde van de Crustacea of schaaldieren (Brown, 1993). Letterlijk vertaald uit het Latijn, 

betekent dit “tien poten”, wat verwijst naar de vijf paar pereiopoden of wandelpoten van de thorax 

(Calman, 1911). Tot het genus Crangon behoren achttien species, verspreid over de gehele wereld  

(Holthuis, 1993). In deze literatuurstudie wordt de externe en interne morfologie van de garnaal nader 

belicht zowel op macroscopisch als microscopisch niveau.  

De garnaal heeft een hard exoskelet of cuticula die het zachte lichaam van binnen beschermt en 

periodiek wordt afgeworpen om verder te groeien. De naam “schaaldier” verwijst naar dit exoskelet. 

Het schild kan aangetast worden door infectieuze, mechanische of chemische factoren. Dit resulteert 

vaak tot een morfologische aandoening die zwarte vlekken op de cuticula achterlaten, wat wordt 

aangeduid als “blackspot” en veel wordt aangetroffen bij deze diersoort. 

De garnaal verblijft zijn volledige leven in water. Zijn fysiologie is hieraan aangepast zoals kieuwen die 

het water filteren en de nodigen stoffen er uithalen. De morfologie gaande van poten tot het 

gestroomlijnd lichaam, is gebouwd om zo snel mogelijk in het water te kunnen zwemmen en te 

ontsnappen aan mogelijke vijanden. 

 

Kernwoorden: Blackspot - Crangon crangon (L.)- Hemocyt - Kieuw- Morfologie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://plankt.oxfordjournals.org/content/25/11/1367.full#ref-6
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Inleiding 

Deze literatuurstudie tracht een blik te werpen op de morfologie van de grijze garnaal (Crangon 

crangon L.) en de ziektes die de cuticula kunnen aantasten. Hierbij wordt er informatie en kennis van 

alle tijden, van binnen en buiten Europa verwerkt en vergeleken. Vermits sommige delen van de  

morfologie beter beschreven zijn bij andere garnaalsoorten zullen die ingesloten worden in deze 

literatuurstudie om zo volledig mogelijk te zijn. De Noordzeegarnaal is, naast een economisch product, 

ook een waardevol cultureel en gastronomisch onderdeel van de Belgische folklore. Daarbij hoort 

bijvoorbeeld ook het kruien van garnaal met een schepnetje door kinderen of te paard doorvissers. 

Desondanks behoort onze Belgische zeevisserijvloot tot de kleinste in Europa. De garnaalpopulatie en 

–vangst zijn niet gequoteerd, maar er wordt wel gevist in gevoelige gebieden zoals estuaria die in de 

nabije toekomst zullen beschermd worden door bij voorbeeld NATURA2000. Het huidige vistuig aan 

de boten is evenwel te schadelijk om in deze natuurgebieden te mogen vissen. De vissers die gebruik 

zullen maken van electropuls, maken wel kans toegelaten te worden omdat dit een minder ingrijpende 

impact heeft op de omgeving. Maar dit zal de toekomst uitwijzen.  

Er wordt momenteel uitvoerig geëxperimenteerd met electropuls. Zo kijkt men naar de korte- en 

langetermijneffecten op de zeebodembewoners zoals de garnaal en zijn nakomelingen. Alleszins blijkt 

uit deze studies dat er veel gerichter gevist kan worden zodat de ongewenste bijvangst daalt waar in 

de toekomst de natuur alleen goed bij kan varen. De electropuls vervangt de klossenpees die 

onderaan de sleepnetten hangen. Dat wordt al toegepast op de platvis, de tong en de 

Noordzeegarnaal en het zorgt voor zeer goede ecologische en economische resultaten. Het 

electropulsvissen van garnalen is gebaseerd op de schrikreflex ofwel de retrograde 

ontsnappingsmethode van de garnaal. De pulssleepnetten voor de grijze garnaal, HOVERCRAN 

genoemd, werden door Instituut voor Landbouw en- Visserijonderzoek (ILVO) ontwikkeld en uitgetest 

aan boord van commerciële garnaalvisboten. Het ILVO spreekt zelfs over een reductie van de 

bijvangst met 35%. Het bodemcontact is ook 75% lager, wat veel beter is voor de bodemecologie van 

de Noordzee.  

In Aziatische landen als Bangladesh en Vietnam, worden al veel soorten garnalen zoals de 

tijgergarnaal of Penaeus monodon in open-pondsystemen gekweekt, maar dat ten koste van 

verschillende vissoorten die als vismeel in het voer voor de garnaal worden verwerkt. Daarom is 

verder onderzoek noodzakelijk om goedkopere en ecologisch verantwoorde voeding te ontwikkelen. 

Het zou interessant zijn om de garnaal in de toekomst milieuvriendelijk te kweken zodat het vangen in 

de zee tot een minimum kan beperkt worden. Maar voordat we zover zijn is het belangrijk de 

morfologie van de garnaal beter te verstaan zodat de effecten van de electropuls of het kweken in 

gevangenschap beter worden begrepen. 
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Literatuurstudie: morfologie van de grijze garnaal (Crangon crangon L.) 

1. TAXONOMIE 

De classificatie van Crangon crangon (L.) is Superphylum Ecdysozoa, Phylum Arthropoda, Subphylum 

Crustacea, Klasse Malacostraca, Subklasse Eumalacostraca, Superorde Eucarida, Orde Decapoda, 

Suborde Pleocyemata, Infraorde Caridea, Superfamilie Crangonoidea, Familie Crangonidae, Genus 

Crangon en Species Crangon crangon (Tiews, 1970; Verhaegen, 2012). 

De suborde Natantia bestaat uit verschillende species waarvan de garnaal de bekendste is. Typisch 

voor leden van deze suborde is een min of meer een sterk vast extern skelet, een lichaam opgedeeld 

in verschillende segmenten, gelede poten en drie paar thoracale poten die zijn omgevormd tot een 

kaak (Calman, 1911). De garnaal heeft twee lange antennen aan de voorkant van de kop (Calman, 

1911), een slank lichaam en een lateraal samengedrukt musculair abdomen. (Bauer, 2004). Deze 

dieren leven hun gehele leven onder water en ademen via het filteren van water door kieuwen 

(Calman,1911). 

  

2. MACROSCOPISCHE EN MICROSCOPISCHE MORFOLOGIE 

2.1. EXTERNE ANATOMIE  

  

  

 

Fig. 1. Schematische tekening van de externe anatomie van Crangon crangon (L.) (naar Verhaegen, 

2012) 
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De opdeling van het lichaam omvat een thorax of pereion (Verhaegen, 2012) met kop en een 

abdomen of pleon met staart (Fig. 1.) (Brown, 1993). De volwassen lichaamslengte kan variëren 

tussen de 5 en 7,5 cm (Calman, 1911). Een levende garnaal weegt tussen de 0,4 en 4 gram (Hunter 

en Ugtow, 1998). Het lichaam is verschillend met de andere Natantia omdat het lichaam meer 

dorsoventraal afgeplat is (Calman, 1911). 

Het exoskelet bestaat uit een aantal chitineuze platen over het gehele lichaam van abdomen tot poten 

tot zelfs een deel van het spijsverteringssysteem (Brown, 1993) dat op die manier een licht pantser 

vormt (Calman,1911). Het exoskelet van elke somiet bestaat uit vier chitine platen of sclerieten 

genoemd: een dorsaal tergiet, twee laterale pleurieten en een ventrale sterniet (Verhaegen, 2012). De 

cuticula bestaat uit een niet cellulair, dik omhulsel dat gevormd wordt door verschillende lagen. De 

cuticula wordt gesecreteerd door een epidermale cellaag en vormt naast het exoskelet ook het 

endoskelet en de voor- en achterdarm (Stachowitsch, 1992). Het secreet bestaat uit chitine en eiwit 

waarin calciumcarbonaat en calciumfosfaat neerslaan (Calman, 1911). Chitine is een biopolymeer van 

β-(1,4) - gelinkte N-acetylglucosamine en eiwit (Vogan et al. 2008) en het tweede meest voorkomende 

biopolymeer in de wereld naast cellulose (Theruvathil et. al., 2006). De kleur van het exoskelet 

wanneer de garnaal nog leeft, is doorschijnend grijs met bruine vlekken. De grijze kleur varieert 

dankzij de pigmentcellen of chromatoforen (Holdich en Jones, 1983), naargelang de onderlaag van de 

habitat, bijvoorbeeld een zandbodem. De chromatoforen bevinden zich in de hypodermis en 

produceren pigmenten die worden afgezet in het cuticula voor de kleur van de garnaal (Brown, 1993). 

