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Biologie | Zuid-Australië

Zoeken naar
ZEEDRAAKJES

Aan de zuidkust van 
Australië stap je in een 
totaal andere onder -
waterwereld. De sepiola’s 
dragen er boevenpakjes.  

Duikers krijgen vaak de vraag wat het mooiste 
is wat ze ooit hebben gezien. Of wat ze graag 
nog eens willen zien. Die laatste vraag is mak-
kelijk voor mij; niet een walvishaai, manta of 
schildpad, maar een zeedraakje. Als kind had 
ik namelijk een plaatjesboek, gekregen van een 
tante in Australië. De plaatjes van de kangoeroe, 
vogelbekdier en koala waren mooi. Maar mijn 
favoriet was het zeedraakje. Toen zag ik het 
nog aan voor zeedraak, want in mijn fantasie 
was het beest meters groot. Nu is het leefge-
bied van zeedraakjes beperkt tot Australië en 
Tasmanië en de kans dat je er spontaan eentje 
tegenkomt is bijna nul. Alleen naar Australië 
afreizen om het beestje te zoeken zag ik niet 
zitten. Maar mijn partner en buddy Rokus 
dacht daar anders over: als jij zo’n beestje wilt 
zien dan gaan we ze zoeken. We moeten het 
in elk geval proberen. 
 
Er zijn twee soorten zeedraakjes. De Leafy 
seadragon (Phycodurus eques, Grote rafelvis) 
uit mijn plaatjesboek en zijn neefje: de Com-
mon of Weedy seadragon (Phyllopteryx taenio-
latus, Wiervis). Het verspreidingsgebied van de 
Leafy seadragon is veel kleiner dan van de 
Weedy. Ook komen de Leafies in veel kleinere 
aantallen voor. Dus al gauw ligt de focus van de 
zoektocht op de plek waar de Leafy seadragon 
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het meest gezien wordt. Verder duiken wij 
graag onafhankelijk en niet georganiseerd. Het 
gaat ons bovendien niet alleen om het zien 
van de dieren, maar zeker ook om het zoeken. 
Dus zoeken we een plek waar we met z’n 
tweeën vanaf de kant kunnen duiken. We ko-
men uiteindelijk uit in een duikgebied ten zui-
den van Adelaide aan de zuidkust van Australië. 
De kans op een Weedy is daar niet zo groot. 
Maar Adelaide is prima te combineren met Mel-
bourne waar de Weedies wel regelmatig wor-
den gezien. Dus vlucht geboekt, auto, tanks en 
lood gehuurd en de duikspullen ingepakt. Geen 
tropenpak overigens, de watertemperatuur is 
er in de zomermaanden (onze winter) maar 
zo’n twintig graden.  
 
Valse start 
We beginnen op het Mornington Peninsular, 
het schiereiand ten zuiden van Melbourne. De 
Weedy seadragons worden hier hoofdzakelijk 
bij Flinders gezien. Dat is een duikstek aan de 
zuidzijde van het schiereiland, aan de oceaan-
kant. Maar de eerste dagen staat de wind ver-
keerd. Dus we beginnen met de beschutte duik-
stekken in de baai, aan de noordzijde van het 
schiereiland. Al in de eerste minuten van de 
eerste duik zijn we allebei overdonderd. We 
duiken al vele jaren in Nederland en daarbui-
ten. Maar door de jaren heen ga je steeds vaker 
dezelfde dingen zien. Dat is hier compleet an-
ders. Veel van de vissen, krabben en naaktslak-
ken zie je alleen in deze regio. We stappen dus 
in een compleet andere onderwaterwereld dan 
we gewend zijn. Dat vermindert meteen ook 
de druk op deze reis. Of we de draakjes nu wel 
of niet vinden: deze duikvakantie is meteen al 
geslaagd. Onze eerste duikstek is Blairgowrie 
pier, een van de meest vreemde duikstekken 
waar we ooit gedoken hebben. Je duikt hier 

namelijk in de jachthaven. Rondom de haven 
ligt een scherm om de boten bij storm te be-
schermen. Dat biedt ook beschutting aan dui-
kers en bovendien is het scherm prachtig be-
groeid. Het zit vol leven. Een lokale werkgroep 
heeft hier meer dan honderd soorten naakt-
slakken geteld. Onze eerste duik had wel een 
valse start. De fles bleek tot 270 bar gevuld te 
zijn en dat leverde een geklapte slang op. Ge-
lukkig was het duikcentrum dichtbij. Alle duik-
stekken op het Mornington Peninsular liggen 
maximaal op een half uur van een vulstation.   
 
