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Internationale betekenis aquatische fauna

VOORWOORD

InopdrachtvanhetInformatie enKenniscentrumvandedirectieNatuur, Bos,
LandschapenFauna (IKC-NBLF)vanhetMinisterievanLandbouw,Natuurbeheer en Visserij hebben het DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek
(IBN-DLO) en het DLO-Rijksinstituutvoor Visserijonderzoek (RIVO-DLO) onderzoek gedaan naar de internationale betekenis van Nederland voor de
aquatischefauna.Decoördinatievanhetonderzoek enhetonderzoek naarde
soortenuithetzoetewaterisuitgevoerddoorhetIBN-DLO,hetonderzoeknaar
de soorten uit het mariene milieu door het RIVO-DLO. Het doel van dit
onderzoek isinhoudtegevenaanhetcriterium natuurlijkeverscheidenheid uit
het Natuurbeleidsplan. Omde biodiversiteit op wereldschaal instandte houden zal ten minste elk van de ondertekenaars van het Verdrag van Rio de
Janeiro de soorten instand moeten houdendie indat land mede hun hoofdverspreidinghebben,ofwaarvoordatlandbelangrijkvoorhetvoortbestaanis.
Nederland, inclusief het Nederlands Continentaal Plat, blijkt voor een groot
aantal soorten belangrijk te zijn. Helaas is maar voor een betrekkelijk gering
aantaldiergroepenvoldoendemateriaalvoorhandenomgefundeerdtekunnen
stellen dat een soort voor Nederland internationaal gezien belangrijk is (Isoort). Deaquatische I-soortenindit rapport zijn geselecteerd uit272 onderzochte soorten waarvan voldoende materiaal voorhanden was. De geselecteerdeI-soortenuithetmarienemilieublijkengrotendeelssoortenvankustwaterenoftenminstevanhetcontinentaalplat,dieuithetzoetwaterinbelangrijke
matesoortenvanhelder(snel)stromendwater.Tezamenmetdegeselecteerde
terrestrische I-soortenuit het eerste deel ligt nu een goed beargumenteerde
lijst met soorten ter tafel als onderbouwing van het toekomstig Nederlands
natuurbeleid.

dr.J.Veen
hoofdafdeling Dierecologie
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1. INLEIDING

HetNatuurbeleidsplan heeftalshoofddoelstelling 'Duurzame instandhouding,
herstelenontwikkelingvannatuurlijkeenlandschappelijkewaarden'.Inditplan
worden de volgende criteria voor kwalitatieve waardering gehanteerd", verscheidenheid, natuurlijkheid en kenmerkendheid. Het criterium verscheidenheidwordt in het Natuurbeleidsplan gekoppeld aan biodiversiteit opwereldschaal.DitimpliceertdatNederlandeengroteverantwoordelijkheid heeftvoor
soortenwaarvoor Nederland internationaal gezien belangrijk is. Belangrijk in
dezinvanpleisterplaats,overwinteringsgebied,maar ook indezinvanoppervlaktevanhetsoortsareaal.Evenalsindeel I (Siepeletal.1993)worden indit
rapport soorten geselecteerd waarvoor Nederland internationaal gezien van
belangiswat betreft de groottevanhet soortsareaal enwaarvoor Nederland
dan ook een specialeverantwoordelijkheid draagt bij de instandhouding van
desoort (deI-soorten).
De opzet van deel IIvan de internationale betekenis van Nederland voor de
fauna isgelijk aandievandeel I (Siepel etal.1993). De benadering is echter
uitgebreid meteendefiniëringvandeliggingvanhetNederlands Continentaal
Plat (NCP) inhet soortsareaalvande mariene soorten. Deliggingvan Nederland,of het Nederlands Continentaal Plat,tenopzichtevan hetareaalvaneen
soortwordt vastgesteld enweergegeven intermenvancentraal,subcentraal,
submarginaal en marginaal. Voorts wordt de oppervlakte van het areaal van
desoortinWest-Europageschatalspercentagevanhettotaleareaal.Vanelke
soortwordenverspreidingskaarten gegeven.Bovendienwordtaangegevenof
de soort ook buiten de afgebeelde kaart van Europa voorkomt, waar het
zwaartepunt in het areaal ligt, of hoe de verhouding in dichtheid tussen het
NCP ende rest vande Noordzee ligt, welke de biotopen zijn enzo mogelijk
aan welke specifieke eisen in die biotopen voldaan moet worden. Kaarten
wordengegevenvooralleNederlandsesoortenlibellen,kreeftachtigen (groter
dan5cm), stekelhuidigen,vissenenzeezoogdieren.Voor andere aquatische
diergroepenwordt hetproducerenvanbetrouwbare kaartenvan Europavoor
alletot de groep behorende soortensterk bemoeilijkt door gebrek aangegevens oftaxonomische problemen. Deterrestrische fauna (sprinkhanen, loopkevers,dagvlinders,amfibieën,reptielen,landzoogdieren) isinheteerstedeel
behandeld.MeteencombinatievandeliggingvanNederlandinhetareaalvan
de soort en het percentage oppervlakte inWest Europa worden drie klassen
vanI-soortenvastgesteld.
Doorde biotopen perI-soortteturven,worden de biotopen met het grootste
aantalI-soortenvastgesteld.Dezebiotopenzulleninhet Natuurbeleidsplan en
in de Ecologische Hoofdstructuur extra aandacht moeten krijgen, omdat
daarmee inelkgevaldebelangenvoor eengroot deelvandefaunawaarvoor
Nederland internationaal gezienbelangrijk is,wordenbehartigd.
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2. DEFINITIES EN METHODE

2.1. Definities
Het internationale belangvanNederlandvoor eensoortwordt afgemetenaan
de ligging van Nederland in het areaal van die soort en de grootte van dat
areaal. Dat belang isgroot voor een soort met eenareaal waarin Nederland,
ofhetNederlandsContinentaalPlat,centraalligt.Enwaarvoorbovendiengeldt
dat eengroot deelvandat areaal inWest-Europa ligt.
DeliggingvanNederlandwordt aangegeven metdetermencentraal,subcentraal, submarginaal en marginaal (figuur 1). Deze termen zijn zo eenvoudig
mogelijkgedefinieerd.Centraal:vanuitNederland gezien,strekthetareaalvan
de soort zich uit inalle windrichtingen; subcentraal: vanuit Nederland gezien
strekt hetareaalvandesoortzichuitinslechtsdriewindrichtingen,submarginaal: het areaal strekt zich uit in twee windrichtingen, marginaal: het areaal
strekt zichmaar inéénwindrichting uit (Siepeletal.1993).
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Figuur 1. Voorbeelden vande termencentraal, subcentraal, submarginaal enmarginaal zoalsin
dit rapport gebruikt.
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Omdat Nederland in het westen aan zee grenst, betekent de kwalificatie
centraal dat de soort ook in Groot-Brittannië voor moet komen. Mutatis
mutandis geldt deze eenvoudige definiëring ook voor de ligging van het
NederlandsContinentaal Plat.
HetEuropesedeelvanhetareaalwordtafgebeeldopverspreidingskaartenen,
voor wat betreft de zoetwaterfauna, met termen holarctisch, palaearctisch,
westpalaearctisch, of europees aangevuld (figuur2).
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Figuur2. Zoögeografische indeling vande wereld
Voor de mariene fauna worden termen gebruikt als 'aanweerszijden van de
Atlantische Oceaan'of 'ook inde StilleOceaan'. Hieruitwordt duidelijk of het
verspreidingsgebied van de soort zich ook buiten het afgebeelde kaartje
uitstrekt.
HetrelatieveaandeelvanWest-Europawordt gegevenalshetpercentagevan
de oppervlakte van het soortsareaal dat inWest-Europa ligt. West-Europa is
arbitrair gedefinieerd en, voor wat betreft de zoetwaterfauna, beperkt tot
Denemarken, Duitsland,Frankrijk, België,Luxemburg, Nederland, Groot-Brittannië en Ierland (figuur 3a) (Siepel ef al. 1993). Voor wat de mariene fauna
betreftgeldtdedefinitievanWest-Europaalshetgebiedtenoostenvan10°WL,
tenwestenvandeOdermonding,tenzuidenvan60°NBentennoordenvande
Spaanse noordkust (figuur3b).
Hetzwaartepunt vandesoort isapartaangegeven,omdat dit nietaltijd inhet
centrum van het areaal hoeft te liggen. Soorten met een zeer uitgestrekt
verspreidingsgebied kunnendaarinookverscheidenezwaartepuntenhebben.
VoordemarienefaunaishiervooreenvergelijkingvandichthedentussenNCP
enderestvande Noordzeevoor indeplaatsgekomen,omdat zwaartepunten
moeilijk kondenwordenbepaald.
Onder het kopje 'Biotoop' worden de voornaamste biotopen van de soort
gegeven. De termen die hierbij gebruikt worden, worden in onderstaand
overzichtverklaard:
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Figuur3. West-Europazoals in dit rapport gedefinieerd voor (a) de zoetwaterfauna en (b) de
marienefauna.
anadroom:
inzoutwater levend,maarvoor paaien naarzoet water
katadroom:
inzoetwater levend,maarvoor paaiennaarzout water
rheofiel:
alleen instromend zoetwater voorkomend
uryoecus:
alleen inzoetwatervoorkomend,aldan niet stromend
limnofiel:
alleen instilstaandzoetwater voorkomend
pelagofiel
afzettenvan (niet-klevende) eieren inopenwater
litho-pelagofie:
ei-afzetting op stenen,maar eierenspoedig zwevend
lithhofiel:
ei-afzetting op oftusenstenen:
fytofiel:
ei-afzetting op ofaan planten
fyto-lithofiel:
ei-afzetting opzowel plantenals stenen
psammofiel:
ei-afzetting opof inzand of plantewortels
ostracofiel:
ei-afzetting inkieuwkamersvanlevende mosselen
spieringzone:
riviermondingen en brakwater
brasemzone, marenetype:
stilstaand oftraagstromend helder endiep water
brasemzone, brasemtype:
stilstaand oftraagstromend troebel water
brasemzone, snoektype:
stilstaand oftraag stromend helderwater, rijk aan hogere
planten
barbeelzone:
breed,stromend endikwijls helder water
vlagzalmzone:
snelstromend helder water
forelzone:
smalenondiep snelstromend helder water
Vervolgens wordt onder het facultatieve kopje 'Specifieke eisen' nog enige
aanvullende informatie gegeven overde onderdelenvandegenoemde bioto-
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pendieworden bewoond enaande eisenwaaraan (delenvan) die biotopen
moetenvoldoen. Dit kopje ontbreekt wanneer erslechtsweinig biotoopgegevens beschikbaar zijn.
2.2. Methoden
In het algemeen is voor de samenstelling van de verspreidingskaarten een
compilatie gemaaktvande indeliteratuuraanwezigegegevensenvangedocumenteerde vangsten. De met een * aangeduide vissoorten zijn tijdens de
bestandsopnamen (1985-1987)diezijngebruiktvoordesamenstellingvande
'ICES Atlas of North SeaFishes' (Knijnefal., indruk) gevangen op het NCP,
dat wil zeggen inde ICES-kwadranten32F3-39F3,33F4-39F4,35F5-37F5 en
36F6.
De voor deze kaartjes gebruikte literatuur is zonder verdere onderverdeling
opgesomd indeliteratuurlijst vandit rapport.
Dediersoortenworden ineensystematische volgorde gepresenteerd,dat wil
zeggendatbijdekreeftachtigenenbijdevissenzoetwaterenmarienesoorten
door elkaar staan. Kaartjes vananadrome enkatadrome soortenzijnsamengesteld uit afzonderlijke verspreidingskaartjes voor het zoete water en het
marienemilieu.
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3. Verspreidingskaarten per soort
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3.1 Libellen (Odonata)
Bosbeekjuffer
Calopteryxvirgo
Verspreidingsgebied: palaeartisch
Ligging Nederland:subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt inhetareaal: Europa
Biotoop:schoon snelstromendwater
Specifiekeeisen:gevoeligvoorschoningvanwaterlopen
Weidebeekjuffer
Calopteryx splendens
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Verspreidingsgebied: palaeartisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa
Biotoop: schoon snelstromend water, kanalen en
vaarten
Specifieke eisen:rijk begroeide oevers

^^y/yy/Yffl *^^^~bdr^-~\ù^\
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Houtpantserjuffer
Lestes viridis
Verspreidingsgebied:westpalaeartisch
Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Zwaartepunt inhetareaal:Zuid-enCentraal-Europa
Biotoop: kanalenenvaarten,vijversenpoelen,meren, rivieren
Specifieke eisen: over het water hangende takken
van bomenof struiken
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Zwervende pantserjuffer

[iv^* ^ r t A

Lestes barbatus
Verspreidingsgebied: middentot westpalaeartisch
Ligging Nederland: submarginaal

1
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Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt inhetareaal:Mediterrane gebied
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*^*

Biotoop: kanalenenvaarten,vijvers enpoelen,meren, licht brak water
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Specifiekeeisen:koloniseertuitzonderlijk langzaam
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Tengere pantserjuffer
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Verspreidingsgebied: westpalaeartisch
Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt inhetareaal:Mediterrane gebied
Biotoop:vijversenpoelen, meren
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Specifieke eisen: rijke oeverbegroeiing inclusief
struikgewas

Gewone pantserjuffer
Lestes sponsa
/ ^ \ / r /
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Verspreidingsgebied: palaeartisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5 %
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Zwaartepunt inhetareaal:Noord-enCentraal-Europa
Biotoop:vijvers enpoelen,meren
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Specifiekeeisen:oeverbegroeiingvangrotezegges
engrassen
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Tangpantserjuffer
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Lesfes dryas

r^y^\

Verspreidingsgebied: holarctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
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Zwaartepunteninhetareaal:Noord-enCentraal-Europa, Canada
Biotoop: ondiepe, licht zure en tijdelijke vijvers en
poelen
Specifiekeeisen:komtvaakvoor inbosachtigeomgeving

^V£&/$n

~^Yi

f r

^ ^^jjr~~-^$^À

^TR*

^S^y^p

Bruine winterjuffer
Sympecma fusca
Verspreidingsgebied: westpalaeartisch
Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepunt inhetareaal:Zuid-enCentraal-Europa
Biotoop:licht brakwater,oligotroof water
Specifieke eisen:overwintert alsadult in bosachtig
biotoop
Noordse winterjuffer
Sympecma annulata

/ \ / T 1 JfJ

Verspreidingsgebied: palaeartisch
Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%
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Zwaartepunt inhetareaal:Irak, Iran, Oezbekistan
Biotoop:licht brakwater,oligotroof water
Specifieke eisen: overwintert alsadult in bosachtig
biotoop
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Breedscheenjuffer
/^\y
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Patycnemis pennipes
Verspreidingsgebied: westpalaeartisch

Jcriv fflÏMf^

Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt inhetareaal:Oekraïne

l.

Biotoop:rivierenensoms invijversenpoelen,kanalenenvaarten
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Specifieke eisen:veeldrijvende waterplanten

Tp' «

Vuurjuffer

/ \ 7 r f JifA
\
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Pyrrhosomanymphula
Verspreidingsgebied:westpalaeartisch

MffiwJ 0M%f*

Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt inhetareaal: Noord-Europa
^X//Mcà\

'^*"

Biotoop: inhet noorden venige vijvers en poelen,
meren, langzame rivieren, maar in het zuiden
schoon snelstromend water

7jf—Sljuavi

^S*\&h
1

Hf

Specifieke eisen:geen

^N.

Grote roodoogjuffer

j&LA

Erythromma najas

/ \ / r 1

Verspreidingsgebied: palaeartisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5 %
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop:vijversen poelen,meren ensoms kanalen
envaarten
Specifieke eisen:drijvende waterplanten

\&h
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Kleineroodoogjufler
Erythrommaviridulum
Verspreidingsgebied: europees
LiggingNederland:marginaal
Westeuropeesoppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepuntinhetareaal:Mediterrane gebied
Biotoop:vijversenpoelen,meren
Specifiekeeisen:drijvendewaterplanten

Mercuurwaterjuffer
Coenagrion mercuriale
Verspreidingsgebied:westeuropees

\

jfrVl/

na J?