Wanneer de garnaal wordt gekookt, verandert zijn kleur naar een meer roodbruine kleur (Calman, 

1911).  

Beweging van het abdomen met staart en aanhangels is mogelijk door de opdeling van het exoskelet 

in afzonderlijke platen en buizen verbonden met een dunne niet chitineuze en flexibele cuticula. Zo 

vormen de platen met de spieren die vastgehecht zijn aan het exoskelet, een soort van 

hefboomsysteem (Brown, 1993).  

2.1.1. Cefalothorax 

De kop of cefalon (Fig. 1.) is het voorste deel van het lichaam  (Holdich en Jones, 1983) en bestaat uit 

een preantennulaire regio dat rostraal de ogen (Fig. 1.) draagt, elk op een stengel. Dit wordt gevolgd 

door vijf segmenten met aanhangsels namelijk twee paar antennen (Bauer, 2004) bestaande uit een 

eerste paar sensorische antennules en twee antennen (Brown, 1993) en drie paren die de monddelen 

(onderkaak (mandibels), maxillules en bovenkaak (maxillen)) vormen (Holdich en Jones, 1983). Het 

rostrum is zeer kort, dun en getand vergeleken met andere Natantia (Calman, 1911). Het flagellum is 

een lang multi-articulair aanhangsel distaal van het pediculum of steel van de antennules en 

antennen. De ogen worden gedragen door een dun uitsteeksel dat naar voorgericht is en op het schild 

staat. De antennale klier (Bell en Lightner, 1988) is een excretie klier die aan het basale gewricht van 

het antennale pediculum ligt (Holdich en Jones, 1983). 
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De setae op de cuticula hebben zowel een mechanische als een sensorische rol. Een seta is een 

langwerpig uitsteeksel dat met een brede min of meer circulaire basis articuleert met de cuticula 

(Jacques, 1989; Garm, 2004). Een seta heeft een doorlopend lumen. Het lumen heeft deze 

halfcirkelvormige structuur door de schede cellen die basaal liggen. Gebaseerd op de uitwendige 

morfologie van setae aan de mond zijn deze onderverdeeld in zeven types namelijk pappose, 

plumose, serrulate, serrate of gezaagd, papposerrate, cuspidate en eenvoudige setae. Al deze types 

werden uitvoerig bestudeerd (Garm, 2004). 

Het epistoma behoort tot het voorste deel van de kop boven het labrum (Holdich en Jones, 1983) en is 

een transversale plaat die vooraan de mond (Hobbs et al., 1977) ligt en onderaan de kop  

(Stachowitsch, 1992). Het vertegenwoordigt het grootste deel van het antenataal sternum (tweede 

cephilisch segment) en is een plaat die tussen het labrum en de basis van de antennen ligt. Bij de 

garnaal is het epistoma relatief smal en gescheiden aan beide zijden van de laterale gedeelten van 

het schild door efferente branchiale kanalen (Williams, 1984). 

Daarna volgt de thorax of borststuk die bestaat uit één enkel, immobiel rug schild of carapax (Fig. 1.) 

(Verhaegen, 2012) dat de interne organen beschermt en ondersteuning geeft aan de beginpunten van 

de spieren (Brown, 1993). Dit rug schild is gevormd door de versmelting van 8 thoracale segmenten 

(Bauer, 2004). Het schild is ook een extensie van het exoskelet dat de kop en de eerste twee 

thoracale somieten bedekt en ermee versmelt (Holdich en Jones, 1983). Uiteindelijk wordt deze 

carpax gevomrd door een huidplooi die start aan de achterrand van de kop en zich naar achteren en 

naar opzij uitbreidt (Verhaegen, 2012). 

De thoracale aanhangsels onderaan bestaan uit 3 paar thoracale ledematen die veranderd zijn in 

maxillipeds (Calman, 1911) en vijf paar pereopoden of wandelpoten (Fig. 1. en Fig. 2. A) (Brown, 

1993). De pereopoden zijn typisch opgedeeld in twee gewrichten: de eerste is het coxaal gewricht of 

coxa dat zich het dichtst bij het lichaam bevindt en het tweede wordt basaal gewricht of basis 

genoemd). De endopode of endopodiet is de hoofdtak van een poot beginnend aan de basis (Holdich 

en Jones, 1983) en deze is opgedeeld in vijf segmenten: ischium, merus, carpus, propodus en 

dactylus (Bauer, 2004). De carpus is het vijfde gewricht van de pereopod, maar is tevens het vierde 

gewricht van de cheliped. De dactylus vormt het zevende gewricht van de pereopod (Fig. 2. A en B) 

en het zesde gewricht van de cheliped (Holdich en Jones, 1983).    

De epipod is een smal uitsteeksel op de coxa; op de papilla is dat de setobranch die naar voor 

uitsteekt. Zowel op epipod als setobranch staan setae (Bauer, 2004). Een buitenste tak van de 

pereopod is de exopod (Bauer, 2004) of exopodiet (Holdich en Jones, 1983). Deze exopod vertrekt 

lateraal van de basis (Bauer, 2004). Het gevormde epipod-setobranch systeem helpt de kieuwen 

proper te houden (Bauer, 2004). Het tweede paar thoracale poten wordt ook wel cheliped genoemd en 

vormt een chelaat of tang. De tang wordt gevormd met de dactylus die sluit op de naar voor 

gefixeerde propodus (Fig. 2. B) (Holdich en Jones, 1983). 
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A      B 

Fig. 2.   A: Pereopod uitgelegd aan de hand van een wandelpoot. bs=basis; cp=carpus; cx=coxa;   

                  dy=dactylus; ep=epipod; ex=exopod; is=ischium; ms=merus; pr=propodus; sb=setobranch  

                  (uit Bauer, 2004) 

B:  Het externe einde van de eerste pereopod van de Crangon crangon (L.) 

                  Het laatste segment (dactyl) scharniert op het tweena laatste segment (propodus). 

                  (Bron: Fotograaf Ken Neal, Copyright Marine Biological Association of the UK)   

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Microscopisch beeld van de P1-CP borstel bij de Crangon crangon, (A) P1-CP borstel van de 

rechter pereiopod 1; (B) een detail van propodale setae; (C) een detail van het denticulum op 

propodale seta. De schaal is 200 μm (A), 20 μm (B), 5 μm (C). Carpus aan de rechter zijde (A) van de 

afbeelding (uit De Grave en Goulding, 2011)  

 

De carpo-propodale borstel op de eerste pereiopode (P1-CP) is een unieke specialisatie van de 

caridoid (“natant”) decapoden en wordt gebruikt om zelf het flagellum van de antennae en kieuwen 

schoon te maken (De Grave en Goulding, 2011). Het proper houden van de antennae is belangrijk 

omdat deze instaan voor tastreceptoren en smaaksensoren. De P1-CP borstels staan aan de 

binnenkant van de carpus en propodus van de eerste pereopoden en werken in tandem om de 

antennae te vangen, vast te houden en te reinigen (Bauer, 2004). De P1-CP borstel (Fig. 3.) kan 

gebruikt worden voor zijn fylogenetisch informatief karakter (De Grave en Goulding, 2011).  
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Als men de Crangon crangon (L.) van dichterbij bekijkt ziet men dat de structuur van de chelipeden, 

na lange selectie, eerder geëvolueerd is naar basale mobiliteit dan te investeren in de distale 

flexibiliteit van de carpale onderverdeling van deze chelipeden zoals bij andere decapoda gezien 

wordt. De chelipeden dienen onder andere om de kieuwen en het lichaam proper te houden (Bauer, 

2004). 