Zodra de wind is gaan liggen en gedraaid gaan 
we bij Flinders het water in. Ook hier is een 
pier waar je gemakkelijk het water in en uit 
kan. Het zicht is na de stormachtige dagen niet 
al te best: twee tot drie meter. We gaan hal-
verwege de pier te water en volgen de pijlers 
naar buiten. Als snel zie ik iets boven het wier 
zweven… het zal toch niet…? Wel dus, mijn eer-
ste Weedy! Ik zie Rokus niet meer en schreeuw 
mijn longen uit mijn lijf. De Weedy verblikt of 
verbloost niet. Van dichtbij zijn het echt prach-
tige beesten met een mooie blauw-met-gele 
tekening die voor elke vis uniek is. Ik zwem 
voorzichtig door op zoek naar Rokus. Ik vind 
hem al snel. Hij is druk bezig een andere 
Weedy te fotograferen. Als je dat heel rustig 
doet en de tijd neemt, kun je de beestjes ook 
met een grote camera vrij dicht benaderen. 
Uiteindelijk vinden we die duik acht draakjes! 
Ook zonder de zeedraakjes is Flinders een 
leuke duikstek. Net als de duikplekken in de 
baai is het er ondiep. Aan de oceaanzijde heb 
je daardoor wel veel last van deining. Maar dat 
mag de pret niet drukken want het onderwater -
leven is hier uniek. Ook ’s nachts is Flinders 
prachtig met duttende draakjes tussen het ein-
deloze zeegras.  

We stappen in een compleet  
andere onderwaterwereld  

dan we gewend zijn.
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1. Weedy seadragon (Phyllopteryx taeniolatus). 2. De pier bij Edithburg. 3. Ornate cowfish (Aracana 

ornata). 4. Pyjama squid (Sepioloidea lineolata). 5. Ornate facelinid (Austraeolis ornata). 6. Tasmanian 

clingfish (Aspasmogaster tasmaniensis).
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Zwemmend wier 
Na een week pakken we de auto in en gaan we een paar dagen op road-
trip. We volgen de Great Ocean Road richting het westen. In Adelaide 
halen we tanks en lood op voor de tweede helft van onze reis. In het 
duikcentrum krijgen we wat tips over waar we Leafy seadragons kunnen 
zoeken. Dus de volgende ochtend meteen op weg naar Rapid Bay. Rapid 
Bay jetty is enorm lang. Eigenlijk zijn het twee pieren: de nieuwe waar je 
te water gaat en de oude, deels ingestorte pier die de duikstek is.  
 
Er is ons verteld dat we aan het eind van de oude pier de grootste kans 
hebben om zeedraakjes te zien. Meestal zwemmen we niet zoveel tijdens 
een duik, maar nu moeten we er toch aan geloven. Aan het eind van de 
oude pier is een T-splitsing, dus het duikgebied is zeer groot en er zitten 
maar enkele draakjes. Ik heb dus niet de illusie dat we er eentje gaan 
vinden. Dat was te pessimistisch, want na een half uur valt ons oog op 
een stukje zwemmend wier. Missie geslaagd! 
 
We maken meerdere duiken bij Rapid Bay. Niet alleen vanwege de zee-

draakjes. Er is heel veel meer te zien. Omdat de oude pier niet meer in 
gebruik is, zijn er geen vissers. En door de omvang van het duikgebied 
heb je weinig last van andere duikers, ook al is het een populaire stek.  
 
Rapid Bay is meteen de diepste duik die we deze reis maken. Aan het 
einde van de pier is de diepte bijna tien meter. Ook hier dus weer 
heerlijk lange duiktijden. Het enige nadeel van dit duikgebied zijn de 
vulmogelijkheden. De vulstations zijn allemaal in Adelaide, ruim an-
derhalf uur rijden van Rapid Bay. Vulautomaten zoals in Zeeland zijn 
er niet, dus we moeten alle duiken en reistijden afstemmen op de ope-
ningstijden van de duikcentra en de vele files in Adelaide. Gelukkig 
hoef je geen rekening te houden met de kentering. In Noarlunga, 
een half uurtje ten zuiden van Adelaide vinden we ook een pier waar 
je kan duiken. Het blijkt een leuke nachtduikstek te zijn, met name 
ook omdat de pier op het rif eindigt en er op de kop niet gevist mag 
worden. Hier vinden we abalone schelpen, pijlinktvis, octopus (waar-
onder een paar giftige Southern blue ringed), en dat bijna op loopaf-
stand van ons motel. Ook dit is weer een hele lange pier. Gelukkig 
hebben we een opvouwbaar steekkarretje gekocht bij de plaatselijke 
bouwmarkt en hoeven we niet te sjouwen.  
 
