Soortprofiel Kolblei

KOLBLEI (Abramis OF Blicca bjoerkna)

Leefomgeving
De kolblei is een algemene vissoort van
stilstaand en langzaam stromend, zoet en
brak water. In ons land komt de kolblei in
vrijwel alle watertypen voor. In de
rivieren, grote meren en plassen is deze
sterk op brasem lijkende karperachtige
vaak talrijk aanwezig.
In meren vindt men de kolblei meestal in
scholen in de met waterplanten begroeide
oeverzone; in open water houdt de kolblei
zich minder vaak op. In rivieren zoekt de
kolblei vaak de plaatsen op met weinig
stroming,
zoals
binnenbochten
en
zijtakken. Ook hier geven ze de voorkeur
aan een plantenrijke omgeving.
Vanwege zijn voedselkeuze wordt de
kolblei altijd aangetroffen in de buurt van
een zachte, modderige bodem.
Voortplanting
De paaitijd ligt, onder andere afhankelijk
van de watertemperatuur, tussen mei en
juli. De kolblei paait in scholen in ondiepe
en plantenrijke oeverzones, waar de eitjes
uitsluitend aan water- of oeverplanten
worden afgezet.
Door zijn paaisubstraatkeuze, maar ook
door zijn foerageergedrag, is de kolblei
sterker afhankelijk van de aanwezigheid
van een goed ontwikkelde vegetatie met
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onderwater- en oeverplanten dan brasem
en blankvoorn.
Voedsel
De kolblei heeft een gevarieerd voedselpakket. Larven en juvenielen leven
voornamelijk van zoöplankton. Naarmate
de kolblei groter wordt, ontstaat er een
voorkeur voor grotere voedselorganismen.
De kolblei zoekt vooral naar in of bij de
bodem
levende
organismen,
zoals
muggenlarven, kreeftachtigen en slakjes.
Bij gebrek aan dierlijk voedsel worden ook
wel
waterplanten,
(draad)algen
en
detritus gegeten.
Groei en leeftijd
De kolblei is geen snelle groeier. In het
eerste jaar kan een lengte van ongeveer 5
cm worden bereikt. Bij een goede groei
ligt de lengte na 2 jaar rond 10 cm.
De kolblei wordt geslachtsrijp op een
leeftijd van 3 tot 5 jaar, bij een lengte van
14 cm (mannetjes) tot 16 cm (vrouwtjes).
De maximale lengte is 40 cm. De kolblei
kan meer dan 10 jaar oud worden.