2.1.2. Abdomen 

Het abdomen, dat ook wel pleon, achterlijf of staart genoemd wordt (Fig. 1.) (Verhaegen, 2012), is 

opgedeeld in zes abdominale segmenten waarvan de eerste vijf elk een paar zwempoten of 

pleiopoden bezitten (L. Brown, 1993). De pleiopoden hebben net als de thoracale plerepoden twee 

gewrichten: coxa en basis (Holdich en Jones, 1983)  De eerste drie paar pleiopoden bezitten chelae 

(Calman, 1911). Het laatste en zesde segment draagt geen paar zwempoten maar een waaiervormige 

staart die bestaat uit het telson, een niet segmentale structuur waar de anus zich bevindt, en de twee 

uropodia (Brown, 1993). Achteraan bevinden zich ook de uropoden met setae (Fig. 1.) (Bauer, 2004). 

2.1.3. Vaak voorkomende afwijkingen in het exoskelet 

Blackspot is een aantasting van de cuticula van de garnaal waarbij zwarte, weggesleten lesies in het 

exoskelet ontstaan door infectieuze of mechanische factoren. Deze zwarte plek ontstaat door een 

opstapeling van de zwarte melanomacrofagen die instaan voor fagocytose en het opruimen van 

schadelijk materiaal en pathogenen. Deze melanomacrofagen zijn zwart door de aanwezigheid van 

melanine, welk een eindproduct is van het profenoloxidase cascade systeem, aanwezig in de 

beweeglijke bloedcellen, de hemocyten. De hemocyten aggregeren bij de plaats van de wonde. De 

locatie van de lesies kan variëren, van zeer topicaal reikend, epicuticula, exocuticula en de 

gecalcificeerde endocuticula, tot zeer diep. In extreme gevallen dringt het door tot de niet 

gecalcificeerde endocuticula en de interne weefsels. Er heerst veel onduidelijkheid over de etiologie, 

maar er wordt van uitgegaan dat de lesies vaak ontstaan door een mechanische verwonding aan het 

exoskelet. Hierdoor is er een geschikte omgeving ontstaan voor het binnendringen van micro-

organismen zoals bacteriën, die vervolgens het exoskelet kunnen gaan aantasten (Dyrynda, 1998). 

Deze ziekten hebben vaak commerciële consequenties bij het kweken van garnalen (Vogan et al., 

2008) want deze ziekte kan directe sterfte veroorzaken of indirect door verzwakte functies zoals 

verminderde locomotie of zich slecht kunnen voeden.  

Er werd experimenteel bewezen dat wanneer antibiotica toegevoegd worden aan het water, het 

voorkomen van schaalafwijkingen daalt. Bijgevolg wijst dit op een bacteriële oorzaak. Recente studies 

sturen er op aan dat een stijgende temperatuur van het water waarin de garnaal leeft, voor het 

toenemen van schaalafwijkingen zorgt door de stijging van bacteriële reproductie. Maar ook het 

geslacht en grootte bepalen het aantal lesies. 
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Grote en vrouwelijke garnalen hebben meer kans op lesies. Dit verschil tussen de geslachten kan 

verklaard worden doordat mannelijke en vrouwelijke garnalen een verschillende frequentie van 

vervellingscyclus hebben.  . Ook het dieet van de garnaal heeft een invloed bij het voorkomen van 

blackspot. Bij het experimenteel voederen van een garnaal met een dieet waarbij ascorbinezuur 

ontbreekt, wordt er een slechte, arme epicuticula ontwikkeld met een stijgende vatbaarheid voor 

chitinoclastische bacteriën. Zware metalen zouden de immuniteit doen dalen en dus zo een invloed 

hebben op de afweer tegen micro-organismen die het schild zouden aanvallen (Dyrynda, 1998). 

Ziektes aan het exoskelet komen voor bij een groot deel van de crustaceeën, zowel de gekweekte als 

vrijlevende en is te wijten aan meerdere agentia. Vaak wordt het veroorzaakt door een bacterie die via 

lesies van het exoskelet de garnaal binnendringen (Vogan et al., 2008), met als belangrijkste 

boosdoener de Vibrio spp. en eventueel fungi (Dyrynda, 1998). Maar micro-organismen kunnen ook 

via de vervelling toegang krijgen tot het lichaam van de garnaal (Söderhäll en Cerenius, 1992). De 

bacteriën zullen het exoskelet dan nog erger aantasten door een grotere en diepere wonde te maken 

waarna er degeneratie optreedt de chitine wand. Afhankelijk van de diepte en het aantal pathogenen 

zal dit tot mortaliteit leiden (Vogan et al., 2008). 

Chitinedegeneratie komt voor door de normale processen zoals ecdysis bij de crustaceeën of de 

katabolisatie van de afbraakproducten door mariene bacteriën zoals vibrio’s. De degeneratie omvat 

chronologisch de volgende vier belangrijke fasen: (I) het waarnemen van de chitine door de bacterie, 

(II) vasthechting van de bacterie op de chitine, (III) enzymatische afbraak en (IV) opname van koolstof 

en stikstof bevattende afbraakproducten die ze gebruiken in hun eigen metabolisme (Vogan, Powell, 

Rowley, 2008). Het waarnemen van chitine gebeurt door (GlcNAc)2 , een chemotactische stof voor 

bacteriën, dat de expressie van een serie van "chitine katabole cascade” genen in de bacterie aanzet 

om afbraakenzymes te produceren. Deze genen blijven geactiveerd totdat alle chitine uit de omgeving 

is opgebruikt waarna het systeem wordt stilgelegd (Vogan et al., 2008).  

 

Naast Vibrio spp. zijn er ook virussen zoals Monodon Baculovirus (MBV), Yellow-headvirus (YHV), 

Taura Syndroom virus (TSV) en Systemisch Ectodermaal en Mesodermaal Baculovirus (SEMBV), die 

zorgen voor massale sterfte in Aziatische landen. In sommige delen van de wereld zijn de virale 

aandoeningen endemisch geworden (Van de Braak et al., 1996). 

 

Er zijn twee potentiële vormen van de ziekte: één, de klassieke vorm, waar het om de 

chitinedegeneratie gaat en een tweede vorm met de naam epizoötische schaalziekte, waarbij de 

chitinedegeneratie een kleinere rol speelt (Vogan et al., 2008). Het voorkomen van schaalafwijkingen 

is het hoogst bij de Crangon crangon (L.) dan eender welke Crangon species (Dyrynda, 1998). 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/095980309290053Z
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/095980309290053Z
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2.2. INTERNE ANATOMIE 

 

 

        

                Fig. 4. Interne anatomie van de garnaal (naar Brown, 1993) 

2.2.1. Ligging van organen 

Het abdomen waarvan een groot deel uit de staart bestaat, is zo sterk ontwikkeld dat er weinig ruimte 

is voor interne organen met uitzondering van de achterdarm en de ventrale zenuwstreng (Fig. 4.), al 

kunnen de volwassen eierstokken van het abdomen tot het kopborststuk of cefalothorax reiken. Het is 

deze grote massa aan staartspier dat de garnalen tot zo’n hoog gewaardeerde voedselbron maakt 

(Bauer, 2004). De rest van de organen bevinden zich in de cefalothorax (Brown, 1993).  

Hemocoele is de benaming van de algemene lichaamsholte (Pope et. al., 2011). Deze wordt gevuld 

met organen van het spijsverteringskanaal zoals een ectodermale voordarm, een hepatopancreas, 

een middendarm en een ectodermale achterdarm. De voordarm ligt onder de schildregio thoracaal en 

is onderverdeeld in een korte musculaire oesophagus en een maagregio. Deze laatste is dan weer 

onderverdeeld in een cardiaal deel waar het voedsel vermalen wordt en een filterende pylorische regio 

(Holdich en Jones, 1983). De achterdarm wordt volledig omgeven door de abdominale spier (Bell en 

Lightner, 1948). De achterdarm eindigt open aan de ventrale zijde van het telson tussen een paar 

anale flappen (Holdich en Jones, 1983). Dat achterste gedeelte van de achterdarm ligt dichtbij de 

verbinding van het telson met het zesde abdominaal segment (Bell en Lightner, 1948).  
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De hepatopacreas ligt verheven tussen het knooppunt van het pylorusgedeelte en de achterdarm. 

