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 Animalia ▶ Arthropoda (fylum) ▶ Pancrustacea (subfylum) ▶ Malacostraca (klasse) ▶ eumalacostraca (subklasse) ▶ Bathynellacea (orde)

 BAtHyNellACeA nederland 	gevestigd
 ARjAN GitteNBeRGeR & CHARleS H.j.M. FRANSeN wereld ca. 200	beschreven

korrels. enkele soorten zijn ook eencelligen de baas met hun 
scherp getande kaken.

	 Diversiteit
Wereldwijd zijn ongeveer 200 soorten beschreven (CAMACHO 

et Al. 2002, FieRS 2007). in Nederland is slechts één soort bekend 
(NOteNBOOM & BOOM 1990): Antrobathynella stammeri.

	 Voorkomen
Bathynellacea leven meestal in zoet grondwater, hoewel 
sommige soorten ook licht brak water tolereren. Alle soor-
ten prefereren een donkere omgeving, waarbij de meeste 
ondergronds in grotten en tussen het zand in het grond-
water leven, maar sommige ook diep op de bodem van me-
ren te vinden zijn (CAMACHO et Al. 2002). Hoewel van Bathynel-
lacea vaak wordt verondersteld dat ze zeldzaam zijn, hebben 
ze een wereldwijde verspreiding (FieRS 2007). Ze zijn onder-
gronds in alle continenten gevonden, de polen uitgezon-
derd (CAMACHO et Al. 2002). Antrobathynella stammeri is in 
Montferland (ge) en Noord-Brabant gevonden (NOteNBOOM 

& BOOM 1990).

	 Determinatie
HUSMANN 1964, NOteNBOOM & BOOM 1990, FieRS 2007.

Bathynellacea zijn zeer kleine (0,5-3 mm) blinde, wormach-
tige kreeftachtigen met een enigszins cylindrisch lichaam 
(CAMACHO et Al. 2002). in tegenstelling tot de meeste andere 
kreeftachtigen missen ze een carapax (schild). Ze leven over 
het algemeen ondergronds in het grondwater (CAMACHO et Al. 

2002), wat volgens Coineau (2000) mogelijk gerelateerd is 
aan het feit dat de volwassen dieren sterk op het larvale 
stadium lijken.

	 Cyclus
De vrouwtjes en mannetjes moeten blijven vervellen om 
zich voort te kunnen planten. Vrouwtjes leggen hierbij één 
ei per keer. De embryonale ontwikkeling duurt bij de in 
Nederland voorkomende soort Antrobathynella stammeri 
negen maanden. De larve die uit het ei komt lijkt sprekend 
op het volwassen stadium met als enige verschil dat het nog 
niet hetzelfde aantal poten heeft. De poten ontwikkelen 
zich bij de hierop volgende vervellingen (CAMACHO et Al. 2002). 
Bathynellacea worden over het algemeen ongeveer twee jaar 
oud.

	 Ecologie
Bathynellacea voeden zich met detritus, bacteriën en schim-
mels welke aanwezig zijn in het grondwater tussen de zand-

 Animalia ▶ Arthropoda (fylum) ▶ Pancrustacea (subfylum) ▶ Malacostraca (klasse) ▶ eumalacostraca (subklasse) ▶ Mysida (orde)

 MySiDA - AASGARNAleN nederland 6	gevestigd (waarvan 2 exoten)
 ARjAN GitteNBeRGeR & CHARleS H.j.M. FRANSeN wereld ruim 00	beschreven

basis van hun poten en hebben de volwassen vrouwtjes 
een broedbuidel. De verschillende soorten leven in zout, 
brak en/of zoet water.

	 Cyclus
Aasgarnalen doen aan geslachtelijke voortplanting en ver-
tonen broedzorg. Na de bevruchting houdt het wijfje de 
eieren bij zich in een broedbuidel (marsupium). Na enkele 
vervellingen worden ze los in het water gelaten, waarna ze 
het volwassen stadium bereiken. een van de meest alge-
mene soorten in Nederland, de brakwateraasgarnaal Neo
mysis integer, plant zich in twee generaties per jaar voor. 
De overwinterende generatie broedt hierbij in april en mei 
en de voorjaarsgeneratie begint te broeden in juni-juli 
(BORGHOUtS 1978). De meeste soorten worden één of twee jaar 
oud.

	 Ecologie
Het merendeel van de aasgarnalen zijn omnivore filtervoe-
ders op algen, detritus en allerlei plankton (MelAND 2002). er 
bestaan ook enkele aaseters en predatoren, waarbij ze als 
dierlijk voedsel vooral kleine kreeftachtigen zoals roeipoot-
kreeftjes (Copepoda) nuttigen (BORGHOUtS-BieRSteKeR 1983). 
Zelf vormen aasgarnalen belangrijk voedsel voor veel soor-
ten vissen (BORGHOUtS-BieRSteKeR 1983). De exoot Hemimysis 
anomala, de Kaspische aasgarnaal, kan in zeer grote aan-

Mysida zijn kreeftachtigen die erg op garnalen lijken. in 
tegenstelling tot garnalen, zijn de meeste aasgarnalen een 
stukje kleiner en ligt het achterste gedeelte van het rug-
schild vrij en is dit dus niet vergroeid met de borstsegmen-
ten. Verder hebben ze plaatvormige uitsteeksels aan de 

▼

Roodbuikaasgarnaal  
Hemimysis lamornae




