Soortprofiel Winde

WINDE (Leuciscus idus)

Leefomgeving
De winde is één van de grotere reofiele
karperachtigen. Deze vissoort is een kenmerkende bewoner van het grote, open
water. Ook in de hiermee in verbinding
staande wateren komt de winde voor.
Voor de voortplanting is de winde
aangewezen op stromend water. In de
herfst verzamelen de vissen zich in de
benedenloop van kleine rivieren en beken
die in de grote wateren uitmonden. Aan
het eind van de winter groeperen de
windes zich tot grote scholen en trekken
de rivieren en beken op om te gaan
paaien.
Voortplanting
De paaitijd valt, afhankelijk van de watertemperatuur die bij voorkeur rond 8 °C
moet zijn, in de periode van maart tot
mei. Gedurende de trek naar de paaiplaatsen oriënteert de winde zich op de
stroming.
De winde paait bij voorkeur op plaatsen
waar de stroomsnelheid van het water
niet hoger is dan ongeveer 0,5 meter per
seconde. De diepte waarop de eieren
worden afgezet loopt uiteen van zeer
ondiep (minder dan 0,5 meter) tot matig
diep water (ca. 2 meter).
Wat het paaisubstraat betreft is de winde
niet kieskeurig: zowel een schone zand-,
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grind- of kiezelbodem als grote stenen en
waterplanten worden als afzetplaats voor
de eieren gebruikt. Voor een goede
ontwikkeling van de eieren is wel van
belang dat de paaiplaatsen slibvrij blijven.
Na het paaien, dat enkele dagen kan
duren, trekken de windes weer naar
groter water. De eieren komen na 10 tot
20 dagen uit. De larven blijven eerst op
hun geboortewater, maar in de loop van
hun eerste levensjaar trekken ook zij
stroomafwaarts. Aan het eind van hun
tweede zomer zwemmen ze dan naar het
grote, open water.
Voedsel
Jonge windes voeden zich in eerste
instantie met dierlijk plankton. Later wordt
dit uitgebreid met macrofauna. De
volwassen winde heeft een zeer uitgebreid
voedselpakket, waarvan zowel relatief
kleine ongewervelden, zoals slakjes en
insecten, als kleine vissen en zelfs
waterplanten deel uitmaken. Vanwege zijn
generalistisch foerageergedrag lijkt de
winde sterk op de kopvoorn.
Groei en leeftijd
Een winde groeit vrij snel en kan na 6 jaar
een lengte bereiken van 30 cm. In de
regel wordt de winde geslachtsrijp na 3
tot 4 jaar. De winde kan meer dan 15 jaar
oud worden en ca. 80 cm lang.

