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Wetenschappelijke naam
Keratella tropica (Apstein, 1907) [1]

Het Tropisch puzzelraderdier Keratella tropica is, zoals de meeste raderdiertjes, 
wijdverspreid. Het diertje is vooral gekend in tropisch en subtropisch zoetwater, 
maar gedijt in de zomer ook goed in gematigde streken. Dit raderdiertje is 
een vrijzwemmende soort die ook brak water tolereert. Via het transport met 
ballastwater van schepen doorheen kanalen of via vogels belandde deze soort 
in onze contreien. In België werd dit diertje voor het eerst waargenomen in 1974, 
in het Donkmeer en in de Gentse Watersportbaan (Oost-Vlaanderen). Momenteel 
heeft deze soort de bovenloop van de Schelde en de Zeeschelde gekoloniseerd.
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Oorspronkelijke verspreiding

In het zuiden van Frankrijk en Spanje is het Tropisch puzzelraderdier inheems [2]. De soort 
komt wereldwijd voor in tropisch en subtropisch zoetwater [3], maar kan tijdens de zomer 
ook gedijen in gematigde streken. Het is een vrijzwemmende soort die ook brak water 
tolereert [4]. 

Eerste waarneming in België

De eerste waarneming van dit raderdiertje in België vond plaats in 1974, in het Donkmeer 
(Overmere) [5]. In datzelfde jaar werd het Tropisch puzzelraderdier ook aangetroffen in de 
Watersportbaan (Gent) [6]. 

Verspreiding in België

Wetenschappers meldden in 1983 dat het Tropisch puzzelraderdier in België een invasief 
karakter heeft tijdens hete zomers [7]. In de lente en zomer van 2002 werd de diversiteit 
van de raderdiertjes in het Schelde-estuarium specifiek onderzocht. Het Tropisch 
puzzelraderdier werd er toen waargenomen, telkens in juli en augustus, en veelal in de 
bovenloop van de Schelde tot Gent. Maar ook ter hoogte van Antwerpen – in het brak 
waterdeel van het estuarium – trof men enkele exemplaren van dit raderdiertje aan [4]. 

Verspreiding in onze buurlanden

In Nederland werd het voorkomen van dit raderdiertje voor het eerst gemeld in augustus 
1959, toen het werd aangetroffen in de zoetwatergetijdenzone van de monding van de Rijn, 
ter hoogte van Biesbosch [8]. Later, in 1976 en 1977, werd deze soort opnieuw gesignaleerd 
in respectievelijk het Hollands Diep ten zuiden van Rotterdam en in de Reewijkse Plassen 
tussen Rotterdam en Amsterdam [6].

Dit raderdiertje komt ook voor in zoetwater in Frankrijk. In het zuiden van Frankrijk en 
Spanje is de soort echter inheems [2]. In Zuid-Frankrijk werd dit radardiertje gevonden 
in de provincies Landes en Gironde (in het zuidwesten) en in La Dombes (ten noorden 
van Lyon) [9]. Verder werd dit diertje tussen 1972-1975 en 1987-1988 door onderzoekers 
waargenomen in kunstmatige reservoirs verspreid over gans Spanje [10, 11]. Ook in natuurlijke 
waterlichamen wordt deze soort aangetroffen [12]. Vandaag wordt dit diertje beschouwd als 
een algemene zoetwatersoort binnen Europa [4]. 
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Wijze van introductie

De introductie gebeurde mogelijks via het ballastwater van schepen. Naast het 
internationaal transport kan ook het lokaal scheepvaartverkeer een rol hebben gespeeld 
in de verspreiding van deze exoot [13]. In het geval van de Schelde kan de introductie ook  
hebben plaatsgevonden via transport over de kanalen vanuit de Rijn of de Maas [4]. 

Watervogels – zoals de wilde eend – kunnen eveneens een rol spelen in de verspreiding 
van raderdiertjes, en dit op twee manieren. Enerzijds kunnen de rusteieren van raderdiertjes 
opgegeten worden en op een andere plaats – samen met de uitwerpselen – vrijkomen. 
Anderzijds kunnen de diertjes – of hun rusteieren – blijven kleven aan de poten of de veren 
van vogels en zo naar andere gebieden worden overgebracht [14]. De locaties waar het 
Tropisch puzzelraderdiertje gevonden werd, liggen op de migratieroutes van vogels die 
overwinteren in (sub)tropische gebieden en broeden in koude en gematigde streken [9]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Het transport via ballastwater van schepen of de verspreiding via migrerende vogels kan 
zorgen voor een snelle uitbreiding van het areaal van deze soort richting verschillende 
zoetwaterlichamen en estuaria [4, 9]. Daarbovenop kan dit diertje zich snel op geslachtelijke 
en ongeslachtelijke wijze voortplanten, waardoor uit één enkel rustei een nieuwe populatie 
kan ontstaan [15]. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Zoals de meeste raderdiertjes komt het Tropisch puzzelraderdier vooral voor in zoet water. 
De soort kan echter ook overleven in het brakke milieu. In de Schelde is dit diertje tot een 
zoutgehalte van 2,62 psu geobserveerd. Op het moment van zijn aanwezigheid varieerde 
de temperatuur er tussen 18,5 en 23,6 °C, eerder warme condities voor de Schelde. 
Deze soort is in onze streken enkel in de zomermaanden in grote aantallen te vinden of 
op plaatsen waar het water verwarmd wordt door warm koelwater [4, 6, 8]. De opwarming 
van de aarde werkt dan ook de ontwikkeling van deze soorten in onze regio’s in de hand.
Daarenboven blijkt dit raderdiertje goed te gedijen in voedselrijke omstandigheden, typisch 
voor estuaria zoals de Schelde [16, 17]. 

