Titel project: Verspreiding en impact van invasieve uitheemse grondels
Uitvoerende partner(s): Bureau Waardenburg, Radboud Universiteit, Stichting RAVON, Natuurbalans
– Limes Divergens (i.s.m. Wageningen Universiteit Research)
Opdrachtgevers: Team Invasieve Exoten (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, Waterschap
Zuiderzeeland, Waterschap Roer en Overmaas (tegenwoordig Waterschap Limburg), Rijkswaterstaat
Oost-Nederland
Aanleiding: De afgelopen 15 jaar zijn de Nederlandse rivieren in hoog tempo gekoloniseerd door vier
Ponto-Kaspische grondelsoorten, namelijk de marmergrondel (Proterorhinus semilunaris),
zwartbekgrondel (Neogobius melanostomus), kesslers grondel (Ponticola kessleri) en Pontische
stroomgrondel (Neogobius fluviatilis). Deze uitheemse grondels zijn invasieve vissen met een
bodemgebonden levenswijze en kunnen plaatselijk in hoge dichtheden voorkomen.
Hoewel de verspreidingpatronen van invasieve grondels in Nederland tot op heden relatief goed
bekend zijn, bestaat geen duidelijk inzicht in de verspreidingprocessen en dichtheden van de
grondels in verschillende watertypen, hun (ecologische) effecten en kansrijke mogelijkheden om
ongewenste effecten te beperken.
Doel:
-

Het kwantificeren van de (potentiële) ecologische effecten van invasieve grondels op inheemse
vissoorten;

-

Het bepalen van sleutelfactoren die de dispersie en het kolonisatiesucces van de uitheemse
grondels en de effecten van de invasies door grondels verklaren;

-

Het uitwerken van verzamelde kennis over de sleutelfactoren voor verspreiding, vestiging en
effecten in richtlijnen voor het natuurvriendelijke oever- en vismigratiebeheer.

Aanpak: Met behulp van een (groeiend) aantal onderzoeken, risico-analyses, experimenten en
literatuurstudies wordt getracht inzicht en grip te krijgen in en op de processen die ten grondslag
liggen aan het succes van invasieve uitheemse grondels.
Conclusies:
- De verspreiding van uitheemse grondels lijkt te worden gefaciliteerd door niet-natuurlijke
oeverbeschoeiingen, zoals stortsteen;
-

Invasieve grondels vertonen competitief gedrag ten opzichte van inheemse (bodemgebonden)
vissoorten met betrekking tot habitat (schuilplekken);

-

De opkomst van zwartbekgrondel heeft geleid tot het verdwijnen van inheemse rivierdonderpad
in de Maas;

-

Rivierhout heeft een mitigerende werking op hoge dichtheden uitheemse grondels en faciliteert
tegelijkertijd hoge dichtheden van inheemse vissoorten;

-

De morfologie van uitheemse grondels duidt op een overlappende voedingscapaciteit met
inheemse vissoorten. Dit impliceert het bestaan van competitieve trofische interacties.

Uitdagingen: Aanvullende onderzoeken zijn nodig om meer inzicht te krijgen in de effecten op
inheemse vissoorten en macrofaunalevensgemeenschappen en de verspreiding naar kwetsbare
habitats in beken, met name vanuit het oogpunt om deze weer optrekbaar te maken voor inheemse
trekvissen.
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