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Op 16 maart 2014 deed Jan Snoeys van de Baroniesche 
Hengelaars een bijzonder vangst. Al hengelend in de 
stadswateren van Breda ving hij een blankvoorn van 30 cm, met 
daaraan vastgezogen een rivierprik. De rivierprik was 22 cm en 

Via Bert Kruyntjens ontvingen 
wij deze twee prachtige foto's 
van een gladde slang die een 
hazelworm eet. De foto's zijn 
genomen door Johan en Lilian 
van de Beek in hun eigen tuin 
tegen de helling van de Sint-
Pietersberg in Zuid-Limburg. 
Een unieke waarneming!

liet na de hengelvangst los van de blankvoorn. De rivierprik kon 
wel worden vastgelegd op bijgaande foto. 

De rivierprik is een deel van zijn leven parasitair. Hij zuigt zich dan, 
met zijn kaakloze bek, vast op vissen en schraapt met zijn tong 
huid en spierweefsel van de gastheer. De gastheer houdt daar een 
litteken aan over, maar overleeft het vaak wel. In de literatuur 
worden haring-, zalm- en houtingachtigen vaak genoemd als 
prooisoorten voor de rivierprik. Rivierprikken voeden zich op deze 
manier voornamelijk in zee. In veel mindere mate gebeurt het ook 
in de zoete binnenwateren nabij de kust. Dat maakt deze 
waarneming van predatie op een blankvoorn dus bijzonder. 

De vindplaats maakt deel uit van het stroomgebied van de Mark. 
Tot in de jaren zestig kwam er in de bovenlopen van de Mark nog 
beekprik voor, een soort die nauw verwant is aan de rivierprik. 
Sindsdien waren er geen waarnemingen van prikken in het 
beheergebied van Waterschap Brabantse Delta. Door de slechte 
waterkwaliteit en het verdwijnen van paaiplaatsen (schoon grind 
in snelstromend water) zijn de prikken verdwenen uit de 
stroomgebieden van de Mark en de Donge. Het is te voorbarig 
om te stellen dat er sprake is van de terugkeer van prikken in het 
Markstroomgebied. Daarvoor maakt deze ene prik nog geen 
zomer.
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Rivierprik doet zich in de Mark  
tegoed aan blankvoorn

Gladde slang eet 
hazelworm
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Rivierprik als bijvangst. (Foto: Jan Snoeys)


