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inleiding

Er zijn vijf soorten bladpootkreeften uit ons land 
bekend: Chirocephalus diaphanus Prevost, 803, 
Eubranchipus grubii (Dybowski, 860) (fig. ), 
Lepidurus apus (Linnaeus, 758) (fig. 2), Limnadia 
lenticularis (Linnaeus, 76) (fig. 3) en Triops  
cancriformis (Bosc, 80) (Soesbergen 2002, 
2008). De arctische kieuwpootkreeft Lepidurus 
arcticus (Pallas, 793) is alleen als fossiel gevonden 
in Drenthe (geologievannederland.nl) en is hier 
mogelijk tijdens de ijstijden vanuit het noorden 
aangevoerd. Deze soort is, als fossiel, ook uit 
Denemarken, Engeland, Zweden (Mitchell 957) 
en Schotland (Bos et al. 2004) bekend en recent 
alleen uit Noorwegen, Zweden, Finland, IJsland 
en Rusland (Boxshall 2004). Omdat L. arcticus 
niet tot de recente fauna behoort, wordt ze hier 
verder niet behandeld.

Dat bladpootkreeften tot de verbeelding spreken 
bleek na de publicatie van de naamlijst van de 
Nederlandse kieuwpootkreeften (Soesbergen 
2002). Zeven van de acht reacties op het artikel 
gingen over deze groep en niet over de veel soor-
tenrijkere watervlooien. Over bladpootkreeften 
weten we erg weinig en het is zelfs de vraag of 
enkele van deze soorten niet zijn uitgestorven 
(Soesbergen 2006). De meeste leven in tijdelijke 
wateren en overleven als ei, bij sommige soorten 

 
zijn intervallen in het optreden waargenomen 
van 26 jaar (Paulssen 2000). Reden om de  
Nederlandse waarnemingen eens op rij te zetten 
om een indruk van de verspreiding en de  
ecologie van de soorten te krijgen en om daar-
mee gerichter naar deze groep te kunnen zoeken. 

werkwijze

Gegevens uit de literatuur en uit collecties  
(Naturalis Leiden, Natuurmuseum Rotterdam, 
Natuurmuseum Brabant) zijn in beschouwing 
genomen. De laatste twee collecties bezitten 
geen dieren uit deze groep (Slieker 200, pers. 
med. F. Ellenbroek). 
Het literatuuronderzoek leverde enkele problemen 
op met genoemde vindplaatsen. Zowel Noten-
boom-Ram (98) als Leentvaar (978) hebben 
het bij Lepidurus apus over Baronsbergen bij  
Zutphen (= Bronsbergen) en over Dolthenbeek 
bij Deventer (= Dortherbeek). In oude literatuur 
is sprake van Branchipus waardoor het vermoeden 
bestond dat B. schaefferi ook in Nederland voor 
zou komen omdat deze het voedsel vormt van 
Triops cancriformis. Branchipus schaefferi is echter 
nooit samen met Triops in Nederland aangetrof-
fen (Beijerinck 929). Daar waar in de literatuur 
sprake is van Branchipus gaat het om B. grubii, 
die tegenwoordig in een ander geslacht geplaatst 
wordt: Eubranchipus grubii.

bladpootkreeften in nederland, een overzicht (crustacea: 

branchiopoda: phyllopoda)

Martin Soesbergen

Vreemde levensvormen zoals trilobieten en degenkrabben hebben altijd al tot de ver
beelding gesproken. In ons land hebben we de bladpootkreeften. Binnen deze groep zijn 
twee vormen te onderscheiden, vijf centimer grote trilobietachtige kreeften met een  
groot schild en slanke, kleurrijke garnaalachtige dieren, die met de buikzijde omhoog 
zwemmen. Ze zijn beide aangepast aan het leven in een bijzonder biotoop: tijdelijke  
watertjes, zoals karresporen en snel opdrogende poelen. Ze komen al 200 miljoen jaar  
in onveranderde vorm voor en behoren tot de oudst levende soorten op aarde.
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Figuur 2. Lepidurus apus. Foto René Krekels.

Figure 2. Lepidurus apus. Photo René Krekels.

