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- Antropogene pressoren voor trekvissen -

1

Inleiding
Binnen het project Droomfonds Haringvliet, deelproject Visserij is een
deskstudie ‘antropogene pressoren trekvissen’ uitgevoerd, gericht op het
totaal van de leefgebieden en levenscyclus van 16 trekvisdoelsoorten. Het
gaat om het identificeren van knelpunten voor zowel habitats als migratie.
Het doel hiervan is het leveren van geaggregeerde kennis en informatie
en het definiëren van kennislacunes voor de onderbouwing van beleidskeuzes en maatregelen.
De interactie ‘mens-trekvis’ is omvangrijk, in het bijzonder voor de
soorten waarbij deelhabitats ruimtelijk sterk zijn gescheiden. Deze studie
wil dit inzichtelijk maken. De studie is mede van belang om ‘de Kier’ en
maatregelen vanuit het Droomfonds te plaatsen in het veel grotere
raamwerk van de nationale en internationale verbeteropgave voor
trekvissen.
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- Soorttabellen -

2

Soorttabellen
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- Antropogene pressoren voor trekvissen -

Aal (Anguilla anguilla)
pressor
abrupte zoet/zout gradiënt
afname voedselrijkdom grote
binnenwateren
debietveranderingen

variabele
ontbreken leef/opgroeihabitat
voedselaanbod

effect pressor

stadium
glasaal schieraal?
glasaal, rode aal,
schieraal
glasaal, rode aal,
schieraal
glasaal, rode aal,
schieraal

gebied
benedenrivieren
zee, benedenrivieren,
rivieren
benedenrivieren,
rivieren
binnenwateren

referentie
Griffioen et al. 2017
ref?

te hoge of lage stroomsnelheid

desoriëntatie

slechtere conditie

glasaal, rode aal

binnenwateren

Van Kessel et al. 2013

verminderde functie zwemblaas,
secundaire infecties, sterfte
mortaliteit

rode aal, schieraal

binnenwateren

glasaal

verhoogde mortaliteit,
ophoping/verhoging visserij
verhoogde mortaliteit,
ophoping/verhoging predatie

glasaal, rode aal,
schieraal
glasaal, rode aal

benedenrivieren,
rivieren
binnenwateren

Belpaire et al. 1989; Van
Banning & Haenen 1990
Hartholt & Jager 2004

verhoogde mortaliteit,
ophoping/verhoging visserij,
negatief effect op
oriëntatievermogen

schieraal

degradatie habitat binnenwateren
(maaibeheer/intensief onderhoud,
bagger)

verlies geschikt habitat

exoten (exotische grondels)
importeren vis uit buitenland

voedselcompetitie, competitie
habitat
infectie met zwemblaasparasiet

inzuiging koelwater centrales

overleving

laterale en secundaire barrières
(sluizen, gemalen, etc.))
migratiebarrière lengterichting
(stuwen, dammen, WKC's etc.)

bereiken geschikt habitat

migratiebarrière lengterichting
(stuwen, dammen, WKC's etc.)

stroomafwaarts trekken, bereiken
paaihabitat

ontbreken getij

ontbreken selectief getijde
verhoogde mortaliteit,
transport
ophoping/verhoging predatie
giftige stoffen komen vrij bij afbraak mortaliteit

glasaal

omwoeling bodem, sterke
(tegengestelde) stromingen,
afname migratiesnelheid, toename
verhongering en predatie

verstoring migratie, degradatie
habitats, sterfte/verwonding
effecten op warme golfstroom,
afname beschikbaarheid
nutriënten,

glasaal, rode aal,
schieraal
larve

migratie larve en metamorfose tot
glasaal
verandering temperatuurfronten,
warme golfstroom, jetstromen,
nutriëntencycli, voedselproductie

veranderingen stromingen

larve, glasaal

oriëntatie op paaigebied,
migratie, beschikbaarheid
voedsel,

adult, paai, ei, larve

plastic soep - o.a. ophoping
Sargassozee
scheepvaart, scheepschroeven,
turbulentie, drukverschillen
temperatuurverhoging /
klimaatverandering
temperatuurverhoging /
klimaatverandering
temperatuurverhoging /
klimaatverandering

stroomopwaarts trekken, bereiken
geschikt opgroeihabitat

larve
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ref?
Stevens et al. 2009

Schouten & Quak 1994

zoet/zoutovergang,
benedenrivieren,
rivieren
zoet/zoutovergang,
benedenrivieren,
rivieren

Klein Breteler 2005

zoet/zoutovergang,
benedenrivieren
alle, met name
Sargassozee
binnenwateren

Trancart et al. 2012

Atlantische Oceaan

rand continentaal plat,
Noordzee
Sargassozee,
Atlantische Oceaan

Dekker 2004; Klein
Breteler 2005; Acou et al.
2012; Breukelaar et
al.2009

Quak 2011
Verhelst et al. 2018;
Wolter & Arlinghaus 2003
Knights 2003;
Castonguay et al. 1994
Knights 2003
Kleckner et al. 1988;
Friedland et al. 2007

- Soorttabellen -

Aal (Anguilla anguilla)
pressor
verdwijnen overstromingsgebieden
door inpoldering en peilbeheer

variabele
verlies geschikt habitat

effect pressor

stadium
glasaal, rode aal,
schieraal

gebied
binnenwateren

referentie
Klein Breteler 2005

verplaatsing glas- of pootaal naar
ander gebied voor de visserij
visserij, overbevissing, bijvangst

desoriëntatie, verkeerde
geurinprenting route
overleving, verminderde fitheid

problemen richtingbepaling
migratie schieraal
visserijmortaliteit, depensatie of
Allee-effect

glasaal, rode aal,
schieraal
glasaal, rode
aal,schieraal

zee, benedenrivieren,
rivieren
zee, benedenrivieren,
rivieren

Westin 1998

waterverontreiniging

sterfte, schade, verzwakking,
opslag stoffen als PCB's in vet

mortaliteit, ook subletale en
uitgestelde effecten

glasaal, rode aal,
schieraal

(vooral) binnenwateren

ziekten zoals zwemblaasparasiet*

overleving, verzwakking, effect op
migratie
populatie onder minimum

rode aal, schieraal

binnenwateren

Palstra 2006

schieraal, paai

alle, met name
Sargassozee

Dekker 2004

combinatie

afname voortplantingssucces
(depensatie)

abrupte zoet/zout gradiënt

fysiologische aanpassing zout zoet
* door mensen met uitzettingen overgebracht?

