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Inleiding
In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier en kunnen vissen weer van
zee naar de rivier en terug trekken. In het kader van het
Droomfondsproject Haringvliet werken het Wereld Natuur Fonds, ARK
Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten en Sportvisserij Nederland aan
het herstel van een gezonde trekvisstand in en om het Haringvliet.
In dit rapport is de actuele kennis over eisen van 17 trekvissoorten van
het Haringvliet en de Voordelta en hun trekgedrag verzameld met behulp
van literatuuronderzoek. Deze informatie is bedoeld om de knelpunten en
de potentie van maatregelen voor trekvissen in het Haringvliet en de
Voordelta in beeld te brengen en te onderbouwen.
De vissoorten waar het om gaat zijn: Atlantische Haring, Atlantische
Zalm, bot, brakwatergrondel, driedoornige stekelbaars, dunlipharder, elft,
Europese aal of paling, Europese Steur, fint, houting, rivierprik, spiering,
sprot, zeebaars, zeeforel en zeeprik.
De informatie over de soorten is uitgewerkt in factsheets die zijn
opgesteld als tabellen. De informatie betreft de volgende thema’s: life
history, migratiekarakteristieken en habitateisen in de verschillende
levensstadia ei/ larve, juveniel en adult. Daarnaast is informatie
opgenomen over het oorspronkelijk verspreidingsgebied en de huidige
abundantie van de soorten.
Dit rapport heeft gediend als basis voor het opstellen van de
Vismigratiekalender Haringvliet (Reeze et al., 2016a) en het rapport:
Stromen Vis. Trekvissen en migratiekalender van Haringvliet en Voordelta
(Reeze et al., 2016b).
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Clupea harengus
Atlantische haring
KENMERK
voortplantingsperiode (mnd)
Life history
duur larvale periode
duur juveniele periode

Migratie

levensduur
Stromingsgilde
eur/reo/lim
Bijzonderheden
type migratie
ana/kata/potamo/
positie waterkolom
selectief getijdetransport of actieve migratie
bijzonderheden

afhankelijk van het ras in de herfst of in de winter (of het voorjaar) -algemeen van september-januari
ca. half jaar
2 tot 4 jaar, ongeveer 1,5 - 2 jaar in de kraamkamers, daarna naar het diepe water waar ze zich uiteindelijk
samenvoegen met de adulten
tot ca. 20 jaar, in de praktijk worden de meeste haringen niet ouder dan ongeveer 7 jaar

marien juveniel
pelagisch, 's nachts bij het oppervlak, overdag diep, paai demersaal
larven selectief getijdetransport volgens Winter et al 2014; actieve migratie volgens Kemper, 2007 (adult?)
per populatie migreren de vissen gedurende het jaar in een driehoekig patroon: van de paaigebieden, naar de
voedingsgronden en de overwinteringgebieden. Profiteert van verlengd spuibeheer
mei tot juni
juni tot juli

periode stroomopwaartse migratie
periode stroomafwaartse migratie
dag/nacht migratie
afstand (km)
enkele honderden km's ?
zwemcapaciteit
kruissnelheid ca. 1,5 m/s (4 km/u), larve sprintsnelheid 6 cm/s
belang van zoet-zout gradiënt stroomopwaarts
waarschijnlijk wel
belang van zoet-zout gradiënt stroomafwaarts
homing ja/nee
ja, oude paaigebieden worden na overbevissing niet snel opnieuw ontdekt
type (rivier, zee, beek, meer…)
voortpl./ei/larve
op zee, larven gaan richting estuaria-kustwateren
Habitats
juveniel
opgroeigebieden in kustwateren en estuaria, later trek naar dieper water/zee
adult
op zee
stroomsnelheid (m/s) voortpl./ei/larve
geen informatie
juveniel
geen informatie
adult
geen informatie
diepte (m)
voortpl./ei/larve
voortplanting 15-40 tot soms 200 m
juveniel
geen informatie
adult
tot 200 m
substraat
voortpl./ei/larve
voorplanting demersaal boven grof zand, grind, schelpen, kleine stenen, roodalgen en zeegras
juveniel
nvt
adult
nvt
beschutting
voortpl./ei/larve
bodem
juveniel
school
adult
school
voedsel
larve
microzoöplankton, roeipootkreeftjes, diatomeeën
juveniel
plankton, roeipootkreetjes, krill, vlokreefjes, jonge zandspiering, manteldiertjes, vissen eitjes
adult
roeipootkreeftjes, aasgarnalen, visseneitjes, kleine vissen, molluscen, etc., evt. fytoplankton
temperatuur
voortpl./ei/larve
paai 3 tot 12°C, eistadium verdraagt temp tot 19°C
juveniel
nvt
adult
2 tot 25°C
zouttolerantie
voortpl./ei/larve
2 tot 35 ‰
juveniel
adult
een groot deel van de kusten van Europa, Noordzee; vroeger paai Zuiderzeeharing in Zuiderzee, opgroeigebieden in
Oorspronkelijke verspreiding
fluctuerend, nu een goede stand
Abundantie Nederland
Literatuur
Breve, 2006; Hovenkamp & Van der Veer, 1993; http://www.ices.dk/explore-us/projects/EU-RFP/EU%20Repository/ICES%20FIshMap/ICES%20FishMap%20species
%20factsheet-herring.pdf; Korringa, 1936: Quak et al., 2012; Vriese, 1996; Winter et al. 2014
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Salmo salar
Atlantische zalm
KENMERK
voortplantingsperiode (mnd)
Life history
duur larvale periode
duur juveniele periode
levensduur
Stromingsgilde
eur/reo/lim
Bijzonderheden
type migratie
ana/kata/potamo/
Migratie
positie waterkolom
selectief getijdetransport of actieve migratie
bijzonderheden
periode stroomopwaartse migratie
periode stroomafwaartse migratie
dag/nacht migratie
afstand (km)
zwemcapaciteit
belang van zoet-zout gradiënt stroomopwaarts
belang van zoet-zout gradiënt stroomafwaarts