Ligging Nederland: marginaal, disjunct nu waarschijnlijk uitgestorvenin Nederland
Westeuropees oppervlakte-aandeel:30%

\, 0

f*

\J

Zwaartepunt inhetareaal:Zuidwest Europa
Biotoop:rivieren,kalkrijke moerassen
Specifieke eisen: geringe stroomsnelheid en kalkrijkdom
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'/^^' "^f I
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Speerwaterjuffer
Coenagrion hastulatum
Verspreidingsgebied:boreo-alpienpalaeartisch
LiggingNederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%
Zwaartepuntinhetareaal:Siberië
Biotoop: natteheideenhoogveen
Specifieke eisen:beschutte randen
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Maanwaterjuffer
Coenagrion lunulatum
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Verspreidingsgebied: boreaalpalaeartisch
LiggingNederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakteaandeel: < 1%
Zwaartepunt inhetareaal:Siberië
Biotoop:vijversenpoelen,laagveenmoerassen
Specifiekeeisen:schaarsebegroeiingmetCarexof
Equisetumsoorten
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Donkere waterjuffer
X
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Coenagrion armatum
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Verspreidingsgebied: boreaalpalaeartisch
Ligging Nederland: marginaal, laatste waarneming
in1924
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%
Zwaartepunt inhetareaal:Siberië, Mongolië

l

// fv*~

Biotoop: mesotrofevijversenpoelen,meren
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Specifiekeeisen:uitgebreide begroeiingmetrieten
zegges
Azuurwaterjuffer
Coenagrion puella
Verspreidingsgebied: europees
LiggingNederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:15%
Zwaartepunt inhetareaal:West- en Centraal-Europa
Biotoop:kanalenenvaarten,vijversenpoelen,meren, rivieren, oligotroof water, eutroof water, laagveenmoerassen,kalkrijke moerassen
Specifiekeeisen:geen
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Variabele waterjuffer
Coenagrion pulchellum
Verspreidingsgebied: westpalaeartisch

/

f&yiwhà¥

Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa
Biotoop: kanalenenvaarten,vijversenpoelen,meren, rivieren, oligotroof water, eutroof water, laagveenmoerassen, natteheideen hoogveen
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Specifieke eisen:geen
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Kanaaljuffer

[ v^\^

Cercion lindeni
Verspreidingsgebied: zuidwestpalaeartisch
Ligging Nederland: marginaal

/
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Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt inhetareaal:Mediterrane gebied
Biotoop: rivieren,meren (ook kunstmatige)
Specifieke eisen:grotere wateroppervlakten
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Watersnuffel
Enallagmacyathigerum
Verspreidingsgebied: holarctisch, tussen 40 en 66
breedtegraad
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%
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Zwaartepunt inhetareaal:Europa,Siberië, Canada
Biotoop: schoon snelstromend water, kanalen en
vaarten,vijversenpoelen,meren,rivieren,oligotroof
water, eutroof water, laagveenmoerassen, kalkrijke
moerassen
Specifiekeeisen:prefereertgroterewateroppervlakten
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Tengere grasjuffer
Ischnura pumilio

/ \ / r 1 JfJ
/
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Verspreidingsgebied: zuidwestpalaeartisch

«(«T" \

Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt in het areaal: Zuid-Europa, MiddenOosten
^tyy/vy/ß
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Biotoop:ondiepevijversenpoelen,kanalenenvaarten, rivieren,laagveenmoerassen
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Specifiekeeisen:ondiepwatermetlagestroomsnelheid

Lantaarntje
Ischnura elegans
Verspreidingsgebied: palaeartisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt inhetareaal:Europa, Zuid-Rusland
Biotoop: kanalenenvaarten,vijversenpoelen,meren, rivieren, licht brak water, oligotroof water, eutroof water, laagveenmoerassen, kalkrijke moerassen, natte heideen hoogveen
Specifieke eisen:geen
Dwergjuffer
Nehalennia speciosa
Verspreidingsgebied: palaeartisch
Ligging Nederland:marginaal, disjunct
Westeuropees oppervlakte-aandeel: << 1 %
Zwaartepunt inhetareaal:Siberië
Biotoop: mesotrofevijvers en poelen en laagveenmoerassen
Specifieke eisen:ondiepwatertussen zeggevelden

23
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Koraaljuffer
Ceriagrion tenellum
Verspreidingsgebied: zuidwesteuropees
Ligging Nederland: submarginaal
/

Westeuropees oppervlakte-aandeel:30%
Zwaartepunt inhetareaal:Iberisch schiereiland
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Biotoop: vijvers en poelen, laagveenmoerassen,
montane natte heideen hoogveen
Specifieke eisen:ondiepwater
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Venglazenmaker
Aeshnajuncea
Verspreidingsgebied: holarctisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%
Zwaartepunt in het areaal: Noord-Europa, Siberië,
Canada
Biotoop: licht zuur oligotroof water, vijversen poelen, meren
Specifieke eisen:adultenjagen opopenterrein
Noordse glazenmaker
Aeshna subarctica
, / \ VT
Verspreidingsgebied: boreaalholarctisch
Ligging Nederland:marginaal,disjunct
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < < 1%
Zwaartepunt inhetareaal:Siberië, Canada

/
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Biotoop:zurevijversenpoelen,natteheideenhoogveen
Specifiekeeisen:vrouwtjesleggeneierenopSphagnum
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Paardenbijter
Aeshna mixta
Verspreidingsgebied: zuidpalaeartisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt in het areaal: Zuid- en Centraal-Europa, Kaukasus
Biotoop:vijvers enpoelen, meren,licht brakwater
Specifieke eisen:adultenjagenvervanwater langs
bosranden

Zuidelijke glazenmaker
Aeshna affinis!
Verspreidingsgebied: zuidpalaeartisch
Ligging Nederland:marginaal,disjunct
Westeuropees oppervlakte-aandeel:< 1 %
Zwaartepunt inhetareaal:Mediterranegebied,Midden-Oosten
Biotoop:vijvers enpoelen,meren,licht brakwater
Specifieke eisen: migrerende soort, die overal op
kanduiken
Blauwe glazenmaker
Aeshnacyanea
P

^rf-^DTxSk* \

Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop: kanalenenvaarten,vijversenpoelen,meren
^yy^yXcm
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Specifiekeeisen:vrouwtjeszetteneierenafopvochtig mos
•^'•F"Tc7 h
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Groene glazenmaker
Aeshna viridis
Verspreidingsgebied: palaeartisch
Ligging Nederland:marginaal,disjunct
Westeuropees oppervlakte-aandeel: << 1 %
Zwaartepunt inhetareaal:Siberië
Biotoop:oligotroof water,laagveenmoerassen,natte heideen hoogveen
Specifiekeeisen:VrouwtjeszetteneierenafopStratiotes aloides

Bruine glazenmaker

/ \ ^ / r 1

Aeshna grandis

/
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Verspreidingsgebied: westpalaeartisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%

fS

Zwaartepunt in het areaal: Noord- en Centraal-Europa
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Biotoop:vijversenpoelen,meren
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Specifieke eisen:vrouwtjes zetten eieren af op ondergedoken plantedelen inondiepwater
Vroege glazenmaker
Aeshna isosceles
Verspreidingsgebied: westpalaeartisch
Ligging Nederland: subcentraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhetareaal:Mediterrane gebied
Biotoop:vijversen poelen,meren,laagveenmoerassen
Specifieke eisen:vrouwtjes zettenwaarschijnlijkeierenaf op Stratiotes aloides
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Grote keizerlibel
Anaximperator
Verspreidingsgebied: westpalaeartisch, afrotropisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%
Zwaartepunt in het areaal: Zuid-Europa, MiddenOosten, Oezbekistan, Pakistan
Biotoop:vijversenpoelen,meren(ook kunstmatige)
Specifiekeeisen:drijvendewaterplantenofplantresten

Zuidelijke keizerlibel
Anaxparthenope
Verspreidingsgebied: palaeartisch, afrotropisch
LiggingNederland:marginaal,disjunct,éénwaarneming 1938
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < < 1%
Zwaartepunt inhetareaal:Mediterranegebied, Midden-Oosten,Afghanistan, Pakistan
Biotoop:vijvers enpoelen, meren
Specifieke eisen:onbekend
Glassnijder
Brachytron pratense
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Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt inhet areaal:Europa

/r*"*^.
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Biotoop: kanalenenvaarten,vijversenpoelen,meren
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Specifiekeeisen:drijvende mattenvandodeplanteresten
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Rivierrombout
Gomphusflavipes
Verspreidingsgebied: palaeartisch
Ligging Nederland: marginaal, disjunct, laatste
waarneming 1902
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < < 1%
Zwaartepunt inhetareaal:oostazië
Biotoop: schoon snelstromendwater, rivieren
Specifieke eisen:adultenjagenvanaf zandbanken

Beekrombout
/

Gomphus vulgatissimus
Verspreidingsgebied: westpalaeartisch
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Ligging Nederland:subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhetareaal: Oost-Europa
Biotoop: rivieren,soms meren
Specifieke eisen: langzaam stromend water met
modderbanken

^y^rj~__TT^?^

^S^T^l

Zwerfrombout
Gomphus simillimus
Verspreidingsgebied: westeuropees

/ ^ \ / r 1 JfJ

LA^V^

Ligging Nederland:marginaal,disjunct, zwervers

$ri\~^*\

Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
Zwaartepunt inhetareaal:Iberisch schiereiland
Biotoop: rivieren
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Specifiekeeisen:beperkttot rivieren
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Plasrombout
Gomphus pulchellus
Verspreidingsgebied: westeuropees
Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
Zwaartepunt in het areaal: Iberisch schiereiland en
Zuid-Frankrijk
^Yy/0//$
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Biotoop: vijvers en poelen, meren, rivieren (dode
armen)
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Specifieke eisen: langzaam aflopende oevers met
schaarse begroeiing

Gaffellibel
Ophiogomphus cecilia
Verspreidingsgebied: westpalaeartisch
Ligging Nederland:marginaal,disjunct
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < < 1%
Zwaartepunt inhetareaal:Oost-Europa
Biotoop:vijversenpoelen,meren

-4£*'Hc? H

Specifieke eisen: onbekend

Tanglibel
Onychogomphus forcipatus
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt in het areaal: Mediterrane gebied,
Oost-Europa
Biotoop: rivieren,soms meren
Specifieke eisen:helder schoonwater
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Bronlibel
Cordulegaster boltoni
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Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
Zwaartepunt inhetareaal:Iberisch schiereiland
üs*

Biotoop: rivieren,kanalenenvaarten
Specifieke eisen:matig stromend water metondiepe plekken
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Smaragdlibel
Cordulia aenea
Verspreidingsgebied: palaeartisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt in het areaal: Noord- en Centraal-Europa, Siberië
Biotoop: kanalenenvaarten,vijversenpoelen,meren
Specifieke eisen:door bomenomzoomde wateren
Metaalglanslibel
Somatochlora metallica
/ ^ \ y r

Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
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Zwaartepunt in het areaal: Noord- enCentraal-Europa
Biotoop:kanalenenvaarten,vijversenpoelen,rivieren
Specifiekeeisen:langzaamstromendwatermetdrijvende plantenresten of modderbanken
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Hoogveenglanslibel
/ V / T 1 Jj>r^

l^Mfr^Mê

Somatochlora arctica

#§111«

Verspreidingsgebied: palaeartisch

i-^e f \\

\

Ligging Nederland: marginaal, disjunct
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < < 1%
Zwaartepunt inhetareaal:Siberië
Biotoop: natte heideenhoogveen

A

Specifieke eisen: vrouwtjes zetten eieren af op
Sphagnum

Ju.' *

Gevlekte glanslibel
Somatochlora flavomaculata
Verspreidingsgebied:westpalaeartisch
Ligging Nederland:submarginaal, disjunct
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5 %
Zwaartepunt inhetareaal: Oost-Europa
Biotoop: kanalen envaarten,vijvers enpoelen, eutroof water, laagveenmoerassen
Specifieke eisen: onbekend

Tweevlek
Epitheca bimaculata

/^\/r
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Verspreidingsgebied: palaeartisch
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Ligging Nederland: marginaal, disjunct, laatste
waarneming 19eeeuw
Westeuropees oppervlakte-aandeel: << 1 %
Zwaartepunt inhetareaal:Siberië
Biotoop: meren
Specifieke eisen:veel ondergedoken waterplanten

[/

7/5' *

i i ' ^ T <ƒh

Internationale betekenis aquatische fauna

31

Bronslibel
Oxygastracurtisi
Verspreidingsgebied: westeuropees
Ligging Nederland:marginaal, disjunct
Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
Zwaartepunt in het areaal: Iberisch schiereiland,
Zuid-enWest-Frankrijk
Biotoop: rivieren

^\^2>^~V rV^ rif—3iJ^\i

Specifieke eisen: langzaam stromend water emt
modderige bodem

^S^T^X

Viervlek
Libellula quadrimaculata
Verspreidingsgebied: holarctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%
Zwaartepunt inhetareaal:Centraal-Europa,Siberië,
Canada
Biotoop:ondiepe meren,vijversen poelen
Specifiekeeisen:matige begroeiing
Bruine korenbout
Libellula fulva
/ / \ / r
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Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: subcentraal

iiJyDk^

Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt inhetareaal: Centraal-Europa
Biotoop: kanalen envaarten,rivieren,soms meren
Specifiekeeisen:langzaamstromendwater zonder
drijvende waterplanten
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Platbuik
Libellula depressa

Jtjhkl fäuM11 ^^0^v^^/

Verspreidingsgebied: westpalaeartisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
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Zwaartepuntinhetareaal:Centraal-enOost-Europa
Biotoop:vijversenpoelen, meren
Specifieke eisen:ondiepwater metmoddervlakten
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Gewone oeverlibel
Orthetrumcancellatum
Verspreidingsgebied: westpalaeartisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
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Zwaartepuntinhetareaal:Centraal-enOost-Europa
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Biotoop:vijversenpoelen, meren,licht brakwater
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Specifieke eisen:geen
Zuidelijke oeverlibel
Orthetrumbrunneum
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Verspreidingsgebied: westpalaeartisch
Ligging Nederland: marginaal, disjunct, laatste
waarneming1902
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt inhetareaal:Mediterrane gebied
Biotoop: kanalenenvaarten,vijversenpoelen, meren, rivieren
Specifieke eisen:langzaam stromend water
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Beekoeverlibel
Orthetrum coerulescens
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
Zwaartepunt inhetareaal:Mediterrane gebied
Biotoop: laagveenmoerassen envijvers enpoelen,
rivieren
Specifieke eisen: hoogstens langzaam stromend
water

Vuurlibel
Crocothemis erythraea
Verspreidingsgebied: westpalaeartisch, afrotropisch
Ligging Nederland: marginaal, disjunct, laatste
waarneming 1959
Westeuropees oppervlakte-aandeel: << 1 %
Zwaartepunt inhetareaal:Mediterrane gebied
Biotoop: kanalenenvaarten,vijversenpoelen,meren, eutroof water
Specifieke eisen:rijke begroeiing
Bruinrode heidelibel
Sympetrumstriolatum
/ \ / r
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Verspreidingsgebied: palaeartisch
Ligging Nederland: centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt in het areaal:Centraal- enOost-Europa, Siberië
Biotoop:vijvers enpoelen,meren,licht brakwater
Specifieke eisen:ondiep water
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Steenrode heidelibel
/
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Sympetrumvulgatum
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Verspreidingsgebied: palaeartisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
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Zwaartepunt in het areaal: Centraal- en Noordoost
Europa, Siberië
Biotoop:vijvers enpoelen,meren,licht brakwater
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Specifieke eisen:ondiep water
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Zwervende heidelibel
Sympetrum fonscolombei
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Verspreidingsgebied: palaeartisch, afrotropisch,
noordorientaal
Ligging Nederland: marginaal,disjunct, zwervers
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < < 1%
Zwaartepunt inhetareaal:Mediterranegebied,Afrika, India
Biotoop: meren
Specifieke eisen:ondiepe meren
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Geelvlekheidelibel
Sympetrumflaveolum
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Verspreidingsgebied: palaeartisch
Ligging Nederland: centraal

m^f^

Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%

WÈÈ

Zwaartepunt inhetareaal:Oost-Europa, Siberië
Biotoop: vijvers en poelen, meren, rivieren (dode
armen)

^l

Specifieke eisen: zeer ondiep water met oeverbegroeiing
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Bloedrode heidelibel
Sympetrumsanguineum
Verspreidingsgebied: westpalaeartisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepuntinhetareaal:Centraal-en Oost-Europa
Biotoop: vijvers en poelen vaak in bosachtige omgeving
Specifieke eisen:rijkebegroeiingvan waterplanten
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Kempense heidelibel
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Sympetrum depressiusculum
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Verspreidingsgebied: palaeartisch
Ligging Nederland:marginaal, disjunct
Westeuropees oppervlakte-aandeel: << 1 %
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Zwaartepunt inhetareaal: Mantsjoerije
Biotoop:vijversenpoelen
Specifieke eisen:zeggebegroeiing
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Zwarte heidelibel
Sympetrum danae
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Verspreidingsgebied: holarctisch
Ligging Nederland: centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel: << 1 %
Zwaartepunt in het areaal: Noord-Europa, Siberië,
Canada
Biotoop: vijvers en poelen, oligotroof water, natte
heideen hoogveen
Specifieke eisen:onbekend
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Bandheidelibel
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Sympetrumpedemontanum
Verspreidingsgebied: palaeartisch
Ligging Nederland: marginaal, disjunct
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < < 1%
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Zwaartepunt inhetareaal:Siberië
Biotoop: laagveenmoerassen
Specifieke eisen:dichte rietbegroeiing
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Sierlijke witsnuitlibel
Leucorrhinia caudalis
Verspreidingsgebied:westpalaeartisch
Ligging Nederland: marginaal,disjunct
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < < 1%
Zwaartepunt inhetareaal:West-Siberië
Biotoop:vijversenpoelen,eutroofwater inbosachtige omgeving
Specifiekeeisen:begroeiingmetzegges endrijvende waterplanten
Oostelijke witsnuitlibel
Leucorrhinia albifrons

