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Dat er in Leiden ooit een dode zeeprik was aangetroffen 
vernamen we dankzij ons uitgebreide netwerk van ogen, 
oren en neuzen. De eerste avond zaklampvissen van 2021 
leverde echter pas de eerste door RAVON bevestigde Leidse 
waarneming op van “een gevlekte paling met driehoekige 
staart”. Maar één zeeprik maakt nog geen zomer!

Deze bijzonderheid zagen we zaklampvissend eind mei 2021 
zwemmen in het visreservaat - hoe kan het ook anders! Hij 
pingpongde tussen de kademuren verdwaasd en volledig uit de 
koers aan het oppervlak, in een doodlopende gracht. Dankzij 
snel ingrijpen van Nick konden we de prik opvissen: rivier-, 
beek-, zeeprik of niet: dit was een dier in nood. In een vuilniszak 
halfvol grachtenwater vervoerden we het ter observatie naar 
Aafs speciaal daarvoor ingerichte onderzoekscentrum. In een 
groot stadsgrachtenaquarium kwam het 85 centimeter lange 
dier op adem. Maar wacht: “Hoe ademt de zeeprik (Petromyzon 
marinus), als hij met zijn bek aan het glas gezogen zit?” De hele 
nacht verdiepten we ons: “Wat eet ‘ie? Hoe ver is hij uit de buurt? 
Wat was zijn lot geweest als we ‘Alf ’ (vernoemd naar het jaren ’80 
buitenaards wezen) hadden laten zwemmen? Wat is het eindpunt 
van de lange trektocht, van zee naar zoet?”

Van prik tot postzegel

Al onderzoekend leerden we veel over deze kaakloze 
vis, die zich gedurende het leven in zee met zijn zuignapmond 
vastzet op dieren, zoals grote vissen en zeezoogdieren. En 
daar parasiteert op de lichaamssappen! De nacht was kort en 
de voordeur ging de volgende dag niet meer dicht: behalve de 
lokale pers mochten ook enkele bevlogen projectleden deze 
bijzondere grachtbewoner kort van dichtbij bekijken. Dat laat 
de kracht zien van ons Project Vissenmonitoring: bewoners die 
betrokken worden bij het onderwaterleven letten veel beter op 
de blauwe stadsnatuur.
Verder onderzoek leerde dat Alfs soortgenoten, net als alen 
en andere trekvissen, vaak gegrepen worden door gemalen en 
energiecentrales. Dat bleek dit jaar nog in mei, toen er inderdaad 
twee dode soortgenoten opdoken in de opvangbak van de 
Unipercentrale (zie ook pagina 6). Alf is na een rustpauze met de 
neus in de goede richting uitgezet in de Rijn, om te gaan paaien 
op een mooi Duits kiezelstrandje. We vereeuwigden ‘onze’ eerste 
zeeprik op een persoonlijke postzegel, die bij bestelling ons 
bewonersproject ondersteunt. 

Nick Pot, Lilith Crowley, Jelle Vermeij, Carma van der 
Poel, John Neuteboom & Aaf Verkade
KNNV Project Vissenmonitoring, Onder water in Leiden.nl

Er zullen de komende maanden weer veel excursies en andere activiteiten gepland worden: kijk voor actuele informatie op 
de activiteitenpagina op de RAVON website!
Wilt u uw activiteit(en) opnemen in deze nieuwsbrief, geef dit dan door aan de redactie: k.joosten@ravon.nl

Datum Aanvang Locatie Titel

05-11-2022 09.30 u Gelderland visexcursie

12-11-2022 09.30 u Nijmegen RAVON-dag

Activiteitenoverzicht

Zeeprik Alf, zaklampvissend gespot.  
(Foto: Aaf Verkade, screenshot)

(Foto: Jelger Herder)