Habitats

homing ja/nee
type (rivier, zee, beek, meer…)
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
stroomsnelheid (m/s) voortpl./ei/larve
juveniel
adult
diepte (m)
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
substraat
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
beschutting
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
voedsel
larve
juveniel
adult
temperatuur
voortpl./ei/larve
juveniel

zouttolerantie

adult
voortpl./ei/larve
juveniel
adult

Oorspronkelijke verspreiding
Abundantie Nederland
Literatuur: De Laak, 2007; FishBase; Winter et al. 2014, Winter, 2009

nov-dec
enkele maanden?
1-3 jaar op de rivier, 1-3 jaar op zee
tot maximaal 13 jaar
reofiel (obligaat)
homing naar geboorterivier
anadroom
pelagisch
actieve migratie
prikkels stroomafwaartse migratie: temperatuur en/of stijgende waterafvoer, stroomopwaartse migratie: hoge afvoer
gehele jaar met een piek tussen juni en aug
april -mei (februari - maart van minder belang)
smolts meest in de nacht (maar variabel); intrek overdag? Volgens sommige auteurs 'snachts (hoog water)
14-26 km/dag, totaal >1000 km; de Boer, 2001: 1800 tot 5000, smolt 5-20 km/dag
theoretisch 4,0 tot 7,8 m/s
niet groot
smolt heeft wel enige tijd nodig om zich fysiologisch aan te passen, maar als ze eenmaal ver genoeg ontwikkeld zijn
kunnen ze zich snel aanpassen aan zeewater.
ja
(trekkend naar) snelstromende bovenlopen van rivieren
rivier
zee
0,3 tot 0,8
0,05 tot 0,25
tot 2
0,2 tot 0,7
0,2 tot 0,9
tot 5
grind
zand, grind, stenen
nvt
grind, stenen
grind, stenen, obstakels, diepe kommen, holle oever, overhangende vegetatie, boomwortels
diepe kommen ?
plantaardig/dierlijk plankton
insecten, vis (jonge haring), garnalen
vis, tijdens de migratie het zoete water op wordt niet gegeten
intrek 3 tot 20 °C, eitjes optimaal 1,5-9°C
optima voor parr 16-20°C, voor smolt 14 tot 18°C (letaal 23-26°C), voor postsmolt 13-14°C
voorkeurstemperatuur intrek zee 8°C
optimaal, 18 tot 22 °C (28°C letaal)
eitjes/larven nog geen zouttolerantie
tolerantie neemt toe bij migrerende smolt, smolts van 12-15 cm kunnen binnen 24 uur aanpassen aan zeewater
tolerant voor zeewater
de Oeral, in Scandinavië, IJsland, Oostzee, Botnische Golf, Noordzee naar het zuiden tot Portugal en naar het westen
tot Ierland
zeldzaam
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Bot
KENMERK
Life history

Platichthys flesus

februari tot mei
ca. 1 maand
2 tot 4 jaar
ca. 15/16 jaar
eurytoop
metamorfose van rondvis naar platvis
katadroom (of estuarien resident)
Migratie
benthisch
juvenielen selectief getijdetransport (bij opkomende tij), grotere botten ook actief
profiteert van verlengd spuibeheer
april/mei tot juni/juli
september- november / december-februari
voornamelijk overdag, maar ook wel 's nachts
150-250
gering (juvenielen), Ucrit 0,3 m/s (vissen van 5 cm)
ja, ook als habitat (bij abrupte zoet-zout overgangen kwetsbaar voor waterkwaliteit)
geen informatie
ja
voortplanting op zee
Habitats
ondiep kustwater, intrek naar het zoete water, soms tot ver op de rivieren
foerageergebieden in de kustzone, voor de voortplanting trek naar zee
geen informatie
geen informatie
geen informatie
20-50 m
0 tot 3 meter, foerageren ondiepere platen, winter diepere geulen
tot 50 - 100m
nvt
zand, klei, slik?
zand, klei, slik
geen
bodem
bodem
zoöplankton
onder de 5 cm planktivoor, daarna: ongewervelden
ongewervelen en vis
geen informatie
intrek 6-9 tot 21°C
maximum 28°C
eitjes minimaal 10 mg/l (anders zinken ze)
voorkeur voor zoet water
zoet - tot zeewater
langs de hele kust van Europa
Verspreiding
algemeen
Abundantie
Literatuur: DE Boer, 2001; Hovenkamp & Van der Veer, 1993; Jager, 1999, Jager, 2009; Kroon, 2009; Quak et al., 2012; Rasmussen, 2005; Winter et al., 2014
voortplantingsperiode (mnd)
duur larvale periode
duur juveniele periode
levensduur
Stromingsgilde
eur/reo/lim
Bijzonderheden
type migratie
ana/kata/potamo/
positie waterkolom
selectief getijdetransport of actieve migratie
bijzonderheden
periode stroomopwaartse migratie
periode stroomafwaartse migratie
dag/nacht migratie
afstand (km)
zwemcapaciteit
belang van zoet-zout gradiënt stroomopwaarts
belang van zoet-zout gradiënt stroomafwaarts
homing
type (rivier, zee, beek, meer…)
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
stroomsnelheid (m/s) voortpl./ei/larve
juveniel
adult
diepte (m)
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
substraat
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
beschutting
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
voedsel
larve
juveniel
adult
temperatuur
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
zouttolerantie
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
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Pomatoschistus microps
Brakwatergrondel
KENMERK
voortplantingsperiode (mnd)
Life history
duur larvale periode
duur juveniele periode
levensduur
Stromingsgilde
eur/reo/lim
Bijzonderheden
type migratie
ana/kata/potamo/
Migratie
positie waterkolom
selectief getijdetransport of actieve migratie
bijzonderheden
periode stroomopwaartse migratie
periode stroomafwaartse migratie
dag/nacht migratie
afstand (km)
zwemcapaciteit
belang van zoet-zout gradiënt stroomopwaarts
belang van zoet-zout gradiënt stroomafwaarts
homing ja/nee
type (rivier, zee, beek, meer…)
voortpl./ei/larve
Habitats
juveniel
adult
stroomsnelheid (m/s) voortpl./ei/larve
juveniel
adult
diepte (m)
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
substraat
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
beschutting
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
voedsel
larve
juveniel
adult
temperatuur
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
zouttolerantie
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
Oorspronkelijke verspreiding
Abundantie Nederland
Literatuur: http://www.marlin.ac.uk/biotic/browse.php?sp=4141; Gysels