^ ^ \ ^

Verspreidingsgebied: westpalaeartisch
Ligging Nederland: marginaal, disjunct, laatste
waarneming in1964
Westeuropees oppervlakte-aandeel: << 1 %
Zwaartepunt inhetareaal:West-Siberië
Biotoop: vijvers en poelen, oligotroof water in bosachtige omgeving
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Specifieke eisen:drijvende waterplanten
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Venwitsnuitlibel
Leucorrhinia dubia
Verspreidingsgebied: palaeartisch
Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <1%
Zwaartepunt inhetareaal:Siberië
Biotoop:oligotroof water,natteheideen hoogveen
Specifieke eisen:onbekend
•£s\c?h
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Noordse witsnuitlibel
Leucorrhinia rubicunda
Verspreidingsgebied: palaeartisch
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LiggingNederland:marginaal, disjunct
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < <1%
Zwaartepunt inhetareaal:Siberië
Biotoop:laagveenmoerassen,natte heideenhoogveen
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Specifiekeeisen:begroeiingmetSphagnum
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Gevlekte witsnuitlibel
Leucorrhinia pectoralis
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Verspreidingsgebied: palaeartisch
LiggingNederland:submarginaal, disjunct
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < < 1 %
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Zwaartepunt inhetareaal:Zuid-Siberië
Biotoop:kanalenenvaarten,vijversenpoelen,laagveenmoerassen,eutroof water
Specifieke eisen: Dichte begroeiing metCarex en
Typha soorten
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3.2 Kreeftachtigen (Crustacea, Decapoda)

J

Alpheus macrocheles

W fltà J^ Stil
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoostkust Atlantische Oceaan, Middellandse Zee, diepte
50-100 mOok inWest-Indië
Ligging NCP: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5 %
VergelijkingNCPmetrestNoordzee:komtnietvoor
indecentrale-ennoordelijke Noordzee
Biotoop-eisen: onbekend

Brakwatersteurkrab
Hippolyte varians
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust,
MiddellandseZee,voornamelijktot50mdiep
Ligging NCP: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:30%
Vergelijking NCP met restNoordzee: in zuidelijkere
delen van de Noordzee in grotere aantallen dan in
de noordelijker gebieden
Biotoop-eisen: onbekend
Processa edulis

/ \ ^ / T j JfJ*
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Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust,
Middellandse Zee,getijdenzone tot 20 mdiep
Ligging NCP: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: NCP ligt aan
denoordrandvanhetverspreidingsgebied,desoort
ontbreektwaarschijnlijk indenoordelijkerdelenvan
de Noordzee
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Biotoop-eisen: onbekend
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Pandalina brevirostris

/ ^ \ / T / JsJ>
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust,
MiddellandseZee,dieptevan5-100m

[ Vvy^-

JJM1MÏM>MP? « ? r r ~ n
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Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
Vergelijking NCP met rest Noordzee:?
Biotoop-eisen: onbekend
^t\
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Ringsprietgarnaal
/

Pandalus montagui

v

T

\ /

1\j%wr

I\A\^
s^4\

*\

Verspreidingsgebied: weerszijden noordelijkeAtlantischeOceaan,laagwaterlijntot 100mdiep.Ook
indeStille Oceaan
Ligging NCP: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
VergelijkingNCPmetrestNoordzee:NCPligttegen
dezuidgrensvanhetareaal
Biotoop-eisen: onbekend
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Crangon allmani
Verspreidingsgebied: noordoostkust Atlantische
Oceaan,20-250 mdiep
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Ligging NCP: centraal

LÜX^
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%

\

Vergelijking NCPmet rest Noordzee: waarschijnlijk
inzuidelijkewaterenronddeBritseEilandenminder
frequent dan inde noordelijke
Biotoop-eisen:leeft op modder- of zandbodems
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Gewone garnaal
Crangon crangon
Verspreidingsgebied: Noordoostkust Atlantische
Oceaan, Middellandse- en Zwarte Zee, sublitoraal
tot 150mdiep
Ligging NCP: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:15%
Vergelijking NCPmet rest Noordzee: langs degehele continentale kust, vanJutland tot België voor
devisserij eeneconomisch belangrijke soort
Biotoop-eisen:leeft opzachtebodems. Estuariaen
getijdengebiedenfungerenals kinderkamergebied

Pontophilus bispinosus
Verspreidingsgebied: Noordoostkust Atlantische
Oceaan, Middellandse Zee,5-100mdiep
Ligging NCP: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 20%
Vergelijking NCPmetrest Noordzee:?
Biotoop-eisen: rond de Britse Eilanden meestal op
zand-of modderbodems

Pontophilus trispinosus
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Verspreidingsgebied: Noordoostkust Atlantische
Oceaan,MiddellandseZee,sublitoraaltot50mdiep
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 20%
Vergelijking NCPmetrest Noordzee:?
Biotoop-eisen: onbekend
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Gewone rivierkreeft
Astacus astacus
Verspreidingsgebied:europees,disjunct areaal
Ligging Nederland:subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
Zwaartepunt in het areaal: Finland,Zuid-Duitsland,
nogslechtstweevindplaatsen in Nederland
Biotoop:rheofiel,broedzorg,vlagzalmzone,forelzone
Specifiekeeisen:schuilgelegenheden (leem-kleibodems, stenen, boomwortels), weinig predatoren
(paling,baars,snoek),goedewaterkwaliteit,gevoeligvoor kreeftenpest
Turkse rivierkreeft
Astacus leptodactylus

/ \ / r

Verspreidingsgebied: middenpalaearctisch, Zuidoost-Europa, Turkije, Rusland, niet inheems, vele
introducties in West-Europa, sinds 1977 in Nederland,disjunct areaal

/ JfJ
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Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepunt in het areaal: Midden-Europa, enkele
vindplaatsen in Nederland
1

Biotoop: rheofiel, broedzorg, barbeelzone, vlagzalmzone
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Specifieke eisen: minder specifiek dan gewone rivierkreeft
Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft
Orconectus limosus
Verspreidingsgebied: nearctisch, oostelijk NoordAmerika, niet inheems,introducties inWest-Europa
in 1890,sinds 1968in Nederland
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Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt inhetareaal:DuitslandenFrankrijk, in
Nederlandvrijalgemeen,plaatselijk talrijk
Biotoop: euryoecus, broedzorg, brasemzone; marenetypeensnoektype, barbeelzone
Specifieke eisen:weinig
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Rode rivierkreeft

(Y^X^
gC~(\

Procambarus clarkii
Verspreidingsgebied: nearctisch, zuidoostelijk
Noord-Amerika, nietinheems,introducties inAfrika,
Japan, Zuid-Europa, eerste vondst Nederland in
1985, disjunct areaal, aquariumsoort

*\

Ligging Nederland: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
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Zwaartepunt inhetareaal:Zuid-SpanjeenZuid-Portugal,éénpermanentevindplaatsinNederland (Den
Haag)
Biotoop: broedzorg, brasemzone; brasem- en
snoektype
Specifieke eisen:opgewarmd water
Noorse kreeft
Nephrops norvegicus
Verspreidingsgebied: boreaal, continentaal plat
noordoostelijkeAtlantischeOceaan,westelijke Middellandse Zee
Ligging NCP: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
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Vergelijking NCPmet restNoordzee:opNCPwaarschijnlijk zeldzaam. Over hetvoorkomen inoverige
delenvande Noordzee isweinig bekend
Biotoop-eisen: onbekend
Upogebia deltaura
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Verspreidingsgebied: Atlantische Oceaan, MiddellandseZee,sublitoraal tot diepwater
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Vergelijking NCP met rest Noordzee:?
Biotoop-eisen: ingegraven levenswijze
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Callianassasubterranea (C.tyrrhena)

[ Vvu-

Verspreidingsgebied: Atlantische Oceaan, MiddellandseZee,kustgebiedentot 60mdiep
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Ligging NCP:subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: inde Noordzee voornamelijk op en rond het noordelijke deel
van het NCP. Desoort isverder nog geregistreerd
inde DuitseBocht enbijdeSchotse kust
Biotoop-eisen:fijnkorrelige sediment, leeft ingegraven inzandof modder

Heremietkreeft
Pagurus bernhardus
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Verspreidingsgebied: Noordoost- en NoordwestkustAtlantischeOceaan,MiddellandseZee,sublitoraaltot dieperwater,vooral 20-40 m
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: zeer talrijk in
degehele Noordzee
Biotoop-eisen: onbekend

^Z&Zi^T^zPyh

Anapagurus laevis
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust,
Middellandse Zee30-100mdiep
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Ligging NCP:centraal?
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:?
Vergelijking NCP met rest Noordzee:?
Biotoop-eisen: onbekend
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Galatheaintermedia
Verspreidingsgebied: continentaal plat oostkust Atlantische Oceaan,Middellandse Zee,8-100mdiep
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
Vergelijking NCP met rest Noordzee:?
Biotoop-eisen: onbekend

Porceleinkrabbetje
Pisidia longicornis
{Porcellana longicornis)
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust,
Middellandse- enZwarteZee,tot 70mdiep
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
r
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Vergelijking NCPmet rest Noordzee:?

f/Zr-^*. *»3Ä

Biotoop-eisen: onbekend
Kleine kiezelkrab
Ebalia cranchii
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Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust,
Middellandse Zee,getijdenzonetot 110mdiep
Ligging NCP: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: algemeen op
enigeafstand vande Nederlandse kust; nietgevangen indecentrale ennoordelijke Noordzee
Biotoop-eisen: onbekend
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Gladde kiezelkrab
Ebaliatumefacta
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Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust,
getijdenzonetot 150mdiep
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Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:70%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: algemeen in
hetzuidelijkdeelvandeNoordzee,minderfrequent
inhetcentraleennoordelijke deel
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Biotoop-eisen: onbekend

Ruwe kiezelkrab
Ebalia tuberosa
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Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust,
MiddellandseZee,tot200 mdiep
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
VergelijkingNCPmetrestNoordzee:zeerzeldzaam
indezuidelijke Noordzee
Biotoop-eisen: onbekend
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Gestekelde sponspootkrab
Inachus dorsettensis
Verspreidingsgebied: Atlantische kustenvan Afrika
enEuropa, Middellandse Zee,tot 750mdiep
Ligging NCP:centraal

CÜV"
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Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
VergelijkingNCP met restNoordzee: niet zeldzaam
indezuidelijkeNoordzee,relatiefveelaandeNoordzeekustenvanNoorwegen enZweden
Biotoop-eisen: onbekend
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Gewone hooiwagenkrab
Macropodia rostrata
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust,
MiddellandseZee,getijdenzonetot 130m diep
Ligging NCP: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%

^3

Vergelijking NCP met rest Noordzee: algemeen in
dezuidelijke Noordzee;inhetcentraleennoordelijkedeel isde soort minder algemeen
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Biotoop-eisen: onbekend
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Grote hooiwagenkrab
Macropodia tenuirostris
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust,
tot 170mdiep
Ligging NCP: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:80%
Vergelijking NCP met restNoordzee: niet zeldzaam
voor de Nederlandse kust
Biotoop-eisen: leeft op zandige en modderige bodems
Rode spinkrab
Hyascoarctatus
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Verspreidingsgebied: boreaal, weerszijden Atlantische Oceaan,voornamelijk 10-50mdiep
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: algemeen in
het centrale deelvande zuidelijke Noordzee, maar
naardekusttoe zeldzamer
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Biotoop-eisen: onbekend
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Helmkrab
Corystes cassivelaunus
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust,
Middellandse Zee,tot 100mdiep
Ligging NCP: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:60%
VergelijkingNCPmetrestNoordzee:algemeenvoor
in de zuidelijke en centrale Noordzee; in het noordelijkedeel inveelkleinere aantallen
Biotoop-eisen:zit overdag ingegraven inhet zand

Circelronde krab
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Atelecyclus rotundatus
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Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust,
MiddellandseZee,getijdenzonetot750mdiep,ook
bij Zuid-Afrika
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Vergelijking NCP met rest Noordzee:?
Biotoop-eisen:leeft ingegraven inhet zand
Nagelkrab
Thiascutellata
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust,
Middellandse Zee,getijdenzonetot45 mdiep
Ligging NCP: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:80%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: in sommige
jarenalgemeenlangsdeNederlandsekust,voornamelijkwaargenomeninDuitse,NederlandseenBelgische kustwateren en vrijwel niet in andere delen
vande Noordzee
Biotoop-eisen: leeft doorgaans ingegraven in de
bodem
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Noordzeekrab
Cancerpagurus
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust,
Middellandse Zee, op zand en/of stenen, getijdenzonetot 40 m(-300 m) diep
Ligging NCP: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: algemeen
langsdegeheleNederlandsekust;deenigekrabdie
geregeldverswordt aangevoerdvoordeconsumptie; ook in Scandinavische wateren is dit de enige
krabvancommerciële waarde
Biotoop-eisen: 'snachtsactief enkanzich ingraven
inhetzand
Chinese wolhandkrab
Eriocheïr sinensis
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Verspreidingsgebied: oostpalaearctisch, orientaal,
China, niet inheems, in 1912eerstevondst inWestEuropa, sinds 1931in Nederland
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt inhetareaal:kustgebied Noordzee, in
Nederlandjaren met hogelokale dichtheden

t

Biotoop: katadroom, euryoecus, broedzorg, spieringzone, barbeelzone, brasemzone; brasem-en
snoektype
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Specifieke eisen: niet te lage watertemperatuur
(elektriciteitscentrales, stadsgrachten)
Breedpootkrab
Portumnus latipes
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust,
Middellandse Zee,getijdenzone tot 30mdiep
Ligging NCP: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:30%
VergelijkingNCPmetrestNoordzee:tussen1956en
1979 vrijwel afwezig voor de Nederlandse kust,
sinds 1979daar weer zeer algemeen,vakergevangen in zuidelijke delen van de Noordzee dan in
noordelijker gebieden
Biotoop-eisen: uitsluitend aangetroffen op zandbodems,waarin hetdier zichoverdag ingraaft
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Strandkrab
Carcinus maenas
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust,
kustwater en estuaria, ook inandere delen van de
AtlantischeOceaanenindeStille-enIndischeOceaan, maar dit iswaarschijnlijk grotendeels te wijten
aanmenselijk optreden
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Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% (50%)
VergelijkingNCPmetrestNoordzee:zeeralgemeen
voor deNederlandse kust
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Biotoop-eisen: onbekend

Gewimperde zwemkrab
Liocarcinus arcuatus
(Macropipus arcuatus)
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust,
Middellandse Zee,getijdenzonetot > 100mdiep
LiggingNCP:centraal
Westeuropeesoppervlakte-aandeel:30%
VergelijkingNCPmetrestNoordzee:zeldzaaminde
zuidelijke Noordzee, langs Scandinavische Noordzee-kusten minder zeldzaam
Biotoop-eisen: onbekend

/

Kleine zwemkrab
Liocarcinus pusillus
(Macropipus pusillus)
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Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust,
MiddellandseZee,getijdenzonetot 250mdiep
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%

Biotoop-eisen: onbekend
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Ligging NCP:centraal
VergelijkingNCPmetrestNoordzee:zeldzaaminde
zuidelijke Noordzee,langsde Noorse-enZweedse
zuidkustenfrequenter gevangen
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Blauwpootzwemkrab
Liocarcinus depurator
(Macropipus depurator)
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust,
MiddellandseZee,getijdenzonetot 100mdiep
Ligging NCP: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
Vergelijking NCP met restNoordzee: niet zeldzaam
indezuidelijkeNoordzee,inhetcentraleennoordelijkedeel nog minder frequent
Biotoop-eisen: onbekend
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Gemarmerde zwemkrab
Liocarcinus marmoreus
(Macropipus marmoreus)
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust,
getijdenzone tot 85mdiep
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Ligging NCP: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:75%
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Vergelijking NCP met restNoordzee: nietzeldzaam
voor de Nederlandse kust enweinig waargenomen
inanderedelenvande Noordzee
Biotoop-eisen: graaft zich overdag in in het substraat
Gewone zwemkrab
Liocarcinus holsatus
(Macropipus holsatus)
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust,
getijdenzone tot 100mdiep
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:75%
VergelijkingNCPmetrestNoordzee:zeeralgemeen
op het NCP;talrijk inzowel de kuststrook als inhet
diepere water, in het najaar vindt een trek naar
dieper water plaats, in het noordelijke deel van de
Noordzee mindertalrijk dan inhetzuidelijke deel
Biotoop-eisen: onbekend
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Fluwelen zwemkrab
Necora puber
{Macropipus puber)
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust,
westelijke Middellandse Zee,getijdenzonetot 36m
diep
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Ligging NCP:subcentraal

Or^

Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
VergelijkingNCPmetrestNoordzee:voordeNederlandsekusthetenejaartalrijkenhetanderejaarniet
aanwezig;eenzuidelijkesoortdievanuitHetKanaal
dezuidelijke Noordzee intrekt
Biotoop-eisen: onbekend
Ruig krabbetje
Pilumnus hirtellus
Verspreidingsgebied: noordoostelijke Atlantische
Oceaan,Middellandse-enZwarteZee,getijdenzone
tot 73 mdiep
Ligging NCP: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:30%
Vergelijking NCPmetrestNoordzee:nietalgemeen
langsdeNederlandse kust
Biotoop-eisen:substraatdatofzacht is,ofmetveel
holle ruimtes, zodat er schuilholletjes in gegraven
kunnenworden
Ertwenkrabbetje
Pinnotheres pisum
Verspreidingsgebied: Noordoostelijke kustgebiedenAtlantischeOceaantotaanMauretanie,MiddellandseZee,getijdengebied tot 40 mdiep
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: algemeen in
dezuidelijke Noordzee;waarschijnlijk minder algemeeninde noordelijke Noordzee
Biotoop-eisen: commensale levenswijze en aan te
treffenindemantelholtevanschelpenenmanteldieren
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3.3 Stekelhuidigen (Echinodermata)
Luidia sarsi
Verspreidingsgebied: noordoostkust Atlantische
Oceaan,MiddellandseZee,voornamelijk 10-600m
diep
Ligging NCP: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:30%
Vergelijking NCP metrest Noordzee: hoogstedichthedenwaargenomen inde noordelijke helftvande
Noordzee
Biotoop-eisen: onbekend
Kamster
Astropecten irregularis

® LM?

