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Redactioneel
Filip Willen, p enningmeester 

Als penningmeester heb ik de taak de club financieel
draaiend  te  houden.  Het  geld  uitgeven  is  zeer  eenvoudig en kan bijgevolg vlug gaan. Geld in de clubkas
brengen echter is een ander paar mouwen.

Men ontvangt lidgeld van ieder lid. Van de stad Kortrijk krijgen we j aarlijks een subsidie die afhangt van de
inzet van de club. Werk j e met andere verenigingen samen, kom j e naar buiten, is het toegankelijk voor iedereen en zo verder, dit
alles is bepalend voor het subsidiebedrag.
We hebben ook nog de sponsors die voor een kleine vergoeding maandelijks
in het clubblad verschijnen met hun logo. Het zijn deze mensen die er normaal voor zorgen dat het b oekje een nuloperatie wordt wat b etreft druk- en
verzendwerk. Ieder j aar wordt het echter moeilijker om van bepaalde sponsors het geld te  kunnen  ontvangen. Zo  kan je verschillende  aanmaningen
sturen in de hoop eindelijk het b edrag van de sponsoring te mogen innen. Het
is overduidelijk dat het niet betalen van de sponsoringfactuur de frequentste
reden  is  dat  er  plots  geen  reclame  meer  verschijnt  van  bepaalde  firma's.
Mocht j e zelfpubliciteit wensen te maken in ons maandblad, ofj e hebt kennissen die hun naam langs deze weg meer b ekendheid willen geven, dan mag
je mij steeds contacteren.
Verder  zijn  er  de jaarlijkse  barbecue  en  tombola  die  een
duwtje in de goede richting geven. D oor zeer veel zelfte
doen en gebruik te maken van de helpende handen van
onze  leden  kunnen  we  alles  aan  democratische
prijzen aanbieden en spijst dit ook de kas.
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Redacti oneel

Ikzelfheb geen opleiding in de banksector genoten, maar handel zoals van
een goede huisvader verwacht wordt. Het is misschien goed dat de club een
neutraal persoon gekozen heeft om de taak van penningmeester op zich te
nemen, want als j e tegenwoordig ziet wat sommige bekwame beleggers allemaal niet uithalen . .. D e constructies die worden opgezet om het geld te laten
groeien en wat men hiervoor dan ook nog ontvangt aan wedde . .. Al de taken
in de club worden nog steeds kosteloos gedaan. 
Ik denk dat j e van het gestorte lidgeld op het einde van het j aar meer terugkrijgt dan indien j e die 22 eurootjes op een b ank zou belegd hebben.
En wat ik nu al kan meegeven: Wij gaan volgend j aar gewoon door . Dit kan
echter niet gezegd worden van bepaalde financiële instellingen. Wij doen het
zonder inbreng van de regering. 
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Tanganjikacichliden voor
een
klein bakje
Neolamprologus multifasciatus
Art Landman, Ciliata, Nederland
Inleiding
In het Tanganjikameer leeft een onwaarschijnlijk aantal verschillend gespecialiseerde cichliden. Er zijn rotsbewoners die boven en tussen de rotsformaties
leven,  daar  hun  territoria uitzetten  en  hun  broed  beschermen.  Er  zijn  cichliden die in het open water leven, cichliden die in de brandingszone leven
en cichliden die op de zandbodems leven, allemaal met hun eigen specifieke
uiterlijk en gedragingen.
Cichliden op de zandbodems hebben vaak grote ogen die zich wat b oven op
hun kop bevinden. Dit heeft als doel dat ze hun vijanden b oven zich b eter in
de gaten kunnen houden. D e b ek is vaak onderstandig, ze zeven het zand om
iets eetbaars te vinden. Cichliden uit het open water zijn vaak langgerekte
snelle zwemmers. Cichliden uit de brandingszone hebben soms een zwemblaas die gedegenereerd is wat ze een huppende manier van zwemmen geeft.
Ook hebben ze stevige borstvinnen om zich goed vast te kunnen houden in de
sterke stroming. Er zijn ook cichliden die in lege slakkenhuizen leven. Deze
cichliden wil ik eens wat uitgebreider behandelen.
In het Tanganjikameer leven ontelbaar veel
(soorten)  slakken.  De  bekendste  zijn  de
Neothauma -slakken, maar er zijn heel veel
onbekende, nog onbeschreven soorten. Er
wordt aangenomen dat het aantal soorten
net zo  divers is  als het  aantal  soorten  cichliden in het immense meer. Als een slak
in het meer sterft zal zijn lichaam verteren
nove mber
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ofopgegeten worden door de aanwezige vissen. D oordat het Tanganjikameer
“hard” water bevat met een pH van 8,5 - 9 , een kH van 16 - 18 en een gH van
7 - 1 1 zal een leeg slakkenhuis maar heel erg langzaam vergaan. D e lege slakkenhuizen worden door de stroming verplaatst naar gedeeltes van het meer
waar de stroming afneemt en daar zullen ze tenslotte blijven liggen. Dit resulteert in plaatsen waar miljoenen lege slakkenhuizen liggen en waar ze als het
ware een deel van de b odem zelfgeworden zijn.
In deze slakkenhuisbodem leeft de kleinste cichlide van het Tanganjikameer,
namelijk de Neolamprologus


m
 ultifasciatus ( syn. Lamprologus
m
 ultifasciatus ).
Het visje wordt maar 4 cm groot (mannetjes zijn met 4 cm iets groter dan
vrouwtjes). De kleur van het visje is eenvoudig: ze hebben op het lichaam
bruine streepjes op een lichtere ondergrond, soms is de bovenkant van de

ogen blauw gekleurd. Over de rand van de rugvin licht vaak een gelige gloed.
De rand van de buikvinnen en aarsvin bevat een lichtblauw streepje. Voor het
gemak zullen we de visjes vanafnu de in de volksmond genoemde naam Multi's geven. Ze leven daar met onnoemelijk grote aantallen, iedere Multi in een
eigen  slakkenhuiswoning.  Er  zijn  ook  nog  kleinere  slakkenhuisbewoners,
Aquatr opi c a Kortrij k
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zoals de Neolamprologus