februari/april tot september
2 tot 10 dagen, Gysels et al. 2004: 6-9 weken
< 1 jaar
1 tot 2 jaar
nvt
mannetje bewaakt de eitjes, ingraven in de bodem bij laag water
amfidroom (estuarien resident)
benthisch/demersaal, larven pelagisch
selectief getijdetransport
Fishbase: juvenielen late zomer, Jones& Miller, 1966: voorjaar
Jones & Miller, 1966: in de winter (temp <5°C ) zeewaartse migratie
geen informatie
1- 10 km
gering
waarschijnlijk wel want leefgebied
waarschijnlijk wel want leefgebied
geen informatie
vermoedelijk kustwateren, want ondiep water nodig
trekken naar het zoete water om te foerageren
zoet, brak of zeewater
geen informatie
geen informatie
geen informatie
ondiep water
geen informatie
tot 11/12 meter, meestal < 1m
voortplanting: eitjes in schelpen, onder stenen, of waterplanten
geen informatie
zand- en modderbodem, stenen
geen informatie
geen informatie
ingraven in de bodem
geen informatie
geen informatie
ongewervelde bodemdieren
paai bij 10 tot 20°C
geen informatie
8 tot 24°C, goed bestand tegen schommelingen, als <5°C trek naar zee
≥ 5 psu (= ≥ 5 g/l?)
waarschijnlijk zoet- zeewater
goed bestand tegen schommelingen in zoutgehalte, voorkeur voor lagere zoutgehaltes
kustgebieden van Europa tot aan Senegal
algemeen?
et al. 2014; Jones & Miller, 1996 (abstract); www.fishbase.org
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Gasterosteus aculeatus
Driedoornige stekelbaars
KENMERK
voortplantingsperiode (mnd)
Life history
duur larvale periode
duur juveniele periode
levensduur
Stromingsgilde
eur/reo/lim
Bijzonderheden
type migratie
ana/kata/potamo/
Migratie
positie waterkolom
selectief getijdetransport of actieve migratie
bijzonderheden
periode stroomopwaartse migratie
periode stroomafwaartse migratie
dag/nacht migratie
afstand (km)
zwemcapaciteit
belang van zoet-zout gradiënt stroomopwaarts
belang van zoet-zout gradiënt stroomafwaarts
homing ja/nee
type (rivier, zee, beek, meer…)
voortpl./ei/larve
Habitats
juveniel
adult
stroomsnelheid (m/s) voortpl./ei/larve
juveniel
adult
diepte (m)
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
substraat
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
beschutting
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
voedsel
larve
juveniel
adult
temperatuur
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
zouttolerantie
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
Oorspronkelijke verspreiding
Abundantie Nederland
Literatuur: Van Emmerik & De Nie, 2006; Van Iterson, 1994

maart tot juli
geen informatie
half jaar
meest 14 maanden tot 2 jaar, groot deel sterft na de paai
eurytoop
eitjes worden afgezet in nestje dat door het mannetje wordt bewaakt
anadroom, maar ook niet trekkende vormen in zoet, brak of zout water
pelagisch
Selectief getijden transport, gevolgd door actieve stroom opwaartse migratie o.i.v. toenemende hormoon (thyroxine)
productie door de schildklier in het voorjaar (opkomend tij, hoog water)
veel intrek bij schutten spuisluizen
februari / april tot mei
vanaf juli tot september
geen informatie
30 tot 200
gering, Ucrit maximaal 0,2 m/s met een sprint maximum van 0,7-0,9 m/s
niet groot
niet groot
geen informatie
zoet water, benedenstroomse deel van rivier
zoet water, benedenstroomse deel van rivier, trekken naar zee of naar dieper, groot water
estuaria, kustzone
geen informatie
geen informatie
ca. 0,2 m/s
geen informatie
geen informatie
geen informatie
zand of modderbodems en afwisselende vegetatiebedekking
scholen
geen informatie
voortplanting: nestkuiltje van draadwieren en zandkorrels
geen informatie
geen informatie
watervlooien
watervlooien
kleine ongewervelden, visbroed
intrek bij 4 tot 20°C, paai 0,5 tot 15°C, eitjes maximum ca.. 20 °C, minimum > 5,6 °C
geen informatie
intrek 4-20°C, optimaal 16°C, 50% sterfte boven 26°C
geen informatie
geen informatie
geen informatie
circumpolair, tussen de 35e en 70e breedtegraad, maar niet in Afrika
algemeen
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Dunlipharder
KENMERK
Life history

Liza ramada

voortplantingsperiode (mnd)
onzeker, mogelijk variabel*
duur larvale periode
geen informatie
duur juveniele periode
9 tot 11 jaar (Noordzee)
levensduur
meestal 8 tot 12 jaar
Stromingsgilde
eur/reo/lim
eurytoop?
Bijzonderheden
vermoedelijk wordt ook in de Noordzee en Waddenzee gepaaid
type migratie
ana/kata/potamo/
katadroom
Migratie
positie waterkolom
pelagisch
selectief getijdetransport of actieve migratie
juveniel selectief getijdentransport, adult: actieve migratie
bijzonderheden
belang van zoet-zout migratie niet groot
periode stroomopwaartse migratie
larven februari tot juli, adulten jaarlijks maart tot mei
adulten oktober tot november
periode stroomafwaartse migratie
dunlip dag
dag/nacht migratie
geen informatie
afstand (km)
geen informatie
zwemcapaciteit
belang van zoet-zout gradiënt stroomopwaarts
geen informatie
belang van zoet-zout gradiënt stroomafwaarts
geen informatie
homing ja/nee
geen informatie
type (rivier, zee, beek, meer…)
voortpl./ei/larve
voortplanting op zee bij de kust, eitjes ontwikkelen op zee
Habitats
juveniel
litorale zone estuarium
adult
zee, estuaria en benedenloop rivieren, adulten trekken stroomopwaarts en stroomafwaarts
stroomsnelheid (m/s) voortpl./ei/larve
juveniel
0,2 tot 0.25 m/s (vis van 5 cm)
adult
kruissnelheid 4 – 5 lichaamslengten/s, maximaal 10 lichaamslengten/s
diepte (m)
voortpl./ei/larve
geen informatie
juveniel
adult
substraat
voortpl./ei/larve
voortplanting op open water
juveniel
adult
beschutting
voortpl./ei/larve
geen informatie
juveniel
scholen
adult
voedsel
larve
zoöplankton
juveniel
zoöplankton, later benthos en plantaardig materiaal
adult
epifytische algen, detritus, plankton en benthos, eitjes en larven
temperatuur
voortpl./ei/larve
geen informatie
juveniel
adult
8 tot 24/37°C, trek naar de kust vanaf 14°C
zouttolerantie
voortpl./ei/larve
larven <45‰
juveniel
in ieder geval van 15 tot 0‰
adult
hoge tolerantie van zout tot zoet
kustgebieden van Europa, plus Marokko en de Zwarte Zee
Oorspronkelijke verspreiding
Abundantie Nederland
Literatuur: Claridge & Potter, 1985; Harrison, 2003; Transcart et al. 2012; Van der Hammen et al. 2010; www.fishbase.org
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Elft
KENMERK
Life history

