Soortprofiel Snoekbaars

SNOEKBAARS (Sander lucioperca)
Leefomgeving
In het oorspronkelijke verspreidingsgebied (het
oostelijk deel van Europa, tot in Azië rond de
Kaspische Zee) is de snoekbaars een vis van
grote rivieren en diepe meren, die zich
ophoudt in diepere en duistere delen met
weinig stroming. In ons land is de snoekbaars
een algemene vissoort die zowel in stilstaand
als langzaam stromend water voorkomt, zoals
rivieren, meren, plassen, kanalen en zandgaten.
De snoekbaars heeft voorkeur voor troebel
water; de ogen zijn aangepast aan het zien bij
lage lichtintensiteiten. Helder water moet voor
snoekbaars dan ook behoorlijk diep zijn, zodat
bij de bodem, waar de snoekbaars zich
voornamelijk
ophoudt,
toch
een
lage
lichtintensiteit wordt bereikt. De snoekbaars is
gevoelig voor lage zuurstofconcentraties, maar
goed bestand tegen eutrofiëring.
In vele wateren, waar de snoekstand sterk is
teruggelopen door de verdwijning van de
waterplantenbegroeiing tengevolge van eutrofiëring, heeft snoekbaars de rol van snoek als
visstandregulerende predator overgenomen.
Voortplanting
De paaitijd valt doorgaans in de periode eind
april -begin mei. De eieren worden afgezet in
een nest van boom- of plantenwortels, takken
of dichtbegroeide vegetatie dat door het
mannetje wordt gemaakt boven een harde
zand-, grind- of kleibodem. Het mannetje
bewaakt de eieren (en later ook het broed)
tegen predatoren en waaiert met de vinnen om
het legsel vrij te houden van slib en het van
vers, zuurstofrijk water te voorzien.
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De larven en juvenielen houden zich
voornamelijk in het plantenvrije open water
op. Het optreden van kannibalisme, waaraan
de jonge snoekbaarsjes voornamelijk in hun
eerste levensjaar bloot staan, is sterk
afhankelijk van het voedselaanbod.
Voedsel
Jonge snoekbaars tot een lengte van ca. 2 cm
eet vrijwel uitsluitend zooplankton, in het
bijzonder watervlooien en roeipootkreeftjes. Bij
een grotere lengte worden bodemorganismen,
zoals muggen- en eendagsvliegenlarven en
kreeftachtigen, zoals aasgarnalen, gegeten.
Het overschakelen op de consumptie van
vis(broed) wordt bepaald door het aanbod en
de omstandigheden. Snoekbaars met een
lengte van meer dan 10 cm vreet uitsluitend
vis.
Groei en leeftijd
De groei van jonge snoekbaars is sterk
afhankelijk van de omstandigheden en het
voedselaanbod. Zo kan in het eerste
groeiseizoen al een lengte van 15 tot 20 cm
bereikt worden. Indien echter niet tijdig op de
consumptie
van
vis
kan
worden
overgeschakeld, wordt de jonge snoekbaars
niet groter dan 4 tot 8 cm. Ook komt het voor,
bijvoorbeeld bij een geringe beschikbaarheid
aan prooivis, dat een gehele jaarklasse na het
eerste groeiseizoen de lengte van 10 cm nog
niet heeft bereikt. In de
regel zijn snoekbaarsmannetjes na 2 jaar
geslachtsrijp bij een lengte van ca. 26 cm,
vrouwtjes na 3 jaar bij een lengte van ca. 40
cm. In ons land kan snoekbaars een lengte
bereiken van ongeveer 1,20 meter, bij een
gewicht van 25 tot 30 pond.