b revis , waar een mannetje en een vrouwtje samen een
slakkenhuis bewonen. Dat lijkt ook een stuk gezelliger. Echter: als de afgezette
eitjes in het slakkenhuis uitkomen wordt het natuurlijk wel wat sneller te krap.
De Multi's hebben het zo voor elkaar dat volwassen mannetjes in de natuur
de buitenste ring om de kolonie vormen. De vrouwtjes met de jongen bevinden zich midden in de kolonie. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat
eventuele rovers eerst langs de volwassen mannetjes moeten komen alvorens
zich aan het j ongbroed te vergrijpen. Het zijn weliswaar kleine visjes, maar ze
zijn voor de duvel niet b ang.
Het aquarium
Vanwege zijn beperkte grootte en zijn interessant gedrag is een groepje van
deze levendige visjes uitstekend te houden in een aquarium van maar 60 cm
lang. D e inrichting kan summier zijn met uiteraard een achterwand en op de
bodem  voldoende  lege  slakkenhuizen.  Op  de  foto  is  een  zelf gemaakte
rotsachterwand te zien, maar ook een simpele goedkope donkere achterwand
voldoet uitstekend. Het meest natuurlijke effect krijgt men als een laag van
zo'n 6 cm slakkenhuizen op de b odem wordt gelegd. Op de bodem glasplaat
leggen we bijvoorbeeld een stukje
vijverfolie  dat  op  zijn  plaats
wordt  gehouden  met  enkele
stenen  in  de  hoeken  en  daarop
plaatsen  we  de  slakkenhuizen.
Zand  of fijn grint is  ook te gebruiken,  maar  de  multi's  zullen
weldra laten zien dat dit geen natuurlijke situatie is (in het meer is de laag
slakkenhuizen zo dik dat de multi's zelden tot de bodem bij het zand komen).
Ze zullen dus fanatiek aan de gang gaan om het zand te verwijderen en wat
resteert is een enorme b erg zand, uiteraard meestal tegen de voorruit aan. Het
is  echt  onvoorstelbaar wat  die kleine visjes kunnen versjouwen. Als je het
zand weer voorzichtig tussen hun huisjes plaatst zullen ze gewoon boos opnieuw beginnen en voor j e het weet heb j e weer zo'n zandberg tegen de voorruit. B eter is dus om maar een heel dun laagje zand aan te brengen (voor het
gezicht) en de b odem bijna geheel te laten b estaan uit lege slakkenhuizen.
nove mber
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Zaak is om een sterk filtertje in ofbuiten het aquarium aan te brengen, om
vervuiling  tussen  de  slakkenhuizen  tegen  te  gaan.  Dit  filtertje  mag  best
viermaal de inhoud van het aquarium per uur rondpompen.
Om het leuke gedrag van de Multi's goed tot hun recht te laten komen is een
groepje van een stuk ofzes in een b akje van 60 cm wel gewenst. In de natuur
leven ze ook in groepen. Ze zijn gek op klein levend voer ( cyclops, daphnia's),
maar ook het bekende vlokvoer wordt goed gegeten. Na
verloop van tijd zal men verrast  worden  met  hele
groepjes jongen  die  nieuwsgierig  uit  moeders  slakkenhuis komen gezwommen.
Lege  slakkenhuizen  zijn  regelmatig  verkrijgbaar  in
zakjes  in  de  diverse  tuincentra en in geval van nood
ofals j e trek hebt in een hap
knoflooksaus kan er altijd nog gekeken worden in de diepvries van de plaatselijke supermarkt. Echter: deze slakkenhuizen dienen na consumptie zeer goed
uitgekookt te worden. D e ervaring leert dat er na gebruik in het aquarium bij
onvoldoende  schoonmaken  en  uitkoken  van  deze  slakkenhuizen  een  stinkende lucht uit komt.
Wil men liefhebbers verrassen met (jonge) Multi's dan is het zaak om de
visjes met hun slakkenhuis aan de nieuwe eigenaar over te maken. Geheel volgens hun natuurlijk gedrag zijn ze namelijk bijna niet uit te vangen. Een Multi
zal zich bij bedreiging zo stevig in het puntje van zijn slakkenhuis ‘vasthouden' dat hij er letterlijk eerder aan sterft dan dat hij uitgevangen wordt. Een
gewaarschuwd mens telt voor twee.
Br on:
htt p: //www. cil i at a. nl /a qu ari sti ek /zool ogi e_1 1 . ht m

Aquatr opi c a Kortrij k

– 7 –

J aar gang 26

Zee wat er

Verzorgen van dieren zonder
zoöxanthellen
Ron Hessing, Marine aquarium

Eens in de zoveel tijd is iemand bereid iets te ondernemen waarvan gezegd
wordt dat h et vrijwel onmogelijk is. Het type dat n iet snel tevreden is, graag
grenzen verlegt en n iet bang is om z ijn n ek u it te s teken. Ofh et n u lukt ofn iet.
Danny D
 ame u it Gorinchem (NL) is een dergelijk type.
Nadat h ij g eruime t ijd e en a quarium b ezat m
 et prachtige

s teenkoralen, i s h ij g estart m et een experiment dat h opelijk leidt tot een aquarium m et een inhoud
waarvan h ij a l droomde toen h ij begon aan de f ascinerende zeewaterhobby!
Een aquarium gevuld m et een b onte verzameling  Dendronephthya, gorgonen
e.d. In dit artikel zullen we een soort wat n ader beschrijven en een impressie
geven van de vorderingen.

Familie Nephtheidae
De familie  nephtheidae bestaat uit de soorten, Nephthea, Capnella, Coro-

nephthya, Daniela, Drifa, Duva, Gersemia, Lemnalia, Lithophyton, Dendronephthya, Neospongodes, Paralemnalia, Pseudodrifa, Scleronephthya , en Um

belluifera . In de aquaristiek zijn de Lemnalia,
D
 endronephthya en Litophyton

de bekendste.

De  soorten  staan  bekend  als  zeer
moeilijk  houdbaar.  Er  zijn  geen
grote  successen bekend  en  de titel
onhoudbaar  is  veel  toegepast  op
deze  dieren.  Vrijwel  geen  enkele
aquariaan is het gelukt om omstandigheden  in  een  aquarium  te
L e mn ali a s p.
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creëren waardoor deze dieren langer dan een j aar leefden. Ook Charles D elbeek, verbonden aan het Waikiki Aquarium op Hawaï heeft experimenten gedaan die beperkt lukten en zijn conclusie is dat ze nog niet langdurig in leven
zijn te houden. D e titel onhoudbaar is dan ook b egrijpelijk.
Omstandigheden

Onder welke omstandigheden leven deze dieren en waar moeten we rekening
mee  houden?  Ten  eerste  is  het  goed  om  te  weten  dat  deze  dieren  geen
zoöxanthellen bevatten  en  fotosynthese vindt  dus niet plaats. Licht is  een
hoofdvoedingsbron voor steenkoralen, zo niet bij deze soorten.
Het is van het grootste belang dat een aquarium, net als in de tropen, een
periode kent van licht en van duisternis. Het is zo overdag met behulp van
licht fotosynthese plaats vindt, echter zijn er ook een aantal b elangrijke chemische reacties die uitsluitend plaatsvinden in duisternis. Elk aquarium zou
moeten beschikken over een aantal timers om de periode van licht en duisternis constant te laten zijn. Zeer kleine organismen en plankton die als voeding dienen komen vanuit de bodembedekking e.d. naar het wateroppervlak
gedurende de nacht, waardoor de planktonbehoeftige dieren aan hun trekken
kunnen komen. Dendronephthya

houd
je in het algemeen het best onder lichtarme  omstandigheden.  Gezegd  moet
worden  dat  deze  soort  ook  wel  eens
aangetroffen wordt tussen de steenkoralen op het rifdak. Uitzonderingen bevestigen de regel zeggen we dan maar.
Minder  bekend  is  het  feit  dat  deze
dieren  ook  gifstoffen  verspreiden.  Zij
gebruiken  dit  om  niet  aangevallen  te
worden en als wapen in het gevecht om
Den dr on e pht ya kl u nzi n geri
de beschikbare ruimte. Je zult zelden
een aangevreten soort aantreffen op het rif. Het gifheeft ook effect op steenkoralen, waarbij de groei van zoöxanthellen verminderd wordt ofdat zij zelfs
afsterven. Het is de verklaring dat b eide typen dieren zeer moeilijk bij elkaar
te  houden  zijn.  De  dieren  zullen  vrijwel  constant  de  beschikking  moeten
hebben  over voer  en  de  stroming  dient wisselend te  zijn.  De beschikbare
Aquatr opi c a Kortrij k
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pompen met elektronische regelaars maken een creatie van wisselende stroming wel mogelijk. Lastiger is het constante aanbod van voer. Al snel zal het
aanbod van voer de opnamecapaciteit overschrijden en een sterke verhoging
van fosfaat en nitraat lijkt onvermijdelijk.
Laten we kijken hoe D anny omgaat met de omstandigheden!
Op een symposium in Sindelfingen, Duitsland werd een lezing verzorgd door
Jens Kallmeyer. D eze handelde over het houden van non-fotosynthetische koralen en ook een complete voedingslijn voor deze dieren was te koop op deze
beurs. D anny b esloot op basis van de b eschikbare informatie en de gemelde
resultaten  de  stap te nemen  en  kocht  de voedingslijn. Twee boxen  dieren
werden b esteld en na binnenkomst met het nodige kunst en vliegwerk geplakt
in het aquarium. Om te zorgen dat de voeding het aquarium regelmatig zou
bereiken bedacht Danny een oude kalkwaterreactor te gebruiken om te voeren. De reactor wordt gevoed door een bijpas die druppelsgewijs de reactor
“ververst”. Zo komt er geleidelijk voer in de bak. In deze reactor gooit D anny
tweemaal daags de zelfgemaakte diepvriesvoeding. D e voeding is na een uur
of4 uit de reactor verdwenen zoals hij nu is afgesteld. Op dit moment heeft
Danny 2 x 58 watt Osram 03 aan (van 9.00 tot 24.00 uur) en één 400 watt
HQI aan voor drie uur per dag. D anny gaat één tl vervangen voor daglicht en
de HQI ook uitzetten. Op deze manier kunnen de kalkalgjes wel doorgroeien.
Het recept