Migratie

Alosa alsoa
voortplantingsperiode (mnd)
duur larvale periode
duur juveniele periode
levensduur
Stromingsgilde
eur/reo/lim
Bijzonderheden
type migratie
ana/kata/potamo/
positie waterkolom
selectief getijdetransport of actieve migratie
bijzonderheden
periode stroomopwaartse migratie
periode stroomafwaartse migratie

mei tot juni
enkele maanden
3 tot 7 jaar
8 - 9 jaar
reofiel
anadroom
pelagisch
niet zeker, maar lijkt op selectief getijdetransport (hoog water, springtij)
specifieke eisen aan vispassages, getijdeneisen juvenielen
maart/april tot juni, piek in mei
juvenielen in augustus tot najaar naar het estuarium, oktober tot februari (piek december) naar zee (of pas een jaar
later)

dag/nacht migratie
De Boer, 2001 nacht, De Laak, 2009 : meest dag, volgens Winter et al. 2014 niet bekend. andere Alosa dag en nacht
afstand (km)
200 tot 700
zwemcapaciteit
sprint, gemiddeld 3,5 m/s, maximaal 5,8 m/s
belang van zoet-zout gradiënt stroomopwaarts
groot
belang van zoet-zout gradiënt stroomafwaarts
groot
homing ja/nee
een bepaalde graad van homing
type (rivier, zee, beek, meer…)
voortpl./ei/larve
rivier
Habitats
juveniel
trekt van de rivier naar het estuarium en 1 tot 2 jaar later naar zee
adult
zee (kustwater), voor de voortplanting trek naar zoet water
stroomsnelheid
voortpl./ei/larve
voortplanting, 0,5 tot 1,5/2 m/s, larven bij gemiddeld 6 cm/s
juveniel
adult
<2 m/s, vispassage <1,5 m/s
diepte (m)
voortpl./ei/larve
voortplanting 0,3/0,5 tot 1,5/3 meter, larven 0,1 tot 2 m
juveniel
adult
10 tot 150 m op zee (kustwateren), De Laak vrij diep tot 300m
substraat
voortpl./ei/larve
paai boven grindbanken, zand, stenen
juveniel
niet van belang (pelagisch)
adult
beschutting
voortpl./ei/larve
eitjes tussen grind, een deel drift met de stroom mee, larven nvt
juveniel
nvt
adult
nvt
voedsel
larve
plankton/ongewervelden
juveniel
plankton/ongewervelden
adult
algen, ongewervelden, (vis), tijdens de migratie in de zoetwaterfase eet de vis niet
temperatuur
voortpl./ei/larve
paaitrek start bij 12°C , paai 15/16 tot 18/19°C, larven 12 tot 26°C, optimaal 17 tot 21°C
juveniel
adult
intrek 10 tot 20°C, optimaal 11 tot 14 °C
zouttolerantie
voortpl./ei/larve
larven kunnen 0 tot 10 g/l en in mindere mate 20 g/l verdragen
juveniel
adult
tot zeewater
het grootste deel van de kusten van Europa
Oorspronkelijke verspreiding
incidenteel aangetroffen (door uitzettingsprogramma Duitsland?)
Abundantie Nederland
Literatuur: Aprahamian et al. 2003; De Laak, 2009; Lochte et al. 2009; Maitland & Hatton-Ellis, 2003
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Acipenser sturio
Europese steur
KENMERK
voortplantingsperiode (mnd)
mei -augustus
Life history
duur larvale periode
3-4 maanden?
duur juveniele periode
2 (tot 4) jaar estuarium, daarna 8- 12 jaar op zee
levensduur
40-50 jaar
Stromingsgilde
eur/reo/lim
reofiel
Bijzonderheden
vrouwtjes paaien eens in de 2 tot 3 jaar (mannetjes elk jaar)
type migratie
ana/kata/potamo/
anadroom
Migratie
positie waterkolom
2-8 m diepte
selectief getijdetransport of actieve migratie
maken gebruik van selectief getijdetransport (vloed, springtij)
bijzonderheden
ook subadulten doen mee met de migratie
periode stroomopwaartse migratie
april tot september, piek in juni-juli
periode stroomafwaartse migratie
najaar
dag/nacht migratie
dag en nacht (mogelijk overdag dieper)
afstand (km)
100 tot >1000 km (Rijn tot 860 km), De Boer, 2001: 220-480
zwemcapaciteit
niet bekend
belang van zoet-zout gradiënt stroomopwaarts
niet bekend
belang van zoet-zout gradiënt stroomafwaarts
belangrijk, opgroeigebied juvenielen, vroege juvenielen geringe zouttolerantie
homing ja/nee
ja
type (rivier, zee, beek, meer…)
voortpl./ei/larve
rivier
Habitats
juveniel
estuarium, zee
adult
zee, migratie naar de rivier
stroomsnelheid (m/s) voortpl./ei/larve
0,5 tot 0,8
juveniel
0,8 tot 1,0
adult
tot 2,2
diepte (m)
voortpl./ei/larve
3 tot 8 m, mogelijk dieper
juveniel
4 tot 8, op zee tot 20 m
adult
op zee 20 tot 50 m soms dieper, stoomopwaartse migratie op de rivier 2- 8 m
substraat
voortpl./ei/larve
paai boven kiezels, larven op zand, kiezels en(tussen) rotsblokken
juveniel
zand, grind
adult
onduidelijk
beschutting
voortpl./ei/larve
voortplanting diepe kommen, grind, stenen
juveniel
grind, stenen - volgens Rochard et al. Minder stromende delen estuarium waar sedimentatie mogelijk is in verband met
adult
op zee - niet bekend
voedsel
larve
algen, watervlooien
juveniel
ongewervelden, vooral borstelwormen
adult
ongewervelden, kleine vissen
temperatuur
voortpl./ei/larve
voortplanting Rijn ca. 14-15 °C
juveniel
niet bekend
adult
voornamelijk voorkomend in zee van 10-15°C, 12 tot 18°C
zouttolerantie
voortpl./ei/larve
geen
juveniel
oplopende zouttolerantie, pas na 2 tot 4 jaar tot 35 ‰
adult
tot 35 ‰
oorspronkelijk - Europa en West Azië, Noordoostelijke Atlatische Oceaan - speciaal de ondiepere delen
Oorspronkelijke verspreiding
zo goed als uitgestorven, restpopulatie in de Gironde
Abundantie Nederland
Literatuur: Beardsall et al. 2014; Houben et al. 2012; Rochard et al. 2001; Van Emmerik, 2004
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Anguilla anguilla
Europese aal of paling
KENMERK
voortplantingsperiode (mnd)
Life history
duur larvale periode
duur juveniele periode
levensduur
Stromingsgilde
eur/reo/lim
Bijzonderheden
type migratie
ana/kata/potamo/
Migratie
positie waterkolom
selectief getijdetransport of actieve migratie
bijzonderheden
periode stroomopwaartse migratie
periode stroomafwaartse migratie
dag/nacht migratie
afstand (km)
zwemcapaciteit
belang van zoet-zout gradiënt stroomopwaarts
belang van zoet-zout gradiënt stroomafwaarts
homing ja/nee
type (rivier, zee, beek, meer…)
voortpl./ei/larve
Habitats
juveniel
adult
stroomsnelheid (m/s) voortpl./ei/larve
juveniel
adult
diepte (m)
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
substraat
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
beschutting
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
voedsel
larve
juveniel
adult
temperatuur
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
zouttolerantie
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
Oorspronkelijke verspreiding
Abundantie Nederland
Literatuur: Klein Breteler 2005; Quak, 2011

