
Variatie en soortenrijkdom
Een afwisselende wateromgeving vormt een lappendeken aan 

geschikte leefgebieden voor verschillende vissoorten. Hoe 

meer variatie, des te meer vissoorten er een plekje vinden met 

omstandigheden waaraan ze specifiek zijn aangepast, en waar 

ze predatoren en concurrenten kunnen vermijden.

Maar ook voor de afzonderlijke vissoorten zelf moet de omge-

ving interne variatie bieden. De omgeving waarin een vis paait, 

verschilt veelal van de plek waar de jonge vissen vervolgens 

opgroeien. Op hun beurt foerageren en schuilen volwassen 

vissen vaak op andere plaatsen dan de jonge vissen. De plaats 

waar zoetwatervissen overwinteren ligt vaak ergens anders dan 

het zomerleefgebied.

De omvang van het leefgebied
Zoetwatervissoorten verschillen onderling nogal in het beno-

digde leefareaal. De jaarrond leefomgeving van een grote 
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Variatie, verbindingen
en barrières

VARIATIE IN SUBSTRAATVORMEN en structuren binnen de leefomgeving van de vis maakt het water geschikt voor 

verschillende vissoorten en verschillende levensfasen van de vis.
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modderkruiper is veel kleiner van omvang (vanaf enkele vier-

kante meters) dan die van een trekvis als de zalm (duizenden 

hectaren). De eerste heeft aan een klein leefgebied met de 

noodzakelijke ingrediënten voor zijn levenscyclus genoeg. Het 

opgroeigebied van de zalm op zee ligt ver weg van de paaibed-

den in de bovenstroom van een rivier.

Verbindingen en barrières
Natuurlijke verbindingen zijn voor zoetwatervissen van groot 

belang voor zowel de verspreiding van de soorten als de migra-

tie van en naar paai-, opgroei- en voedsel- en overwinterings-

gebieden. Natuurlijke barrières, zoals gebergten of -voor zoet-

watervissen -zeewater, kunnen de verspreiding van vissoorten 

verhinderen. De stand van de uitheemse snoekbaars bijvoor-

beeld kon zich pas in de Nederlandse binnenwateren ontwikke-

len, nadat de vis in 1888 was uitgezet.

Veel vissen vertonen trektochten tussen 

gescheiden deel leef gebieden.