V\ \
Verspreidingsgebied: noordoostkust Atlantische
Oceaan, Middellandse Zee,van0-1800mdiep
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: algemeen in
hetzuidelijkedeelvandeNoordzee,inlagedichtheden langs de kusten van België, Nederland, DuitslandenDenemarken,inhet noordelijke deelvande
Noordzee mindervaak dan inhetzuidelijke deel
Biotoop-eisen: onbekend
Gewone zeester
Asterias rubens
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Verspreidingsgebied: Noordoostkust Atlantische
Oceaan, hoogwater tot 400 mdiep
Ligging NCP: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:30%
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Vergelijking NCP met rest Noordzee: komt door de
gehele Noordzee voor, algemeen in het zuidelijke
deel en komt in veel kleinere aantallen voor in het
noordenvandeNoordzee,ingrotereaantalleninde
kustregionen danverder vande kustaf

77"—-^J^ii
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Biotoop-eisen:voorkeur voor hard substraat
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Gewone slangster
Ophiuratexturata
Verspreidingsgebied: Noordoostkust Atlantische
Oceaan, Middellandse Zee, sublitoraal tot 300 m
diep
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
Vergelijking NCPmet rest Noordzee:?
Biotoop-eisen: ingegraven inhet zand
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Kleine slangster

UMakà

Ophiura albida
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust,
Middellandse Zee,litoraaltot 850mdiep
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
VergelijkingNCPmetrestNoordzee:doordegehele
Noordzee,behalveinhetuiterstenoorden,zwaartepunt ligt inhetcentraledeelvande Noordzee
Biotoop-eisen: onbekend

Ophiura affinis
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust,
totaande Fransekust

/T^J^n
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Ligging NCP: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:40%
Vergelijking NCPmet restNoordzee:eennoordelijke soort die vrijwel niet voorkomt in het zuidelijke
deelvande Noordzee
Biotoop-eisen: onbekend
\
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Amphiura filiformis
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust,
Middellandse Zee,5-1200mdiep
Ligging NCP: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%

1

Vergelijking NCP met rest Noordzee: algemeen in
het grootste deelvan de Noordzee, maar komt ten
zuidenvan54e breedtegraad (d.w.z. inhet centrale
enzuidelijkedeelvanhet NCP)vrijwelniet voor

^"^^ur-^Sï

Biotoop-eisen: ingegraven levenswijze

Brokkelster
Ophiothrix fragilis

/TSL^^T
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Verspreidingsgebied:oostkustAtlantischeOceaan,
Middellandse Zee,sublitoraaltot 350 m diep
Ligging NCP: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Vergelijking NCPmet restNoordzee: komtdoor het
gehele noordelijke deel van de Noordzee voor, en
slechtsindelenvandecentraleenzuidelijkeNoordzee.Op het NCP isde soort aanwezigten noorden
van54e breedtegraad
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Biotoop-eisen: een suspensie-eter die behoefte
heeft aan snelstromend water of organismen die
zulke stromen opwekken (zoals sponzen)

/SÄ^^ [i^j^
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Gewone zeeappel
Psammechinus miliaris

«CTT^^
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust,
laageulitoraaltot 100mdiep
Ligging NCP: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:30%

\y&
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VergelijkingNCPmetrestNoordzee:zeeralgemeen
indezuidelijkehelftvandeNoordzeeinwaterenvan
16-70mdiep,zeldzaam indenoordelijke Noordzee

7Tr----^J^ill
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Biotoop-eisen: grazer
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Zeeboontje
Echinocyamus pusillus

/^f®JJff

{Y*A^
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Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust,
Middellandse Zee, in zand en grind van 1-1250 m
diep

*\

Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: beperkt tot
gebiedenvoordeBritseoostkustenindeZuidelijke
Bocht,voor de Hollandse kust. Desoort komt mindervaakvoor indenoordelijke-danindezuidelijke
Noordzee
Biotoop-eisen: bodem bestaanduitgrof sediment

Brissopsis lyrifera
Verspreidingsgebied:weerszijdenAtlantischeOceaan,MiddellandseZee,inzandingegraven,5-600m
diep
Ligging NCP: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
VergelijkingNCPmetrestNoordzee:weinigaangetroffen in hetzuidelijke deel vande Noordzee enis
waarschijnlijk in grotere aantallen aanwezig in het
noordelijkedeel
Biotoop-eisen:zacht substraat
Purperen zeeklit
Spatangus purpureus
Verspreidingsgebied:Noordatlantische oostkust,5800mdiep
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: komtveelvuldig voor inde noordelijke enwestelijke Noordzee,
minderveelvuldigvoor indezuidelijke Noordzee
Biotoop-eisen:grofzand en schelpengruis
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Hartegel, Zeeklit
/

X
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Echinocardium cordatum
Verspreidingsgebied: cosmopolitisch, ingegraven
opdieptesvan0-230m
Ligging NCP: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: algemeen in
dezuidelijkeNoordzee,zwaartepuntindeNoordzee
ligt op en rond het NCP; in noordelijkere delenvan
de Noordzee isde soort vrijwel niet aanwezig

^z&ëibptr&szh
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Biotoop-eisen: leeft ingegraven in allerlei soorten,
behalvezeer slibrijk sediment

Echinocardium flavescens

[ i^\^
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Verspreidingsgebied: Atlantische Oceaan, MiddellandseZee,inzand,5-325mdiep
Ligging NCP:subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
VergelijkingNCPmetrestNoordzee:weinigaangetroffen in de zuidelijke Noordzee, waarschijnlijk in
grotereaantallenaanwezig inhet noordelijke deel
Biotoop-eisen: onbekend

i/^^ < /7y^5'

Vijfribbige zeeblaas
Cucumariaelongata
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Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust,
Middellandse Zee, op modderige bodem, 0-150 m
diep
Ligging NCP: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
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Vergelijking NCP met rest Noordzee: zuidelijke
soort die onregelmatig verspreid voorkomt in de
centrale en zuidelijke noordzee, zeldzaam in het
openwatervande noordelijke Noordzee

I/Tl7---^^ä3&
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Biotoop-eisen: zachte bodem
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Zeeprik
Petromyzonmarinus
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oost-en
westkust
Ligging Nederland/NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhetareaal:kustgebied enrivieren in
Portugal, Noord-Spanje, minder algemeen inNederland

JW^
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Biotoop:anadroom,rheofiel,lithofiel,spieringzone,
barbeelzone,viagzalmzone
Specifiekeeisen:paaiplaatshelderwatermetkiezelbedden,adulten parasitaire leefwijze
Rivierprik
Wfflw&T^

Lampetra fluviatilis
Verspreidingsgebied: holarctisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhetareaal:kustgebieden enrivieren
vanNoordwest-Europa,indeNoordzeeminofmeer
beperkttot kust-ofbrakwatergebieden (vooralDuitse-enZuidelijke Bocht)

17
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Biotoop: anadroom, rheofiel, lithofiel, psammofiel,
forelzone

^SnT^Ï

Specifieke eisen: helder, snelstromend water met
grof zandof kiezelvoor legnesten,adult parasitaire
leefwijze

/ X ~ ^ / r / .JrcJy/
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Beekprik
Lampetra planeri
Verspreidingsgebied: europees,disjunct areaal
Ligging Nederland: centraal

1
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:40%
Zwaartepunt inhetareaal:aanOost- en Noordzeelanden, inNederland plaatselijk, zeldzaam
^ \

Biotoop: rheofiel,lithofiel,psammofiel,forelzone
Specifieke eisen: helder snelstromend, niet te diep
water
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Hondshaai
1~~JL -Mir'
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\

Scyliorhinus canicula

\

Verspreidingsgebied: Continentaal plat noordoostkustAtlantische Oceaan, MiddellandseZee
Ligging NCP: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
VergelijkingNCPmetrestNoordzee:Hetmerendeel
van de vangsten was afkomstig van het noordelijk
deelvandeNoordzee,maardezesoortisgevangen
langs de gehele Britse oostkust, tot aan het NCP.
Langsde Nederlandse kust minder algemeen
Biotoop-eisen: onbekend
Ruwe haai
Galeorhinus galeus *
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Verspreidingsgebied: Continentaal plat langs het
oostelijk deelvan de Atlantische- enStille Oceaan;
rond de zuidelijke kustenvanZuid-Amerika,Afrika,
Australie en Nieuw-Zeeland
Ligging NCP: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%

lƒ " JW^
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Vergelijking NCPmet restNoordzee:zomermigrant
die het gebied via Het Kanaal binnendringt, wordt
danvoornamelijk openrond het Nederlandse kustgebied gevangen;60%van de Noordzee-vangsten
wasafkomstigvanhetNCP,'swintersnietaanwezig
inde Noordzee
Biotoop-eisen: onbekend
Doornhaai
Squalusacanthias *
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Verspreidingsgebied: in alle wereldzeeën, op en
langshetcontinentaal plat.Nietoptropischebreedten
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
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Vergelijking NCP metrest Noordzee:vooralgevangenindewestelijke helftvande Noordzee,zowelin
het noorden als in het zuiden, aantallen langs de
kusten van Nederland, Duitsland en Denemarken
zijn laag Van de Noordzee-vangsten werd 6% gevangenop het NCP
Biotoop-eisen: onbekend

Internationalebetekenisaquatischefauna

59

Sterrog
Rajaradiata *

~^fY%>\

Verspreidingsgebied: op, enlangs het Noordatlantische continentaal plat, ook inarctische regio's
Ligging NCP: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: algemeen in
het noordelijk en centrale deel van de Noordzee,
vrijwelafweziginhetzuidelijkedeelDevangstenop
het NCPvormden minder dan 1%vande vangsten
gemaakt indegehele Noordzee
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Biotoop-eisen: onbekend

Stekelrog
Rajaclavata
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Verspreidingsgebied: continentaal plat oostkust
Atlantische Oceaan; Middellandse en Zwarte Zee,
zuidwestelijke Indische Oceaan
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Ligging NCP: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: langs de Nederlandse kust weinig algemeen, gevangen ten
noorden,oostenenwestenvanhetNCPDegrootste
vangstenwerdengemaaktvoorde Engelse kusten
ten noordwestenvan Denemarken
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Biotoop-eisen:Paaiplaatsenzijnover hetalgemeen
gesitueerd inkust-en getijdengebieden
Gevlekte rog
Raja montagui
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoostkustAtlantische Oceaan,Middellandse Zee
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Ligging NCP: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:30%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: Deze rog is
langsde Nederlandse kust minder algemeen. Inde
Noordzeewerddesoort gevangen inkleineaantallen, ten noordoosten van Schotland en voor de
Engelsekust,ingebiedendiegrenzenaanhetNCP
Biotoop-eisen: onbekend
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Steur
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Acipenser sturio
Verspreidingsgebied: holarctisch,disjunct areaal
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5%
Zwaartepunt in het areaal: kustgebieden van Oosten Noordzee en Middellandse zee, Gironde, Guadalquivir,sterkeachteruitganginEuropa,sinds1955
niet meer in Nederland, maar laatste jaren weer
enkele vangsten

^WË![&D

Biotoop: anadroom, rheofiel, litho-pelagofiel, spieringzone,vlagzalmzone
Specifiekeeisen:diep,stromendwatermetgrindbodemsals paaiplaatsen
Paling
Anguilla anguilla
Verspreidingsgebied: holarctisch, paaitwaarschijnlijk midden Atlantische Oceaan, vele introducties
o.a. inOost-Europa, uitzetten kweekvis
Ligging Nederland/NCP: centraal

lY/f/vfÓTTTTTei'

Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5%
Zwaartepunt in het areaal: kustgebieden Oost- en
Noordzee,MiddellandsezeeenAtlantischeoceaan,
inNederlandtalrijk,planktonischelarvendrijvenvan
paaiplaatsnaarNoordatlantischeoostkust,91%van
de Noordzee-vangsten afkomstigvanhet NCP
Biotoop: katadroom, euryoecus, pelagofiel, spieringzone, barbeelzone, brasemzone; brasem- en
snoektype
Specifieke eisen: belangrijke predator van kleine
vissoorten en kreeften van de barbeel-, zalm- en
forelzone
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Elft
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Alosa alosa
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch, disjunct
areaal
Ligging Nederland/NCP: centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:70%
Zwaartepunt in het areaal: kustwater en rivieren
Zuid-Europa, uit noordelijke kustwateren bijnaverdwenen,laatstejarenweer enkelevangsten inRijn
Biotoop:anadroom, rheofiel,pelagofiel,spieringzone, barbeelzone
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Specifieke eisen: goede waterkwaliteit, paaigebiedenonbereikbaar geworden

Tp" •

^~ i^ï

Fint
Alosa fallax
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland/NCP: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepunt in het areaal: kustwater van Oostzee
en Atlantische oceaan, in Nederland minder algemeen.DevangstaanFintenElftsamenindeNoordzee was miniem; 73% van deze vangsten was afkomstigvan het NCP
Biotoop:anadroom,rheofiel,pelagofiel,spieringzone
Specifieke eisen: paaigebieden juist in of boven
getijdezones
Haring

WM^MMfm^k

Clupeaharengus *
Verspreidingsgebied: noordelijke Atlantische Oceaan,tot aanSpitsbergen enNovaZembla
Ligging NCP:centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: in grote aantallendoor de gehele Noordzee. Het NCP herbergt
in de winter relatief veel juveniele haring. Van alle
Noordzee-vangsten haringwas 12%afkomstigvan
het NCP
Biotoop-eisen:Geschiktsubstraatomdedemersale
eierenopaftezetten (kleine stenen engrind)
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Pelser, Sardien
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Sardinapilchardus *
Verspreidingsgebied: continentale plat noordoostkust Atlantische Oceaan, Middellandse en Zwarte
Zee
Ligging NCP: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
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VergelijkingNCPmetrestNoordzee:trekt'szomers
via Het Kanaal de zuidoostelijke Noordzee in, en
wordt dan voornamelijk gevangen op en rond het
NCP;devangstenophetNCPvormden73%vande
totale Noordzee-vangsten
Biotoop-eisen: onbekend
Sprot
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Sprattussprattus *
Verspreidingsgebied:continentaalplatnoordoostelijke Atlantische Oceaan, Middellandse en Zwarte
Zee
Ligging NCP: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
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Vergelijking NCP met rest Noordzee: langs de geheleBritseoostkustenindezuidelijkeNoordzee.De
vangsten op het NCP vormden 12%van de totale
Noordzee-vangsten
Biotoop-eisen: onbekend
Ansjovis
Engraulisencrasicolus *
Verspreidingsgebied: continentaal plat Atlantische
oostkust, Middellandse enZwarteZee
Ligging NCP: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: trekt waarschijnlijk gedurende dezomermaanden de Noordzee in via Het Kanaal, zeldzaam in de zuidelijke
Noordzee envrijwel afwezig innoordelijkeredelen.
Deminiemevangstop hetNCPvormde50%vande
totale Noordzee-vangsten
Biotoop-eisen: onbekend
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Lichtend sprotje
Maurolicus muelleri *
Verspreidingsgebied:oostelijkeAtlantischeOceaan
(zowel op het noordelijk alszuidelijk halfrond)
Ligging NCP: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: diepzeevis,
één van de talrijkste pelagische vissoorten van de
Noorse Trog. De soort wordt slechts incidenteel
gevangenindeondiepere,zuidelijkeredelenvande
Noordzee; minder dan 1% van de Noordzee-vangstenwasafkomstigvanhetNCP
Biotoop-eisen: onbekend
Karper
Cyprinus carpio

/ ^ \ / T 1
Verspreidingsgebied: middenpalaearctisch, oorspronkelijk Oost-Europa, niet inheems, maaral eeuwen kweekvormen in West-Europa bekend, introductiesinveellanden,uitzettenkweekvissen (diversevormen)
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Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhetareaal:oorspronkelijk Donauen
rondZwarteenKaspischezee, overal binnenhuidigeverspreidingsgebied talrijk
Biotoop:limnofiel,fytofiel,brasemzone; brasem-en
snoektype
Specifieke eisen: kweekvormen; modderige bodems endichte begroeiing, niette koud,ondiep en
rijk begroeidwater als paaiplaats
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Brasem
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Abramis brama
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch, introducties in Ierland

Û"

Ligging Nederland: centraal
r?VJ-,

Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5%
Zwaartepunt in het areaal: Midden-Europa, bijna
overalvrij talrijk
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Biotoop:limnofiel,fyto-lithofiel, hele brasemzone
Specifieke eisen: nabij bodem levend en goed bestandtegeneenrelatief hogegraadvanvervuiling
Alver

Alburnus alburnus
/ ^ \ / T
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt in het areaal: een van de meest algemene Europese vissen, in Nederland algemeen in
merenen rivieren
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Biotoop:euryoecus,fyto-lithofiel,brasemzone, marene type, brasemzone en -type, brasemzone,
snoektype
Specifieke eisen: goed bestand tegen organische
vervuiling enhoge temperaturen
Gestippelde alver
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Alburnoides bipunctatus
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%
Zwaartepunt in het areaal: Midden-Europa, sinds
1935uitNederlandverdwenen,nogwelinBelgische
maasenzijrivieren
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Biotoop:rheofiel,lithofiel,psammofiel,barbeelzone,
vlagzalmzone
Specifieke eisen: snelstromende, onvervuilde en
zuurstofrijke beken
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Roofblei

Verspreidingsgebied: westpalaearctisch, niet inheems,introducties in Duitsland
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Aspius aspius
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Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1%
Zwaartepunt inhet areaal:Oost-Europa, Zuid-Zweden en -Finland, sinds 1984 enkele vangsten in
Nederland
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Biotoop:rheofiel,lithofiel,barbeelzone,vlagzalmzone
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Specifieke eisen: predator van vissen en kreeften,
nogweinig bekende levenswijze
Barbeel
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Barbus barbus
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Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:35%
Zwaartepunt in het areaal: plaatselijk talrijk, in Nederland niettalrijk, maartoenemend
Biotoop: rheofiel,lithofiel, barbeelzone
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Specifieke eisen: bodemvis, afwisselend snel- en
traagstromend rivierdelen met schuilgelegenheden
inhet midden
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Kolblei/bliek
Blicca bjoerkna
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland:centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepunt in het areaal: Midden-Europa, in Nederland algemeen
Biotoop:limnofiel,fytofiel,brasemzone; brasem-en
snoektype
Specifiekeeisen:meergevoeligvoorvervuiling dan
brasem

t.