Figuur . Eubranchipus grubii. Foto René Krekels. 

Figure . Eubranchipus grubii. Photo René Krekels. 
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determinatie

Met onderstaande tabel, die gebaseerd is op een 
schema uit Brendonck (989) en de tabel van 
Herbst (962), kunnen de Nederlandse soorten  
op naam gebracht worden. 

 Dieren zonder schild (Anostraca)  ....................  2

-  Dieren met een schild of schelpvormig  
omhulsel  ..................................................................... 3

2  Fraai gekleurd met oranje en blauwe tinten, 
antennes van het mannetje opgezwollen, 
broedbuidel zelfde kleur als het lichaam  ..........  

 ...................................................  Eubranchipus grubii
-  Doorschijnend met rode en groene tonen en 

rood staartstuk, antennes van het mannetje 
niet opgezwollen (slank), broedbuidel violet-
bruin  ..............................  Chirocephalus diaphanus

3 Schild dorsoventraal afgeplat (Nostraca)  .......  4

-  Schild bestaand uit twee schalen (Diplostraca)   
 ................................................. Limnadia lenticularis

4  Telson met een lamelvormig aanhangsel  ..........  

 .............................................................  Lepidurus apus
-  Telson zonder lamelvormig aanhangsel  ............  

 .....................................................  Triops cancriformis

soortbesprekingen

Chirocephalus diaphanus 
roodgroen zwemmend geraamte

Uiterlijk De dieren zijn licht met een duidelijke 
donkere streep die gevormd wordt door het spijs-
verteringskanaal, het staartstuk is vaak oranjerood. 
Mannetjes zijn doorgaans groen van kleur terwijl 
wijfjes gekenmerkt worden door bruinige tinten. 
De dieren zwemmen met de buikzijde naar  
boven. De dieren lijken enigszins op garnalen.
Nederland In de negentiende eeuw gemeld van 
Gelderland en kwam zij ‘in zeer groote menigte’ 
voor (Snellen van Vollenhoven 860). Tegen-
woordig alleen bekend van één plek in Limburg 
(Paulssen 2000). Tabel  en figuur 4 geven een 
overzicht van de bekende waarnemingen tot  
op heden.
Europa Bekend uit België (meer dan tien jaar ge-
leden), Duitsland, Engeland (rode lijst: kwetsbaar), 
Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië en Zwitserland 
(Brtek & Thiéry 995) en Roemenië (Demeter & 
Hartel 2007). Ze heeft een verspreiding van 55oN 
tot en met 47oN (Brtek & Thiéry 995).
Habitat Leeft in tijdelijk droogvallend water, met 
een hoge organische en een lage minerale belasting 
(Brendonck 989). De wateren die zij bewoont 
worden vaak verstoord door verkeer of vee.  
Vee verrijkt het water met mest. Het water is  

Figuur 3. Limnadia lenticularis.  
Tekening George Ossian Sars 

(896).

Figure 3. Limnadia lenticularis. 
Drawing George Ossian Sars 

(896).
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circumneutraal (pH 6-8), met een lage geleidbaar-
heid (een maat voor de hoeveelheid opgeloste  
mineralen) van 00 tot 200 μS/cm die soms  
oploopt tot 600 μS/cm (Mura et al. 2003).
Ecologie Het voorkomen in tijdelijke wateren 
heeft als voordeel dat er weinig predatoren, zoals 
vis en grote waterinsecten, voorkomen. Ze over-
leven droge perioden als dormante rusteieren in 