Deze bestaat uit 2 of 3 paar caeca welke naast de achterdarm in de pereonale holte liggen (Holdich 

en Jones, 1983) en vult een groot gedeelte van de holte onder het thoracaal schild (Warner, 1977).  

2.2.2. Het zenuwstelsel 

Het zenuwstelsel is goed ontwikkeld en bestaat uit een brein dat verbonden is door circum-oesofagale 

connecties met een zenuwstreng (Fig. 4.) die onder het spijsverteringsstelsel (Holdich en Jones, 1983) 

en ventraal van de gestreepte abdominale spier (Bell en Lightner, 1948) gesitueerd is. Een grote tak 

van de zenuwstreng gaat door het septum in de as van de kieuw (Foster en Howse, 1978).  

Het brein of supraoesofagale klier (Fig. 4.) bevindt zich vooraan aan de basis van de voorste 

hoofdaanhangsels. Deze hersenen bestaan uit drie aangrenzende maar duidelijk verschillende delen: 

een voorste protocerebrum, een middelste deutocerebrum en een achterste tritocerebrum. Het 

tritocerebrum of labraal ganglion genoemd, is vaak iets verder van de twee gelegen en ligt dorsaal van 

het labrum en mandibulum. Het deutocerebrum en tritocerebrum worden verbonden door circum-

oesofagaal bindweefsel. Het ganglion van de antennula of neuropile is geassocieerd met de 

zenuwstreng die tot in de antennale schaal reikt en heeft voornamelijk twee soorten cellen: 

reuzencellen en de neurosecretorische cellen die beiden dorsaal gelegen zijn Het lichaam van de 

reuzencellen wordt telkens omgeven door gliacellen. De reuzencellen hebben typisch een groot met 

granules gevuld cytoplasma en een kern met onduidelijke vage nucleoli. Het protocerebrum heeft 

gepaarde corpora pendunculata of paddenstoelcellen. De paddenstoelcellen hebben relatief grote 

nuclei en worden ook wel globuli cellen genoemd. De axonvezels verbinden de paddenstoelcellen met 

de neuropile of ganglion. Distaal van de hersenen bevinden zich de regio’s van de corticale glia, 

spongieus bindweefsel en een vezelig neurilemma. De hersenen worden bevoorraad door hemolymfe 

in sinussen. Die bevoorraden het brein van de nodige nutriënten en zorgen voor het verspreiden van 

neurotransmittors. De ventrale zenuwstreng en de reuzencellen van de neuropile zijn verbonden met 

de ganglia. Vanuit elk ganglion van het neuropile straalt een segmentale zenuw uit en gaat zo als bij 

voorbeeld naar een pereiopode (Bell en Lightner, 1948). 

Het supraoesofagale ganglion verbindt de ogen, de antennen en het suboesofagale ganglion. 

Het suboesofagale ganglion verbindt de mond, oesofagus, antennale klier en de ventrale zenuwstreng 

die lijkt op een ladder (Verhaegen, 2012). 

Het sensorische deel van het zenuwstelsel bestaat uit een paar van samengestelde ogen, tactiele 

haren die aanwezig zijn op het tweede paar antennen en over het gehele lichaam, chemoreceptoren 

op de antennulen en over het gehele lichaam en de statocysten die aan de basis van de antennules 

liggen (Verhaegen, 2012). 

Het samengesteld oog of oculus (Fig. 1.) bestaat uit drie ganglia: de medulla terminalis (meest 

proximaal), de mediale medulla interna en de distale medulla externa. De ommatidia is een eenheid 

van een cluster fotoreceptorcellen bij garnalen en insecten. Het dioptrische gedeelte van de 

ommatidia bestaat uit rhabdoms cellen, reticulaire cellen, reticulaire celnuclei, kristallijne sporen, 

kristallijne kegels, kegelcellen en de buitenste bekleding van cuticula. De bekleding van de cuticula 
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bestaat uit epicorneagene cellen die zich direct proximaal bevinden van de kegelcellen. In distaal 

gelegen pigmentcellen bevinden zich granulen met pigment in; ze liggen onder de kegelcellen. Tussen 

de ommatidia en de medulla externa ligt de lamina ganglionaris. Het dioptrische gedeelte en het 

ganglionair gedeelte worden gesplitst door een basaalmembraan. De sinusklier ligt tussen de medulla 

externa en interna. Twee regio’s in het oog worden verondersteld secretorische regio’s te zijn: I) het 

orgaan van Bellonci of ook wel aangeduid als het “sensorisch porie X orgaan” en het “pars distalis X 

orgaan” II) het orgaan van Hanström of “ganglion X orgaan” en “medulla terminalis X orgaan”. Een dun 

neurillemma omgeeft de optische ganglia. Lacunae gevuld met hemolymfe bevinden zich meer distaal 

en zijn geordend. Ze liggen dicht bij de medulla externa (Bell en Lightner, 1948). 

De Crangon crangon L. heeft ook twee belangrijke neuroendocriene klieren die gelegen zijn in de 

oogstelen: de X-orgaan-sinus klier en het Y-orgaan. Er worden daar verschillende hormonen zoals het 

vervellings-inhiberend hormoon, het gonade-inhiberend hormoon (GIH), hormonen die het glucose 

gehalte in het bloed regelen en  nog veel meer, opgeslagen. Als voorbeeld nemen we GIH dat inwerkt 

op het gonade-stimulerend hormoon dat door de hersenen wordt uitgescheiden. Samen regelen ze de 

vrouwelijk reproductie cyclus. Deze hormonen zorgen voor de synthese en vrijstelling van de 

predooier of het vitellogenine door de ovaria en de hepatopancreas (Verhaegen, 2012). 

 

2.2.3. Het circulatorisch en immuun systeem  

De bloedsomloop is eenvoudig en bestaat uit een dorsaalgelegen (Verhaegen, 2012) éénkamerhart 

(Fig. 4.), gekoppeld aan een simpel open eindigend arterieel systeem zonder retour systeem van 

venen terug naar het hart. Dit hart pompt de hemolymfe, het bloed van de garnaal, doorheen het 

lichaam (Brown, 1993) via zeven grote arteries die kleppen bezitten om terugvloei te vermijden 

(Verhaegen, 2012). De hemolymfe gaat uit het weefsel naar de hemale sinussen waarna het 

terugkeert langs de kieuwen naar de pericardiale sinus (Brown, 1993). Het hart wordt omgeven door 

een pericardiale zak waar het zuurstofrijk veneus bloed door kan dringen. Het bloed wordt verder 

doorheen drie paar spleetvormige openingen of ostia (Verhaegen, 2012) in de wand van het hart 

gestuwd vooraleer het terug in het arterieel systeem wordt gepompt. Het plasma bevat naast 

hemolymfe ook daarin opgelost hemocyanine dat ook wel het respiratoir pigment genoemd wordt en 

voor 0,17 procent uit koper bestaat (Brown, 1993). 

Het lymfeweefsel (Fig.  4.) dat langs weerskanten aanwezig is in de thorax, is nauw verbonden met 

het circulatorisch systeem. Het dient als filterorgaan voor de hemolymfe, maar de functie blijft zeer 

onduidelijk (Brown, 1993). Onder de elektronenmicroscoop worden er granulocyten, semigranulocyten 

en hyalinocyten teruggevonden in de hemolymfe. Dit wordt gebruikt als gezondheidsparameter. 

Hemolymfe kan bekomen worden via punctie van het ventrale deel van de hemocoele (Van de Braak 

et al., 1996). 
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De hemopoiesis neemt plaats in de hemonodules in de epigastrische regio van de garnaal. De 

hemonodules hebben twee soorten stamcellen die zorgen voor verschillende hemocyten. Omdat de 

circulerende hemocyten niet delen, moeten de oude cellen dus constant vernieuwd worden door 

stamcellen en losgelaten worden in de hemolymfe (Söderhäll en Cerenius, 1992). Hemocyten zijn de 

bloedcellen van de garnaal en nemen deel aan het stollingsmechanisme, de fagocytose van vreemde 

partikels en de cellulaire inflammatie (Brown, 1993). De proteïnen die gebruikt worden door het 

aangeboren immuunsysteem worden gevormd en opgeslagen in de hematocyten (Söderhäll en 

Cerenius, 1992). De hematocyten zijn ook belangrijke deelnemers aan de cellulaire immuniteit en dus 

kritisch voor het overleven de garnaal (Kim, 2006). Ze worden geproduceerd in het hematopoëtisch 

weefsel en worden teruggevonden onder de vorm van nodules die verspreid liggen over de thorax 

(Brown, 1993).  

