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In 2004 werd een voor Nederland nieuwe vissoort 

gevangen die als Nederlandse naam Zwartbekgrondel 

(Neogobius melanostomus Pallas (1811); Miller, 2003; 

Berg, 1949) heeft meegekregen. In andere gebieden waar 

de soort buiten zijn leefgebied is geïntroduceerd vertoont 

de vis een sterk invasief karakter door snelle populatie-

groei waarmee de vis lokale soorten lijkt te verdringen 

(Noord-Amerika - Marsden & Jude, 2003; Golf van 

Cdansk - Skora et al., 1999; ISSC, 2005). Wat is de status 

van deze exoot in Nederland en wat zijn de mogelijke 

gevolgen voor ecosysteem, visserij en natuurwaarde? 

Zwartbekgrondel: een nieuwe 
cé van Beek mvosieve vissoort voor Nederland? 

Herkomst, beschrijving en verspreiding 
De Zwartbekgrondel is oorspronkelijk 

afkomstig uit het Ponto-Kaspisch gebied 

(Zwarte - en Kaspische zee), waar de vis 

ook commercieel verhandeld wordt. De 

soort is beschreven onder T6 synoniemen 

(Miller, 2003). 

In Nederland is de soort moeilijk te 

onderscheiden van de Rivierdonderpad 

{Cottus gobio), de Zwarte grondel {Cobius 

niger) en de Marmergrondel (Proterorhinus 

marmoratus). Hij is nauw verwant aan 

andere inheemse Grondels: Dikkopje 

[Pomatoscliistus minutus), Brakwatergron-

del (Pomatoschistus microps), Zwarte 

grondel, Clasgrondel {Aphia minuta) en 

Paganelgrondel {Cobius paganellus; van 

Moorsel & de Zwart, in prep). 

De 22 tot 30 cm lange vis heeft een varia

bel kleurpatroon met op de eerste rugvin 

een zwarte vlek aan de achterkant. In de 

paaitijd is het mannetje vrijwel geheel 

zwart. De vis leeft maximaal vier jaar en 

de voortplanting vindt tot zes maal per 

jaar plaats waarbij 300 tot 5000 eitjes 

per vrouwtje worden afgezet op en tus

sen stenen, bewaakt door het mannetje. 

De Zwartbekgrondel eet vooral kleine 

kreeftachtigen, schelpdieren en soms 

jonge vis (Skora et al., 1999; Charlebois 

et al., 1997) en heeft een brede tolerantie 

voor watertemperatuur (0-30° C), zout

gehalte (zoet tot sterk brak), tolereert 

een laag zuurstofgehalte en kan leven op 

een diepte van 0,1 tot 30 m (Skora et al., 

1999)-

In Nederland zijn de eerste exemplaren 

gevangen in december 2004 in de Lek bij 

Schoonhoven. Inmiddels is gebleken uit 

de meldingen op de OVB website dat er 

Intussen al enkele honderden exemplaren 

gevangen zijn en dat de soort zich reeds 

over een groter gebied heeft verspreid. 

Hoe de soort in de Lek Is terecht gekomen 

is onbekend, maar de verwachting is dat 

het ballastwater van schepen een belang

rijke transportvector is geweest, zoals eer

der voor diverse organismen is gebleken 

(Skora et al., 1999; Leppakoski et al., 

2002). Bij het innemen van ballastwater 

kunnen allerlei organismen (met name 

planktonische) in het schip terecht komen 

en vervolgens op een andere locatie met 

het ballastwater geloosd worden in het 

oppervlaktewater Een deel van deze geïn

troduceerde organismen overleeft dit en 

kan zich dan voortplanten als de omstan

digheden zich hiervoor lenen. 

Wat zijn de gevolgen.* 

Naar verwachting zal de Zwartbekgrondel 

zich goed kunnen handhaven in Neder

land en steeds meer areaal bezetten in 

grotere oppervlaktewateren waardoor eco

logische effecten onontkoombaar lijken. 

Deze effecten zullen vooral duidelijk zijn 

Zwartbekgrondel, 

lengte 14 cm 

(foto: G. van Beek). 
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Portret Zwartbek-

grondel; het vlies 

tussen de buikvinnen, 

een determinatie-

kenmerk dat de soort 

onderscheidt van de 

Rivierdonderpad en de 

Zwarte grondel, is hier 

duidelijk zichtbaar 

(foto: C. van Beek). 

voor de levensgemeenschap van de bodem 

door bijvoorbeeld voedsel- en habitatcon-

currentie met eerder genoemde grondels, 

maar ook met Rivierdonderpad en Bot 

(Platichthys JJesus). Mogelijk zal de soorten

samenstelling veranderen waarbij met 

name de kleinere bodemgebonden soorten 

in dichtheid kunnen afnemen en lokaal 

zelfs geheel verdwijnen als de Zwartbek-

grondel tot succesvolle voortplanting 

komt. Deze effecten zijn ongewenst, 

omdat het functioneren van het ecosys

teem sterk verandert, de biodiversiteit 

afneemt en de gewenste natuurwaarden 

(streefbeelden) niet haalbaar meer zijn. 

In de toekomst zullen zowel sport- als 

beroepsvissers de soort zeker vangen, het 

is daarom van belang het mogelijk invasie-

ve karakter van de soort in Nederland te 

onderkennen, de gevolgen van de intro

ductie te monitoren en de verspreiding te 

beperken door bijvoorbeeld het ballast-

water op een andere wijze in te nemen én 

te lozen. 
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Summary 

Round goby: a new flsh species in 

The Netherlands 

In December 2004 two new flsh specimens 

were caught in the river Lek near Schoonhoven 

(The Netherlands). Determination based on 

Berg (1949) and Miller (2003) showed that the 

fishes belonged to Neogobius melanostomus 

Pallas (1811). After this flrst observation, sever-

al hundred individuals have been caught on 

different locations in the western part of the 

country. As is the case in the Creat Lakes 

(U.S.) and Baltic Sea, the species could also 

become an invasive species for The Nether

lands. As a result of the possible invasion, the 

ecosystem might change and native fish spe

cies could become (locally) endangered. There-

fore, the species should be monitored closely 

to determine its present distribution area as 

wel! as their impact on the local ecosystem. 
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