Ultra Pac met water mixen. Dit is de gel, eigenlijk een drager voor de andere
componenten. D anny gebruikt twee doppen (van de verpakking) voor 1 liter
water. Hierbij 20 ml Ultra Min S.
Misschien dat dit nog verhoogd wordt want de dosering zou maximaal  5 ml op  1.000 liter per dag
zijn. Uit  de mix van  1 liter maakt  Danny voor  1
maand voer. Dit mengsel wordt in een blender gestopt  en  het  blijft  dan  een  dag  staan. Vervolgens
neemt Danny  ongeveer  20 ml Ultra  Clam  daarbij
ongeveer  20  ml  Ultra  Min  F  en  ongeveer  20  ml
Ultra Life. Dit is ook een drager voor onder andere
amino's. D aarna flink wat vlokken Cyclop-eeze Hier
nove mber
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wordt 3 ml Ultra B ooster toegevoegd en weer een
passende hoeveelheid Ultra Min  S wat gemengd
wordt tot een p asta en ook dit blijft een dag staan.
De volgende dag wordt de pasta en het mengsel
met  de  Ultra  Pac  bij  elkaar  gedaan  en  doe  dat
weer  in  de  blender.  Weer  laat  hij  het  mengsel
daarna nog een dag staan. Dit allemaal bij kamertemperatuur. Uiteindelijk wordt het in blokjeshouders gedaan en wordt het ingevroren. Op de 1000
liter water wordt ongeveer 40 ml per dag gevoerd.
Aan de binnenkant van de reactor vormt zich een
bacterielaag binnen een aantal dagen. Dit haal ik met een borstel los en is ook
prima voer voor de dendronephthya's.
Tot nog toe is er geen echt dag- en nachtritme ontdekt en staan de dieren onafhankelijk van elkaar 20 uur per dag vol uit. Vooral bij de gorgonen is het
goed te zien als de reactor gevuld wordt. De temperatuur van het aquariumwater is naar 22,5 graden gebracht in plaats van de normale 2 5 graden. Dit is
gedaan omdat Danny van mening is dat de temperatuur in dieper water wat
lager is. Duikers b evestigen wel een temperatuur die op  15 meter diepte wat
lager is. Echter heeft de aanwezige stroming daar een grote invloed op.
Waargenomen in het aquarium is dat een Dendronephthya die zonder substraat kwam een soort van wortels liet groeien aan de basis om zich vast te
zetten. Zeker is dat die er nog niet waren bij het plaatsen in de bak.
Het experiment duurt nu een tweetal maanden en uiteraard is er nog niets te
zeggen over de resultaten op langere termijn. Ik adviseer dan ook zeker niet
dat iemand onbezonnen gaat starten met een gelijksoortig experiment.
Nota HE-redactie: Hierna lees j e h et vervolg van h et experiment dat Danny
Dame s tartte. D
 e tekst is van D
 anny z elf, waardoor h et verslag n iet d ichter van
de bron z elf vandaan kon komen.

Het  experiment  loopt  nu  ongeveer  4  maanden.  De  eerste  twee  maanden
waren eigenlijk probleemloos. Halfmaart b en ik echter een week op wintersport geweest en de b ak is toen niet gevoerd wat voor een zakenreis in b egin
april nog eens gebeurde.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Als ik terug kwam van een dergelijke reis stond de bak er niet al te florissant
bij. Maar na een dag voeren stond de bak weer als vanouds op één soort na
waar ik drie stuks van had en waarvan ik er twee kwijt b en. Ze lieten het substraat los en zijn achter de stenen verdwenen. Eén heb ik er nog, maar deze
staat al twee weken flink geknepen.
Twee weken terug heb ik mijn waterwaarden gemeten wat kwam op C a: 370,
Mg:  1.150,  KH:  4,  PO 4:  0,1 1  (fotometer)  NO 3  niet  meetbaar.  Dit  was
schrikken geblazen en daarom heb ik de waarden in een week tijd aangepast
naar normale waarden.
Om het fosfaat te b estrijden heb ik Rowaphos ingezet en
Zeostart van de Korallenzuchtlijn.
Op het moment van schrijven zijn de waarden, C a: 430,
Mg:  1.300, KH: 9 en PO 4: 0,9. D e reactor die ik gebruik blijkt in de praktijk prima te werken. Ik gooi er
zelfs  diepvriesartemia  in  wat  tot  “stof”  vermaald
wordt. Wel kwam ik er achter dat hij steeds minder
pompte. Na een onderzoek bleken de leidingen van
en naar de p omp flink verstopt te zitten met vastgekoekt voer. Dit heb ik grondig moeten reinigen, maar
aan de aard van de vervuiling te zien moet dit karwei
minstens eens p er maand gebeuren.
De verlichting is inmiddels aangepast naar eenmaal Osram blauw  54 watt
(67) en eenmaal daglicht 54 watt. D e HQI is uit en de verlichting brandt van
10.00 tot 24.00 uur.
Wat zijn de resultaten! Daar gaat het uiteindelijk om

Helaas heb ik maar een beperkt aantal dieren, dus heb ik geen goed beeld van
wat wel en niet goed houdbaar is. De tijdelijk slechte waterwaarden kunnen een
oorzaak zijn van het slecht staan van een aantal soorten. Ook is er weinig vergelijkingsmateriaal ter beschikking en is het aquarium van Jens Kallmeyer het
enige vergelijk wat ik heb. Jens doet dit nu ruim twee j aar met redelijk succes.
Gorgonen (Menella sp.) zien er goed gezond uit en reageren extreem heftig
op het voer. Dat doen ze binnen  10 minuten na het toedienen van het voer.
Ze staan nog steeds vrijwel 20 uur per dag open.
nove mber
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Scleronephthya :  vertoont  Xenia -achtig  gedrag  wat  groei  be-

treft  en groeit goed.  Deze  staat
ongeveer  15  uur  per  dag  open.
Dit  gebeurt  zeker  binnen  een
half uur  na  het  toedienen  van
voer.
Een soort die waarschijnlijk sterk
verwant  is  aan  Scleronephthtya
maar iets meer op een leder lijkt,
is  al  een keer verveld zoals  een
leder dat doet bij groei.
Neospongodes  sp.,  Lemnalia  en
Stereonephthtya  vertonen  geen
(voor  mij  te  constateren)  groei,
maar worden ook niet kleiner.
Dendronephthya :  Is  kleiner  ge-

