
KENMERKEN
De Zwartbekgrondel en Zwarte grondel

lijken op het eerste gezicht sprekend op

elkaar. Opvallend verschil is de zwarte vlek

op de eerste rugvin. Bij de Zwartbekgrondel

zit deze vlek achterin op de eerste rugvin.

Bij de Zwarte grondel zit de zwarte vlek

voorin op de eerste rugvin. Van zes Zwart-

bekgrondels is de lengte bepaald en het

Nijssen (2001) beschrijft voor de Zwarte

grondel 5-7 vinstralen in de eerste rugvin,

11-14 in de tweede rugvin, 11-14 in de anaal-

vin, 17-19 in de borstvin en het aantal zij-

schubben van de Zwarte grondel als 32-42.

Op grond van deze overlappende kenmer-

ken zijn de Zwartbekgrondel en de Zwarte

grondel niet van elkaar te onderscheiden.

Doorslaggevend voor de determinatie is
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De Zwartbekgrondel kwam in Nederland tot 2004 niet voor. Door een beroepsvisser
zijn in 2004 in een fuik twee Zwartbekgrondels van ongeveer veertien centimeter
gevangen in de Lek ter hoogte van Schoonhoven. In 2006 is vastgesteld dat deze
bodemvis de Amsterdamse havens heeft bereikt. De hypothetische route die deze
soort gevolgd kan hebben vanuit het gebied waar de vis van nature voorkomt, de
Zwarte en Kaspische zee en de daarin uitmondende rivieren, kan zowel via het 
Main-Donaukanaal zijn of met ballastwater van schepen. Amsterdam is weer een
vissoort rijker!

Nieuwe vissoort massaal in het Noordzeekanaal en 
de Amsterdamse havens

De Zwartbekgrondel duikt op

RECTIFICATIE
In Natura 2007/3 is een artikel geplaatst

over de Zwarte grondel (Gobius niger,

Linneaus, 1758). Het verzamelde

materiaal is verkeerd gedetermineerd.

Het betreft hier de Zwartbekgrondel

(Neogobius melanostomus, Pallas 1811).

Deze soort lijkt sprekend op de Zwarte

grondel. M. Melchers heeft weliswaar

alle vinstralen en zijschubben geteld,

maar het onderscheidende kenmerk met

de Zwarte grondel, het vlies tussen de

twee buikvinnen, heeft hij niet opge-

merkt. C. Hofman heeft zijn determina-

tie te goeder trouw aangenomen, omdat

aan de hand van de aan haar toege-

stuurde dia het verschil tussen beide

soorten niet was vast te stellen. De

Zwartbekgrondel blijkt sinds 2004 een

nieuwe soort voor Nederland te zijn en

is in 2006 voor het eerst in Amsterdam

waargenomen. Hoewel er nog weinig

literatuur over deze soort beschikbaar

is, had deze determinatiefout niet

mogen plaatsvinden. 

Hiervoor excuus.

aantal vinstralen geteld. De visjes hadden

een lengte van 8.3 tot 13.2 centimeter. Het

aantal vinstralen in de eerste rugvin was 6,

in de tweede rugvin 15-16, in de anaalvin

12-13 en in de borstvin 17-20. Het aantal

schubben tussen de basis van de borstvin

en de staart was 46-52. Maitland (1978)

meldt als aantal voor de anaalvin 10-13

vertakte vinstralen en 42-58 zijschubben.

het vlies tussen beide buikvinnen van de

Zwartbekgrondel (zie afbeelding).

IN 2004 IN DE LEK BIJ
SCHOONHOVEN
Het voorkomen van de Zwartbekgrondel is

in Nederland voor het eerst vastgesteld in

2004 in de Lek bij Schoonhoven. Een

beroepsvisser ving twee exemplaren in zijn

fuik. Inmiddels is het visje in 2006 ook in

het Rotterdamse havengebied aangetroffen

als hengelvangst.

IN 2006 IN HET AMSTERDAMSE IJ
Op 22 mei 2006 treft beroepsvisser

P. Ruyter een 'afwijkende' grondel aan in

zijn fuiken die in het IJ staan. Het tien cen-

timeter grote visje wordt door M. Melchers

Links: De Zwartbekgrondel heeft de

Amsterdamse havens bereikt. 

Rechts: De Zwartbekgrondel is te her-

kennen aan het vlies tussen beide buik-

vinnen. FOTO'S: CAROLINE HOFMAN



naar later blijkt ten onrechte als Zwarte

grondel gedetermineerd. Snel volgen er

meer vangsten in de westelijke havens en

de aantallen lopen op tot tientallen.

Tegelijkertijd komt er na het tonen van

deze nieuwe soort op de lokale televisie

een melding binnen van de eerste hengel-

vangst in het Noordzeekanaal. Het betreft

exemplaren in lengte variërend van tien tot

veertien centimeter. Nader onderzoek van

het ondiepe en op veel plaatsen kraanhel-

dere water in de oeverzone brengt aan het

licht dat er overal kleine grondels op de

bodem scharrelen. Het wemelt ervan. 

Deze soort is dus niet alleen in Amsterdam

gearriveerd, maar heeft zich daar massaal

voortgeplant. Dat blijkt als we in 2007 bij

het Afval Energie Bedrijf Amsterdam naar

faunaresten speuren in de opvangbakken

voor vuil dat van de zeven wordt gespoeld.

Vele tientallen in onze ogen Zwarte gron-

deltjes liggen tussen een veelvoud aan

andere soorten. Bij het bedrijf wordt onder-

zoek gedaan naar de schade die het aan-

zuigen van koelwater teweegbrengt aan de

onderwaterfauna. 

Op de lijst van waargenomen soorten die

we mogen inzien staat Zwartbekgrondel.

We ontdekken bij toeval de verkeerde

determinatie. Per week worden honderden

Zwartbekgrondels met het koelwater aan-

gezogen. Wat deze nieuwkomer teweeg

gaat brengen in het brakke ecosysteem van

Amsterdam is niet te voorspellen. 

In 2007 worden in toenemende mate

Zwartbekgrondels gevangen in fuiken van

een beroepsvisser. Er zwemmen er tiendui-

zenden en waarschijnlijk meer in het

Noordzeekanaal, de westelijke havens en

het IJ. Op veel plaatsen zijn ze eenvoudig

vanaf de kant op de bodem te zien. 

Caroline Hofman is aquatisch en marien eco-
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