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Redacti oneel

Redactioneel
Paul Goddeeris, voorzitter 

De tijd vliegt! De vakantieperiode breekt aan. In
de loop van de volgende weken spartelt de j eugd,
net als vissen, uit het net van hun examens en
kunnen we allen enkele weken uitblazen.  Sommigen doen dit thuis, knappen daar wat klusjes
op en genieten van tuin, aquarium en vijver. Anderen trekken naar verre ofnabije landen en vertrouwen hun bakken en poelen toe aan buren en
vrienden (met de stille hoop alles in goede staat
en leven terug te vinden). Jullie allen wens ik een
deugddoend verlof, geniet ervan!
Met tevredenheid blikt jullie b estuur terug naar het programma van de voorbije maanden. We hadden de nieuwjaarsreceptie, het klassieke en altijd leerrijke “vragen staat vrij”, een causerie over “nano-aquaria”, een verrassende en
merkwaardige  uiteenzetting  over  “airlifting”en  “luchtpompen”  en  verleden
maand was het de beurt aan Malawicichliden (hoeveel b akken had de spreker
weer bij zich thuis? Indrukwekkend, ik had er geen besefvan dat dit kon!).
Voor de tweede helft van het j aar proberen we het even goed te doen.
Vergeet niet de datum en plaats van de barbecue te noteren in jullie agenda:
zondag 1 1 september in het OC Bissegem. Het zal goed en lekker zijn, gegarandeerd. Op dit clubfeest is jullie ganse gezin van harte uitgenodigd.
We danken de leden die de pen ter hand nemen en een artikel plegen voor
ons clubblad; dit wordt ten zeerste gewaardeerd!
Hartelijke groet en tot de volgende vergadering!
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Zee wat er

Balistidae oftrekkersvissen
Jennes Rudy, Antwerpse zee aquariumclub

Ze kijken u wat grimmig aan,
hebben  een  kop  die
eenderde  van  het  lichaam
uitmaakt en ze zijn niet helemaal  ongevaarlijk.  We
spreken  hier  over  de  trekkersvissen van de familie balistidae . 
Deze b aarzen met het krach  Rhi n ec ant hus acul e at us
tige gebit bewonen alle tropische zeeën. In het C aribische gebied zijn tien soorten bekend, echter in de Indische- en  Stille Oceaan komen nog ongeveer veertig andere soorten voor.
Hun woongebied wordt gevormd door de koraalriffen in deze gebieden. Grotere soorten verkiezen de rifwanden en slopen, waarbij de kleinere aan het
rifdak en de lagunen de voorkeur geven.
Duikers hebben geen moeite om trekkersvissen te herkennen, immers de lichaamsbouwis zo specifiek dat verwarring praktisch uitgesloten is. Ze hebben een ietwat gedrongen lichaamsvorm waarvan de kop een groot deel
uitmaakt. In deze kop staat een relatiefkleine bek met
een des te krachtiger gebit. De ogen kunnen zich zoals bij
een kameleon onafhankelijk van elkaar bewegen.
Bij een ontmoeting tussen duiker en trekkersvis probeert  deze  laatste  steeds weer  te  imponeren,  ze  gedragen zich opvallend minder schuw dan de meeste
andere vissen op het rif. Voor de onderwaterfotograaf
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vormen zij een dankbaar object, schijnbaar ongeïnteresseerd laten ze zich van
alle kanten kieken. D och ook het feit dat ze door een p aar agressieve uitvallen
steeds weer respect afdwingen is frappant.
Wat  kleurenpacht  betreft,  dienen
de trekkersvissen niet voor andere
op  het  rif voorkomende  dieren
onder  te  doen.  De  geelstaarttrekker,  Balistapus  undulatus ,  vormt
met  de hoofdtonen groen  en geel
een  indrukwekkende  kleurencompositie. Ook de Rode Zee picassotrekker,  Rhinecanthus  assasi  bij-   B ali st apus u n dul at us
voorbeeld kan met en uitgesproken mooi kleurenkleed uitpakken. Over de
ogen loopt een blauw-zwart iriserende b and.
Trekkers zijn voornamelijk eenzaten en zeer territoriumvormend. Zeker tijdens
de broedperiode verdedigen ze hun standplaats met man en macht. Dat kan iedere duiker met recht beamen. Diegenen die reeds met het krachtig gebit kennis
gemaakt hebben, zwemmen in de toekomst w
 el met een w
 ijde boog om het nest.
Het  hoofdvoedsel  van  de  trekkersvissen  bestaat  voornamelijk  uit  koralen,
slakken, mosselen en kreeftachtige die ze met b ehulp van hun krachtig mondwerktuig kunnen kraken. Sommige soorten eten ook zee-egels. Daarbij hebben
ze een handig trucje uitgedacht.
Ze  blazen  de  zee-egels  omver
met  een  krachtige  waterstraal,
de onderzijde van een zee-egel is
bijna  niet  beschermd  door  de
stekels en de trekker kan in de
zachte onderzijde toebijten.
Trekkersvissen hebben ook een
bijzonderheid waaraan ze eigenlijk hun Nederlandse naam danken.  Het  eerste  deel  van  de

  R hi n ec ant h us ass asi
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rugvin bestaat uit drie harde rugvinstralen, waarvan de eerste groter en dikker
is dan de twee anderen. Met de kleinere tweede stekel kan de voorste grotere
stekel vergrendeld worden zoals de trekker van een geweer, vandaar de naam
trekkersvis. Vele soorten klemmen zich in een opening in de koraalwand vast
door middel van dit systeem, in een p oging een vijand te ontlopen ofom de
nacht door te brengen.
Trekkersvissen zijn ook in staat geluiden voort te brengen. Hiertoe gebruiken ze
de spieren rond de zwemblaas waarmee ze een beentje in beweging brengen dat
op het sleutelbeen valt, het geluid wordt dan door de zwemblaas versterkt.
Wie over zoveel bijzonderheden beschikt moet ook een gebrek hebben. Als
we dan al over een gebrek kunnen spreken is dat ongetwijfeld hun enigszins
beperkte  beweeglijkheid.  Hun  gepantserde  lichaam  laat  geen  Olympische
zwemprestaties toe. Met de rug- en staartvin maken ze golvende b ewegingen
waardoor ze zich voortstuwen. Toch kan een trekker tamelijk snel zijn wanneer de b ehoefte daartoe ontstaat.
In het rijk van Poseidon vormen trekkersvissen steeds weer een interessante
verschijning. D och als u er in de vrije natuur een tegenkomt, pas dan op wanneer het een groter exemplaar b etreft dat u wat te dicht op de huid zit.
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Landhere mietkreeft

http://tinyurl.com/landheremietkreeft

Landheremietkreeften zijn kreeftachtigen die zich h ebben aangepast aan h et
leven op h et land. Z
 e k omen v oor in tropische e n s ubtropische g ebieden over d e
hele wereld. Sommige soorten leven op en rond h et s trand, andere trekken enkele kilometers h et land in. Ook d eze laatste s oorten b lijven echter afhankelijk
van h et z oute water in de z ee voor de z outopname en de voortplanting.
Landheremietkreeften dragen een schelp afkomstig van een land- ofzeeslak
om h et k wetsbare weke a chterlijfte beschermen e n om e en waterreserve v ast te
houden. D
 eze waterreserve bestaat u it z owel z oet- a ls z outwater en is n odig om
allerlei lichaamsprocessen te kunnen regelen. D
 e kreeften vullen n aar behoefte
het z oete en/ofzoute water aan.

