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Redacti oneel

Gerrit Plovie, contactpersoon zoetwater
Wereld in beweging

De winter verlaat stilletjes het land. Hij heeft duidelijk en voelbaar zijn sporen nagelaten. Maar er zijn
lichtpuntjes waar we elk j aar naar uitkijken en j a dat
gebeurt in maart.
Al miljoenen j aren geschiedt het wonder van de seizoenen.  Meer  licht  en  wat  hogere  temperaturen
zetten planten en dieren in een hogere versnelling.
De tuin wordt weer groener en in en rond de vijver is
er ook al wat b eweging. D e vissen zijn al wat beweeglijker en hebben ook al
trek in een beetje droogvoer. De leliebladeren hebben het hard te verduren
gehad en toch begint de Kaapse lelie in de diepte zijn eerste bloemknoppen te
ontwikkelen.
Ook wij krijgen weer de goesting om van alles en nog wat te doen. D e plannen
die we gesmeed hebben in de winter zijn nu klaar om uitgevoerd te worden.
Het uitbouwen van een systeem voor het houden en kweken van vissen met
daarbij de observatie en het fotograferen van parende vissen is een tijdrovende
bezigheid. Thierry zal ons begin april laten zien wat hij zoal heeft uitgespookt
deze winter. nvdr: Opgepast de vergadering is verzet naar vrijdag 6 april.
Het is lang geleden dat wij nog eens een killi-avond mochten aankondigen.
Heel  toepasselijk  worden  deze  ook  seizoenvissen  genoemd  omdat  zij  gedoemd zijn te sterven tijdens het droge seizoen in de uitgedroogde poelen en
rivieren. Weeral geen genade van moeder natuur, maar zo zit het nu eenmaal
in elkaar. Gelukkig is voor deze vissen binnen de aquaristiek een b eter leven
weggelegd, hun leeftijd wordt verschillende seizoenen verlengd.
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Met dank overgenomen uit AZAC 201 1-30
Behalve de g angbare n aam z eegrasvijlvis kom je
 voor Acreichthys tomentosus
ook n amen a ls g evlekte b orstelstaartvijlvis t egen ( Patzner &
 M
 oosleitner, 1999),
die waarschijnlijk van de Engelse naam bristle-tailed f
 ilefish wordt afgeleid
(Allen e t a l 2 003) ofo ok n amen a ls Tangfeilenfisch (Thaler, 2 000) ofgroene
vijlvis. D
 e v ele g ewone n amen d oen h et a l v ermoeden: Acreichtthys tomentosus
komt in verschillende kleuren voor, die variëren naargelang de gemoedstoestand. I k ben tot op de dag van vandaag n iet z eker welke kleur de eigenlijke lichaamskleur is.  Acreichthys tomentosus toont verschillende lichaamskleuren,
afhankelijk van de situatie. Dat h eeft ertoe geleid, dat m en m eende m et verschillende s oorten te doen te h ebben.

Het geslachtAcreichthys

werd door Fraser-Brunner in 1941 (Taylor & Lange,
1982) in eerste instantie als subgenus van het geslacht Pervagor

beschreven,
waarin in die tijd alleen maar de soortAcreichthys


o
ndergebracht
tomentosus
was. In  1977 legde Hutchins (in Tyler & Lange,  1982) het zelfstandige geslacht Acreichthys

vast in de familie  monacanthidae.
Momenteel omvat het geslacht Acreichthys

drie soorten: Acreichthys

h ajam
(Bleeker  1852), Acreichthys

(Popta

1900)
en

radiatus
Acreichthys tomentosus
(Linnaeus  1758).  Acreichthys  hajam
wordt echter niet door alle deskundigen
als zelfstandige soort geaccepteerd (Hutchins' schriftelijke mededeling 2005).
Acreichthys tomentosus komt in het hele

Zuidoost-Aziatische  gebied  voor,  ten
oosten  van  Afrika  tot  Fidschi,  ten
noorden noordelijk tot de Riukiu-eilanden,  zuidelijk  tot  New  South  Wales
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(Australië).  Verder  is  deze  aangetoond  in  Tonga. Acreichthys  radiatus  is
echter in de West-Pacific gevestigd, o .a. bij de Riukiu-eilanden, de Filippijnen,
Indonesië, Australië en Nieuw-Caledonië. D e soort is ook waargenomen voor
Papoea Nieuw-Guinea.
Volgens Tyler & Lange ( 1982) is Acreichthys

tomentosus duidelijk te identificeren  door  een bleke  ofkrijtwitte band,  die  over  de lichaamszijden loopt.
Maar in het aquarium bij de handelaar is de bij Acreichthys

tomentosus genoemde witte band vaak niet te zien. Door Tyler & Lange ( 1982) wordt de
waterdiepte, waarin de zeegrasvijlvis Acreichthys

tomentosus voorkomt en die
8 tot 9 cm lang kan worden op 3 meter aangegeven. Hier leeft de soort op
zandvlaktes in de zeegrasvelden in de buurt van strand en modderzones met
bladeren en takken.
Verzorging

De verzorging van Acreichthys

tomentosus in onze rifaquaria is zeer eenvoudig. Dit geldt voor zowel de voedselopnamen als voor de gevoeligheid voor
ziektes. Ik heb ervaren, dat het beslist mogelijk is twee exemplaren van deze
soort te verzorgen; in het bijzonder als ze van verschillende grootte zijn.
De dieren hebben talrijke schuilplaatsen nodig, zodat ze elkaar uit de weg
kunnen gaan. In mijn aquaria werd ( als woonplaats) aan sterk vertakte lederkoralen (Cladiella sp. en Sinularia

sp.) de voorkeur gegeven. Steenkoralen en
koralen die qua vorm eerder compact zijn zoals bijvoorbeeld Sarcophyton

sp.
waren weinig in trek. De voedselopname zorgde voor absoluut geen problemen. Naast het verplichte diepvriesvoer werd vooral granulaat gretig gegeten.
Ook als vlokken verstrekte Spirulina gold bij A.
 tomentosus als lekkernij. 
Daarnaast viel waar te nemen, dat
koralen uit de familie der xeniidae
werden gegeten. Thaler (2000) beschrijft  dat  ook  kokerwormen  en
steenkoralen  met  een  dunne  huid,
bijvoorbeeld  uit  de  familie  trachyphyllidae ,  niet versmaad werden.  Laatstgenoemde  waarneming
kan ik niet bevestigen.
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De zeegrasvijlvis behoort zeker niet tot de kleurrijkste vissen. Weliswaar verwisselt hij dikwijls van kleur, maar opvallende kleuren mist hij. Omdat het om
een vis gaat, die enkele koraalgroepen voor voedsel aanziet, vraagt u zich wellicht af: vanwaar de interesse in deze soort?
De oorzaak ligt daarin, dat Acreichthys

tomentosus glasrozen (Aiptasia sp.)
eet. Dit doet hij met een toewijding, die ver van die van Chelmon

rostratus of
cf.

afligt.
Aan
de
garnalen
kan
het
zeker
ook liggen
Lysmata wurdemanni
omdat men nooit precies zeggen kan ofwerkelijk de goede garnaal werd gekocht. Om nu te verwachten dat alle glasrozen opgeruimd zouden worden,
zou  al te  optimistisch  zijn.  Op verborgen plaatsen  die  door vijlvissen niet
kunnen worden b ereikt, kunnen zich altijd nog glasrozen ophouden. 
Nadat (vanwege een verhuizing) de tot dan toe verzorgdeA creichthys aan een
bevriende aquarist waren gegeven (het nieuwe aquarium is kleiner dan het oude),  duurde het  echt niet lang  of de  eerste glasrozen  staken hun tentakelkronen uit de oude verplaatste stenen, wat er uiteindelijk toe leidde, dat ik ten
langen leste drie maanden terug twee nieuwe zeegrasvijlvissen in het aquarium  zette.  De  gehoopte  vergaande  vernietiging  van  de  glasrozen  volgde
binnen korte tijd.
Ook wordt Acreichthys


tomentosus aanbevolen voor de bestrijding van Anemonia cf. manjano . Ikzelfkan daarover geen informatie geven, omdat mijn
brandanemonen al voor de koop vanAcreichthys


tomentosus door Chaetodon

v
ernietigd

w
aren.