het sediment. In Limburg werd zij aangetroffen  
in een vrijwel onbegroeide, pas aangelegde poel 
en een poel in een extensief bemest weiland.  
Het ging om poelen van 0-20 m2 met een maxi-
male waterdiepte van 30 en 50 cm (Paulssen 2000). 
De voorraad dormante eieren was ongeveer 
65.000 in de poel in het extensieve weiland (pers. 
med. Bram Vanschoenwinkel). Komt voor in  
tijdelijke plassen op kleiwegen (Maitland 874) en 
volgeregende gaten op de heide (Gelderland) die 
waren uitgespit voor het zetten van eikenstek 
(Snellen van Vollenhoven 860). Het is een vrij-
zwemmende filtervoeder, een eurytherme soort die 
ook voor veel andere condities dan temperatuur 
een brede tolerantie heeft. Het voorkomen van 
deze soort is beperkt tot gebieden waar de verdam-
ping gedurende de maanden april tot september 
hoger is dan de neerslag (Bratton & Fryer 990). 
Ze is in Limburg in januari tot en met juni aan-
getroffen, maar ook in november. In de negen-
tiende eeuw werd ze in de zomer (juli-september) 
gevonden na regenbuien (Maitland 874), meer-
malen in grote aantallen (Snellen van Vollenhoven 
860). In Engeland wordt zij het jaar rond aan-
getroffen. 

Vindplaats Provincie Datum ac Bron

 gl < 869  Snellen van Vollenhoven 860

Ede gl zomer 85 74  449 Maitland 874

5 km O v M’tricht li 5.iv.998  Paulsen 2000

O. Mergelland  li 29.vi.998  Paulsen 2000

O. Mergelland 2 li 2.vi.998  Paulsen 2000

O. Mergelland 2 li 6.xi.998  Paulsen 2000

O. Mergelland  li 6.xi.998  Paulsen 2000

O. Mergelland 2 li i.2000  Paulsen 2000

Tabel . Overzicht van de waarnemingen van Chirocephalus diaphanus tot heden. 

Table . Overview of the records of Chirocephalus diaphanus in the Netherlands until now.

Figuur 4. Vindplaatsen Chirocephalus diaphanus. 
Figure 4. Vindplaatsen Chirocephalus diaphanus. 

Tabel 2. Overzicht van de waarnemingen van  

Eubranchipus grubii tot heden. 

Table 2. Overvieuw of the records of Eubranchipus  
grubii in the Netherlands until now.

▶

☐ < 950

◯ 950-2000

● > 2000
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Vindplaats Provincie Datum ac Bron

