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Uitheemse grondelsoorten in het Rijnsysteem
1. Herkomst en verspreiding van grondels
Op dit moment hebben er zich vier uitheemse grondelsoorten gevestigd in het
Rijngebied: de marmergrondel, de Kesslers grondel, de zwartbekgrondel en de Pontische
stroomgrondel. De verwachting is dat er in de nabije toekomst nog twee soorten zullen
bijkomen, te weten de naakthalsgrondel (wat het totaal van de soorten van de familie
van de Gobiidae brengt op vijf) en de amoergrondel (familie van de Odontobutidae). De
soorten die momenteel het vaakst worden aangetroffen in de Rijn zijn de
zwartbekgrondel, de Kesslers grondel en de Pontische stroomgrondel (zie tabel 1).
Herkomst: Ponto-Kaspische regio: Zwarte Zee, Kaspische Zee, benedenloop van de
rivieren die uitmonden in deze zeeën
Belangrijkste migratieroute1: Donau, Main-Donaukanaal (opgeleverd in 1992)
Verspreiding:
- actieve immigratie via het bovengenoemde kanaal; verder worden er ook grote
afstanden afgelegd via:
o het ballastwater van schepen;2
o scheepsrompen waarop visseneitjes zijn afgezet;3
o het onopzettelijk uitzetten met andere vissoorten;4
o het vrijlaten van aasvissen;5
o water dat wordt overgeleid van de Donau naar de Main.6
Antropogene veranderingen in de wateren bevorderen bovendien de ontwikkeling van
grondelbestanden, bijv.
- oeverbeschoeiing met stortsteen waarop grondels zich ook bij (natuurlijke of door
schepen veroorzaakte) golfslag kunnen vasthechten met hun tot zuignap
vergroeide buikvinnen1;
- vestiging van favoriete voedselorganismen uit het oorspronkelijke areaal.
Figuur 1: Eitjes van de
zwartbekgrondel, foto: J. Fischer.
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Wiesner et al. 2010
bijv. Ahnelt et al. 1998, Wonham et al. 2000
Sokolov et al. 1994
Friedl & Sampl 2000
Prášek & Jurajda 2005
Schöll 2008, Landwüst 2006
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Tabel 1: Uitheemse grondelsoorten en hun verspreiding in de Rijn en zijn grote, bevaarbare zijrivieren
Bron (voor zover niet anders vermeld): Wiesner et al. (2010)

Wetenschappelijke
naam

Nederlandse
naam

Vertalingen

Voor het eerst aangetroffen: jaar en
plaats/rivier in het Rijnsysteem

Stand van de verspreiding in het Rijnsysteem in 2011;
leefgebieden, voedsel

Uiterlijke kenmerken; lengte

Familie van de Gobiidae (grondels)

Proterorhinus
semilunaris

Ponticola kessleri

Neogobius
melanostomus

Neogobius fluviatilis

Babka gymnotrachelus

marmergrondel

EN: freshwater/
western tubenose
goby; FR: gobie
demilune; DE:
Marmorierte
Süßwassergrundel

Kesslers grondel

EN: bighead goby;
FR: gobie de
Kessler; DE:
Kesslergrundel

In 2006 in de Main bij Freudenberg (niet
gepubliceerde gegevens van de BfG), in 2006 in
de Rijn bij Königswinter.11

zwartbekgrondel

EN: round goby; FR:
gobie à taches
noires; DE:
Schwarzmaulgrundel

In 2004 in Nederland. Hier zijn de dieren
waarschijnlijk terechtgekomen door de lozing van
ballastwater van schepen uit het Oostzeegebied,
dat ze eerst via Oost-Europese kanaal- en
riviersystemen hadden bereikt.12

Pontische
stroomgrondel

EN: monkey goby;
FR: gobie fluviatile;
DE: Flussgrundel

In 2008 in de Rijn bij Duisburg11, in 2009 in de
Nederlandse Rijntrajecten.18 In het Odergebied
kwam de soort toen al voor. De migratieroute is
onbekend.

