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JANNY‘S JUWEELTJES

Tekst en foto’s: Janny Bosman

JANNY‘S
JUWEELTJES
Waar Janny Bosman de afgelopen
maanden heeft gedoken?
Wij kijken denkbeeldig mee via de
zoeker op haar onderwaterhuis, wat
er zoal in beeld kwam. Met soms
herkenbare beelden, maar er zitten ook
zeker juweeltjes tussen. Alles oké?
Duiken maar. Deze maand deel 7.
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JAARLIJKS FEESTJE

H

et is bij mij traditie geworden. Elk
jaar tijdens de paddentrek ga ik
naar ze op zoek. De gewone pad
leeft op land, maar wanneer in maart
de hormonen hoog opspelen, trekken ze
massaal naar een waterpoel om daarin
te paaien. Door de jaren heen heb ik
geleerd dat ik mijn droogpak in elk
geval aantrek tijdens het fotograferen.
Meerdere keren ben ik weggegleden
langs de oevers of zaten mijn kleren
onder de blubber en werd ik kletsnat.
Dat doen we dus niet meer. Met
snorkelset en mijn camera in het
onderwaterhuis, ga ik voorzichtig om
de eierstrengen heen en kom in positie.
Externe flitsers gebruik ik doorgaans
niet. Die heb ik met de flitsarmen
verwijderd zodat alles wat handzamer is.
De padden hebben het er maar druk mee

Het mannetje zit in de amplex-houding
op de rug van het vrouwtje en bevrucht
gelijktijdig de afgezette eitjes.

en storen zich niet aan mij. Erger nog,
bij elke beweging van mij komt er een
mannetje op de trilling in het water af.
De nood blijkt erg hoog. De eierstrengen
van de gewone padden lijken op een
kraalketting en kunnen meters lang
worden. Het mannetje zit in de amplexhouding op de rug van het vrouwtje en
bevrucht gelijktijdig de afgezette eitjes.
Wanneer het een orgie van mannetjes
om een enkel vrouwtje wordt, zien we
een bol aan padden waar geen kop
of achterpoot fatsoenlijk meer is te
onderscheiden. Menig pad verdrinkt in
zo’n kluwen, want zo af en toe moeten
ze toch even naar de oppervlakte
om te ademen, het blijven tenslotte
landdiertjes. Er zijn ook waterplassen
waar ik met perslucht in ga en wél met
externe flitsers werk. Het moet dan wel

een plas zijn waar ik van onderaf de
oever met de padden kan fotograferen
zonder zweefvuil te maken. Helaas zijn
die plassen veruit in de minderheid en
is het dus vaker baggeren. Al met al een
korte maar plezierige traditie, laat mij
maar lekker aanmodderen!

SLAKKENGANGETJE

H

eerlijke temperaturen en goede
weersvooruitzichten lokken ons
voor een weekje naar Zeeland.
Het is geweldig deze dagen, al zou je dat
niet zeggen van de watertemperatuur
in de Oosterschelde… Zes graden! We
duiken bij de Zeelandbrug en ik heb
besloten macrofotografie te gaan doen.
Zeenaaktslakken komen in overvloed
voorbij op social media, dus het moet gek
lopen als wij daar ook niet van kunnen
genieten. De tubularia staat prachtig te
wuiven in de stroming en ik vind een
ringsprietslak boven op de steel van
een kokerworm. Na de duik is er zelfs
gelegenheid om lekker wat bij te kleuren
in het zonnetje, heerlijk dit voorjaar. We
duiken deze week nog bij Dreischor in de
Grevelingen en ook hier is het een feestje
om de zeenaaktslakken en de oeverzone
te fotograferen. Met al dat mooie weer is
er tussendoor voldoende gelegenheid om
de flamingo’s in het Grevelingemeer te
bekijken. Als dat geen goed gevoel geeft,
weet ik het ook niet meer.
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In de oeverzone is het een
feestje om zeenaaktslakken
te fotograferen.

Nee, dit is niet Bonaire.
Gewoon de Grevelingen!
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