Rosmalen nb iv.895 55  45 Oudemans et al. 96

Doetinchem gl < 96 27  442 Oudemans et al. 96

Den Bosch nb 900  Heimans 90a

Maas poelen li 900-90  Kalshoven 90

Den Bosch nb 28.iv.903  Heimans 903

Zutphen gl iv.907 22  460 Oudemans et al. 96

Zutphen gl iv.908 22  460 Oudemans et al. 96

Vught-Helvoirt nb 4.v.908 46 406 Oudemans et al. 96

Zutphen gl 909 22 458 Heimans 90a

Hintham nb 90 52 42 Heimans 90b

Grave nb iv.90 80 49 Den Doop 90, Heimans 90c

Grave nb iv.90 80 49 Heimans 90c

Borgharen li iv.90 75 320 Heimans 90c, Kalshoven 90

Rosmalen nb iv.90 55 45 Heimans 90c

Vught nb iv.90 49 407 Heimans 90c

Velp nb 6.iv.92 77 47 Willemse 92

Grave nb ca. 25.iii.93 80 49 Oudemans et al. 96

Velp nb .iv.93 77 47 Willemse 93

Velp nb 5.iv.93 77 47 Willemse 93

Nuland nb iv.94 59 46 Van Pinxteren 94

Nuland nb v.95 59 46  Van Pinxteren 95a, Oudemans et al. 96

Nuland nb 95 59 46 Van Pinxteren 95b

Grave nb v.95 80 49 Oudemans et al. 96

Den Bosch nb 2.vi.95  Oudemans et al. 96

Grave nb 96 80 49  Notenboom-Ram 98, Leentvaar 978

Nuland nb 96 59 46  Notenboom-Ram 98, Leentvaar 978

Nuland nb 20.iii.96 59 46 Van Pinxteren 96

Vught nb 2.iv.948 49 407 Sterk 949

St. Michielsgestel nb 2.iv.948 53 405 Sterk 949

Den Dungen nb 4.iv.948 54 408 Sterk 949

Berlicum nb 4.iv.948 56 409 Sterk 949

Boxtel nb 4.iv.948 5 40 Sterk 949

Helvoirt nb 4.iv.948 43 405 Sterk 949

Wijboschbroek nb iv.983 6 404 Visser & Moller Pillot 986

Grave nb 99 80 49 Crombaghs & Hoogerwerf 992

Klarenbeek gl 20.iv.992 203 465 pers. med. Oscar Vorst

Voorst gl 993 206 467 Crombaghs & Hoogerwerf 993

Winterswijk poel 20 gl 997 243 443 Creemers & Crombaghs 997

Winterswijk poel 2 gl 997 243 443 Creemers & Crombaghs 997

Vorden gl 8.iv.2006 22 454 pers. med. Andre Westendorp

Rande poel 8 ov 6.iv.2007 204 479 pers. med. Joran Janse 

Rande ov ca. .v.2008  204 479 pers. med. Joran Janse 
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Opmerking Het voortbestaan van de populatie 
wordt inmiddels bedreigd door een voorgenomen 
ruilverkaveling door de Provincie Limburg en het 
slordige optreden van dlg Limburg inzake de 
aankoop van de poelen en de daarop toegezegde 
overdracht aan Natuurmonumenten.

Eubranchipus grubii 
oranjeblauw zwemmend geraamte

Uiterlijk Levende dieren zijn opvallend gekleurd: 
oranje met groen- of blauwachtige tinten (fig. ). 
De precieze kleur is afhankelijk van de voeding. 
De dieren lijken enigszins op garnalen.
Nederland Tegenwoordig zeer zeldzaam. Vroeger 
vooral uit Noord-Brabant bekend en in 90 en 
948 talrijk aangetroffen bij Den Bosch (Den 
Doop 90, Sterk 949). Vroeger ook in Gelderland 
en Limburg gevonden en recent (2007 en 2008) in 
Overijssel. Tabel 2 en figuur 5 geven een overzicht 
van de bekende waarnemingen tot op heden.
Europa Bekend van België, Duitsland, Frankrijk, 
Denemarken, Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Slowa-
kije, Roemenië, Hongarije en Rusland (Brendonck 

989, Eder & Hödl 2002, Demeter & Hartel 
2007). Ze heeft een verspreiding van 55oN tot en 
met 45oN (Brtek & Thiéry 995).
Habitat Leeft in open water dat ‘s zomers droog-
valt, met name in poelen aan de rand van bos 
(Brendonck 989). Wordt aangetroffen in helder 
water met een diepte van 30 tot 90 centimeter 
(Sterk 949, Willemse 92, Creemers & Crom-
baghs 997). Op de bodem ligt vaak veel blad 
(Brendonck 989, Sterk 949, Visser & Moller Pil-
lot 986) en soms is er veel algengroei (Spirogyra). 
De bodem bestaat uit kleiig zand, en het water is 
neutraal. Net als Lepidurus apus wordt ze vaak  
samen met de zoetwaterslak Anisus leucostoma en 
de steenvlieg Nemoura cinerea aangetroffen (Visser 
& Moller Pillot 986).
Ecologie Een typische voorjaarssoort, die al vlak  
na het smelten van de sneeuw kan verschijnen. In 
Nederland zijn de meeste waarnemingen gedaan in 
het midden van april. Ze is ook in de winter onder 
ijs aangetroffen. Ze wordt vaak met Lepidurus apus 
aangetroffen, waarvan zij de prooi kan zijn (Hei-
mans 90a). De dieren zwemmen met de buik-
zijde naar boven en filteren micro-organismen en 
organisch materiaal uit het water (Wein 2006). 

Figuur 5. Vindplaatsen Eubranchipus grubii. 
Figure 5. Records Eubranchipus grubii. 

Figuur 6. Vindplaatsen Lepidurus apus. 
Figure 6. Records Lepidurus apus.

