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Waarnemingen van piscivorie bij juveniele Roofblei
B.J.A. Pollux, Afdeling Aquatische Oecologie en Milieu Biologie, Radboud Universiteit Nijmegen, Toernooiveld i, 6525 ED Nijmegen
P.M.J. Pollux, Antoniuslaan 83,5921 KB Blerick

leder jaar kunnen in het voorjaar grote aantallen vislarven worden waargenomen langs de oevers van de Maas.
In Limburgse beken komen vislarven vaak voor in kleine

tels

(BRACKEN

GRIFT

&

KENNEDY,

et o/., 1998;

1967;

SPINDLER, 1988;

PINDER, 2001).

Moou, 1989;

URHO,

1996;

Een zeer betrouwbare (maar ook tijd-

rovende) alternatieve methode is om de larven te laten opgroeien in
een aquarium en ze als juveniele vissen te determineren.

schooltjes die bestaan uit één vissoort (POLLUX, 2001). Het is
echter onduidelijk of de massale scholen die langs de Maas
worden waargenomen bestaan uit larven van één enkele
vissoort of dat deze scholen zijn samengesteld uit een mix
van larven van verschillende soorten.

SCHOLEN IN DE MAAS
Om de samenstelling van de larvale visfauna in de Maas te onderzoeken werden in mei 2006 ongeveer 200 vislarven met een schepnet gevangen langs de oevers van deze rivier ter hoogte van Blerick
[figuun]. De larven werden overgebracht naar een groot koud water
aquarium (120 x 60 x 50 cm) en dagelijks gevoed met zoöplankton
dat werd verzameld in een overstromingspias gelegen op de oost-

IDENTIFICATIE

oever van de Maas bij Tegelen. Het bleek moeilijk om de vislarven in
leven te houden en het merendeel overleed binnen enkele dagen.

De identificatie van vislarven is met het 'blote oog' niet mogelijk en

De overgebleven vislarven vertoonden echter een zeer snelle groei.

dient te gebeuren met behulpvaneen binoculair. Vooral larven van

Beginjuli werden de inmiddels juveniele vissen (variërend in lengte

karperachtigen (Cyprinidae) zijn moeilijk van elkaarte onderschei-

van twee tot vijf cm) weer teruggebracht naar de Maas. Deze groep

den, zelfs met behulpvan de vele gepubliceerde determineersleu-

bestond uit de volgende vissoorten: Brasem/Kolblei [Abramis spec;
1 exemplaar), Alver (Alburnus alburnus; 1 exemplaar), Snoekbaars
(Stizostedion lucioperca;3 exemplaren), Blankvoorn (Rutilus rutilus;
7 exemplaren), Roofblei {Aspius aspius; 25 exemplaren) en ongeveer
30 andere kleine karperachtigen die nog niet konden worden geïdentificeerd. Het relatief grote aantal vissoorten, dat is waargenomen in deze zeer kleine steekproef (slechts 67 van de vele miljoenen
larven langs de Maas),duidt er in ieder geval op dat de grote scholen
vislarven bestaan uiteen mix van meerdere vissoorten.

FOERACEERCEDRAC VAN JUVENIELE ROOFBLEI
Een bijkomend voordeel van het houden van vislarven in een aquarium is dat het gedrag van de larven enjuvenielen bestudeerd kan
worden. Zo werd opmerkelijk fourageergedrag waargenomen bij
juvenielen van de Roofblei [figuur 2]. Over het algemeen wordt aangenomen dat jonge Roofblei zich de eerste maanden voedt met
zeer klein plantaardig en dierlijk voedsel (phyto- en zoöplankton, insectenlarven, insecten en benthische organismen), en zich pas vanaf een lengte van 20-30 cm gaat voeden met kleine vis

(CROMBAGHS,

2000; ANONYMUS, 2004). In het aquarium was echter ook een nestje
van de Driedoornige stekelbaars {Gasterosteus aculeatus) aanwezig. Na het uitkomen van de eieren werd het nestje belaagd door juvenielen van de Roofblei (circa 2 tot 3 cm).Telkens als het mannetje

FICUURl
De westoever van de Maas ter hoogte van Blerick. De foto 's laten het ondiepe,
stenige habitat zien waar ieder voorjaar grote aantallen vislarven worden
waargenomen (foto's: P Pollux).
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FIGUUR2
Eenjuveniele Roof blei (circa 7 cm) die in september 2006 in de
Maas terboogte van Blerick werd gevangen (foto-.B. Pollux).

van de Driedoornige stekelbaars (circa 4tot 5 cm) eenjuveniele Roofblei aan de ene kant van het nest wegjoeg,
sloegen de overige juvenielen van de andere zijde toe.
Ondanks de intensieve inspanningen van het mannetje
van de Driedoornige stekelbaars werden op deze wijze
alle larven (circa 100 stuks van 5 mm lang) binnen één
tot twee dagen opgegeten.