H
ebbinghaus

(
2004)

k
on

d
it

g
ewenste
eetgedrag
xanthurus
niet waarnemen, zodat het de vraag blijft ofalleAcreichthys

tomentosus vuuranemonen van de soort Anemonia

cf.


e
ten.
 manjano
Bij de eerdere exemplaren waren geen ongewone gedragingen waar te nemen.
lk geloofnochtans niet dat het om een p aartje ging omdat de dieren die ongeveer even groot waren elkaar steeds uit de weg gingen. Tyler & Lange ( 1982)
geven als onderscheidingscriterium de b orstels bij de staarwortel aan. Bij het
bereiken  van  de  geslachtsrijpheid  bij  de  mannetjes  onwikkelden  zich  verlengde borstels (stekels) op genoemde plaats. Hoe ouder de mannetjes worden, des te meer neemt de lengte van de borstels toe. D eze soort is inmiddels
succesvol nagekweekt.
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Voor u gel ezen

Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk

Het voorbije j aar h ebben wetenschappers
van de  California A cademy ofSciences,
bijgestaan  door  meer  dan  twintig  Filipijnse c ollega's e en g rootschalige e xpeditie
opgezet om de biodiversiteit van de Filipijnen in kaart te brengen. Gedurende 42
dagen h ebben z e o p L uzon, h et g rootste e iland van de Filipijnse archipel, zowel h et
land- a ls h et zeeleven onder de loep g enomen, gaande van de hoogste top van de
bergen tot h et diepste p unt van de omringende zee. Hiervoor moesten ze  talrijke
beproevingen d oorstaan. Overal lagen – a l
dan niet giftige – dieren, zoals bloedzuigers, koraalduivels, z weepschorpioenen en
talrijke  andere  bijtende  en  stekende
dieren op vinkenslag om h et leven van de
onderzoekers  zo  onaangenaam  mogelijk  te  maken. Het  bereikte  resultaat
zorgde er echter voor dat deze ontberingen toch g een m aat voor n iets waren.

In die 42 dagen hebben ze meer dan 3 00 soorten ontdekt, die naar alle waarschijnlijkheid nieuw zijn voor de wetenschap. Onder de vondsten waren tientallen nieuwe insecten en spinnen, meer dan 50 kleurrijke zeeslakken en een
aantal gepantserde diepzeekoralen. Het bijzondere aan die koralen is dat ze
zich beschermen tegen koraaletende vissen door grote stekelige platen.
Verder vonden ze een zingende cicade die een geluid maakt dat sterk doet
denken  aan  het  geluid  van  een  menselijke  lach.  Tot  de  ontdekkingen  be– 6 –
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hoorden  ook  een  zeester  die
zich uitsluitend voedt met gezonken drijfhout, sierlijke zeeveren,  bizar  gevormde  zeeegels,  een  garnalen  etende
zwelhaai,  enz.  Ter  bescherming tegen hun natuurlijke vijanden,  zoals  zeehonden  en
grotere  haaien,  kunnen  zwel-   P a artj e z wel h aai en 
haaien  door  water  in  hun
maag te pompen zich laten opzwellen tot bijna dubbele grootte.

Vele van de nieuwe soorten zijn pas nu ontdekt, omdat ze vroeger door hun
geringe omvang over het hoofd werden gezien. Zo werden er dwergcelspinnen, zeeslakken  en  zeepokken  ontdekt  die  slechts  enkele millimeter groot
zijn.  Andere  soorten  ontsnapten  aan  ontdekking,  omdat  ze  op  plaatsen
leefden die voorheen zeer zelden ofnooit bezocht werden door mensen: zo
bijv. een slangenaal die op de bodem van de oceaan leeft en een primitieve
plant uit de familie  selaginellaceae (primitieve mossenfamilie) die voorkomt op de gevaarlijke steile hellingen van Mount Isarog.
Volgens Dr. Terence Gosliner, decaan van Science and Research C ollections
van de California Academy ofScience en tevens leider van de expeditie zijn
de Filipijnen een van de belangrijkste gebieden voor diversiteit en bedreigd
leven op aarde.
De komende maanden zullen de wetenschappers hun handen meer dan vol
hebben met het op naam brengen van de specimens die ze gedurende de expeditie verzameld hebben.
Br on n e n:



I nfl at a bl e s h ar k a mon g 3 00 n e w s peci es di s c over ed i n P hil i p pi n es
htt p: //www.l i ves ci en ce. c o m/1 4778-s peci es- phil i p pi n es-s h ar ks- c or al s. ht ml
Cal i f or ni a Ac a de my of Sci en ces ( 2 01 1 ,  J u n e 2 6) .  Mor e t h an 3 00 n e w s peci es di s c over ed i n t h e P hil i p pi n es.  Sci en ce Dail y.  R etri eved J ul y 1 2,  2 01 1 ,  fr o m htt p: //www.s ci en ced ail y. c o m/r el eas es /2 01 1 /06/1 1 06241 3 002 3. ht m
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Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Paul opent de vergadering en schetst de waarde en de verdiensten van Gilbert
Lapere, onze coördinator van de vijvers die op 2 0 januari

overleed.
Met e en m
 inuut s tilte z ijn we e ven bij h em, h ij d ie e r o ok op s tond d at d e e erste
vergadering v an h et n ieuwe s eizoen e en v ergadering was w
 aar i edereen z ijn v erhaal kwijt kon. Het vijverseizoen begint zonder Gilbert, m aar h ij zal wel n ooit
uit onze g edachten z ijn.
Rik belooft die m ooie traditie van ‘vragen s taat vrij ' verder te zetten en samen
met P
 ascal en D
 idier z ullen z e de g eest van de vijvervriendschap, die Gilbert a ltijd n astreefde, in de toekomst behouden.

Rik start de vergadering en merkt op dat zijn vijver gedurende de  14-daagse
vriesperiode van voorbije winter behoorlijk wat water kwijt is. Dat klopt en
dat is nog door anderen waargenomen. Het fenomeen van ‘vriesdrogen' is b ekend en de dames onder de aanwezigen kennen dit verschijnsel ook en maken
daar (soms) dankbaar gebruik van om de was te drogen. Na een halve dag
buitenhangen in de vrieskou is de was kurkdroog!
Geert heeft een vijver die gedeeltelijk rond zijn woning is aangelegd en om
alles in toom te houden vergt het heel wat werk.

Charle heeft meer oog voor zijn aquarium dan voor zijn vijver die wel een heel
ongewone afmeting heeft.

