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Wetenschappelijke naam
Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) [1]

De zwartbekgrondel Neogobius melanostomus is een bodemvis die oorspronkelijk 
voorkomt in de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. De soort is voornamelijk via 
ballastwater getransporteerd naar andere delen van Europa en Noord-Amerika, 
maar kan zich ook op natuurlijke wijze verspreiden. De zwartbekgrondel werd 
voor het eerst in België waargenomen in 2010, in het Schelde-estuarium nabij 
Antwerpen. De zwartbekgrondel kent ondertussen een verspreid voorkomen en 
kan in grote aantallen aangetroffen worden in de Grensmaas en het Albertkanaal. 
Ook het Kanaal Gent-Terneuzen, de Zeeschelde en andere kanalen en rivieren zijn 
ondertussen gekoloniseerd door de zwartbekgrondel.
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Oorspronkelijke verspreiding

De zwartbekgrondel Neogobius melanostomus komt oorspronkelijk voor in ondiepe zones 
van de Zwarte Zee, de Zee van Azov, de Zee van Marmara en de Kaspische Zee. Verder 
leeft deze soort in de estuaria van rivieren die in deze zeeën uitmonden, waaronder de 
Dnjestr, de Don en de Donau. De zwartbekgrondel is minder talrijk in het zuiden van de 
Zwarte Zee, waar het zoutgehalte hoger ligt, te wijten aan een beperktere aanvoer van 
zoetwater via de rivieren [2, 3].

Eerste waarneming in België

De zwartbekgrondel werd voor het eerst in België waargenomen op 8 april 2010, in het 
Schelde-estuarium nabij de Liefkenshoektunnel. Het eerste exemplaar werd aangetroffen 
in een fuik van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), als onderdeel van een 
monitoringsprogramma van vissen in de Schelde [4].

Verspreiding in België

Twee maanden na de ontdekking van het eerste specimen in de Schelde, werden door 
een hengelaar 12 exemplaren opgevist uit het Albertkanaal, nabij Hasselt [4]. Diezelfde 
maand werd een ander specimen aangetroffen in een fuik in de Schelde nabij Zandvliet 
[4]. Sindsdien is de zwartbekgrondel sterk verspreid geraakt en komt de exoot in grote 
aantallen voor in het Albertkanaal (van Antwerpen tot Kanne) en talrijke andere kanalen 
en rivieren, zoals het Kanaal Gent-Terneuzen, de Zeeschelde, de Grensmaas, het Kanaal 
Brussel-Zeeschelde, het Kanaal Dessel-Kwaadmechelen, etc. [5, 6]. In de Maas in Wallonië 
kent de zwartbekgrondel ook een algemeen voorkomen [7].

Verspreiding in onze buurlanden

Reeds vóór de eerste waarnemingen in België werd de zwartbekgrondel in 2004 
aangetroffen in het Nederlandse Deltagebied [4, 8]. Deze waarneming in de rivier Lek, nabij 
Schoonhoven, betrof de eerste waarneming van de soort in estuaria en rivierbekkens in het 
Noordzeegebied. Hierna nam het aantal waarnemingen aanzienlijk toe, de zwartbekgrondel 
koloniseerde de grote rivieren vanuit het benedenrivierengebied en het Noordzeekanaal, 
waar hij ook in brakwater voorkomt [9]. In de Elbe werden de eerste exemplaren van de 
zwartbekgrondel gevonden in 2008 ter hoogte van Hamburg [10] en tussen 2011 en 2013 
werden ze daar frequent opgevist door hengelaars. Ook in de bovenloop van de Elbe ter 
hoogte van Tsjechië komt de soort officieel voor sinds 2015 [11].
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In West-Europa komt de vis verder ook in Duitsland en Frankrijk voor, waar populaties 
werden waargenomen in de Rijn, de Weser en de bovenloop van de Donau [4, 12], de Franse 
Rijn en de Moezel [13]. In de rest van Europa wordt de soort ondertussen aangetroffen in 
landen die deel uitmaken van het Donaubekken, in de Baltische Zee en in Rusland. De 
Baltische Zee wordt gekenmerkt door een lager zoutgehalte in vergelijking met andere 
zeeën, waardoor de zwartbekgrondel hier toch kan overleven. In 2011 werd de soort in 
Finland waargenomen [14, 15]. 

De eerste waarnemingen buiten het oorspronkelijke leefgebied dateren uit de jaren ‘80 in 
Rusland [16]. Begin jaren ‘90 kwam de soort voor in de Baai van Gdansk in Polen [16], van 
waaruit deze exoot zich verder heeft verspreid over grote delen van de Baltische Zee, van 
Duitsland tot Zweden en Estland [17]. 