vermoedelijk eind winter-begin voorjaar (lange periode)
leptocephaluslarve en glasaal: 1 tot 3 jaar
rode aal, varieert van 2 tot 17 jaar
tot ca. 50 jaar (in gevangenschap)
eurytoop
metamorfose van leptocephaluslarve naar glasaal, metamorfose van rode aal naar schieraal
katadroom (ook een (gering?) deel dat in zout water opgroeit)
benthisch
selectief getijdetransport (opkomend tijd/springtij)
rode aal trekt soms voor voedsel naar zee en terug
(februari) maart tot mei (juni)
piek september tot november maar ook in andere maanden
glasaal: nacht; schieraal: nacht (met name eerste helft), vooral tijdens en na het laatste maankwartier
6000 tot 8000, glasaal 2,5 km/uur, schieraal 5 tot 63 km per dag
Ucrit 0,2 m/s gemiddelde sprintsnelheid 0,4 m/s, maximale sprint 0,9 m/s
niet van groot belang
niet van groot belang
ja (voor de paai)
zee
trekt naar estuarium en zoet water, diverse zoete wateren
trekt naar zee, op de zee/oceaan
geen informatie, larven verplaatsen zich met de stroom mee
geen informatie
geen informatie
voortplanting waarschijnlijk 100-250 m, larve 30-300 m
rode aal tot 20 m, meestal ondieper
schieraal tot 700 m
nvt
zachte modderige of zandige bodem
in zoet water: zie juveniel; in zee: nvt
nvt
in de bodem, tussen stenen, basaltoevers, stronken, diverse obstakels
in zoet water: zie juveniel; in zee: nvt
plankton, opgelost organisch materiaal?
omnivoor
eet niet meer
glasaal optimaal 20°C, intrek > 7°C
intrek 5/7 tot 18°C, tolerantie ca. 0 tot 30/35 °C, groei boven de 10°C optimaal 20-27°C
tolerantie ca. 0 tot 30/35 °C, optimaal 20-27°C ?
voortplanting zeewater, larven tot hoe zoet?
van zoet tot zeewater
van zoet tot zeewater
Europa en Noord-Afrika, paai Sargassozee
sterk afgenomen
13

Fint
KENMERK
Life history

Alosa fallax

voortplantingsperiode (mnd)
duur larvale periode
duur juveniele periode
levensduur
Stromingsgilde
eur/reo/lim
Bijzonderheden
type migratie
ana/kata/potamo/
Migratie
positie waterkolom
selectief getijdetransport of actieve migratie
bijzonderheden
periode stroomopwaartse migratie
periode stroomafwaartse migratie
dag/nacht migratie
afstand (km)
zwemcapaciteit
belang van zoet-zout gradiënt stroomopwaarts
belang van zoet-zout gradiënt stroomafwaarts
homing ja/nee
type (rivier, zee, beek, meer…)
voortpl./ei/larve
Habitats
juveniel
adult
stroomsnelheid (m/s) voortpl./ei/larve
juveniel
adult
diepte (m)
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
substraat
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
beschutting
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
voedsel
larve
juveniel
adult
temperatuur
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
zouttolerantie
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
Oorspronkelijke verspreiding

mei/juni
ca. 1 maand
3-5 jaar
ca. 12 -13 jaar
reofiel
anadroom
pelagisch, eitjes semi-pelagisch
selectief getijdetransport- migreert bij hoog water/opkomend tij
mannetjes trekken 1-2 weken eerder op dan de vrouwtjes
geslachtsrijpe dieren verzamelen zich in april/mei in het estuarium, trek van april tot juni
juvenielen: zomer/begin herfst naar het estuarium, trek naar zee juli tot november
nacht; Winter et al. 2014: voornamelijk overdag
max. 190 km de rivier op, De Boer, 2001: 50 tot 250
volgens sprintfish: adulten 1,9 tot 5,7 m/s; ca. 21 km/dag
waarschijnlijk groot?
belangrijk voor juvenielen, met toenemende zouttolerantie
een bepaalde graad van homing
voortplanting in het zoete deel van het getijdegebied of net stroomopwaarts ervan
zakken langzamerhand meer stroomafwaarts af in het estuarium en naar zee
op zee
paai in rustig stromend water, 0,2 tot 0,5 m/s
0,2 tot 0,5 m/s
tot 2 m/s
paai in ondiep water, 0,5 tot 1 m diep

10-110 meter, voorkeur 10-20 meter, zelden tot 200 m
paai boven grind en grof zand, eitjes zwevend
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
zoöplankton, inscten, plantaardig materiaal
zoöplankton, kreeftachtigen, visbroed
vis (ook kleine soortgenoten), blijft wel eten tijdens de paaitrek
paaitrek begint als het water 10-12°C is (maximaal 20°C), voortplanting bij ca. 15°C, larven 17-25°C
migratie naar zee als de temperatuur zakt onder de 19°C
warmteminnend
paai bij 0,3‰ zoutgehalte (3 g/l), eitjes niet zouttolerant
toenemend van 0,3 - 35 ‰
35 ‰ (zeewater)
langs de kusten van West-Europa, van IJsland en Noorwegen tot aan Spanje en in het oostelijk deel van de
Middellandse Zee, ook Oostzee.
incidentele vangsten, toenemend?, populatiestatus onduidelijk
Abundantie Nederland
Literatuur: Aprahamian et al. 2003; De Laak, 2009; Fishbase.org; Maitland & Hatton-Ellis, 2003; Winter et al. 2014
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Forel
KENMERK
Life history