☐ < 950

◯ 950-2000

● > 2000

☐ < 950

◯ 950-2000

● > 2000
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Lepidurus apus 
humuskieuwpootkreeft

Uiterlijk Dieren met een dorsoventraal afgeplat 
schild. Ze lijken op bruine miniatuur degenkrab-
betjes (fig. 2). De humus-kieuwpootkreeft heeft 
een lamelvormig aanhangsel aan het telson.
Nederland Zeer zeldzame soort, bekend uit Gel-
derland, Overijssel, Drenthe en Noord-Brabant. 
Tabel 3 en figuur 6 geven een overzicht van de  
bekende waarnemingen tot op heden.
Europa Deze soort is in Noordwest-, Centraal- en 

Oost-Europa wijd verbreid, maar ontbreekt in 
Scandinavië en Denemarken. De noordgrens van 
de verspreiding in Europa loopt door Noord- 
Engeland en Noord-Duitsland (Brtek & Thiéry 
995).
Habitat Tijdelijke, heldere, zoete (bos)poelen, 
hei- en veenplassen, ondergelopen weilanden, 
plassen in uiterwaarden, drinkputten en sloten. 
Higler & Repko (982) vermelden een dichte  
begroeiing van grote waterranonkel Ranunculus 
peltatus. De poelen zijn wel vrij diep waardoor 
deze soort meestal maar één generatie heeft. 

Vindplaats Provincie Datum ac Bron

 gl 85  Maitland 874

Den Bosch nb 900  Heimans 90a

Den Bosch nb 20.iv.903  Heimans 903

Den Bosch nb 28.iv.903  Heimans 903

Rosmalen nb iv.90 55 45 Redeke 948, Heimans 90c

Vught nb iv.90 49 407 Heimans 90c

Grave nb iv.90 80 49 Heimans 90c

Nuland nb iv.90 59 46 Van Pinxteren 90

Escharen nb 95 80 47 Leentvaar 978

Nuland nb 95 59 46 Van Pinxteren 95b

Deventer ov 920-929  De Boer 930

Grave nb iv.944 80 49 Redeke 948

Epse gl iv.944 2 47 Redeke 948, Wilmink 95

Deventer ov 950 2 47 Wilmink 95, Leentvaar 978

Zutphen gl ca. 5.v.950 22 458 Wilmink 95, Leentvaar 978

Eefde gl iv.98 2 464 Higler & Repko 982

Eefde gl 6.iv.982  2 464 Higler & Repko 982

Eefde gl 27.iv.987 2 466 ncb Naturalis

Eefde gl iv.987 2 466 pers. med.Kasper Reinink

Rande poel 9 ov 6.iv.2007 204 479  pers. med. Joran Janse en Peter Heijken 

Rande poel 8 ov 6.iv.2007 204 479 pers. med. Joran Janse

Rande ov 7.iv.2007 204 479 pers. med. Jelger Herder

Zutphen gl 200-2006 2 456 pers. med. Joran Janse 

Doetinchem gl < 95 27 442 Wilmink 95

Gasselte dr < 95 249 554 Wilmink 95

Westervoort gl 99-999 97 443 pers. med. Tim van den Broek

Rande ov ca. .v.2008 204 479 pers. med. Joran Janse 

Rande ov v.2008* 204 479 pers. med. Joran Janse

Tabel 3. Overzicht van de waarnemingen van Lepidurus apus tot heden. * voortplanting

Table 3. Overview of the records of Lepidurus apus in the Netherlands until now. * reproducing
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Ecologie Bodembewonende voorjaarssoort 
(maart-mei) die in koud water leeft. Ze wordt na 
half mei niet meer gevonden, verreweg de meeste 
waarnemingen zijn uit april. Bij temperaturen  
boven de 8oC overleeft ze niet. Het is een soort 
van dystroof, helder, mineralenarm water met  
een vegetatie van mossen, kranswieren en water-
ranonkels (Brendonck 989). De vegetatie kan 
ook bestaan uit andere water- en oeverplanten. 
Deze kieuwpootkreeft is een alleseter die met de 
voorkant van het schild de bodem omwoelt, ook 
kunnen ze plankton filteren (Wein 2006).
De eieren kunnen lange tijd op het droge  
over leven of hebben dat zelfs nodig. Op een  
geschikte plek kunnen de eieren snel uitkomen 
en ontwikkelen zich al snel nauplii, het eerste 
larvestadium na het verlaten van het ei. 
De volwassen dieren hebben mogelijk een voor-
keur voor bladpakketten onder water. Ze werd  
in Nederland samen met andere soorten aan-
getroffen die karakteristiek zijn voor periodiek 
droogvallende wateren: Anisus leucostoma (Millet, 
83) (slak), Nemoura cinerea (Retzius, 783) 
(steenvlieg), Agabus uliginosus (Linnaeus, 76) 
(kever) en de kokerjuffers Limnephilus bipunc tatus 
Curtis, 834 en L. auricula Curtis, 834 (Higler & 
Repko 982). Ze wordt vaak samen met Eubran
chipus grubii aangetroffen, een soort die waar-
schijnlijk tot haar voedsel behoort (Gottwald & 
Eder 999, Engelmann & Hahn 2004).

