Manta’s in de mist

Het zicht is slecht. Heel slecht zelfs onderwater. Veroorzaakt
door de dagelijkse regenbuien. Maar ze zijn er wel. De
manta’s. Op hun ‘vaste’ plek, op zo’n 15 meter diepte. Soms
wel vijf tegelijk. Maar een fotograaf is (bijna) nooit tevreden.
Nog dichterbij en vooral minder zweefvuil. Het lijken nu wel
manta’s in de mist....
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r wordt gedoken bij Raja Ampat. Zittend
bij de rotsblokken is er een prima uitzicht
op de koraalblokken boven. De manta’s
zwemmen er omheen. Het lijkt alsof ze tikkertje spelen, alleen zonder elkaar aan te raken.
Maar het is geen spelletje. De manta’s moeten
serieus gepoetst worden. De kleine koraalvlindertjes komen ervoor uit de bescherming van de
koraalblokken. Voor een maaltje en zo worden
de manta’s van hinderlijke parasieten bevrijd.

E

LUCHTBELLEN Soms zwemmen de manta’s

boven de duiker. Dan vooral uitblazen, want het
zachte gekriebel van de luchtbellen schijnen ze
aangenaam te vinden. En ja hoor, een enorme
manta komt geluidloos aanzeilen. Uitblazen
dus al gaan de bubbels wel ten koste de opnames. Maar allemaal voor het goede doel.

Eenmaal een manta boven het hoofd, dan volgen er meerdere. Allemaal jaloerse dames? Er
zijn ‘normale’ witte, maar ook een paar zwarte
manta’s in de groep. Ze zijn te herkennen.
Sommigen hebben markeringen op hun witte
onderkant, het lijken wel voetstappen. Een
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grote zwarte heeft enorme remorra’s verzameld onder haar buik.

VROUWTJES Het is duidelijk te zien dat het

allemaal vrouwtjes zijn. Mannetjes manta’s,
haaien en andere roggen hebben enorme uitsteeksels, ‘ claspers’ genoemd. Ze hebben er
zelfs twee, het zijn enorme gestroomlijnde dingen!!! De dames hebben een keurig spleetje,
veel minder opvallend.
Manta hangt stil

Bij het verlaten van de mantaplek omzichtig
om de ‘Manta allee’ heen. Maar ineens bij een
koraalblok hangt er nog een. Een enorme
manta. Zomaar, stil hangend in de lucht, water. Met duidelijk allemaal kleine vlindervisjes die om haar heen dansen. Aan het poetsen.
Nooit geweten dat manta’s kunnen stilstaan,
zo zonder zichtbare zwembewegingen. Er ontstaat zelfs een file. Andere mantadames willen
ook een beurt.

Zwarte manta

Manat vliegt voorbij

Heel veel manta’s

Zwarte manta met remora’s

Voetstappen op de buik
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