De landheremietkreeft heeft onder andere drie paar monddelen en kieuwen
die zijn aangepast aan het ademen van
lucht.  Daarnaast  zijn  er  een  grote  en
een kleine schaar, twee paar looppoten,
poten  voor  het  bewegen  in  en  uit  de
schelp, en poten om de kieuwen en de
binnenkant van de schelp mee schoon
te maken. Aan het uiteinde van het achterlijf bevindt  zich  een  aanhangsel
waarmee  de  kreeft  zich  vastzet  in  de
schelp (uropode).
Landheremietkreeften moeten vervellen
om te kunnen groeien. Regelmatig verliezen  landheremietkreeften  ledematen
zoals een antenne, poot ofschaar, maar
deze ledematen kunnen weer aangroeien
bij een goed verlopen vervelling.
j uli /august us 201 1
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Als u overweegt om een heremietkreeft als huisdier te kopen, is het b elangrijk
dat u zich van tevoren goed laat informeren. D eze huisdierenbijsluiter kan u
daarbij helpen.
Verschillende varianten

Landheremietkreeften  behoren
tot het geslacht Coenobita van de
familie c oenobitidae . Er zijn zestien  soorten  beschreven,  maar
slechts drie ervan worden in Europa  regelmatig  aangeboden:
Coenobita  clypeatus ,  C.  rugosus
en C. p erlatus.
Coen obit a perl at us

Natuurlijk gedrag

Landheremietkreeften zijn vooral in
de schemering, de nacht en een deel
van de dag actief, de rest van de dag
liggen ze te slapen. Het zijn b odembewoners,  maar  ze  klimmen  ook
graag in een boom ofstruik.
Voor de vervelling graven ze zich in
een stevige holte in de grond in. Bij
jonge dieren duurt dit ongeveer twee
weken en bij volwassen dieren meer   Coen obit a cl ype at us
dan drie maanden. Landheremietkreeften graven zich echter ook in bij stress
en soms ook zonder aanwijsbare reden.
Landheremietkreeften zijn sociale dieren; in het wild leven ze in kolonies van
100 ofmeer dieren. Ze maken zelden geluid, maar bij onderlinge irritatie en
soms ook zonder aanwijsbare reden kunnen ze een vrij luid raspend, tsjirpend
geluid voortbrengen. Dit wordt striduleren genoemd.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Huisvesting

Landheremietkreeften zijn sociale dieren en moeten daarom in groepen van
ten minste twee, maar het liefst drie ofmeer dieren worden gehouden. Het geslacht maakt daarbij niet uit. In het algemeen kunnen verschillende soorten
landheremietkreeften zonder problemen  samen gehouden worden. Zorg er
dan wel voor dat de kreeften van ongeveer gelijke grootte zijn.

Landheremietkreeften worden best in een glazen aquariumbak ofterrarium
gehuisvest. Glas houdt de warmte en vochtigheid namelijk b eter binnen dan
plastic. Het deksel b estaat bij voorkeur uit glas ofplexiglas, voorzien van ventilatieopeningen voor verse lucht.
Zorg ervoor dat het deksel stevig
vastzit en niet te grote openingen
heeft,  zodat  de  kreeftjes  niet
kunnen ontsnappen.
De grootte van de bak is afhankelijk  van  het  aantal  en  de
grootte  van  de  kreeften.  In  het
algemeen  geldt  dat  de  bak  een
inhoud  van  minimaal  tien  liter   Coen obit a r u gos us
moet  hebben  per  middelgrote
landheremietkreeft. Naarmate de dieren groeien, zullen ze meer ruimte nodig
hebben. Daarom is het aan te raden direct een grotere bak te kopen, ofanders
na verloop van tijd minder dieren per bak te houden. Let er bij de groei op dat
niet alleen de huisvesting wordt vergroot, maar dat er voor dieren ook nieuwe
schelpen aanwezig zijn, die beter geschikt zijn voor het groter lichaamsformaat.
Als bodembedekking zijn kwartszand, humus, spagnum, beukenblad en kokosvezel zeer geschikt. De laag bodembedekking moet altijd minimaal twee
keer zo dik zijn als de hoogte van de grootste kreeft, zodat alle dieren zich
goed en volledig kunnen ingraven voor de vervelling. Vul bij voorkeur een deel
van de b ak met kokosvezel en het andere met kwartszand, zodat de kreeften
zelfkunnen kiezen waar ze zich ingraven.
De temperatuur in het verblijfmoet overdag tussen de 22 en 28 graden Celsius liggen. Dit is te bereiken met behulp van een warmtemat. Deze kunt u
plaatsen onder ongeveer de helft van de bak, zo ontstaat een warm en een
j uli /august us 201 1
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koeler gedeelte in de bak. Eventueel kunt u gebruik maken van een spot of
gloeilamp met een laag wattage. Dit dient niet alleen als warmtebron maar
zorgt tegelijkertijd voor verlichting. Als verlichting kunt u ook tl-buizen gebruiken. Voorkom oververhitting en een te droge b ak door te sterke lampen.
De verlichting mag twaalfuur per dag ingeschakeld zijn. ' s Avonds kunnen de
verlichting  en verwarming worden uitgeschakeld, maar  alleen wanneer het
niet kouder wordt dan achttien graden Celsius. Anders moet u 's nachts de
warmtemat ingeschakeld houden.
Controleer niet alleen de temperatuur van de lucht in de bak, maar ook de
temperatuur van de bodembedekking direct boven de warmtemat. Dit mag
niet te warm zijn, de kreeft graaft zich tenslotte in!
Landheremietkreeften  hebben  een  hoge  luchtvochtigheid
van 75 tot 85 percent nodig. Bij een hogere oflagere
luchtvochtigheid kunnen vervellings- en/ofademhalingsproblemen  ontstaan.  Bovendien  bestaat er bij een te hoge luchtvochtigheid een
groter risico op bacterie- en schimmelgroei.
  Coen obit a vari abili s
Gebruik  voor  landheremietkreeften  alleen
ontchloord water, zowel voor gebruik in het verblijfals voor het drinkwater,
want chloor beschadigt de kieuwen! D e eenvoudigste manier om water te ontchloren is het 24 uur in een emmer te laten staan, maar bij dierenspeciaalzaken zijn voor het ontchloren ook speciale vloeistoffen verkrijgbaar.
Er moeten minimaal twee waterbakjes zijn: één met zout en één met zoet water. D e waterbakjes moeten dusdanig groot zijn dat de grootste kreeft erin kan
baden, maar  zorg  er wel voor  dat  ze niet  zo  diep  zijn  dat  de  kreeften  er
kunnen in verdrinken. Zorg vanwege het verdrinkingsgevaar voor schuin aflopende wanden ofeilandjes in de waterbakken (bijvoorbeeld spons ofstenen).
Er moeten enkele schuilplaatsen zijn zoals stukken hout, kurkschors en kunstplanten met grote bladeren, klimgelegenheden (bijvoorbeeld takken, kunstplanten, visnetten), lege schelpen en een voerbakje.
Omdat  landheremietkreeften  voortdurend  uit  hun  schelp  groeien  en  een
slecht p assende schelp kan leiden tot misvormingen, moet de kreeft altijd de
keuze hebben uit verschillende typen en formaten schelpen. Kies altijd voor
een natuurlijke schelp en niet voor een geverfde. De verfkan namelijk giftig
zijn voor de kreeft. Steriliseer nieuwe schelpen voor gebruik door ze  10 miAquatr opi c a Kortrij k
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nuten in kokend  (ontchloord) water te leggen. Laat  de  schelpen uiteraard
eerst afkoelen voordat u ze aan de kreeften aanbiedt. Landheremietkreeften
hebben in het algemeen een voorkeur voor schelpen met een ronde ofD-vormige ingang en een niet al te aparte oflangwerpige vorm. Geefp er kreeft ongeveer drie ofvier extra schelpen van iets uiteenlopende grootte. Een schelp
past goed wanneer de kreeft zich goed terug kan trekken in de schelp en hij de
ingang afkan sluiten met zijn grote klauw en een looppoot. Gebruik voor de
inrichting niets van metaal: roest kan de dieren vergiftigen!
Zieke, agressieve en gewonde dieren kunnen tijdelijk apart gehouden worden in
een transparante plastic opbergbox. Die box moet op dezelfde manier ingericht
worden  als  het  normale  verblijf (waterbakjes,  bodembedekking  enzovoort).
Deze opbergbox kan met een rooster als deksel in het normale verblijfgezet
worden als dat groot genoeg is. Op die manier worden de dieren niet blootgesteld aan extra stress ten gevolge van een verandering van de omstandigheden.
Nieuw aangekochte dieren moeten eerst drie tot vier weken in quarantaine
gezet worden vanwege mogelijke ziekteverwekkers. Om nieuwe dieren toe te
voegen aan de bestaande groep dieren, kunt u de bestaande bewoners even
kort in hun eigen waterbakje met zoet water dompelen. Vervolgens dompelt u
de nieuwkomers in datzelfde b akje: op die manier brengt u de geur van de b estaande b ewoners over naar de nieuwkomers.
Verzorgen en hanteren
Verwijder iedere dag ontlasting en
eventuele  voedselresten.  Ververs
ook dagelijks zowel het zoete als
zoute water en maak eventueel gebruikte  sponsen  schoon.  Iedere
één  tot  twee  maanden  moet  het
hele verblijfleeggemaakt worden,
moet  alles  worden  schoongemaakt  en moet  de bodembedekking worden vervangen.  Gebruik   Coen obit a br evi manus
geen  zeep  of bleekwater,  maar
j uli /august us 201 1
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ontchloord water met daarin eventueel witte azijn ofhet product dat u gebruikt voor het aanmaken van het zoute drinkwater (in hogere dosering dan
gebruikt voor het drinkwater). In het vochtige verblijfgroeien schimmels en
bacteriën snel en daarom is het verstandig regelmatig alles te stomen, uit te
koken, te bakken in de oven ofals dat niet mogelijk is zaken te vervangen.
Landheremietkreeften zijn in het algemeen niet agressiefen goed te hanteren.
Hanteer de kreeft pas als hij op zijn gemak lijkt te zijn. Houd kreeften niet te lang
buiten hun verblijfomdat het klimaat daar niet optimaal is. Laat vervellende of
pas vervelde kreeften altijd met rust, hanteer ze niet! Ze zijn tijdens en na de vervelling namelijk zeer kwetsbaar vanwege het nog zachte nieuwe pantser.
Bij het hanteren worden landheremietkreeften b est op de vlakke hand met de
vingers tegen elkaar gezet om te voorkomen dat ze met een schaar een vinger
te p akken krijgen. Mocht dit toch gebeuren en de kreeft laat niet direct weer
los, b esproei ofovergiet de b etreffende schaar dan met warm ontchloord water; de kreeft zal dan loslaten. Ga nooit schudden oftrekken.
Probeer  een  landheremietkreeft  nooit  uit  zijn  schelp  te  krijgen:  sommige
dieren laten zichzelfnog liever uit elkaar trekken dan dat ze de veiligheid van
de schelp zullen verlaten. Wees uiterst terughoudend met het hanteren van
uw kreeften door kinderen: houd in ieder geval altijd toezicht!
Voeding
Landheremietkreeften zijn alleseters. Ze eten van nature bijna alles wat ze tegenkomen, zoals vruchten, bladeren, dode insecten, zeewieren, dode vissen
en noten. Ze hebben wel een zeer gevarieerd dieet nodig. Wissel verschillende
groentesoorten,  fruitsoorten,  planten,  granen  en  rijst,  noten,  insecten,
vlees/vis, wier, melkproducten en in beperkte mate citrusvruchten, met elkaar
af. Er zijn ook vele kant-en-klare mengvoeders voor landheremietkreeften verkrijgbaar maar deze zijn niet allemaal even geschikt. Voer alleen een kant-enklaar voer als u er zeker van bent dat er geen schadelijke ingrediënten in zitten
en vul het aan met verse producten. Voer bij voorkeur 's avonds en gooi de
volgende ochtend al het niet opgegeten voedsel weg.
Het vervellen van  een landheremietkreeft  kost veel  energie  en het nieuwe
pantser moet hard worden. Geefdaarom voer van goede kwaliteit en extra
kalk  zoals  eierschalen  of gemalen  oesterschalen.  Landheremietkreeften
zullen het afgestoten pantser opeten om de voedingsstoffen die erin zitten
Aquatr opi c a Kortrij k
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niet verloren te laten gaan. Verwijder het oude pantser dus niet uit de b ak.
Landheremietkreeften moeten altijd de beschikking hebben over een bakje
met zoet water en een bakje met zout water. Zout water moet u aanmaken
met producten voor zeeaquaria, nooit met keukenzout! Alleen producten die
ook j odium bevatten zijn geschikt. Gebruik voor zoet en zout water alleen
ontchloord water.
Voortplanting

