
 Kijk op Exoten / Mei 2021           17

Herkenningskaart uitheemse steuren

Sterlet  (Acipenser ruthenus)

Kenmerken om op te letten

Spitssnuitsteur (Acipenser stellatus)

Siberische steur (Acipenser baerii)

A

Beenplaten Europese steur

Beenplaten: Contrastarm | Zeer klein | Aantal = 32-62Lengte afgebeeld dier: 55 cm

Max. lengte 200 cm | Gem. lengte 80-140 cm

Beenplaten: Contrastrijk | Groot | Aantal = 26-43Lengte afgebeeld dier: 25 cm

Max. lengte 220 cm | Gem. lengte 128-150 cm

Beenplaten: Contrastrijk | Groot | Aantal = 26-43Lengte afgebeeld dier: 25 cm

Beenplaten: Contrastarm | Zeer klein | Aantal = 32-62Lengte afgebeeld dier: 55 cm

Diamantsteur (Acipenser gueldenstaedtii)

Beenplaten: Contrastrijk | Groot | Aantal = 24-50Lengte afgebeeld dier: 95 cm

Max. lengte 200 cm | Gem. lengte 100-150 cm

Beenplaten: Contrastrijk | Groot | Aantal = 24-50Lengte afgebeeld dier: Snuit: Kort en stomp

1 Andere steursoorten op deze kaart hebben 
   gladde bekdraden

In ons land worden diverse uitheemse steursoorten in het wild aangetro� en: diamantsteur (Acipenser gueldenstaedtii) 
(synoniemen: Russische steur en Donausteur), Siberische steur (A. baerii), spitssnuitsteur (A. stellatus) en sterlet (A. ruthenus). 
De Europese steur (A. sturio) is uitgestorven in het Rijnstroomgebied, maar de afgelopen jaren zijn er diverse initiatieven 
(zoals uitzettingen) opgestart om de inheemse steur weer terug in de Rijn te krijgen.

Met een combinatie van een paar uiterlijke kenmerken kan de juiste soort op 
naam gebracht worden: 

► Aantal, contrast en formaat beenplaten op de flank (A)
► Snuitvorm
► Positie en structuur bekdraden

Let op: snuitvorm, kleur en contrast tussen beenplaten en lichaamsbouw veranderen 
sterk naarmate steuren ouder worden. Jonge steuren hebben een spitsere snuit en 
zijn contrastrijker.

Beenplaten: Contrastrijk | Klein | Aantal = 56-70Lengte afgebeeld dier: 25 cm

Max. lengte 100 cm | Gem. lengte 30-60 cm

Snuit: Spits

Bekdraden:
met franjes1

Snuit: Spits

Snuit: Lang en spits

Bekdraden:
Dichter bij snuit

Herkenningskaart uitheemse steuren - vervolg

Waarnemingen

Europese steur (Acipenser sturio) - uitgestorven

Beenplaten: Contrastrijk | Groot | Aantal = 24-40Lengte afgebeeld dier: 60 cm

Max. lengte 350 cm | Gem. lengte 130-220 cm

Snuit: Spits

Kweekvormen en hybriden

Albino Siberische steur

Zebra steur (kweekvariant van de diamantsteur)

Verspreiding en voorkomen

2 Hoogte rugvin van andere steursoorten op deze
   kaart zijn kleiner of gelijk aan de breedte.

Diamantsteur
Siberische steur
Spitssnuitsteur
Sterlet
Steur onbepaald

Diamantsteur

Siberische steur

Spitssnuitsteur

Sterlet

Steur onbepaald
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Geef viswaarnemingen door via Waarneming.nl, Telmee.nl, Mijnvismaat.nl
of Vangstenregistratie.nl. Deze gegevens zijn van groot belang voor inzicht 
in de verspreiding en trends van verschillende vissoorten.

Kweekvormen en hybriden komen helaas ook in het wild voor. Veel steursoorten kunnen hybridiseren en hebben mogelijk 
verwarrende uiterlijke kenmerken. Bij twijfel, maak goede foto’s + beschrijvingen en geef je waarneming door!

Stichting RAVON
Postbus 1413
6501 BK Nijmegen
www.ravon.nl

Samenstelling: Mark Groen 
Vormgeving: Kris Joosten 
Foto’s: Jelger Herder 
Tekeningen: Paul Veenvliet

Rugvin: hoger dan breed2

Uitheemse steuren worden tegenwoordig steeds vaker aangetro� en. Veel waarnemingen (excl. visvijvers) komen uit 
grote wateren zoals rivieren, kanalen en recreatieplassen in en rondom stedelijk gebied. 

Hoe herken ik een uitheemse steur? 

Mark Groen, RAVON

Ooit hadden we in het Rijnstroomgebied enkel onze inheemse Europese steur (Acipenser sturio).  
Tegenwoordig worden er verschillende uitheemse steursoorten in ons land aangetroffen: 
diamantsteur (A. gueldenstaedtii) (synoniemen: Russische steur en Donausteur), Siberische steur 
(A. baerii), spitssnuitsteur (A. stellatus) en sterlet (A. ruthenus). Deze steuren lijken behoorlijk op 
elkaar en worden jaarlijks in veel verschillende kilometerhokken waargenomen.

Herkenningskaart
Met een combinatie van een paar subtiele uiterlijke 
kenmerken kan de juiste soort vrij gemakkelijk op 
naam gebracht worden. Als hulpmiddel voor meer en 
meer betrouwbare waarnemingen, is er in het kader van 
het Signaleringsproject Exoten een herkenningskaart 
samengesteld. 

De herkenningskaart wordt meegestuurd met het juni-
nummer van het RAVON-tijdschrift, het juli-nummer 
van de RAVON-nieuwsbrief Schubben & Slijm en 
uitgedeeld vanuit onze stand tijdens diverse symposia 
en lezingendagen, waaronder de RAVON-dag. Verder is 
deze kaart, zoals onze andere herkenningskaarten, vrij 
te downloaden op www.ravon.nl/herkenningskaarten.