Lijkt niet van groot
belang
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Kroes & Reeze 2017;
Klein Breteler 2005;
Dekker 2004
Feunteun 2002; Bruslé
1991; Palstra et al. 2006;
Foekema et al. 2011

- Antropogene pressoren voor trekvissen -

Atlantische forel (Salmo trutta) (anadrome vorm)
pressor
variabele
aquacultuur
door ontsnappingen genetische
vermenging met kweekvarianten
en/of hybridisatie, overbrenging
ziektes en parasieten,
eutrofiering
debietveranderingen
lagere stroomsnelheid, minder
prikkel voor stroomopwaartse
trek, overleving broed

effect pressor
verandering genetische
eigenschappen, vermindering
fitness

stadium
alle

gebied

referentie
De Laak 2007B

geen/minder/uitgestelde
stroomopwaartse trek,
verminderde stroom-afwaartse
trek, 'verdwalen"

alle

rivieren

De Laak 2007B

sterfte

ei, embryo, larve

rivieren

De Laak 2007B

exoten

hoge stroomsnelheid, overleving
broed
hybridisatie, competitie,
overbrengen ziektes en
parasieten, predatie

geluid (o.a. 200 kHz)

afschrikking

vluchtgedrag

inzuiging koelwater centrales
laterale connectiviteit

inzuiging larven
gevarieerde
opgroeimogelijkheden voor
jonge dieren
stroomopwaarts trekken paai

mortaliteit
competitie, sterfte

debietveranderingen

migratiebarrière lengterichting

verandering genetische
eigenschappen, vermindering
fitness, sterfte, verdwijnen

uitblijven/uitstel reproductie,
predatie en visserijsterfte
schade en sterfte

Spens et al. 2007;
(refs.in) Schiphouwer et
al. 2014
alle?

zee, benedenrivieren,
rivieren

parr, smolt

rivieren

De Laak 2007B
Hadderingh & Jager 2002
De Laak 2007B

juveniel, adult

zoet/zoutovergang,
benedenrivieren, rivieren
zoet/zoutovergang,
benedenrivieren, rivieren

De Groot 2002; Hop et al.
2011
Hop et al. 2011; De Laak
2007B

migratiebarrière lengterichting
o.a. WKC's

stroomafwaarts trekken na de
paai, stroomafwaarts zakken
jonge stadia

juveniel, adult

ontbreken getij

meebewegen met getij
stroomopwaarts vanwege
acclimatisatie en
energiebesparing

adult

zoet-zoutovergang,
bendenrivieren

Winter et al. 2014

rivierregulatie (normalisatie,
kanalisatie, baggeren,
verdiepen)

verlies (gevarieerd)
habitat/substraat voor paai en
opgroei

paai, ei, embryo, larve,
juveniel

benedenrivieren, rivieren

De Groot 1989; De Laak
2007B

scheepvaart, scheepschroeven,
turbulentie, drukverschillen
temperatuur verhoging /
klimaatverandering

directe en in directe schade door door troebeling minder
scheepsschroeven
foerageersucces
ontwikkeling en migratie
negatieve effecten op migratie
en ontwikkeling, sterfte,
mismatches

juveniel

benedenrivieren, rivieren

Wolter & Arlinghaus 2003

alle

rivier, benedenrivieren,
zee

Elliott & Elliott 2010;
Jonsson & Jonsson 2009;
Fenkes et al. 2016
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- Soorttabellen -

Atlantische forel (Salmo trutta) (anadrome vorm)
pressor
variabele
visserij, overbevissing, bijvangst overleving, verminderde fitheid
waterverontreiniging (o.a.
zuurstofgebrek)
abrupte zoet/zout gradiënt
temperatuur verhoging /
klimaatverandering
vispassages die ongeschikt zijn

overleving, ook subletale
effecten
aanpassing zoet-zout

effect pressor
visserijmortaliteit

stadium
juveniel, adult
alle

gebied
oceaan, zee,
benedenrivieren, rivieren
benedenrivieren, rivieren

referentie
Kroes & Reeze 2017
De Laak 2007B
Winter et al 2014

kennisleemte
kennisleemte
kennisleemte
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- Antropogene pressoren voor trekvissen -

Atlantische haring (Clupea harengus)
pressor
variabele
inzuiging koelwater centrales*
overleving

effect pressor

stadium
juveniel, adult

gebied
benedenrivieren, rivieren,
estuaria

minder stapelvoedsel in de
estuaria voor andere vissen en
vogels

juveniel

zoet/zoutovergang,
estuarium

Hop et al. 2011

Kroes & Reeze 2017;
Brevé 2007
Brevé 2007

migratiebarrière lengterichting

stroomopwaarts trekken naar de
estuariene opgroeigebieden

migratiebarrière lengterichting

stroomafwaarts trekken naar zee osmotische stress van te zoet
water
inwaartse trek, matige
geen selectief getijdetransport
zwemcapaciteit
mogelijk
overleving
sterfte

adul

embryo, adult

zoet/zoutovergang,
benedenrivieren, rivieren
zoet/zoutovergang,
estuarium
zee, estuaria

overleving

vangstmortaliteit

adult, paai

zee

overleving, ook subletale
effecten (misvormingen

sterfte of verzwakking

embryo, larve

zee

ontbreken getij
temperatuur verhoging /
klimaatverandering
visserij, overbevissing, bijvangst
waterverontreiniging
abrupte zoet/zout gradiënt
geluid (o.a. 200 kHz)
scheepvaart
vispassages die ongeschikt zijn
exoten

juveniel

kennisleemte
kennisleemte
lijkt geen grote rol te
spelen bij de haring
lijkt geen grote rol te
spelen bij de haring
lijkt geen grote rol te
spelen bij de haring

*zeer laag percentage

© 2020 Sportvisserij Nederland

10

referentie
Hadderingh & Jager
2002; Hartholt & Jager
2004
Hop et al. 2011; Griffioen
et al. 2017

Van Beek & Waardenburg
1994
Van Beek 2004

- Soorttabellen -

Atlantische zalm (Salmo salar)
pressor
variabele
abrupte zoet/zout gradiënt
geringe zouttolerantie (aanpassing
zoet-zout)
onduidelijk/ niet heel belangrijk

effect pressor
osmotische stress, predatie sterfte

stadium
(jonge) smolt

gebied
zoet/zoutovergang,
benedenrivieren

referentie
De Laak 2007A
Winter et al 2014;
Parry 1960
De Laak 2007A;
Gross 1998

aquacultuur

door ontsnappingen genetische
verandering genetische eigenschappen,
vermenging met kweekvarianten en/of vermindering fitness
hybridisatie, overbrenging ziektes en
parasieten

alle

debietveranderingen

lagere stroomsnelheid, minder prikkel
voor stroomopwaartse trek

geen/minder/uitgestelde stroomopwaartse
trek, verminderde stroom-afwaartse trek,
'verdwalen"

adult, smolt

exoten

hybridisatie, overbrengen ziektes en
parasieten, predatie

verandering genetische eigenschappen,
vermindering fitness

alle

mortaliteit
competitie, sterfte

larven
parr, smolt

rivieren
rivieren

ref?
De Laak 2007A

uitblijven/uitstel reproductie, predatie en
visserijsterfte
schade en sterfte

adult

zoet/zoutovergang,
benedenrivieren, rivieren
zoet/zoutovergang,
benedenrivieren, rivieren