^7

l

T

^ ^ J ^ l

Tp* •

^STyéX

IBN-rapport023

66
Kroeskarper
Carassiuscarassius

Verspreidingsgebied: palaearctisch, veel introductiesinEuropawaardoor oorsronkelijkeverspreiding
onzeker
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt in het areaal: Midden-Europa, algemeenin West-Nederland enindeFriese meren
^x/2z0!0n
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Biotoop:limnofiel,fytofiel,brasemzone; brasem-en
snoektype
Specifieke eisen: verdraagt wisselende waterstanden, moerassige, modderige bodems en zuurstofarmwater
Giebel/goudvis
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Carassiusauratus
Verspreidingsgebied: palaearctisch, vanaf MiddenEuropa tot hetverre Oosten, introducties inWestEuropa en Noord-Amerika, uitzetten kweekvis en
kweekvormen,aquariumvis,disjunct areaal
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Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt inhetareaal:Midden-Europa, zichuitbreidend inWest-Europa, inNederland algemeen
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Biotoop:limnofiel,fytofiel,brasemzone; brasem-en
snoektype, barbeelzone
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Specifieke eisen: minder specifiek als kroeskarper,
parthénogenèse mogelijk
Sneep
Chondrostoma nasus
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 20%
Zwaartepuntinhetareaal:talrijkbinnenhetverspreidingsgebied, maar nietalgemeeninNederland,wel
toenemend
^\
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Biotoop: rheofiel,lithofiel, barbeelzone

~jf~—-^kS^A.

^ ' ^ | ^ h

Specifieke eisen: snelstromend enzuurstofrijkwater, sterk afwisselend rivierbeeld, maar verdraagt
relatief hoge temperaturen
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Riviergrondel
Gobio gobio
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch, introducties inSpanje en Portugal
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:8%
Zwaartepunt inhetareaal:algemeen inMidden-en
West-Europa envrij algemeen in Nederland
Biotoop: rheofiel, psammofiel, barbeelzone, vlagzalmzone,forelzone
Specifieke eisen: stromend water met slibvrije bodemals paaiplaats
Vetje
Leucaspius delineatus
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch, disjunct
areaal
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Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt inhetareaal:Midden-Europa,plaatselijktalrijk in Nederland
Biotoop: limnofiel,fytofiel,broedzorg,brasemzone,
snoektype, barbeelzone
Specifieke eisen:plantenrijk, onvervuild enmeestal
stilstaandwater, inscholen levend
Winde/Meun
Leuciscus idus
Verspreidingsgebied: palaearctisch, introducties in
Groot-Brittannië, uitzetten kweekvis en kweekvormen (goudwinde)
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepuntinhetareaal:Midden-enOost-Europa,
algemeen in Nederland
Biotoop: rheofiel, fyto-lithofiel, brasemzone; brasem- ensnoektype, barbeelzone
Specifiekeeisen:migrerendepopulatiesvandieper
waterindewinternaarondieperewaterenindelente
enzomer
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Serpeling
Leuciscus leuciscus
Verspreidingsgebied: palaearctisch, introducties in
Ierland
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt in het areaal:plaatselijk algemeen en
fluctuaties inaantallen,nietalgemeeninNederland,
maar toenemend
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Biotoop: rheofiel, fyto-lithofiel, barbeelzone, vlagzalmzone
Specifieke eisen:koel,stromend enzuurstofrijkwater,verdraagt enige vervuiling
Kopvoorn
Leuciscus cephalus
Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt in het areaal: Midden-Europa, in Nederland in grote wateren niet algemeen, maar toenemend
Biotoop:euryoecus, lithofiel,brasemzone;snoektype, barbeelzone
Specifieke eisen:territoriale predator, gevoeligvoor
vervuiling
Elrits
Phoxinusphoxinus

/ \ V ? / j*£ép

fWE%&EEß

Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
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Zwaartepunt in het areaal: Midden-Europa dikwijls
talrijk, inNederland slechts inenkele beken
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Biotoop:rheofiel,lithofiel,barbeelzone,vlagzalmzone, forelzone
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Specifieke eisen: helder, zuurstofrijk en onvervuild
water met grind van speciale afmetingen als paaiplaats
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Bittervoorn
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Rhodeus sericeus
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch, introducties o.a. in Noord-Amerika en rond 1920 in GrootBrittannië
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Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt in het areaal: Midden-Europa niet erg
stabielepopulaties, inNederland plaatselijktalrijk
nf
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Biotoop: limnofiel, ostracofiel, brasemzone; snoektype
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Specifieke eisen: zand- en dunne modderbodem,
gevoelig voor anorganische vervuiling, aanwezigheidmosselsvoor voortplanting
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Ruisvoorn/Rietvoorn
Rutilus erythrophthalmus
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepuntinhetareaal:Midden-Europaeenalgemene,doch niettalrijkevis,inNederland algemeen
Biotoop: limnofiel,fytofiel,brasemzone; snoektype
Specifiekeeisen:schoolvisvanplantenrijkenonvervuildwater
Blankvoorn
Rutilus rutilus
Verspreidingsgebied: palaearctisch, uitzetten
kweekvis
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Ligging Nederland: centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5%
Zwaartepunt inhetareaal:Midden-enWest-Europa
éénvandemeestalgemeneentalrijkesoorten,ook
in Nederland
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Biotoop: euryoecus, fyto-lithofiel, psammofiel, brasemzone en -type, brasemzone, snoektype, barbeelzone,vlagzalmzone
Specifieke eisen: weinig specifieke schoolvis, verdraagt enige vervuiling
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Zeelt
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Tinea tinea
Verspreidingsgebied: palaearctisch, introducties in
Sardinië en alle werelddelen, massaal uitzetten
kweekvisenkweekvormen (o.a goudzeelt)
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhetareaal:Midden-Europa vrijalgemeenvoorkomend uitgezet,inNederlandalgemeen
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Biotoop:limnofiel,fytofiel,brasemzone; brasem-en
snoektype
Specifiekeeisen:plantenrijkenstilstaandwatermet
modderbodem
Graskarper
Ctenopharyngodon idella
Verspreidingsgebied: oostpalaearctisch, in1949 ingevoerd in Oost-Europa en in 1966 in Nederland
(verdero.a.DuitslandenBelgië),uitzettenkweekvis,
disjunct onbekend Europees areaal
Ligging Nederland:?
Westeuropees oppervlakte-aandeel:?%
Zwaartepunt in het areaal: Oost-Europa, in Nederland algemeen indikwijls geïsoleerde wateren
Biotoop: rheofiel,pelagofiel, barbeelzone
Specifieke eisen: plantenrijk, snelstromend water
met hoge temperaturen
N.B. Geenverspreidingskaartje afgebeeld
Zilverkarper
Hypophthalmichthys molitrix en nobilis
Verspreidingsgebied: oostpalaearctisch, in 1949ingevoerd inOost-Europa, in 1966inNederland,disjunct onbekend Europees areaal
Ligging Nederland:?
Westeuropees oppervlakte-aandeel:?%
Zwaartepunt in het areaal: G.O.S, OostEuropa, in
Nederland enkelevangsten buitenvijvers
Biotoop: rheofiel,pelagofiel, barbeelzone
Specifieke eisen:hoge temperaturen
N.B. Geenverspreidingskaartje afgebeeld
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Kleine modderkruiper
/ \ / T 1 JSA

Cobitis taenia
Verspreidingsgebied: palaearctisch
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Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:8%
Zwaartepunt in het areaal: Midden-Europa, maar
omvang populaties onbekend, in Nederland vrijalgemeen, niettalrijk
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Biotoop: euryoecus, fytofiel, psammofiel, brasemzone;snoektype, barbeelzone,vlagzalmzone
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Specifiekeeisen:zowelinstromendalsstilstaanden
helderwater meteen (dunne) modderlaag
Grote modderkruiper
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Misgurnus fossilis
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Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt inhetareaal:Midden-enOost-Europa,
inNederlandwijdverspreid,maar niettalrijk
Biotoop: limnofiel,fytofiel,brasemzone; snoektype
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Specifieke eisen: speciaal aangepast aan zuurstofarme,warme en modderige situaties met lagewaterstanden,maar plantenrijk
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Bermpje
Noemacheilus barbatulus

/ ^ \ / T I JsA
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch, disjunct
areaal
Ligging Nederland: centraal

/

IJ*»?

o^^s\^%f

^HP~P

Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepunt in het areaal:Midden-Europa plaatselijktalrijk,inNederlandplaatselijkalgemeenen talrijk
Biotoop: rheofiel, fyto-lithofiel, psammofiel, vlagzalmzone,forelzone
Specifieke eisen: helder, zuurstofrijk en snelstromendwater met eengrofzandig, stenig substraat
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Europeese meerval
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Siluris glanis
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch, 100 jaar
geleden ingevoerd in Groot-Brittannië, uitzetten
kweekvis
Ligging Nederland: centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:15%
Zwaartepunt inhetareaal:Donaubekken, inNeder/
land kleine,niettalrijke, plaatselijke populaties,vermoedelijk door uitzettingentoenemend (Rijn)
Biotoop:euryoecus, fytofiel, broedzorg, brasemzone; brasemtype, barbeelzone
Specifiekeeisen:schuilgelegenhedenendiepwater
met relatief hogetemperaturen op paaiplaatsen
Bruine Amerikaanse dwergmeerval
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Ictalurus nebulosus
Verspreidingsgebied: nearctisch, oostelijk NoordAmerika,nietinheems, in1871ingevoerd inEuropa
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt inhetareaal:Midden-enOost-Europa,
inNederlandwijdverspreid,maarminder algemeen
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Biotoop: limnofiel, broedzorg, brasemzone; brasem- ensnoektype,
Specifieke eisen:verdraagtzuurstofarm,zuurwater
N.B. Op kaartje samen met/.melas
Zwarte Amerikaanse dwergmeerval
Ictalurus melas
Verspreidingsgebied: nearctisch,vorige eeuwingevoerd in Europa
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt inhetareaal:Midden-enOost-Europa,
inNederland sporadisch
Biotoop: limnofiel, broedzorg, brasemzone; brasem- en snoektype
Specifiekeeisen:verdraagtzuurstofarmenzuur water
N.B. Op kaartje samen met/. nebulosus
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Snoek
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Esox lucius
Verspreidingsgebied: holarctisch, introducties in
Portugal enSpanje,uitzetten kweekvis
Ligging Nederland:centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt in het areaal: bijna overal binnenverspreidingsgebied algemeen,bok in Nederland
Biotoop: euryoecus,fytofiel, brasemzone; snoektype
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Specifieke eisen: plantenrijk, ondiep, stilstaand en
helderwater als paaiplaats, belangrijke predator
/

Amerikaanse hondsvis
Umbrapygmaea
Verspreidingsgebied: nearctisch, Oostkust NoordAmerika,nietinheems,introductiesinEuropa,sinds
1920inNoord-Brabant, disjunct areaal
Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepuntinhetareaal:Noord-Amerika,Zuid-Nederland enNoordoost- Vlaanderen
Biotoop: broedzorg, brasemzone; brasemtype
Specifieke eisen:tolerant voor zuur en zuurstofarm
water
Grote marene
Coregonus lavaretus
Verspreidingsgebied:palaearctisch,disjunctareaal,
uitzetten kweekvis
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt in het areaal: meren rond het gebied
van de Oostzee en de Alpen, in Nederland sinds
1940 verdwenen, maar na 1979 weer een toenemend aantalvangsten
Biotoop:limnofiel,lithofiel,brasemzone;marenetype
Specifieke eisen:grote ecologische amplitude, onvervuild endiepwater als paaiplaats
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Vlagzalm
Thymallus thymallus
Verspreidingsgebied: holarctisch, disjunct areaal,
uitzetten kweekvis
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5%
Zwaartepunt inhetareaal:EngelandenMidden-Europa, sinds 1890 uit Nederland verdwenen, maar
door uitzettingen enkelevangsten in beken
Biotoop: rheofiel,lithofiel,vlagzalmzone
Specifieke eisen:territoriale vis van koel, zuurstofrijk, snelstromendwater met kiezelbedden
Zalm
Salmosalar
Verspreidingsgebied: holarctisch, uitzetten kweekvis
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt in het areaal:Groot-Brittannië, landen
rond Oostzee, IJsland, Noorwegen, sinds 1957 uit
Nederlandverdwenen,maar dooruitzetexperimentendelaatstejaren intoenemende mate gevangen
Biotoop: anadroom, rheofiel, lithofiel, barbeelzone,
vlagzalmzone
Specifieke eisen:snelstromend, helder, zuurstofrijk
water met kiezelbeddenals paaiplaats
Zeeforel
Salmotruttatrutta
Verspreidingsgebied: palaearctisch, introducties in
allecontinenten, uitzetten kweekvis
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt in het areaal: kustwater en riviermondingenvanNoordwest-Europa, inNederland meest
voorkomende inheemse zalmachtige, marieneverspreiding migrerende exemplaren isslecht bekend
Biotoop:anadroom, rheofiel,lithofiel,spieringzone,
vlagzalmzone, forelzone
Specifieke eisen: paaiplaatsen verder stroomopwaartsdanzalm
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Beekforel
Verspreidingsgebied: europees, introductie alle
continenten,uitzetten kweekvis