Vindplaats Provincie Datum ac Bron

Vaassen gl vii.906 93 476 Leentvaar 96

Valkenswaard nb 26.vii.960 86 38 ncb Naturalis, Leentvaar 960

Tabel 4. Overzicht van de waarnemingen van Limnadia lenticularis tot heden.

Table 4. Overview of the records of Limnadia lenticularis in the Netherlands until now. 

Limnadia lenticularis 
reuzenschelpkreeft

Uiterlijk Het schild bestaat uit twee doorschij-
nende ‘schelpjes’ met weinig concentrische lijnen. 
Het lichaam is gelig met een donkere streep van 
het spijsverteringskanaal. De soort lijkt op een 
grote watervlo (fig. 3).
Nederland Slechts éénmalige waarnemingen uit 
Noord-Brabant en Gelderland. Leentvaar (96) 
acht het waarschijnlijk dat het om een aangevoer-
de soort gaat. Het voorkomen in een visvijver  
zou op een introductie kunnen wijzen. Tabel 4  
en figuur 7 geven een overzicht van de bekende 
waarnemingen tot op heden. De soort is nog 
nooit onder natuurlijke omstandigheden in  
bijvoorbeeld onze uiterwaarden gevonden. 

Figuur 7. Vindplaatsen Limnadia lenticularis. 
Figure 7. Records Limnadia lenticularis.

☐ < 950

◯ 950-2000

● > 2000
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Europa Bekend uit België, Duitsland, Frankrijk, 
Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Scandina-
vië, Rusland (Brtek & Thiéry 995), Italië (Scana-
bissi & Tommasini 997) en in 908 in Roemenië 
(Demeter & Stoicescu 2008). De zuidelijkste vind-
plaats ligt op Sicilië en de noordgrens ligt in het 
zuiden van Scandinavië. Ze heeft een verspreiding 
van 60oN tot en met 40oN (Brtek & Thiéry 995).
Habitat Kleine, ondiepe, sterk begroeide plassen, 
die in de zomer droogvallen en tijdelijke poelen 
in weilanden. De soort komt niet in organisch 
verontreinigd water voor. De waarneming komt 
uit visvijvers die soms droogvallen en waaruit  
vaker zeldzame en bijzondere soorten zijn gemeld 
(Leentvaar 960). De vegetatie bestaat uit riet, 
grof hoornblad, aarvederkruid, drijvend fontein-
kruid en algen (Cladophora). Het water is helder, 
voedselrijk en zoet met een chloridegehalte tussen 
30 en 60 mg/l (Leentvaar 96). Ze wordt in 
Duitsland wel samen met Triops cancriformis  
aangetroffen (Engelmann & Hahn 2004).
Ecologie De dieren leven op de bodem en liggen 
zijdelings in de modder en filteren algen en detri-
tus uit het water. De soort is zwak warmteminnend 
en wordt gevonden tussen juni en oktober. In Oos-
tenrijk is ze vooral bekend uit uiterwaarden (Eder 
et al. 2000) en ook bij ons zou zij in de uiterwaar-
den in tijdelijke plassen gevonden kunnen worden. 
Deze soort werd in Europa als parthenogenetisch 
beschouwd tot er in Oostenrijk vier mannetjes 
werden gevonden (Eder et al. 2000). 

