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Redacti oneel

Geert Vandromme, contactpersoon terrarium
Nu de zon terug volop van de partij is, b eginnen
de lentekriebels toch b oven te komen. D e tuin is
in enkele dagen volop de zomer aan het voorbereiden, de blaadjes komen aan de bomen en de
vijver is reeds heel iets anders dan een maand geleden, toen hij nog onder een pak ijs lag. Nu zijn
de meeste vijverplanten aan een groot tempo aan
het groeien, zijn de vissen aan het paren, enkelen
hebben reeds hun eitjes afgezet en ook de groene
kikkers zitten reeds te genieten van de zon. Nu
nog enkele graden erbij en hun gekwaak kan beginnen.

Maar ook de eerste vijverproblemen duiken reeds op. Het vijverwater heeft voldoende temperatuur b ereikt waardoor de groene algen op volle snelheid aan het
groeien zijn. Zelfheb ik al een eerste keer draadalgen verwijderd, maar tegen dat
dit b oekje in de brievenbus zal vallen, zal een tweede ofderde b eurt nodig zijn.
Gelukkig geven ze nog een langere periode warmer weer en zullen we dit j aar
niet moeten wachten op de ijsheiligen om onze vorstgevoelige planten buiten te
plaatsen. D e tuincenters draaien reeds enkele weken op volle toeren. S ommigen
halen nu reeds hun bloembakken naar buiten. En ook de vijvercentrums konden
niet  achter blijven  en  sinds  enige weken is het  assortiment vijverplanten  en
vissen compleet aangevuld. Een prima moment om vissen die nog halfin winterslaap zijn wereldwijd te vervoeren.
Door de opwarming van onze planeet zal dit in de toekomst steeds vroeger kunnen. Binnenkort hebben we geen vier  seizoenen meer, maar nog iets  dat  op
winter gelijkt en dan kunnen we onmiddellijk overschakelen naar de zomer. Nog
een geluk dat we bij Aquatropica een vaste kalender hebben (met uitzondering
van een enkele keer) zodat we nog weten in welk j aargetij we zitten.
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Karel Fondu, D e Siervis Leuven
Mesvissen  hebben,  volgens  sommige  auteurs,  hun
Chit al a chit al a
naam niet gestolen. Hun s terk zijde( Ha mil t on
lings  samengedrukt  lichaam  en
1 8 2 2)
hun  raar  gestructureerde  vinnen,  doen  blijkbaar  denken
aan een m es. I k m oet eerlijk
toegeven d at ik, m
 et d e beste wil v an d e wereld, d e g elijkenis n iet z ie. M
 isschien
heb ik n iet genoeg fantasie,

wat ik eerlijk gezegd betwijfel, ofm isschien zagen
de m essen er vroeger anders u it dan n u!

Mesvissen, die behoren tot de familie van de  notopteridae , komen in de
Oude Wereld voor. Ze leven uitsluitend in langzaam stromende ofstilstaande
zoete wateren, met veel vegetatie. Het water kan overdag zeer warm en dus
ook zeer zuurstofarm worden. We hebben al gezien dat labyrintvissen dit probleem oplossen door atmosferische lucht op te nemen en die te stockeren in
hun labyrintorgaan. Mesvissen kunnen ook supplementaire lucht inademen,
maar slaan die op in hun sterk ontwikkelde zwemblaas.
Door hun speciale lichaamsbouw zijn er in de constitutie van de mesvissen
enkele  opmerkelijke  aanpassingen  gebeurd.  De  rugvin  is  vaak  totaal  verdwenen ofis nog in een minimale vorm aanwezig. D e aars- en staartvin zijn
tot één geheel vergroeid. D oor er een golfbeweging mee te maken, kunnen ze
zowel vooruit als achteruit zwemmen. Spijts hun bizarre vorm kunnen ze toch
een behoorlijke snelheid ontwikkelen. Door het feit dat de versmolten aars- en
staartvin ver naar voren reikt, is ook de aarsopening ver naar voren geschoven
en  bevindt  zich  onder  de  borstvinnen.  Hierdoor  liggen  de  organen  en  de
darmen vlak achter de kop. Het lichaam is bedekt met zeer fijne schubben. Het
zijlijnorgaan is duidelijk waar te nemen. Ook de neustentakels zijn duidelijk te
zien. De naar verhouding zeer grote bek, is toegerust met talloze kleine tandjes.
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Mesvissen werden al in  1912 ingevoerd. Over het algemeen kan men stellen
dat het houden van deze vissen op zichzelfgeen probleem vormt. Ze stellen
geen  speciale  eisen  aan  de waterkwaliteit,  alhoewel  de Afrikaanse  soorten
lichtzuur water verkiezen. Omdat het schemerdieren zijn die pas bij valavond
actiefworden, moeten we daar rekening mee houden bij het inrichten van hun
aquarium. Ze schuwen sterk licht en verstoppen zich graag achter kienhout en
tussen een dichte vegetatie. De temperatuur mag oplopen van 25 tot 28  ˚ C.
Als voedsel komt uitsluitend dierlijke kost in aanmerking. Dit kunnen wormachtigen  zijn,  zoals tubifex,  rode  muggenlarven,  enchytreeën  en  regenwormen, maar ook slakken en vissen worden graag gegeten.
In het aquarium zijn ze alleen verdraagzaam tegenover grotere vissen. Soortgenoten daarentegen worden heftig aangevallen. Door hun grote vraatzucht
kunnen ze, in een mum van tijd, korte metten maken met kleinere medebewoners. D e meeste soorten worden veel te groot, om ze in een gezelschapsbak te
houden. Als ze j e toch b ekoren, richt dan voor hen een grote bak in, om alle
gebeurlijke ongelukken te voorkomen,.
(1)