Salmo trutta

specifiek over anadrome vorm - zeeforel

november tot december
voortplantingsperiode (mnd)
duur larvale periode
(alevin/fry) enkele weken ?
duur juveniele periode
2 tot 3 jaar als parr, als smolt, enkele maanden?, daarna ca. 1-3 jaar op zee
levensduur
tot 9/10 tot 13 jaar
Stromingsgilde
eur/reo/lim
reofiel
Bijzonderheden
een variabel deel van de zeeforel paait meerdere malen
type migratie
ana/kata/potamo/
zeeforel is anadrome vorm van de soort forel, er is ook een potamodrome vorm: de beekforel
Migratie
positie waterkolom
pelagisch
selectief getijdetransport of actieve migratie
niet bekend (na grote afvoerpieken)
bijzonderheden
periode stroomopwaartse migratie
pieken juni/juli en half oktober-half december, na grote afvoerpieken
periode stroomafwaartse migratie
januari tot juli , piek juni-juli
dag/nacht migratie
stroomopwaarts vooral overdag, stroomafwaarts smolt avond en nacht
afstand (km)
300 tot 800, ca. 22 km/dag
sprintsnelheid
grote zwemcapaciteit, Ucrit 0,4 – 1,5 m/s, sprint 2,6 tot 6,3 m/s
belang van zoet-zout gradiënt stroomopwaarts
weinig tijd nodig voor fysiologische aanpassing
belang van zoet-zout gradiënt stroomafwaarts
heel belangrijk
homing ja/nee
ja, maar meer strayers dan bij zalm
type (rivier, zee, beek, meer…)
voortpl./ei/larve
bovenloop rivieren, beken
Habitats
juveniel
midden- en benedenloop rivieren, estuarium
adult
kustwateren en estuaria, optrekkend naar de rivier voor de voortplanting
stroomsnelheid (m/s) voortpl./ei/larve
broed maximum 25 cm/s, bj een lengte van 4-5 cm 50 cm/s i
juveniel
maximaal 20 cm/s
adult
maximaal 20 cm/s
diepte (m)
voortpl./ei/larve
paaiplaatsen 15 tot 90 cm, 0+parr bij voorkeur < 50 cm, 1+ paar 75-150 cm
juveniel
tot ca. 50 cm, later 75-150 cm
adult
substraat
voortpl./ei/larve
kiezel met diameter van 1-7 cm, minder dan 5% zand
juveniel
adult
beschutting
voortpl./ei/larve
voortplanting kuil
juveniel
stenen, waterplanten, holle oevers etc.
adult
voedsel
larve
juveniel
insecten, insectenlarven
adult
kleine vissen en ongewervelden, niet of nauwelijks tijdens de paaimigratie
temperatuur
voortpl./ei/larve
intrek bij 14 tot 20 °C , paai ongeveer 6 °C; eitjes: 0-16°C , boven 9 °C neemt de sterfte snel toe
juveniel
maximum 20 tot 25 °C, smolt boven de 22 °C veel sterfte
adult
maximum 25 tot 30 °C; Bij de Vaate & Breukelaar: migratie stopt boven 23°C
zouttolerantie
voortpl./ei/larve
eitjes en parrs geen zouttoleranie
juveniel
smolt ontwikkelen geleidelijk zouttolerantie (lengtegebonden)
adult
van zout tot zoet
Europa en delen van Eurazië
Oorspronkelijke verspreiding
zeer zeldzaam
Abundantie Nederland
Literatuur: Bij de Vaate & Breukelaar, 2001; De Laak, 2008; Winter, 2009
15

Houting
KENMERK
Life history

Coregonus oxyrinchus

voortplantingsperiode (mnd)
rond december
duur larvale periode
enkele maanden
duur juveniele periode
2 tot 4 jaar
levensduur
10 tot 12 jaar
Stromingsgilde
eur/reo/lim
reofiel
Bijzonderheden
type migratie
ana/kata/potamo/
anadroom ( standpopulaties bijv. Ijsselmeer, Hollands Diep)
Migratie
positie waterkolom
pelagisch, maar zoekt voedsel op de bodem
selectief getijdetransport of actieve migratie
larven: passieve drift, juvenielen: actieve migratie naar estuaria
bijzonderheden
kunnen niet springen zoals zalmen
periode stroomopwaartse migratie
intrek juni-juli of nov/dec, stroomopwaartse paaimigratie oktober tot december, juvenielen zelfde periode
periode stroomafwaartse migratie
larve, februari tot april; juveniel mei tot januari; adult februari tot mei
dag/nacht migratie
niet bekend
afstand (km)
120 tot 250
zwemcapaciteit
Ucrit p 0,3 tot 0,7 m/s; sprint 1,5 tot maximaal 2,9 m/s
belang van zoet-zout gradiënt stroomopwaarts
niet bekend
belang van zoet-zout gradiënt stroomafwaarts
niet bekend
homing ja/nee
waarschijnlijk sprake van wat homing
type (rivier, zee, beek, meer…)
voortpl./ei/larve
paai middenloop/benedenloop rivieren
Habitats
juveniel
benedenloop rivieren
adult
estuarium, brakke zone (Waddenzee)
stroomsnelheid (m/s) voortpl./ei/larve
ongeveer 0,3- 0,7 m/s
juveniel
gering
adult
diepte (m)
voortpl./ei/larve
larven tot ca.. 30 cm, anderen larven > 1 m
juveniel
in de zomer naar dieper water
adult
substraat
voortpl./ei/larve
paai boven zandige grindbodems, eitjes plakken aan grind, stenen of waterplanten, larven boven kiezel
juveniel
nvt
adult
nvt
beschutting
voortpl./ei/larve
nvt
juveniel
nvt
adult
scholen
voedsel
larve
zoöplankton
juveniel
zoöplankton
adult
zoöplankton en macrofauna zoals insectenlarven en kleine kreeftachtigen
temperatuur
voortpl./ei/larve
intrek < 7°C (Borcherding max. bij 7-12°C), paai 6-8 °C
juveniel
adult
4 tot 20 °C
zouttolerantie
voortpl./ei/larve
eieren geen zouttolerantie, larven vanaf 3-4 cm toenemende zouttolerantie tot 8 g/l
juveniel
juvenielen van 130 dagen oud ca.. 11,6 g/l
adult
tot 32 -35 ‰
Noordzeekust tot Denemarken en Zuid-Zweden (Noordzeehouting)
Oorspronkelijke verspreiding
zeer zeldzaam (aanwezig door herintroductie?)
Abundantie Nederland
Literatuur: Borcherding et al., 2013; De Boer, 2001; Jepsen et al. 2012; Kuijs et al. 2011
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Rivierprik
KENMERK
Life history

Lampetra fluviatilis

BESCHRIJVING
voortplantingsperiode (mnd)
maart- april
duur larvale periode
3 tot 4,5 jaar
duur juveniele periode
ca. 1,5 jaar
ongeveer 5-7 jaar
levensduur
stromingsgilde
eur/reo/lim
reofiel (obligaat)
bijzonderheden
tweemaal een gedaanteverwisseling: van blinde larve naar juveniel en tijdens de paaimigratie
type migratie
ana/kata/potamo/
anadroom
Migratie
pelagisch
positie waterkolom
selectief getijdetransport of actieve migratie
voor zover bekend geen selectief getijdetransport
bijzonderheden
gaan na de paai meestal dood
ongeveer okt tot mrt
periode stroomopwaartse migratie
ongeveer okt tot mrt
periode stroomafwaartse migratie
nacht (vloed, springtij/hoogwater)
dag/nacht migratie
van Hal 25 tot 300, De Boer, 2001: 50 tot 250
afstand (km)
theoretisch 2,6 tot 3,4 m/s
zwemcapaciteit
belang van zoet-zout gradiënt stroomopwaarts
geen informatie
belang van zoet-zout gradiënt stroomafwaarts
geen informatie
homing ja/nee
nauwelijks
type (rivier, zee, beek, meer…)
voortpl./ei/larve
rivier, beek
Habitats
juveniel
rivier, estuarium
adult
estuaria (Maitland), kustwater en estuaria (Van Hal), estuaria, kustwater en open zee (Jansen & Winter)
stroomsnelheid (m/s) voortpl./ei/larve
0,5 tot 1-2
juveniel
0,01 tot 0,5
adult
tot 2
diepte (m)
voortpl./ei/larve
0,2-0,5 tot 1,0-1,5
juveniel
0,5 tot 1
adult
tot 5
substraat
voortpl./ei/larve
zand, grind tot 50 mm
juveniel
organische detritus, slib,zand
adult
nvt (pelagisch)
beschutting
voortpl./ei/larve
grind/stenen
juveniel
in de bodem
adult
nvt
voedsel
larve
tijdens de paaitrek geen voedsel
juveniel
filterfeeder
adult
parasitair op andere vissen
temperatuur
voortpl./ei/larve
optimaal 10°C, maximaal 20°C, paai bij 8,5 tot 14°C, intrek 7 tot 17 °C
juveniel
geen informatie
adult
geen informatie
zouttolerantie
voortpl./ei/larve
gering
juveniel
toenemende tolerantie
adult
optimaal tot 12 g/l, daarboven treedt ook sterfte op
NW deel Middellandse Zee, Oostzijde Atlantische Oceaan, Noordzee en Oostzee tot de Botnische Golf
Oorspronkelijke verspreiding
zeer zeldzaam
Abundantie Nederland
Literatuur: De Boer, 2001; Jansen & Winter, 2007; Maitland, 2003; Van Hal, 1998; Winter et al. 2014
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Spiering
KENMERK
Life history