De Laak 2007A;
Brevé et al. 2013
De Laak 2007A;
Kemper et al. 2010

inzuiging koelwater centrales inzuiging larven
laterale connectiviteit
gevarieerde opgroeimogelijkheden
voor jonge dieren
migratiebarrière
stroomopwaarts trekken paai,
lengterichting
herkenning home rivier
migratiebarrière
stroomafwaarts trekken na de paai,
lengterichting o.a. WKC's
stroomafwaarts zakken jonge stadia

juveniel, adult

rivieren

De Laak 2007A

Kranenbarg et al.
2018; Breve et al.
2014B

ontbreken getij

meebewegen met getij
stroomopwaarts vanwege
acclimatisatie en energiebesparing

adult

zoet-zoutovergang,
bendenrivieren

Winter et al. 2014

rivierregulatie (normalisatie,
kanalisatie, baggeren,
verdiepen)

verlies (gevarieerd) habitat/substraat
voor paai en opgroei

paai, ei, embryo,
larve, juveniel

benedenrivieren, rivieren

De Laak 2007A

scheepvaart, scheepsschroeven, turbulentie,
drukverschillen*
sportvisserij

schade door scheepsschroeven

verwonding en sterfte

juveniel, adult

benedenrivieren, rivieren

Spierts 2016; Grift
2001

catch & release vangst

adult

rivier, vispassages

Richard et al. 2014

temperatuur verhoging /
klimaatverandering

ontwikkeling en migratie

vertraging passeren vispassages (geen
effect op reproductie)
negatieve effecten op migratie en
ontwikkeling, sterfte, mismatches

alle

rivier, benedenrivieren,
zee

Elliott & Elliott 2010;
Jonsson & Jonsson
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Atlantische zalm (Salmo salar)
pressor
variabele

visserij, overbevissing,
bijvangst
waterverontreiniging (o.a.
zuurstofgebrek)
geluid

overleving, verminderde fitheid

effect pressor

stadium

gebied

referentie
2009; Fenkes et al.
2016

visserijmortaliteit

juveniel, adult

De Laak 2007A

alle

oceaan, zee,
benedenrivieren, rivieren
benedenrivieren, rivieren

smolt

rivieren, benedenrivieren

Knudsen et al. 1994;
Welton et al. 2002

overleving, ook subletale effecten
migratie

vispassages die ongeschikt
zijn
*geen direct bewijs; niet specifiek voor zalm

afschrikking, afbreken stroomafwaartse
migratie
kennisleemte
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De Laak 2007A

- Soorttabellen -

Bot (Platichthys flesus)
pressor
abrupte zoet/zout gradiënt
abrupte zoet/zout gradiënt

variabele
aanpassing zoet/zout, zowel heen
als terug
opgroeihabitat

debietveranderingen (hoge
stroomsnelheid)
inzuiging koelwater centrales*

stroomopwaartse trek, matige
zwemcapaciteit
overleving

laterale connectiviteit

bereikbaarheid geschikt habitat
stroomafwaarts uitspoelen,
secundaire/zijwateren/uiterwaarden achterblijven groei
(lagere stroomsnelheid, voedsel)

migratiebarrière lengterichting

stroomopwaarts trekken naar de
estuariene opgroei en
voedselgebieden

migratiebarrière lengterichting

stroomafwaarts trekken voor de
paai
stroomopwaartse trek, matige
zwemcapaciteit

geen selectief getijdetransport
mogelijk

larve, juveniel

rivierregulatie (normalisatie,
kanalisatie, baggeren,
verdiepen)
scheepvaart

habitat op slikken en schorren

verlies aan foerageerhabitat

paai, ei, embryo, larve,
juveniel

benedenrivieren, rivieren

omwoeling bodem, sterke
(tegengestelde) stromingen,
golfslag

verstoring migratie en
degradatie habitats

juveniel, adult

benedenrivieren, rivieren

Wolter & Arlinghaus
2003; Stevens et al. 2009

temperatuurverhoging /
klimaatverandering
visserij, overbevissing,
bijvangst
waterverontreiniging (micro)

stijgende watertemperatuur

sterfte

ei larve, juveniel

overleving

mortaliteit

adult, juveniel

zee, estuaria,
getijdenpoelen
zee, benedenrivieren,
rivieren

Vinagre et al. 2009;
Kroon 2009
Hadderingh & Jager 2002

overleving, ook subletale effecten

osmotische stress, aantasting
immuunsysteem, ziektes

ontbreken getij

exoten
geluid (o.a. 200 kHz)
vispassages die ongeschikt
zijn
*zeer laag percentage

effect pressor
osmotische stress, aantasting
immuunsysteem, ziektes
ontbrekenen opgroeihabitat en
geschikt/voorkeurs voedsel
belemmering migratie

stadium
juveniel, adult

referentie
Vethaak et al. 2004

larve, juveniel

gebied
zoet/zoutovergang,
benedenrivieren
zoet/zoutovergang,
benedenrivieren
benedenrivieren, rivieren

embryo, larve, juveniel

benedenrivieren, rivieren,
estuaria
benedenrivieren, rivieren

Jager 1999; Hadderingh
& Jager 2002
Schouten & Quak 1994;
Aarts et al. 2004

zoet/zoutovergang,
benedenrivieren, rivieren

Jager 1999; Stevens et
al. 2009; Hop et al. 2011

zoet/zoutovergang,
benedenrivieren, rivieren
benedenrivieren, rivieren

Stevens et al. 2009

larve, juveniel, adult

adult, paai

Hartgers et al. 2001;
Winter 2009
De Boer 2001

Jager 1999; Hartgers et
al 2001;Trancart et al.
2012
Stevens et al. 2009

Vethaak et al. 2004 De
Boer 2001
kennisleemte
kennisleemte
kennisleemte
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- Antropogene pressoren voor trekvissen -

Driedoornige stekelbaars (Gasterosteus aculeatus)(anadrome vorm)
pressor
variabele
effect pressor
debietveranderingen
te hoge stroomsnelheid voor
belemmering stroomopwaartse
geringe zwemcapaciteit
migratie
geluid
foerageren
verminderde foerageer efficiëntie
inzuiging koelwater centrales
mechanische beschadiging
verwonding, infecties, sterfte
migratiebarrière lengterichting
migratie van en naar zee, groei
verminderde groei

stadium
adult

juveniel, adult
alle?