%Wx$k

/ ^ S v ^ /T

Salmotruttafario
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Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5% .
Zwaartepunt inhetareaal:bergbekervhi Nederland
ineenaantal beken (dokVeerseMeer) uitgezet
Biotoop: rheofiel,lithofiel,vlägzalmzone,forelzone
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Specifiekeeisen:territoriaal;koud,zuurstofrijk, heldersnelstromendwater;grintbeddenals paaiplaats
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Regenboogforel
Salmo gairdneri
Verspreidingsgebied: nearctisch, westelijk NoordAmerika, introducties inalle werelddelen, na 1965
inNederland gekweekt en uitgezet
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
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Zwaartepunt inhetareaal:West-enMidden-Europa,
veel inafgesloten wateren en plaatselijk talrijk binnengehele verspreidingsgebied
Biotoop:euryoecus,lithofiel,spieringzone,brasemzone en -type, brasemzone, snoektype, barbeelzone
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Spiering
Osmeruseperlanus *
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
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Zwaartepunt in het areaal:kustwater en riviermondingenvanWest-Europa,zoetwaterpopulaties (binnenspiering)inNoord-enWest-Europa,algemeenin
Nederlands kustwater, 's zomers relatief veel inde
Duitse Bocht, 17%van de Noordzee-vangsten afkomstigvanhet NCP
Biotoop:anadromeenniettrekkende populaties,litho-pelagofiel, spieringzone, brasemzone; brasemtype
Specifieke eisen: paaiplaatsen anadrome vissen in
bovenloop rivieren inlicht brakwater
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Merluccius merluccius *
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoostkustAtlantische Oceaan,Middellandse Zee
Ligging NCP: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:30%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: het zwaartepunt van de verspreiding ligt in het noordelijk deel
van de Noordzee, maar wordt gedurende de zomermaanden ook regelmatig in het zuidelijke deel
aangetroffen. Van de Noordzee-vangsten was 4%
afkomstigvan het NCP
Biotoop-eisen: onbekend
Kabeljauw
Gadusmorhua *
Verspreidingsgebied: noordelijke Atlantische en
StilleOceaan, op het continentaal plat endieper
Westeuropees oppervlakte-aandeel in het Atlantischeverspreidingsgebied: <5%
Ligging NCP: centraal
Vergelijking NCP met rest Noordzee: relatief veel
aandezuidoostelijkecontinentalekust,inclusiefhet
NCP, gedurende de zomer zijn volwassen dieren
zeldzaam voor de Nederlandse kust. 11% van de
Noordzee-vangsten wasafkomstigvan het NCP
Biotoop-eisen: onbekend
Schelvis
Melanogrammus aeglefinus *
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Verspreidingsgebied: Noordatlantisch continentaal
plat,tot Spitsbergen enNovaZembla
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
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VergelijkingNCPmetrestNoordzee:zeeralgemene
soort in het noordelijke en centrale deel Noordzee,
naarhetzuideninlagereaantallen.Devangstophet
NCPvormden minder dan 1%vandetotaleNoordzee-vangst
Biotoop-eisen: onbekend
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Wijting
Merlangius merlangus *
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Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoostkust Atlantische Oceaan, Middellandse enZwarte
Zee
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
VergelijkingNCPmetrestNoordzee:hetgehelejaar
inrelatief hogeaantallenophet NCPaantetreffen;
devangstenvormdener14%vandetotale Noordzee-vangsten
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Biotoop-eisen: onbekend
Blauwe wijting
Micromesistius poutassou *
Verspreidingsgebied:oost-enwestzijde noordelijke
AtlantischeOceaan,totSpitsbergen,westelijkeMiddellandseZee
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:<5%
Vergelijking NCP metrest Noordzee: vooral in de
noordelijkedelenvandeNoordzeegevangen,diepwatervis die zich zelden voor de Nederlandse kust
laat zien. Van deNoordzee-vangsten wasminder
dan 1% afkomstigvanhetNCP
Biotoop-eisen: onbekend
Pollak
Pollachius pollachius *
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoostkustAtlantische Oceaan
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Ligging NCP:centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: grootste deel
vandeNoordzee-vangsten isafkomstiguitdenoordelijkegebieden;devangstenophetNCPvormden
minder dan 1%van het totaal Jonge Pollak wordt
regelmatig aangetroffenlangsde Nederlandse kust
Biotoop-eisen: prefereert rotsachtige bodemsoorten
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Koolvis
Pollachus
i virens *
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Verspreidingsgebied: weerskanten noordelijke
Atlantische Oceaan, tot aan Spitsbergen en Nova
Zembla
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
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Vergelijking NCP met rest Noordzee: voornamelijk
indenoordelijkeNoordzeegevangen,aandeelNCP
op de totale Noordzee-vangsten was verwaarloosbaar
Biotoop-eisen: Juveniele koolvis leeft in kustgebieden
Kever
Trisopterus esmarki *
Verspreidingsgebied: noordoostkust Atlantische
Oceaan, continentaal plat endieper
Ligging NCP: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
Vergelijking NCPmet restNoordzee: eennoordelijkesoortdieinverwaarloosbaarkleineaantallenvoor
de Nederlandse kust voorkomt, grootste vangsten
inde noordelijke Noordzee
Biotoop-eisen: onbekend
Steenbolk
Trisopterusluscus *
Verspreidingsgebied: noordoostkust Atlantische
Oceaan, westelijke Middellandse Zee, continentaal
plat endieper
Ligging NCP: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
VergelijkingNCPmetrestNoordzee:overwegendin
de zuidelijke Noordzee en praktisch afwezig in het
centrale en noordelijke deel. Het NCPaandeel van
detotale Noordzee-vangsten is8%
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Biotoop-eisen: komt dicht onder de kust in hoge
aantallenvoor. Duikers ziende soort regelmatig bij
scheepswrakken
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Dwergbolk
Trisopterusminutus *
sftfT

Verspreidingsgebied: noordoostkust Atlantische
Oceaan,westelijke Middellandse Zee, continentaal
plat endieper

\

Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: vangsten uit
alledelenvandeNoordzee. Inhetzuidelijk deel,en
dusookophetNCP,komtdesoortrelatiefveelvoor.
12%vandeindeNoordzee-vangstenwasafkomstig
van hetNCP
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Biotoop-eisen: onbekend
Vijfdradige meun
/ V /

Ciliatamustela *
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Verspreidingsgebied: Langs de kusten van het
noordoostelijk deelvandeAtlantische Oceaan
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Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: een litorale
soort,algemeen ingetijdengebieden (Waddenzee).
Weinig vangsten in de Noordzee, hiervan was 9%
afkomstigvan het NCP
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Biotoop-eisen:trekttijdensdepaaiperiode naarsublitorale gebieden
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Noorse meun
Ciliata septentrionalis

/ \ V T 1 dlSr>
Verspreidingsgebied: noordoostkust Atlantische
Oceaan
Ligging NCP: centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:90%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: komt sporadischlangsdeNederlandsekustvoorenkanwaarschijnlijkwordenaangetroffen indemeestekustwaterenvan de Noordzee; gevangen in de Zuidelijke
Bocht entenzuidenvanShetland
Biotoop-eisen: onbekend
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Driedradige meun
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Gaidropsarus vulgaris *
Verspreidingsgebied: noordoostkust Atlantische
Oceaan,westelijke Middellandse Zee
Ligging NCP: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: komt in de
gehele Noordzee voor, maar werd zelden gevangen.20%vandeNoordzee-vangstenwasafkomstig
vanhet NCP
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Biotoop-eisen: prefereert een ruwe bodem maar
wordt ookwel opzandgronden aangetroffen
Leng
Molvamolva *
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Verspreidingsgebied: noordoostkust Atlantische
Oceaan, continentaal plat endieper
Ligging NCP: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
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Vergelijking NCP met rest Noordzee: gevangen in
denoordelijkedelenvandeNoordzee,vrijwelafwezig op het NCP. Devangsten op het NCP vormden
minder dan 1%vandetotale Noordzee-vangsten
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Biotoop-eisen: wordt meestal aangetroffen in de
nabijheidvan-of opwrakken enrotsige bodems
Vierdradige meun
Rhinonemuscimbrius *
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoostkustAtlantische Oceaan
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: komt voor in
de gehele Noordzee, relatief veel op en rond het
NCP. 13%van de Noordzee-vangsten was afkomstig van het NCP.Ten oosten van Schotland werd
verhoudingsgewijs veel gevangen
Biotoop-eisen:waarschijnlijk prefereert deze meun
zacht substraat
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Kwabaal
Verspreidingsgebied: holarctisch, verdwenen uit
België
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LofaIota
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Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt inhetareaal:Midden-enOost-Europa
plaatselijk talrijk, in Nederland plaatselijk en niet
algemeen
t.

Biotoop: euryoecus, litho-pelagofiel, brasemzone;
marenetype ensnoektype, barbeelzone
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Specifieke eisen:koud,diepwater
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Geep
Betone belone *
Verspreidingsgebied: continentale plat noordoostkust Atlantische Oceaan, Middellandse en Zwarte
Zee
Ligging NCP:centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: komt in grote
delenvandeNoordzeevoor,maaronduidelijkwaar
eninwelkehoeveelheden.Hetminiemeaantalinde
Noordzee gevangen exemplaren was volledig afkomstigvanhet NCP
Biotoop-eisen: trekt aan het begin van de zomer
naar kust-engetijdengebieden omte paaien
Gup
Lebistes reticulatus
Verspreidingsgebied: neotropisch, nearctisch, Midden-ennoordelijkZuid-Amerika,disjunct onbekend
areaal in Europa
Ligging Nederland:?
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt in het areaal:?, inNederland plaatselijke populaties bijo.a. elektriciteitscentrales
Biotoop: broedzorg,levendbarend,brasemzone en
-type
Specifieke eisen:warm water
N.B. Geenverspreidingskaartje afgebeeld
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Zonnevis
Zeusfaber *
Verspreidingsgebied: kustgebieden oostelijke Atlantische Oceaan;wateren rondAustralieenJapan
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Ligging NCP: submarginaal
Vergelijking NCP met rest Noordzee: dringt vanuit
hetzuiden,maarookvanuit het noordendeNoordzee binnen. Van de Noordzee-vangsten was3 1 %
afkomstigvan het NCP
Biotoop-eisen:vanzuidelijke origine
Driedoorn stekelbaars
Gasterosteus aculeatus
Verspreidingsgebied: holarctisch,disjunct areaal
Ligging Nederland/NCP: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhetareaal:inkust-enzoetwatervan
Noord-Europa demeest algemenevissoort,zo ook
inNederland,zowelanadromealsniettrekkende,in
zoet water levende populaties, de eerstewinters in
de mariene voedselgebieden verblijvend, grotendeels beperkt tot de kuststroken van Nederland,
Duitsland en Denemarken; vangsten op het NCP
vormden 25%vandetotale Noordzee-vangsten
Biotoop:euryoecus,broedzorg,nestmetverkleefde
materialen, spieringzone, brasemzone, snoektype,
barbeelzone,vlagzalmzone
Specifieke eisen:weinig
Tiendoorn stekelbaars
Pungitius pungitius
Verspreidingsgebied: holarctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 8%
Zwaartepunt in het areaal:kustwater enzoet water
vanNoord-Europa,inNederland inzoetwateralgemeen
Biotoop: limnofiel, broedzorg, nest met verkleefde
materialen,spieringzone, brasemzone; snoektype
Specifieke eisen: plantenrijk, ondiep en stilstaand
water, inonze streken niet anadroom
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Grote zeenaald
Syngnathusacus *
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Verspreidingsgebied: ondiepe kustwateren noordoostelijke Atlantische Oceaan, Middellandse en
ZwarteZee,indiepere gebieden minder frequent
Ligging NCP:subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 20%
Vergelijking NCPmetrest Noordzee: Verschillende
soorten zeenaalden (ze zijn moeilijk uit elkaar te
houden) komen regelmatig voor op en rond het
NCP.DevangstenophetNCPvormden57%vande
totale Noordzee-vangsten
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Biotoop-eisen: onbekend
Adderzeenaald
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Entelurusaequoreus *
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Verspreidingsgebied: continentale plat noordoostkust Atlantische Oceaan,zowel vlak onder dekust
alsinopenwater
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 70%
VergelijkingNCPmetrest Noordzee:zieGroteZeenaald
Biotoop-eisen: onbekend
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Trompetterzeenaald
Syngnathus typhle
Verspreidingsgebied: In de ondiepe kustwateren
vanhetnoordoostelijkedeelvandeAtlantischeOceaan, Middellandse enZwarteZeeindieperegebiedenminderfrequent
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 20%
VergelijkingNCPmetrestNoordzee:zieGroteZeenaald
Biotoop-eisen: onbekend
J 1)1 *^
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Kleine zeenaald
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Syngnathus rostellatus
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Verspreidingsgebied: ondiepe kustwateren noordoostelijke Atlantische Oceaan, indiepere gebieden
minder frequent
Ligging NCP: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 100%
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Vergelijking NCPmetrest Noordzee:zieGroteZeenaald
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Biotoop-eisen: onbekend

Kleine wormzeenaald
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Nerophis lumbriciformis
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Verspreidingsgebied: ondiepe kustwateren noordoostelijke Atlantische Oceaan, indiepere gebieden
minder frequent
Ligging NCP: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:90%
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VergelijkingNCPmetrest Noordzee:zieGroteZeenaald
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Biotoop-eisen: onbekend
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Zeeduivel
Lophius piscatorius *
Verspreidingsgebied: continentaal plat en dieper,
noordoostkust Atlantische Oceaan, Middellandse
enZwarteZee
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: weinig algemeen langs de Nederlandse kust, gevangen in de
gehelenoordelijkeencentraleNoordzee,vrijwelniet
inhetzuidelijke deel
Biotoop-eisen: onbekend

Internationale betekenis aquatische fauna

85

Engelse poon
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Aspitrigla cuculus
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Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoostkust Atlantische Oceaan, Middellandse en Zwarte
Zee
Ligging NCP: submarginaal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:30%
Vergelijking NCP metrest Noordzee:eenzuidelijke
soort die zeldzaam is in de Noordzee, gevangen
voor de Schotse oostkust, rond Shetland eninde
Zuidelijke Bocht,vlakbij hetNCP
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Biotoop-eisen: onbekend
Grauwe poon
Eutrigla gurnardus *
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Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoostkust Atlantische Oceaan, Middellandse en Zwarte
Zee
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Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Vergelijking NCPmet rest Noordzee: 's winters in
hoge concentraties aanwezig voor de Britse oostkust en'szomers indezuidelijke Noordzee, open
rond het NCP. Devangsten ophet NCPvormden
13%vandetotale Noordzee-vangsten
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Biotoop-eisen: onbekend
Rode poon
Triglalucerna *
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Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoostkust Atlantische Oceaan, Middellandse en Zwarte
Zee
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Ligging NCP:submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:15%
Vergelijking NCPmetrest Noordzee: eenzuidelijke
soortdiealleen'szomersindeNoordzee gevangen
wordt, voornamelijk in hetzuidelijke deel. Vande
Noordzee-vangsten was 36% afkomstig vanhet
NCP
Biotoop-eisen:Temperaturen boven 13,5°C
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Zeedonderpad
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Myoxocephalus scorpius *
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoostkust Atlantische Oceaan, tot Spitsbergen en Nova
Zembla
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
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Vergelijking NCP met rest Noordzee: in kust- en
getijdengebieden in de gehele Noordzee Waarschijnlijk vindt er 's winters een van de kust af gerichtemigratie plaats,dan iserrelatief veelzeedonderpadaanweziginhetzuidelijkdeelvandeNoordzee. Het aandeelvan het NCP vormde 14%van de
totale Noordzee-vangsten
Biotoop-eisen: onbekend
Groene zeedonderpad
Taurulus bubalis *
Verspreidingsgebied: kusten noordoostelijke
Atlantische Oceaan
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: in ondiepe
kust- en getijdengebieden; van de voornamelijk in
dezuidelijkeNoordzeegemaaktevangstenwas 1%
afkomstigvanhet NCP
Biotoop-eisen: rotsachtig substraat met plantaardige begroeiing
Rivierdonderpad
Cottus gobio
Verspreidingsgebied: europees
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepuntinhetareaal:Midden-EuropaenGrootBrittannië vrij algemeen, inNederland minder algemeen
Biotoop: rheofiel,lithofiel, broedzorg, barbeelzone,
vlagzalmzone, forelzone
Specifieke eisen: snelstromend (soms ook stilstaand langs oevers van plassen), zuurstofrijk en
onvervuild water met stenig substraat
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Harnasmannetje
Agonus cataphractus *
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoostkustAtlantische Oceaan
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
VergelijkingNCPmetrestNoordzee:komtnietvoor
in de centrale en noordelijke Noordzee Van alle
Noordzee-vangstenwas2% afkomstigvanhetNCP
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Biotoop-eisen: heeft waarschijnlijk een voorkeur
voor zand-enmodderbodems
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Snotolf
Cyclopterus lumpus *
Verspreidingsgebied: continentaal plat oost- en
westkust noordelijkeAtlantische Oceaan
Ligging NCP:centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:<5%
Vergelijking NCP metrest Noordzee: voornamelijk
inhetcentraledeelvandeNoordzeegevangen. Het
NCP, waar7% van de totaleNoordzee-vangstenvan
afkomstig was,vormde een overgangszone naar
een zuidelijk gebied waar de soort vrijwel afwezig
was
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Biotoop-eisen:deeierenwordenafgezetopstenen
eninwiervelden
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Slakdolf
Liparis liparis *
Verspreidingsgebied:continentaalplatnoordoostelijke Atlantische Oceaan, tot Spitsbergen enNova
Zembla
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: algemene
soortinhetondiepekustwatervandeNoordzee. De
vangsten op het NCPvormden 1%vande totale
Noordzee-vangsten.DekustgebiedenrondhetNCP
zijn dichterbevolkt dankustgebieden elders inde
Noordzee
Biotoop-eisen:De eierenwordenmeestalaangetroffenophydroïdpoliepen