Bij landheremietkreeften is het geslacht te onderscheiden op basis van het uiterlijk. Alleen vrouwtjes hebben gonoporiën. Dit zijn poriën die zich bevinden
aan de onderzijde van het tweede paar looppoten. Verder b eschikt alleen het
vrouwtje over zogenaamde pleopoden. D at zijn aanhangsels aan het achterlijf
waarmee ze haar eieren kan dragen.
Bij de paring laat het mannetje zaadpakketjes achter aan de onderkant van
het vrouwtje. Hiermee bevrucht het vrouwtje de eitjes onder haar buik. D e eitjes worden losgelaten in zee en na enkele dagen komen de larfjes uit de eitjes
tevoorschijn. D e larfjes zijn dan microscopisch klein. Ze groeien en vervellen
gedurende meerdere weken tot kleine kreeftjes. Zodra ze  enkele millimeters
groot zijn, ongeveer drie maanden na het uitkomen, zijn ze klaar voor het leven
op het land. Eenmaal op het land gaat het kreeftje meteen op zoek naar een
passende schelp om het tere achterlijfte beschermen. Jonge dieren vervellen
eens per maand, volgroeide  dieren  elke  anderhalfjaar. Dankzij  deze vervellingen groeit de kreeft en zal hij steeds opnieuw op zoek moeten naar een passende schelp. Volgroeide dieren hebben ongeveer de grootte van een honkbal.
Het in gevangenschap kweken van landheremietkreeften is onmogelijk; daarvoor is de zee onmisbaar.
Ziektes en aandoeningen

Problemen met de vervelling komen regelmatig voor. Tijdens de vervelling
kunnen kreeften ledematen kwijt raken. D oor stress ofziekte kunnen kreeften
de vervelling aan de oppervlakte doormaken, wat nog meer stress oplevert.
Kreeften  die  aan het  oppervlak  aan het vervellen zijn, moeten beschermd
worden tegen de andere kreeften in de b ak. O ok moet voorkomen worden dat
de andere kreeften het afgestoten p antser opeten en de pas vervelde kreeft esj uli /august us 201 1
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sentiële voedingsstoffen  misloopt. Tekenen  dat  een  kreeft binnenkort gaat
vervellen, zijn: een askleurig pantser, troebele ogen, veel graven en langdurig
baden. Als er zich problemen bij de vervelling voordoen, is het belangrijk de
watervoorziening, de luchtvochtigheid, de voeding en de gezondheid van de
kreeft te controleren.
Landheremietkreeften die niet in
optimale  conditie  verkeren
hebben grote moeite zich aan te
passen  aan  een  verandering  van
vochtigheid  en/of temperatuur.
Dit leidt tot stress en soms zelfs
tot  de  dood  van  het  dier.  Houd
daarom de temperatuur en vochtigheid  op  een  constant  en  optimaal  niveau.  Als  verandering
nodig  is,  laat  die  dan  geleidelijk
plaats vinden.
Te weinig eiwit in de voeding ofte
weinig  voorzieningen  in  de  bak
voor  het  aantal  kreeften  dat  erin
verblijft, kan leiden tot onderlinge
agressie. Gevechten om een schelp komen regelmatig voor als er onvoldoende
schelpen zijn om uit te kiezen. Dit gaat vaak met veel lawaai gepaard en kan
leiden  tot  ernstige  verwondingen,  soms  zelfs  tot  de  dood.  Haal  vechtende
kreeften altijd uit elkaar.
Benodigde ervaringen

Het handhaven van de juiste omstandigheden in het verblijfvan de kreeften
kan moeilijk zijn voor een b eginner, zeker omdat landheremietkreeften weinig
tolerant  zijn  voor  afwijkingen  van  de  optimale  omstandigheden.  Het  is
daarom handig als al enige ervaring is opgedaan met wat tolerantere terrariumdieren, maar dit is niet noodzakelijk. Zorg er wel voor dat u ruim voor de
komst van de dieren volledig geïnformeerd en voorbereid b ent.
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B ijzonderheden

Zorg ervoor dat u ten minste twee weken voor de aankomst van de landheremietkreeften een volledig ingericht, verwarmd en b evochtigd verblijf
klaar heeft staan. U hebt zeker twee weken nodig om de temperatuur en
vochtigheid te stabiliseren.

