
 Kijk op Exoten / Februari 2021          8  Kijk op Exoten / Februari 2021           9

Sportvisser Cal Callenbach met de door hem gevangen gestreepte zeebaars. (Foto: Mark Peterson)

Amerikaanse gestreepte baars gevangen in het IJ

Willie van Emmerik, Sportvisserij Nederland

Uit het boekje Haring in het IJ van Melchers & Timmermans uit 1991, bleek al dat in dit water 
soms vreemde snoeshanen voorkomen. Wel 62 zoetwater- en zeevissoorten werden destijds 
waargenomen. Dankzij de zoute onderlaag worden in het Noordzeekanaal en het IJ ook vaak 
zeevissen gesignaleerd zoals bot, tong, zeebaars en harder. Soms zorgt het IJ echter nog steeds 
voor verrassingen…  

Begin dit jaar werd met de hengel een gestreepte zeebaars (Morone saxatilis) gevangen. Deze vissoort komt 
van origine voor langs de oostkust van de Verenigde Staten en is nog nooit eerder in ons land gesignaleerd. 
Toen de sportvissers de vis voor het eerst boven het wateroppervlak zagen, hadden ze in eerste instantie 
geen idee wat ze in handen hadden. Pas na thuis in de materie gedoken te zijn, kwamen ze tot de ontdekking 
dat ze een gestreepte zeebaars hadden gevangen. De gestreepte zeebaars lijkt op de ‘gewone’ Europese 
zeebaars (Dicentrarchus labrax), maar wijkt daarvan af door de lange bruine of groene lengtestrepen over 
de flanken. Harders hebben ook lengtestrepen, maar zij hebben een kleinere bek en een kortere voorste 
rugvin. De gestreepte zeebaars kan tot maximaal twee meter lang worden. Het is een anadrome vissoort 
(trekt vanuit zee rivieren op om te paaien), die vaak dicht bij de kust op zee leeft en stroomopwaarts 
rivieren en baaien optrekt om in groepen te paaien. De volwassen dieren zijn geduchte roofvissen die 
onder meer vis en kreeftachtigen eten.

Hoe deze vis in het IJ bij Amsterdam terecht is gekomen, is niet duidelijk. Mogelijk is de vis met de 
Golfstroom meegevoerd en zo de Noord-Atlantische Oceaan overgestoken. Andere opties zijn dat hij is 
uitgezet of dat hij als verstekeling in ballastwater van zeeschepen is meegekomen. 

Meldingen van vangsten van exotische vissoorten door sportvissers zijn belangrijk om informatie te 
krijgen over waar exoten voorkomen. Wij vragen iedereen vangsten en waarnemingen te melden op 
Mijnvismaat.nl, Waarneming.nl of Telmee.nl.