De Aziatische soort, Notopterus chitala  , wordt 90 cm lang en wordt, ondanks de vele, zeer fijne graten, in Thailand, Indië en Myanmar gegeerd als
consumptievis.  De  Notopterus  notopterus  komt,  buiten  in  de  eerder  vernoemde landen, ook voor op J(2)ava en Sumatra. Hij wordt 3 0 cm groot. Afrika
levert ons de Notopterus

afer , die voorkomt van Kameroen tot C ongo. O ok
hij wordt, in groten getale, voor consumptiedoeleinden gekweekt. Xenomystus

,
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w
estkust van
nigri
Afrika en in het stroomgebied van de Nijlbronnen, bereikt in gevangenschap
toch nog een lengte van 20 cm.
Li n ks:  Papyr ocr an us af er
R echts: Chit al a or n at a
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Ook in de Nieuwe Wereld komen enkele soorten voor, maar er bestaat geen enkele verwantschap met de Afrikaanse ofAziatische soorten. De Amerikaanse
(3).
soorten behoren tot de orde van de gymnotiformes (mesaalachtigen) 
De Eigenmannia virescens , die door aquarianen gewoonweg glasmesvis genoemd wordt, leeft in het volledig tropisch gebied en in een deel van het subtropisch gebied van Zuid-Amerika. Hij kan een lengte bereiken van 45 cm. De
rugvin ontbreekt totaal. Hij eet uitsluitend dierlijke kost en groeit niet al te snel.
Jonge dieren zijn volledig transparant. Later krijgt hij een groenachtige kleur.
Apteronotus a lbifrons is wellicht de mooiste van de mesvissen uit de Nieuwe

Wereld en wordt ook het meest
ingevoerd. Zijn lichaam is zwart,
maar  hij  heeft  een  witte  ring
rond de staart. Bij deze soort zie
je nog resten van een staartvin.
Hij  wordt  in  de  handel  aangeboden als hij  12 of 15 cm groot
is,  maar  hij  kan  een  lengte bereiken van 50 cm.

De Gymnotus

c arapo wordt 6 0 cm en heeft de reputatie zeer onverdraagzaam
te zijn. Het lichaam is lila en wordt doorstreept met schuine, evenwijdige witte
dwarsstrepen.