Triops cancriformis 
leemkieuwpootkreeft

Uiterlijk Dieren met een dorsoventraal afgeplat 
schild. Ze lijken op bruine miniatuur degen-
krabbetjes. De leem-kieuwpootkreeft heeft geen 
lamelvormig aanhangsel aan het telson.
Nederland Altijd zeer zeldzaam geweest en nu in 
Nederland waarschijnlijk uitgestorven, bekend uit 
Drenthe en Limburg. De laatste waarneming 

Vindplaats Provincie Datum ac Bron

Wijster dr 894 23 537 Beijerinck 929

Oost Nederland  900  Jaspers 900

Hijken dr 924-929 229 545 Beijerinck 929, Redeke 948

Wijster dr 4.viii.99 23 537 Beijerinck 923

Wijster dr 0.viii.924 23 537 Beijerinck 924

Wijster dr 5.ix.924 23 537 Beijerinck 924

Zuid-Limburg li viii.930-939 92 37 Hana 942

Wijster dr 30.viii.947 23 537 nb Naturalis

Tabel 5. Overzicht van de waarnemingen van Triops cancriformis tot heden.

Table 5. Overview of the records of Triops cancriformis in the Netherlands until now.

Figuur 8. Vindplaatsen Triops cancriformis. 
Figure 8. Records Triops cancriformis.

☐ < 950

◯ 950-2000

● > 2000
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dateert van 947. Tabel 5 en figuur 8 geven een 
overzicht van de bekende waarnemingen tot op 
heden.
Europa Van de ons omringende landen gevonden 
in Engeland, België, Frankrijk, Duitsland en  
Denemarken. Ze heeft een groot verspreidings-
gebied in Europa. De noordgrens van de  
verspreiding in Noordwest-Europa loopt door 
Noord-Engeland, Denemarken en Zuid-Zweden 
(Brtek & Thiéry 995). 
Habitat Zoete of licht zilte, kleine, warme leem-
poelen en -kuilen met organisch materiaal.  
De poelen zijn meestal ondiep en drogen in de 
zomer snel uit waardoor, afhankelijk van de  
opeenvolging van droogte en regenval, tot vier  
generaties per jaar kunnen voorkomen.
Ecologie Een zomersoort die in juli tot en met 
september gevonden wordt. Het optimale tempe-
ratuurbereik is 2-25oC (Engelman & Hahn 2004). 
Ze komt vaak samen voor met haar belangrijke 
voedselbron Branchipus schaefferi (Gottwald & 
Eder 999, Engelmann & Hahn 2004), maar deze 
soort is in Nederland niet aangetroffen (Beijerinck 
929) ondanks haar grote verspreidingsgebied in 
de ons omringende landen. Triops is zeer gevoelig 
voor hoge chloridengehaltes. Bij een gehalte van 
meer dan 20 promille kan zij al niet meer over-
leven (Redeke 948).

discussie

De soorten blijken duidelijke verschillen te ver-
tonen in fenologie (fig. 9-3). Lepidurus apus en 
Eubranchipus grubii worden bijna uitsluitend in 

Figuur 9-3. Fenologie van de Nederlandse bladpoot-

kreeften, 9. Chirocephalus diaphanus, 0. Eubranchipus 
grubii, . Lepidurus apus, 2. Limnadia lenticularis,  
3. Triops cancriformis.
Figuur 9-3. Phenology of the Dutch phyllopods,  

9. Chirocephalus diaphanus, 0. Eubranchipus grubii,  
. Lepidurus apus, 2. Limnadia lenticularis,  
3. Triops cancriformis.
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april gevonden (fig. 0, ). Dit komt overeen met 
het voorkomen in Duitsland waar Engelmann  
& Hahn (2004) de waarnemingen geanalyseerd 
hebben. Zij vonden beide soorten van maart tot 
en met mei, met een piek in april. De weinige 
waarnemingen van Triops cancriformis geven aan 
dat het in Nederland een najaarssoort geweest is 
(fig. 3). Engelmann & Hahn (2004) vermelden 
waarnemingen van mei tot en met november.  
Triops en Lepidurus zijn in heel Europa maar vier 
maal samen aangetroffen (Gottwald & Eder 
999). Het lijkt er op dat deze twee soorten in  
de tijd vrijwel strikt gescheiden voorkomen.  
Chirocephalus diaphanus kan het hele jaar rond 
gevonden worden (Bratton & Freyer 990). 

