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Fig 1 : Enkele algemene morfologische kenmerken van een beenvis.
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Frg2; Enkele algemene osteologische kenmerken van een Percomorph skelet.
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SLEUTEL TOT DE FAMILIES.

L

Geen pare vinnen. Znvenpaar kieuwopeningen. Geen onderkaak ; de mondopening van de adulten
is een zuigschijf' Tussen de ogen één enkel mediane neusopening
p g.

'ETR.MyZ.NIDAE,
Een of twee vinparen. Een paar kieuwopeningen, beschermd door een kieuwdeksel. Onderkaak
aanweztg, mondopening wordt nooit gevormd door een zuigschijf. Gepaarde neusopeningen,
anterieur gelegen t.o.v. de

ogen.
Z

2

Heterocerke caudale vin. Vijf longitudinale rijen van grote beenplaten op het lichaam. Snuit sterk
naar voor verlengd.
ACIPENSERIDA-E, p 10.
Holocerke caudale vin. Geen grote benige platen op het lichaa-.
3

3

Eén enkele dorsale uirr, of, indien toch twee dorsale vilnen aanweÀg, dan met een adipeuse vin'
Pelvische viunen, indien aanweÀg,liggen ongeveer in het midden tussen de pectorale vinnen en de
anus.

Physostoom.
4

Twee dorsale vinnen, of, indien slechts één dorsale vin aanwezig dan bestaat deze uit twee
verschillende delen waarbij het anterieure deel uit harde vinstralen bestaat of vertegenwoordigd
wordt door enkele afgescheiden harde vinstekels, ofuel is het lichaam sterk aÍgeplat en zijn de beide
ogen aan dezelfde zijde van de kop gelegen.

Physoclist.

14

4

Zes baarddraden op de kop, het langste, paar langer dan de pectorale vinnen. Minder dan acht
stralen in de dorsale vin. Geen schubben.

SILURIDAE, p 15.
Acht baarddraden op de kop. Vetvin aanwezig

ICTALURIDAE, p 16.
Geen baarddraden op de kop,

ol

indien toch aanwezg dan veel korter dan de pectorale vinnen.

Schubben aanwezig.
5

5 Twee dorsale

vinnen waarvan de posterieure adipeus is.
6

Eén dorsale vin.
9

6 Vrij

kleine schubben, meer dan 100langs de laterale

lijn. Veelal rood pigment aanwezig op de huid.
SALMONIDAE, p 1L.

Schubben

laterale

wij groot, mindsl dan

lijn.

L00 la"gs de laterale

lijn.

Zelden rood pigment aanwezig op de

j
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7

Volledige laterale

lijq reikend

tot bijna tegen de caudale vin. Geen, of wei"ig onwikkelde tanden.
8

Laterale kanalen slechts aanwezig op de eerste 10 schubben. Goed onfwikkelde tanden.

OSMERIDAE, P 17

8 Grote dorsale vin met meer dan 20 stralen, lengte van de dorsale vin veel groter

dan de koplengte'

Grote zwarte pigmentvlekken op het lichaam. Kleine tanden.

THYIvIALLIDAE, p 18.
Dorsale vin telt normaal mindsy dan 20 stralen, lengte nooit groter dan de koplengte. Nooit grote
nxarte pigmentvlekken op het lichaam, alhoewel kleine zwarte chromatoforen ku:rnen voorkomen.

COREGONIDAE, P 19.

9

Dorsale vin is afgescheiden van de caudale vin. Pelvische vinnen aanwezig. Lichaam niet sterk

verlengd.

10

Dorsale vin confluent met caudale en anale vinnen. Pelvische vinnen aÍweng. Lichaam sterk

verlengd'

ANGUILLIDAE, p 21.

L0 Gekielde schubben aan de ventrale

zijde. Geen laterale lijn. Grote langwerpige schubben in

de

caudale vin.

CLUPEIDAE,

P 22.

Geen gekielde schubben aan de ventrale zijde. Laterale Iijn aanwezig. Geen grote langwerpige
schubben in de caudale vin.
11

LL Lang$/erpige kop, zeer grote muil met goed onfrrilkelde tanden. Dorsale vin grotendeels
posterieur t.o.v. de anus. Schubben op de

kop.

ESoGIDAE, p

24.

Normale kop, muil klein tot middeLnatig, tanden afweÀg sf v/sinig ontrvikkeld. Dorsale vin volledig
of grotendeels anterieur t.o.v. anus. Geen schubben op de kop.
72

12 Minder dan vijf baarddraden op de kop.

Normale

muil.

Meestal duidelijk te onderscheiden

schubben op het lichaam.
13

Meer dan vijf baarddraden op de kop.

Kleine

muil.

Schubben

op het lichaam moeilijk

te

onderscheiden.

COBITIDAE, p
1-3

36.

Afgeronde vinnen.

