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Marmergrondels in
Zuid-Hollandse polders
Onlangs werd de marmergrondel in drie verschillende polders
tussen de Lek en Hollandse IJssel aangetroﬀen. Op 18 augustus
werd in het kader van het Meetnet Beek- en Poldervissen
bij Stolwijk een boerensloot gemonitoord. Naast kleine
modderkruiper, zeelt, tiendoornige stekelbaars, blankvoorn
en baars, werden acht marmergrondels aangetroﬀen. Alle
marmergrondels hielden zich op aan het eind van een
doodlopende sloot. Op korte afstand hiervandaan werden verder
geen marmergrondels meer aangetroﬀen.
De tweede locatie betrof een wetering tussen Polsbroekerdam
en Lopik in de Lopikerwaard. Hier werd op 3 september een
exemplaar ten noorden van de Zuidzijdse Kade gevangen.
Tot slot is de marmergrondel in polder Bergambacht
aangetroﬀen. Op 5 oktober verwijderde Het Zuid-Hollands
Landschap de nestvlotjes voor de zwarte stern. Deze vlotjes

zijn opgebouwd uit vier plankjes met daartussen een plaat
piepschuim die met gaas aan de vier plankjes is vastgemaakt.
Tussen het gaas en het piepschuim bleken ongeveer 15
marmergrondels vast te zitten.
Alle drie de vindplaatsen zijn nieuw voor de soort.
Hoogstwaarschijnlijk zijn de grondels uit de Hollandse IJssel
en/of Lek afkomstig. Uit beide rivieren wordt water in de
poldergebieden ingelaten. Ondanks dat op veel plaatsen
ogenschijnlijk onneembare barrières aanwezig zijn, weet de
soort zich op diverse plaatsen in Nederland in rap tempo te
verspreiden.
Corne Stam, Richard Struijk & Arjan van der Lugt
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marmergrondels
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nestvlotjes werd
aangetroﬀen
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Activiteitenoverzicht

(meer informatie, wijze van aanmelden en kosten staan op www.ravon.nl/activiteiten)

Op dit moment zijn er geen activiteiten te melden. Er zullen de komende maanden wel veel excursies en andere
activiteiten gepland worden: kijk voor actuele informatie op de activiteiten pagina op de RAVON-website!
Wilt u uw activiteit(en) opnemen in deze nieuwsbrief, geef dit dan door aan de redactie: k.joosten@ravon.nl
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