omwoeling bodem, en
verwijderen waterplanten door
bijv. maaien of vaartuigen

vertroebeling water/verdwijnen
waterplanten

verdwijnen voortplantingshabitat

adult, paai, ei

rivierregulatie (normalisatie,
kanalisatie, baggeren,
verdiepen)
slib op de bodem

paai in ondiepe poelen

verlies (gevarieerd) habitat/
substraat voor paai en opgroei

adult, paai

zuurstofgebrek

temperatuur verhoging /
klimaatverandering
visserij, bijvangst

gevoeligheid voor hogere
temperatuur
overleving

Purser & Radford 2011
Hartholt & Jager 2004
Van Iterson 1994; Van
Emmerik & De Nie 2006
Van Emmerik & De Nie
2006
Stevens et al. 2009

verdwijnen voortplantingshabitat, paai, ei
verstikking eitjes
zwemgedrag

binnenwateren

Hoijtink 1998; De Groot
2002
Garside et al. 1977

vangstmortaliteit

zee, benedenrivieren

Kroes & Reeze 2017;
Mous et al. 2003

adult
lijkt geen grote rol te
spelen bij de driedoornige
stekelbaars

exoten
laterale connectiviteit
ontbreken getij

kennisleemte
kennisleemte
kennisleemte

scheepvaart
vispassages die ongeschikt zijn
waterverontreiniging

rivieren, benedenrivieren,
zoet-zout overgang
zoete water

referentie
Winter 2009; De Visser
2007

benedenrivieren, zoetzout overgangen

abrupte zoet/zout gradiënt

ontbreken selectief getijde
transport

gebied
rivieren, benedenrivieren,
zoet-zout overgang

kennisleemte
kennisleemte
kennisleemte
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- Soorttabellen -

Dunlipharder (Liza ramada)
pressor
migratiebarrière lengterichting
migratiebarrière lengterichting*
ontbreken getij
rivierregulatie (normalisatie,
baggeren, verdiepen) of
inpolderen
visserij, bijvangst
waterverontreiniging o.a.
zuurstofgebrek
abrupte zoet/zout gradiënt

variabele
rijping eicellen bij toenemende
zoutconcentratie
stroomopwaartse migratie naar
foerageergebied
ontbreken selectief getijde
transport
habitat van slikken en schorren

effect pressor
zonder migratie naar zee geen
paai

overleving
dystrofie, rekrutering

stadium
paai
juveniel, adult

gebied
benedenrivieren, zoetzout overgang
benedenrivieren, zoetzout overgang

Verminderde intrek

juveniel

verlies habitat

adult

benedenrivieren, zoetzout overgang

vangstmortaliteit
achtergang opbrengst/groei,
afname rekrutering

adult

zee, benedenrivieren
benedenrivieren, zoetzout overgang

lijkt niet belangrijk voor de
dunlipharder
kennisleemte
kennisleemte
kennisleemte
kennisleemte
kennisleemte
lijkt niet belangrijk voor de
dunlipharder
kennisleemte

debietveranderingen
exoten
geluid (o.a. 200 kHz)
inzuiging koelwater centrales
mechanische beschadiging
scheepvaart
temperatuur verhoging /
klimaatverandering
temperatuur verhoging /
klimaatverandering
vispassages die ongeschikt zijn
kennisleemte
* estuarium relatief van weinig belang voor de populatie omdat het grootste deel op zee verblijft (Griffioen et al 2017)
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referentie
Modrusan 1991 in
Stevens et al. 2009
Griffioen et al. 2017
Trancart et al 2012;
Almeida 1996
Stevens et al 2009

Kroes & Reeze 2017
Murenu et al. 2004
Stevens et al. 2009

- Antropogene pressoren voor trekvissen -

Elft (Alosa alosa)
pressor
abrupte zoet/zout gradiënt

variabele
aanpassing zoet/zout, zowel heen
als terug
ontbreken opgroeihabitat en
geschikt/voorkeurs voedsel
lagere stroomsnelheid minder
geschikt voor de paai (o.a. meer slib
in substraat)

effect pressor
osmotische stress

debietveranderingen

te hoge stroomsnelheid

inzuiging koelwater
centrales
laterale connectiviteit

overleving

paaimigratie niet succesvol,
uitspoelen jonge dieren
mortaliteit

bereikbaarheid geschikt habitat
secundaire/zijwateren/uiterwaarden
(lagere stroomsnelheid, voedsel)

stroomafwaarts uitspoelen,
achterblijven groei

migratiebarrière
lengterichting

stroomopwaarts trekken paai,
stroomafwaarts trekken na de paai,
stroomafwaarts zakken jonge stadia

migratiebarrière
lengterichting

stroomopwaarts trekken en paai

ontbreken getij

abrupte zoet/zout gradiënt
debietveranderingen

stadium
larve, juveniel, adult
larve, juveniel
paai

paai, ei, embryo, larve,
juveniel
ei, embryo, larve,
(juveniel?)
embryo, larve, juveniel

gebied
zoet/zoutovergang,
benedenrivieren
zoet/zoutovergang,
benedenrivieren
zoet/zoutovergang,
benedenrivieren, rivieren

referentie
De Laak 2009e

benedenrivieren, rivieren

Maitland & Hatton-Ellis
2003
Hadderingh & Jager 2002

benedenrivieren, rivieren

Aprahamian et al. 2003

benedenrivieren, rivieren

Aprahamian et al. 2003
Aarts et al. 2004

uitblijven/uitstel reproductie,
alle
ophoping voor barrières - predatie
en visserijsterfte, hybridisatie met
fint

zoet/zoutovergang,
benedenrivieren, rivieren

Aprahamian et al. 2003;
De Groot 1992B; Lelek
1987; Redeke 1938;
Bagliniere et al. 2003;
Scharbert et al. 2004

hybridisatie met fint, suboptimale
habitat voor paai en opgroei

adult, paai, ei, larve

zoet/zoutovergang,
benedenrivieren, rivieren

Redeke 1938; Stevens et
al. 2003; Bagliniere et al.
2003

netto stroomafwaartse verplaatsing
door geringe zwemcapaciteit

ei, embryo, larve, juveniel

benedenrivieren, rivieren

De Groot 2002

rivierregulatie (normalisatie,
kanalisatie, baggeren,
verdiepen)

verlies (gevarieerd) habitat/substraat
voor paai en opgroei

paai, ei, embryo, larve,
juveniel

benedenrivieren, rivieren

De Groot 1992B; Stevens
et al. 2009

scheepvaart

omwoeling bodem, sterke
(tegengestelde) stromingen,
mismatch met voedsel en andere
gebeurtenissen (beperkt tijdvenster)

alle

benedenrivieren, rivieren

paai, ei, embryo, larve,
juveniel

benedenrivieren, rivieren

Wolter & Arlinghaus
2003; Grift 2001
Lochet et al. 2009; Van
Emmerik & Quak 2013

ei, embryo, larve

benedenrivieren, rivieren

temperatuur verhoging /
klimaatverandering
temperatuur verhoging /
klimaatverandering

laag zuurstofgehalte

verstoring migratie en degradatie
habitats
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van Emmerik & Quak
2013