UMBRIDAE, p 48.
Geen afgeronde

vinnen'

cypRIMDAE,

p 25.

in twee afzonderlijke delen, met
dorsale stekels.
met
afzonderlijke
het anterieure deel zeer stekelig. Lichaam nooit afgeplat of

L4 TWee dorsale vinnnen, of indien slechts één dan is deze gescheiden

15

Eén dorsale vin. Lichaam ofwel sterk afgeplat, ofivel met een rij dorsale stekels.

zl
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L5 Onder de

muil één enkele baarddraad en een kleine baarddraad naast elke neusopening. Anale vin

telt meer dan ó0 stralen.

GADIDAE, p 37.
Kop zonder baarddraden. Anale vin telt minder dan 60 stralen.
16

16 Goed ontwikkelde schubben op het lichaam. Anterieure dorsale vin stekelig.
17

Schubben gÍotendeels afirezig op het lichaam. Anterieure dorsale vin met zachte stralen.

COTTIDAE, p

38.

lijn afwezig. Minder dan vijf stekels in het anterieure gedeelte van de dorsale vin. Dorsale
vinnen wijd uiteen, waarbij de afstand tussen beide dorsale vinnen steeds groter is dan de lengte van

17 Laterale

de langste

vinstraal'

MUGILIDAE, p 39.

Laterale lijn aanwezig. Meer dan vijf stekels in het anterieure gedeelte van de dorsale vin. Dorsale
vinnen aaneen of kort bij elkaar, de afstand tussen beide dorsale vinnen nooit groter dan de lengte
van de langste vinstraal.
18

18 Twee of minder anale stekels aanwezig. Geen negen of tien stekels in de eerste dorsale vin.
19

Drie of meer anale stekels. Negen of tien dorsale stekels.
20

1-9

Twee anale stekels. Gevorkte caudale vin. Meer daa tien stekels in de eerste dorsale vin. Pelvische
vinnen niet mediaan aansluitend.
PERCIDAE, p 41.

Geen anale stekels. Caudale vin afgerond. Minder dan negen stekels
Mediaan zijn de pelvische vinnen aansluitend.

in de eerste dorsale

vin.

GOBIIDAE, p 43.
20 Tweede dorsale vin met een anterieure stekel. Minder da:r 70 schubben langs de laterale lijn'
Anale vin convex.

CENTRARCHIDAE, P'14.
Tweede dorsale vin met drie anterieure stekels. Meer dan 70 schubben langs de laterale

vil

lijn. Anale

concaaf.

SERRANIDAE, p

45.

21 Drie of meer stekels anterieur t.o.v. de dorsale vin. Lichaam niet afgeplat, ogen aan beide zijden van

het lichaam. Pelvische vinnen tellen minder dan drie stralen.

GASTEROSTEIDAE, p46.
Geen stekels voor de dorsale vin. Lichaam sterk afgeplat met beide ogen aan éénÀjde van de kop.
Pelvische vinnen tellen meer dan drie stralen'
p 47.

'LEUR.NECTIDAE,

PRACTICUM TOEGEPASTE ITYDROBIOLOGIE. C BELPAIRE - I.6

o

f

I
b

h

C

d

k

e

Fig

3

:

Meest algemene vormen bij

a, Petromyzonidae ; b, Acipenseridae ; c, Clupeidae ;

Thymallidae; g Osmeridae;

\

de
d

vslsghillende families:
Salmonidae ; e, Coregonidae ; f,

Esocidae; i, Cyprinidae; j, Cobitidae;k, Siluridae;
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l, Anguillidae ; m, Gasterosteidae ; n, Gadidae ; o, Serranidae i p, Centrarchidae ; q,
Percidae; r, Gobiidae I s, Mugilidne; t, Cottidae; u, Pleuronectidae.
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Sleutel voor de soorten behorende tot de famfie der

PETROMYZONIDAE

L

Geen tandeg zuigschijf onvolledig. Onduidelijk waarneembare ogen, door de huid afgeschermd.
Branchiale groeve aanwezig.
Ammocoete larve,2
Tanden, zuigschijf volledig. Ogen zijn duidelijk waarneembaar. Geen branchiale groeve.

Adulten,4

2

Caudale vin grotendeels zonder pigmentcellen

Iantpeaa

pbtai.

beekprik

Caudale vin grotendeels met pigmentcellen, die over de vin versprsid liggen.
3

3 Minder

dan 60 myomeren. Kieuwstreek ongepigmenteerd onder de kieuwopeningen.

I-ampcaz fhatiatilis, rivi e rpri k

Meer dan 60 myomeren. Kieuwstreek gepimenteerd onder de kieuwopeningen.