EFFECTEN OP INHEEMSE VISFAUN A

De Roofblei is een uitheemse vissoort die de laatste jaren sterk in aantal toe lijkt te nemen

(CROMBAGHS,

2000;

grenzen van het natuurlijk verspreidingsgebied van de Roofblei.

GAETHOFS,

2004). De opmerkelijke waarnemingen van predatie door pasgebo-

Echter, veel studies wijzen uit dat invasieve soorten vaak anders re-

ren Roofblei op larven van andere vissoorten roepen vragen op over

ageren,en een ware plaag kunnen vormen in gebieden die buiten

de mogelijke negatieve invloed op inheemse vispopulaties in Ne-

hun oorspronkelijke verspreidingsgebied liggen

derland. De meeste inheemse vissoorten hebben bij hun geboor-

1998;

CAMBRAY,

2003;

GOZLAN

et al., 2005;

POLLUX

(ADAMS

&

KOROSI,

&

MAITLAND,

2006). Er is

et al., 2006). GAETHOFS

nog te weinig bekend over de biologie en ecologie van deze nieuwe

(2004) lijkt geen grote negatieve gevolgen te verwachten, omdat

vissoort in onze Nederlandse wateren, en het is daarom ook nog te

vele van de inheemse soorten zoals Kopvoorn (Leuciscus cephalus),

vroeg om uitspraken te doen over mogelijke gevolgen (of het uitblij-

Serpeling (Leuciscus leuciscus), Winde (Leuciscus idus), Alver, Blank-

ven daarvan) van de komst van deze toppredator voor de inheemse

voorn en Sneep (Chondrostoma nasus) ook voorkomen binnen de

vispopulaties.

te immers ook een Iengtevan4-6mm

(POLLUX
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DE KEVERFAUNA VAN EEN EROSIEGEUL LANGS DE GRENSMAAS (DE GROESKENS,
DILSEN-STOKKEM, BELGIë)

K. Lam beets & T. Struyve
In De Groeskens is in 1999 een ondiepe geul aangelegd om het Maaswater bij hoogwater
te geleiden. Dankzij de zeldzaamheid van het hierdoor gevormde habitat, is er een hoog
aantal zeldzame soorten kevers waargenomen. Vooral warmte- en droogteminnende
soorten zijn talrijk aanwezig. Sinds het laatste hoogwater van de Maas in 2002 groeit de
erosiegeul echter snel dicht. Herstel van natuurlijke processen in de Grensmaas zullen
bijdragen aan het behoud van de voor de keversoorten zo belangrijke pioniersituaties.
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WAARNEMINCENVANPISCIVORIEBIJJUVENIELEROOFBLEI

B.&P. Pollux
DeRoofbleiiseen uitheemse vissoort die de laatste jaren sterk in aantal toeneemt. Opmerkelijke waarnemingen va npredatie door pasgeboren Roof blei op larven van andere
vissoorten roepen vragen op over de mogelijke negatieve invloed op inheemse vispopulaties in Nederland. Het is echter nog te vroeg om hierover uitspraken te doen.
114

EVALUATIE VAN EEN KWART EEUW SCHAPENBECRAZINC OP DE BEMELERBERG

N. Smits, R. BobbinkJ. Willems &J. Schaminée
In 1979 werd, na enkele decennia van afwezigheid, opnieuw schapenbegrazing op de
Bemelerberg ingevoerd. Uit een vergelijking van veldgegevens uit 1977 en 2005 blijkt
dat diverse plantensoorten die al bij de herintroductie van de schapenbeweiding voorkwamen, zich over het terrein hebben verspreid, maar dat er vrijwel geen nieuwe soorten zijn bijgekomen. Een aantal soorten is zelfs in aantal achteruitgegaan. Hoewel de
structuur van de vegetatie ten opzichte van 1977 is verbeterd, duiden de bodemparameters op een toename van de nutriëntenbeschikbaarheid.
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