Wijze van introductie

Het ballastwater van schepen vormt de voornaamste transportvector voor de 
zwartbekgrondel. Deze transportwijze heeft ervoor gezorgd dat de soort zich snel over 
grote delen van Europa en Noord-Amerika heeft kunnen verspreiden [18]. Recentelijk werd 
de introductiewijze van de zwartbekgrondel in België via ballastwater bevestigd op basis 
van genetische en parasitaire informatie [19]. Het is aannemelijk dat de grondel zich vanuit 
de gekoloniseerde gebieden op een natuurlijke manier verder heeft verspreid, hoewel deze 
soort niet als een goede zwemmer aanzien wordt. Toch is al vastgesteld dat sporadisch 
relatief lange afstanden kunnen afleggen [20]. 

De aanleg van een aantal belangrijke kanalen heeft de verspreiding in de hand gewerkt. 
Zo kon de soort in Belgische wateren terechtkomen langs het Main-Donaukanaal, dat het 
Rijnbekken met het Donaubekken verbindt, en het Schelde-Rijnkanaal [4]. Opzettelijke of 
accidentele vrijlatingen uit aquaria kunnen eveneens aan de basis liggen van incidentele 
introducties van de zwartbekgrondel buiten het oorspronkelijke leefgebied [21]. In de jaren 
‘50 werd de soort bv. uitgezet in het Aralmeer om de lokale fauna te verrijken [22]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

De zwartbekgrondel wordt gekenmerkt door een sterke saliniteitstolerantie en komt van 
nature voor in zowel zoet (Europese rivieren) als brak water (Kaspische Zee en de Zwarte 
Zee, met zoutgehaltes van respectievelijk 13 en 19 psu) [16, 20, 21, 23, 24]. Deze exoot zou 
ook reeds gesignaleerd zijn in water met een hoger zoutgehalte (tot 40,5 psu) [25], hoewel 
dit vrij uitzonderlijk lijkt en enkel te wijten zou kunnen zijn aan een andere chemische 
samenstelling van het zout [20]. Een laboratoriumexperiment toonde immers aan dat de 
zwartbekgrondel niet kan overleven in zeewater (35 psu) [26]. Hoewel zwartbekgrondels 
een saliniteit van 30 psu lijken te tolereren, blijkt dit wel een negatief effect te hebben op 
hun lichaamlijke conditie [27]. Het is dan ook evident dat er nooit gevestigde populaties 
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van zwartbekgrondels worden aangetroffen in volledig mariene milieus [24]. Bijgevolg is het 
onwaarschijnlijk dat deze soort de Noordzee zal koloniseren.

Zwartbekgrondels kunnen tot enkele dagen lang water met een laag zuurstofgehalte (tot 4 
mg/l) verdragen en zijn tolerant voor temperaturen van 0 tot 30 °C [20]. Om goed te kunnen 
gedijen heeft de soort een rijke voedselbasis nodig, bestaande uit weekdieren, schaaldieren 
en juveniele visjes, en mag de predatiedruk, door onder meer kabeljauw, snoek, paling of 
kleine zeezoogdieren, niet te hoog zijn [21]. Verder geeft de soort een voorkeur voor harde of 
dicht (met vegatetatie) begroeide bodems, hoewel de zwartbekgrondel ook op zanderige 
bodems kan voorkomen [21]. De gevarieerde habitats, en vooral de typische, niet-natuurlijke 
verstevigingen met stortsteen in de Belgische rivieren, kanalen en estuaria, zorgen ervoor 
dat de soort hier goed kan gedijen. Stortsteen voorziet in schuilmogelijkheden en vormt 
een geschikte plaats om hun eieren af te zetten [28]. In Nederland stelt men als oplossing 
voor om meer natuurlijkere oever- en substraattypes te gebruiken, aangezien deze een 
lager aantal uitheemse grondels herbergen dan niet-natuurlijke oever- en substraattypes 
[29].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Aangezien de zwartbekgrondel een bodembewonende vis is die wateren verkiest met 
een diepte tussen 0 en 30 meter [21], kan de vis mede om deze reden (in combinatie met 
ongunstige saliniteit en het feit dat het een slechte zwemmer betreft) niet op natuurlijke 
wijze de Atlantische Oceaan hebben overgestoken. De populaties in de Grote Meren 
van Noord-Amerika zijn dus enkel en alleen te wijten aan transport via ballastwater van 
zeeschepen [18]. Daarnaast heeft het gebruik van ballastwater (zowel transoceanisch als 
via binnenvaart), naast de aanleg van kanalen, ervoor gezorgd dat de soort zich relatief 
eenvoudig kon verspreiden over het Europese continent. Op deze manier werd dispersie 
mogelijk gemaakt vanuit de Zwarte Zee naar onze streken en naar de Baltische Zee [4]. 