De garnaal heeft een afweermechanisme ontwikkeld tegen verschillende milieufactoren en vele 

infecties (zie 2.1.3). Een belangrijk onderdeel bestaat uit het stollen van de hemolymfe. Dit zorgt 

ervoor dat bij een verwonding veel minder hemolymfe verloren gaat (Söderhäll en Cerenius, 1992). De 

wonde wordt zo afgesloten voor alle opportunistische micro-organismen die zo eventueel het lichaam 

zouden willen binnendringen. De eerstelijnsdefensie tegen binnendringende organismen wordt 

voorzien door de hemocyten die dus zeer belangrijk zijn in het afweermechanisme (Van de Braak et 

al., 1996). Deze cellen kunnen fagocyteren, inkapselen, nodulen vormen en tussenkomen in de 

cytotoxiciteit (Söderhäll en Cerenius, 1992). 

Er zijn drie types van rondcirculerende hemocyten: hyaline, semigranulaire en granulaire hemocyten. 

De hyaline hematocyt kan fagocyteren, maar maakt geen gebruik van omkapseling, cytotoxiciteit of 

het profenoloxidase activeringssysteem (het proPO-systeem). De semigranulaire hematocyt kan maar 

gelimiteerd aan fagocytose doen. Deze kan wel omkapselen, heeft een cytotoxiciteit en doet mee aan 

het proPO-systeem. De belangrijkste functie van de granulaire hemocyt is echter om als opslag te 

functioneren voor het proPO-systeem, maar het heeft ook cytotoxicteit. De granulaire hemocyt heeft 

wel een gelimiteerde omkapselingsmogelijkheid, maar kan niet aan fagocytose doen (Söderhäll en 

Cerenius, 1992). Het loskomen van deze granulen wordt niet door microbiële polysachariden 

geactiveerd maar wel door de semigranulaire hemocyten. Granulaire cellen kunnen wel aan exocytose 

doen van hun granulen en zorgen zo dat het proPO-systeem wordt geactiveerd door twee endogene 

proteïnen (de 76kD factor en het beta-1,3-glucaan bindingsproteïne) (Söderhäll en Cerenius, 1992). 

Het proPO-systeem in geassocieerde proteïnen worden gebruikt tijdens de reactiefase van het 

immuunsysteem (Söderhäll en Cerenius, 1992) om zo lichaamsvreemd materiaal zoals oppervlakten 

van micro-organismen met β-1,3-glucanen, peptidoglycanen, of lipopolysacchariden te herkennen 

(Gross et al, 2001). 
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http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/095980309290053Z
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De geassocieerde proteïnen zijn belangrijke mediatoren voor de immuniteit van de garnaal. Twee 

ervan zijn direct betrokken in de cellulaire communicatie tussen verschillende hemotocyten: β-1,3-

glucaan binding proteïne en 76 kD proteïne. Het eerste is aanwezig in het plasma en doet ook dienst 

als herkenningsproteïne in het arthropoda immuunsysteem. Het is betrokken in de cellulaire 

communicatie tussen de verschillende hemotocyten. Het andere proteïne is afgeleid uit de granules 

van de hemoycten en is multifunctioneel:  

(I) mediëren van de degranulatie, (II) verspreidingen en (III) vasthechten van de hemotcyten 

(Söderhäll en Cerenius, 1992). 

Er zijn nog andere peroxidases die belangrijk zijn bij de immuunrespons zoals peroxinectine dat zorgt 

voor celadhesie met peroxidase activiteit, maar ook een opsoniserende celadhesiecapaciteit vertoont 

gebruik makende van een intigrine als celreceptor (Gross et al, 2001). 

 

2.2.4. Het respiratorisch systeem 

Het ademhalingsstelstel bestaat uit de fyllobranchiale kieuwen (Fig. 1. en Fig. 4.), maar een uniek 

kenmerk van de Decapoda is dat deze ingesloten zitten in een kamer en bedekt zijn door een deksel, 

het branchiostegiet. Dit beschermt de delicate kieuwen tegen mechanische verwondingen (Bauer, 

2004). De kieuwen bevinden zich onderaan de thorax waar ze zakvormige uitgroeisels vormen aan de 

basis van de pereopoden (Brown, 1993). De kieuw dient voor respiratie, ionregulatie (vooral in de 

achterst kieuwen) en de zuurbalans (Verhaegen, 2012). 

Deze branchiale kamer bevindt zich aan beide zijde van de thorax onder het schild (Brown, 1993) en 

bestaat uit kieuwen, branchiostegieten en epipodieten (Martineza et. al., 2005). De kieuwformule voor 

elke thoracaal poot  bestaat uit één podobranch, twee arthrobranchs, één pleurobranch en exopode 

(Fig. 5.) Deze delen liggen elk aan het basaal segment (coxa) van een thoracaal aanhangsel 

(Stachowitsch, 1992).  

 

  

Fig. 5. Schematische tekening van een pereiopod (uit Verhaegen, 2012) 

 

Endiet 

Lichaam 
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De omsluiting van de kieuwen in een nauwe spleet in het platte scaphognathiet (kieuwhoosvat)      

(Fig. 1.) zorgt er voor dat er zeer vlug water kan gepompt worden. Deze hogesnelheidsstroom over de 

kieuwen is essentieel voor hun functie of respiratie (gasuitwisseling), excretie en ionuitwisseling. De 

scaphognathiet wordt gevormd door de exopoden van de buitenst maxillen (Stachowitsch, 1992). 

Deze bestaat uit twee laterale lobi (Warner, 1977) ook de buitenste maxilla genoemd (Ingle, 2008). Ze 

liggen tegenover de endopod (Moore en MacCormick, 1969). Deze verlengde exopoden van de 

maxilla kunnen vibreren en creëren zo ventilatiestromingen doorheen de branchiale kamers (Brusca 

en Brusca, 2002). Men kan dit ook zien als een soort flap in een kanaal aan de voorste opening van 

elke branchiale kamer en die bij elke hartslag water naar voor drijft in en uit de branchiale kamer 

(Bliss, 1982). Deze aanpassing naar een kleine ruimte is ook zeer geschikt voor opstapeling van vuil 

en andere micro-organismen die later eventuele ziekten kunnen opwekken en opname van zuurstof 

kunnen bemoeilijken. Er zijn evenwel verschillende mechanismen om deze ruimte proper te houden 

zoals setale filters en chelipeden en het epipod-setobranch systeem (Bauer, 2004). 

De kieuwen dienen niet alleen om te ademen in water, maar filteren ook andere partikels uit de zee 

waaronder calcium, één van de belangrijkste bouwstoffen. Hierbij mag niet vergeten worden dat een 

klein gedeelte van het calcium via de darm kan opgenomen worden. Om de taak van de opname van 

calcium te volbrengen bezitten de kieuwen speciale cellen, de ionocyten (Fig. 6. en Fig. 7.). Deze 

cellen werden nader onderzocht bij de kieuwen van de beenvissen (Wendelaar, 1993). Dezelfde 

cellen werden ook teruggevonden bij de garnalen (Martineza et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6. Schematische weergave  van het calcium-opname mechanisme in de kieuwen van de 

beenvissen (uit Wendelaar Bonga, 1993) 

Bij de beenvissen zijn deze ionocyten beschreven en gebruiken ze volgend mechanisme (Fig. 6.): de  

calciumionen die vrij in het water voorkomen, worden via de ionocyten er uitgefilterd via 

calciumkanalen in de apicale celmembraan. Dit mechanisme wordt door een electrochemische 

gradiënt gestuurd; de calciumkanalen worden gesloten via het hormoon stannioncalcine en deze 

reguleert zo de uptake van calcium. De calciumionen worden uit de cel naar het bloed gepompt via 

calciumpompen in de basolaterale celmembraan.  
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De eerste route wordt geholpen door het  Ca
2+

-ATPase (zie 1 in Fig. 6.) maar deze werkt wel met een 

halfmaximale activiteit bij een Ca
2+

-concentratie die lager is dan 1 micromolair. Daarnaast zijn 

Na
+
/Ca

2+
 exchange carriers aangetoond dankzij de tweede route (zie 2 in Fig. 6.) die waarschijnlijk 

veel minder belangrijk zijn dan de Ca
2+

-ATPases. Deze carriers worden gedreven door een Na
+
-

gradiënt die wordt gehandhaafd door Na
+
/K

+
-ATPase-activiteit (Wendelaar, 1993).  