Paul heeft twee vijvers  en zelfs zijn  ommuurde vijver is  dichtgevroren. Hij
merkt bij beide vijvers een totale verscheidenheid op. Het is zo erg dat bepaalde planten in de ene vijver wel en in de andere niet groeien. D e twee vijvers liggen geen 20 meter van elkaar. 
maart 201 2
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Iemand merkte op dat in zijn kleine vijver dit j aar duidelijk te zien was dat het
ijs naar boven stuwt als de wanden enigszins conisch naar buiten zijn afgewerkt.
De stevige vorst ( 14 dagen aan één stuk en 's nachts tot min  12) was ongewoon. De beste oplossing om bij ondiepe vijvers de vissen van bevriezen te
behoeden is de afkoeling van de vijver verminderen. Verder in dit clubblad
wordt de ideale manier nog even in detail b esproken.
Sommige  koiliefhebbers  filteren  hun water verder tijdens  de vorstperiode.
Dat is dan wel ideaal voor de filter (blijft in actieve werking) maar de temperatuur van het vijverwater blijft dalen. Metingen waren er van + 0,8  ˚ C en +
1,2 ˚ C en dat b eneden in de vijver. In een b evroren vijver met stilstaand water
zal de grondtemperatuur altijd zijn warmte kunnen afgeven aan de vijver en
zal de temperatuur zelden b eneden de + 4  ˚ C zakken. Is die vijver dan voorzien van een luchtkussen als isolatie dan zit j e wel goed!
Waarom  bevriest  bewegend  water  niet?  Vraag  waarop  niemand  een  begrijpelijk antwoord wist. Dus werk voor onze hoofdredacteur die verder in dat
clubblad de nodige opzoekingen gedaan heeft. 
Hans heeft ervaringen met brulkikkers en elke winter is hij er enkele kwijt!
Franky heeft ervaringen met het gebruik van harsen om nitraat uit vijverwater
te halen. Let  op  als  er te weinig nitraat  aanwezig is,  dan zullen  de vijverplanten het eveneens laten afweten. D at is ook zo met een aquarium!
Patrick is een echte liefhebber van de steur. Is de vijver groot genoeg, dan
kunnen er meerdere exemplaren in gedijen. Ze kuisen de grond en de wanden
zeer regelmatig. D e diamantsteur is de meest gekende en
mooiste steur, maar is enkel
geschikt voor grote vijvers.

R ussi s ch e of di a mantst eur

( Aci pens er gu el denst aedtii )
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Eddy merkt op dat zijn vijver in de winter een aantrekkingpool is voor vogels. 
Jan is dan b ezig met van de nood een deugd te maken D e vijver bij zijn zoon
wordt dichtgegooid en de vele soorten waterlelies mogen niet verloren gaan.
Je kunt bij Jan altijd terecht om één ofandere soort te verkrijgen. Zijn ervaringen met de koningin van de vijverplanten is dan ook een onderwerp die
later op het j aar nog aan bod zal komen. Rik en Jan zijn naar het Mekka van
de waterlelies geweest ... maar dat is voor juni.

Didier  sukkelt met  een lek in  zijn vijver  en  deze  zomer  zijn  er  dus grote
werken voorzien ...
De zonnepanelen op het dak van het tuinhuis bij Franky zorgen ervoor dat de
energiekosten van elektrische pompen van zijn koivijver betaalbaar blijven. Dit
jaar komt Frankynog vertellen over de opbouwen over zijn ervaringen.
Iemand vroeg zich afofde fameuze omegavis ook geen koi is? Neen, het betreft
hier de omegabaars, een vissoort die rijk is aan omega3-vetzuren – vandaar zijn
naam – die door de KU Leuven ontwikkeld werd. De vraag naar vis blijft stijgen,
maar de zeeën geraken stilaan overbevist. Daarom zoekt de KU Leuven naar
een oplossing. En die denken ze gevonden te hebben in de omegabaars. Het is
een makkelijk te kweken vissoort met een lage ecologische voetafdruk. Binnen
een paar j aar hopen de onderzoekers deze vis in de winkel te krijgen. 
Eigenlijk is het een Australische j adebaars, ook b ekend als de ‘Barcoo grunter'  (nvdr:  Scortum  barcoo ,  familie:  terapontidae oftijgerbaarzen). Hij wordt
al gekweekt in Australië, Maleisië,
China en Zuid-Oost Azië. Het is
een  omnivoor, wat  natuurlijk  een
groot  voordeel  is  voor  aquacultuur,
want zo kan men vermijden de vis te voeren
met andere vis, visolie ofvismeel. Hij verdraagt watertemperaturen van 14 tot
40  ˚ C en hij kan tegen brak water.
Tot slot had Luc - ook ergens in Maleisië ofwas het in het zonnige zuiden? kennis gemaakt met vijvervissen die in een welzijnscentrum  gebruikt worden
om huidschilfers op te peuzelen. Een speciale soort die ook bij ons gekweekt
maart 201 2
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wordt, maar als verslaggever was ik wel de draad kwijt na al die straffe verhalen! Luc twijfelde ofhij dit gezien had in een welzijnscentrum ofin een exotisch massagesalon ... euh ...
Rik kon gelukkig alle enthousiaste verhalen op tijd stoppen want het was tijd
om  af te  sluiten.  Tijd  om  de  vijverliefhebbers  er  op  attent  te  maken  dat
Dokter Greta van de Sompel in april komt vertellen over de preventie en de
verzorging van koivissen!
Bedankt R ik, m
 et o ndersteuning v an P ascal e n D
 idier, v oor d eze e erste v ijverbijeenkomst. 

nvdr: 
Zoals iedereen toch zou moeten weten en zeer zeker deze winter heeft kunnen
waarnemen, b evriest stromend water eveneens. Tijdens de laatste dagen van de
koudegolfwas de Leie 's morgens vroeg dichtgevroren. Wie herinnert zich niet
de beelden van de totaal dicht gevroren D onau in Servië, Bulgarije, Kroatië en
Roemenië, waardoor de scheepsvaart volledig stil lag? De oudere leden zullen
zich  ongetwijfeld  de  strenge winter van  1963  herinneren.  Toen was  zelfs  de
Noordzee voor de kust van Nederland en België deels bevroren. Met andere
woorden stromend water kan evengoed bevriezen als stilstaand water.

De vraag is in feite verkeerd gesteld en zou als volgt moeten luiden:
waarom bevriest stromend water trager dan stilstaand water?


Het antwoord hierop is inderdaad niet zo simpel. Tal van factoren spelen een
rol. Om te bevriezen geeft water energie afaan de koudere omgeving door geleiding (door contact met koudere vaste stoffen), door convectie (door contact
met koudere vloeistoffen ofgassen) ofdoor straling (in een koudere omgeving).
Het water begint te b evriezen van zodra het afgekoeld is tot het stolpunt van water. Het vriespunt en kookpunt ligt voor zuiver water en bij een normale luchtdruk op 0 ˚ C en 100  ˚ C. Hoe hoger de druk hoe lager het vriespunt zal liggen.
Het kookpunt ligt bij lagere druk lager. Dit wil bv. zeggen dat, als men patatjes
kookt op de top van de Everest, deze nooit gaar zullen worden.
Verder heeft water zijn hoogste dichtheid (lees zwaarder) bij 4 ˚ C. Water kouder
dan 4  ˚ C is lichter en zal dus in stilstaand water op de zwaardere laag drijven.
IJs is zelfs nog zo'n  10 percent lichter. Dit alles maakt dat in stilstaand water,
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zelfs al na een nacht vriezen, er een flinterdun ijslaagje op het water verschijnt.
In stromend water, zoals een rivier, gaat deze vlieger niet op, omdat warmer
water het kouder water kan vervangen ofermee vermengd wordt ofdoordat het
koudere water in  contact  komt met warmere  oppervlaktes waardoor het bevriezen vertraagd wordt. Vooraleer stromend water b evriest, moet de complete
watermassa de 0  ˚ C b ereikt hebben. Maar eens het vriespunt b ereikt is er geen
houden meer aan en kan zelfs een waterval b evriezen. 