- Soorttabellen -

Elft (Alosa alosa)
pressor
vispassages die ongeschikt
zijn

variabele
stroomopwaartse migratie

effect pressor
belemmering stroomopwaartse
migratie

stadium
adult

gebied
referentie
rivieren, benedenrivieren, Aprahamian et al 2003;
zoet-zout overgang
Bagliniere et al. 2003;
Scharbert et al. 2016

visserij, overbevissing,
bijvangst

overleving, verminderde fitheid

visserijmortaliteit, depensatie of
Allee-effect

adult (juveniel)

zee, benedenrivieren,
rivieren

De Groot 2002; Kroes &
Reeze 2017; Rougier et
al. 2012

waterverontreiniging (o.a.
zuurstofgebrek)

overleving, ook subletale effecten

alle

benedenrivieren, rivieren

Lelek 1987; De Groot
1992B; Hoestlandt 1991
in De Laak 2009e

ontbreken getij
exoten
geluid

kennisleemte
kennisleemte
kennisleemte
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- Antropogene pressoren voor trekvissen -

Europese steur (Acipenser sturio)
pressor
variabele
abrupte zoet/zout gradiënt
geringe zouttolerantie
(aanpassing zoet.zout) ,
ontbreken opgroeihabitat

effect pressor
osmotische stress

stadium
larve, juveniel

gebied
zoet/zoutovergang,
benedenrivieren

referentie
Rochard et al. 2001;
Kranenbarg et al. 2018
Breve et al. 2014B

debietveranderingen

lagere stroomsnelheid minder
geschikt voor de paai (o.a. meer
slib in substraat)

paai, ei

rivieren

Jacob 1996

exoten

alle

binnenwateren

inzuiging koelwater centrales*

hybridisatie, overbrengen ziektes, divers
predatie
overleving
mortaliteit

benedenrivieren, rivieren

migratiebarrière lengterichting

stroomopwaarts trekken paai

ei, embryo, larve,
(juveniel?)
adult

Kranenbarg et al. 2018;
Breve et al 2014B
Hadderingh & Jager 2002

migratiebarrière lengterichting o.a.
WKC's

stroomafwaarts trekken na de
paai, stroomafwaarts zakken
jonge stadia

rivierregulatie (normalisatie,
kanalisatie, baggeren, verdiepen)

verlies (gevarieerd)
habitat/substraat voor paai en
opgroei

scheepvaart, scheepschroeven,
turbulentie, drukverschillen
vispassages die ongeschikt zijn

schade door scheepsschroeven
stroomopwaartse migratie

visserij, overbevissing, bijvangst

overleving, verminderde fitheid

uitblijven/uitstel reproductie,
predatie en visserijsterfte
schade en sterfte

zoet/zoutovergang,
benedenrivieren, rivieren
zoet/zoutovergang,
benedenrivieren, rivieren

Winter et al. 2015; Van
Emmerik 2004
Winter et al. 2015; Gosset
et al. 2006; Gessner et al.
2007

paai, ei, embryo, larve,
juveniel

benedenrivieren, rivieren

Kranenbarg et al. 2018;
Lepage et al. 2000; De
Groot 1992A

verwonding en sterfte

larve, juveniel, adult

benedenrivieren, rivieren

belemmering
stroomopwaartse migratie
visserijmortaliteit

adult

rivieren, benedenrivieren,
zoet-zout overgang
zee, vooral bij de kust,
benedenrivieren, rivieren

Staas 2017; Spierts 2016;
Wolter & Arlinghaus 2003
Winter et al. 2015

waterverontreiniging (o.a.
overleving, ook subletale effecten
zuurstofgebrek)
geluid (o.a. 200 kHz)
kennisleemte
ontbreken getij
kennisleemte
laterale connectiviteit
kennisleemte
*geen specifieke literatuur over steur

juveniel, adult

juveniel, adult

alle
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benedenrivieren, rivieren

Kroes & Reeze 2017;
Brevé et al 2014B; Winter
et al 2015; De Groot
1992A; Gessner et al.
2007; Rochard et al. 1997
Jacob 1996; Gessner et
al. 2007

- Soorttabellen -

Fint (Alosa fallax)
pressor
variabele
abrupte zoet/zout gradiënt aanpassing zoet/zout, zowel heen
als terug
abrupte zoet/zout gradiënt ontbreken brakke zone met
bijbehorende voedselketen
debietveranderingen
te hoge stroomsnelheid

effect pressor
geen gelegenheid om fysiologisch
aan te passen, osmotische stress
ontbreken opgroeihabitat en
geschikt/voorkeurs voedsel
stroomafwaarts uitspoelen

debietveranderingen

lagere stroomsnelheid minder
geschikt voor de paai (o.a. meer slib
in substraat)

zinken/verloren gaan eitjes

geluid (o.a. 200 kHz)

afschrikking

vluchtgedrag

alle?

inzuiging koelwater
centrales

overleving, verwonding

sterfte, beschadiging

ei, embryo, larve,
(juveniel?)

laag zuurstofgehalte door
eutrofiëring,
verontreiniging,
opwerveling slib etc.

geringe zuurstofbeschikbaarheid

sterfte of ontwijking/barrièrewerking ei, embryo, larve

benedenrivieren, rivieren

Aprahamian et al. 2003;
Stevens et al. 2009;
Gerkens & Thiel 2001;
Foekema et al. 2011

laterale connectiviteit

bereikbaarheid geschikt habitat
secundaire/zijwateren/uiterwaarden
(lagere stroomsnelheid, voedsel)

stroomafwaarts uitspoelen,
achterblijven groei

ei, embryo, larve ,
juveniel

benedenrivieren, rivieren

Schouten & Qak 1994;
Gerkens & Thiel 2001; Aarts
et al. 2004

migratiebarrière
lengterichting

stroomopwaarts trekken paai,
stroomafwaarts trekken na de paai

uitblijven/uitstel reproductie,
ophoping voor barrières - predatie
en visserijsterfte; , hybridisatie met
elft

adult, paai, juveniel

zoet/zoutovergang,
benedenrivieren, rivieren

Aprahamian et al. 2003;
Stevens et al. 2009; De Nie
1996; De Groot 1992;
Alabaster & Lloyd 1982;
Redeke 1938

migratiebarrière
lengterichting
ontbreken getij

stroomopwaarts trekken en paai

hybridisatie met elft, suboptimale
habitat voor paai en opgroei

adult, paai, ei, larve

zoet/zoutovergang,
benedenrivieren, rivieren
benedenrivieren, zoet

ontbreken getij

verblijf op geschikte locatie

Redeke 1938; refs. in
Stevens et al. 2009
De Nie 1996 Aprahamian
1988; Bosveld 2009
De Nie 1996; Bosveld 2009

paailocatie

stadium
larve, juveniel, adult

gebied
zoet/zoutovergang,
benedenrivieren
larve, juveniel, adult
zoet/zoutovergang,
benedenrivieren
paai, ei, embryo, larve, benedenrivieren, rivieren
juveniel
paai
zoet/zoutovergang,
benedenrivieren, rivieren

adult
netto stroomafwaartse verplaatsing ei, embryo, larve,
door geringe zwemcapaciteit
juveniel
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zee, benedenrivieren,
rivieren
benedenrivieren, rivieren

benedenrivieren

referentie
De Groot 1992; Bosveld
2009
Aprahamian 1988; Bosveld
2009
Maitland & Hatton-Ellis
2003; Van Drimmelen 1984
Aprahamian 1988; Bosveld
2009