De structuur van de epithelia van de branchiale kamerorganen (Fig. 7.) en de localisatie van de 

Na
+
/K

+
-ATPase is bestudeerd bij twee andere Caridea garnalen: Palaemon adspersus en de Rimicaris 

exoculata. Vermits dit voor zover wij hebben teruggevonden nog niet gebeurd is bij Crangon crangon, 

worden deze twee garnalensoorten ingesloten in dit overzicht. De algemene organisatie van de 

phyllobranchiale kieuwen, branchiostegiten en epipoditen zijn gelijk in P. adspersus en in R. 

exoculata. De filamenten van de kieuw worden gevormd door één enkel axiaal gelegen epithelium dat 

gemaakt is van H-vormige cellen (Fig. 7.) met een dunne laterale uitbreiding. Deze filamenten worden 

begrensd door de hemolymfe lacunae die op basale lamina gelegen zijn. 

In de P. adspersus zijn een groot aantal ionocyten (Fig. 7. en Fig. 8.) aanwezig in de epipoditen en in 

de binnenkant van de  branchiostegiten. Dankzij immunofluorescentie kan men hun hoog gehalte aan 

Na
+
/K

+
-ATPase aantonen. In R. exoculata vertonen de typische ionocyten een sterke Na

+
/K

+
-ATPase 

specifieke fluorescentie (Fig. 8.), (Martineza et al., 2005) maar deze wordt alleen in de  epipoditen 

opgemerkt (Wendelaar, 1993). Terwijl de epipoditen en de  branchiostegiten de belangrijkste plaats 

van de osmoregulatie lijken te hebben in P. adspersus, werd bij de R. exoculata ontdekt dat alleen de 

epipoditen betrokken zijn in ionuitwisseling. In beide species zijn de kieuwfilamenten hoofdzakelijk 

gewijd aan de respiratie (Martineza et al., 2005). Onder de lichtmicroscoop zijn de kieuwen 

dendrobranchiaat, bestaande uit een centrale as (Fig. 9.) met per twee liggende takken die 

onderverdeeld worden in bifurcerende filamenten. Een septum verdeelt de lumina in afferente en 

efferente kanalen. De hemolymfe van de sternale sinus vloeit doorheen de afferente kanalen in de 

filamenten waar het wordt gestuurd naar de efferente kanalen om finaal te eindigen in de pericardiale 

holte. Daarnaast zijn deze kanalen gelijk aan bloedvaten die de kieuw doordringen (Foster en Howse, 

1978). 

De cuticula die de kieuw bedekt, is bekleed door een dun laagje epitheelcellen die afgescheiden zijn 

van de hemolymfe door de basale lamina. Het epithelium, welk actief cuticula secreteert, heeft een 

serie van essentiële processen in de sub-cuticulaire lacunae. De apicale membranen van de 

epitheliale cellen plooien onder invloed van hypo- en hyperosmotische zoutgehaltes. Granulaire cellen 

met een Golgi-apparaat en verschillende types van granulen zijn aanwezig doorheen de kieuw. De 

nefrocyten die gelijken op glomerulaire podocyten, bedekken de efferente kanalen (Foster en Howse, 

1978).  
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Fig. 7. Kieuw  lamellae van Palaemon adspersus (A, C, E, G) en Rimicaris exoculata (B, D, F, H); 

transmissie electronenmicroscoop  

A, B: Het epithelium van de lamellae is gemaakt van horizontaal gelegen H-vormige cellen met sub-

cuticulaire extensies.  C, D: Lamellaire epitheliale cellen; let op het verschil in grootte van de lacunae 

met hemolymfe tussen de twee species, en het gebied dat de zwarte partikels bevat dichtbij de kern 

van R. exoculata                                                                                                                                      

E–H: Detail van lamellae cellen;                                            

E: Membraanplooien aan de axiale zone in P. adspersus;                    

F: Verschillende membranen te zien  geassocieerd met de mitochondriën in R. exoculata; let op de 

granules in de mitochondria;                                                                                                                                           

G: Apicaal deel met de  sub-cuticulaire ruimte in P. adspersus;              

H: Zone van invoeging van de tonofilamenten op de cuticula van de  R. exoculata; let op de 

verminderde  hemolymfe lacunae begrensd door de basale lamina. 

schaal: (A, B) 10 μm; (C, D) 5 μm; (E–H) 500 nm.  

BI: Basale invouwing; BL: basale lamina; BP: zwarte partikels; C: cuticula; E: epithelium; G: granule; 

H: hemocyt; HL: hemolymfe lacuna; LE: laterale expansie; M: mitochondria; N: nucleus; SCS: sub-

cuticuliar ruimte; T: tonofilamenten.  (uit Martineza et al., 2005) 
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Fig. 8. P. adspersus en R. exoculata. Immunolocalisatie  van Na
+
/K

+
-ATPase in de kieuwen, 

epipodieten en branchiostegieten. A, B, C, D: P. adspersus; A: controle branchiale kamer inclusief de 

kieuwen en  branchiostegiet; B: kieuw lamellae; C: epipodiet; D: branchiostegiet. E, F, G: R. exoculata; 

E: kieuw lamellae; F: epipodiet; G: branchiostegiet.  

schaal: 50 μm.  

B: Bacteria; Br: branchiostegiet; C: cuticula; E: epithelium; GL: kieuw lamellae; HL: hemolymfe lacuna; 

IC: binnenste cuticula; IE: binnenste  epithelium; LE: laterale expansie; MC: marginaal kanaal; N: 

nucleus; OC: buitenste cuticulum; OE: buitenste epithelium; PC: pillaar cellen; S: septum  

(uit Martineza et al., 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Schematische voorstelling van de branchiale holte waar de kieuw is vastgehecht in de thorax 

via tubulaire structuren (TS). De afferente (AC) en efferente kanalen (EC) zijn weergegeven op de 

tekening en vormen een overkruising met de as (A) van de kieuw en waarvan de takken (B) afsplitsen 

(uit Foster en Howse, 1978). 
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2.2.5. Het spijsverteringsstelsel en uitscheidingsstelsel 

Het gehele spijsverteringssysteem (Fig. 4.) is een lang recht spijsverteringskanaal, dat bestaat uit een 

oesophagus, maag of voordarmkamers, middendarm en achterdarm (Brown, 1993). 

De voordarm bestaat uit twee kamers met elk meerdere chitineuze platen of ossicles en een zeer 

uitgebreide musculatuur. Deze holtes worden ook wel de cardia en pylorus kamer genoemd en deze 

zijn omgeven door de hepatopancreas. 

 

De hepatopancreas bestaat uit drie lobi of vertakte divertikels (Martin, 2005), soms ook wel het 

hepatisch caecum genoemd (Stachowitsch, 1992). Het ligt aan beide zijden van de middendarm 

(Martin, 2005), is betrokken bij de productie van verteringsenzymen en in het opnemen van de 

producten van de vertering (Holdich en Jones, 1983) en mondt uit in de middendarm. Het is ook het 

orgaan dat een ontgiftende functie heeft tegenover xenobiotisch materiaal (Verhaegen, 2012). Het is 

een verteringsklier die bestaat uit tubuli die vertakken doorheen de cefalothorax. De klier heeft de 

functie van zowel de lever als de pancreas (McLaughlin, 1980). Het lumen van de klier vormt een 

tubulus die wordt afgelijnd door een microvillie borselzone (brush border). In de apex komen er veel 

mitotische figuren voor en er zijn Embryonale cellen, of E-cellen genoemd, aanwezig. Weg van de 

apex differentiëren de cellen in meer ontwikkelde absorberende opslagcellen. Deze worden restcellen 

of R-cellen genoemd. In de hepatopancreas bevinden zich ook typische B-cellen. Direct rond deze 

tubuli bevinden zich myoepitheliale cellen met prominente nuclei en geassocieerde 

contractiliteitsvezels (Bell en Lightner, 1948). 