Pawryzn nwirutl,

zeepri

k

b

c

Fig 4 : Ammocoete larven van Petromlzonidae
fluviatilis, rivierprik

4

;9

Larnpetra

:

a, Petromyzon mainus, zr,epti&
planei, beekprik

; b, Larnpetra

Tanden op de orale schijf aaneensluitend in radiale rijen ; supra-orale tandplaat met twee grote
tanden. Rug en flanken vertoont een ggmarmerd patroon. Irngte groter dan 50cm.
Pe:tw»rzot msirus, zeeprik
Tanden op de mondschijf wijd uiteen en niet in radiale rijen ; supraorale tandplaat met (maximaal)
één kleine tand. Rug- en flankstreken uniform gekleurd. Irngte kleiner dan 50cm.
5
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Fig 5 : Mondstruktuur van adulte Petromyzonidae : a, Peaomltmn marhus, zenprldr ; b' Lampetra
ffuiatilis,rivierprik ; g Lampetra pluei, beekprik

5 Infraorale kam met 7-10 cusps.

Tanden meestal sterk en scherp. Dorsale vinnen gescheiden.

I^mp*a Íh»iailk, rivierprik

zriJÀrÍ. sToHP
tttËT
Infraorale kam 6s1 5-9 cusps. Tandeu meestal tte,rk en s€here. Dorsale vinnen gescheiden.
t ottp*t Ptosí beekPrik
a

b

c

Fig 6 : a, Petromyzon mainus, zeeprik ;b, Lampetra fluviatilis, rivierprik ; c, Lampetra planei, beekprik

PRACTICUM TOEGEPASTE TryDROBIOLOGIE - C BEL^PAIRE - I.1O

Sleutel voor de soorten behorende tot de famfie der

ACIPENSERIDAE

Eén enkele soort in België

,aciptsaswb,

steur

1

FigT : Acipenser sfiiio, stew

1 Volgens

POLL

1945 "Contribution à la connaissance de la faune ichtyologique du bas Escaut' (Bul/.

Mus

Ro1,:

Hist Belg.,

Tome XXI, n' 11, 32p) werd de laatste steur in België gevangen in 1916 (op de Schelde). Dit exemplaar was 3m lang en werd op
de markt van L*uven verkocht.
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Sleutel voor de soorten behorende tot de familie der

SALMOMDAE

L

Meer dan 200 schubben langs de laterale lijn. Draadvormige vlekken op de rug en de dorsale vin.
Voor kant van de anaal-, borst- en buikvinnen zijn wit. Zwarte stÍeep op de anaalvin.
S

atvelbuu

futhalk,

bronforel

Minder dan 200 schubben langs de laterale lijn. Kleurpatroon niet zo.
2

Fïg 8 : S alvelinus fontinalis, bronÍorel

2

Meer dan 130 schubben langs de laterale lijn. Geen rode vlekken op het lichaam, maar een brede
rode tot paarse longitudinale band langs beide zijden. Talrijke ztttarte vlekken op lichaam en
vinnen, vooral op de adipeuse vin en staartvin.
S almo

gd&tsi,

regenboogforel

Minder dan 130 schubben langs de laterale lijn. Het lichaam kan volledig zilverachtig zijn, maar
vertoont normaal talrijke z^tarte en (in mindsle mate) rode vlekken, nooit een brede rode tot
paarse longitudinale band. Zwafie vlekken op de adipeuse vin en staartvin zijn afwezig of
nauwelijks zichtbaar.

Fig 9 : Salmo gairbten, regenboogforel
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3

Lengte meestal mind61 dan 15cm. Parr kenmerken2 meestal aanwezig
zilverachtig' Duidelijk gevorkte staartvin'

of lichaam volledig
Juvenielen, 4

Lengte meestal meer dan 15cm. Parr kenmerken meestal afwezig (alhoewel het lichaam wel
vlekken kan vertonen). Staarwin onduidelijk of niet gevorkt.
Adulten,

4

T

Parr kenmerken min of meer te onderscheiden langs de flanken. Talrijke vlekken, meestal zwart
maar soms ook rood.

Broed en paÍr stadia, 5

Parr kenmerken onduidelijk of niet te onderscheiden langs de flanken. Lichaam bijna volledig
zilverachtig, alhoewel enkele zrttarte vlekken aanwezig kunnen zijn.
Smolt stadia,6

5

Parr kenmerken 10-1,2. Dorsale vin telt L0-12 stralen en vertoont enlele zwakke zwarte vlekken.
Operculum vertoont minder dan 3 vlekken. Adipeuse vin doorgaans bruin. Caudale pedunculus
dun, staartvin vertoont een diepe vork en punwormige uiteinden. Pectorale vi:rnen zijn groot, hun
punt reikt dikwijls tot achter het aanvangsniveau van de dorsale vin. De maxilla reiken tot ongeveer
de helft van het oog'

s&no saro,zarm
Parr kenmerken 9-10. Dorsale vin telt 8-10 stralen en vertoont talrijke duidelijke zwarte vlekken.
Operculum vertoont meer dan 3 vlekken. Adipeuse vin doorgaans rood. Caudale pedunculus dik,
staartvin vertoont een ondiepe vork en afgeronde uiteinden. Pectorale vinnen zijn normaal, hun
punt reikt niet tot achter het aanvangsniveau van de dorsale vin. De maxilla reil<en verder dan de
helft van het oog.
Salmo fritlta, forel