Er zijn nu ruim tachtig waarnemingen van blad-
pootkreeften bekend. Dit is niet bepaald veel als 
je in beschouwing neemt hoe deze dieren tot de 
verbeelding spreken. We mogen dan ook con-
cluderen dat bladpootkreeften erg zeldzaam zijn 
in Nederland en in hun voortbestaan worden  
bedreigd (fig. 4-8). Triops cancriformis is meer 
dan zestig jaar geleden voor het laatst gevonden 
en kan in ons land als uitgestorven worden be-
schouwd. Lepidurus apus en Eubranchipus grubii 
zijn in de tweede helft van de vorige eeuw (veel) 
minder waargenomen dan in de eerste helft (fig. 
5, 6) en worden mogelijk bedreigd. Van beide 
soorten zijn recent wel weer wat meer waar-
nemingen, maar dat kan aan de toegenomen aan-
dacht voor de groep komen. Limnadia lenticularis 
is een incidenteel optredende soort waarvan niet 
gezegd kan worden dat ze bedreigd is. Dat kan 

Figuur 4-8. Waarnemingen van Nederlandse blad-

pootkreeften in de tijd, 4. Chirocephalus diaphanus,  
5. Eubranchipus grubii, 6. Lepidurus apus, 7. Limna
dia lenticularis, 8. Triops cancriformis. Alle waarnemin-

gen van voor 900 zijn samengevat in een balk.

Figuur 4-8. Records of Dutch phyllopods in time,  

4. Chirocephalus diaphanus, 5. Eubranchipus grubii,  
6. Lepidurus apus, 7. Limnadia lenticularis, 8. Triops 
cancriformis. All records of the period before 900 are 

summarised in one bar.
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wel gezegd worden van Chirocephalus diaphanus 
waarvan de laatste populatie in de Benelux in ons 
land voorkomt (Vanschoen winkel et al. 200). Er 
waren twee dicht bij elkaar gelegen poelen bevolkt 
door deze soort. De tweede populatie is inmiddels 
verloren gegaan omdat de afrastering van prikkel-
draad werd weggehaald.  
De poel is door vee verstoord, waardoor vermes-
ting en algenbloei optrad, met als gevolg een veel 
hoger geleidingsvemogen van het water en lage 
zuurstofgehaltes (pers. med. Bram Vanschoen-
winkel). Uit de andere poel zijn dieren opgekweekt 
in het laboratorium en zijn enkele miljoenen eieren 
verzameld om de soort eventueel te herintrodu ce-
ren in Nederland en België als dat nodig mocht 
zijn (pers. med. Bram Vanschoenwinkel). 
Bedreigingen zijn vooral verlaging van de grond-
waterstand en aanvoer van gebiedsvreemd water 
(Moller Pillot 985, Higler et al. 2002), het ver-
harden van paden en ruilverkaveling (Paulssen 
2000, pers. med. L. Paulssen) en het herstellen 
van poelen voor amfibieën (Spikmans et al. 
2007). Ook urbanisatie vormt voor deze dier-
groep een belangrijke bedreiging (Eder & Hödl 
2002).
In Duitsland en Oostenrijk zijn alle hier genoem-
de soorten opgenomen op de rode lijst (Simon 
998, Paulssen 2000). De in Species Survival 
Commision ‘Inland Water Crustacea Specialist 
Group’ heeft een oproep gedaan om deze groep in 
alle landen op de rode lijst te plaatsen en bescher-
ming te bieden. Op basis van de gegevens in dit 
artikel valt dit voor Nederland zeker ook aan te 
bevelen.
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summary

Overview of phyllopods in the Netherlands (Crustacea: Branchiopoda: Phyllopoda)
Phyllopods are living fossils and are the oldest living species on earth. Five species (with 89  
records) were observed in the Netherlands in the last 60 years. One (Triops cancriformis) seems 
to be extinct now. One (Limnadia lenticularis) has only been observed twice. Two (Lepidurus 
apus and Eubranchipus grubii) are rare species and one (Chirocephalus diaphanus) is very rare and 
threathened. The distribution, habitat and known ecology in the Netherlands has been given,  
as well as a table for the identification of the five species. 
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