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Baars is een prachtige roofvis met
zijn geel/bronzen kleur en rode
vinnen, een mooi fotomodel.

Wat in overvloed aanwezig is,
zijn de gevlekte Amerikaanse
rivierkreeftjes. En geloof het of niet,
kom ik ook nog paaiende tegen.
Met de klok mee: De brasem is zo’n typische vis die je eigenlijk alleen in hun voortplantingsperiode ziet. Baarseieren, het startsein van de lente
onder water. De waterplanten worden nu zichtbaar en eind mei brandt de zon een deel van de achterstand weg. Snoeken hangen in de oeverzone.

ZOETWATERSAFARI

Het voorjaar is koud en nat in vergelijking met voorgaande jaren. Dit zie je ook terug in de
zoetwaterplassen, alles loopt wat achter. Waterplanten… het is nog maar een kaal gezicht.
Normaal is de begroeiing al redelijk aanwezig in mei. Maar ja, dat is Moedertje Natuur
en daar hebben we gelukkig geen invloed op. Maar ik ga niet achterover leunen, de
duikspullen en camera gaan mee en hupsakee, we gaan op safari in de zoetwaterplassen.

D

e weersomstandigheden dit
jaar in maart en april zijn niet
bepaald uitnodigend om er
gezellig op uit te trekken, maar de
drang om baarseieren of snoekbaars
te zoeken, is groter. In verschillende
zoetwaterplassen in Nederland
gaan we dit voorjaar maar weer
eens op zoek. Uiteindelijk vinden
we elke duik wel wat aantrekkelijks
om te fotograferen. Voor mij zijn de
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baarseieren het startsein van de lente
onder water. Als feestslingers hangen
deze in overhangende boomtakken,
in het riet of aan allerlei obstakels op
de bodem. Fijn, het onderwaterleven
komt op gang. Af en toe zie ik een
baars in de buurt van het eierlint
maar in het vrije water heb ik meer
succes om ze te fotograferen. Baars,
Perca fluviatilis, is een prachtige
roofvis met zijn geel/bronzen kleur

en rode vinnen, een mooi fotomodel.
Grotendeels het hele jaar door kan
je baars onder water tegenkomen.
Dat is anders met de snoekbaars,
Sander lucioperca, daarvoor is de
beste periode om te spotten hun
voortplantingsperiode, maart/mei.
Het mannetje zoekt een paaiplek, we
noemen dat een burcht, in de vorm
van een plat stuk kleiblok of wrakdeel.
Ik heb ooit een burcht met snoekbaars
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gezien op een winkelwagentje, als het
maar vrij van de slibbodem is. Eenmaal
een geschikte burcht gevonden, dan
blijft hij daar wachten totdat er een
vrouwtje op bezoek komt. Wanneer
de snoekbaars nog geen eieren op de
burcht heeft, dan kan je hem goed
fotograferen. Maar wanneer hij eieren
beschermt, pas dan maar op, want
hij valt je aan. Omdat snoekbaars
mannetjes dus voor weken, met of
zonder eieren, op hun burcht blijven,
kun je ze eenvoudig de volgende keer
weer bezoeken. Ik moet ze natuurlijk
eerst wel vinden, dat blijft stap één.
GROTE JONGENS
In mei wordt het beter, althans dat hoop
ik. De watertemperatuur is langzaam
wat gestegen en is nu dertien graden
in de oeverzone. De snoekbaars heeft
inmiddels eieren en in ieders belang,
dus ook het mijne, laten we die nu
verder maar met rust. Wat we nu zoeken
bij het riet is brasem, Abramis brama.
Nog zo’n typische vis die je eigenlijk
alleen in hun voortplantingsperiode
ziet. Maar of dat vandaag hier gaat
lukken? Het zicht ziet er slecht uit. We
zien aan de oppervlakte wel beroering
tussen het riet, daar mankeert het niet
aan. Eenmaal onder water blijkt de
inschatting van het doorzicht aardig
te kloppen, minder dan één meter.
We moeten het er maar mee doen en
we zoeken langs de rietstengels naar
brasem. Telkens weer valt het mij op
dat brasem zo groot is. De paaipukkels
zijn goed te zien en ik probeer foto’s te
maken, maar het zicht is mijn grootste
vijand.
De waterplanten worden nu zichtbaar
en eind mei brandt de zon een deel van
de achterstand weg. We zien nu vaker
snoek en de waterlelies doen pogingen
om de oppervlakte te bereiken. Van
een waterleliebloem is nog geen
sprake, maar die komen later wel.
Wat in overvloed aanwezig is, zijn de
gevlekte Amerikaanse rivierkreeftjes,
Orconectes limosus. Veel en veel te veel,
het is nu een plaag inmiddels. En geloof
het of niet, kom ik ook nog paaiende
tegen. Voor de foto weer leuk, maar of
de Waterschappen blij zijn met deze
uitbreiding, ik betwijfel het. Nog even
en dan staat alles weer vol in bloei onder
water net zoals boven water, genieten
dus.
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Nog even en dan
staat alles weer
vol in bloei onder
water net zoals
boven water,
genieten dus.
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