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Tekst en foto’s: Janny Bosman

‘Nu overkomt het me weer!’ Je zwemt er zo 
overheen. De jonge exemplaren van de kleine 

modderkruiper zie je wel heel snel over het hoofd. 
Ik ga wederom op zoek en neem jullie graag mee, 

maar we zullen goed moeten opletten. Nachtbraker: ‘s nachts heb je de 
grootste kans om deze graver te treffen. 

Camera: Olympus E-620
Lens: 12-60mm (brandpuntsafstand 55mm)
Diafragma: f/10 Sluitertijd: 1/100sec 
ISO: 100 Flitsers: 2x INON Z240

BIOLOGIE 
KLEINE MODDERKRUIPEROM DE HOEK

Kleine
modderkruiper
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PASPOORT KLEINE MODDERKRUIPER 
(COBITIS TAENIA)

KENMERKEN
Slangvormig visje met zwart stippenpatroon op de flanken en 
zes bekdraden. Het mannetje wordt maximaal 8 centimeter groot 
en ook bij deze vissoort worden de vrouwtjes het grootst, tot 14 
centimeter. De maximale leeftijd van het vrouwtje is vier jaar, het 
mannetje drie. De paaiperiode valt tussen april en juli. 

VOEDSEL
‘s Nachts gaat hij op zoek naar voedsel. Met zijn zes bekdraden tast 
hij de bodem af naar insecten, wormen, larven of eitjes. Ook de 
bodemhumus filtert hij op eetbare deeltjes. 

LEEFGEBIED
De kleine modderkruiper voelt zich het best thuis in slootjes, 
beekjes, kanalen en plassen. Stilstaand of matig stromend zoet 
water dus. Maar wel schoon water met volop waterplanten want  
aan vervuild water heeft hij een hekel.

WIST JE DAT…
Er nog een ‘modderkruiper’ is in de zoetwateren, namelijk de ‘grote 
modderkruiper’? Deze is zeer zeldzaam in Nederland maar ik hoop 
jullie toch ooit hier wat beelden vanuit zijn natuurlijke biotoop te 
kunnen tonen. Dat is een hele uitdaging, maar die neem ik graag aan.

 Kleine modderkruipers zijn klein, 
slank en goed gecamoufleerd. De 
volwassen exemplaren zijn groter en 
hebben een vollere tekening. Maar 
wat zijn ze mooi. Ze liggen doodstil 

op de bodem en wanneer ze bescherming 
zoeken, boren ze zich razendsnel in de 
zandbodem. Zeer grappig om te zien. Om er 
eentje te vinden, moet je dus wel een goede 
speurneus zijn. 
Het is oktober, een prima maand om de jonge 
exemplaren te zoeken. We komen vandaag 
aan op het parkeerterrein van Vinkeveen, 
Zandeiland 4. De zon is al onder, we hebben 
een nachtduik gepland. Aan de natte 
plekken op het parkeerterrein is te zien dat 
het vandaag druk is geweest met duikers. 
Nu keert de rust terug. We gaan ons op het 
ondiepe deel concentreren want daar hebben 
we de kleine modderkruipers in voorgaande 
nachtduiken gevonden. Veel verder dan de 
helling af naar 4 meter is niet nodig. Om de 
vissen te vinden moet je een zoekpatroon 
gebruiken. Ik herinner me nog de eerste keer 
dat ik er eindelijk eentje had gevonden en 

hoelang ik erover gedaan had. Ik weet nu waar 
ik op moet letten en vind ze veel sneller. We 
zijn amper gestart met de duik en ik krijg een 
fanatiek lichtsignaal van mijn buddy. Deze 
waarneming is werkelijk een verrassing, het 
is een piepkleine jonge marmergrondel. Zo 
vaak zie ik deze niet! De roze vlek is duidelijk 
zichtbaar, hierdoor verraadt hij zichzelf. 
We zoeken verder en stuiten op enkele 
blankvoorns, veel gevlekte Amerikaanse 
rivierkreeften en een groot aantal baarzen. 
En dan komt ons doel in beeld. Een jonge 
kleine modderkruiper laat zich even 
fotograferen door mij. Maar van het flitslicht 
is hij niet gediend, hij boort zich direct in de 
zandbodem. En weg is hij. Afwachten heeft 
geen zin, dat weet ik uit ervaring. Meerdere 
keren heb ik hoopvol naar de verdwijnplek 
op de zandbodem gestaard. Zonder resultaat. 
Eenmaal weggedoken in het zand, zijn ze 
veilig en letterlijk onzichtbaar.

NACHTDIER
Verder zoeken dus op de zandplaat. Ik zwem 
zo dicht mogelijk over de bodem, mijn lamp 

voor me uitgericht. Het is zoeken naar een naald 
in een hooiberg. Maar jawel, daar is er weer 
eentje! Helaas heb ik te vroeg gejuicht, want hij 
geeft me het nakijken. In allerijl boort hij zich 
in de grond. Het vastleggen van de boring is 
met vaste beelden niet goed over te brengen. Ik 
heb het vele malen geprobeerd omdat dit zo’n 
grappige waarneming is. Dit moeten we dus 
maar aan de onderwaterfilmers overlaten. Er 
volop van genieten kan ik in elk geval en die kans 
laat ik mij niet ontnemen. We vinden nog een 
aantal exemplaren en aan het einde van de duik 
ontmoeten we nog twee grote snoekbaarzen die 
volgevreten zijn en zo te beoordelen de komende 
winter goed zullen doorstaan. In de rest van 
het jaar zie ik zelden kleine modderkruipers. 
Dit komt zeer waarschijnlijk omdat ik in de 
herfst toch wel de meeste nachtduiken maak in 
zoet water. En de modderkruiper gaat alleen ’s 
nachts op zoek naar voedsel, overdag schuilt hij 
in de slib- of zandbodem en steekt slechts zijn 
kopje hier boven uit. In mijn logboek zal ik de 
maand ‘oktober’ daarom maar met vette letters 
vermelden als reminder voor deze grappige visjes. 

BIOLOGIE 
KLEINE MODDERKRUIPEROM DE HOEK

Razendsnel boort de kleine 
modderkruiper een gat in de 

bodem en verdwijnt.

Modderkruipers hebben een mooi vlek ken patroon 
(boven). En weer is ie weg... (onder). 

Camera: Olympus E-620
Lens: 12-60mm (brandpuntsafstand 52mm)
Diafragma: f/13 Sluitertijd: 1/125sec 
ISO: 100 Flitsers: 2x INON Z240

Van het flitslicht 
is hij niet gediend, 
hij boort zich direct 
in de zandbodem

Zes bekdraden, een zwart stippen
patroon en slangvormig: kenmerken 
van de kleine modderkruiper.