Gregory & Clabburn 2003
Hartholt & Jager 2004;
Aprahamian et al. 2003;
Henderson 2003 in Maitland
& Hatton-Ellis 2003

- Antropogene pressoren voor trekvissen -

Fint (Alosa fallax)
pressor
rivierregulatie
(normalisatie, kanalisatie,
baggeren, verdiepen)

variabele
verdwijnen grind, verdwijnen variatie
habitat

effect pressor
verlies (gevarieerd)
habitat/substraat voor paai en
opgroei

stadium
gebied
paai, ei, embryo, larve, benedenrivieren, rivieren
juveniel

referentie
De Groot 1992; Maitland &
Hatton-Ellis 2003; Bosveld
2009

omwoeling bodem, sterke
(tegengestelde) stromingen,
laag zuurstofgehalte

verstoring migratie en degradatie
habitats
sterfte

alle

benedenrivieren, rivieren

De Leeuw et al. 2005

ei, embryo, larve

benedenrivieren, rivieren

De Groot 1992

mismatch met voedsel en andere
gebeurtenissen (beperkt tijdvenster)

sterfte, geremde groei

paai, ei, embryo, larve, benedenrivieren, rivieren
juveniel

Lochet et al. 2009; Van
Emmerik & Quak 2013

vispassages die
ongeschikt zijn
visserij, overbevissing

stroomopwaartse migratie

belemmering stroomopwaartse
migratie
visserijmortaliteit

adult

rivieren, benedenrivieren,
zoet-zout overgang
zee, benedenrivieren,
rivieren

Aprahamian et al 2003

waterverontreiniging

overleving, ook subletale effecten
(motoriek, geurwaarneming)

sterfte of verzwakking

ei, embryo, larve,
juveniel

benedenrivieren, rivieren

Aprahamian et al. 2003; De
Groot 1992

exoten
Opmerking

kennisleemte
NB. lage temperatuur kan ook een knelpunt zijn (effect op jaarklassterkte) maar is geen humane pressor

scheepvaart
temperatuur verhoging /
klimaatverandering
temperatuur verhoging /
klimaatverandering

overleving

adult
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Stevens et al. 2009;
Maitland & Hatton-Ellis
2003; Aprahamian et al.
2003; Kroes & Reeze 2017;
Dekker 2004

- Soorttabellen -

Noordzeehouting (Coregonus oxyrinchus)
pressor
variabele
abrupte zoet/zout gradiënt
fysiologische aanpassing
zoet/zout

effect pressor
osmotische stress, sterfte

stadium
larve, juveniel

gebied
zoet/zoutovergang,
benedenrivieren

referentie
Madsen et al. 1996;
Jensen et al. 2015;
Poulsen et al. 2012

debietveranderingen
debietveranderingen

te hoge stroomsnelheid
lagere stroomsnelheid minder
geschikt voor de paai (o.a. meer
slib in substraat)

stroomafwaarts uitspoelen
sterfte

larve, juveniel
paai, ei, embryo, larve,
juveniel

benedenrivieren, rivieren
zoet/zoutovergang,
benedenrivieren, rivieren

Jepsen et al. 2012
Jensen et al. 2003

exoten
laag zuurstofgehalte door
eutrofiëring, verontreiniging,
opwerveling slib etc.

hybridisatie - met kleine marene*
overleving, ook subletale effecten
(motoriek, geurwaarneming)

afname fitness
toename sterfte

paai
ei, embryo, larve
(juveniel?)

benedenrivieren, rivieren

migratiebarrière lengterichting

stroomopwaarts voor de paai en
stroomafwaarts trekken

uitblijven/uitstel reproductie, niet
adult, paai, juveniel
ver genoeg stroomopwaarts
paaien - te snelle uitspoeling naar
zoute water

zoet/zoutovergang,
benedenrivieren, rivieren

Borcherding et al. 2008;
De Groot 2002; Jepsen et
al. 2012; Bosveld 2009;
Poulsen et al. 2012

migratiebarrière lengterichting

stroomopwaarts voor de paai

uitblijven/uitstel reproductie

adult, paai, juveniel

De Groot & Nijssen 1997

rivierregulatie (normalisatie,
kanalisatie, baggeren,
verdiepen)

verdwijnen grind, verdwijnen
variatie habitat

verlies (gevarieerd)
habitat/substraat voor paai en
opgroei

paai, ei, embryo, larve,
juveniel

zoet/zoutovergang,
benedenrivieren, rivieren
benedenrivieren, rivieren

temperatuur verhoging /
klimaatverandering
visserij, overbevissing

paai

sterfte

ei, embryo, larve

benedenrivieren, rivieren

overleving

visserijmortaliteit

adult

zee, benedenrivieren,
rivieren

Klein Breteler 1983; De
Groot & Nijssen 1997
Kroes & Reeze 2017; De
Groot 2002

inzuiging koelwater centrales
abrupte zoet/zout gradiënt
scheepvaart
geluid (o.a. 200 kHz)

kennisleemte
kennisleemte
kennisleemte
kennisleemte

* in Finland
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Kahilainen et al. 2011
De Groot & Nijssen 1997

Grøn 1987

- Antropogene pressoren voor trekvissen -

Rivierprik (Lampetra fluviatilis)
pressor
variabele
abrupte zoet-zout gradiënt
fysiologisch aanpassingen van
zoet-naar zout en omgekeerd
vispassages die ongeschikt
stroomopwaarts trekken paai,
zijn
vindbaarheid vispassage, hoge
stroomsnelheid
debietveranderingen
debietveranderingen

lagere stroomsnelheid waardoor
verslibbing optreedt
te hoge stroomsnelheid

inzuiging koelwater centrales

overleving

effect pressor
osmotische stress, sterfte

stadium
adult

vertraging of niet passeren
vispassage
larven

mortaliteit

larve, juveniel?