Fig 10 : Parr stadia van : a, Salmo salu,zalm;b, Salmo

2

Fh nj donkere

laterale vlekkcn.

lutta,forel

DETERMINATIESLEUTEL VOOR ONZE ZOEIWATERVISSEN . I.13

6

Dorsale vin met 10-12 stralen. 10-13 schubben tussen de adipeuse vin en de laterale lijn.
Operculum vertoont minder dan 3 vlekken. Caudale pedunculus dun, staartvin vertoont een diepe
vork. Pectorale vinnen zijn groot
Salmo

salo,zalm

Dorsale vin met 8-10 stralen. 13-16 schubben tussen de adipeuse vin en de laterale lijn. Operculrrm
vertoont meer dan 3 vlekken. Caudale pedunculus di\ staarwin vertoont een ondiepe vork.
Pectorale vinnen zijn normaal.
Sohtto

7

tttfu,forel

Voorkant van de vomerplaat zonder tanden, midden zwak getand. Dorsale vin met L0-12 stralen.
10-L3 schubben tussen de adipeuse vin en de laterale lijn. Toegeplooid reikt de laatste anale
vinstraal meestal even ver naar achter als de eerste vinstraal.

S&to sfurz,alm3
Voorkant van de vomerplaat met tanden, tanden in het midden ook goed onnvikkeld. Dorsale vin
met 8-10 stralen. 13-16 schubben tussen de adipeuse vin en de laterale lijn. Toegeplooid reikt de
laatste anale vinstraal meestal niet even ver naar achter als de eerste vinstraal.
Sahno tulta,forel
S&tn nttatuta,zeeforel]
)
tutta morpha fuio, beekfo rel

twee variëtei ten:
S ahno

t:
)/
I

Lr
b

a

c

d

Fig 11 : Vomertandplaat van Sal-onidae : a, Salmo salar, zalm ;b, Salmo trutta, f.orel ; c, Salmo
gairdnei, regenboogforel ; d, S alvelinus fontinalis, bronforel.

3 De laatste vangsten van zalmcn in België dateren volgcns de statistieken van 1932. E*o, herbepotingsprogramma voor de zalm

op de Maas wordt overwogen door de Universiteit van Luik (Dr Philippart).
4 Ook de laatste zeeforel-vangsten op de Maas dateren \ran ca 1910. Nochtans worden sedert

vangsten

n zeeforel op de Maas en

juni

1983 terug sporadisch

bijrivieren gemeld. Het betreft waarschijnlijk exemplaren die in cen vroeger stadium

onwijwillig uitgezet werden in een lot beekforellen afkomstig van het buitenland (waar de zeeforel nog aanwezig is). Na het
uitzetten migreerden deze naar de Noodzee waar ze een gfoeiperiode doormaken alvorens naar de Maas terug te keren.
5 Ondanks regelmatige uitzettingen van beekforellen

populaties ook in de Ardennen afnemen. Redenen
uitheemse rassen, invoer van pathogenen.

:

(meestal

n buitenlandsc oorsprong),

blijft de toestand van de natuurlijke

pollutie en eutrofiëring, kanalisering, sluizen, bevissingsdruk, bcpoting met
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a

b

Figl?

: a, Salmo salar, zalrr,

;b, Salmo trutta, forel
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Sleutel voor de soorten behorende tot de familie der

SILURIDAE

Eén enkele soort.
Síht iE

Fig 13 : Siluis glanis, meerval

6 Komt doorgaans enkel in Oost-Europa voor.

gloris, meerval6
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Sleutel voor de soorten behorende tot de familie der

ICTALUzuDAE

1 Borstvinstekel

aan de binnenzijde sterk getand anaalvin metlr9-Zl stralen, 13-14 kieuwdoornen.

Ictfrtttts
Borstvinstekel aan

de binnenzijde

ne.btl/o.ttts. bruine Amerikaanse dwergmeerral

nauwelijks getand anaalvin

met

17-21. stralen,

ca

18

kieuwdoornen.

Iaàuus ttulos,

zwarte Amerikaanse dwergneerval

Fig 14 : Ictalurus nebulosus, brui''e Amerikaanse dwergmeerval
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Sleutel voor de soorten behorende tot de familie der

OSMERIDAE

Eén soort
Osmaus epaloutt, smelt

Fig 15 : Osmerus eperlanus, smelt
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Sleutel voor de soorten behorende tot de familie der

THYMALLIDAE

Eén enkele soort in België

nrynAufinmu,

Fig 16 : Thymallus thymallus,

vlagdm

vlagzalm
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Sleutel voor de soorten behorende tot de familie der

COREGOMDAE

L Conische

en vooruitstekende snuit. Preorbitale snuitlengte meer dan twee maal de oogdiameter.

Cozpus ayrU*t, houting
§ssn conisshe en vooruitstekende snuit. Preorbitale snuitlengte minder dan twee maal

de

oogdiameter.

z

2

Eindstandige of bovenstandige mond. Minder dan 13 stralen in de anaalvin.
Coregoruu albula

Onderstandige mond.

