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 Animalia ▶ Arthropoda (fylum) ▶ Pancrustacea (subfylum) ▶ Malacostraca (klasse) ▶ Hoplocarida (subklasse) ▶ Stomatopoda (orde)

 StOMAtOPODA - BiDSPRiNKHAANKReeFteN nederland 	gevestigd
 ARjAN GitteNBeRGeR & CHARleS H.j.M. FRANSeN wereld ca. 450	beschreven

	 Voorkomen
Bidsprinkhaankreeften zijn uitsluitend in zout water te vin-
den en leven daar meestal in holletjes en gaten in de bodem 
(HOltHUiS 1950). De meeste soorten leven in tropische en sub-
tropische wateren van de de indische en Pacifische Oceaan. 
in gematigde gebieden komen relatief veel minder soorten 
voor. Rissoides desmaresti is slechts enkele malen waargeno-
men in de Nederlandse wateren, ver uit de kust, zoals op de 
Bruine Bank (HOltHUiS 1950).

	 Determinatie
HOltHUiS 1950.

Bidsprinkhaankreeften zijn langwerpige, afgeplatte kreeft-
achtigen met gesteelde, vaak t-vormige ogen en een carapax 
(schild) dat de eerste twee segmenten van het borststuk 
omvat. Het voorste paar poten is uitgegroeid tot grote 
klauwen die lijken op die van bidsprinkhanen. er zijn drie 
paar looppoten aanwezig. Alle soorten leven in het mariene 
milieu.

	 Cyclus
Bidsprinkhaankreeften kunnen zich wel 20-30 keer in hun 
leven voortplanten. Bij het hierbij behorende paringsritueel 
kunnen de individuen van de meeste soorten zich actief 
laten oplichten. lichtsignalen worden bij veel bidsprinkhaan-
kreeften dan ook veelvuldig gebruikt in de communicatie 
met soortgenoten. Hoewel de meeste soorten solitair leven 
en alleen bij de paring hun soortgenoten opzoeken, leven 
de mannetjes en vrouwtjes van sommige soorten hun hele 
leven monogaam bij elkaar.

	 Ecologie
Bidsprinkhaankreeften zijn relatief agressieve jagers die met 
hun klauwen vanuit holletjes actief kleine prooien neerslaan 
of spietsen en opeten. 

	 Diversiteit
Wereldwijd zijn er circa 450 soorten beschreven (SCHRAM & 

MülleR 2004), in Nederland is slechts één soort geregistreerd 
(HOltHUiS 1950): Rissoides desmaresti.

	 Voorkomen
leptostraca komen voor in uiteenlopende mariene habitats 
van de getijdezone tot op dieptes van 6000 m. De meeste 
soorten hebben een voorkeur voor modderige, zuurstofarme 
bodems. Nebalia bipes heeft in Nederland een voorkeur 
voor de kustgebieden waar hij op de bodem leeft op dieptes 
van 5-60 m (KlUijVeR & iNGAlSUO 2004).

	 Determinatie
MAUCHliNe 1984, KlUijVeR & iNGAlSUO 2004.

	 Cyclus
leptostraca zijn tweeslachtig, waarbij het vrouwtje de eieren 
draagt totdat ze uitkomen. Hoewel de larven sprekend op 
de volwassen stadia lijken is de typische carapax nog niet 
volledig volgroeid als ze uit de eieren komen. Bij Nebalia 
bipes onderscheiden de mannetjes zich vooral van de vrouw-
tjes door het tweede paar van antennen die bij mannetjes 
aanzienlijk langer zijn, dat wil zeggen zo lang als hun li-
chaam, dan bij vrouwtjes (KlUijVeR & iNGAlSUO 2004). 

	 Ecologie
De in Nederland voorkomende Nebalia bipes warrelt detri-
tus op van de bodem en filtert deze met zijn monddelen. 
Ook worden grotere stukken detritus en aas gegeten, zelfs 
van de eigen soort.

	 Diversiteit
Wereldwijd komen ongeveer 40 soorten leptostraca voor 
(HANley & MARtiN 2005), verdeeld over drie families. Verwacht 
wordt dat de werkelijke diversiteit vele malen groter is 
(HANley & MARtiN 2005). in Nederland komt alleen de soort 
Nebalia bipes voor (DAAN & MUlDeR 2005). Deze behoort tot de 
familie Nebaliidae waarin tot nu toe 28 soorten beschre-
ven zijn.
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Nebalia bipes

▼

Bidsprinkhaankreeft  
Rissoides desmaresti

Gittenberger & Fransen 2010. In: Nederlandse Fauna 10: 187