   Cu cu mber f al l s,
   Ohi oph yl e St at e P ar k,  Pen ns yl vani a,  U S A
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Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
De goedkoopste en beste methode om j e vijvervissen te beschermen tegen
harde vorst in de winter is deze waarbij j e na één dag stevige vorst j e een gat
maakt in het ijs. 
Maak dat gat net zo groot dat j e er een dompelpomp in kan laten zakken.
Zuig er  5 cm water uit en haal de pomp eruit. Nu op zoek gaan naar een
stevig stuk isomo ofpolyurethaan en een steen om dat gat afte dichten. D e
lucht ( 5 cm) is de ideale isolator. Na elke 5 dagen de isolatie eens wegnemen
(kwartiertje is voldoende). Zo kunnen de gassen die ontstaan in het lager geleden slib ofafval ontsnappen en dus kan uw vijver ‘verluchten'. Het is bekend
dat vissen in de winter soms sterven door zuurstofgebrek wegens het feit dat
door de verdere afbraak van bodemmateriaal de zuurstofopgenomen wordt
door het verrottingsproces. Die gassen die daardoor ontstaan zijn giftig en
kunnen de vissen vergiftigen. In een gesloten vijver kan immers dat gas niet
ontsnappen. Zoiets gebeurt niet in een koivijver omdat er daar bij normaal
onderhoud geen slip ofafval aanwezig is. 
Nog een voordeel van die techniek is dat de temperatuur van het water altijd
deze van de b odem is en dat is op een diepte van 80 cm nooit negatief!
In het verleden gebruikte men stro die in het ijs werd geplaatst en dat werkt
ook goed, maar een isomoplaatje is zoveel mooier en praktischer. Als dan,
zoals dit j aar, een laagje sneeuw de vijver b edekt, is dat een veilige en mooie
afdekking voor j e dierbare vijvervissen.
HEET VAN DE MAAND
De al ge mene bij eenko mst di e voorzi en was op 30 maart
i s wegens o mst andi gheden ver pl aatst naar 6 april.
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Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Algemeen: Orde:  characiformes (karperzalmachtigen)

Familie:

distichodontidae
Voorkomen: wordt gevonden in Kameroen, Nigeria, Gabon en in b eide C ongo's, waar ze zich meestal ophouden in regenwoudbekkens en kleine stromen.
Geslachtsonderscheid:  bij  volwassen  vissen  is  het  gemakkelijk  om  beide
seksen uit elkaar te halen. D e mannetjes zijn kleiner en slanker en veel kleurrijker dan de vrouwtjes. Tijdens de baltsperiode vertonen de mannetjes in de
rugvin en in het b ovenste gedeelte van de staartvin donkerrode strepen.
Grootte: volwassen vrouwtjes kunnen een lengte van 6,5 cm b ereiken, terwijl
de mannetjes gewoonlijk slechts 4,4 cm groot worden.
Gedrag: is een schuchtere vis die desondanks toch in een gezelschapsaquarium  gehouden  kan  worden,
mits men de b ak b evolkt is met
vredelievende,  rustige,  kleine
vissen.  Goede  kompanen  zijn
bv.  Epiplatys -  en  Aphyosemion -soorten.  Het  best  komt  N.
unitaeniatus tot zijn recht als hij
in groep gehouden wordt. 
Bakinrichting: ze voelen zich op hun b est in een goed b eplant aquarium, dat
bij voorkeur niet al te fel b elicht is. In een hel b elicht aquarium met schaarse
beplanting zullen ze zich nooit op hun gemak voelen. Vereisen de planten veel
licht, dan kan j e opteren om hier en daar planten te gebruiken die tot aan het
maart 201 2
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oppervlak groeien en  eventueel  enkele  drijfplanten.  Op  die manier zal het
licht toch wat zachter zijn. Je kunt natuurlijk de bak beplanten met soorten
die niet veel licht nodig hebben. Ik denk hier dan vooral aan de vele Cryptoco

en

-soorten,
 javaryne
Anubias
varen  (Microsorum pteropus )  en
javamos (Taxiphyllum barbieri ).
Aan de watersamenstelling stellen
ze  geen  hoge  eisen:  ze  zijn  tevreden met een watertemperatuur
van 22 à 2 6 ˚ C, pH 6 ,5 - 7,5 en de
hardheid mag schommelen tussen
de 5 en 12 dGH.
Anu bi as bart eri

var.



n an a



Kienhout  en rotsen  allerhande mogen in het geheel  zeker niet  ontbreken.
Deze  decoratiestukken  kunnen  de  schuchtere N.  unitaeniatus  de  nodige
schuilplaatsen bieden, waardoor ze zich meer op hun gemak zullen voelen.
Voedsel: in de natuur voeden ze zich met alles wat voorhanden ligt, kleine insecten, algen en zoöplankton. In het aquarium nemen ze fijn levend voer en
diepvriesvoer aan. In het begin zijn ze niet echt happig naar droogvoer, maar
na een tijdje zullen ze dit voer ook wel aannemen.
Kweken: het b est gebruikt men een kleine, aparte kweekbak met zacht, lichtzuur water ( dGH 0 -5, pH 6 ,0 -6,5). Kweekmopsen en b osjes j avamos kunnen
gebruikt worden als afzetplaats. Filteren over turfis niet echt noodzakelijk,
maar kan zeker geen kwaad.
Door het voeren met veel levend  voer  brengt  men  de
vissen in goede  conditie.  Op
het moment dat de mannetjes
zich  in  hun  mooiste  kleuren
vertonen, neem je het dikste
vrouwtje  en  het  mooist  gekleurd mannetje uit de b ak en
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plaatst je ze in  de kweekbak. Het kan  dan nog verschillende  dagen  duren
vooraleer  het  kweekstel  overgaat  tot  afzetten.  Het  afzetten  vindt  meestal
plaats bij dageraad. Wanneer het afzetten voorbij is, moet men het ouderpaar
uit de bak nemen.
Na ongeveer 30-36 uren kippen de eieren, waarna het dan nog zo'n 4-5 dagen
duurt vooraleer de dooierzak opgeteerd is en het j ongbroed vrij rondzwemt.
Vanafdit moment kan men de visjes gedurende een paar dagen voeren met infusoriën, daarna kan men overgaan tot microwormen en pekelkreeftnaupliën.  
Br onnen:
Esch meyer, W. N. & Fri cke, R.



( eds. )  Cat al og of Fi s h es el ectr oni c ver si on ( 1 9/02 /2 01 2)

htt p: //r es ear ch. c al ac ade 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 oese, R. and D. Paul y.



E di t or s.  2 01 2.  Fi s h B as e.  Worl d Wide Web el ectr oni c pu bl i c ati on.

www.fi s h b as e. or g,  ver si on ( 02 /2 01 2) . 