EN: racer goby; FR:
gobie coureur; DE:
Nackthalsgrundel

Tot dusver niet aangetroffen in het Rijnsysteem.
De verwachting is echter dat de soort zal
binnenkomen dan wel worden binnengebracht
vanuit de Donau in Duitsland, waar ze nu al
voorkomt, of vanuit het stroomgebied van de
Oostzee, dat ze via Oost-Europese kanalen heeft
bereikt.

naakthalsgrondel

In 1997 in de Lohbach (watert af in het
Mainsysteem en wordt deels gevoed door water
uit het Main-Donaukanaal).7

Komt in grote delen van de Main, de Rijn en de Moezel in meestal
lage dichtheden voor.8 Leeft verborgen tussen stenen en andere
structuren in het water, zoals dood hout en waterplanten.
Opportunist als het gaat om voedsel met een voedselvoorkeur die
sterk afhankelijk is van de habitat, bijv. chironomidenlarven,
waterpissebedden, cocons van eendagsvliegen enz.8, 9
Komt in bepaalde delen van de Main en de Rijn zeer vaak voor.
Maakt meer dan 50% uit van het totaal aantal aangetroffen
individuen aan de oevers van de Duitse Nederrijn10 en is daarmee
één van de meest voorkomende vissoorten aldaar. Bewoont met
stortsteen beschoeide oevers. Volgens een onderzoek aan de
Duitse Nederrijn vormen vissen slechts een klein deel van zijn
dieet.15
Maakt meer dan 10% uit van het totaal aantal aangetroffen
individuen in de Duitse Nederrijn (2009).10 In de Rijn bij Worms
(vanaf september 2010, september 2012) en in de Moezel bij
Bernkastel-Kues (september 2012, niet gepubliceerde gegevens
van de BfG) komen hoge dichtheden van alle leeftijdsklassen voor.
Volwassen dieren voeden zich vaak met weekdieren en zouden van
de aanwezigheid van de eveneens door de mens geїntroduceerde
driehoeksmossel Dreissena polymorpha (ongeveeer sinds 184013),
de quaggamossel D. rostriformis bugensis (sinds 200614) en de
korfmossel Corbicula sp. kunnen profiteren15,16 (“invasion
meltdown”17). Volgens een onderzoek aan de Duitse Nederrijn
maken vissen geen deel uit van zijn dieet.15
Geeft de voorkeur aan rustige watertrajecten met een zanderige en
grindachtige ondergrond.19 In de Duitse Nederrijn kwam de soort in
dergelijke habitats in 2009 al vaak voor.10 Volgens een onderzoek
aan de Duitse Nederrijn maken vissen geen deel uit van zijn
dieet.15
Geeft de voorkeur aan zanderig-modderige ondergronden met
mogelijkheden om zich te verstoppen in de vorm van dood hout,
macrofyten of stenen. In de Oostenrijkse Donau bewoont de soort
stortstenen oeverbeschoeiingen slechts zelden of in lage
dichtheden, dit in tegenstelling tot de Kesslers grondel en de
zwartbekgrondel.19 Opportunist als het gaat om voedsel met een
voedselvoorkeur die sterk afhankelijk is van de habitat, bijv.
vlokreeften (amphipoda), larven van dansmuggen en cocons van
tweevleugeligen (diptera) enz.20

Marmertekening; buisvormig
verlengde neusgaten; 7-9 cm.

Langste kop van de vijf Gobiidaesoorten in Midden-Europa; grote
bek; tot 20 cm.

Donkere vlek in het achterste deel
van de voorste rugvin; tot 30 cm.

Zilverachtig-beige tot grijsgroene
lichaamskleur; rij donkere
pigmentvlekken over het midden
van de flanken; slanker dan andere
grondelsoorten; tot 15 cm.

Donkere en schuine
vlekken/strepen over de flanken;
tot 16 cm.

Familie van de Odontobutidae (zeegrondels)

Perccottus glenii
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13
19

Landwüst 2006
Thienemann 1950
Wiesner 2005

amoergrondel

8
14
20

EN: Amur sleeper,
Chinese sleeper; FR:
goujon de l’Amour;
DE: Schläfergrundel,
Chinesische
Schläfergrundel

Adamek et al. 2010
Molloy et al. 2007
Grabowska & Grabowski 2005

Komt uit Oost-Aziё. Tot dusver niet aangetroffen
in het Rijnsysteem. De verwachting is echter dat
de soort zal binnenkomen dan wel worden
binnengebracht, omdat ze zich in het
stroomgebied van de Oostzee en delen van de
Donau al heeft gevestigd, nadat
aquariumliefhebbers de soort aan het begin van
de negentiende eeuw hadden uitgezet in Europees
Rusland.