  Ei gen man ni a vi r es cens ( Val en ci en n es 1 8 3 6) ( gr oen e gl as mesvi s)
F a mil i e: sternopygidae
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Al de vertegenwoordigers van de  gymnotiformes beschikken over elektrische organen. Daar het achterste gedeelte van het lichaam geen vitale organen
bevat, kan het gebeuren dat een agressor de achterste helft van hun lichaam afbijt en er mee aan de haal gaat. De vis in kwestie besterft het niet. Sterker nog,
het ontbrekende stuk wordt, op enkele maanden tijd, volledig geregenereerd.
Zoals j e zelfkan zien, zijn mesvissen, door hun lichaamslengte en door hun
slecht  karakter,  niet  geschikt  om  in  een  gewoon  gezelschapsaquarium  gehouden te worden.
Als j e soorten tegenkomt, waar j e niets over weet, raad ik j e aan j e koopdrang
te bedwingen en eerst informatie in te winnen over het gedrag van die bewuste
vissen. Als j e dat niet doet, vrees ik dat j e een groot risico loopt en dat j e,
vroeg oflaat, voor onaangename verrassingen zal komen te staan.
nvdr:
1 ) Not opt er us chit al a i s een s yn oni e m van Chit al a chit al a ( Ha mil t on 1 8 2 2)
2) Te gen woor di g g aat deze vi s d oor h et l even al s Papyr ocr an us af er ( Gü nt h er 1 8 68) .
3) De or de gymnoti f ormes o mvat mo ment eel vij f f a mil i es: apteronotidae ( 1 5 gesl acht en, 8 6 s oort en) , gymnotidae ( 2 gesl acht en, 3 7 s oort en) hypopomidae ( 6 gesl acht en, 2 5 s oort en) , rhamphicht-

hyidae ( 3 gesl acht en, 1 5 s oort en) en sternopygidae ( 6 gesl acht en, 3 0 s oort en) .

Van ui t " L e Car di n al " de Li ége krij gen we de vr a a g of er i e man d i n on ze
gel eder en een a ant al kl ei n e pi r an h a' s van 1 , 5 à 2c m h eeft. Deze zul l en
h et on der wer p ui t mak en van een st u di e i n pr ogr es d oor Dhr. P ar menti er,
bi ol oog a an de u ni ver sit eit van L ui k.
Heeft er i e man d en k el e van deze kl ei n e man n en zi tt en op over s ch ot en wil
hij of zij deze bi ol oog h el pen k an c ont act opn e men met mevr. Mari e- R os e
B our gu et
r u e de Gail l ar mont 3 66
403 2 Ch én ée ( Li ége)
t el . 04/3 65 44 5 5
mail : b our gu et mari er os e @g mail . c o m
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Oorspronkelijke tekst: D aniel Knop
Vertaling: Gert Eggink, Cerianthus (NL)
Koralen v an h et g eslacht Acroporag elden o nder z eeaquarianen a ls d e ‘belichaming van h et koraal' en g enieten s inds een aantal jaren

g rote p opulariteit. D
 it
is eenvoudig te begrijpen omdat vele soorten van dit geslacht bijzonder goed
houdbaar z ijn e n s nel g roeien. D
 aarbij i s d it o ok h et m
 eest s oortenrijke g eslacht
met daarin veel verschillende g roeivormen en kleuren.

De naam Acropora is afgeleid van het Griekse (acro = hoog, puntige), wat
wijst op de zuilvormige takken van het koraal. Op het rifzijn de meeste Acro
pora -soorten aangepast aan het leven in het zonovergoten ondiepe water. D e
zware  omstandigheden  (temperatuurwisseling,  waterturbulentie,  veranderingen in zoutgehalte), weerstaan ze door de snelle groei, waarmee ze verloren gegane poliepweefsel snel kunnen vervangen, en doordat uit afgebroken
stukken koralen eenvoudig nieuwe kolonies kunnen ontstaan. Fragmentatie is
ook in de natuur een van de belangrijkste manieren van vermeerdering en dit
draagt aanzienlijk bij tot de verspreiding van de soorten in het rif.  
Door  het  aanpassingsvermogen  aan  de  sterk  veranderlijke  leefomstandigheden en het goede regeneratievermogen van vele Acropora

-soorten, is het
niet  verwonderlijk  dat  het juist  het  geslacht Acropora  was,  waarmee,  een  decennium  geleden,  met  het  houden  van
steenkoralen in aquaria, de stap is gezet
van  dierverbruik naar -productie. In  de
jaren '70 en vroege j aren '80 kon j e verschillende harde koralen, zoals het blaasjeskoraal Plerogyra sinuosa  in het aquarium een tijd lang in leven en ook in een
april 201 2
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redelijk goede gezondheid houden, soms zelfs een aantal j aren. Maar uiteindelijk
kwam het moment waarop de eerste duidelijke tekenen van degeneratie optrad.
Bij veel Acropora