A

A Koop uw landheremietkreeft bij een verkoper met een goede reputatie:

de kans is groot dat u dan bij de koop en erna van hem ofhaar waardevolle hulp en advies kunt krijgen.

ALet er bij de aankoop op dat de landheremietkreeft geen ledematen mist,

het schild van het kop/borststuk en de antennes intact zijn, er geen p arasieten zichtbaar zijn en de kreeft een levendige indruk maakt.

ADe kreeft heeft enige tijd nodig om te wennen: soms verschuilen ze zich

wel enkele weken ingegraven in de b odembedekking. Raak hiervan niet
in paniek, dit gebeurt tenslotte ook bij de vervelling.
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Wat zetten we vooraanin
het aquarium?

Leen van de Merbel: B arbus Conchonius (NL)

Ieder van ons zal wel doorhebben dat, b ij h et inrichten van een aquarium, g estreefd m oet worden n aar een logische en vooral m ooie opbouw in de beplanting. D
 us n iet a lles z o m
 aar d oor e lkaar, n iet z o m
 aar planten e rin d ie g ekregen
zijn v an e en m
 edeliefhebber o fdie je
 toevallig i n d e w inkel z ag s taan. N
 ee, e erst
nadenken en een beplantingsschema m aken en dan p as, volgens dat schema,
gaan planten.

B ij h et m
 aken v an d at s chema, d ie t ekening, l etten o p d e v orm e n
de kleur e n v ooral ook op de h oogte van de p lant. H
 oge a chteraan, m
 iddelhoge
in h et m idden en lage vooraan.

Laten we eens wat lage, dus voorgrondplanten b espreken.
Er is b est keus wat dat betreft. Zoveel keus dat geen enkel aquarium saai hoeft
te zijn. Integendeel, we zullen moeten kiezen. Niet alle planten die te koop ( of
te krijg van een mede-aquariaan!) zijn kunnen er in, dat zou te gevarieerd
worden en daardoor te druk. B ovendien heeft nu eenmaal de ene plant meer
licht en/ofeen hogere temperatuur nodig dan de andere!

L

Goed, een p aar planten voor het voetlicht dus.
We b eginnen met de E
 chinodorus g risebachii ( dwergzwaardplant), afkomstig uit Zuid-Amerika. Dit is een langzaam groeiende plant en dat is voor de
voorgrond nu net de bedoeling! Hij heeft een gemiddelde  hoeveelheid  licht  nodig,  dus  niet  onder  een
plant zetten die alle licht wegneemt.
Maar let op: ook niet in het volle licht
want dan wordt hij veel te hoog. Qua watertemperatuur  geen  enkel  probleem:
22 tot 28  ˚ C. Ook de gevraagde pH
is niet moeilijk te b ereiken: 6 tot 7,5.
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MDe volgende plant is de Cryptocoryne nevellii (waterkelk).

Qua eigenschappen te vergelijken met de vorige plant, hij
groeit alleen iets harder. En, net als alle “ crypto's”: het
wortelgestel wordt een dichte massa. Wilt u hem uit
de bak halen dan komt zowat de hele bodemgrond
mee, het is maar dat u het weet ... Zoals de meeste
crypto's is deze plant afkomstig uit Sri Lanka. B epaald geen moeilijke plant,  een beetje klei  en  eventueel
wat turfin de b odem zal hem goed doen.

NEn nu is het tijd voor het alom bekende Vesicularia dubyana * (javamos).

Je moet ervan houden want j e bak kan er, als het niet in toom wordt gehouden,
gaan uitzien als een moeras. Maar j avamos is voor vissen die aan nageslacht
willen gaan doen uitstekend geschikt om er eitjes in te droppen. Die worden
dan namelijk niet opgegeten door de vissen in de bak (inclusiefde ouders ...).
En ook de j onkies kunnen er terecht, als ze niet geconsumeerd willen worden.
Het kan het best even worden vastgezet tegen de zijwand ofop een stuk kienhout ofspiderwood. Pas op: het houdt veel vuil vast door de fijne structuur.
Dus  vaak  zuiveren,  bijvoorbeeld
met  de  hevelslang.  En  niet  te  dik
laten  worden,  anders  verstikt  het
van  binnen,  dus  regelmatig  een
beetje afknippen. D e pH kan nooit
een probleem zijn: tussen 6 ,5 en 7,5
en de temperatuur ook niet: van 18
tot 28  ˚ C. Zelfs de vereiste lichtintensiteit  is  niet  moeilijk,  ook  bij
weinig licht groeit het.

OWat ook een erg mooie voorgrondplant is: de Anubias

barteri var. nana ,

het dwergspeerblad. Een langzame groeier die weinig licht nodig heeft. Hij
heeft bladeren van ongeveer 5 cm lang en 3 cm breed, ovale bladeren dus. Dit
maakt hem heel geschikt om een contrast te vormen met langbladerige planten, bijvoorbeeld ( schroef)vallisneria. O ok hier weer geen temperatuurproblemen: tussen 22 en 2 8 ˚ C. Wel opletten bij het planten: niet te diep, het b egin
van het wortelgestel net boven de bodem, anders groeien ze helemaal niet en
j uli /august us 201 1
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dat is nu ook weer niet de b edoeling. Het beste kan men de Anubias

barteri
var. nana

vastzetten op kienhout, steen ofop de wanden. D an groeit hij het
beste. D eze plant komt uit Kameroen.

PDe volgende plant is de Eleocharis

p arvula , het dwergnaaldgras. Een heel

andere plant dan de voorgaande. D e bladeren zijn lange dunne “grasstengels”.
Een redelijke groeier, die gematigd licht nodig
heeft. U koopt het in een potje, haal heel erg
voorzichtig het plantje uit dat potje en haal het
plantje uit elkaar. D an voorzichtig die plukjes in
de bodem planten. D oet u het goed, dan kunt u
na enige tijd rekenen op een fraai grastapijtje. U
kunt het beste een gespleten plat houtje ofeen
pincet gebruiken bij het planten, want mensenvingers zijn eigenlijk te grofvoor dit kleinood.

QVervolgens:  de Lobelia cardinalis ,  afkomstig  uit  Noord-Amerika.  Deze

plant groeit vrij langzaam en heeft veel licht nodig. Rekening mee houden dus
bij het planten! Afen toe een beetje klei bij de wortels is prima! Ook hier
weer: temperatuur 22 tot 26  ˚ C en pH 6 tot 7. Geen zwaar probleem dus!

