Soortprofiel Roofblei

ROOFBLEI (Aspius aspius)
Leefomgeving
De roofblei komt voor in de rivieren van OostEuropa tot voorbij het Aralmeer in Rusland en
bij de Hafkust (Oostzee). In dit oorspronkelijke
verspreidingsgebied is de roofblei in aantal
achteruitgegaan. Dit is mogelijk het gevolg van
de aanleg van dammen en teveel slib op de
paaiplaatsen.
Vanaf 1984 wordt roofblei ook gesignaleerd in
Nederlandse wateren die in verbinding staan
met de grotere rivieren. Het blijkt dat de soort
waarschijnlijk bezig is een zichzelf in stand
houdende populatie te vormen in de grote
rivieren. Uitzettingen van de vis in Duitsland,
de aanleg van een verbeterde kanaalverbinding tussen de Donau en de Rijn
(Donau-Mainz kanaal) en de verbeterde waterkwaliteit van de Rijn spelen mogelijk een rol bij
het oprukken van de soort in Nederland.
De roofblei leeft vooral in stromend water
(rivieren) en wateren die daarmee in
verbinding staan. Deze zijwateren kunnen
zijriviertjes zijn, maar ook stadsgrachten en
grote meren. De bereikbaarheid van stromend
water is voor de roofblei met name van belang
voor de voortplanting.
Meestal leeft de roofblei solitair, alleen jonge
visjes leven in kleine scholen. De volwassen
vissen vormen tijdens de paaiperiode kleine
scholen.
Voortplanting
De roofblei in de delta van de Donau wordt na
3 tot 4 jaar geslachtsrijp; de mannetjes
gemiddeld bij een lengte van 43,7 cm en een
gewicht van 1220 g; de vrouwtjes gemiddeld
bij een lengte van 44,2 cm en een gewicht van
1345 g.
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De voortplanting vindt plaats in april, mei en
juni.
De
vis
paait
bij
voorkeur
op
kiezelbeddingen of op zand met stenen, met
stromend water, op een diepte van 0,3-4
meter, met een temperatuur tussen de 9-15°C.
Deze situatie is vooral in de bovenlopen van
rivieren te vinden.
Door de stroming worden de eitjes verspreid
alvorens ze aan het substraat blijven kleven,
hoe sterker de stroming, hoe groter de
verspreiding van de eitjes.
Twee dagen na het uitkomen van de eitjes
mengen de larven zich in de stromende
waterkolom, en laten ze zich passief
meevoeren met de stroming. Het gevolg
hiervan is dat veel larven binnenspoelen in
meren in verbinding met de rivier. De larven
groeien op in de midden- en benedenloop van
rivieren en meren in verbinding met rivieren.
Voedsel
Jonge roofblei voedt zich met zoöplankton,
insektenlarven,
insekten
en
bodem
organismen. Vanaf een lengte van 20-30 cm
eet de roofblei vooral kleine vis die bij het
wateroppervlak leeft (bijv. alver).
Groei en leeftijd
De groeisnelheid van de roofblei in Nederland
bedraagt gemiddeld 16 cm aan het eind van
het eerste levensjaar, 28 cm na twee jaar, 40
cm na drie jaar, 50 cm na vier jaar en 58 cm
na vijf jaar.
Hieruit blijkt dat de gemiddeld waargenomen
groei in de Nederlandse binnenwateren redelijk
overeenkomt met en vanaf het derde jaar zelfs
iets sneller is dan in de Wolga-delta.