Scl er on e pht hya s p.

worden, maar niet  alle kolonies in gelijke verhoudingen. Het verschilt van
standplaats en dus stroming heeft effect op dit koraal. Ook heeft dit koraal
poliepen afgestoten wat normaal is voor dit koraal om zich voort te planten.
Helaas zijn er geen “baby's” te zien op dit moment, ofze zijn te klein ofze
slaan niet aan. Ze staan echter 20 uur per dag vol opgeblazen en reageren
binnen 45 min. op het voer. Helaas heb ik maar één soort, en deze die ik heb,
heeft stekels aan de poliepen.
Naar aanleiding van de resultaten heb ik - tot zover - behoorlijk vertrouwen in
het houden van veel soorten, zeker de gorgonen en Scleronephthtya . Wat de
andere soorten betreft, moet ik het recept misschien wat aanpassen. Het volgende is veranderd in het recept: ik heb het water in de UltraPac mix vervangen voor Ultra Min S . Dus 1 liter voor 1 maand voer. Dit is een drastische
verhoging, maar de koralen kunnen geen voer genoeg krijgen mijns inziens.
Als ik de waterwaarden onder controle kan krijgen, zou ik de hoeveelheid
voer nog willen verhogen. Wat de reactor betreft deze is vrij onderhoudsgevoelig en moet naar mijn idee nog verder verbeterd worden. Er zitten nu 90
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graden b ochten in, deze zouden beter wat flauwer kunnen zodat de stroming
minder geremd wordt. Eventueel zou het pvc door transparante siliconenslang
vervangen kunnen worden zodat met een aantal keer flink knijpen de slang
schoon wordt. Ook heb ik op het internet een diepvriesvoederautomaat gezien
waar ik ooit eens wel mee wil experimenteren. Dit zal handig zijn tijdens perioden van afwezigheid en het voer kan nog beter over de dag verspreid worden.
Graag zou ik met meerdere dieren experimenteren, maar daar de verhuizing
dichterbij komt wacht ik daarmee tot de nieuwe b ak staat. Eén ding staat al
wel  vast.  De  afschuimer  produceert  nagenoeg  niks,  ongeveer  200  ml  per
week. Dit komt door het hoge vetgehalte in het voer. De afschuimer produceert  slechts  enkele uren per  dag. Dus  er zal iets van biologische filtratie
nodig  zijn.  Op  dit  moment  neig  ik  naar  een  refugium  (algenfilter). Voor
vragen en ofsuggesties naar aanleiding van dit b ericht, ben ik bereikbaar op
het Marineaquarium.nl Forum 
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VAoor
u gelezen
alzwe mt penis binnentijdens een
schoonheidsbehandeling

Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Een p ijnlijke beproeving van een Chinese m an toont ons h oe s ommige m ensen
op een verachtelijke wijze dieren m isbruiken voor h un eigen p lezier.

Het is al langer bekend dat sommige schoonheidscentra in binnen- en buitenland  vissen  gebruiken  voor
huidpelling  of voor  de  behandeling  van  huidziektes,
zoals  psoriasis.  Voor  die
doeleinden  worden  meestal
twee vissoorten gebruikt, namelijk  Garra  rufa  en  CyGarr a r uf a
prinion m acrostomum .
In China gaan ze blijkbaar nog een stap verder en b eloven sommige spa's een
ware verjongingskuur. Dit moet Zhang Nan, een 56-jarige man uit Honghu,
Hubei provincie, als muziek in de oren geklonken
hebben en dacht hij dat een duik in een lokale spa,
waarin alen rondzwommen, hem tien j aar j onger
zou maken. Spijtig genoeg genoot een van de alen
iets te veel van zijn gezelschap en zwom hij door
mans urinebuis naar de blaas. Dit maakte een abrupt einde aan zijn schoonheidsbehandeling en de
man moest  een  onvoorziene  stop maken in  een
ziekenhuis,  waar  de  dokters  drie  uren  nodig
hadden om de 15 cm lange aal te verwijderen.
De be wust e a al  i n ver gel ij ki n g met de chi r ur gi s ch e t an g di e
gebr ui kt wer d o m de a al  t e ver wij der en.
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Volgens Zhang lag hij gewoon
in  het  behandelingsbad  en
kon hij de alen voelen die aan
het  knabbelen waren  aan  de
dode  huid  van  zijn  lichaam.
Plots voelde hij echter een hevige  pijn  en  realiseerde  hij
zich dat een van die alen toch
iets  te  grondig  te  werk  ging
door  in  zijn  penis  te  zwemmen.  Hij  probeerde  de  aal
nog  tegen  te  houden  en  er   Vol wass en exe mpl a ar van de moer as a al .
terug uit te trekken, maar de
glibberige huid van de aal verhinderde dit en de aal verdween ten slotte volledig in de urinebuis.
Er restte de arme man niets anders dan zich naar het ziekenhuis te spoeden.
Volgend Jim Wang, de chirurg die de operatie uitvoerde, kon de aal dankzij
zijn gladde huid de plasbuis binnen zwemmen. De diameter van de urinebuis
is iets smaller dan deze van de (jonge) aal, maar dankzij zijn gladde lichaam
kon  de  aal  toch  gemakkelijk  de  plasbuis  binnen  geraken  en  doorzwemmen/kruipen naar de blaas. Geluk bij een ongeluk bleek het hier te gaan om een
stekelloze aal, namelijk de Aziatische moerasaal (Monopterus a lbus ) anders ...
Trouwens, het is niet de eerste keer dat een vis op een ongewone plaats terechtkomt. Een paar j aar terug ging een 14-jarige Indiase j ongen naar het ziekenhuis met klachten, zoals pijn en moeite bij het plassen waarbij de urine er
maar druppelsgewijze uit kwam. Toen de dokters vragen stelden, kwam de
jongen op de proppen met een interessant doch ongeloofwaardig verhaal. Tijdens het kuisen van zijn aquarium moest hij plots plassen. Blijkbaar kuist hij
zijn aquarium zeer grondig want, toen hij die plasdrang kreeg, hield hij een vis
in zijn handen. Kan geen kwaad, dacht hij en ging met de vis in de hand naar
het toilet. Tijdens het plassen vond de vis het blijkbaar welletjes en gleed hij
uit de hand van j ongen p ardoes op de penis en verdween in de urethra ( duur
woord voor plasbuis) met alle gevolgen van dien.
De dokters konden met wat moeite de inmiddels dode vis verwijderen. Het
bleek te gaan om een vis van zo'n 2 cm lang en 1,5 cm breed. Volgens Pracnove mber

– 1 6 –

Aquatr opi c a Kortrij k

Voor u gel ezen

tical Fishkeeping ging het hier waarschijnlijk om een kleine Betta

-soort.
Hm ... raar verhaal, hé. B en ik de enige die rare gedachten krijg bij het lezen
van zijn verhaal? De geneesheren die de j ongen behandelden hadden blijkbaar ook hun twijfels, want ze lieten hem achterafp sychiatrisch b egeleiden.
n. v. d. r. :  De p opul ai r e n aa m van Mon opt er us al bus,  Azi ati s ch e moer as a al i si et wat mi sl ei den d.  Deze
vi s i s i n de echt e zi n van h et woor d geen aal .  Al en beh or en t ot de or de An guil l i f or mes ( p al i n g achtigen)  t er wijl  de moer as a al  beh oort t ot de or de Syn br an chi f or mes ( ki eu ws pl eet al en) .  De Azi ati s ch e
moer as aal  k an zo' n 1 00 c m l en gt e ber ei k en,  ma ar wor dt ge woonl ij k ni et gr ot er dan 40 c m.  Zij n n at u url ij k h a bi t at l i gt i n Azi ë,  van I n di ë t ot Chi n a,  J ap an,  Mal ei si ë en I n d on esi ë.  Tegen woor di g i s hij
echt er ook t e vi n den i n i n de Ameri k aans e st at en Ha waï,  Fl ori da en Geor gi a,  wa ar hij  een bedr eigi n g vor mt voor de pl a ats el ij k e f au n a.