 

De middendarm (Martin, 2005) (McLaughlin, 1980) of ook het mesenteron genoemd is een verlengd 

deel van het spijsverteringskanaal  tussen de oesophagus en de achterdarm. Het mesenteron draagt 

een paar verteringscaeca van voor, deels in de thorax doch grotendeels in het abdomen. Het is niet 

bedekt door het cuticula zoals de voor- en achterdarm (Stachowitsch, 1992) want deze heeft een 

endodermale oorsprong. Het voorste ceacum bevindt zich aan de voordarm verbinding. Het achterste 

ceacum ligt aan de achterdarm verbinding (Verhaegen, 2012). 

Het uitscheidingsstelsel bestaat uit antennale, urinaire of groene klieren (Fig. 4.). Ze komen gepaard 

voor. Deze excretie organen liggen aan de basis van het tweede paar antennen. Hun functie is het 

extraheren van stikstofhoudend afval uit de hemolymfe. Ze onderhouden ook de ionen- en water-

balans. De grote blaas of groene klier mondt uit in de buitenwereld aan de coxa van het tweede paar 

antennen (Verhaegen, 2012). 
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2.2.6. Het voortplantingssysteem 

Om morfologisch het verschil te zien tussen de vrouwelijke en mannelijke garnaal moet men kijken 

naar de gonopores of genitale opening (Bauer, 2004). De opening van het oviduct  bij de vrouwtjes ligt 

op het zesde thoracaal segment terwijl bij de mannetjes de opening van het vas deferens op het 

achtste thoracaal segment ligt (Holdich en Jones, 1983; Bauer, 2004). De terminale ampoule van de 

vas deferens bevindt zich aan de vijfde pereiopod. De oviduct bevindt zich aan de derde pereiopod. 

Dit helpt bij geslachtsbepaling (Bell en Lightner, 1948).  

Het verschil in geslachten kan ook bepaald worden door te kijken naar de morfologie van de eerste 

twee paar pleopoden (Fig. 10.) . Bij de mannetjes zijn de eerste paar endopodieten veel smaller en 

gedraaid rond de basis van de exopodieten, terwijl de tweede paar endopodieten een smal en klein 

aanhangsel of appendix masculina (Fig. 1.) bezitten (Verhaegen, 2012). Tijdens de larvale fases  of 

nauplius stadia zijn de ovaria en testes zelfs bij vergroting niet van elkaar te onderscheiden (Bell en 

Lightner, 1948). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Geslachtsverschillen in Crangon crangon (uit Meyer-Waarden en Tiews, 1957).  

a1 and a2, 1ste en 2de antennen. p1 tot p5, pleopoden. 

1. 1
ste

 pleopoden: geslachtsverschillen  in endopodieten; 

2. 1
ste

 antennen a1 en a2: geslachtsverschillen in uitwendige olfactorische takken; 

3. 2
de 

pleopoden: geslachtsverschillen in endopodieten.  

 

 

Tijdens de copulatie wordt het sperma bestaande uit de spermatoforen van uit de terminale ampulla 

van het mannetje naast de genitale opening van het vrouwtje gestort (Chow, 1991). De eitjes worden 

bevrucht en vervolgens aan de dragende setae van de endopodiet van de vrouwelijke pleopoden 

vastgehecht met secreties uit de cementklier (Verhaegen, 2012). De eitjes worden dus onder het 

lichaam (Bauer, 2004) gedragen door de vrouwelijke Crangon crangon (L.). De larvale stadia leven 

van plankton op de bodem van de zee. Na verschillende metamorfoses zullen ze zich blijven settelen 

op deze zanderige bodem (Daewel et. al., 2011). Het voortplantingsstelsel neemt bij een volwassen 

exemplaar veel van de abdominale ruimte in die niet door het spijsverteringsstelsel wordt opgevuld.  
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Bij vrouwtjes bestaat deze uit lange en tubulaire ovaria die openen in een oviduct aan beide zijde van 

de vierde somiet. Bij de mannetjes zijn de testes veel korter en hun vasa deferentia zullen eerder 

versmelten om zo één enkel vesicula seminalis te vormen (Holdich en Jones, 1983). 

 

De vrouwelijke garnaal bezit gepaarde ovaria (Fig. 4.) die dorsaal liggen in de abdominale ruimte en 

craniaal van de hepatopancreas. Ze eindigen in de achterste abdominale somieten. Deze bestaan uit 

een lumen, cuticula en cuticulair epithelium. Ventraal van de ovaria ligt er een lymfoïd orgaan (Fig. 4.). 

In de ventromediale wand van de ovaria ligt een germinale laag of een proliferatiezone. In de 

proliferatiezone bevinden zich de oögonia en bij deling vormen deze primaire en secundaire oöcyten. 

De gevormde oöcyten worden van de proliferatiezone weggeduwd naar de periferie. De ovaria worden 

ook wel cysten genoemd en worden omgeven door een dunne laag van bindweefsel en follikelcellen. 

De oviduct bezit twee elementen: I) een epitheliale laag met dens en basaal gelegen nuclei en II) een 

delicate, vezelige bindweefsellaag. De cysten worden afgezonderd door hemale sinussen. In de 

oviduct ontwikkeld het ei met dooier. Deze dooier wordt gevormd door globules en vacuolen en dit 

proceswordt ook vitellogenesis genoemd (Bell en Lightner, 1948). Het ei verlaat het vrouwtje ter 

hoogte van het derde paar pereiopoden (Verhaegen, 2012). 

De mannelijke garnaal heeft twee testes. Ze bestaan uit eenvoudige tubuli die ventraal verbonden zijn 

met elkaar. Zo vormen ze uiteindelijk zes lobi elk (Bell en Lightner, 1948). Ze beginnen aan de 

achterste epigastrische hematopoëtische nodule en lopen uit in een diverticulum dat ligt in de eerste 

abdominaal somiet. De testes hebben bijna net dezelfde locatie als de ovaria van de vrouwelijke 

exemplaren, maar korter qua lengte. Ze liggen dorsaal van de hepatopancreas. (Verhaegen, 2012). 

De testes bevatten twee soorten cellen: centrale kerncellen en germinale cellen waaruit de 

spermatogonia en daaruit later in de vas deferens de spermatoforen ontstaan (Bell en Lightner, 1948). 

Deze spermatoforen vindt men alleen terug bij een volwassen mannelijke garnaal. De centrale 

kerncellen bevatten een basofiel cytoplasma met een kleine nucleus en zijn omgeven door een dunne,  

klevende dubbele celmembraan. Als men de testes onder de microscoop legt, kunnen de volgende 

componenten onderscheiden worden: seminifere tubuli, een lumen van elke tubulus, elke tubulus 

bestaat uit veel cellen en de cellen in het lumen van de tubuli zijn de eerste spermatides. Perifeer van 

de testes worden de zogenaamde nursecellen teruggevonden. De vas deferens verbindt de testes 

met de terminale ampulla. Het bevat bindweefsel- en spiercomponenten. Het epitheel is uniek 

aangepast omdat er een lange boord van ciliën aanwezig is. De vas deferens is omgeven door een 

spier en eindigt in een gedilateerd stuk of terminale ampulla (Chow, 1991),  die op zijn beurt eindigt 

aan de basis van de vijfde wandelpoot. De spermatozoa zijn rond, hebben geen flagel en bewegen 

zich niet voort. Ze bezitten wel een prominent, stevig, rigied en puntig uitsteeksel. In dit uitsteekstel is 

er basaal een enzyme-bezittende acrosoom aanwezig welke bij contact met het ei, uitgescheiden 

wordt om zo de bevruchting te initiëren. Voor de rest bestaan de spermatozoa uit een sferische kop 

met een grote nucleus (Bell en Lightner, 1948). In de vas deferens worden de spermatozoa verpakt tot 

eenvoudige koordvormige spermatoforen (Verhaegen, 2012). 
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3. Morfologische bijzonderheden 

3.1. VERVELLINGSSTADIA  

De garnaal bezit een exoskelet dat hij periodiek afwerpt om te kunnen groeien en bij sommige soorten 

van de crustacea ook om te kunnen voortplanten (Calman,1911). De cyclische veranderingen in de 

biochemie, fysiologie en gedrag (Daewel et al., 2011) van de garnaal bij een vervelling houden ten 

eerste de synthese, mineralisatie en degeneratie van het cuticula in, maar ook het anabolisme en 

katabolisme van de spieren, middendarmklier en andere weefsels (Hunter Ugtow, 1998). De huid komt 

los van de binnenste cuticulalaag en begint een nieuwe te secreteren, terwijl de oude cuticula wordt 

afgeworpen. Direct na het werpen is de nieuwe cuticula zacht en uitgerokken zodat deze groei 

toestaat. De echte weefselgroei van een garnaal loopt continu door ook tijdens niet vervellingsstadia 

(Brown, 1993). 