RDe laatste plant die we bespreken is de Lilaeopsis

brasiliensis . D eze plant

komt uit Zuid-Amerika. Een langzame groeier die b ehoorlijk wat licht nodig
heeft. Hij wordt maar 5 tot  10 cm hoog, een ideale plant om vooraan in het
midden te zetten. Temperatuur: 18 tot 28  ˚ C.
Wat dat betreft zijn die voorgrondplanten toch gemakkelijk! Ze kunnen h eel
wat h ebben op temperatuurgebied.
Nvdr:  J ava mos wer d j ar enl an g ( en wor dt n og st eeds)  ver k ocht on der de ver k eer del ij k e n a a m Vesi cul ari a du byan a.  De war e i denti t ei t van j ava mos wer d al  i n 1 98 2 acht er h aal d d oor pr of.  Zen I wats u ki .
Vol gens di e pr of ess or i s de j ui st e wet ens ch a p pel ij k e n a a m voor j ava mos:  Taxi phyll u m bar bi eri .  Toch
wor dt j ava mos i n de l i t er at u ur en h an del  s o ms n og ver h an del d al s zij n de Vesi cul ari a du byan a.
De eni ge echt e Vesi cul ari a du byan a i s h et si n g a por e mos.  Deze s oort i s i ets moeil ij k er t e h ou den d an
h et j ava mos en i s ( n og)  ni et va ak i n de h an del  a an t e tr eff en.
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Opnieuw beginnen met een
zeeaquarium
Deel4: over stekjes en koopjes (slot)
Jan Algoed, Aquatropica Kortrijk
Ik heb het geluk dat mijn levend steen mooi paars en rood gekleurd is en daarenboven is er op dat steen roodbruin kortblijvend wier b eginnen groeien. Alleen de stenen en de wieren, samen met het koppeltje kappersgarnalen, zijn al
een lust voor het oog en hierdoor waren we niet gehaast om koralen en vissen
in te brengen. 
Kleine aquaria vragen kleine dieren. Dit is zeker geen nadeel ... klein is fijn.
Wat de koralen b etreft, streefde ik eerder naar een variatie in kleur en kleine
stekjes. Wat de vissen betreft, wilde ik
bewust langer wachten. Laat het aquarium  maar  goed  zijn  gang  gaan  en
verder  rijpen,  laat  de  kleine beestjes
(kreeftachtigen,  ...)  zich  maar  naar
hartenlust  vermenigvuldigen,  deze
worden trouwens ook wel in toom gehouden  door  de  kappers.  Wat  deze
laatsten betreft, moet gezegd worden
dat een koppeltje houden in een klein
aquarium wel zijn beperkingen heeft.
Ze zullen namelijk  sterk hun territorium  verdedigen  en  zich  dus  wat
agressiever gaan opstellen. Een b eetje
jammer, maar voorlopig dus geen andere  garnalen.  Ook  zouden  kokerwormen te mijden zijn(?). 

 Ant h eli a,  wat l at er zou deze vol l edi g we gk wijn en.
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Ik ben ook afgestapt van de idee om zeenaalden te verzorgen want de stroming is vermoedelijk nu te groot voor die lieve diertjes. Ja, dikwijls moet j e
keuzes maken in deze liefhebberij. In vissoorten ben j e ook wel beperkt: snelle
zwemmers en grote soorten passen hier zeker niet. Er is echter keuze genoeg.
Kleine stekjes koraal zijn uiteraard goedkoper dan de grotere stukken, vooral
wanneer j e deze op het forum kan kopen. Er is daar voldoende aanbod, maar
je moet natuurlijk wat geduld en ook een b eetje geluk hebben . .. ik rij niet naar
Limburg voor een stekje Anthelia

.
Bij  vier  forumcollega's  vond  ik
twee  soorten  Xenia ,  Anthelia ,
groen-roze  Euphelia ,  paarse
Stylophora , een steen met oranje
en  groen-bruine  buttons  en  tenslotte  een  heel  klein  stekje Hydnophora p ilosa . Later is daar nog
een witte Calendrium

bijgekomen.
Om u een idee te geven: mijn zeewaterspaarpotje  was  verminderd
met € 75,-. 
Eu ph eli a

Het lederkoraal dat ik meekreeg bij de aankoop van de RSM bleek niet mijn
ding te zijn wegens te groot en ook kwamen de p oliepen slechts met mondjesmaat uit. Ik heb hem dan ook weggedaan via het forum. Wat deAnthelia

-stek
betreft, deze was met een mes afgesneden zodat ik de stam met een elastiekje
aan  een  steentje  vastgemaakt
heb en na een paar dagen heeft
het koraal zich daaraan vastgehecht. Echter  ... na een drietal
weken  is  deze  gaan  verwelken
en is volledig verdwenen.
  Cr ypt ocentr us ci nct us ( gel e gr on del )
  F ot o:  Wiki pedi a
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Wat later  kocht  ik  de  eerste vissen:  het  werden  twee  grondels:
(1)
een Amblygobius

h ectori en een
Cryptocentrus cinctus  (gele grondel).  Wellicht  komt  er  nog  een
bij.
Pseudochromis fridmani

  Kou mans ett a h ect ori
  ( s yn.  Ambl ygobi us h ect ori )
  F ot o:  Wiki pedi a

  Mij n a qu ari u m op 1 4 j u ni

nvdr:
( 1 )  Hect or' s gr on del  g a at t e gen woor di g door h et l even al s Kou mans ett a h ect ori  ( S mi t h,  1 957) .  Am-

bl ygobi us h ect ori  i s dus een s yn oni e m.
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Orchideeën

Met dank overgenomen uit D anio Rerio D elft (NL)

Orchideeën zijn een van de p opulairste soorten planten. Ze worden vooral gewaardeerd om hun prachtige, kleurrijke en soms bizar gevormde bloemen. D e
orchideeënfamilie, orchidaceae in het Latijn, is een van de grootste plantenfamilies op aarde. Er zijn naar schatting rond de twintigduizend soorten orchideeën en er worden nog steeds regelmatig nieuwe soorten ontdekt. Orchideeën zijn dan ook over de hele wereld te vinden en niet alleen in tropische
regenwouden. Er zijn ook inheemse soorten in de koelere gebieden van Europa, Noord-Amerika en het noorden van Azië.
Deze zijn, net als de tropische soorten,
doorgaans  beschermd  en  je  mag  ze
dus niet plukken ofuitgraven. Ook in
Nederland en België zijn er inheemse
soorten orchideeën met bijzondere en
opvallende  bloemen.  In  de  twintigste
eeuw zijn die soorten echter achteruit
gegaan, omdat orchideeën hoge eisen
stellen  aan  hun  groeiplaats.  Langzaamaan raken ze steeds meer beperkt
tot natuurreservaten. 
Omdat orchideeën b eschermd zijn, is
de in- en export ervan streng gereguleerd. D e meest sensationele bloemen
dragen  de  tropische  orchideeën,  die
door  veel  liefhebbers  worden  gekweekt op vensterbanken, in vitrines
Epi pacti s h ell e bori n e s u bs p.  n eerl an di c a
Dui n wes pen or chi s k o mt i n B el gi ë voor i n
ofin kassen. Maar ook Europese orWest- Vl a an der en en i n Nederl an d i n h et h el e
chideeën worden veel gekweekt en dat
dui n di stri ct.
kan gewoon in de tuin.
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Verschillende soorten orchideeën
Allereerst kun j e de soorten indelen naar de ondergrond waar ze op groeien.
In warme gebieden groeien orchideeën vaak op de takken en twijgen van bomen, waarbij hun wortels in de lucht hangen. Dit zijn de zogenaamde ‘ epifitische orchideeën'. D aarnaast bestaan er orchideeën die op rotsen leven, de ‘lithofitische soorten'. ‘Terristische orchideeën' zijn de soorten die, net als veel
andere soorten planten, gewoon in de aarde groeien. Naast deze grove indeling, is er natuurlijk ook onderscheid in de verschillende soorten, de species.
Een aantal populaire soorten zijn de Catasetum , de Clowesia , de Mormodes