Br onn en:
htt p: //n e ws. ni n e ms n. c o m. au /worl d /8 3 02 3 71 /beaut y- bat h- eel -s wi ms- u p- mans- peni s
Asi an S wa mp E el  F act Sh eet:   htt p: //mass b ay. mi t. edu /s eaf ood /asi ans wa mpeel . pdf ( Toe g an g:  08
okt ober 2 01 1 )

Fr oes e, R.  an d D.  Paul y.  ( E ds. )  2 01 1 .  Fi s h B as e.  Worl d Wide Web el ectr oni c pu bl i c ati on.
 www.fi s h bas e. or g,  ver si on ( 08 /2 01 1 ) .

Vezh avent h an, G.  & R.  J eyar a man.  2 007: Un us u al  F or ei gn B ody I n Uri n ar y Bl ad der:  A Cas e R ep ort.  Th e I nt er n et J our n al  of Ur ol ogy.  2 007 Vol u me 4 Nu mber 2. 
htt p: //ti n yurl . c o m/vi s-i n- peni s ( Toe g an g:  08 okt ober 2 01 1 )
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De vijverin de winter
Iefde Laender, The Pond Library

Dit artikel is geschreven voor h et aankaarten van een aantal veel gemaakte
fouten die vooral beginnende vijverliefhebbers m aken tijdens de wintermaanden. Velen onder ons zullen h un vijver en de bewoners voor een eerste keer de
winter z ien ingaan en vaak g aan h ier fouten

g emaakt worden.

Sneeuw en ijs

Vissen kunnen zonder probleem een lange, koude winterperiode overleven
mits de vijver volledig ofgedeeltelijk ten minste 8 0 cm diep is. Voor koivijvers
gaat men liever nog een stap dieper: 150 cm ofmeer.
Wellicht  de  meest  gestelde  vraag:
Moet  ik  mijn  vissen  blijven  voederen? Vroeger zei men om niet meer
te voederen beneden  een watertemperatuur van  10- 12  ˚ C. Nu  is  men
meer geneigd de vissen te blijven voederen, zolang ze erom vragen.  Stop
absoluut met voederen van zodra de
watertemperatuur  de  6  ˚ C  bereikt.
Het idee hierachter is dat de vissen
zo  minder  lang  moeten  leven  op  hun  reserves.  Pas  zeker  de  hoeveelheid
voeder  aan in  functie van  de watertemperatuur.  Koihouders voederen  een
wintervoeder (wheat germ ofin schoon Nederlands tarwekiemen).
En filters in de winter moeten blijven draaien. Vele b eginners leggen hun filters stil en reinigen hem eens grondig om in het voorjaar weer te starten. U
hebt zonet één van de cruciaalste punten van uw vijverbiotoop teniet gedaan,
nove mber
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de  filter  zit  namelijk  vol
leven  (bacteriën).  Verwoest
de  maandenlange  opbouw
van  uw  bacteriekolonie  dus
niet door uw filter stil te leggen,  u  zult  uw  filter  hard
nodig  hebben  in  het  voorjaar, dan nog opstarten met
een  filter  is  haast  onmoge  B evr or en k oi
lijk. Wanneer er vriestemperaturen worden  opgemeten  moeten  alle  filters  zoveel  mogelijk  beschermd
worden tegen de koude zodat onder andere leidingen niet kunnen stukvriezen
maar ook voor de b acteriën is het heel b elangrijk.
Schakel skimmer en waterval uit. Een waterval zal het vijverwater in rechtstreeks contact brengen met de koude lucht en de kille stenen. Het water dat
wordt opgepompt uit de vijver zal hierdoor té sterk afgekoeld worden. O ok de
skimmer moet worden stil gelegd. D e skimmer gaat telkens het bovenste waterlaagje afzuigen en er is ook gevaar voor bevriezing aangezien het mondstuk
van de skimmer aan het wateroppervlak ligt.
Het is opletten voor bovengrondse filters (pompgevoede oeverfilters) die het
water niet onder waterniveau terug in de vijver brengen maar bovengronds (in
de meeste gevallen een waterval) ofmoeraszone. Als het even kan leiden we
dit water direct onder waterniveau terug de vijver in. D e planten in de moeraszone zijn toch in rust en vervullen geen functies meer uit, zeker wanneer we
de moeraszone in het najaar hebben opgeschoond en uitgedund. Filters die
bovenop de grond staan isoleren we goed.
Vorming van ijs en dichtvriezen van vijvers kan tot de grootste p aniek leiden
met als gevolg dat velen ondoordacht dit fenomeen proberen te verhelpen
met heel kwalijke gevolgen.
Een vijver die compleet dichtvriest, kan op zich geen kwaad, onze winters zijn
nu ook niet van de strengste waardoor de vijver niet al te lang zal dichtvriezen. Belangrijk is wel dat j e een gezonde en goed onderhouden vijver hebt.
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Als uw vijver op de b odem bedekt ligt met een centimeters dikke laag van rottende bladeren moet j e opletten. Schadelijke gassen kunnen immers niet ontsnappen door de ijslaag. Extra zuurstofwordt het b est voorzien in de filters
meer b epaald in het biologische filterdeel. Op die manier profiteren de bacteriën mee en de zuurstofaanmaak gebeurt buiten de vijver. Het is dan niet zo
erg dat een vijver volledig is dichtgevroren op voorwaarde dat de organische
belasting (bijv. bladeren op de bodem) tot een minimum b eperkt blijft.
Wanneer de vijver volledig is dichtgevroren kunt u het waterpeil laten zakken
zodat er een luchtlaag ontstaat tussen water en ijslaag. D eze luchtlaag zal als
isolator dienen, maar maakt het ook mogelijk dat eventueel gassen uit het
water kunnen ontsnappen. Met het laten zakken van het waterpeil voorkom j e
ook het aandikken van de ijslaag.
Er bestaan slechts maar een beperkt aantal goede methoden om een gat in
het ijs te maken. Een gat in het ijs kappen ofmet heet water overgieten doet u
best niet, dit zijn de twee meest dodelijke methodes voor uw vissen.
Hoe kan het dan wel? Preventiefwerken en voorkomen dat de vijver dichtvriest.
De beste en esthetisch mooiste methode om het vijverwater voor een deel ijsvrij
te houden zijn één ofmeerdere luchtstenen in de vijver hangen. De opborrelende bellen zullen niet alleen uw vijver op die plek ijsvrij houden, maar tevens
zullen de schadelijke gassen verdreven worden en zal zuurstofworden toegediend.  Er  zijn  nog  methoden,  zoals  isolatiemateriaal  en  andere  maar  de
luchtstenen hebben toch de aanbeveling omdat ze eigenlijk drie taken uitvoeren.
IJsvrij houden van vijverwater door middel van luchtbellen

