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ZonnebaarsBlitz
Bestrijding zonnebaars geholpen door droogte?

De zonnebaars, afkomstig uit Noord-Amerika, is een 
agressieve predator met een grote impact op de 
biodiversiteit. In vennen en poelen verdwijnen inheemse 
amfibieën en insecten in rap tempo wanneer zonnebaars 
aanwezig is. De soort staat op de Europese Unielijst 
met invasieve exoten, waardoor handel, verslepen en 
uitzettingen verboden zijn. Sinds 2018 hebben we in 
Nederland te maken met droge en hete zomers. Daarbij 
vallen in toenemende mate vennen en poelen tijdelijk 
droog. Dit biedt in potentie kansen om de zonnebaarzen uit 
deze wateren te verwijderen en daarmee o.a. de amfibieën 
die zich in deze wateren voortplanten te beschermen. 
Om de kansrijkheid hiervan te onderzoeken wordt in 
2021 een zogenaamde ZonnebaarsBlitz georganiseerd. 
Dit zijn snelle acties om tijdens drogere perioden te 
onderzoeken in hoeverre de zonnebaars nog aanwezig is. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het schepnet omdat 
de soort, die leeft in ondiepe oeverzones, hiermee goed te 
inventariseren is. Voor de ZonnebaarsBlitz zal een website 
beschikbaar komen waarop de vindplaatsen van de soort 
en overige gegevens makkelijk vastgelegd kunnen worden. 

Meehelpen?
Ken je poelen die de afgelopen jaren met droogval te maken 
gehad hebben, geef deze dan door aan Jesper Berndsen, de 
coördinator van de ZonnebaarsBlitz. 

De geschikte poelen zullen worden opgenomen in een kaart, 
zodat vrijwilligers ze vervolgens kunnen bezoeken. Door 
de ZonnebaarsBlitz te plannen in de nazomer, kan tevens 
worden vastgesteld of er in 2021 sprake is van droogval. 

De ZonnebaarsBlitz zal plaatsvinden op 11 september. Lijkt 
het je leuk om mee te doen en/of ken je wateren met 
zonnebaars die de afgelopen jaren zijn drooggevallen? 
Geef dit dan door via: j.berndsen@ravon.nl.
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Zonnebaars in de Bakelse Plassen.  
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Droogvallend ven. (Foto: Maarten Gilbert)