-soorten die tijdens de j aren tachtig in het aquarium opdoken, was dat anders. Daarbij groeien zelfs uit kleine stukken koraal aanzienlijke kolonies, die soms zelfs de overhand kregen boven de uitgesproken snelgroeiende zachte koralen. Voor het eerst was het mogelijk om in het aquarium de opbouw van koraalrifte imiteren, en dus een mini-rifaquarium te
creëren, te ‘scheppen' in de oorspronkelijke betekenis van het woord. Deze
kolonies  van  steenkoraal  werden  niet  in  het  aquarium  geplaatst,  maar  ze
groeiden uit kleine fragmenten, waarbij de kolonie zich p erfect aanpaste aan
de stroming en de lichtomstandigheden.
 Acropora's houden in het aquarium

De voorwaarden voor de groei vanAcropora

in het aquarium zijn in wezen dezelfde als voor de andere koralen uit de ondiepe gebieden van het rif. Licht en
waterstroming zijn de b elangrijkste factoren, waarbij zij in hun b ehoeften niet
verschillen van andere lichteisende bewoners van ondiep water, zoals de Xe
.
Echter,
hun
behoefte
aan
bicarbonaten
en
calcium
is
aanzienlijk
groter
nia
dan die van zacht koraal, dus u moet de alkaliniteit en het calciumgehalte in
de gaten houden. Goede waarden zijn ongeveer een KH van 8 tot 12 ˚ dH en
400 tot 450 mg/l calcium.
Omdat Acropora

-soorten zich voornamelijk voeden met voedingsstoffen die
ze krijgen uit het metabolisme van de symbiotische algen, die zijn ingebed in
het zachte weefsel van hun
poliepen,  moet  de verlichting sterk zijn. De voor het
aquarium  bijzonder  geschikte  Acropora -soorten
komen uit het dak van het
zonnige  rif en  zij  zijn  gewend  aan  een  sterke  verlichting. Het zijn bijna alleAcr opor a pul chr a
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maal vertakte en snelgroeiende soorten die erg breekbaar zijn (bijvoorbeeld
A. microphthalma, A . pulchra, A . formosa ), terwijl  de  langzaam groeiende
soorten vrij  dikke,  dikke, korte takken hebben  en  aanzienlijk zwaarder  en
massiever zijn (bijv. A.
 h umilis ).
Bij de soorten uit ondiep water zal de groei sterker zijn naarmate de verlichting sterker is, mits aan alle andere voorwaarden (bijvoorbeeld, alkaliniteit,
temperatuur,  calciumgehalte,  waterbeweging)  wordt  voldaan.  Veel Acropora -soorten hebben  de mogelijkheid zich, in  aanvulling  op voeding via hun
symbiotische algen, te voeden met plankton, en kunnen p erfect ‘overschakelen' tussen de voeding door endosymbiose en het vangen van plankton. Dit is
belangrijk in de zee, bijvoorbeeld als er door de golfslag een stuk van een kolonie afbreekt en zinkt in diepere gebieden van het rif, waar het minder licht
vangt.  Het  moet  dan  het  verlies  van  de  belichting  compenseren  met ( 1)een
sterker planktonvangst.
D eze zogenaamde afwisseling tussen heterotrofe  en
(2)
autotrofe  voeding b eheersenAcropora

-soorten bijzonder goed, zodat ze ook
geschikt zijn voor een aquarium met een relatieflage lichtintensiteit waar ze,
om  het  tekort  te  compenseren,  kunnen  overschakelen  op  het vangen van
voedsel (stofvoer, drijvend voer). Maar voor een sterke koloniegroei en het
scheppen van sterk lichaamsweefsel is het licht van essentieel b elang. Een 2 50
watt HQI-lamp boven een aquarium van  50 tot  60 cm hoog moet het minimum zijn. De meest gebruikte lampen in hogere  aquaria  (bijv.  1 meter)
gaan zelfs tot 1.000 watt.
Acropora -soorten houden over het algemeen van een sterke b eweging van het

water. Ze zijn gewend aan de constante hoge waterturbulentie in hun natuurlijke habitat in ondiep water. Dit is vooral nodig om zelfs de poliepen binnen
een  kolonie  te  zorgen  voor  voldoende  gasuitwisseling.  Individuele Acropora -takjes kunnen ook bij zwakkere stroming wel leven, maar voor een dichte
kolonie is een sterkere doorstroming van essentieel belang, omdat het vers
zuurstof- en voedselrijk water ook tussen de takken in het centrum van de kolonie komt. D e normale, constante stroming moet minstens matig zijn. Afen
toe moeten ook flinke pieken in de stroming worden b ereikt. Ook het veranderen van de richting van de stroom is nuttig omdat het helpt om de ‘stromingsschaduw' in de kolonie te vermijden. Anders worden op dergelijke locaties de groei van poliepen gehinderd door een verzwakte gasuitwisseling en
april 201 2
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zijn ze niet erg bestand tegen
andere  storende  invloeden.
Op  dergelijke  plaatsen
kunnen  lagere  (eencellige)
algen  zich  eenvoudig  vestigen  en  zij  vernietigen  het
poliepweefsel.
Acr opor a gr an ul os a