Neogobius melanostomus larven zijn pelagisch tijdens de nacht waar ze zich voeden met 
zoöplankton nabij het wateroppervlak, op een diepte tussen 0 en 9 meter [30, 31]. Nachtelijk 
uitwisselen van ballastwater kan hierdoor de verspreiding van duizenden juvenielen in de 
hand werken [20].

Aangezien de zwartbekgrondel op de bodem leeft, er zijn eitjes legt en geen echte larven 
heeft [4, 21], zijn het vrijwel zeker de juveniele dieren die via ballastwater worden verspreid [19, 

21]. Wijzigingen aan natuurlijke ecosystemen, zoals het aanleggen van dijken of golfbrekers, 
creëren nieuwe habitats voor de zwartbekgrondel, waardoor verdere verspreiding in de 
hand wordt gewerkt [29, 32]. 
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(Potentiële) effecten en maatregelen

De zwartbekgrondel kan een negatieve invloed uitoefenen op bestaande voedselwebben 
en kan inheemse gemeenschappen van weekdieren en schaaldieren benadelen, 
waardoor hij als invasief kan worden beschouwd [21]. Experimenten in Noord-Amerika 
hebben aangetoond dat driehoeksmossels (Dreissena polymorpha) aanzienlijk in aantal 
verminderen bij aanwezigheid van de zwartbekgrondel [33]. Deze driehoeks- of zebramossel 
is daar echter zelf een invasieve exoot en wordt bovendien door de zwartbekgrondel 
als voedsel verkozen boven de inheemse Amerikaanse weekdieren [34]. Er wordt zelfs 
gespeculeerd dat de zwartbekgrondel zich zou hebben aangepast aan een dieet van 
driehoeksmossel. Het is namelijk zo dat, om de mossel te kunnen verteren, zijn schelp eerst 
moet worden gebroken zodat verteringsenzymen het lichaam van de mossel zelf kunnen 
bereiken. Wanneer men de uitwerpselen onderzocht, bleken alle driehoeksmossels te zijn 
verteerd, maar andere prooien, zoals mosselkreeftjes (Ostracoda), bleken niet verteerd 
en leefden soms nog [35]. De Gewone driehoeksmossel is als niet-inheemse soort ook 
in het Noordzeegebied aanwezig [36] en het is bewezen dat ze een belangrijk onderdeel 
van het dieet van de zwartbekgrondel kan vormen [5, 35] alhoewel ze eerder schaaldieren 
(vlokreeften, garnalen, driehoeksmosselen, etc.) verkiezen [7, 37]. Uit preliminair onderzoek 
in Vlaanderen blijkt dat zwartbekgrondel een opportunistische voedingswijze heeft, waarbij 
de aanwezige aantallen van een prooisoort mede bepalend zijn voor de voedselkeuze [5].

Inheemse vissoorten worden benadeeld door de aanwezigheid van de zwartbekgrondel [38]. 
De soort kan zich voeden met larven en juvenielen van andere vissen en op deze manier de 
natuurlijke populatie-aangroei verstoren [18]. Omwille van het hoge reproductiepotentieel van 
de zwartbekgrondel (vrouwtjes kunnen jaarlijks meerdere keren eitjes leggen, in totaal tot 
bijna 10.000 per jaar [21]) verloopt concurrentie met de inheemse vissen vaak onevenwichtig. 
In Noord-Amerika heeft men aangetoond dat op deze manier een negatieve invloed 
uitgeoefend wordt op onder meer de donderpad Cottus bairdii [39, 40]. Ook in Nederland 
wordt de achteruitgang van populaties van rivierdonderpad (Cottus perifretum) sinds 2000 
in verband gebracht met de snelle expansie van de zwartbekgrondel, die met deze soort 
concurreert [38]. Er zijn zelfs gevallen van directe predatie op andere soorten, zoals bot, 
bekend [14]. De zwartbekgrondel kan op zijn beurt zelf ook een nieuwe voedselbron vormen 
voor andere organismen. In zijn natuurlijke leefgebied wordt de soort voornamelijk bejaagd 
door vissen, zoals de snoek (Esox lucius), de steur (o.m. Huso huso), de roofblei (Aspius 
aspius) en de snoekbaars (Sander lucioperca) [41]. Ook in het geïntroduceerde leefgebied 
van de Noord-Amerikaanse Grote Meren zijn roofvissen de belangrijkste predatoren [18]. 
De predatie ligt hoger in open habitats met weinig mogelijkheden tot schuilen [28]. In de 
Baltische Zee heeft onderzoek dan weer aangetoond dat de aalscholver (Phalacrocorax 
carbo) een voorname predator is [42]. 

De zwartbekgrondel kan als bodemvis gemakkelijk blootgesteld worden aan vervuilde 
sedimenten en kan hier relatief goed overleven [43]. Dit kan een probleem worden voor 
de mens wanneer vissoorten die voor consumptie bevist worden zich voeden met deze 
zwartbekgrondels, waarvan het vlees de gifstoffen opstapelt [18, 43, 44]. 