Kort, H. 1  990. N an n aet hi ops u ni t aeni at us.  Aqu ari u m wer el d 43 /4,  92- 93.
van den Ni eu wenhui zen, A. 1 999.  Nan n aet hi ops u ni t aeni at us en Neol ebi as tril i n eat us. 

Aqu ari-

u m wer el d 5 2 /1 0,  240- 246.
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Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Na de discoglasbaarzen, fluocichliden, de papagaaicichliden (al dan niet gekleurd ofgetatoeëerd), vissen opgesloten in een sleutelhanger en allerlei andere misbaksels, dacht ik ongeveer alles te hebben gezien. Met toenemende
ergernis moet ik echter vaststellen dat de Chinezen werkelijk niet te stoppen
zijn in de creatie van monsterlijke misbaksels en hierbij alle regels van het dierenwelzijn vrolijk aan hun laars lappen.
Nu hebben ze blijkbaar hun pijlen gericht op amfibieën. Hun laatste creatie
waarvan ik weet van heb, zijn geverfde Afrikaanse klauwkikkers.
Xenopus l aevis ofde Afrikaanse klauwkikker is in de aquariumhandel een zeer

populaire soort. Soms zijn ze er te vinden in hun natuurlijke vorm, meestal
echter als albino. D e albinovorm was voor sommige Chinese handelaars blijkbaar niet goed genoeg  en  dus namen ze hun toevlucht tot het kunstmatig
kleuren van de kikkers door middel van grote hoeveelheden industriële chemicaliën, die door de huid van de kikkers geabsorbeerd worden. Hier en daar
wordt er zelfs geëxperimenteerd met het kleuren door middel van laserstralen.
Volgens  de  handelaars
blijven  die  kleuren minstens
vijf jaar  zichtbaar.  Nog
steeds  volgens  de  verkopers
houden kinderen van die felgekleurde  kikkers,  omdat  ze
er  zo  vrolijk  uitzien.  Langs
de  andere  kant  zijn  de
aquaria  waar  deze  ongelukkige kikkers verblijven,  gela– 1 8 –
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beld als “niet voor menselijke consumptie”. Dit wijst erop dat de kleurstoffen,
die door hun huid opgenomen zijn, op de lange duur voor de b ehandelde kikkers  dodelijk  kunnen  zijn.  Experts vrezen  dan  ook  dat  duizenden  kikkers
vroegtijdig aan hun einde zullen komen door deze trend.
In België (Koninklijk Besluit van 21 februari 2005) en in de Europese Unie
(Europese Richtlijn 2 001/ 18/EG) is het bij wet verboden genetisch gemodificeerde vissen in de handel te brengen en te verkopen. Verder is het volgens artikel 36,  15 ˚ van de wet van  14/08/ 1986  betreffende de b escherming en het
welzijn der dieren verboden geverfde dieren (kleurbad, injecties van kleurstoffen) te houden  en te verhandelen. Met  andere woorden, zulke gedrochten
gaan we hier niet in de handel vinden.
 Het natuurlijk leven
Het natuurlijk leefgebied van het geslacht Xenopus

b evindt zich in Afrika ten
zuiden van de Sahara ( Sub-Saharisch Afrika ofZwart Afrika) met een geïsoleerde populatie in de Ennedi-regio, noordoostelijk Tsjaad. Ze werden geïntroduceerd in delen van de USA, Mexico, Indonesië en Europa.
Het geslacht Xenopus behoort tot de familie  pipidae (tongloze kikkers) en
omvat  19  soorten,  waarvan  de  laatste, Xenopus lenduensis ,  vorig jaar  beschreven werd.
Xenopus is afgeleid van het Grieks “xeno = raar” en “pous = voet”. Drie van
de tenen aan elke voet hebben een opvallende zwarte klauw, vandaar hun populaire naam “klauwkikkers”.
De  bekendste  vertegenwoordiger
van  de  klauwkikkers  is Xenopus
laevis . Deze soort kan een lengte
bereiken van 12 cm en is, zoals de
familienaam  al  laat  vermoeden
tong- en tandloos, en komt nooit
uit het water. Hij kan tot 25 j aar
oud  worden  en  zijn  natuurlijke
kleur is camouflage grijsgroen.
Hij houdt zich op in draslanden,
vijvers en meren.
maart 201 2
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Xenopus laevis wordt als een belangrijk modelorganisme gebruikt in de ont-

wikkelingsbiologie. Toen bijvoorbeeld ontdekt
werd dat de urine van zwangere vrouwen de productie van oöcyten  (1) op gang bracht bij de klauwkikker,
werden ze gebruikt als zwangerschapstest.

De p opulariteit van de klauwkikker, zowel in de wetenschappelijke wereld als
in de dierenhandel, was er ook de oorzaak van dat X.
 laevis geïntroduceerd
werd buiten zijn natuurlijk habitat. Zo zijn ze al te vinden in Chili, Frankrijk
(departementen Deux-Sèvres en Maine et Loire), Indonesië, Italië (Sicilië),
Mexico, Portugal (omgeving Oeiras), Engeland en de V.S.
Men neemt ook aan dat de klauwkikker bijgedragen heeft tot de wereldwijde
verdwijning van amfibieën door de verspreiding van  Batrachochytrium dendrobatis (schimmelinfectie).
1 )  De oöcyt i s bij  di er en de vr ou wel ij k e gesl achts cel  i n h et ovari u m.  Door r edu cti edel i n g ont st a at ui t
de oöcyt de ei cel .

Br onnen:
Koni n kl ij k B esl ui t van 21  f ebr u ari  2 005 t ot r e gl e ment eri n g van de d oel be wust e i ntr odu cti e i n h et l eefmil i eu even al s van h et i n de h an del  br en gen van gen eti s ch ge modi fi ceer de or g ani s men of van
pr odu ct en di e er bevatt en.  htt p: //www. bi os af et y. be /L F /K B GG O_2 005 /K B GG O_T C. ht ml
Ri chtl ij n 2 001 /1 8 /E G van h et E ur opees P arl e ment en de R aa d van 1 2 ma art 2 001 . 
htt p: //ec. eur opa. eu /h eal t h /fil es /eu dr al ex /vol - 1 /di r _2 001 _1 8 /di r _2 001 _1 8 _nl . p df
Wiki pedi a

I k ni et,  i k l et op mij n ch ol est er ol !
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Tim B arbé (uit de Pond Library)
De h ardheid v an h et w ater i s e en a lgemeen b ekend b egrip i n w aterkwaliteitsmetingen v oor d e c ontrole v an h et v ijverwater. I edereen z al w el a l e ens e en d ruppeltestje voor KH ofGH ter h and genomen h ebben, ofdit door iemand anders
hebben laten n ameten. Toch m erk ik op dat er n og vaak onduidelijkheid bestaat over wat m en n u p recies m eet, en wat h et belang ervan is voor de vissen.