Osmerus eperlanus
voortplantingsperiode (mnd)
duur larvale periode
duur juveniele periode
levensduur
Stromingsgilde
eur/reo/lim
Bijzonderheden
type migratie
ana/kata/potamo/
positie waterkolom
selectief getijdetransport of actieve migratie
bijzonderheden

februari tot april/mei, piek maart tot april
ca. 2 tot 4 maanden
anadrome vorm 2-4 jaar
anadrome vorm ca. 8 tot 12 jaar
reofiel /eurytoop

anadroom ( of leeft landlocked op het zoete water)
pelagisch
selectief getijdetransport
profiteert van verlengd spuibeheer (deuren eerder open) en schutten spuisluizen, gevoelig voor uitspoeling (jonge
spiering)
periode stroomopwaartse migratie
februari tot mei, piek half maart tot half april
periode stroomafwaartse migratie
juvenielen mei/juli, adulten juli /aug
voornamelijk in de nacht
dag/nacht migratie
ca. 30 tot maximaal 1000 km, De Boer, 2001: 30 tot 80
afstand (km)
Ucrit 30-46 cm/s, sprintcapaciteit 0,7 tot 2,2 m/s adult
zwemcapaciteit
belang van zoet-zout gradiënt stroomopwaarts
geen informatie
belang van zoet-zout gradiënt stroomafwaarts
ja, geleidelijk toenemende zouttolerantie
homing
geen informatie
type (rivier, zee, beek, meer…)
voortpl./ei/larve
rivier, net boven kop van het getij
Habitats
juveniel
zoet water en estuarium, later kustzone
adult
estuarium, kustzone
stroomsnelheid (m/s) voortpl./ei/larve
gering
juveniel
0,3
adult
0,4
diepte (m)
voortpl./ei/larve
paai enkele centimeters tot 17 m, meestal enkele meters
juveniel
geleidelijk dieper
adult
2 tot 100 meter (afhankelijk van temperatuur)
substraat
voortpl./ei/larve
zand, grind, steen (basaltoevers) of waterplanten
juveniel
nvt
adult
nvt
beschutting
voortpl./ei/larve
geen informatie
juveniel
geen informatie
adult
scholen
voedsel
larve
zoöplankton
juveniel
zoöplankton
adult
zoöplankton en vis (eieren, larven en juvenielen), ook kannibalisme
temperatuur
voortpl./ei/larve
paai bij 9-10°C
juveniel
optimaal 15-18°C, maximum 21-24°C
adult
maximum ongeveer 20°C, optimum 6-12°C
zouttolerantie
voortpl./ei/larve
maximaal 5 -7 mg/l
juveniel
geleidelijk oplopend tot ca. 16 mg/l
adult
tot ca. 16 mg/l
noordelijk halfrond, meestal rond riviermondingen en langs de kust
Verspreiding
zeldzaam
Abundantie
Literatuur: Hoijtink, 1998; Kruitwagen, 2009; pers. comm. Quak, 2016; Van Emmerik & De Nie, 2006; Winter, 2009
Migratie
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Sprot
KENMERK
Life history

Sprattus sprattus

januari - juli, piek mei- juni
enkele maanden
na ongeveer 2 jaar geslachtsrijp
5-6 jaar
nvt
schoolvormend
marien juveniel
Migratie
pelagisch ('s nacht nabij oppervlak, overdag nabij de bodem)
juvenielen waarschijnlijk passief, verder geen informatie
mariene seizoensgast, dagelijkse verticale migratie
mei-juni intrek jonge sprot/haring, ICES: juli/aug (Schotland) volwassen dieren in de winter stroomopwaarts/oudere
dieren blijven op zee
mei-juli jonge sprot/haring van 5-9 cm, (volwassen dieren na de winter?)
periode stroomafwaartse migratie
geen informatie
dag/nacht migratie
geen informatie
afstand (km)
geen informatie
zwemcapaciteit
belang van zoet-zout gradiënt stroomopwaarts
geen informatie
belang van zoet-zout gradiënt stroomafwaarts
geen informatie
homing ja/nee
geen informatie
type (rivier, zee, beek, meer…)
voortpl./ei/larve
voortplanting zee/kustwateren, larven drijven naar kustwateren of estuaria
Habitats
juveniel
zee/kustwateren/estuaria
adult
zee/kustwateren, in estuaria om te foerageren
stroomsnelheid (m/s) voortpl./ei/larve
geen informatie
juveniel
geen informatie
adult
geen informatie
diepte (m)
voortpl./ei/larve
paai 10-20 m, Heessen et al: vaak op 80-100m
juveniel
geen informatie
adult
5 tot 150 m
substraat
voortpl./ei/larve
geen informatie
juveniel
geen informatie
adult
geen informatie
beschutting
voortpl./ei/larve
geen informatie
juveniel
geen informatie
adult
geen informatie
voedsel
larve
klein plankton
juveniel
groter zooplankton, macrofauna
adult
groter zooplankton, macrofauna
temperatuur
voortpl./ei/larve
voortplanting 5 tot 15°C, larven optimaal 5-12 °C
juveniel
optimaal18 tot 22 °C
adult
5 tot 19 (4 tot 24)°C
zouttolerantie
voortpl./ei/larve
eitjes minimaal 5-7 g/l
juveniel
geen informatie
adult
4 tot 38 g/l
Oost-Atlantische kusten van Scandinavië tot aan Marokko
Oorspronkelijke verspreiding
algemeen
Abundantie Nederland
Literatuur: Heessen et al., 2015; http://www.ices.dk; Kruitwagen, 2009; Muus & Nielsen, 1999; Peck et al. 2012; Whitehead, 1985
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voortplantingsperiode (mnd)
duur larvale periode
duur juveniele periode
levensduur
Stromingsgilde
eur/reo/lim
Bijzonderheden
type migratie
ana/kata/potamo/
positie waterkolom
selectief getijdetransport of actieve migratie
bijzonderheden
periode stroomopwaartse migratie