Hoe kan j e nu veilig een gat in het ijs maken? Laat een ketel met water koken,
houdt deze vast en zet deze ketel op het ijs en laat het erdoor zakken. Giet in
geen geval heet water op het ijs. Dit brengt als het ware een schokgolfmee
voor uw vissen.
Sneeuw op het ijs zou kunnen zorgen voor een mooie isolatielaag maar toch
is het aan te b evelen om een deel van de sneeuw uiterst voorzichtig weg te ruimen. O ok al zijn de vissen en waterplanten in rust, een straaltje zonlicht in de
nove mber
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donkere winterperiode doet wonderen voor vitamine D-productie bij vissen.
Waterplanten en dan met name de ondergedoken (zuurstof)planten hebben
zonlicht nodig, ook al zal hun werking tijdens de winter op een heel laag niveau staan.
Een laatste en minder rechtstreekse fout die mensen soms maken zijn werkzaamheden aan de vijver ofin de nabije omgeving. B edenk dat uw vissen een
soort van winterslaap houden en met rust moeten gelaten worden. Storende
zaken doen hen geen deugd. Laat de vijver en de tuin voor wat het is tijdens
de winter. Het water is een goede geleider, ook van geluid. Werken in de nabijheid van de vijver veroorzaakt trillingen die de vissen zullen waarnemen.
Koi in de winter

Voor mensen met koi is de winterperiode altij d een bange periode. Hoewel koi
zich kan aanpassen aan watertemperaturen van 2 graden tot over de 30 graden
moet er extra aandacht besteed worden aan het overwinteren van koi. Koi hebben
het liever warmer dan kouder en ze hebben het zeker niet begrepen op temperatuurschommelingen van meer dan 3 graden per dag. Vaak zullen koihouders hun
koivijver dan ook overkappen met noppenfolie, polycarbonaatplaten, enz. ...
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VRhinogobius
is van dduosp
e maand
ilus ( Herre 1935)
Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Algemeen: Orde: perciformes (baarsachtigen)

Familie:

gobiidae

Onderfamilie:

gobionellinae

Synoniemen: Rhinogobius

wui, Ctenogobius wui, C. duospilus

Nederlandse

naam: witwanggobius
Voorkomen:  hun  leefgebied  ligt
 in  het  Zuid-Chinese  hoogland  (o.a.  regio
(1)
Guangxi), in New Territoiries , Hongkong en in Vietnam (o.a. in de rivier
Lô, provincie Quang Ninh). Daar zijn ze te vinden in kleine, zuurstofrijke
beken met een rotsachtige b odem. Vaak delen ze hun biotoop met de Chinese
danio (Tanichthys a lbonubes ).
Grootte:  het zijn vrij kleinblijvende vissen die maximaal zo'n 4,5 cm groot
worden.
Geslachtsonderscheid: de mannetjes zijn kleurrijker dan de vrouwtjes. De
kleine rode strepen onder de kieuwdeksels en de kleurrijker rugvinnen van de
mannetjes vormen  evenwel  het  belangrijkste  onderscheid  tussen  beide  geslachten. Bij gesloten kieuwdeksels is het wel soms moeilijk om het onderscheid te maken.
Bij het imponeren zetten de mannetjes hun kieuwdeksels open, waardoor die
rode strepen goed zichtbaar worden.
Gedrag: de witwanggobius is een b odemvis. Het zijn vredelievende vissen tegenover andere vissen, met dien verstande dat de mannetjes een territorium
vormen dat ze furieus verdedigen. Dit kan wel eens problematisch worden, indien ze gehouden worden met andere b odembewonende vissen. Zo is er een
geval bekend van een gobiusmannetje, dat in een aquarium bevolkt met o.a
nove mber
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Nanochromis 

transvestitus ,

zware  strijd  leverde  met  het
dwergcichlidenmannetje  om
het bezit van  de halve kokosnootschaal die door de dwergcichlide  gebruikt  werd  als
broedplaats. Daar  de  cichlide
van geen wijken wist, werden er hevige bekgevechten geleverd die bij beide
vissen leidde tot heel wat kwetsuren. Als j e echter rekening houdt met dit gedrag, dan kan j e ze wel goed samen met andere vissen houden, bijv. barbelen
en  kleine  karperachtigen.  Deze  moeten  evenwel minstens  even groot  zijn,
zodat ze niet in de b ek van de witwanggobius passen.
Bakinrichting: de bak wordt het best ingericht met zand als bodemgrond
waarop stenen, stenen platen en wortels gelegd worden. D eze kunnen dienst
doen als schuilplaatsen. De stenen platen moeten wel goed verankerd worden, daar de witwanggobius graag schuil- en broedplaatsen uitgraaft onder
zo'n platen.
Er moet ook een krachtige stroming aanwezig zijn. 
De temperatuur van het water is best eerder koel, zo'n 22  ˚ C lijkt me ideaal.
Verder stellen ze geen eisen aan de waterkwaliteit, met een neutrale pH en
een hardheid van 8 à 12  ˚ dH stellen ze zich al tevreden.
De b ak wordt b est b eplant, maar j e moet dan wel planten gebruiken die geen
hoge temperaturen vereisen en die een sterke stroming verdragen.
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Voedsel: zoals  alle Rhinogobius -soorten is  de witwanggobius  een vleeseter.
Het liefst eten ze levend voer, maar dat is zeker geen vereiste. Ze nemen ook
allerhande diepvriesvoer en zelfs droogvoer aan. Bij droogvoer moet men er
wel op letten dat het een hoog eiwitgehalte heeft.
Kweken: het enig probleem is het mannetje tot kweken aanzetten, maar eenmaal zover verloopt de rest vrij eenvoudig. Om het mannetje in stemming te
brengen kan men 's nachts de watertemperatuur wat laten zakken. Eenmaal
zover zal het mannetje zich de baltskleuren aanmeten. Het wordt dan bijna
zwart van kleur, terwijl de vinnen nog intenser van kleur worden. D e legrijpe
vrouwtjes worden eveneens iets donkerder van kleur.

Het mannetje begint eerst met het uitgraven van een hol onder een platte
steen. Als het broedhol klaar is, probeert het mannetje daarna een paarrijp
vrouwtje het hofte maken.
Daartoe  tovert  hij  allerlei
versierkunsten uit zijn hoed,
zoals het opblazen van zijn
keel, waardoor die prachtige
rode strepen goed zichtbaar
worden.  Is  het  hem  gelukt
een  vrouwtje  te  versieren,
dan verdwijnen b eide in het
hol. Het wijfje kleeft eieren
op  de  steen,  waarna  het
mannetje ze bevrucht. Eenmaal alle eieren afgelegd zijn, wordt de partner uit
het hol verdreven en bewaakt het mannetje het nest. Onbevruchte en beschimmelde eieren worden door hem uit het nest verwijderd. Naargelang de watertemperatuur duurt het uitkippen zo'n  10-18 dagen. Bij 24  ˚ C duurt het bijna
tien dagen. Hoe kouder het water hoe langer het uitkippen op zich laat wachten.
De larven leven de eerste dag op de b odem. Ze bezitten een vrij grote dooierzak, die hen de eerste drie dagen het b ewegen b elet. Na het verdwijnen van de
dooierzak kan men het j ongbroed voederen met Artemia-naupliën en/ofmicrowormen. Bij een goede voedering verloopt de opgroei vrij vlug. Naargelang
de temperatuur en het voedsel duurt de ontwikkeling tot een geslachtsrijpe vis
drie tot zes maanden.
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Zoet wat er