9
15
21

French & Jude 2001
Borcherding et al. 2012
Koščo et al. 2008

10
16

Dicht begroeide oeverzones van stromende en stilstaande kleine tot
grote wateren. Doorstaat aanhoudende vorst en droge periodes
door zich in te graven in het slijk. Is tolerant voor schommelingen
in temperatuur en zuurstofgehalte. Opportunist als het gaat om
voedsel met een voedselvoorkeur die sterk afhankelijk is van de
habitat, bijv. chironomidenlarven, larven van de eendagsvlieg,
kreeftachtigen enz.21

Borcherding et al. 2011
Corkum et al. 2004

11
17

De buikvinnen zijn niet vergroeid
tot een zuignap; tot 25 cm.

Staas, niet gepubliceerde gegevens in Borcherding et al. 2011
Simberloff & Von Holle 1999

12
18

Van Beek 2006
Van Kessel et al. 2009
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Figuur 2: Grondelsoorten in het Rijnstroomgebied. Links bovenaan: Kesslers grondel met de
voor de familie van de Gobiidae kenmerkende tot zuignap vergroeide buikvinnen. Rechts
bovenaan: marmergrondel uit de Moezel (augustus 2008). Links onderaan: Kesslers grondel uit de
Main bij Freudenberg (oktober 2006). Rechts onderaan: Jonge zwartbekgrondel uit de Rijn bij
Worms (september 2010). Foto’s: BfG

2.

Mogelijke effecten op het ecosysteem

Tussen de grondelsoorten die hetzij nu al voorkomen, hetzij worden verwacht in het
Rijnsysteem en de andere organismen die er leven, zijn de volgende interacties
aangetoond of voorzien, waarbij de omvang van deze interacties maar slecht kan worden
bepaald of voorspeld22:
•

concurrentie om voedsel Æ achteruitgang van de populatie van een aantal
inheemse soorten;

•

effecten op voedselorganismen (inheemse ongewervelde dieren, kleine vissen,
visseneitjes en –larven);

•

effecten op de populatie van roofvijanden (piscivore vissen, aalscholvers);

•

concurrentie om standplaatsen (bijv. spleten), paaiplaatsen (bijv. onderkant van
stenen), enz. Æ eventueel achteruitgang van de rivierdonderpad (Cottus spec.);

•

overbrenging van parasieten (tot dusver niet aangetoond).

208 nl
22
vgl. Vanderploeg et al. 2002, Paintner 2007, Copp et al. 2008, Corkum et al. 2004, Wiesner et al. 2010,
Kottelat & Freyhof 2007, Bzoma & Stempniewicz 2001
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3.

Aanbevelingen

De grondelsoorten die zich al hebben gevestigd in het Rijngebied kunnen
hoogstwaarschijnlijk niet meer merkbaar worden teruggedrongen, omdat de antropogene
veranderingen, vooral in de waterwegen, de meeste grondelsoorten zeer tot voordeel
strekken. Evenzo is het erg onwaarschijnlijk dat de immigratie van de soorten die nog
worden verwacht, zoals de naakthalsgrondel, blijvend kan worden verhinderd, zonder dat
de inspanningen daarvoor alle maat te boven gaan.
Vermoedelijk kunnen grondels alleen doeltreffend worden geweerd uit afgesloten
(stilstaande) wateren, waar eventueel restricties kunnen worden opgelegd aan de uitzet.
Waar de autochtone fauna in de Rijn en zijn zijrivieren echter niet (meer) voor kan
worden behoed, is de ontmoeting met de nieuwkomers. Dat neemt niet weg dat er zou
moeten worden geprobeerd om de bestanden van inheemse soorten die het bijzonder
hard te verduren hebben, en die nog moeten worden aangewezen, in zoverre te
stabiliseren door renatureringsmaatregelen, verbetering van de passeerbaarheid,
gerichte programma’s ter ondersteuning van soorten, enz. dat ze zich op lange termijn in
stand kunnen houden en naast de nieuwe grondelsoorten en eventueel andere exoten
kunnen bestaan. Daarom is het zaak om in het kader van de lopende inventarisaties,
zowel van de visstand als van het macrozoöbenthos, aanwijzingen dat bepaalde
inheemse soorten bijzonder zwaar getroffen zijn na te trekken en eventueel gericht
onderzoek naar de effecten van grondels op de autochtone fauna in het Rijnsysteem op
gang te brengen. Daarna kunnen er dan mogelijkerwijs maatregelen worden genomen
voor deze soorten, teneinde te komen tot duurzame, stabiele populaties die blijvend
kunnen samenleven met de uitheemse grondelsoorten.
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