Zeebaars
KENMERK
Life history

Migratie

Habitats

Dicentrarchus labrax
voortplantingsperiode (mnd)
duur larvale periode
duur juveniele periode
levensduur
Stromingsgilde
eur/reo/lim
Bijzonderheden
type migratie
ana/kata/potamo/
positie waterkolom
selectief getijdetransport of actieve migratie
bijzonderheden
periode stroomopwaartse migratie
periode stroomafwaartse migratie
dag/nacht migratie
afstand (km)
zwemcapaciteit
belang van zoet-zout gradiënt stroomopwaarts
belang van zoet-zout gradiënt stroomafwaarts
homing ja/nee
type (rivier, zee, beek, meer…)
voortpl./ei/larve

juveniel
adult
stroomsnelheid (m/s) voortpl./ei/larve
juveniel
adult
diepte (m)
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
substraat
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
beschutting
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
voedsel
larve
juveniel
adult
temperatuur
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
zouttolerantie
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
Oorspronkelijke verspreiding
Abundantie Nederland
Literatuur: Kroon, 2007; Picket & Pawson, 1994; Quirijns et al. 2013

maart tot mei-juni
2 tot 3 maanden
4 tot 7 jaar
15 tot maximaal ongeveer 30 jaar
nvt
er zijn genetisch verschillende populaties
marien juveniel
eitjes pelagisch, adult demersaal
larven selectief getijdetransport, juvenielen en adulten - actieve migratie
larven en juvenielen van zee naar de estuaria- juni/juli, adulten jaarlijks maart tot juni (voedselmigratie)
adult paaimigratie winter/voorjaar, voor de winter oktober/november (wintermigratie)
geen informatie
ca. 20 ->100 km
sterke zwemmers, zeebaars van 24-37 cm houden 80 cm/s vol
estuarium van belang voor opgroei juvenielen
waarschijnlijk niet zo belangrijk
er is wel enige vorm van homing
op zee - paaimgratie naar het zuiden (paai in het Kanaal en ten zuiden van Engeland), na de paai bij warmer wordend
water weer naar het noorden en richting kust/estuaria
estuaria, havens en lagunes (warm, ondiep)
in de winter op zee (tot ca. 80 km uit de kust), in de zomer kust/estuaria tot zelfs zoet water
>2.5 cm: 4-5 lichaamslengten/sec, Picket & Pawson: tot 0,4 m/s
vanaf 80 cm/s; max. 10 BL/s
voortplanting >20 m (pelagisch)
<5 m
10-100 m
voortplanting geen
modderig-zanderig
nvt
geen
o.a. getijdenkreken
obstakels zoals rotsen, steenstorten en wrakken
zoöplankton
schaaldieren,zoals kreeftjes en garnalen
kreeften, garnalen, inktvis en vissen
paai bij 8,5 tot 11°C, succesvolle ontwikkeling eitjes tussen 8,7 en 17,7°C, larven foerageren vanaf 12°C
optimaal 22-24°C , < 32°C
2 tot 32°C
zeewater tot zoet water
tot zoet
0,5 tot 40‰
Oostelijke Atlantische Oceaan van Noorwegen tot Marokko en Senegal. Ook in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee
sterk achteruit gegaan in de Noordzee
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Zeeprik
KENMERK
Life history

Petromyzon marinus

voortplantingsperiode (mnd)
duur larvale periode
duur juveniele periode
duur adulte periode
Stromingsgilde
eur/reo/lim
Bijzonderheden
type migratie
ana/kata/potamo/
Migratie
positie waterkolom
selectief getijdetransport of actieve migratie
bijzonderheden
periode stroomopwaartse migratie
periode stroomafwaartse migratie
dag/nacht migratie
afstand (km)
zwemcapaciteit
belang van zoet-zout gradiënt stroomopwaarts
belang van zoet-zout gradiënt stroomafwaarts
homing ja/nee
type (rivier, zee, beek, meer…)
voortpl./ei/larve
Habitats
juveniel
adult
stroomsnelheid (m/s) voortpl./ei/larve
juveniel
adult
diepte (m)
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
substraat
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
beschutting
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
voedsel
larve
juveniel
adult
temperatuur
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
zouttolerantie
voortpl./ei/larve
juveniel
adult
Oorspronkelijke verspreiding
Abundantie Nederland
Literatuur: Maitland, 2003; Van Emmerik & De Nie, 2006

mei tot juni
< 3 tot 5 jaar (soms tot 8 jaar)
enkele weken metamorfose, enkele maanden op de rivier, 2-3 jaar op zee
duur adulte perdiode niet precies bekend (totale levensduur 6-8 jaar), sterfte na de paai
reofiel
tweemaal een metamorfose van larve naar juveniel en van juveniel naar geslachtsrijpe adult
anadroom
adult pelagisch, larve /juveniel bentisch
actieve migratie (hoog water, vloed)
kunnen zich met hun zuigbek vastzuigen om te rusten
maart tot mei (februari tot juni)
december tot januari (september tot maart)
vnl. nacht
200 tot >1000
sprintfish: 1,2 tot 2,9 m/s; voorkeur voor lage stroomsnelheid
niet bekend
niet bekend
niet altijd
voortplanting middenlopen/bovenlopen rivier
trek naar zee
op zee, paaimigratie de rivier op
voortplanting 0,4-1,6 (2,0), larve tot 0,2 - 0,3
tot 0,8
tot 0,6/ 0,8
0,4 tot 0,6/ Maitland: 0,05 tot 1,50, ammocoeten tot 2,2 m

voortplanting boven nestkuil, grind of stenen (1-12 cm) en zand; larve in klei, zand, silt (zachte bodem)
organische detritus, zand
nvt
grind/stenen
bodem
nvt
micro-organismen, algen, eencellige diertjes, detritus
geen informatie
parasitair op vissen, tijdens de trek geen voedselopname meer
paaimigratie piek bij 10 tot 16/18°C, paai >15°C, larve 10 tot 21°C (max. 26°C), metamorfose 21°C optimaal
10 tot 21°C (max. 26°C)
tot 22°C
larve tot 10 g/l
tot zeewater
zeewater, tijdens paaimigratie verliest de zeeprik zijn zoutolerantie
Atlantische kust van West en Noord-Europa, oostkust Noord-Amerika, noordkust Afrika
zeer zeldzaam
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