De vervellingscyclus van de garnaal wordt in tien principiële stadia opgedeeld. De sequentiële stadia 

zijn geassocieerd met de veranderingen in de epidermis en de onderliggende weefsels aan de 

binnenrand van de buitenste uropodia. Ecdysis of het afwerpen van de cuticula op zichzelf is een zeer 

kort proces. Er zijn vijf grote fases in de vervellingscyclus: A vroeg post-vervelling, B post-vervelling, C 

inter-vervelling, D pre-vervelling, E ecdysis en daartussen zijn er verschillende (vijf) subfases (Hunter 

en Ugtow, 1998). Deze tien verschillende stadia werden beschreven door lichtmicroscopisch te gaan 

kijken naar de intacte uropoden van levende mannelijke en vrouwelijke garnalen (eierdragend of niet). 

Deze onderzoekstechniek is zeer eenvoudig en vlug. Maar om één enkele individuele garnaal 

verschillende keren te gaan onderzoeken gebruikt men best de techniek van de excisie van de 

aanhangsels. Deze histologische manier is tot nog toe één van de beste onderzoekstechnieken 

(Hunter en Ugtow, 1998). 

Ondanks de vele vervellingen en productie van chitineuze delen wordt er weinig chitine terug 

gevonden in het zeewater. Dit komt omdat er micro-organismen zoals bacteriën zijn die deze chitine 

vlug opnemen en verwerken om zo de bruikbare componenten in de vorm van koolstof en stikstof er  

uit te halen (Vogan et. al., 2008). 

Leefdtijdsbepaling bij de garnaal is in het onderzoek van voortplanting zeker belangrijk; dit kan gedaan 

worden aan de hand van de vervellingsstadia of via een nieuwe techniek om in situ de leeftijd van de 

garnalen te bepalen via hun droog gewicht. Het droog gewicht wordt voor en na het vervellen gemeten 

waarbij verschillen werden opgetekend. Zo is het droog gewicht lager net voor het vervellen. Het 

droog gewicht voor de vervelling staat gelijk als de aangroei in lengte. Zo kan men inschatten hoe 

groot de garnaal zal worden. Het droog gewicht wordt bekomen door volgende formule: gewicht 

gedeeld door de lengte tot de n
de

 ( Perger en Temming, 2006).  
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3.2. MORFOLOGIE VAN DE BEWEGING 

Het lichaam is aangepast om zowel voorwaarts als achterwaarts te kunnen zwemmen. Het 

achterwaarts zwemmen om zo te ontsnappen aan eventuele vijanden wordt de retrograde 

ontsnappingsmethode genoemd. De volledige morfologische aanpassingen en karakteristieken die het 

zwemmen ondersteunen, worden ook wel “caridoid facies” genoemd. Dit kan letterlijk vertaald worden 

uit het Latijn; carid is garnaal, -oid betekent gelijk en facies verwijst naar het algemene uitzicht. 

Caridoid facies komt van de grote crustacea bioloog William T. Calman (1904, 1909). Caridoid facies 

heeft als gevolg  dat de garnaal meer hydrodynamisch en gestroomlijnd is en zo dus beter kan 

zwemmen (Bauer, 2004).  

Om voorwaarts te kunnen zwemmen, gebruiken de garnalen hun korte peddelachtige abdominale 

aanhangsels of pleopoden en daarnaast hebben ze ook buitenste takken van de thoracale poten die 

lijken op lange roeispanen en de exopoden die meehelpen. Tijdens het vooruit zwemmen buigen de 

garnalen hun slanke, ambulante binnenste takken of endopoden van de thoracale poten tegen het 

lichaam om de weerstand in het water te verminderen (Bauer,2004). 

Het achteruit zwemmen van de garnaal bestaat uit snelle bewegingen in bochten en wordt, zoals 

hierboven gesteld, de retrograde ontsnappingsrespons van een opgeschrikte garnaal genoemd. Dit op 

zichzelf is een vorm van zwemmen, maar er zullen andere morfologische structuren van toepassing 

zijn dan bij het normaal vooruit zwemmen. De voortstuwing wordt verzorgd door een snelle, herhaalde 

flexie van de buik zodat de waaiervormige staart die gevormd wordt door de uropoden, op en neer 

beweegt en zo de garnaal snel achterwaarts in het water doet zwemmen (Bauer, 2004). 
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Discussie   

Als besluit kan er vastgesteld worden dat er al een eeuw lang veel onderzoek gedaan is naar de 

morfologie van de garnaal. Een goede kennis van de morfologie van deze diersoort is dan ook 

belangrijk om eventuele abnormaliteiten te kunnen opsporen. Dat laatste is belangrijk, niet alleen voor 

het in de inleiding vernoemde onderzoek naar het elektrisch pulsvissen, maar tevens wanneer men de 

grijze garnaal op grote schaal wil kweken of als indicator voor milieuvervuiling wenst te gebruiken. 

Immers, men ziet een stijging van schaalziektes in vervuild milieu (Vogan et al., 2008). De potentiële 

link tussen fecale verontreiniging, zware metalen en insecticide pollutie en schaalziekte is evenwel 

nog steeds onduidelijk. Om dit adequaat te kunnen inschatten, is echter nog bijkomende informatie 

noodzakelijk over de morfologie van de grijze garnaal. Dit literatuuroverzicht dient dan ook aanzien te 

worden als een pleidooi voor verder onderzoek omtrent de morfologie van deze diersoort, waarvan 

hieronder een aantal hiaten worden aangehaald.  

Het verteringsproces van de Crangon crangon (L.) is relatief onbekend, zodat bijkomend onderzoek 

nuttig blijft, dit met het oog op het ontwikkelen van eventuele nieuwe voedingstechnieken in een 

gekweekte omgeving, met aandacht voor voedselsamenstelling en eventuele voedingssupplementen.  

Ook het in optimale conditie houden van de kieuwen zou nader bestudeerd moeten worden bij de 

Crangon crangon (L.) De kieuwen zijn essentieel voor het zuurstoftransport. Dit laatste is belangrijk 

voor het leveren van energie. Een gebrek aan zuurstof door slecht functionele kieuwen zal dan ook 

ongetwijfeld een negatieve invloed hebben op het functioneren van deze diersoort, ondermeer inzake 

de voortplanting, wat vanzelfsprekend belangrijk is voor de aquacultuur. Verder onderzoek naar het 

microscopische aspect van de kieuwen is dan ook noodzakelijk, om te kijken in welke mate de kennis 

over de ionocyten die bij Palaemon adspersus en Rimicaris exoculata terug gevonden zijn van 

toepassing zijn op Crangon-species. 

Tot slot bleek ook een gebrek aan kennis van de immuniteit bij de Crangon crangon (L.). Dit is 

eveneens belangrijk om de garnaal gezond te houden in aquacultuur, om eventuele problemen met 

blackspot tegen te gaan en zo een betere groei te bekomen zodat de garnaal meer opbrengt.  

Verder gericht onderzoek is dus noodzakelijk, zowel voor het op punt stellen van de aquacultuur als 

voor een goede inschatting van de mogelijke effecten van electropulste kunnen maken. 
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