Opmerkingen: hun natuurlijk leefgebied is subtropisch, wat wil zeggen dat de
watertemperatuur niet echt hoog oploopt. In de winter is de luchttemperatuur
maar 15 ˚ C, soms daalt die zelfs tot onder de 10 ˚ C. Vandaar dat de witwanggobius een nogal breed temperatuurbereik heeft gaande van 10 tot 25  ˚ C.
Tijdens goede zomermaanden ( deze zomer dus niet) kunnen we deze vis dan
ook probleemloos buiten in een vijver houden. 
nvdr: 
1 )  Ne w Terri t ori es ( af gek ort NT of N. T. )
S a men met Hon gk on g I sl an d,  Ko wl oon en de 2 3 5 ( bij n a al l e ma al )  on be woon de eil an dj es vor men
Th e Ne w Terri t ori es Hon gk on g.
Ne w Terri t ori es i s een gebi ed d at l oopt van B ou n dar y Str eet ( de gr ens met Ko wl oon)  t ot aan de Chin es e gr ens en ma akt 8 6, 2 per cent ui t van Hon gk on g.  Er won en r ui m 3. 5 00. 000 mens en i n di e
2

str eek,  wa ar van meer d an de h el ft van h et gr on d op per vl akt e ( r ui m 975 k m )  best a at ui t pl att el an d.  I n
1 8 98 k wa m h et h el e gebi ed Hon gk on g on der h et be wi n d van Gr oot- Bri tt an ni ë,  maar op 1  j ul i  1 997
wer d h et offi ci eel  t er u g ge geven a an de Vol ksr epu bl i ek Chi n a. 
Het l an ds ch ap i s voor n a mel ij k ber g achti g ( de h oogst e ber g i s de Tai mo Sh an van 957 met er) ,  i n de
af gel egen gebi eden l even h on der den vogel s oort en,  zoal s zil verr ei ger s,  k ak et oes,  mai n a' s ( s pr eeu wachti ge,  zoal s de kui f mai n a,  Acri dot h er es cri st at ell us)  en pel i k an en. 

Br onn en:
B au er, J.  2 01 1 .  R hi n og obi us:  B e gegn u n gen der bes on der en Art.  Amazon as 7( 4) ,  Nr.  3 6:  2 2- 31
Bitt er, F.  2 006.  Ei n e Sü ß wass er- Z wer g gr u n del .  R hi n og obi us du os pil us ( Herr e,  1 93 5)  i st au ch mi t
kl ei n en Aqu ari en zufri eden.  Aqu ari sti k akt u el l ,  5 /2 006:  2 2- 2 5

Esch meyer, W. N.  & R.  Fri cke.  ( eds. )  Cat al og of Fi s h es el ectr oni c ver si on ( 1 4 J ul y 2 01 1 ) . 
htt p: //r es ear ch. c al ac a de my. or g /r es ear ch /i cht h yol ogy/c at al og /fi s h c at mai n. as p

Fr oes e, R.  an d D.  Paul y.  ( eds. )  2 01 1 .  Fi s h B as e.  Worl d Wide Web el ectr oni c pu bl i c ati on.
 www.fi s h bas e. or g,  ver si on ( 06/2 01 1 ) .

Härtl , M.  2 001 .  Di e Wei ß wan gen gr u n del .  Aqu ari sti k akt u el l ,  1 1 - 1 2 /2 001 :  5 6- 5 8
Ri ehl , R.  & H.  A.  B aensch.  1 990.  Aqu ari en Atl as B d.  3.  1 1 04 p.  Mer gus Verl a g Gmb H,  Mel l e
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8500 Kortrijk
 056/35. 39. 96
U w vij verzaak t e Wi el sbeke
 ( met bi nnenvij ver)
Kr okusstr aat 5 – 871 0 Wiel s beke
GS M:  0474/ 200 3 3 6
i nf o @ki nt ar o. be – www. ki nt ar o. be
Open op zat er dag van af 1 3 u.  t ot 1 7. 3 0 u.  ( april- okt ober)
of op afs pr aak tij dens de wi nt er maan den
Voor i eder e vij ver ver bou wi n g of ni eu w pr oj ect,
mail  of bel  ons ( s peci al it eit koi vij ver)

Voor u gel ezen

VNoor
u gelezen
aamnieuwe kikkersoort eert VUB
Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
(1)

De West-Ghats  regio (Indië) is een soort grot van Ali B aba, wat globale biodiversiteit en endemie b etreft. Regelmatig worden in deze regio nieuwe diersoorten  ontdekt. Neem nu bijv. kikkers. In  de periode van  2000 tot  2010
werden er bijna 4 0 nieuwe kikkers beschreven. Dit j aar kwamen er al zo'n 22
nieuwe soorten bij, wat maakt dat het aantal b eschreven kikkersoorten die in
de  West-Ghats  regio  voorkomen  op  157  komt.  Zo'n  85  percent  van  die
soorten komt enkel voor in deze regio.
In augustus beschreefZachariah et al. één Polypedates -soort en negen Raorchestes -soorten. S. D. Biju van de universiteit van Delhi (Indië) en wetenschappers  van  de  Bombay  Natural  History  Society,  Zoological  Survey  of
India en de Vrije Universiteit van Brussel (VUB) deden daar nog een schepje
bovenop. In het septembernummer van Zootaxa b eschreven ze twaalfnieuwe
nachtkikkers  van  het  geslacht  Nyctibatrachus .  De  twaalf nieuwe  soorten
werden  ontdekt  na  een  grondige  revisie  van  het  geslacht Nyctibatrachus .
Naast de nieuwe soorten werden er ook drie species herontdekt waarvan men
aannam dat ze al tientallen j aren geleden van de aardbodem verdwenen waren.
Nyctibatrachus sanctipalustris was

91 j aar geleden voor de laatste keer
door  wetenschappers  opgemerkt,
terwijl de andere twee herontdekkingen Nyctibatrachus kempholeyensis  en Nyctibatrachus sylvaticus
niet meer werden gespot sedert ze
75 j aar geleden ontdekt werden.
Nycti batr ach us ke mph ol eyensi s
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Ik ga jullie de namen van de nieuwe soorten b esparen, maar eentje verdient
toch wat nadere kennismaking, Nyctibatrachus vrijeuni . Door deze soort N.
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raat behaalden, de Vrije Universiteit van Brussel (VUB).
Sathyabhama Das Biju haalde in 2007 zijn doctoraat biologie met de thesis
“Frog systematics and conservation”. Ines van B ocxlaer b ehaalde onder begeleiding van S . D . Biju en Franky B ossuyt (prof. VUB) haar doctoraat in 2 010.
De VUB-nachtkikker wordt ongeveer  4,5  cm  lang.  Het  vrouwtje
legt haar  eieren  op rotsen boven
bergriviertjes.  Het  mannetje  bewaakt het legsel dag en nacht en
zorgt  ervoor  dat  ze  vochtig  blijven.  Als  de  larven  uit  het  ei
komen  vallen  ze  in  het  water.
Daarmee stopt meteen ook de ouderzorg, omdat de larven zich via speciale monddelen aan de rotsen kunnen
vasthechten en zich zo kunnen b eschutten t(2)egen mogelijke predatoren. (3)
Deze soort komt enkel voor in het primaire en secundaire regenwoud van
de West-Ghats aan de westkust van Zuid-Indië, langs de grens van de staten
Tamil Nadu en Waynad.
1 ) De West- Gh at s i s een 1 . 600 k m l an ge ber gk et en di e par al l el  met de west kust van I n di ë l oopt.  Het
2