De waterkwaliteit moet goed zijn omdat deze koralen in de ondiepe wateren
van het rifaan zeer zuiver water gewend zijn. In het bijzonder moet de ophoping van nitraat en fosfaat worden vermeden. Het regelmatig verversen van
het water, ongeveer 10 procent van de aquariuminhoud per maand, is meestal
al voldoende. D e steenkoralen zullen j e b elonen met een enorme groei.
De kunstmatige vermeerdering van Acropora

-soorten is eenvoudig, mits de
voorwaarden in het aquarium goed zijn en de groei van het koraal normaal is.
Wanneer we een tak van de kolonie afbreken, simuleren we voornamelijk het
effect van sterke turbulentie in het water, zoals tijdens een tyfoon. Onder natuurlijke omstandigheden zou dit koraalfragment ergens in het rifop de grond
vallen en in gunstige omstandigheden uitgroeien tot een nieuwe koraalkolonie. In het aquarium steken we een dergelijk fragment in het poreuze kalkHet del en van Acr opor a effl or es cens. De witt e l ij n en i n de
mi dden ci r k el i s k or a al st of veroor za akt d oor h et ver za gen.
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steen en plakken het, indien nodig, vast. Hiervoor kun j e onderwaterepoxy
(aquariumhandel) gebruiken, maar ook hotmeltlijm (lijmpistool, bouwmarkt)
is geschikt. Zijn de omstandigheden op de nieuwe plek goed, dan kunnen we
na een paar weken al de vorming van een basaalschijfzien. Daarmee hecht
het poliepweefsel zich aan het substraat en legt het dus de eerste steen voor
een nieuwe Acropora

-kolonie.
Lit er at u ur:
Kn op, D.  1 998. Das Ri ff a qu ari u m f ür Ei nst ei ger, Däh n e- Verl a g, Ettl i n gen
Kn op, D. 2 002. St ei n k or al l en i m Ri ff a qu ari u m, B an d 1 u n d 2. Nat ur u n d Ti er- Verl a g, Mü nst er
Spr u n g, J.  & Del beek, C. 1 998. Das Ri ff aqu ari u m, B an d 2, Vertri eb: Däh n e Verl a g, Ettl i n gen
nvdr:
1 ) E en or gani s me i s een h et er otr oof or gani s me al s h et zij n or gani s ch e cel mat eri aal opbou wt uit or ganis ch e st off en, ge maakt door an der e or gani s men. Het or gani s me i s dus af h an k el ij k van an der e or gani smen: h et di ssi mil eert mol ecul en di e door aut otr of e or gani s men geassi mil eer d zij n. De si mpel st e h et er otr of en zij n gi st en, maar ook de mens i s h et er otr oof en wel ch e mo- or gan oh et er otr oof. De vert eri n g k an
zo wel i n h et or gani s me, zoal s bij di er en, al s buit en h et or gani s me, zoal s bij s chi m mel s, pl aatsvi n den.
Het woor d " h et er otr oof" i s af k o msti g ui t h et Gri eks en bet ek ent l ett erl ij k " zi ch van an der en voeden d"
( h et er os - " vr ee md" , " een an der e" ; tr oph ei n – " voeden" ) .
2 ) Aut otr of e or g ani s men zij n or g ani s men di e C O 2gebr ui k en al s br on van k ool st of voor h u n cel l en.



Ze h al en h u n en er gi e ui t an or g ani s ch e st off en of ui t zonl i cht. De en er gi e gebr ui k en zij o m k ool di oxi de
o m t e zett en i n gl u c os e. Door gebr ui k van de gen oe mde en er gi ebr on n en zal d oor de acti vi t ei t van
aut otr of e or g ani s men de h oeveel h ei d or g ani s ch e st of t oen e men.
Bij n a al l e pl ant en en al gen en en k el e b act eri es oort en zij n aut otr oof.