en de Cycnoches .
De verzorging van orchideeën

De Catasetum , de Clowesia , de Mormodes

en de Cycnoches zijn niet zo heel
moeilijk in de verzorging. Het beste is een plaats in een gematigde warme tot
warme kas met veel licht. Als er genoeg licht is en een behoorlijke luchtvochtigheid, dan zou j e ze zelfs in j e kamer kunnen kweken. De temperatuur overdag kan
het best tussen de 22 en 25 graden Celsius liggen, en 's nachts 16 tot 18 graden
Celsius. Ook is goede ventilatie belangrijk. Catasetums kunnen tegen veel licht en
hebben dit ook nodig om te groeien en sterke bulben te produceren. Vrouwelijke
bloemen worden over het algemeen geproduceerd als de plant in fel licht, soms
bijna vol zonlicht, staat. Als de plant in rust gaat is minder licht nodig.
De benodigde hoeveelheid water wisselt per  seizoen. Als  de  orchidee  een
nieuwe spruit ontwikkelt heeft hij meer water nodig, hoewel j e moet oppassen
dat er geen water in de j onge spruiten komt, omdat ze dan kunnen gaan rotten. Na de bloei komt een rustperiode in de herfst en winter, waarin er geen
water gegeven mag worden. Tijdens de groeiperiode is het b elangrijk om de
plant te verwennen met water en meststoffen. Dit legt de basis voor goede en
mooie bloemen. Daarnaast zijn  sporenelementen van belang om de groeikracht te bevorderen en een goede bloei te krijgen.
Catasetumbladeren zijn vatbaar voor trips ofspintmijt, zodat het aan te bevelen is om regelmatig de bladeren goed na te kijken. Zodra j e ongedierte ziet,
moet j e direct in actie komen in de vorm van bestrijdingsmiddelen speciaal
j uli /august us 201 1

– 22 –

Aquatr opi c a Kortrij k

Terr ari u m

voor  orchideeën.  Catasetums  zijn  ook  nogal  gevoelig  voor  rot.  Als  rotte
plekken verschijnen,  snij ze  dan weg  en verzorg  de  oppervlakten met  een
middel tegen rot. Stop ook met water geven, totdat de problemen zich niet
verder uitbreiden.
Catasetu m -soorten
Catasetums komen uit de tropische gebieden van Zuid-Amerika, van Mexico
tot Peru, maar vooral uit Brazilië. Er zijn zo'n honderdvijftig verschillende Ca
-soorten

bekend

en

daarnaast

zijn

er
veel

hybriden

ontstaan

door
tasetum
kruisingen, zowel tussen Catasetums onderling als door kruisingen met aanverwante soorten.
Catasetums  zijn,  net  als  de  Cycnoches,  eenhuizig  en  hebben  dimorfe bloemen. Dit wil zeggen dat
een plant zowel mannelijke als vrouwelijke bloemen voort kunnen brengen,  zij  het  niet  altijd  op  hetzelfde
moment.  Toch  komt  het  maar
weinig  voor  dat  de  bloemen  zowel
vrouwelijk  als  mannelijk  zijn,
Cat as et u m bar bat u m
meestal is de bloem een van b eiden.
Dit heeft in het verleden tot verwarring geleid bij de naamgeving omdat de
mannelijke en de vrouwelijke bloemen van een soort er soms totaal uitzagen,
maar wel tot dezelfde soort b ehoorde.
De vorm van de bloemen van de
Casetums loopt  sterk uiteen. De
mannelijke  bloemen  beschikken
over  naar  beneden  gerichte  antenna waar vandaan de pollen gelanceerd worden. Als  een  insect
de  antenna  aanraakt, worden  de
pollen op het insect geslingerd en
blijven  ze  aan  hem  kleven.  Zo
brengt hij het stuifmeel over op de
Cat as et u m pil e at u m
volgende bloem die hij b ezoekt.
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 Aanverwante soorten

Clowesia is verwant aan de Catasetum en heeft dezelfde groeiwijze, behalve

dat  ze tweeslachtige bloemen hebben.  Deze bloemen verschijnen  aan  een
enigszins hangende bloemtak, als de bladeren zijn afgevallen.
Cycnoches heeft evenals Catasetum eenslachtige bloemen en lijkt er ook op
qua groeiwijze. D e bulben zijn vaak wel wat langer en slanker dan bij Catasetum . S oms b evat een bloemstengel zowel mannelijke als vrouwelijke bloemen,
die qua vorm, grootte en kleur vaak anders zijn dan Catasetum .
Dressleria is verwant aan Catasetum en heeft, net als Clowesia , tweeslachtige
bloemen. Het belangrijkste verschil met de andere Catasetum -achtigen is dat
de Dressleria

-soorten het hele j aar vochtig gehouden moeten worden en dus
geen droge rustperiode kennen.
Mormodes
Mormodes is een orchideeëngeslacht van zo'n negentig soorten. D e bloemen
zijn vaak kleurrijker dan die van de Catasetum

en hebben een specifieke vorm
die kenmerkend is voor Mormodes

. D aar heeft de plant ook haar naam aan te
danken, want Mormodes betekent “angstwekkend voorwerp”.
Net als de Catasetum

-soorten komen Mormodes

in de natuur voor in Mexico,
Brazilië en Peru. Ze groeien in tropische streken met een duidelijke droge
periode.  Mormodes  leven  vooral  op  dode  of stervende  bomen  en  leven
meestal maar een j aar ofacht. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat dan al
het voedsel uit het dode hout verdwenen is. In een kweeksituatie is de verzorging hetzelfde als de Catasetum .
Coryanthes
Deze  orchidee  heeft  een  Griekse  naam,
die uit twee woorden b estaat. Corys betekent “helm” en anthos “bloem”, wat verwijst naar de lip van de bloem, die op een
helm  lijkt.  Ook  zijn  bijnaam  “Bucketorchid”,  emmerorchidee,  verwijst  naar
ronduit  fascinerende  bloemen.  Coryanthes worden in het wild gevonden in Zuiden Midden-Amerika, waaronder Peru.
Cor yant h es macr ant h a

F

F
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De bloemen van de Coryanthes hebben een uniek emmervormig onderdeel
waarin vocht zit dat door de bloem zelfgeproduceerd wordt. D e vochtklieren
geven om de zoveel tijd een druppel af, waardoor het vochtpeil in de “ emmer”
op niveau blijft. Als bijen op de lokgeur en -kleur van de prachtige bloemen
afkomen, vallen ze in de “emmer” met vocht. Er is maar een uitgang, namelijk via de lip van de bloem. Hierboven bevindt zich het stuifmeel, dat op het
lichaam van de bij blijft plakken als hij door het nauwe poortje ontsnapt. D e
bij zal daarna een paar dagen met een bocht om de Coryanthes

-bloemen heen
vliegen, maar  als hij zich  opnieuw laat verleiden, zal hij na het bad in  de
emmer het stuifmeel op de volgende bloem achterlaten.
De verzorging van de Coryanthes is wat ingewikkelder dan de Catasetum en
aanverwanten. Deze orchideeën zijn eigenlijk niet geschikt voor een starter.
Aan de andere kant, ervaren ofonervaren, als j e in staat bent om de natuurlijke omstandigheden perfect na te b ootsen dan zul j e geen problemen hebben
met de kweek. Coryanthes -soorten houden van warmte, overdag tegen de 27
graden C elsius, hoewel het zeker buiten de groeitijd wel een graadje lager kan,
en 's nachts rond de  17 graden. De luchtvochtigheid moet hoog zijn, zo'n
70-80 p ercent. Coryanthes

