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Tekst en foto’s: Janny Bosman

ZOETIGHEID
DEEL 2

4 SNOEK

W

ie kent de snoek niet? Een bekende roofvis. En in de
zoetwaterplassen zal je ze regelmatig tegenkomen. Een
vis die doodstil blijft hangen in het water en pijlsnel
kan wegschieten om een prooi te pakken. Gevaarlijk? Als je met
respect enige afstand houdt, is er niets aan de hand. De jonge
snoekjes hebben een prachtige tekening, je ziet ze vanaf juli.
NAAM Esox lucius PAAIPERIODE maart-mei VOEDSEL: vis
BESTE TIJD OM TE SPOTTEN: het hele jaar door

5 ZWARTBEKGRONDEL

Zoetigheid

De zwartbekgrondel is de afgelopen decennia explosief in
aantallen aanwezig in de Nederlandse wateren. Een exoot eigenlijk,
afkomstig vanuit onder andere het stroomgebied van de Donau,
via de Rijn, naar hier. Zwartbekgrondels verstoren helaas het
leefgebied van de rivierdonderpadden die mede hierdoor in
aantallen sterk afnemen. Niet alles is negatief, het is een mooi visje.
Bekijk ze maar eens aandachtig. Kenmerkend is de zwarte vlek op
de voorste rugvin.
NAAM: Neogobius melanostomus PAAIPERIODE: april-augustus
VOEDSEL: bodemdiertjes zoals slakjes, kreeftjes, mossels en visjes
BESTE TIJD OM TE SPOTTEN: het hele jaar door

Bij sportduiken in Nederland denk je allicht eerst
aan de Oosterschelde, Grevelingen en bootduiken
op de Noordzee. Ik kan niet ontkennen dat de duiken in
het zoute water het meest fraai en compleet zijn. Maar
ik ga jullie toch wat zoetigheid voorschotelen, want
onbekend is niet per definitie onbemind. Dit keer deel 2.
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ZOETIGHEID
DEEL 2

6 WATERPLANTEN

W

Foto: Rinie Luykx

at is een sloot of grote waterplas nu zonder waterplanten?
Niets! Enkel troosteloos water. En wat voegen waterplanten of
boomtakken onder water bedekt met alg of uitgroeiende wortels
aan de foto’s toe? Veel! Het maakt het beeld sfeervol. Daarom loont het
zeker de moeite tijdens een zoetwaterduik aandachtig te kijken in de
oeverzone. Veel vis houdt zich hier op en de lichtinval met zonnestralen
geven de duik én foto, net iets extra’s.
BESTE TIJD OM TE SPOTTEN: mei-oktober

SAFARI DIVING LANZAROTE UW RESORT HET HELE JAAR DOOR.
Safari Diving Lanzarote
www.safaridiving.com

Je duikvaardigheden verbeteren? Wij hebben
onze eigen Nederlandse instructeur!
Of geniet van onze prachtige duikstekken,
allemaal dicht bij het strand.

Email: duiken@safaridiving.com
Tel.: 06 – 55 521 634