Boevenpakje 
We verkassen nog een keer, nu naar Edithburg op ongeveer drieënhalf 
uur rijden van Adelaide. Ik ga nog een keer voor de zeedraakjes en Ro-
kus wil graag de Pyjama squid (Sepioloidea lineolata) zien. Die schijnen 
bij Edithburg voor te komen. Ondanks harde wind op de kant en matig 
zicht weten we ons prima te vermaken. Al is het maar door de negen 

(!) Soutern blue ringed octopussen (Hapalochlaena maculosa) die we 
zien. De volgende dag wijken we uit naar een wat beschuttere duikstek. 
Port Hughes jetty blijkt een prima keuze met enorme scholen vis en 
zacht koraal op de pijlers. Gelukkig gaat de wind liggen en kunnen we 
Edithburg jetty echt gaan verkennen. Het is een kleine pier met een 
trap vlakbij de parkeerplaats. En vlakbij die trap zitten, jawel, Pyjama 
squids! Het zijn neefjes van onze sepiola’s maar dan in een boevenpakje. 
Bij het duikcentrum in Adelaide kregen we de tip om vooral bij Edithburg 
alle wrakhout en ander losgeslagen spul om te keren. Daar ligt genoeg 
van en het blijkt een gouden tip. Op die manier vinden we niet alleen 
veel schelpen, chitons, platwormen en naaktslakjes, maar ook Tasma-
nian clingfishes (Aspasmogaster tasmaniensis). En drie soorten henge-
laarsvissen die we nog nooit eerder gezien hadden (Phyllophryne scor-
tea, Echinophryne crassispina en Histiophryne sp.) in verschillende 
kleuren. En onder het wrakhout kom je ook veel Blue ringed octopus 
tegen. Soms zien we er meer dan tien tijdens een duik. 
 
De laatste dagen zijn we weer in Noarlunga en de laatste duik maken 
we bij Rapid Bay. Die duik zien we naast twee volwassen Leafy sea -
dragons een jong exemplaar. Wat een mooi afscheid! Wat begon als 
een zoektocht naar draken werd een duikvakantie om nog lang van na 
te genieten. Bij het op naam brengen van de dieren op de foto’s blijkt 
dat meer 95 procent van de gefotografeerde soorten voor ons nieuw 
is. Na deze reis zijn we daarom teruggegaan naar Australië, voor een 
ontdekkingstocht in Western Australia. En in de toekomst hopen we de 
wateren van New South Wales te verkennen. Bonaire heeft de naam 
als kantduik paradijs, maar voor ons spant Australië de kroon. | 

De Leafy seadragon is een inheemse soort aan de zuidkust van Australië. 
Hoewel deze vissen op zeepaardjes lijken, zijn ze nauwer verwant aan 
de zeenaalden en kunnen ze een kruising zijn tussen deze twee groepen 
vissen. De Leafy seadragons danken hun naam aan hun plantachtige 
uiterlijk waarmee ze perfect kunnen opgaan in de algen en zeegras-
velden waar ze leven. Leafy seadragons zijn slechte zwemmers en ver-
trouwen op hun camouflage om te voorkomen dat ze worden opgegeten 
door jagers. Ze bereiken lengtes tot dertig centimeter. De zeedraakjes 
eten kleine schaaldieren die ze met hun lange bek opzuigen. Net als 
bij zeepaardjes zorgen de mannelijke seadragons voor de bevruchte ei-
eren. Ze hebben geen speciale broedbuidel zoals mannelijke zeepaard-
jes, maar dragen de eitjes onder de staart. Het mannetje voorziet de 
eitjes van zuurstof via een gespecialiseerd, nabijgelegen orgaan. De 
pas uitgekomen jongen krijgen geen verdere zorg van de ouders. Na 
twee jaar kunnen ze zichzelf voortplanten. (Bron: Oceana.org). 

Slechte zwemmers

Onder het wrakhout kom je ook veel Soutern blue ringed 
octopus tegen. Soms meer dan tien tijdens een duik. 
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1. Leafy seadragon (Phycodurus eques). 2. Southern blue-ringed octopus 

(Hapalochlaena maculosa). 3. Ischnochiton cf versicolor en Ischnochiton 

australis. 4. Rodless anglerfish (Phyllophryne scortea en Histiophryne sp).
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