-soorten hebben vergeleken met andere orchideeën
regelmatig water nodig, waaraan j e soms wat citroensap kunt toevoegen. De
zuurtegraad van de b odem is belangrijk, omdat deze plant in zijn natuurlijke
omgeving samenleeft met zuurvormende mieren. Bij andere orchideeën moet
je oppassen dat de zuurtegraad niet te laag komt, maar bij Coryanthes mag
deze zakken tot een pH-waarde van 3.
De bladeren van de Coryanthes

zijn niet alleen vatbaar voor spintmijt oftrips,
maar ook komen schild- ofwolluis voor. D e Coryanthes

heeft, voor zover bekend, minder aanverwante soorten dan de Catasetum . Er b estaan wel enkele
kruisingen  met  Stanhopea -orchideeën,  die  daar  blijkbaar  verwant  genoeg
voor zijn. 
Als j e orchideeën wil gaan kweken, kun j e lid worden van de Nederlandse Orchideeën Vereniging, de Orchideeën Vereniging Vlaanderen ofde Belgische
Vereniging “de Orchideeënvriend”. Deze organisaties geven informatie in de
vorm van lezingen en tijdschriften, b evorderen informatie-uitwisseling via internet,  organiseren  tentoonstellingen  en  excursies,  maar  er  worden  ook
planten geruild en verkocht.
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Gediplomeerde opticiens
K. Elisabethlaan 60
8500 Kortrijk
 056/35. 39. 96
Cor al Worl d
i s

g es p e ci

al i s e er d i

n

" Ri faquari sti ek"
Jonge koral en aan sy mpathi eke prijzen.
K wali tei tsproducten. ( Geen verkoop van vi ssen.)
i s geen kl assi eke wi nkel. We zi j n er voor u na afs praak.
Br eng ons een bez oek en maak kenni s met ons ei gen a quari u m en techni ek.
Fr eddy De Gendt Wil genstraat 9 9340 Lede
tel. na 1 9. 00 u.: 05 3 80 28 98
www. coral worl d. be www. coral worl d. eu
http: //fr eddy. zee waterfor u m. or g/
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VBarbusj
is vanae dBoulenger
e maand
1903
Martin Byttebier Aquatropica Kortrijk
Algemeen : Orde: cypriniformes (karperachtigen)

Familie:

cyprinidae (karpers)

Onderfamilie:

barbinae
Voorkomen: Komt voor in Kameroen, Equatoriaal-Guinea, Gabon en b eide
Congo's. Barbus j ae werd genoemd naar  de vindplaats,  de rivier Ja, nabij
Bitye (Kameroen). Hij houdt zich meestal op in overschaduwde gebieden.
Grootte: Is een vrij klein visje. Wordt maximaal 3,8 cm (TL) groot.
Geslachtsonderscheid: D e mannetjes zijn b eduidend kleurrijker dan de wijfjes. D e wijfjes zijn iets voller van lichaamsbouw en zijn ook iets groter dan de
mannetjes.
Gedrag:  Het zijn zeer vredelievende, maar nogal  schuwe
vissen.  Door  hun  schuw  gedrag  en  hun  kleine  afmetingen  zijn  ze  niet  echt  geschikt  om  gehouden  te
worden  in  een gezelschapsaquarium bevolkt met grotere
en wildere vissen.  Omdat  ze
in dergelijk gezelschap de strijd om voedsel meestal verliezen, dreigen ze op
de duur ten onder te gaan. Vissen die er wel bij passen zijn bv. Barbus

h ul,

,

,

-soorten,
verstaerti Lepidarchus adonis Ladigesia roloffi Aplocheilichthys
schillende  kleinblijvende  Zuid-Amerikaanse  karperzalmpjes,  Corydoras -  en

-soorten.
Otocinclus -soorten en kleine cypriniden, zoals Boraras
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In  de natuur komen ze meestal voor in groepsverband, maar ze zijn geen
echte  schoolvissen. Tegenover  soortgenoten kan er  soms wat wrijving ontstaan. Bij de mannetjes heerst er immers een soort hiërarchie. Zo kan het gebeuren dat een dominant mannetje een zwak mannetje constant p est, indien
men ze houdt in een te kleine groep. Het is daarom noodzakelijk deze vissen
in voldoende groot aantal te houden: minsten acht, maar liefst meer. 
Bakinrichting: D eze vis kan worden gehouden in een goed b eplante b ak met
zacht water. Om ze echter op hun best te zien, is het b eter in het aquarium
hun biotoop na te b ootsen. Als bodem kan men dan een zacht, zanderig substraat gebruiken. Ter decoratie kunnen allerlei soorten wortels en takken dienen, die men zo rangschikt dat er veel schaduwplaatsen ontstaan. Verder kan
men nog gedroogde bladeren (eik, b euk ofbladeren van de tropische amandelboom (Terminalia c atappa ) aan de bak toevoegen. Als men dan nog filtert
over turfzodat het water een geelbruine kleur krijgt (simulatie van zwartwater), dan is het plaatje volledig.
Gezien hun gedrag moet de bak wel voldoende groot zijn om een grote groep
B. jae
 te kunnen huisvesten. In een ruim aquarium kunnen de zwakkere mannetjes gemakkelijker aan de aandacht van de sterkere mannetjes ontsnappen.
In een te klein aquarium zullen de zwakkere mannetjes zich proberen te verstoppen en zullen ze ook meer het voorwerp zijn van pestgedrag.

Gezien ze in de natuur leven in schaduwrijke gebieden, is het b est dat men de
bak niet te fel b elicht. Als beplanting kan men gebruik maken van planten die
slechts  een  matige belichting vereisen,  zoals Anubias -soorten, Microsorum
pteropus  (javavaren), Taxiphyllum barbieri (javamos, voorheen verkeerdelijk
geïntificeerd als  Vesicularia dubyana ). Om het licht nog verder te dempen
kan men drijfplanten aan de b ak toevoegen.
In de natuur komen ze voor in traagstromende waters: het is dus beter in het
aquarium een niet al te sterke filter te gebruiken.
Aan de waterkwaliteit stellen ze wel wat eisen. Het water mag niet al te warm
zijn, tussen de 17 - 24 ˚ C, de pH mag b est aan de zure kant zijn, tussen de 5 en
6,5. Bij hogere waarden zullen ze zich niet echt goed voelen. D e hardheid ligt
best tussen de 1 en 5 ˚ DH. Verder stellen ze zuiver water op prijs, vaak water
verversen is hier dus de b oodschap.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Voedsel: In de natuur voeden ze zich waarschijnlijk met insectenlarven en
kleine kreeftachtigen. In het aquarium zijn ze het best afmet watervlooien,
Artemia en dergelijk klein voer. Droogvoer zullen ze ook wel aanvaarden.
Kweken: Volgens enkele topkwekers is Barbus j ae een seizoensbroeder. Ze
kennen twee broedseizoenen, van maart tot j uni en van september tot november. Zelfs kweekvissen zouden dit patroon vertonen. Net zoals vele kleine cypriniden is B.
 jae
 een eierrovende vis, die dagelijks een klein aantal eieren aflegt. In een wel b eplant en van decoratiestukken voorzien aquarium is het dus
goed mogelijk dat er nu en dan j ongbroed zijn opwachting maakt. 
Wil men gericht kweken dan zijn aparte kweekbakken noodzakelijk. Voor dit
doel zijn bakjes van 30 bij 20 bij 20 cm voldoende. Men kan de decoratie
simpel houden,  een paar kweekmopsen  of enkele  dotten javamos waar  de
vissen hun eieren kwijt kunnen, meer is er in feite niet nodig. Natuurlijk moet
het water wel van goede kwaliteit zijn, zoals b eschreven hierboven. 
Indien de condities goed zijn, zullen de kweekkoppels dagelijks 's avonds afleggen. Zoals reeds vermeld zijn het eierrovers, maar in tegenstelling met vele
andere Barbus

-soorten gaan ze blijkbaar niet actiefop zoek naar eieren.