1-3

of meer stralen in de anaalvin.
Coegorus lawzfrts, grote marene

Figl7

: Coregonus oryrinchus, houting

Fig 18: Coregonus albula

PRACTICUM TOEGEPASTE }ryDROBIOLOGIE. C. BELPAIRE - I'O

Fig 19 : Coregonus lavarefiis, grote marene
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Sleutel voor de soorten behorende tot de familie der

ANGTIILLIDAE

Eén enkele soort in België

Arrgilaoqdi0a,

Fig 20

:Anpilla angtilla, paling

paling
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Sleutel voor de soorten behorende tot de familie der

CLUPEIDAE

1

Minder dan 70 schubben langs de laterale hoofdlijn. Minder dan 60 kieuwdoornen op de eerste
kieuwboog. Soms is er een longitudinale rij van donkere vlekken aanwezig op beide flanken.

Absafalb,frnt

Meer dan 70 schubbsn langs de laterale hoofdlijn. Meer dan 60 kieuwdoornen op de eerste
kieuwboog. Nooit is er een longifudinale rij van donkere vlekken aanwezig op beide flanken.

Abtafuia,ellt

b

FigZ1,: Eerste kieuwboog van Clupeida e : a, Alosa alosa, elft ;b, Alosa fallax, ftnt

Frg 22 : Alos a fall m, frnt
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FrgB:Alosa alosa, elft.
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Sleutel voor de soorten behorende tot de familie der

ESOCIDAE

Eén enkele soort in Belgiti

Erctldr,

Fig24: Esox lucius, snoek

snoek
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Sleutel voor de soorten behorende tot de familie der

CYPRINIDAE

1 Baarddraden

op de kop

)

Geen baarddraden op de kop
5

2

Dorsale
1..1.3

vh

Lelt meer dan 1"5 stralen. Minder dan

210

schubben langs de laterale

lijn.

Keeltanden

:

:3.1.1.7

Winuscspio, karper
Dorsale vin telt minflsp dan 15 stralen. Meer dan 40 schubben langs de laterale
niet 1.1.3 :3.1.1

lijn.

Keeltanden
3

3

Minder dan 60 schubben langs de laterale lijn. Dorsale vin concaaf. Keeltanden in twee of drie
rijen.
4

Meer dan 90 schubben langs de laterale lijn. Dorsale vin convex. Keeltanden in één rij.
TÍncu titrca, zeelt

4 Vier baarddraden

op de kop. Meer dan 50 schubben langs de laterale

lijn. Keeltanden in drie rijen.
Bobus bo'bus, barbeel

Twee baarddraden op de

kop. Minder dan

50 schubben langs de laterale

lijn.

Keeltanden in twee

rijen.
Gobiogobio, grondel

5 Minder

dan 15 stralen in de anaalvin
6

Meer dan 15 stralen in de anaalvin
16

6 Mond duidelijk onderstandig. Dikke en harde

lippen verhoornd. Korte anaalvin met 8-12 stralen.

Clpnàostmu n4$r§,

s

neep

Mond niet onderstandig en geen dikke verhoornde lippen
7

7 De keeltanden komen voor op de binnenzijde van het laatste kieuwboogpaar. De keeltanden kunnen in drie rijen voorkomen
zoals bijvoorbeeld bij de barbeel die een keeltandformule heeft rran 2.35 5.3.2, hetgeen betekent dat er in de buitenste

middelste 3 en in de binnenste rij 5 keeltanden voorkomen.

rij

2, in de

PRACTTCUM TOEGEPASTE HYDROBIOLOGIE.

7

Meer dan

14 stralen

C BELPAIRE.

126

in de dorsale vin. Minder dan 35 schubben langs de laterale lijn. Keeltanden

:

4.4
8

Minder dan 12 stralen in de dorsale vin. Meer dan 35 schubben langs de laterale

lijn.

Keeltanden

niet 4.4
9

8 Meer dan 31 schubben langs de laterale lijn. Minder

dan 34 kieuwdoornen op de eerste kieuwboog.
Eerste dorsale straal zwak, en licht geserreerd. Convex dorsale vin.
C.sas sitts csas situ, kroes karpe r

Minder dan 3L schubben langs de laterale lijn. Meer dan 34 kieuwdoornen op de eerste kieuwboog.
Eerste dorsale vinstraal stevig sterk geserreerd. Dorsale vin concaaf.
C,ttsssiw a uwts, giebel

9

Minder dan 39 schubben langs de laterale lijn. Minder dan L4 stralen in de pectorale vin. Korte
laterale lijn, beperkt tot de eerste zes schubben.
Rhodeu,s

s efi

crl.LJ,

bitterro orn

Meer dan 39 schubben lengs de laterale lijn. Minstens de eerste negen schubben van de laterale lijn
vertonen poriën.
10

