
Piranha in Leidse grachten 
 
LEIDEN - In de Leidse Maresingel is een piranha-achtige vis gevonden. Sportvissers 
haalden het beest, ruim 30 centimeter lang en met sterke kaken, begin deze week uit 
het water en brachten het naar natuurhistorisch museum Naturalis, eveneens in 
Leiden. 
 
Om tien uur ’s ochtends waren Tino van der Zwan en Martie ten Bloemendaal getuige van 
de worsteling tussen een blauwe reiger en de vis. De reiger gooide de vis verschillende 
keren omhoog, maar die bleek te breed om in zijn bek te glijden. Sportvisser Tino zag dat 
het om een Piranha ging en jaagde de reiger weg. Afgezien van een grote steekwond 
veroorzaakt door de scherpe snavel van de reiger ziet de vis er goed uit. In Naturalis is de 
32 cm lange piranha-achtige de komende tijd te bewonderen. 
 
De vis behoort weliswaar tot dezelfde vissenfamilie waartoe ook piranha’s behoren 
(Characidae), maar het is geen exemplaar van een vleesetende soort. Op grond van de 
tandvorm is de vis voorlopig gedetermineerd als een Pirapitinga (Colossoma bidens). Deze 
soort eet voornamelijk noten en vruchten waarvoor hij de twee rijen scherpe tanden in 
beide kaken goed kan gebruiken. Hij kan een lengte van 85 cm en een gewicht van 20 kg 
bereiken. Het Leidse exemplaar weegt 750 gram. 
 
De Pirapitinga is oorspronkelijk een zoetwatervis uit het Amazonegebied. Als de rivieren in 
de regentijd het land overstromen, trekt de soort naar het ondiepe water in ondergelopen 
bossen waar hij zich voedt met de noten van een bepaald soort palm. Bij het terugtrekken 
van het water gaan de vissen mee terug naar de rivier waar ze zich voornamelijk voeden 
met bladeren en vissen. De Pirapitinga zal zwemmende mensen zeker niet opzoeken, maar 
met zijn scherpe tanden en krachtige kaken kan hij een mens wel behoorlijk verwonden. In 
het Amazonegebied wordt hij gevangen voor consumptie en aquariumhandel. 
 
,,De in Leiden gevonden Pirapitinga is hoogstwaarschijnlijk een aquariumvis die men te 
groot vond worden en daarom heeft uitgezet. Normaal gesproken zou een tropische vis het 
niet lang uithouden in het Nederlandse klimaat. Maar bij de uitlaat van de gasfabriek zoals 
in de bewuste Maresingel, waar het water altijd stroomt en een hogere temperatuur heeft, 
is het kennelijk redelijk toeven. In Naturalis wordt nog onderzocht waarmee de vis zich 
heeft gevoed voordat hij zelf bijna verdween in de maag van een reiger,'' aldus het 
museum. 
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