Buitengewoon Bijzondere Bot
Hebben jullie langs onze stranden ooit een dergelijk fraai gekleurd platvisje
weten te vangen? Hoogstwaarschijnlijk is dit ‘gewoon’ een botje, maar dan met
een heel bijzondere pigmentafwijking die heeft geleid tot een ronduit feestelijk
uiterlijk.
Half november 2016 waren de vismaten Geert Luinge en Ronald van der Fange met
een garnalennetje aan het slepen voor het strand van Langevelderslag nabij
Noordwijk.
Hartstikke leuk, dat ‘schobben’ met zo’n netje. Niet alleen om zelf met een beetje
geluk een portie van die overheerlijke grijze garnalen te kunnen vangen –niets
heerlijker dan die garnalen al op het strand in zeewater te koken en vervolgens op te
peuzelen!- maar ook vanwege de bijzondere visjes die je vaak tussen de garnalen
treft. Zo vangen Geert en Ronald naast harnasmannetjes en mini-botjes vaak ook
kleine tarbotjes.
Geert en Ronald keken echter heel verbaasd op, toen ze tussen alle garnalen,
krabbetjes, zeesterren en ander klein grut dit ca. 8 cm platvisje ontdekten met een wel
héél bijzonder stippenpatroon.
“Op de foto zie je gele stippen, maar die waren in werkelijkheid nog veel feller en
mooier. Hoe noemen we deze vis?”,
schreven ze aan het secretariaat van de Nederlandse Commissie Record Zeevissen.
“Is dit misschien de recentelijk veel gevangen ‘groene schar’ met een pigmentafwijking? Of zou het een kruising kunnen zijn tussen een schar of bot en een
tarbot?”

Ook wij waren verrast toen we dit bijzondere platvisje bekeken. De bijzondere
kleuren doen denken aan een pigmentafwijking, maar we vroegen voor alle zekerheid
toch maar even om een second opinion van drs. Bert Zoetemeyer en van Pieter
Beelen, die beiden namens Sportvisserij Nederland betrokken waren bij de
samenstelling van de Veldgids De Nederlandse Zeevissers.
Hun gezamenlijke conclusies kwamen overeen met die van ons.
Dat het een scharretje zou zijn, ligt niet voor de hand. Juveniele scharren van dit
formaat zijn nog vrij doorzichtig en die eigenschap ontbreekt.
Alle harde kenmerken zoals de plaats van de ogen, de kleine bek en de rechte zijlijn,
wijzen op een bot (Platichthys flesus), maar dan eentje met een heel bijzondere
pigmentafwijking.

Links het bijzondere botje onder een wat grotere normaal gekleurde bot en rechts de
eveneens gekleurde blinde zijde (onderkant) van de ‘disco-bot’.
Keurafwijkingen komen bij bot vrij algemeen voor. De meeste strandvissers zullen
wel eens een botje hebben gevangen, waarop de zogenoemde ‘blinde kant’ (de
normaliter witte ‘onderbuik’) bruine vlekken te zien waren. Of een bot met twee
gekleurde zijden. Of een juist volledig witte bot (albino).
Deze afwijkingen komen van nature domweg voor en zijn in principe onschuldig. Al
zal een volledig witte bot waarschijnlijk eerder ten prooi vallen aan bijvoorbeeld een
zeehond, omdat het wit duidelijk afsteekt tegen het zand, terwijl de normaliter
bruin/groen gekleurde bovenzijde deze platvis juist een goede schutkleur geeft.
Een bot in ‘feestkleuren’ zoals Geert Luinge en Ronald van der Fange die hebben
gevangen, zal echter slechts zeer zelden voorkomen en is wellicht zelfs ‘uniek’.
Of heeft één van jullie misschien ooit zo’n ‘disco-bot’ aan de haak gekregen?