Het kweekpaar kan in het kweekbakje blijven totdat de eerste vrijzwemmende
babyvisjes hun opwachting maken. Op dat moment kan men b eter het kweekpaar verwijderen. Het j ongbroed kan men dan microscopisch voer, zoals pantoffeldiertjes (Paramecium ) geven. Na een week zijn ze al voldoende gegroeid
om Artemia

-naupliën ofmicro-aaltjes aan te kunnen.
Opmerkingen: Barbus

j ae kent verschillende kleur- en patroonvariaties. Zo
vertonen mannelijke exemplaren van B.
 j ae van het Nyong-stromingsgebied,
dicht bij  Sombo  (Kameroen)  een uniforme bloedrode kleur tijdens  de paringsperiodes, terwijl B.
 jae
 gevonden in hetzelfde stromingsgebied, maar ditmaal verder stroomopwaarts in de omgeving van Awae, die bloedrode kleur
enkel vertonen op het achterste deel van het lichaam. En zo zijn er nog talrijke variaties op te noemen.
Br onn en:
Gart n er, Ott o.  1 98 8.  Kl ei n e Sch ön h ei t aus Afri k a:  B ar bus j ae.  i n Aqu ari u m Heut e 4/8 8: 21 − 24
L évêqu e, C.  an d J.  Daget 1 98 4.  Cypri ni d ae ( pp.  21 7− 3 42) .  I n:  Da get et al . 1 98 4.  Cl off a v.  1 . 
Vl a mi n g, J.  1 991 .  West afri k aans e j u wel en 2.  Het Aqu ari u m 61 : 1 6− 2 0
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 B ij A quatropica kan h et a ltijd beter en beter! De formule 2 011 is iets speciaals g eworden! Ontdek de g rootste n ieuwigheden!

Waarom niet eens een barbecue op zondag organiseren . .. dat was een hint die
op de bestuurstafel werd gegooid door clubleden die erover nagedacht hadden.
Een zondagmiddag dan wel!

Nog een nieuwigheid: D e b arbecue wordt dit j aar geheel en al in eigen beheer
opgezet. We hebben immers binnen ons bestuur Hans Loufdie in Wevelgem
't Zwientje, een slagerij en traiteurdienst runt. Geert en Gerrit staan achter het
vagevuur en Gilbert achter den toog, samen met Free.

 We
 b eginnen met goed te aperitieven om 1 1.30 uur.
 Een
 echte smakelijke barbecue met verschillende vleessoorten.
 Een
 keure van verse groenten en sausen die zelfs vegetariërs kan verleiden.
Het
 dessertbuffet van Sonja, haar formule is ondertussen alom bekend.
 Een
 stevige pint, een fris wijntje aan tafel, dat is voor eigen rekening. 
 Omdat het zondagnamiddag is komt er onverwacht bezoek. Neen, niet de
Sint ... het zal een echte verrassing zijn! (nvdr: Ik denk dat het Prins Laurent
zal zijn).
 Een
 koffie met taart als afsluitertje
En dat alles voor 15 euro p/p. D at voor leden en hun gezin. Vrienden en sympathisanten betalen 20 euro. Kinderen min. 12 j aar: 8 euro

 Wanneer

ben j e welkom? Zondag 1 1 september
 Hoe
 laat? Vanaf1 1.30 uur beginnen we aan de aperitief
 Waar?

OC Neerbeek Vlaswaagplein 8501 Bissegem (056-37 13 19)
 Inschrijven

: voor 1 september op rek 979-623 63 62 - 43
(naam

+ voornaam + aantal)
Let op: Er is in augustus geen clubblad en wie na 1 september b etaalt is te laat
en kan er enkel nog bij aan de vriendenprijs = 20 euro p /p.

A
B
A
B
A
B
A

F
F
F
F

Wat is er d an gelijk gebleven? Het is en blijft een j aarlijks gezellig familiegebeuren, hopelijk onder een zonovergoten paraplu, met steun van het bestuur
en de kas van Aquatropica!
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UWitnod
iging
atertesten
Hans Louf, contactpersoon zeewater
De laatste vrijdag van augustus is er terug een vergadering waarbij iedereen
welkom is. Aan allen vraag ik dan ook jullie medewerking voor deze bijeenkomst. Breng j ouw aquarium- (zee ofzoet) en/ofvijverwater mee om deze
eens te laten testen.
Graag  zou  ik  ook  vragen  dat  iedereen
eens zijn testsetjes ofandere meetapparatuur meebrengt om deze onderling eens te
vergelijken.
Hoeveel graden heeft dit water nu? Bij de ene
zal het 20  ˚ C zijn, maar bij andere zal het
zeker eentje oftwee erboven oferonder zijn.
Kan van belang zijn tijdens deze warme dagen.

ì
ì
ì
ì

Hier ook al een aantal vragen om eens over na te denken:
is meten ook wel daadwerkelijk weten?
hoe nauwkeurig is mijn setje?
wat moeten we allemaal meten?
wat zijn goede waarden?
Jammer dat er geen testset b estaat voor het “biologisch evenwicht”, maar die
onbestaande testkit noemen we “ervaring”.
Waar? Clublokaal “De Klokke”
Wanneer? vrijdag 26 augustus om 20 uur stipt
En vergeet j ullie water niet!
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Voorzitter
Paul Goddeeris
Kasteelstraat cv15, 8500 Kortrijk
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Langebrugstraat 4 bus 21, 8500 Kortrijk
erikvansteenkiste@skynet.be
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Korenbloemlaan 15, 8500 Kortrijk
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donald.samyn@base.be
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Filip Willen
Tolbeekstraat 1 1, 8560 Wevelgem
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Jaargang 22 – J anuari 2 007
Lidgeld 2011

Lidgeld:  
Lidgeld + Aquariumwereld:  

Bankrekening
Argenta: 979-6236362-43

€ 22,€ 32,-

Contactpersonen
Zoetwater

Gerrit Plovie   0 56 4 0 24 5 6
gerrit.plovie@skynet.be

Redactie
Hoofdredactie

Martin Byttebier   0 56 7 7 5 9 2 7
redactie@aquatropica.be

Zeewater

Hans Louf
hans.louf@telenet.be

Redactiemedewerkers

Jan Algoed   056 2 1 9 0 74
jan.pygoplit@gmail.com

Vijvers

Gilbert Lapere   056 3 5 8 4 19
gilbert.lapere@telenet.be

Donald Samyn   0 56 2 1 0 9 0 6
donald.samyn@base.be

Terrarium

Geert Vandromme   056 7 1 8 2 07
terrarium@aquatropica.be

Webpagina
http://www.aquatropica.be

Verzending
Donald Samyn  0 56 2 1 0 9 0 6
donald.samyn@base.be

Lokaal
"De Klokke"
Boudewijn IX-laan 2, 8500 Kortrijk
056 2 1 79 9 0
de.klokke.athene@telenet.be
http://www.deklokkeathene.be

Verantwoordelijke uitgever
Martin Byttebier   0 56 7 7 5 9 2 7
nightowl@scarlet.be

De u itgever is n iet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de advertenties.

Aquatr opi c a Kortrij k

– 31  –

J aar gang 26

Mari o Woll eghe m

F  Vijvers i n  polyester met g lasvezel
F  Klei n handel  aq uari u m- en vijvermateriaal
F  Houtvoor i n  detu i n :  t u i n h u izen




Pel i kaanstraat 1 
8830Hoog lede
tel . :  051 2406 73
fax:  051 2 1  1 1 24
gsm:  049542  1 1 53

c arports
h outen  afsl u iti ngen
h outen terrassen

e -mai l :  mario-wol leg hem@tiscal i . be
w
 ebpag i na: www. mario-tu i ndecoratie. be

Despecial ist i n  destreekvoor

TRO PISCH EAQUARIA
 &WATERPLANTEN
Sl u iti ngsdag :  d i nsdag
N OO RDSTRAAT 27,  8500 KO RTRIJ Ktel :  056-36.09.95
http://www.aquariu mcenter. be
info@aquariu mcenter. be