h el e gebi ed o msl aat zo' n 1 8 0. 000 k m .  Dat i s i et s mi n der dan zes per cent van de t ot al e l an d opper vl akt e van I n di ë.  De West- Gh ats bevat meer d an derti g per cent van al l e pl ant en,  vi ss en,  vogel s,  zoog di er en en h er pet of au n a ( a mfi bi eën en r epti el en)  di e I n di ë rij ki s.  Vel e s oort en zij n en demi s ch,  zoal s de nil gi ri t h ar gei t ( Nil gi ritr agus hyl ocri us)  en de wan der oe,  ook gek en d al s
b aar da a p of l eeu wenst a art mak a ak ( Mac ac a sil enus) .  Van de vi ss en en a mfi bi eën di e i n I n di ë
voor k o men zij n r es pecti evel ij k 5 0 en 67 per cent en k el  t e vi n deni n deze r egi o.  On geveer 3 0 percent van h et t ot a al  aant al  Azi ati s ch e ol i f ant en ( El e ph as maxi mus)  en 1 7 per cent van ' s wer el ds tijger p opul ati e ( Pant h er a ti gri s)  vi n den even eens h u n t h ui s i n deze str eek.
 Nog een op mer ki n g i n ver ban d met de ol i f ant.  De ol i f ant di e i n I n di ë voor k o mt i s een on der s oort
van de Azi ati s ch e ol i f ant,  n a mel ij k El e ph as maxi mus i n di cus.
2)  Pri mai r r e gen wou d i s een wou d dat n og ni et ont g on n en wer d.
3)  Secu n d ai r r e gen wou d i s een wou d wa ar mens en zij n g a an k a p pen.  Door deze i n gr eep zij n er
veel  mi n der di er- en pl ant ens oort en t e vi n den.
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Br onn en:
Abr ah a m, R.  2 01 1 .  Mor e Fr og B ou nti es fr o m I n di a' s Peni ns ul ar Mou nt ai ns.  Fr ogl og 98:  1 9- 21
Di n es h, K. P. , C.  Radh akri s hn an, K. V. Gur ur aj a, K.  Deuti & G. K.  Bh att a.  2 01 1 .  A Ch eckl i st of
Amphi bi a of I n di a,  U p dat ed til l  J u n e 2 01 1  ( Onl i n e Ver si on) . 
htt p: //zsi . g ov. i n /ch eckl i st /Amphi bi a_fi n al . pdf

Venu pal , P.  2 01 1 ,  Sept.  1 5.  Twel ve n e wfr og s peci es f ou n d i n West er n Gh ats.  Th e Hi n du.  Ver kr e gen
op 1 8,  s ept e mber,  2 01 1  van htt p: //www.t h ehi n du. c o m.

Zach ari ah, A. , Di n es h, K. P. , Radh akri shn an, C. , Ku nhi kri shn an, E. , J af er Pal ot, M.  & Vi shnu das,
C. K.  ( 2 01 1 )  A n e w s peci es of P ol yped at es Ts ch u di  ( Amphi bi a:  An ur a:  R h ac oph ori dae)  fr o m s out h er n West er n Gh ats,  Ker al a,  I n di a.  Bi os yst e mati c a,  5( 1 ) :  49- 5 3

Zach ari ah, A. , Di n es h, K. P. , Ku nhi kri s hn an, E. , Das, S. , Raj u, D.  V., Radh akri shn an, C. , J af er Pal ot, M.  & Kal es h, S.  ( 2 01 1 )  Ni n e n e w s peci es of fr ogs of t h e gen us R a or ch est es ( Amphi bi a:  Anur a:  R h ac oph ori d ae)  fr o m s out h er n West er n Gh at s,  I n di a.  Bi os yst e mati c a,  5( 1 ) :  2 5- 48
Li n ks:
Nycti batr ach us j og
R echts:
Nycti batr ach us gavi

Mac ac a sil enus
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Lachhoekje
Een man heeft een nieuwe Mercedes gekocht en gaat op een mooie zomeravond even
lekker een stuk rijden . .. Het dak eraf, de wind glijdt  door zijn haar en hij besluit eens
te kijken hoe hard zijn wagen nou eigenlijk kan.
Net als de kilometerteller een respectabele 180 km/u aangeeft, ziet hij in zijn spiegel 2
blauwe zwaailichten ... “Met geen mogelijkheid dat ze een Mercedes kunnen bijhouden,” denkt hij nog en trapt de bolide nog harder op zijn staart. Pijlsnel vliegt hij over
de weg: 190, 200, 230 zelfs, maar ... de politie zit nog steeds vlak achter hem. “Waar
ben ik godsnaam mee bezig?” denkt hij en hij gaat naar de kant van de weg.
De agent loopt naar hem toe, pakt zijn rijbewijs zonder ook maar iets
te zeggen, bekijkt zijn rijbewijs en auto aandachtig.
Ineens zegt hij: “Ik heb een lange zware dag achter de rug en jij
bent echt de laatste die ik aan de kant zet vandaag. Ik heb geen
zin in nog méér papierwerk dus als j e me een zéér goed ( !!!) excuus kan geven,  eentje die ik ook nog nooit eerder heb gehoord
waarom j e zo scheurde over de weg, dan laat ik j e gaan!”
“Afgelopen week is mijn vrouw ervandoor gegaan met een politieagent,” zegt de man,
“en ik was bang dat j e haar terug wilde geven!” Waarop de agent zegt: “Een prettige
avond nog ...”
't huuske=wc 
Moeder was druk in de keuke toeng ze inies kèihard riep: “Vader, godis
baute noar  't huuske en mokt die zitplank is.” Vader roept trug: “Dor
is toch niks mis me 't scheithuis.” dan  moeder wer: “Tis wel waor
jong, mokket nei mor in orde.” Dus vader wer noar baute
noar 't weecee, bekeket is en roept wer trug: “Mengs, der is
echt hielemaol niks misme.” Moder roept wer trug: “Nou,
stekt  auwe  kop mor is in  't  schietgat.”  Kekt goe rond  en
roept: “Mengs, in da gat is oek niks mis.” Moeder roept wer:
“Nou den kommer mor trug out me  aowe kop." Vader wil
zeine kop out  't gat  omhoog trekke  en roept den beangstigend: “Moeder, helpt mei is, want het hor van miene b oard zit vast in een spleet van
de plank!” Waoroep moeder rupt: “Doe farrem zier he!” 
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Uit nodi gi ng

V
ij
vers
doorheen
d
e
seizoenen
Uitnodigingbijeenko mst vijvers, vrijdag25 nove mber
Nu de herfst gestart is en straks de winter zijn tanden in onze vijvers zal
zetten, is het altijd leuk om eens terug te kijken naar onze vijver. Freddy
Haerens zal uit zijn vijverfotoarchiefeen overzicht brengen wat betreft
de planten in de vijver. 
Wat zeker aan bod zal komen:
Welk  onderhoud  en wanneer moet wat gebeuren in ofrond j e vijver?  In het voorjaar ofstraks?
Wat moet ofwat kan  vermeerderd ofgesnoeid worden? 
Welke  voorzorgen  en  maatregelen  moeten  genomen  worden  in
welk seizoen?
De koningin van de vijverplanten, de waterlelie, krijgt speciale aandacht.
Het wordt dus een avond die interessant zal zijn voor de vele vijverliefhebbers die plannen hebben om hun vijver in 2012 er beter te laten uitzien dan in 201 1 ! Ofis bijgaande nieuwe stijl, een strakke moderne vijver, zonder problemen, iets voor u?

A
A
A
A

Op de Aqua Terra D agen kregen we de meeste vragen over vijvers, zowel
de koi- als de tuinvijver kennen de nodige problemen. Het viel ons duidelijk op dat de kennis rond plantennamen op een laag pitje staat bij de
vijverliefhebber. 
Wanneer? Vrijdag 25 november
Waar? In ons lokaal D e Klokke
Warm aanbevolen!
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