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PAAIENDE
MEERVALLENOM DE HOEK

ALS HET GRAS TWEE 
KONTJES HOOG IS
De duik heeft ons tot nu toe nog niet veel gebracht. 
We zijn ruim een uur onder water en op de terugweg 
naar de instapplaats. Dan slaat mijn hartslag op hol 
door een unieke waarneming. Is dit werkelijk wat ik 
al jaren zo graag wil fotograferen?

Tekst en foto’s: Janny Bosman
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Het is moeilijk om te verwoorden 
hoe spannend het is dit paaimoment 
vast te leggen.
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OM DE HOEK

De watertemperatuur is twintig 
graden. Heerlijk temperatuurtje voor 
Nederlands zoet water, maar het 

nadeel is vaak dat het zicht dan erg slecht 
is. Zo ook vandaag in deze zandwinplas 
in Hoofddorp. Onder de vier meter diepte 
zie je nagenoeg niets, het is als een gelige 
mistlaag. Veel dieper is het goed, maar 
wij zoeken ondiep naar meervallen. En 
die zitten er, maar tot op heden laten zij 
zich niet zien. Meervallen verblijven in de 
winterperiode in het diepe deel van een 
plas. In het voorjaar, met deze aangename 
watertemperatuur, komen ze naar de 
oeverzone en vindt de voortplanting plaats. 
Voorgaande jaren heb ik meerdere keren 
een nest gevonden waarbij het mannetje de 
eieren bewaakt. De paai zelf heb ik helaas 
nog niet waargenomen en staat hoog op 
mijn verlanglijstje.

MOMENT SUPRÊME 
We naderen een donkere plek in de met 
waterplanten bedekte bodem. Het blijkt 
een vers nest te zijn van een meerval. Het 
mannetje maakt doorgaans een nest in de 
oeverzone door de waterplanten te pletten 
met rondzwemmen en door te rusten op de 
bodem. Ik ga wat hoger zwemmen en nader 
langzaam. Dan zie ik twee meervallen op 
de paaiplek en de adrenaline giert binnen 

één tel door mijn lijf. De grootste herken ik 
als Vlekkie en is het vrouwtje van ruim 130 
centimeter. Zij heeft een vlek op haar kop 
en heeft een typische staarttekening. Haar 
volgen we al jaren. Het mannetje ligt tegen 
haar aan en is iets kleiner van formaat. Hij 
heeft prachtige marmeren tekeningen en 
ik heb hem de afgelopen weken al vaker 
gespot. Er komt actie, het mannetje zwemt 
nu wat rond haar heen en stoot tegen haar 
buik. Het vrouwtje gaat na verloop van tijd 
zwemmen en verdwijnt uit mijn zicht. Hij 
blijft op zijn paaiplek en gaat zo nu en dan 
even liggen. Dan komt het vrouwtje weer 
in beeld en draaien ze om elkaar heen. Ik 
schrik van een snelle draai die het mannetje 
maakt en het ziet even zwart op de paaiplek 
van opstuivend zand en bodemdeeltjes. Ik 
verwacht eerlijk gezegd dat er nu duizenden 
eitjes zouden zijn, maar nadat het zicht 
wat opklaart, vind ik niets. Blijkbaar heeft 
het paartje meer tijd nodig. Het gaat nog 
geruime tijd door totdat we voor nu afscheid 
moeten nemen, de luchtvoorraad raakt op. 
Morgen maar terug om te kijken hoe het 
verder afloopt.

WAAR ZIJN DE EITJES?
Ik heb onrustig geslapen. De beelden 
van de paaiende meervallen heb ik thuis 
aandachtig bekeken maar ik zie nergens 

eitjes. Vandaag gaan we proberen dichter 
bij het nest te komen, want tijdens de paai 
moesten we gepaste afstand houden. We 
zwemmen naar de paaiplek en vinden het 
mannetje, rustend op de bodem. We zoeken 
tussen de waterplanten en dan vinden we 
eitjes! Geen gigantische aantallen zoals 
voorgaande jaren, maar toch, ze zijn er. Om 
de eitjes mét meerval over te brengen op 
de foto valt niet mee, want de waterplanten 
dekken de eitjes goed af. Hoe dan ook, 
de voortplanting is succesvol verlopen. 
Doorgaans komen de eitjes binnen enkele 
dagen uit en het mannetje bewaakt de 
eieren en de larven ongeveer twee weken 
op zijn nest. Dat is geen overbodige luxe, 
want vandaag zijn er al opvallend veel 
baarsjes, voorntjes en zwartbekgrondels 
de eitjes aan het veroveren. Ik moet zeggen 
dat ik al de nodige paaiende vissen en 
inktvissen heb gezien, maar die van de 
paaiende meervallen is wel heel bijzonder 
en spannend! 

PAAIENDE
MEERVALLEN

Er komt actie, het 
mannetje zwemt nu 

wat rond haar heen en 
stoot tegen haar buik.

Het verliefde koppel neemt de tijd, 
er zijn nog geen eitjes te zien. 

Instinctief denk ik: eerst vastleggen 
en daarna volgen.

Het mannetje vraagt veel aandacht.



OM DE HOEK PAAIENDE
MEERVALLEN

EUROPESE MEERVAL
Kenmerken van de Europese meerval Silurus 
glanis zijn de kleine blauwe kraaloogjes, een 
zeer klein rugvinnetje, lange vinzoom onder en 
een grote bek met zes bekdraden (twee lange 
boven en vier korte onder). De meerval heeft 
geen tanden maar een raspvormige bek en het 
schroomt hem niet om meerkoetjes of grote 
vissen te verslinden. Hier is dus sprake van een 
heuse roofvis. Hij is een nachtdier dat overdag 
rustig op de bodem ligt, verstopt voor het licht, 
want daar heeft hij een hekel aan. ’s Nachts gaat 
hij op jacht. ’s Zomers trekken de meervallen 
vanuit de diepte naar de warme oeverzone om 
te paaien. De watertemperatuur moet dan wel 
minimaal achttien graden zijn. Na de paai 
verdwijnt het vrouwtje gelijk en neemt het 
mannetje de broedzorg op zich. Het nest bevat 
duizenden eieren. In Nederland is de Europese 
meerval weer behoorlijk in opkomst.

CAMERA: Olympus OM-D E-M1 LENS: 8mm 
FLTSER: 2x Inon Z-330

De eitjes liggen goed verstopt 
tussen de waterplanten. In beeld 
brengen is dan ook lastig. 

Als ze zo liggen, smelt ik...

SAFARI DIVING LANZAROTE -
 UW RESORT HET HELE JAAR DOOR. 

Je duikvaardigheden verbeteren? Wij hebben 
onze eigen Nederlandse instructeur!

Of geniet van onze prachtige duikstekken, 
allemaal dicht bij het strand.

Safari Diving Lanzarote
www.safaridiving.com

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