migratiebarrière lengterichting stroomopwaarts trekken paai,
stroomafwaarts trekken na de paai,
stroomafwaarts juvenielen

uitblijven/uitstel reproductie,
ophoping voor barrières - predatie
en visserijsterfte

alle

rivierregulatie (normalisatie,
kanalisatie, baggeren,
verdiepen)

sterfte

paai, ei, embryo, larve,
juveniel

temperatuur verhoging /
klimaatverandering
visserij (met name fuiken)

verlies (gevarieerd)
habitat/substraat voor paai en
opgroei

overleving

opschuiven populaties naar het
noorden
visserijmortaliteit

referentie
Van Hal 1998

benedenrivieren,
rivieren
benedenrivieren,
rivieren
benedenrivieren,
rivieren
zoet/zoutovergang,
benedenrivieren,
rivieren

Stevens et al. 2009

benedenrivieren,
rivieren

Maitland 2003

Foulds & Lucas 2013; Igoe
et al. 2004

Stevens et al. 2009; Kemp
et al. 2011
Hadderingh & Jager 2002;
Maitland 2003
Maitland 2003; Stevens et
al. 2009; Griffioen et al.
2016; Griffioen & Winter
2014

Maitland 2003
adult

(sterk) wisselende
waterstanden door o.a.
onttrekking

droogvallen/wegspoelen broed op
de paaigronden

sterfte

paai, ei, embryo, larve,
juveniel

waterverontreiniging (o.a.
zuurstofgebrek)

overleving, ook subletale effecten

sterfte, verminderde fitness,
verdwijnen populatie

alle, met name de
larven

exoten
geluid
laterale connectiviteit
scheepvaart

gebied
benedenrivieren, zoetzoutovergang
benedenrivieren,
rivieren

kennisleemte
kennisleemte
kennisleemte
kennisleemte
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zee, benedenrivieren,
rivieren
rivieren

Kroes & Reeze 2017

benedenrivieren,
rivieren

Stevens et al. 2009;
Maitland 2003

Maitland 2003

- Soorttabellen -

Spiering (Osmerus eperlanus)(anadrome vorm)
pressor
variabele
abrupte zoet/zout gradiënt
geleidelijk oplopende zouttolerantie
jonge stadia
afname voedselrijkdom
gebrek aan voedsel
afname voedselrijkdom
helder worden water
debietveranderingen
te hoge stroomsnelheid voor geringe
zwemcapaciteit
inzuiging koelwater centrales mechanische beschadiging
migratiebarrière lengterichting migratie van en naar zee
ontbreken getij
ontbreken getij

netto stroomafwaartse verplaatsing door
geringe zwemcapaciteit
ontbreken selectief getijde transport

effect pressor

dieper verblijf
belemmering stroomopwaartse
migratie
verwonding, infecties, sterfte
belemmeren migratie

stadium
ei, embryo, larve

gebied
binnenwateren

referentie
Hoijtink 1998

alle
?
adult

binnenwateren
binnenwateren
rivieren, benedenrivieren,
zoet-zout overgang

De Leeuw 2007
Mous et al. 2004
Winter 2009

juveniel, adult
adult, paai
embryo, larve,
juveniel
adult

verhoogde mortaliteit,
ophoping/verhoging predatie

rivieren, benedenrivieren,
zoet-zout overgang
rivieren, benedenrivieren,
zoet-zout overgang
rivieren, benedenrivieren,
zoet-zout overgang
rivieren, benedenrivieren,
zoet-zout overgang

Hartholt & Jager 2004
De Groot 1991; Stevens
et al. 2009

De Groot 1991

rivierregulatie (normalisatie,
kanalisatie, baggeren,
verdiepen)
scheepvaart

verlies (gevarieerd) habitat/ substraat
voor paai en opgroei
omwoeling bodem, sterke
(tegengestelde) stromingen, fluctuatie
peil

achteruitgang paaihabitat,
verloren gaan eitjes

paai, ei

rivieren, benedenrivieren,
zoet-zout overgang

Grift 2001

slib op de bodem

zuurstofgebrek

verstikking eitjes

ei

binnenwateren

temperatuur verhoging /
klimaatverandering

gevoeligheid voor hogere temperatuur
((o.a.) zuurstofgebrek)

alle

binnenwateren

Hoijtink 1998; De Groot
2002
De Leeuw 2005

temperatuur verhoging /
klimaatverandering

doordat paai is gericht op licht en niet op
temperatuur mogelijke mismatch met
voedsel

paai, larve

binnenwateren

Van 't Hoog & De Leeuw
2008

vispassages die ongeschikt
zijn
visserij, overbevissing

te hoge stroomsnelheid voor geringe
zwemcapaciteit
overleving

adult

rivieren, benedenrivieren,
zoet-zout overgang
alle

De Groot 1991

waterverontreiniging o.a.
zuurstofgebrek
exoten
geluid (o.a. 200 kHz)
laterale connectiviteit

overleving

rivieren, benedenrivieren,
zoet-zout overgang

Stevens et al. 2009; De
Groot 1991

belemmering stroomopwaartse
migratie
vangstmortaliteit

kennisleemte
kennisleemte
kennisleemte
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adult

De Groot 2002

Kroes & Reeze 2017;
Mous et al. 2003;
Hutchinson & Mills 1987

- Antropogene pressoren voor trekvissen -

Sprot (Sprattus sprattus)
pressor
inzuiging koelwater centrales

migratiebarrière lengterichting

variabele
overleving

effect pressor

gebied
benedenrivieren, rivieren,
estuaria

referentie
Henderson & Henderson
2017; Hadderingh &
Jager 2002

juveniel, adult

Hop et al. 2011

stroomopwaartse trek, matige
zwemcapaciteit
overleving

geen selectief getijdetransport
mogelijk
sterfte

larve, juveniel

zoet/zoutovergang,
benedenrivieren
zoet/zoutovergang,
benedenrivieren, rivieren
benedenrivieren, rivieren

vnl. larve

zee, estuaria

geen specifieke referentie
voor handen
Peck et al. 2012;
Henderson & Henderson
2017; Demir 1963

visserij, overbevissing, bijvangst
abrupte zoet/zout gradiënt
debietveranderingen
exoten
geluid (o.a. 200 kHz)
scheepvaart
verontreiniging
visserij, overbevissing
waterverontreiniging

overleving

vangstmortaliteit
kennisleemte
kennisleemte
kennisleemte
kennisleemte
kennisleemte
kennisleemte
kennisleemte
kennisleemte

adult, paai

zee

Kroes &b Reeze 2017

Opmerking

vrij weinig bekend over de van de sprot- wel een afnemende trend (Anonymus, 2015)

migratiebarrière lengterichting
ontbreken getij
temperatuur verhoging /
klimaatverandering

stroomopwaarts trekken naar de
estuariene opgroeigebieden
stroomafwaarts trekken

stadium
juveniel, adult

juveniel, adult
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Zeebaars (Dicentrarchus labrax)
pressor
variabele
abrupte zoet/zout gradiënt
estuarium als foerageergebied
abrupte zoet/zout gradiënt *
fysiologische aanpassing
inzuiging koelwater centrales
overleving

