Soortprofiel Pos

POS (Gymnocephalus cernuus)

Leefomgeving
De pos is een algemene vissoort in ons
land die in veel wateren voorkomt. Vooral
in groot water, zoals meren, rivieren en al
dan niet kunstmatige plassen, is de pos
soms massaal aanwezig. Deze kleine
baarsachtige lijkt zich vaak thuis te voelen
in wateren, waar veel andere vissoorten
het juist laten afweten.
Opmerkelijk is dat de pos erg sterk
vertegenwoordigd
kan
zijn
in
pas
gegraven wateren en in wateren, waar de
milieuomstandigheden zich blijvend en
ingrijpend hebben gewijzigd. De pos wordt
dan ook wel als 'pioniersoort' beschouwd.
De pos leeft in scholen. Hij is overdag
actief en zoekt, als echte bodemvis, op de
bodem naar voedsel.
Voortplanting
De paaitijd valt tussen maart en juni, bij
een watertemperatuur van ongeveer 15
°C. In deze periode zoekt de pos in grote
scholen ondiep water op met een relatief
hoog zuurstofgehalte. In meren en
rivieren zijn dat bijvoorbeeld de oevers
waar de wind op staat en waar golfslag
optreedt.
De eitjes worden in de regel afgezet op
stenen of obstakels en soms op
waterplanten, maar deze zijn voor de
voortplanting niet noodzakelijk. Na het
uitkomen zijn de larven nog niet volledig
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ontwikkeld. Zij kunnen zich dan nog
nauwelijks bewegen en blijven enkele
dagen op de bodem liggen. Pas na ruim
een week beginnen de larven over de
bodem te zwemmen en actief voedsel op
te nemen.
Voedsel
De larven van de pos voeden zich in
eerste instantie met fijn zooplankton. Bij
een lengte van 1,5 cm schakelt jonge pos
soms al over op bodemvoedsel, zoals
vlokreeften, aasgarnalen, muggenlarven,
slakjes en wormpjes.
Ook het voedselpakket van volwassen pos
bestaat
grotendeels
uit
bodemorganismen. Daarnaast worden ook kuit
en visbroed gegeten, waaronder ook eigen
soortgenoten.
Groei en leeftijd
De groeisnelheid in het eerste jaar is
gemiddeld 5 tot 7 cm. De pos wordt in het
tweede of derde jaar geslachtsrijp. De
maximale lengte is 20 cm en het
maximale gewicht ca. 150 gram.
De maximale leeftijd wordt geschat op 10
tot 12 jaar.

