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10 ZEELT

Een schuwe vis die zich lastig laat benaderen. Dat is dus een
uitdaging op zich. Zeelt rust graag in kleine schooltjes, beschut
onder overhangende boomtakken. Dat maakt het fotograferen
er niet eenvoudiger op. Doorgaans is het daar veel donkerder
en is het een wirwar met al die boomtakken. Wanneer je zeelt
waarneemt, neem dan ruimschoots de tijd om hun gedrag te
observeren en je kansen in te schatten om ze iets dichter te
benaderen. Het blijft lastig, maar zeelt met zijn typerende oranje
oog, sterke staart en geel/olijfgroene kleur, is het zeker waard.
NAAM: Tinca tinca PAAIPERIODE: zomermaanden VOEDSEL:
waterplanten BESTE TIJD OM TE SPOTTEN: mei t/m oktober

11 SNOEKBAARS

Zoetigheid

Deze prachtige roofvis is een veelvoorkomende vis in het zoete
water. Jammer genoeg zien we ze niet altijd. In hun paaiperiode
maakt het mannetje een nest, een zogenaamde burcht, en wacht
geduldig op een vrouwtje om voor het nageslacht te zorgen.
Om de snoekbaarzen te spotten is dit dus de meest geschikte
periode waarbij je ze ook kan benaderen. Wanneer er eieren
zijn afgezet op de burcht, is het wel nodig om voorzichtig het
wakende mannetje van dichterbij te bekijken en te fotograferen.
De mannetjes zorgen voor de broedzorg gedurende een aantal
weken en het vrouwtje verlaat het nest onmiddellijk na het
leggen van de eitjes. Hij neemt zijn taak zeer serieus en jaagt
iedereen weg. Zijn tanden laat hij hier letterlijk en figuurlijk zien.
Alert zijn is dan het motto.
NAAM: Sander lucioperca PAAIPERIODE: maart t/m juni
VOEDSEL: vis BESTE TIJD OM TE SPOTTEN: maart t/m juni,
daarna schuwer maar toch waar te nemen

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 4.
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12 GEVLEKTE RIVIERKREEFT

Deze Amerikaanse exoot heeft in Europa veel schade aangericht met het meedragen van
een schimmelinfectie, de kreeftenpest. De oorspronkelijke Europese rivierkreeft is hierdoor
helaas grotendeels uitgeroeid. Tijdens nachtduiken kan je twee soorten rivierkreeften
tegenkomen, de gevlekte rivierkreeft en de rode rivierkreeft (zie inzet, red.). De gevlekte is
in de meerderheid. Overdag verschuilen zij zich tussen stenen en in holen. Geen prettige gast
dus in het zoete water, maar ontbreken in de serie ‘zoetigheid’ is onmogelijk.
NAAM: Orconectes limosus (gevlekte), Procambarus clarkii (rode) PAAIPERIODE:
verschillende perioden van het jaar. VOEDSEL: waterplanten, insectenlarven, slakjes,
wormen BESTE TIJD OM TE SPOTTEN: hele jaar door, tijdens nachtduiken

Wij wensen al onze duikers in
agen
Nederland en België ﬁjne feestd
r
en verheugen ons om jullie wee
te zien tijdens Duikvaker op
2 en 3 februari 201 9!
SAFARI DIVING LANZAROTE

WWW.SAFARIDIVING.COM

E-MAIL: DUIKEN@SAFARIDIVING.COM

TEL.: 06 – 55 521 634

