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Voorkomen in beheergebieden
Vooral in sloten en beken. Ontbreekt 
grotendeels op de Veluwe. 

Voorkomen in waterprofi el
In ondiepe wateren; in de waterbodem en 
in dichte oever- en watervegetatie.

Bescherming
Middelhoog beschermd (Tabel 2). 
Vrijstelling ontheffi ng > Zorgvuldig werken 
volgens Gedragscode. 

Wat te doen?
•  Schonen en baggeren in juli - oktober.
•  Gefaseerd schonen in één richting; 

leefplekken overlatend.
•  Bodemslib niet geheel wegnemen 
 (25% overlatend) of te strak korven.
•  Delen (25%) met oever- en 

waterplanten verspreid sparen.
•  Check bagger en biomassa snel na het 

deponeren op de oever op vissen en 
plaats ze terug.

•  Waarnemingen doorgeven aan de 
ecoloog bij het Waterschap.

• Lengte tot ca.14 cm.
• Kleur olijfgroen tot gelig.
•  Duidelijke ronde tot bijna vierkante 

vlekken lopen rechtlijnig over de 
fl anken en rug. 

•  Bek klein en onder de snuit met zes 
tastdraden rondom.

•  Te verwarren met het Bermpje (blz. 
#), en Grote modderkruiper (blz. #).

Herkenning 
Beweeglijk palingachtig, maar zijdelings afgeplat visje met stompe snuit.

Beschermde soorten - Vissen

Kleine modderkruiper (Cobitis taenia)
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Beschermde soorten - Kleine modderkruiper

Meer informatie
De kleine modderkruiper leeft in (beek)sloten, waar het vooral de langzaam stromende 
delen opzoekt. Daar kruipt het visje overdag weg in de modder of andere losse waterbodem 
in combinatie met enig rottend plantenmateriaal (detritus), ook in dichte oever- en 
onderwatervegetatie. Daarnaast worden ze tussen stenen van verstuwde beken en in de 
oeverzone van grotere wateren aangetroffen. De vis komt wijd verspreid en plaatselijk 
in hoge aantallen voor, vooral in lager gelegen gebieden zoals laagveen, veenweide en 
uiterwaarden. Op de hogere delen van de Veluwe en stuwwallen ontbreekt de soort vrijwel 
geheel. Activiteitsperiode: lente tot einde herfst. De vissen paaien in april-juni. De eitjes 
wordt afgezet op zand en planten. Kleine modderkruipers zijn nachtactief en eten wormen, 
kleine insectenlarven, algen en plantendeeltjes, die met de tastdraden in de bodem worden 
gevonden.

Bij schonen en baggeren is het van belang dat de vissen voor de werkzaamheden uit kunnen 
wegvluchten en tijdelijk kunnen schuilen in gespaarde delen (25%) van de waterbodem 
en watervegetatie. Ook met rust gelaten zijwateren functioneren bij uitstek als tijdelijke 
schuilplek. Ter bescherming van de vissen wordt in juli-oktober na de paaitijd gewerkt en in 
één richting van de watergang. In de winter rusten de vissen in diepere delen van het water. 
In deze periode zijn ze bijzonder kwetsbaar en worden werkzaamheden sterk afgeraden.