10 Korte laterale lijn met poriën in de eerste tien schubben. Mandibula vooruitstekend. Mond 5gfurrin
naar boven. Groot oog.
Iarcaspiru deliludts, v etie
Laterale lijn reikt minstens tot de helft van het lichaam en meestal tot de staart. Mandibula niet
vooruitstekend.
11

11 Meer dan 80 schubben langs de laterale lijn, die meestal onvolledig is in de posterieure
lichaamshelft. De buisjes van de laterale kanalen reiken tot de schubranden.
Phairuuphmirus, elrits
Minder dan 60 schubben lalgs de laterale lijn, die altijd volledig
kanalen reiken niet tot de schubranden.

is. De

buisjes van de laterale
T2

LZMeer dan 54 schubben langs de laterale lijn ; 9-l-0 schubben tussen de dorsale vin en de laterale lijn
; 5-6 schubben tussen de anale vin en de laterale lijn.
I-eucisctts íórs, wi n deS

Minder dan 54 schubben langs de laterale lijn ; 7-8 schubben tussen de dorsale vin en de laterale lijn
; 3-4 schubben tussen de anale vin en de laterale lijn.

t3
13

Minder dan 13 stralen in de anale yin. figfonamslengte minstens 3.5 maal langer dau de maximale
lichaamshoogte. 4453 schubben langs de laterale lijn. Keeltanden :2.5:5.2.
t4

vin. Lichaamslengte minder dan 3.5 maal
lichaamshoogte. zl0-45 schubben langs de laterale lijn. Keeltanden niet 2.5:5.2.
Meer dan L1 stralen in de anale

de

maximale
15

8 Zeer courant is ook de goudvariëteit \"an Lcuciscas idusdie in sommige wateren uitgezet werd.
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14

Minder dan 47 schubben langs de laterale lijn. Anale en dorsale vinnen recht of licht convex Vork
in de caudale vin ondiep.
Iancis rut cepWts, kopvoorn
Meer dan 47 schubben langs de laterale
vin diep.

lijn. Anale en dorsale vinnen concaaf. Vork in de caudale
I*ttcísclu lcttciscul, s erpel i n g

15 42-45 schubben langs de laterale

lijn. Aanvang

de basis van de pelvische vinaen. Eén

rij

van de dorsale vin ligt boven of zeer lichtjes achter

keeltanden (5:5

of 6:6) zonder (of met weinig

ont'rdkkelde) pectinatie.
ÀrtÍifus rulihts, blankvoorn

40-43 schubben langs de laterale lijn. Aanvang van de dorsale vin ligt achter de basis van de
pelvische vinnen. TVee rijen keeltanden (3:5 of 5:3) met sterk ontwikkelde pectinatie.
S codiniw

L6 Lichaamslengte groter dan 4 maal de maximale hoogte. Anale vin
Minder dan vijf schubben tussen de anale vin en de laterale lijn.

aytltropltfurus, rietvoorn

telt minder dan 2i stralen.
18

Lichaamslengte kleiner dan 3 maal de maximale hoogte. Anale vin telt 22-31, stralen. Meer dan
vier schubben tussen de anale vin en de laterale lijn.
17

L7

Minder dan 50 schubben langs de laterale lijn. Minder dan 27 stralen in de anale vin.
schubben tussen de dorsale vin en de laterale

lijn.

8-11

Preorbitale lengte meestal kleiner of gelijk aan

de oogdiameter.

Bliccabjoalov,blei
Meer dan 49 schubben langs de laterale
tussen de dorsale vin en de laterale

lijn.

dan 25 stralen in de anale vin. l"L-15 schubben
Preorbitale lengte meestal groter dan de oogdiameter.
,4brwnisbtwfla, brasem

lijn. Meer

lijn sterk gebogen en onderlijnd door een dubbele strsep van zittrte punten3naalvin 1+
17 stralen. Gelijke kaaksbeenderen. Lichaamslengte maximaal 15cm
ÀIburnoïdes bipurctmts, dubbelgestipte alver

18 Laterale

lijn niet sterk gebogen noch onderlijnd door een dubbele streep van zwarte punten.
Anaalvin telt 16 of meer stralen. Bovenkaak korter dan onderkaak. Lichaamslengte maximaal 18Laterale
20cm.