 Hardheid
Wanneer we  het  over  de  hardheid van
het vijverwater  hebben,  hebben we  het
ontegensprekelijk  over  het  gehalte  aan
“kalk”  die  opgelost is in het water. We
hebben het dan dus niet over het witte
laagje maërl bijvoorbeeld dat onopgelost
op de bodem blijft liggen vlak na toevoeging. Later zal dit langzaam oplossen ...
Men maakt het onderscheid in een tijdelijke (KH) en blijvende hardheid ( GH).
KH  is  de  tijdelijke  hardheid.  Tijdelijk
omdat dit gehalte afhankelijk is van het gehalte aan kooldioxide ( CO 2) in het
water. Aangezien deze laatste kan variëren in aanwezige hoeveelheid, is de
KH dan ook niet altijd een c2-onstante waarde. C oncreet- bestaat de KH uit het
geheel aan carbonaten ( CO 3 ) en bicarbonaten (HCO 3 ), beiden zijn negatieve
deeltjes aanwezig in het water. 
Bij meting van de GH meten we de p ositiefgeladen deeltjes calcium en magnesium. Uiteraard b evat het vijverwater nog andere hardheidmakende deeltjes
(bv.  sulfaten) maar  omdat hun  aanwezigheid  en belang in  dit verband beperkter zijn, worden ze zelden vermeld. Hardheid wordt bij ons meestal uitgemaart 201 2
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drukt in Duitse graden ( ˚ DH). 1 Duitse graad is equivalent met 17,9 mg calciumcarbonaat per liter water. Merk op dat KH en GH onafhankelijk zijn van elkaar.
De fabel dat de GH altijd hoger zal zijn dan de KH is dan ook totaal verzonnen.
 Meting
Hard water (GH) kan j e op het oog herkennen doordat zeep er maar weinig
in schuimt. Doe de test en was j e handen met zeep in kalkrijk water, en nadien in gedemineraliseerd water ... Hardheid wordt meestal gemeten door gebruik te maken van druppeltestjes (titratie). Hierbij voeg j e bijvoorbeeld voor
meting van de KH, een zuur en een kleurindicator toe aan het water. Wanneer
het zuur de buffer opheft valt de pH naar beneden en slaat de kleur om van
blauw naar geel. Het aantal druppeltjes dat j e telt komt dan overeen met de
hardheidsgraad. Zowel GH als KH kunnen langs deze weg gemeten worden.
Anderzijds  gebruikt  men  soms  een  geleidbaarheidsmeter  om  een  idee  te
krijgen over de hardheid van het vijverwater. Hierbij krijg j e een beeld van het
totaal aantal geladen deeltjes die in het water rond zwerven. Geladen deeltjes
kunnen immers “geleiden”, bijvoorbeeld stroom doorgeven naar elkaar. Hard
water zal dan ook een hoge geleidbaarheid hebben, het is echter onmogelijk
hieruit te concluderen ofhet om GH ofKH hardheid gaat, ofbeter gezegd
welk aandeel beiden hiervan hebben min het staal dat onderzocht is. Een geleidbaarheidsvermogen van 500 -800  S/cm zou dan overeen komen met een
hardheid van 15  ˚ DH.
mg/l
  Ca C O  3    
-

0- 5 0              
5 0- 1 00            
1 00- 2 00           
2 00- 3 00           
3 00- 45 0           
 45 0               

˚ D H      

 Omschrij vi n g

3       
3- 6       
6- 1 2     
1 2- 1 8     
1 8- 2 5     
 2 5       

Zacht
 Mati g zacht
E ni gs zi ns zacht
 Mati g h ar d
 Har d
Zeer h ar d

Ta bel  1 . 
Wat er h ar dh ei d
i n ge woon t a al gebr ui k

 
 Het belang van een j uiste hardheid

KH is vooral b elangrijk als buffer+ van de zuurgraad van het water. D oordat de
(bi)carbonaten  zuurdeeltjes  (H  =  protonen)  kunnen  binden  gaat  de  pH– 22 –
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waarde weinig veranderen door toevoegen van een zuur, zolang er voldoende
KH voorhanden is natuurlijk. Eens de KH-voorraad op is stapelen de zuurmakers  zich  op  en  kan  de  pH  naar  een  dodelijke  diepte  vallen.  Anderzijds
vormen  de  (bi)carbonaten  rechtstreeks  het  gehalte  aan  gebonden  kooldioxide. Op die manier, en door verschuivingen in de chemische evenwichtsreacties zijn zij eveneens bepalend voor het gehalte aan vrij kooldioxide. Met
een tabel kan j e dan ook aan de hand van de KH en de pH het CO 2-gehalte
van j e vijverwater (bij benadering) aflezen. De KH dient dan ook minstens
een waarde van  3  ˚ DH te  hebben.  Ik  raad  meestal  aan  om  een veiligere
waarde van groter ofgelijk aan 5 na te streven.
Ook de GH is van belang, hoewel hier vaak minder aandacht aan besteed
wordt. Op geneeskundig vlak zal een hoger gehalte aan calcium (en magnesium) bindend werken voor andere stoffen die in het water gaan oplossen. Zo
binden zij zepen, en voor de vijver vooral van belang medicijnen en metalen.
De therapeutische dosis dient dan ook aangepast te worden voor een vijver
met hoge oflage GH! Verder is het calcium en magnesium van belang als
plantenmineraal en voor (schelp)diertjes die hiermee hun skelet opbouwen.
Ook komen er steeds vaker b erichten vanuit Japan dat een lage GH gunstig is
voor een vlotte groei van uw koi en om de huidkwaliteit en rode kleuring (Hi)
optimaal te krijgen. Een hoge GH daarentegen is bevorderlijk om het wit van
de koi sneeuwwit te maken en het zwart beter te doen uitkomen.
 Wanneer meten en hoe aanpassen
Minstens is het aangeraden om de hardheid na te meten in het najaar en in het
voorjaar. Regenval zal immers verzachtend en verzurend werken. Voor vijvers
waar vaak water ververst wordt met harder water is een terugval in hardheid niet
onmiddellijk te verwachten. Wel dient men zich minstens bewust te zijn van de
hardheidsgraad van zijn vijverwater en hoe diens trend is gedurende het jaar.
Mensen met een plantenvijver moeten zich ervan bewust zijn dat planten beïnvloedend zullen werken op de hardheid, en dat in combinatie met de minder frequente  waterverversingen  die  er  soms  mee  gepaard  gaan,  minder  stabiele
waarden kunnen voorkomen. Het snel verhogen van de hardheid kan met natriumbicarbonaat (NaHCO 3) voor d3 e KH en calciumchloride ( CaCl 2) voor de GH,
telkens 3 0 gram per graad per m . Verspreid uwtoevoeging over meerdere dagen
zodat de vissen gespaard blijven van bruuske veranderingen in de waterkwaliteit. 
maart 201 2
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Om de hardheid op een langzame manier te verhogen kan u gebruik maken van
meerdere gelijkaardige minerale gesteenten: maërl, zeewierkalk, coccolietenkrijt,
marmer, dolomiet, vergruisde (oester)schelpen, ... 
Wilt u testen ofeen bepaald gesteente “kalk” vrijgeeft aan het water, leg het dan in
een scheutje azijn. Wanneer het gaat borrelen bevat de steen waterverhardende
bestanddelen. 
Het onopgeloste mineraal vormt op de bodem een laagje “substraat” en voorziet
de bodem van extra zuurstofzodat de onderste waterlaag verrijkt wordt. Door
snel verbruik van deze zuurstofkunnen echter zuurstofarmere zones ontstaan
zodat het belang van een goede beluchting en circulatie toch steeds blijft gelden!
Het als stofzwevend materiaal kan echter ook de slijmhuid van de vissen irriteren
waardoor het niet onoverkomelijk is dat ze (even) gaan schuren. Deze minerale
kleien zijn echter ook niet geheel zuiver zodat zij steeds ook een gedeelte fosfaten
(o.a.) zullen aanbrengen in het water. 
Om de hardheid te verlagen zijn de mogelijkheden veel beperkter. Mengen met
gedemineraliseerd water (ofhet water door een ionenwisselaar sturen) is weinig
praktisch. Gebruik maken van regenwater is dat wel, maar vaak is dit kwalitatief
niet helemaal aan te raden. Turfwerkt verzachtend, maar geeft het water een
bruine kleur die ook niet door iedereen geapprecieerd zal worden.
Tip: De witte kleiwolk die verspreid wordt na toevoeging van opgeloste klei aan
het water kan gebruikt worden om waterstromingen in de vijver te visualiseren.

