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Love
hurts

Het is beslist niet eenvoudig om paaiende Europese meervallen
voor de camera te krijgen. In feite kan het slechts één keer
per jaar, wanneer het water in de oeverzone een temperatuur
van 20 graden bereikt. Boven water is het vandaag broeierig
met onweersdreiging. Ruim een uur ben ik op zoek naar die
mysterieuze vissen. En dan éindelijk tref ik ze: een paartje
Silurus glanis tussen de waterplanten.
Op afstand volg ik het gedrag van
dit liefdeskoppel. Het begint teder,
waarbij ze voorzichtig tegen elkaar
schuiven, maar dan ineens lijkt het
alsof het mannetje zijn partner
aanvalt. Meerdere keren stoot hij
met zijn kop tegen de buik van het
vrouwtje. Dit doet hij om afzetting van
de eitjes te stimuleren. Ze draaien
en keren om elkaar heen en af en
toe zwemt het vrouwtje weg bij het
mannetje. Na een paar minuten
komt ze terug op de paaiplek en
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gaat het wentelen verder. Opeens
neemt het mannetje haar in een
wurggreep, waarna hij gedraaid
met kop en staart om het vrouwtje
‘hangt’. Ze probeert zich los te
wrikken, maar het mannetje houdt
stand. Beetje bij beetje komt het
vrouwtje vrij uit zijn greep. Uiteinde
lijk strijkt hij hierdoor de eitjes uit
bij het vrouwtje en bevrucht deze
vervolgens met zijn hom. Het uitstrijken van de eitjes gebeurt tussen
de waterplanten waardoor deze

meteen aan de blaadjes vast
plakken. De wurggreep en het
uitstrijken volgen meerdere keren.
We zien ook dat het vrouwtje een
keer loskomt uit de wurggreep waarna ze meteen naar het oppervlak
zwemt. De eitjes en hom werden
nu in het vrije water uitgestoten.
Een wolk van duizenden eitjes met
hom en wij zitten er midden in.
Klik zegt de camera.
Het vrouwtje kent overigens geen
broedzorg, want dat neemt het
mannetje twee weken lang voor zijn
rekening. Dat doet hij fel, waarbij
hij alles aanvalt wat te dicht in de
buurt komt. De eitjes komen al na
twee tot drie dagen uit. Ondanks de
vaderlijke broedzorg wordt het
overgrote deel ervan én het jonge
broed geroofd door de talloze
blankvoorns, baarsjes en zwart
bekgrondels. 
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1. De paaiplek is bepaald door het
liefdeskoppel.
2. Het begint liefdevol naast elkaar.
3. Wurggreep van het mannetje.
4. Een wolk van eitjes en hom in het
vrije water.
5. Even bijkomen en dan weer door.
6. Draaien en keren tijdens de paai.
7. Het kersverse vadertje bewaakt
de eieren fel.
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