Albumtx olbwnus,alver
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Fig25: Keelbeenderen van enkele Cyprinidae : a, Cypinus caryio, karper ;b, Carassius carassius,
kroeskarper ; c,Carassius aurahts,giebel; d,Barbus babus,barbeel ;e,Gobio gobio,groodel;f,Tinca
tinca, znelt ; g, Blicca bjoerkna,blei;h,Abramis brama, brasem ;i,Albumus albumus, alver ; j,
Phoxinus phoinus, elrits ; k, Rhodeus seiceus, bittervoorn ;1, Scardinius erythrophtalmus, rietvoorn ; m,
Rutilus rutilus, blankvoorn ; n, Leuciscus cephalus, kopvoorn ; o, Leuciscus Uus, winde ; p, Leuciscus

leuciscus, serpeling.
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Fig25:- Cypinus carpio, karper

Fig 27 : Carassius carossius, kroeskarper

PRACTICI.'M TOEGEPASTE TryDROBIOLOGIE. C. BELPAIRE - I3O

Fig 28 : Corassitu anratus, giebr-l

Fig29 : Barbus barbus,barbeel

Fig 30 : Gobío gobio, grondel

DEIERMINAfiESLEUTEL VOOR OT{ZE ZOETWATERVISSEN
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Fig 31 : Tinca tinca, zeelt

Fig 32

: B li c c a bj oerkna,

blei

PRACTTCUM TOEGEPASTE HYDROBIOLOGIE. C. BEI."PARE. I32

Fig 33 : Abramis brama, brasem

Fig 3a :Albumus albumus, a)ver

Fig 35 : Phoinus phoinus, elrits
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Fig 36 : Rhodeus seiceus, bittervoorn

Fíg37 : Scardinius erythrophtalmus, rietvoorn
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Fig 38 : Rutilus rutilas, blankvoorn

Fig 39 : Leuciscus cephalus, kopvoorn

DETERMINATIESI;ELITEL VOOR O}.IZE ZOETTffATERVISSEN - I35

Fig 40 : Leuciscns idrs, winde

Fig 41 : Leuciscus leuciscus, serpeling.

PRACTICUM TOEGEPASTE FTYDROBIOLOGIE - c. BELPAIRE - I35BIS

Fig 4l,a: Chondrostoma n*sus, sr.eep

-\=

§**

Fig 41,b : Leucaspius delineatus,vetje

Fig 41,c :Albumoïdcs bipunctatus, dubbelgcstipte alver

DEIERMINATIESLEUTEL VOOR OI.IZE ZOETWATERVISSEN
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BSTER

,45'

Fig 41,d : Onderscheid blankvoorn - rietvoorn (vorm van de muil)

RU!SVOORN

ELANKVOORN

Fig 41,e : Onderscheid blankvoorn - rietvoorn (positie van de ru5/in t.o.v. de anaalvin)
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Sleutel voor de soorten behorende tot de familie der

COBITIDAE

1 Mond voorzien van 10 baarddraden. Lengte tot?l-?J,cr..
Ifrsgurra$ fassílrlJ, Efoh modderkruiper

Mond met zes baarddrader- Lengte kleiner dan 15cm.
2

2

Iníraorbitaal draagt een bifiede doorn onder het oog. Minder dan negen stralen in de pectorale
vinnen. Alle baarddraden wij kort en van gelijke lengte. Hoge en smalle kop, lichaam lateraal
afgeplat.

@ílis tuia,
Infraorbitaal draagt geen doorn. Meer dan elf stralen

ir

kleine modderkruiper

de pectorale vinnen. Baarddraden wij

lang, één paar lichtjes langer dan de andere. Afgeplatte kop, lichaam subcylindrisch.

Noenrcheilus

b @b

&thts, berm pj e

a

b

Fig42:

a, Cobitis taenia, kleine modderkruiper ;b, Noemacheilus babatulus, bermpje

PRACTICUM TOEGEPASTE TryDROBIOLOGIE - c. BELPAIRE . BóBIS

Fig

42,c : Mis gumus fos sills, grote modderkruiper

D
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Sleutel voor de soorten behorende tot de familie der

GADIDA-E

Eén enkele soort in België.

I-dalda,Invabaal9

Fig 43 : Lota lota, kwabaal

9

Alhoewel de hrabaal vorige eeuw nog algemeen voorkwam o.a. op Maas en Schelde, is deze soort vrijwel verdwenen in ons

land.

PRACTICUM TOEGEPASTE }TYDROBIOLOGIE. C' BELPAIRE - L38

Sleutel voor de soorten behorende tot de familie der

COTTIDAE

Slechts één enkele soort in België.

Fig 44 : Cottus gobio, rivierdonderpad

Wtl

góio, rivierdonderpad

DEIERMINATIBSLEUTEL VOOR Oi.IZE ZOEIWATERVISSEN - I39

Sleutel voor de soorten behorende tot de familie der

MUGtr-IDAElO

1

Dikke bovenlip ; dikte groter dan een tiende van de koplengte en meer dan de helft van de
oogdiameter. Geen schubben op de onderkaak.

AaÈrugil làrurrus, diklipharder
Dunnere bovenlip ; dikte kleiner dan een tiende van de koplengte en minder dan de helft van de
oogdiameter. Schubben op de onderkaak aanwezig.

z

2 De schubben op de dorsale zijde van de kop reiken tot de neusopeningen.
preorbitaal been afgerond of vertikaal gevorkt.

Posterieure hoek van het

Clplurfu.

dunlipharder

De schubben op de dorsale zijde van de kop reiken niet tot de neusopeni'rgen. Posterieure hoek
van het preorbitaal been afgerond of schrri" gevorkt.