Danny' s Koi Café

Haarakkerstraat 38 Brugge

Open : zat.  &zo.
1 0 u . - 1 2 u .  en  1 4 u . - 1 7.30 u .
of afspraak
0478 96 96 62
www.dan nyskoicafe.com
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http://www.snotolf.nl/
Een m isleidende titel voor een b ijzonder kleurrijk organisme. I n de volksmond
hebben de zeeanemonen bloemige n amen, zoals zeeanjelier, weduweroosje en
zeedahlia. N
 iet z o verwonderlijk, want h et dit dier kenmerkt z ich m et u iterlijke
pracht van kleur en vorm vergelijkbaar m et b loemenweelde. D
 at z e echt tot h et
dierenrijk behoren blijkt wel u it h et onderstaand verhaal.

 Inleiding
Zeeanemonen behoren tot het fylum van de holtedieren ( coelenterata ),
het subfylum van de neteldieren ( cnidaria ) en tot de klasse van de  zoantharia ( hexacorallia ). Tot dit fylum behoren ook de hydroïdpoliepen,
kwallen en sommige koralen. 
Een zeeanemoon is in feite niets anders dan een holte die wordt omsloten
door een wand waarvan zich aan de bovenkant een opening bevindt. Aan
deze grote inwendige holte, de maagzak, dankt de zeeanemoon, evenals de
kwallen en koralen, zijn naam: holtedier. D e maagzak is in de lengte verdeeld
in  compartimenten,  die  door  middel  van  schotten  van  de  maag  naar  de
mondopening lopen. De  compartimenten zijn gevuld met  een vloeistof en
dient voor het transport van voedingsstoffen en zuurstof. Een zeeanemoon
heeft geen bloedvat- ofuitscheidingsstelsel, het zenuwstelsel is erg eenvoudig.
Rond de opening, de mond, b evindt zich een krans van tentakels. Met behulp
van de netelcellen, die zich vooral op de tentakels bevinden, vangt de zeeanemoon plankton, kleine prooidieren als larven, krabben, kleine kreeftachtigen
en zeesterren. Afhankelijk van het vermogen van de zeeanemoon is hij in
staat grote ofkleine prooidieren te vangen. Bij aanraking van de netelcellen
worden kleine harpoentjes afgeschoten. Het zuur dat zich in de netelcel bevindt, verlamt de prooi en met behulp van de tentakels wordt de prooi naar de
mond gebracht en in de maagzak verteerd. Aangezien er maar één lichaamsopening  aanwezig  is,  verlaten  de  onverteerbare  resten  de  anemoon  via  de
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mond. D e mond dient dus tevens als anus. Met de voet houdt de zeeanemoon
zich vast aan de ondergrond, maar kan zich er tevens mee verplaatsen.
Voorkomen
Zeeanemonen leven solitair. Ze komen voor in zout- en brakwater. D e meeste
soorten hechten zich aan een harde ondergrond zoals rotsen, basaltblokken,
staken, schelpen ofscheepswrakken. Alleen de viltkokeranemoon heeft geen
harde ondergrond nodig. Er zijn ook soorten die hun voorkeur geven aan een
hoog slibgehalte, zoals de slibanemoon en de weduweroos.
Door middel van de voetschijfkunnen ze zich over kleine afstanden verplaatsen. Anemonen kunnen onder extreme condities zich loslaten van de ondergrond en zich zo door het water verplaatsen op zoek naar een betere plaats.
Anemonen zijn slecht b estand tegen uitdroging en zullen daarom uitsluitend
onder de laagwaterlijn voorkomen. Een uitzondering daar gelaten, de paardeanemoon, groene golfbrekeranemoon en kleine slibanemoon komen ook
voor in de getijde zone. Bij eb trekken ze hun tentakels in en blijven achter als
een hoopje snot.
Voortplanting
Elk individu heeft een poliep die zich kan ingraven in de bodem ofkan vasthechten aan de stenen. Voortplanting gebeurt ongeslachtelijk d.m.v. dwarsdeling, afscheuren ofknopvorming. Het gesplitste deel vormt zo weer een nieuw
individu.  Het  regenererend vermogen  (vermogen  om beschadigde  lichaamsdelen te herstellen) is bij zeeanemonen sterk ontwikkeld. Bij een aantal soorten
kan uit vrijwel ieder stukje weer een nieuwe anemoon groeien. Het mooiste
voorbeeld is de zeeanjelier. Al kruipend laat deze kleine stukjes van de voet
achter. En door middel van regeneratie ontwikkelt zich een nieuw individu. Bij
geslachtelijke voortplanting ontwikkelt zich de bevruchte eicel tot een poliep.
De bevruchting kan zowel binnen als buiten het lichaam plaatsvinden.
Vijanden
Hoewel de zeeanemoon over giftige netelcellen beschikt, blijkt dit voor een
aantal dieren geen reden te zijn om de zeeanemoon niet op züfn menu heb– 26 –
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ben.  In  onze  streken  zijn  de  diverse  vissoorten  (kabeljauw,  schol),  naaktslakken  (vlokkige  zeenaaktslak,  kleine  tritonia)  en  het  michelinmannetje
(zeespin) beduchte rovers. De zeenaaktslak is in  staat om de giftige netelcellen op te slaan in de aanhangsels op zijn rug en gebruikt ze op zijn b eurt
weer als afweersysteem voor b elagers. Het michelinmannetje prikt een gaatje
in de zuil van de zeeanjelier en zuigt hem letterlijk uit.
Naast  de netelcellen hebben  sommige zeeanemonen het vermogen  een  of
meerder tentakels te verlengen en tot een vechttentakel te ontwikkelen. D eze
vechttentakel is waargenomen bij de o.a. de zeeanjelier, slibanemoon en het
golfbrekeranemoontje. De paardeanemoon gebruikt de blauwe uitstulpingen
(acrorhagi) om weerstand te bieden tegen zijn soortgenoten 
D e Nederlandse soorten
In onze komen ongeveer elfverschillende anemonen voor. Een aantal anemonen worden frequent waargenomen en staan hieronder toegelicht. Vrijwel
alle genoemde anemonen b ehoren tot de klasse van de  hexacorallia . Alleen de dodemansduim vormt hier een uitzondering op, deze hoort tot de
klasse van de octocorallia , en is daarmee in Nederland de enige soort uit
deze klasse.
Zeeanjelier ( Metridiu msenile )
De zeeanjelier kan uitgroeien tot een
van  de  grootste  anemonen  in  onze
wateren, hij kan dan ook maar liefst
25  centimeter  hoog  worden.  Naast
de bekende witte exemplaren komen
ze ook voor in oranje en bruin tinten
ofin combinaties van tinten. 
De tentakels zijn kort en zeer fijn van
bouw en de grote hoeveelheid tentakels ziet het geheel er pluizig uit. Kenmerkend bij deze soort is dat bij gevaar de
tentakels langzaam worden ingetrokken. Voedselvoorkeur is plankton.
De  anemoon hecht  zich  op basaltblokken  en  staken.  In  de Noordzee bedekken ze vaak de scheepswrakken. D aar komen de diverse kleuren naast elkaar voor. Algemeen voorkomend langs de Nederlandse kust. 