^l

•^'•"Mc? h

IBN-rapport023

88

Zeebaars
/ ^ ^ / T 1 JaA ,

Dicentrarchus labrax*
Verspreidingsgebied: kustgebieden noordoostelijkeAtlantischeOceaan,MiddellandseenZwarteZee
Ligging NCP: subcentraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
Vergelijking NCPmet rest Noordzee:eenzuidelijke
soort, de Noordzee vormt de noordgrens van het
verspreidingsgebied. De paar in de Noordzee gevangenzeebaarzenwarenafkomstigvan het NCP
Biotoop-eisen: De jongere stadia van deze soort
leveninestuariene gebieden
Zonnebaars
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Lepomis gibbosus
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Verspreidingsgebied: nearctisch, oostelijk NoordAmerika, niet inheems, in 1887introducties inFrankrijk, sinds 1940 (ontsnapte vissen) in Noord-Brabant, recent ook in Portugal
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
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Zwaartepunt in hetareaal: België,Frankrijk enMidden-Europa, in Nederland verspreid en plaatselijke
populaties inNoord-Brabant enDen Haag
Biotoop:broedzorg, nestvanallerlei materiaal,brasemzone; brasem-en snoektype
Specifieke eisen:plantenrijkwater
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Gymnocephalus cernuus
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Verspreidingsgebied: palaearctisch
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt in het areaal: Midden-Europa, in Nederland plaatselijk algemeen
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Biotoop: limnofiel, fyto-lithofiel, brasemzone; brasem- ensnoektype
Specifieke eisen: gevoelig voor zuurstofarm water,
schone bodem
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Snoekbaars
Stizostedion lucioperca
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch, naar het
westentotde Elbe,rond 1880ingevoerd inRijnbekkèn, Engeland,Spanje, Italiëen Griekenland
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt inhetareaal:Oost-Europa,Donaubekken, inNederland algemeen
Biotoop:limnofiel,fytofiel,broedzorg,brasemzone;
brasemtype
Specifieke eisen: openwater, niet te laag zuurstofgehalte
Baars
Perca fluviatilis
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Verspreidingsgebied: palaearctisch, introducties in
Zuid-Afrika enOceanië, uitzetten kweekvis
Ligging Nederland:centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt in het areaal: Midden-Europa zeeralgemeen,ook in Nederland
Biotoop:euryoecus,fyto-lithofiel,spieringzone,brasemzone;snoektype, barbeelzone
Specifiekeeisen:helder,dikwijlsdiep,redelijkzuurstofrijk water, verdraagt enige vervuiling en hoge
temperaturen
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Horsmakreel
Trachurustrachurus *
Verspreidingsgebied:continentaalplatoostelijkeAtlantische Oceaan,Middellandse Zee
Ligging NCP:centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: migrant, zuidelijkeoorsprong, 'szomers massaalde Noordzee
intrekkendviaHetKanaalennoordelijke Noordzee.
Dedichtheid inde Noordzee,vooral op het NCP,is
dan veel hoger dan elders, 's winters bevindt zich
vrijwel geen horsmakreel in de Noordzee. Van de
Noordzeevangstenwerd43%ophetNCPgevangen
Biotoop-eisen: onbekend

^$&S'^\<5rYh

IBN-rapport023

90

T

/

ja A

}/

\

Mul
Mullus surmuletus *

\

Verspreidingsgebied:ondiepewaterennoordoostelijkeAtlantische Oceaan
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:15%
VergelijkingNCPmetrestNoordzee:trekt'szomers
vanuithetzuidenennoordendeNoordzeein,isdan
sporadischtevindenrondhetNCPmet67%vande
Noordzee-vangsten; isvrijwelafwezig inde overige
delenvande Noordzee
Biotoop-eisen:meestalopzand-of modderbodems
Zeekarper
Spondyliosoma cantharus *
Verspreidingsgebied:continentaalplatnoordoostelijkeAtlantische Oceaan
Ligging NCP: marginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
VergelijkingNCPmetrestNoordzee:trekt'szomers
vanuit het zuidenvia Het Kanaalde Noordzee in,is
dan zeldzaam inen rond het NCP. Hetenige in de
Noordzee gevangen exemplaar was afkomstig van
hetNCP
Biotoop-eisen: onbekend
Noorse zandspiering
Ammodytesmarinus *
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordelijke
Atlantische Oceaan,tot aan Nova Zembla; Groenland
«Td!

\

Ligging NCP: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
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Vergelijking NCP met rest Noordzee: van het verspreidingspatroon van de zandspieringfamilie (de
individuelesoorten;zandspiering,noorsezandspieringensmelt,zijnmoeilijkvanelkaarteonderscheiden) in de Noordzee bestaat geen duidelijk beeld.
De op het NCPgedane vangstenvormden 2%van
totale Noordzee-vangst
Biotoop-eisen:zacht substraat
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Zandspiering
Ammodytes tobianus *
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Verspreidingsgebied: kustwateren noordoostelijke
Atlantische Oceaan
Ligging NCP: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: zie onder
noorse zandspiering
^ i

Biotoop-eisen:zacht substraat
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Smelt
Hyperopias lanceolatus *
Verspreidingsgebied:continentaal plat noordoostelijkeAtlantische Oceaan
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:40%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: zie onder
noorse zandspiering
Biotoop-eisen:zacht substraat
Kleine pieterman
Echiichthys vipera*
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Verspreidingsgebied:continentaal platnoordoostelijkeAtlantische Oceaan,Middellandse Zee
Ligging NCP: subcentraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: waarschijnlijk
aanwezig in vrijwel alle litorale gebieden van de
Noordzee. Grote aantallen werden aangetroffen in
hetzuidelijke deel, met nameop het NCP met59%
vande Noordzee-vangsten
Biotoop-eisen:zacht, zanderig substraat
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Grote pieterman
Trachinusdraco *
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoostelijkeAtlantische Oceaan,Middellandse,ZwarteZee
Ligging NCP: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Vergelijking NCPmet rest Noordzee:zeldzaam,zowelop het NCPalseldersinde Noordzee,46%van
deNoordzee-vangsten wasafkomstigvanhet NCP
Biotoop-eisen:zacht, zanderig substraat
T
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Makreel
Scomber scombrus *
Verspreidingsgebied:continentaalplat,beidezijden
noordelijke Atlantische Oceaan, Middellandse Zee
Ligging NCP: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: komt voor in
de gehele Noordzee, aantallen 's zomers door immigratieeenveelvoudvandewinterhoeveelheid.De
vangsten op het NCPzijnrelatief hoog envormden
39%vandetotale Noordzee-vangsten
Biotoop-eisen: onbekend
Zwarte grondel
Gobius niger *
Verspreidingsgebied: kustwateren noordoostelijke
Atlantische Oceaan,Middellandse Zee
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Vergelijking NCPmet rest Noordzee:inNoordeuropese wateren worden 18 soorten grondels aangetroffen,zowelinzout-,zoet-alsbrakwater.Dezwarte
grondeliseenvandedriesoorten (dikkopje,zwarte
enbrakwatergrondel) diealgemeen islangsdeNederlandsekust.Grondelswerdenvoornamelijk inde
zuidelijke Noordzee gevangen. Op het NCP, met
27% van alle Noordzee-vangsten, leven enkele
grondelsoorten in dichtheden >1000 exemplaren
per hectare. Dichtheden elders zijnonbekend.
Biotoop-eisen: hardsubstraat omdeeierenopafte
zetten
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Brakwatergrondel
Pomatoschistus microps *
Verspreidingsgebied: kustwateren noordoostelijke
Atlantische Oceaan
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:50%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: zie onder
Zwarte grondel
Biotoop-eisen:hardsubstraat omdeeierenopafte
zetten
Dikkopje
Pomatoschistus minutus *
Verspreidingsgebied: kustwateren noordoostelijke
Atlantische Oceaan
Ligging NCP:centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:40%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: zie onder
Zwarte grondel
Biotoop-eisen:hardsubstraat omdeeierenopafte
zetten
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Pitvis
Callionymus lyra*
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoostkust Atlantische Oceaan, Middellandse en Zwarte
Zee
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:30%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: komt voor in
de gehele Noordzee, uitgezonderd het centrale
deel.Dedichthedenzijnrelatiefhoogindezuidelijke
Noordzeeen,inhetbijzonder, ophetNCPmet40%
vandetotale Noordzee-vangsten
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Biotoop-eisen: onbekend
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Rasterpitvis
Callionymusreticulatus*
Verspreidingsgebied: continentaal platnoordoostelijkeAtlantische Oceaan
Ligging NCP: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:80%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: eenzuidelijke
soort, die zeer algemeen isvoor deNederlandse
kust. Naar het noorden toe wordt de soort minder
talrijk
Biotoop-eisen: onbekend

Zeewolf
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Anarhichas lupus*
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordelijke
Atlantische Oceaan,tot bij Spitsbergen
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
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Vergelijking NCPmet restNoordzee: eennoordelijke soort die slechts sporadisch wordt gevangenin
de zuidelijke delen van de Noordzee. De vangsten
op het NCP vormden 2%van de totale Noordzeevangsten
Biotoop-eisen: onbekend
Botervis
Pholis gunellus
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Verspreidingsgebied: ondiepe wateren noordoostennoordwestkust Atlantische Oceaan
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
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Vergelijking NCP met rest Noordzee: zeer talrijkin
kust-engetijdengebieden.DevangstenophetNCP
waren, zoals inde gehele Noordzee verwaarloosbaar
Biotoop-eisen: onbekend

Internationale betekenis aquatische fauna

95

IJslandse bandvis
Lumpenus lampretaeformis *
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordelijke
Atlantische Oceaan,tot bij Spitsbergen
Ligging NCP: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: in kleine aantallengevangenindecentraleennoordelijkeNoordzee, envrijwel niet in het zuidelijke deel 3%van de
in de Noordzee gevangen IJslandse bandvis was
afkomstigvanhet NCP
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Biotoop-eisen: Dezevis graaft gangen inzacht sediment. Niet zeker is of deze gangen dienen ter
beschutting, of dat ze gebruikt worden om er de
eieren inafte zetten
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Puitaal
Zoarces viviparus
Verspreidingsgebied:ondiep-enbrakwatertot inde
getijdenzone, noordoostkust Atlantische Oceaan
Ligging NCP: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:30%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: algemeen in
ondiep water; op het NCP en inde rest Noordzee
warendevangsten miniem
Biotoop-eisen: prefereert eengrof substraat
Diklipharder
Chelon labrosus
Verspreidingsgebied: europees, ondiep kustwater
enzoetwater
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
Zwaartepunt in het areaal: kustwater Noordzee en
oostelijke Atlantische Oceaan, in Nederlands kustwater vrij algemeen, alle Noordzee-vangsten werdengemaakt op het NCP
Biotoop: rheofiel,pelagofiel, spieringzone
Specifieke eisen:zwemt ook zoetewateren binnen
N.B. Op kaartje samen metLiza ramada
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Dunlipharder
Lizaramada
Verspreidingsgebied: europees, ondiep kustwater
enzoetwater
Ligging Nederland: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5%
Zwaartepunt in het areaal: kustwater Noord- en
Oostzee, oostelijke Atlantische Oceaan, in Nederlandsporadisch,somsinzoetwater,alleNoordzee-vangstenwerdengemaakt op het NCP
Biotoop: rheofiel, pelagofiel,spieringzone, brasemzone; brasemtype
Specifieke eisen:zwemt somszoetwater binnen
N.B. Op kaartje samen met Chelon labrosus
Dwergbot
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Phrynorhombus norvegicus
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoostkustAtlantische Oceaan
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:60%
VergelijkingNCPmetrestNoordzee:merendeelvan
de Noordzee-vangsten voor de Engelse oostkust,
grenzendaanhet NCP
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Biotoop-eisen: komtvoor op rotsachtige bodem
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Tarbot
Psetta maxima *
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoostkust Atlantische Oceaan, Middellandse en Zwarte
Zee
Ligging NCP: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
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Vergelijking NCP met rest Noordzee: wordt tot bij
Shetland gevangen, maar het centrum van de verspreiding in de Noordzee is gesitueerd voor de
westkust van Denemarken gedurendedewinter en
open rond het NCPtijdens dezomer. Vande inde
NoordzeegevangenTarbotwas21%afkomstigvan
hetNCP
Biotoop-eisen: ook in brakwater, onvolwassen
exemplaren inondiep water
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Griet
Scophthalmus rhombus *
Verspreidingsgebied: ondiepe delen van het continentaal plat noordoostkust Atlantische Oceaan,
Middellandse enZwarteZee
Ligging NCP: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
VergelijkingNCPmetrestNoordzee:vrijwelafwezig
in noordelijke delen van de Noordzee, in kleine
aantallengevangenindezuidelijkeNoordzee.NCPvangsten vormden 12% van de totale Noordzeevangsten
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Biotoop-eisen: onvolwassen exemplaren leven in
ondiepwater
Gevlekte griet
Zeugopterus punctatus
Verspreidingsgebied: ondiep water, noordoostkust
Atlantische Oceaan
Ligging NCP:centraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel:80%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: zeldzaam
langsde Nederlandse kust, maar het tiental exemplaren dat gevangen werd in de Noordzee was
grotendeels afkomstig uit de zuidelijke Noordzee,
ter hoogtevanhet NCP
Biotoop-eisen:meestalop hard substraat
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Schurftvis
Arnoglossus laterna *
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoostkustAtlantische Oceaan,Middellandse Zee
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: algemeen op
hetNCP,waarschijnlijk inhogeredichthedendanin
deoverigedelenvandeNoordzee.Devangsten op
het NCP vormden 6 1 %van de totale Noordzeevangsten
Biotoop-eisen: onbekend
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Lange schar
Hippoglossoides platessoides *
Verspreidingsgebied: continentaal plat Noordatlantische oost- enwestkust
Ligging NCP: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: niet frequent
ophet NCP;innoordelijke richting neemt hetaantal
individuen peroppervlak aanzienlijktoe;ten zuiden
vanhetNCPislangescharvrijwelafwezig.Vangsten
op het NCP vormden 2%van de totale Noordzeevangsten
Biotoop-eisen: onbekend
Schar
Limandalimanda *
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Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoostkustAtlantische Oceaan
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Ligging NCP: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:75%
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Vergelijking NCP met rest Noordzee: zeer talrijk in
de gehele Noordzee, uitgezonderd het uiterste
noorden. De grootste concentraties aan schar zijn
te vinden op en rond het NCP met 23% van de
Noordzee-vangsten
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Biotoop-eisen: onbekend
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Tongschar
Microstomus kitt *
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Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoostkustAtlantische Oceaan
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:75%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: de hoogste
concentraties tongschar in de Noordzee bevinden
zich voor de Schotse oostkust. Op het NCP komt
relatief weinig tongschar voor; minder dan 1% van
detotale Noordzee-vangsten
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Biotoop-eisen: onbekend
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Schol
Pleuronectes platessa *
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoostkust Atlantische Oceaan, westelijke Middellandse
Zee
Ligging NCP:centraal
Westeuropees oppervlakte-aânded:50%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: komt voor
doordeheleNoordzee.Dichthedenzijnlagerinhet
uiterste noordelijkedeelvanhetgebied Concentratiesopen rondhetNCPende Duitse Bochtzijnde
hoogstevandeheleNoordzeeVandeindeNoordzeegemaaktevangstenwerd43%gevangenophet
NCP
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Biotoop-eisen: kust- en getijdenzones zijn essentieelalskinderkamergebieden:deWaddenzeewordt
beschouwd alsdebelangrijkste inde Noordzee
Dwergtong
Buglossidium luteum *
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoostkustAtlantische Oceaan,Middellandse Zee
Ligging NCP: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:20%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: frequent gevangeninhetzuidelijkedeelvandeNoordzee.Dichtheden op en rond het NCP zijn relatief hoog; 7%
vande Noordzeevangsten kwamvanhet NCP
Biotoop-eisen: onbekend
Tong
Soleavulgaris *
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Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoostkustAtlantische Oceaan
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Ligging NCP:subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:25%
Vergelijking NCP met rest Noordzee: eenzuidelijke
soortwaarvoordeNoordzeederandvanhetareaal
vormt, alleen aante treffen in de zuidelijke Noordzee. 32% van de in de Noordzee gevangen tong
werdgevangen op het NCP
Biotoop-eisen: het NCP neemt een belangrijke
plaats inalspaai-en kinderkamergebied
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Bot
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Platichthysflesus flesus
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Verspreidingsgebied: europees, ondersoort van de
Noord-en Oostzee en Atlantische kusten, ondiepe
delencontinentaal plat
Ligging Nederland/NCP: centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5%
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Zwaartepunt in het areaal:kustwater engrote rivieren Noord- en Oostzee, in Nederlands kustwater
zeeralgemeenookindegroterivieren.Openbijhet
NCP bevinden zich belangrijke paaigronden met
hoge dichtheden in de winter en is dan ook in
aanzienlijke hoeveelheden aan te treffen voor de
westkust van Denemarken en in het Kattegat. In
anderedelenvan deNoordzeeisbotvrijwelafwezig,
'szomersmigratienaarvoedselgebieden indekustengetijdenzone.36% vandeindeNoordzeegevangen bot werd gevangen op het NCP
Biotoop: katadroom, pelagofiel, spieringzone, barbeelzone
Specifieke eisen: aangepast aan getijdegebied,
zand- en modderbodems

3.5 Zeezoogdieren (Mammalia; Cetacea)
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Dwergvinvis
Balaenoptera acutorostrata
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Verspreidingsgebied: cosmopoliet
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5 %
Zwaartepunt in het areaal: in Europa voornamelijk
West-lerland, Noord-Schotland, Fär Öer, WestNoorwegen
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Biotoop:doorgaans uitdekust,foerageert ingebiedenmet opwellend water
Specifieke eisen:heeft eengroter aandeelvis inhet
voedselpakket dananderevinvissen
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Bruinvis
Phocoena phocoena
Verspreidingsgebied: Noord-Atlantisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt inhetareaal: in Europa voornamelijk
West-lerland,Noord-Schotland enFärÖer
Biotoop: kustwateren,maar indewinter ookverder
uitdekust
Specifieke eisen:voedt zich meteengrote variatie
aanvissoortenenookkreeftachtigen eninktvissen
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Gewone dolfijn
Delphinus delphinus