ChelonNrfris

Fig 45 : Crenimu§l labrosus, diklipharder

10 Slechts twee \ran deze soorten

(Creninugil /aörosus cn Chclon nmada) werden in België waargenomen (steeds in estuaria

nabij de kusten, alhoewel ze ook in zoet water kunncn voorkomen).

PRACTÏCUM TOEGEPASTE TIYDROBIOLOGIE - C. BELPAIRE.I.,IO

Fig 46 : Chelon ramada, drrnlipharder

Fig47 : Chelon auratus

DE'IERMINAïESLEUTEL VOoR
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Sleutel voor de soorten behorende tot de familie der

PERCIDAE

L Dorsale vinnen afgescheiden. Anale vin telt meer dan negen stralen. Meer dan 50 schubben

langs

de laterale lijn.

)

Dorsale vinnen confluent. Anale vin telt minder dan negen stralen. Minder dan 50 schubben langs
de laterale lijn.

@nmcpruUs celnuo,pos

Fig 48 : Gymnocephafus cemua,pos

2

Basis van de eerste dorsale vin is langer dan die van de tweede. Minder dan 70 schubben langs de
laterale lijn. Enkel kleine tarden in de muil.

Para fh»iatilis, rivi

Fig 49 : Perca

ftuiailis,

erbaa rs

rivierbaars

Basis van de eerste dorsale vin is gelijk of korter dan die van de tweede. Meer dan 70 schubben
langs de laterale lijn. Grote en kleine tandeu in de muil.
Stizactcdion htcbpaca, s n oekbaars

PRACTICUM TOEGEPASTE TÍYDROBIOI-OGIE - C. BEL.PAIRE - I.42

Fig 50 : Stimstedion lucioperca, snoekbaars

DW
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Sleutel voor de soorten behorende tot de familie der

GOBIIDAE

Eén enkele soort komt in zoet water yoor (andere soortcn kunnen in brak water vooÍkomen).
Pmltsas t tlrrolu, grondel

Fig 51 : Pomatochistus microps,grondel
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Sleutel voor de soorten behorende tot de familie der

CENTRARCHIDAE

1

Minder dan 50 schubben langs de laterale lijn. Dorsale vin continu. llgfuxamslengte minder dan
drie maal de maximale hoogte. Discoied profiel, lichaam lateraal afgeplat. Achterzijde van het
operculum eindigt spatelvormig

Itpfi

,is gbDoflis, zonnebaars

Fig 52: Lepomis §bbosus, zonnebaars

Meer dan 50 schubben langs de laterale lijn. Dorsale vin bijna ingedeeld in rwee delen.
Lichaamslengte meer dan drie maal de maximale hoogte. 6"51166mlijnd profiel, dik lichaam.
Achterzijde van het operculum eindigt in een punt.

lfroafraus sahnoïdcs,

Fïg 53 : Micropterus salmoïdes,

DETERMINATIESLBUTEL VOOR OIIZE ZOETWATERVISSEN . I.45

Sleutel voor de soorten behorende tot de familie der

SERRANIDAE

Eén enkele soort komt in zoet wate, voor.11

Dicafiwchts lórw,

Fig 54 : Dicentrarchus labrm, zeebaars

7l Zrebaarzeawo:rden regelmatig gesignaleerd op de Ijzer te Nieuwpoort.

zeebaars
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Sleutel voor de soorten behorende tot de familie der

GASTEROSTEIDAE

1 Minder

dan vijf dorsale doornen (meestal) drie, waarvan ds langste ongeveer dezelfde hoogte heeft
als die van de dorsale vin. Smalle kieuwopeningen, beperkt tot de flanken. In het broedseizoen
vertonen de mannetjes een helrode keel.
Ggictí,osteus aanlc &.s, drie doorni ge stekelbaars

Fig 55 : Gasterosteus aculeatus, driedoornige stekelbaars

Meer dan zes dorsale doornen, waarvan de langste ongeveer half zo lalg is als de dorsale vinhoogte.
Wijde kieuwopeningen, die ventraal confluent zijn. In het broedseizoen vertonen de mannetjes een
zwarte keel.
P.lrrlstlttr

pngiltts, tiendoornige

Fig 56 : Pungitíus pun§tius, tiendoornige stekelbaars

stekelbaars

DW
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Sleutel voor de soorten behorende tot de familie der

PLEURONECTIDAE

Eén enkele soort in zoet water (alhoewel andere soorten in brak water krnnen teruggevonden
worden).
Ploticltfrtys flcsrtt, bot

Fig 57 : Platichthys flesus, bot

PRACTICI'M TOEGEPASTE HYDROBIOLOGIE - C BELPAIRE

- I.48

Sleutel voor de soorten behorende tot de familie der

UMBRTDAE

Eén enkele soort in België

Ufrm pygmua,

Fig 58 : Umbra pygmaeo, Amerikaanse hondsvis

Amerikaanse hondsvis
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