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Zeedahlia (Urticina felina )
De zeedahlia is met een diameter van ongeveer 10 cm een grote anemoon. 
De zuil is meestal breder dan dat de anemoon hoog is. D oor zuigwratjes die
zich op de zuil b evinden, heeft de anemoon wrattig uiterlijk. Aan deze zuigwratjes blijven stukjes schelp, zand en wier kleven. De tentakels zijn kort en
dik en zijn minder talrijk dan bij andere anemoon soorten. D e kleur varieert
van grijs tot donkerrood, er zijn zelfs meerdere kleurcombinaties mogelijk. D e
mondschijfkenmerkt zich met fraai gekleurde strepen die zich bij de tentakelvoet splitst tot een vlammend patroon. Met de voetschijfhecht de anemoon
zich op een harde ondergrond, vaak halfingegraven in het sediment. Voedselvoorkeur zijn zeesterren en krabben. Komt voor langs de Nederlandse kust en
in de Oosterschelde.
Golfbrekeranemoon (Diadu mene  cincta )
Deze anemoon is maximaal 7 cm hoog en lijkt bij ingetrokken toestand op de
jonge exemplaren van de zeeanjelier. D e zuil is echter veel langer en slanker.
Ze zijn te vinden in twee kleurvariaties, oranje en bruin. Vanwege de kleur
wordt hij dan ook wel b aksteenanemoon genoemd. D e tentakels trekken zich
bij aanraking met kleine schokjes in. Met de voetschijfhecht hij zich op steen,
hout  en rotsen tot  een  diepte van  ongeveer  50 m. Algemeen voorkomend
langs de Nederlandse kust. Ook wordt hij waargenomen brakke water.
De groene golfbrekeranemoon is een kleine groene anemoon die boven de
laagwaterlijn van getijde wateren te vinden is. Bij laagwater heeft deze anemoon de tentakels ingetrokken en is op de voet een verticale oranje streep
zichtbaar.
Rode paardeanemoon ofzeeroos (Actinia equina )
De paardeanemoon is vaak breder dan
dat hij hoog is. Deze anemoon kan een
doorsnede van ongeveer 4 cm bereiken.
De dikke tentakels zijn bij gevaar snel intrekbaar. D e kleur van de tentakels en de
gladde  zuil  zijn  meestal  rood.  Op  de
kraag van de zuil is een rij blauwe b olletjes waarneembaar, maar alleen wanneer
de tentakels uitstaan. 
– 28 –
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Deze anemoon heeft als habitat de getijdenzone. Daarbij hecht hij zich aan
de zijkant ofonderkant van stenen, zodat de kans op uitdroging bij laagwater
geringer is. Bij laag water zijn de tentakels ingetrokken en ziet de anemoon
eruit als een rood slijmerig b olletje. 
Algemeen voorkomend langs de Nederlandse kust en Oosterschelde.
Slibanemoon ofzeemadeliefje (Sagartia troglodytes )
De slibanemoon leeft gedeeltelijk in de b odem. Alleen de tentakelkrans en de
mondschijfsteken net boven het zand uit. Bij gevaar ofaanraking verdwijnt
echter het hele  dier in  de bodem. De voet zit vastgehecht  op  een rots  of
schelp op een diepte van ongeveer 5 cm in de b odem. D e doorsnede van de
tentakelkrans is zo'n 4 cm en kan sterk variëren in kleur: oranje, bruin, paars,
wit en groen. Naast de gewone slibanemoon komen ook voor de kleine slibanemoon (Sagartia ornata ) en de sierlijke slibanemoon (Sagartia elegans ). 
Algemeen voorkomend langs de Nederlandse kust.
Weduweroos (Sagartiogeton undatus ) 
Een sierlijke anemoon met lange dunne tentakels waarvan de tentakels langer
dan de zuil kunnen worden. D eze anemoon is veel hoger dan dat hij breed is. 
Over de  slanke gladde zuil lopen lengte  strepen, waarvan de kleur aan de
basis iets donkerder dan aan de top is.
Erg herkenbaar voor de weduweroos is de witte streep die over de tentakel
loopt. D e anemoon hecht zich op harde ondergrond, in een modderige omgeving van de laagwaterlijn tot een diepte van ongeveer 30 m . 
Algemeen voorkomend langs de Nederlandse kust.
Viltkokeranemoon (Cerianthus illydii )
De viltkokeranemoon behoort net als de zeeanemonen tot de zelfde klasse
van de  hexacorallia , echter wordt deze solitaire levende anemoon ingedeeld tot de orde van de ceriantharia .
Van deze anemoon zijn alleen de tentakels zichtbaar. Het dier leeft in een
zelfgemaakte viltachtige buis, ingegraven in de b odem, waarin hij zich bij gevaar pijlsnel in kan terugtrekken. Er zijn twee tentakelkransen te onderscheiden. Om de mondopening bevinden zich vele rechtopstaande korte tentakels
en meer naar de buitenkant bevinden zich lange horizontale tentakels. De
kleur van de tentakels is variabel.
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Dodemansduim (Alcyoniu m digidatu m )
De dodemansduim is een kolonievormend organisme en b ehoort als enige in
Nederland tot de klasse van de o ctocorallia , dezelfde klasse als de zachte
koralen. Naarmate ze ouder worden veranderen de j onge korstachtige structuren in vingerachtige uitstulpingen en vertakkingen. Deze ongeveer  10 cm
grote uitstulpingen kunnen wit oforanje/geel van kleur zijn. D e p oliepjes zijn
echter doorzichtig wit van kleur. Met deze p oliepjes vangt de dodemansduim
plankton uit het water. D e minste ofgeringste aanraking zorgt ervoor dat de
poliepjes zich terugtrekken. Een vlezige duim met kleine putjes wordt zichtbaar en doet denken aan de vingers van een dode man. De dodemansduim
houdt van plekken met harde substraten en veel stroming, zoals we dat van de
Oosterschelde en de Noordzee kennen. 
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Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Op  6 april brengt Thierry Callewaert, lid van onze vereniging, een
heel  nieuwe  en  zeer  overzichtelijke  voordracht  over  killivisssen.
Vorig j aar heeft hij in zijn serre de nodige plaats gemaakt om één
van zijn vroegere liefhebberijen, namelijk killies kweken, weer nieuw
leven in te blazen. Ondertussen staan er in die serre meer dan 20
bakjes met verschillende soorten killies.
Thierry brengt, naast een overzicht van hun natuurlijke leefgebieden, ook zijn kweekresultaten ten b erde.

Het wordt  een  avondvullende voordracht voor het  eerst gebracht
voor eigen publiek en hij hoopt dat enkele aquariumliefhebbers niet
alleen zullen watertanden, maar misschien ook om eens zelfzullen
genieten van de b oeiende levensloop van deze vissen. Een startkapitaal ofgrote ruimte is niet echt nodig, wat duidelijk zal blijken uit
Thierry's uiteenzetting.
In ons lokaal D e Klokke
Vrijdag 6 april om 20 uur stipt!
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