/ \ / r L^JffJ'
Verspreidingsgebied:cosmopoliet,ingematigdeen
tropische wateren
Ligging Nederland:subcentraal
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Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt inhetareaal:Atlantische Oceaanten
westenvanSpanjeenMarokko,D.d.ponticusinde
ZwarteZee,anderesubspeciesbijAfrikaenAustralië
Biotoop: pelagisch,maarookaandekust
Specifieke eisen:indeoceaan bijrelatieve ondiepten,voedtzichmetallerleivissoorten
Tuimelaar
Tursiops truncatus
Verspreidingsgebied: cosmopoliet
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt in het areaal: in Europa voornamelijk
West-lerland,Noordwest-Schotland,Wales,CapFinistère
Biotoop: kustwateren
Specifieke eisen:voedt zich meteengrote variatie
aanvissoorten eninktvissen
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Witflankdolfijn
Lagenorhynchus acutus
« f d l * ' \

Verspreidingsgebied: Noord-Atlantisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:10%
Zwaartepunt in het areaal: in Europa voornamelijk
Noord-Schotland, FärÖer
Biotoop:voornamelijk kustwateren,ook oceanisch
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Specifieke eisen:voedt zich met een grote variatie
aanvissoorten, inktvissen en gammariden

Witsnuitdolfijn
Lagenorhynchus albirostris
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Verspreidingsgebied: Noord-Atlantisch
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10%
Zwaartepunt in het areaal: in Europa voornamelijk
West-lerland,Noord-Schotland, Fär öer
Biotoop: kustwateren, maarook oceanisch
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Specifieke eisen:voedt zich met een grote variatie
aanvissoorten,inktvissen enbentische kreeftachtigen

Zwaardwalvis
Orcinus orca
Verspreidingsgebied: cosmopoliet
«Cïl
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Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5%
Zwaartepunt in het areaal: in Europa voornamelijk
West-lerland, Noord-Schotland, Fär Öer, WestNoorwegen
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Biotoop:kustwatereninvoorjaar enzomer,off-shoreinherfst enwinter
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Specifiekeeisen:Voedtzichmetvissoorten,vogels,
zeezoogdieren en zeeschildpadden
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Griend
Globicephala melaena

[ V^\-

Verspreidingsgebied:cosmopoliet,ingematigdeklimaatszone
Ligging Nederland: subcentraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%

•S—AT\ y%^

Zwaartepunt in het areaal: in Europa voornamelijk
West-lerland, Noord-Schotland, Fär Öer, WestNoorwegen
Biotoop:voornamelijk off-shore

\\

Tfc' «

Iƒ

J IS

Specifieke eisen: voedt zich voornamelijk met pijlinktvissen,maar ook metvelevissoorten

^MT^J?

Grijze dolfijn
Grampus griseus
Verspreidingsgebied:cosmopoliet,ingematigdeen
tropische wateren
Ligging Nederland: submarginaal
Westeuropees oppervlakte-aandeel:5%
Zwaartepunt in het areaal: in Europa voornamelijk
West-lerland, Noordwest-Schotland
Biotoop:voornamelijk kustwateren
Specifieke eisen:voedt zich vooral met pijlinktvissen, maar soms ookvis(Gadus)

*

XSf^VT»

Gewone spitsdolfijn
Mesoplodon bidens

{\AV^
*c*\~*\

Verspreidingsgebied: Noord-Atlantisch
Ligging Nederland:centraal
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15%
Zwaartepunt in het areaal: Oostelijke Atlantische
Oceaan
Biotoop: pelagisch indiepwater
Specifieke eisen: voedt zich met pijlinktvissen en
somsvis

[/

JW^

^Hr^l
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4. SOORTEN WAARVOOR NEDERLAND INTERNATIONAAL GEZIEN
BELANGRIJK IS

4.1. Klassen en criteria
Gegeven de definities van centraal, subcentraal, submarginaal en marginaal
endedefinitievanWest-Europa (paragraaf 2.1.),wordt nuanaloogaandeelI
(Siepeletal.1993)gedefinieerdwelkdeelvaneensoortsareaalinWest-Europa
moetliggenenwatdepositievanNederlanddaarinmoetzijn,wildesoorteen
I-soortworden, l-soorten zijn soorten waarvoor Nederland internationaal gezien belangrijk is en waarvoor Nederland een speciale verantwoordelijkheid
heeft voor het soortsbehoud. Hier worden drie klassen (l-lll) met steeds
scherper gestelde criteriagepresenteerd:
I. Nederland (ofhetNCP)ligtcentraalinhetverspreidingsgebiedvandesoort
enminstens 10%vanhetsoortsareaal ligtinWest-Europa;ofNederland(of
het NCP) ligt subcentraal in het verspreidingsgebied van de soort en
minstens 25%van het verspreidingsgebied ligt inWest-Europa; of Nederland(ofhetNCP)ligtsubmarginaalinhetverspreidingsgebiedvandesoort
enminstens 50%vanhetsoortsareaal ligt inWest-Europa;
II. Nederland (ofhetNCP)ligtcentraalinhetverspreidingsgebiedvandesoort
enminstens25%vanhetsoortsareaalligtinWest-Europa;ofNederland (of
het NCP) ligt subcentraal in het verspreidingsgebied van de soort en
minstens50%vanhetverspreidingsgebied ligt inWest-Europa en
III. Nederland (ofhetNCP)ligtcentraalinhetverspreidingsgebiedvandesoort
enminstens 50%van hetsoortsareaal ligt inWest-Europa.
Vandegepresenteerde 272soortenvoldoen er97aandecriteriavanklasseI,
65soortenaandecriteriavanklasseIIen30soortenaandecriteriavanklasse
III. Vande libellenvoldoen slechts drie vande 69 soorten aande criteria van
klasseIengeenenkelesoortaandievandeandereklassen.Vandezeezoogdierenvoldoet slechts éénaandecriteriavanklasseI.
Tabel 1geeft eenoverzicht van het aantal soorten perdiergroep dat voldoet
aan de criteria van de klassen I, II en III. Intabel 3 staan de namen van de
soortendievoldoenaande criteriavanklassen IIof III.
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Tabel1. OverzichtvanhetaantalI-soortenper diergroep volgens de criteria vande klassen I,
II,ofIII.

klassen

I

II

III

Totaal aantal
soorten

Libellen
Kreeftachtigen
Stekelhuidigen
Vissen
Zeezoogdieren

3
24
10
59
1

20
6
39
-

9
21
-

69
52
15
126
10

Totaal

97

65

30

272

soortgroep
i

Tabel2. Overzichtvanhetaandeel (in%)vande biotopen per klasse vanI-soortenenhettotaal
aantalsoorten voorhetzoetewater-n (zoetwater)-enzoutewater-n (zoutwater),waarop
depercentages betrekking hebben.
klassen
biotoop

I

zoetwater
spieringzone
brasemzone
barbeel-, vlagzalmen forelzone
n (zoetwater)
zoutwater
ondiepe (kust-)wateren
continentaal plat')
n (zoutwater)

II

III

14
50

-

-

36
14

100
3

100
1

36
83
83

40
89
62

45
93
29

*) inclusief ondiepe kustwateren
4.2. Relatie vande I-soortenmet biotopen
Intabel2iseeneenvoudigeindelingvanbiotooptypenvoorzoetenzoutwater
gegeven. DeI-soortenuitde drie eerder gedefinieerde klassenzijnover deze
biotopen verdeeld. In het zoete water zijn met name de (snel)stromende
heldere waterlopen van belang voor de I-soorten uit klasse II en III. In het
mariene milieu isvooral het ondiepe water van belang:de directe kuststrook
metestuaria(Waddenzee,Delta),maarookinruimerezinhetgehelecontinen-

106

IBN-rapport023

taalplat(tot200mdiep).Dehiergepresenteerdeeenvoudige biotopenindeling
wordtnietgerelateerdaandeindelinginnatuurdoeltypenzoalsindeelI(Siepel
etal. 1993).Uitdeomschrijvingvandenatuurdoeltypenkanweldirectafgeleid
worden ofde hiergehanteerde biotopendaarin passen of niet.
Intabel 3 worden de I-soorten uit de klassen II en III gepresenteerd. Van de
kreeftachtigen en stekelhuidigen wordt zowel de wetenschappelijke als de
Nederlandsenaamgegeven(nietallesoortenhebbeneenNederlandsenaam),
vandevissenwordt alleende Nederlandse naamgegeven.
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Tabel3. Soortendie voldoen aande criteria voorI-soortvolgens klasseII,ofIII(*). ** betekent
dat Nederland centraal in het areaal van de soort ligt en minstens 75% van het
verspreidingsareaal in West-Europa ligt.
Kreeftachtigen
Hippolyte varians
Crangon allmani * <
Galathea

intermedia

Ebalia tumefacta "
(gladde kiezelkrab)
Macropodia
rostrata
(gewone hooiwagenkrab)
Corystes cassivelaunus
(helmkrab)
Cancer pagurus
(noordzeekrab)
Liocarcinus pusillus *
(kleine zwemkrab)
Liocarcinus marmoreus
(gemarmerde zwemkrab)
Necora puber
(fluwelen zwemkrab)
Stekelhuidigen
Luidia sar si
Asterias rubens
(gewone zeester)
Psammechinus miliaris
(gewone zeeappel)
Vissen
beekprik
elft *
barbeel
heek
wijting *
steenbolk
vijfdradige meun *
driedradige meun *
vierdradige meun *
adderzeenaald *
kleine wormzeenaald
groene zeedonderpad *
slakdolf
zandspiering *
makreel
dikkopje
rasterpitvis
dwergbot *
schar * *
schol *

Pandalina brevirostris
(brakwatersteurkrab)
Nephrops norvegicus
(noorse kreeft)
Ebalia cranchii *
(kleine kiezelkrab)
Ebalia tuberosa *
(ruwe kiezelkrab)
Macropodia
tenuirostris
(grote hooiwagenkrab)
Thia scutellata **
(nagelkrab)
Liocarcinus arcuatus
(gewimperde zwemkrab)
Liocarcinus depurator
(blauwpootzwemkrab)
Liocarcinus holsatus * *
(gewone zwemkrab)
Pinnotheres pisum *
(erwtenkrabbetje)

Astropecten
irregularis
(kamster)
Ophiura texturata
(gewone slangster)
Cucumaria elongata
(vijfribbige zeeblaas)

hondshaai
haring
spiering *
schelvis
pollak *
dwergbolk *
noorse meun * *
leng *
geep
kleine zeenaald * *
zeedonderpad
harnasmannetje *
noorse zandspiering
smelt
brakwatergrondel *
pitvis
puitaal
gevlekte griet * *
tongschar * *
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5. DISCUSSIE

Degehanteerdedefinities betreffende deareaalpositievoor soortsarealenvan
zoetwatersoorten komen overeen met die van terrestrische soorten, voor
kanttekeningen die bij deze definities zijn te plaatsen, wordt verwezen nair
Siepel eral.(1993).Voor de marienefauna geldt deels hetzelfde bezwaar als
voor deterrestrische fauna bijde definitievanhet NCP centraal inhetareaal,
waarbij in dit geval de oostgrens vanwege de grote landmassa moeilijk te
trekken is. In dit rapport is gekozen voor voorkomen in de Oostzee en het
Kattegat, noordelijkeNoordzee,IerseZeeenAtlantischeOceaan,hetKanaal,
als hetvoorkomem indevierwindrichtingen.Vooralde oostgrens isdoor het
lagerezoutgehalte aldaar aandiscussie onderhevig, maar bijgebrek aaneen
beteralternatief aangehouden.
DedefinitievanWest-Europa voor de marienefauna omvatde geheleNoordzee, het Kattegat, de IerseZee, het Kanaal ende Franse westkust tot aan de
GolfvanBiskaje. Dezedefinitie omvatdus hetgrootste deelvan hetcontinentaalplatvandenoordoostelijkeAtlantischeOceaan.Hetisdusnietverwonderlijk dat het grootste deel van de mariene I-soorten soorten zijn van ondiep
water,endatsoortendieook indediepzeevoorkomen,ampereenrolspelen.
Deze laatste hebben vaak een geringe verspreiding in de Noordzee (het
criterium centraal wordt dan niet gehaald) en een grote verspreiding op de
Atlantische Oceaan (het relatieve aandeel West-Europa blijft te klein). Deze
verklaringvanhetgroteaantalsoortenuitdeondiepezeeënonderdeI-soorten
ontkracht niet dewaarde vande I-soort, maarwijst juist op het levensbelang
vandeNoordzee voor eengroot aantalvissoorten.
Vandetotaal971-soortenvanklasseIisdepositievanhetareaalvan10soorten
subcentraal enhunWesteuropese oppervlakte aandeel groter dan25% (voor
7soortengroter dan50%).Geenenkele soort haddeareaalpositie submarginaaleneenWesteuropees oppervlakte aandeelgroter dan50%.
Debiotopenvandemarienefaunazijnvoordemeestesoortenslechtsglobaal
bekend. Voor deze soorten is het moeilijk een relatie te leggen met de
natuurdoeltypenenFysich-Geografische Regio's(FGR's,werkdocument Nota
Ecosysteemvisies Ecologische Hoofdstructuur, IKC-NBLF). Het is onbekend
voorwelkesoortendegetijdewerkingvanbelangisenofafgeslotenzeearmen
(FGR 7) een rolvan betekenis voor deze soorten spelen. De Noordzee (FGR
9) ende getijdegebieden (FGR 8) spelen zeker een rol,met namede natuurdoeltypen: 'frontzone', 'ondiepe erosiezone', 'ondiepe zandige kustzone' en
'ondiepe grintzone' en het natuurdoeltype 'polyhalien getijdegebied metgradiënten naar zoet water' voor de mariene kustsoorten en het natuurdoeltype
'zoet getijdegebied'voor dezoetwatersoorten uitde spieringzone.
De biotopenvandeI-soortenuit het zoetewater komen invrijwel alle fysisch
geografische regio's ineenofanderevormvoor. Deondiepe (snel)stromende
beekjes (barbeel-vlagzalm- en forelzone) zullen grotendeels beperkt zijn tot
het heuvelland (FGR 1) ende hogerezandgronden (FGR2). De brasemzone
met deverschillende types zal het accent hebben in het rivierengebied (FGR
3) enhet laagveengebied (FGR4).
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SAMENVATTING

AandeinternationalebetekenisvanNederlandvoordeaquatischefaunawordt
inhoud gegeven door de selectie van I-soorten indrie klassen. I-soorten zijn
soorten met Nederland of hetNederlands Continentaal Plat (NCP) centraal in
hetareaal en meer dan 10%van het areaal inWest-Europa; of Nederland (of
het NCP) subcentraal in het areaal en meer dan 25% van het areaal in
West-Europa; of Nederland (of het NCP) submarginaal enmeerdan50%van
hetareaal inWest-Europa (klasse I); of soorten met Nederland (of het NCP)
centraal in het areaal en meer dan 25% van het areaal in West-Europa; of
Nederland (of het NCP) subcentraal in het areaal en meer dan 50%van het
areaal in West-Europa (klasse II); of soorten met Nederland (of het NCP)
centraal inhetareaalenmeerdan50%vanhetareaal inWest-Europa (klasse
III). Nederland (of het NCP) centraal inhetareaalwilzeggendat het soortsareaalzichvanuitNederland(ofhetNCP)gezieninallewindrichtingen uitstrekt,
subcentraalvanuit Nederland indriewindrichtingen, submarginaal intwee en
marginaal inslechtséénwindrichting.West-Europa isvoorde zoetwaterfauna
gedefinieerdalsdeoppervlaktevanDenemarken,Duitsland,Frankrijk,België,
Luxemburg,Nederland,Groot BrittanniëenIerlandtezamen,voordezoutwaterfauna het gebiedtenoostenvan 10°WL,tenwesten vande Odermonding,
tenzuidenvan60°NB enten noordenvande Spaanse noordkust. DeaquatischeI-soortenzijngeselecteerd uitdelibellen,kreeftachtigengroterdan5cm,
stekelhuidigen,vissenenzeezoogdieren,omdatvandezegroepenook buiten
Nederland voldoende en betrouwbare gegevens beschikbaar zijn. Van de
gepresenteerde 272 soorten voldoen er 97 aan de criteria van klasse I, 65
soorten aande criteriavan klasse II en30 soortenaande criteria van klasse
III. DemarieneI-soortenzijnvooraltevinden indeondiepe delenvandezee;
de kustzone, ondieptes, of voor vrijwel alle soorten het continentaal plat
(fysisch-geografische regio'sGetijdegebiedenNoordzee).DeI-soortenuithet
zoetewater komendeelsvooralvoor inde heldere (snel)stromendebovenlopenvan beken,endeels inde brasemzone (stilstaand of langzaamstromend
water). De zoetwaterbiotopen zijn herkenbaar als onderdelen van natuurdoeltypen in de fysisch geografische regio's Heuvelland, Hogere Zandgronden, Rivierengebied enLaagveengebied.
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