effect pressor

stadium

gebied

mortaliteit

larve, juveniel, adult

zoet/zoutovergang,
benedenrivieren
zoet/zoutovergang,
benedenrivieren

migratiebarrière lengterichting

stroomopwaarts trekken naar de
estuariene opgroei- en
foerageergebieden

larve, juveniel, adult

migratiebarrière lengterichting

stroomafwaarts trekken

juveniel, adult

ontbreken getij

stroomopwaartse trek, matige
zwemcapaciteit
overleving

visserij, overbevissing, bijvangst

geen selectief
getijdetransport mogelijk
vangstmortaliteit

larve juveniel)
adult, paai

zoet/zoutovergang,
benedenrivieren
zoet/zoutovergang,
benedenrivieren
zee

debietveranderingen
kennisleemte
exoten
kennisleemte
geluid (o.a. 200 kHz)
kennisleemte
rivierregulatie (normalisatie,
kanalisatie, baggeren, verdiepen)
kennisleemte
scheepvaart
kennisleemte
temperatuur verhoging /
klimaatverandering
kennisleemte
vispassages die ongeschikt zijn
kennisleemte
waterverontreiniging
kennisleemte
* geen groot probleem voor zeebaars. Estuarium relatief van weinig belang voor de populatie omdat het grootste deel op zee verblijft (Griffioen et al 2017)
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referentie
Griffioen et al. 2017
Picket & Pawson 1994
Picket & Pawson 1994; Hartholt
& Jager 2004
Griffioen et al. 2017; Picket &
Pawson 1994
Picket & Pawson 1994
Picket & Pawson 1994
Kroes & Reeze 2017; Kroon
2007

- Antropogene pressoren voor trekvissen -

Zeeprik (Petromyzon marinus)
pressor
variabele
debietveranderingen
lagere stroomsnelheid waardoor
verslibbing optreedt
debietveranderingen
te hoge stroomsnelheid
inzuiging koelwater centrales
overleving

effect pressor

stadium
larven

gebied
benedenrivieren, rivieren

referentie
Stevens et al. 2009

mortaliteit

ei, embryo, larve,
(juveniel?)
alle

benedenrivieren, rivieren
benedenrivieren, rivieren
zoet/zoutovergang,
benedenrivieren, rivieren

Stevens et al. 2009
Maitland 2003;
Hadderingh & Jager 2002
Maitland 2003; Stevens et
al. 2009

paai, ei, embryo, larve,
juveniel

benedenrivieren, rivieren

Maitland 2003

adult
adult

benedenrivieren, rivieren
zee, benedenrivieren,
rivieren
rivieren

Igoe et al. 2004
Kroes & Reeze 2017

benedenrivieren, rivieren

Stevens et al. 2009;
Maitland 2003

migratiebarrière lengterichting

stroomopwaarts trekken paai,
stroomafwaarts trekken na de
paai, stroomafwaarts juvenielen

uitblijven/uitstel reproductie,
ophoping voor barrières predatie en visserijsterfte

rivierregulatie (normalisatie,
kanalisatie, baggeren,
verdiepen)

verlies (gevarieerd)
habitat/substraat voor paai en
opgroei

sterfte

vispassages die ongeschikt zijn*
visserij (met name fuiken)

stroomopwaartse migratie
overleving

(sterk) wisselende waterstanden
door o.a. onttrekking voor WKC

droogvallen/wegspoelen broed
op de paaigronden

sterfte

paai, ei, embryo, larve,
juveniel

waterverontreiniging (o.a.
zuurstofgebrek)
abrupte zoet-zout gradiënt
exoten
geluid
laterale connectiviteit
scheepvaart
temperatuur verhoging /
klimaatverandering

overleving, ook subletale
effecten

sterfte, verminderde fitness,
verdwijnen populatie
kennisleemte
kennisleemte
kennisleemte
kennisleemte
kennisleemte
kennisleemte

alle, met name de larven

visserijmortaliteit

* niet helemaal duidelijk of zeeprikken vispassage kunnen passeren
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Algemene pressoren
pressor
abrupte zoet/zout gradiënt
debietveranderingen

debietveranderingen
exoten

variabele
aanpassing zoet-zout
lagere stroomsnelheid, minder
prikkel voor stroomopwaartse
trek, overleving broed,
slibaanwas

effect pressor

stadium

gebied

geen/minder/uitgestelde
stroomopwaartse trek,
verminderde stroomafwaartse
trek, 'verdwalen"

hoge stroomsnelheid, overleving sterfte
broed
hybridisatie, overbrengen ziektes verandering genetische
en parasieten, predatie
eigenschappen, vermindering
fitness

geluid, zoals van sonar,
schepen, etc.

mogelijk diverse effecten op
mogelijk diverse effecten op
gedrag, gehoor, voortplanting en gedrag, voortplanting en
overleving
overleving

inzuiging koelwater centrales

inzuiging larven

laterale connectiviteit

referentie
Winter et al. 2014
Schouten & Quak 1994

Schouten & Quak 1994
Schiphouwer et al. 2014

alle

alle

Popper 2003;
Slabbekoorn et al. 2010

mortaliteit

rivieren, benedenrivieren

gevarieerd habitat en
opgroeimogelijkheden

competitie, sterfte

rivieren, benedenrivieren

Hadderingh & Jager
2002; Hartholt & Jager
2004
Buijse & Vriese 1996;
Grift 2001; Schiemer &
Spindler 1989

micro/nanoplastics

opname/ accumulatie

fysiologische stress,
tumorvorming

migratiebarrière lengterichting

stroomopwaartse en
stroomafwaartse migratie

rivierregulatie (normalisatie,
kanalisatie, baggeren,
verdiepen)

zoet en zout

Eerkes-Medrano et al.
2014; Sanchez et al.
2014; Foekema et al.
2013
Hop et al. 2011; Schouten
& Quak 1994; Kroes et al.
2006

verlies (gevarieerd)
habitat/substraat voor paai en
opgroei

benedenrivieren, rivieren,
estuaria

Schouten & Quak 1994

scheepvaart, scheepschroeven,
turbulentie, drukverschillen
temperatuur verhoging /
klimaatverandering

directe en in directe schade door
scheepsschroeven

benedenrivieren, rivieren

Wolter & Arlinghaus 2003;
Grift 2001
Ficke et al. 2007;
Schouten & Quak 1994;
Van Beek 1994;
Verdonschot et al. 2005

visserij, overbevissing, bijvangst

overleving, verminderde fitheid

zee, delta

Hoffmann 2005; Kroes &
Reeze 2017

visserijmortaliteit

alle

juveniel, adult
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Algemene pressoren
pressor
waterverontreiniging

variabele
effect pressor
overleving, gedrag, fysiologische sterfte, subletale effecten,
veranderingen
gedrag

stadium
alle

zuurstofgebrek
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gebied
alle

referentie
Scott & Loman 2004;
Schouten & Quak 1994
Schouten & Quak 1994
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