(Potentiële) effecten en maatregelen

In de zomermaanden, vooral in augustus, kan het Tropisch puzzelraderdiertje tot bijna 8% 
van de totale densiteit van alle raderdiertjes uitmaken in het Schelde-estuarium. Dit kan 
mogelijk een effect hebben op het voedselweb van het estuarium [4], hoewel daar nog geen 
bewijzen voor zijn. 
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Specifieke kenmerken

Raderdiertjes zijn micro-organismen, enkel te herkennen met behulp van een microscoop. 
Ze hebben een vooraan gelegen kop, een romp en een achteraan gelegen regio of voet 
(figuur 1). De kop draagt een gewimperde structuur, het raderorgaan of de corona, dat 
gebruikt wordt om zich te voeden, door partikels uit het water te filtreren, en om zich 
voort te bewegen. Te midden deze structuur bevindt zich de mond en net daarachter 
de mastax, een harde structuur die gebruikt wordt om de voedselpartikels te kauwen. 
De vorm van de mastax is vrij specifiek voor iedere soort, en kan gebruikt worden als 
identificatiekenmerk. Sommige soorten zijn omgeven door een pantser of ‘lorica’, terwijl 
dit bij anderen ontbreekt [18]. 

Het Tropisch puzzelraderdier is ongeveer 165 µm groot (stekels meegerekend) (figuur 
2). Het diertje is omgeven door een pantser, dat gebruikt wordt voor de identificatie op 
soortniveau. Het bestaat uit verschillende platen, waarvan de aanwezigheid van een klein 
achterwaarts gelegen plaatje de soort karakteriseert. Verder heeft het pantser zes stekels 
aan de kopzijde en twee stekels achteraan [4], maar de lengte ervan varieert sterk tussen 
individuen. Eén van deze twee stekels (de rechterstekel) is steeds langer dan de andere 
stekel [19] (figuur 3). Puzzelraderdiertjes hebben geen voet [2].

Figuur 1: Algemeen bouwplan raderdieren (Bron: VLIZ).

Figuur 2: Het Tropisch puzzelraderdier (Bron: Azémar et al. 2007) [3, 4]. 
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Onderzoek wijst uit dat een vrouwelijk raderdiertje de aanwezigheid van een predator in de 
omgeving kan detecteren via bepaalde stoffen (‘cairomonen’) die de predatoren afgeven. 
Als reactie hierop gaan de nakomelingen – bij ongeslachtelijke voortplanting via amictische 
eitjes (zie verder) – stekels ontwikkelen die als verdediging tegen de aanwezige predatoren 
dienstdoen. Wetenschappers noemen dit fenomeen ‘fenotypische plasticiteit’, wat 
betekent dat het vermogen om deze stekels te ontwikkelen aanwezig is in het genetisch 
materiaal (DNA), maar dat de eventuele ontwikkeling van deze stekels bepaald wordt door 
de omgeving [2, 20].

Het Tropisch puzzelraderdiertje behoort tot de groep van de Monogononta. Deze naam 
verwijst naar de aanwezigheid van slechts één (mono) geslachtsklier (gonade). Bij de 
raderdieren zijn er altijd veel meer vrouwelijke individuen dan mannelijke, waarbij de 
mannetjes veel kleiner zijn. Als er weinig mannetjes zijn, kunnen vrouwtjes zich zonder 
bevruchting voortplanten, ook wel parthenogenese of ‘maagdelijke voortplanting’ genoemd. 
Hierbij leggen ze eitjes die men ‘amictisch’ noemt, dit wil zeggen dat ze twee exemplaren 
van elke chromosoom bevatten (2N). Daarnaast leggen vrouwtjes, bij verslechterende 
omstandigheden, ook ‘mictische’ eitjes die slechts één stel chromosomen bevatten (N), 
al is de situatie hier iets complexer. Een deel van de mictisch eitjes wordt niet bevrucht en 

Figuur 3: Variatie in grootte van de rechterstekel bij het tropisch puzzelraderdier (Bron: Azémar 
et al. 2007) [4]. 

Figuur 4: Geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting bij raderdieren (Bron: VLIZ).
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deze eitjes evolueren tot mannetjes, die vervolgens de andere mictische eitjes bevruchten 
[2, 15]. Uit een bevrucht mictische eitje ontwikkelt zich een ‘rustei’ of ‘duurei’. Dit ei zal pas bij 
betere omstandigheden – soms pas na enkele maanden tot zelfs jaren – uitkomen en zal 
altijd vrouwelijke individuen voortbrengen. Deze duureieren zijn heel geschikt om minder 
gunstige milieuomstandigheden te overbruggen en kunnen bovendien met de stromingen 
naar andere gebieden getransporteerd worden (figuur 4).
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