468 - Vissen

Preventief zijn nog geen specifieke maatregelen genomen tegen de verdere verspreiding 
van de zwartbekgrondel. De inwerkingtreding van het Internationaal Verdrag voor de 
controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen (september 2017) 
zou in de toekomst wel moeten leiden tot een verminderd transport van zwartbekgrondel 
via ballastwater van transoceanische schepen. Daarnaast wordt de aanleg van 
natuurvriendelijke oever- en substraattypes in het huidig natuurbeheer als mitigerende 
maatregel toegepast [29]. Het opheffen van migratiebarrières op rivieren (in het kader van 
de Beneluxbeschikking van 2009) kan daarentegen de verdere verspreiding van allerlei 
invasieve, uitheemse soorten (zoals de zwartbekgrondel) richting ecologisch interessante 
bovenlopen in de hand werken [7].

Om doeltreffend op te kunnen treden is het nodig dat de verspreiding van de zwartbekgrondel 
nauwgezet opgevolgd wordt. Het is echter moeilijk, zo niet onmogelijk, om gevestigde 
populaties van uitheemse vissen en andere organismen uit te roeien. Het doelgericht 
vissen op zwartbekgrondel zou wel een middel kunnen vormen om de verdere verspreiding 
van de soort in te dijken. De omvang van sommige populaties zou gerichte visserij zeker 
commercieel leefbaar maken; in de Golf van Gdansk in Polen wordt de zwartbekgrondel 
nu al commercieel bevist [32]. Echter, de eventuele bijvangst van andere vissoorten die het 
nu reeds moeilijker hebben vormt hierin een knelpunt. Anderzijds kan tevens geopteerd 
worden om de visserij op de natuurlijke (inheemse) predatoren van de grondel, zoals baars 
of snoek, aan banden te leggen of om extra roofvissen uit te zetten. Kwabaal (Lota lota) 
lijkt hiervoor een geschikte soort; ze zijn tevens bodembewoners en schuilen graag tussen 
de stenen. Onderzoek in de Verenigde Staten heeft reeds aangetoond dat de kwabaal zijn 
voedingsgedrag aangepast heeft aan de aanwezigheid van zwartbekgrondel, waardoor 
deze laatste nu een van de meest abundante prooien is in de maag van de kwabaal [45, 46]. 

Daarnaast kan men de zwartbekgrondel ook selectief in vallen lokken. De mannetjes stoten 
namelijk een balts van 175 Hz uit die vrouwtjes aantrekt. Wanneer dit geluid artificieel 
wordt nagebootst, slaagt men erin de vrouwtjes in de val te lokken [37, 47].

Specifieke kenmerken

De zwartbekgrondel is een relatief kleine bodemvis met een maximale lengte van ongeveer 
25 cm (FishBase, 2018). Invasieve (zoetwater)populaties blijven over het algemeen kleiner 
met lengtes tussen de 6 en 10 cm [37]. De in Vlaanderen bemonsterde exemplaren van 
zwartbekgrondel hebben een gemiddelde lengte van 7,1 cm en variëren tussen 1,3 en 19,2 
cm (VIS-databank, INBO 2018). De soort lijkt op andere grondelsoorten en kan met deze 
verward worden. Zwartbekgrondel heeft echter een duidelijke zwarte vlek op de eerste 
rugvin die ontbreekt bij alle andere uitheemse grondels in Vlaanderen. Mannetjes worden 
iets groter dan de wijfjes en kleuren volledig zwart tijdens de paartijd [16]. De mannetjes 
doen er drie tot vier jaar over om volwassen te worden, de vrouwtjes maar één of twee 
jaar. Buiten hun natuurlijk leefgebied kan dit echter korter zijn [18]. De paartijd kan duren van 
april tot juni of zelfs september [48] en de wijfjes leggen meerdere keren hun eitjes af tijdens 
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het paaiseizoen. Het mannetje maakt een nest en bewaakt dit ook nadat de eieren gelegd 
zijn. Nadat de eieren uitkomen sterft het mannetje vaak van uitputting. Om het vrouwtje 
tot zijn nest aan te trekken, stoot hij een balts uit van rond de 175 Hz, hetgeen ook andere 
mannetjes afstoot [37].

De tweede rugvin heeft geen stekels en zoals bij alle soorten van de Gobiidae zijn de 
buikvinnen vergroeid tot een zuignap waarmee de vis zich in snel stromend water kan 
vasthechten aan de bodem [4, 21]. De zwartbekgrondel voedt zich voornamelijk met 
weekdieren, visseneitjes, larven en vlokreeftjes [37, 49].
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