Br on: Wiki pedi a

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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Hans Meulblok: http://www.terrariumwereld.nl/
De natuur nabootsen in een terrarium is een mooie maar moeilijke opgave.
Toch z ijn v ele m
 ensen d aar r edelijk i n g eslaagd. Als w e o ns m
 aar a an d e s pelregels h ouden. D
 it s tuk is g eschreven voor de beginnende h obbyist.

Om te beginnen nemen we een zo ruim mogelijke bak, niet te veel dieren, niet
te veel soorten dieren, en ze moeten elkaar verdragen en uit het zelfde klimaat
komen. Het terrarium zullen we zodanig inrichten dat de dieren en planten
voldoende ruimte en licht hebben en daarbij een goede doorluchtig en temperatuur. Dagelijkse verzorging bestaat uit goede (levende) voeding en vitamines. Eerst zullen we de dieren en planten bestuderen alvorens deze te kopen.
Deze  belangrijke  zaken  worden  niet  door  iedereen  toegepast,  maar  voorkomen dierenleed, financiële debacles en teleurstelling.
Alvorens het terrarium wordt gekocht ofzelfgemaakt, kijken we eerst naar de
plaats waar het terrarium komt te staan. Hoe valt het daglicht ofdirect zonlicht in het terrarium? Hoe hoog komt de oerwoudbodem t.o.v. de vloer? Hoe
kijk j e op zithoogte naar deze bodem zodat j e de kikkers ziet lopen? Hoe ontwerp j e de binnenzijde; waar komt de waterval en de poel? Hoe maak ik de
achterwand en van welk materiaal? O ok de verlichting is van b elang; hoeveel
licht en welke soort. Ook als j e een kant-en-klaar terrarium koopt moet j e
deze dingen van tevoren bedenken. Nadat het terrarium op zijn plaats staat,
kan met de inrichting worden b egonnen.
In dit artikel zal ik stap voor stap op deze b elangrijke zaken ingaan. Kennisoverdracht is belangrijk. Door lid te zijn van een aquarium-terrariumverenging kunt u veel kennis opdoen. Internet heeft veel voordelen, maar praten
met de hobbyist en gaan kijken bij hem thuis is erg leerzaam. Het bijwonen
van lezingen geeft een goede kijk op de hobby.
– 1 2 –
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 D e inrichting
Nadat het terrarium is geplaatst op een tempexplaat en waterpas staat kunnen
we de achterwand aanbrengen. D eze kan bestaan uit gifvrij kurk, varenwortelplanken, tegellijm met tempex, de flevopolmetode met synthetische doek of
ondertapijt.
Aan de achterzijde van het landgedeelte plaatsen we tempex tot de b ovenkant
van het landgedeelte zodat we de houten stobben er b ovenop kunnen stapelen. Aan de voorzijde in het landgedeelte gebruiken we kleikorrels en maken
we de poel. Ook plaatsen we de dompelpomp voor de waterval ofwandbevloeiing. Het bodemgedeelte
dekken we afmet vloeidoek. Het stapelen met
(1)
eikenstobben  als achterwand kan zeer creatiefzijn. Maak zoveel mogelijk
openingen in de wand zodat er later planten tussen het hout kan worden aan
gebracht. De waterval kan ook door een goed gevormde stob worden gemaakt.
Het gebruik van kienhout en tropische wortelhout, druivenhout en lianen behoren tot de mogelijkheden. Ook bestaat de mogelijkheid om met kunstlianen
en luchtwortels te werken zodat deze niet rotten in de vochtige bak.
 Verlichting
De mogelijkheden zijn divers. Het gebruik van tl-verlichting in de kleur 82 en
93 is al zeer lang van toepassing. D e komst van de energiezuinige T 5-lampen
biedt nieuwe perspectieven. Deze hebben een zeer grote lichtopbrengst. De
halogeenlampen 2 0, 50 en 100 watt behoren ook tot de mogelijkheden, maar
geven veel warmte af. Ze geven wel mooi gebundeld licht op grotere diepte.
De schakeling van de lampen kunnen met diverse soorten klokken worden gedaan. De digitale klokken hebben het voordeel dat in kleine tijdsdelen kan
worden geschakeld.
 Lucht en vocht
Het is erg b elangrijk dat overal in het terrarium de lucht in beweging is en dat
in het terrarium de juiste vochtigheid heerst. Dit zullen we zelfmoeten beheren door te sproeien met de hand. Zo kun j e zelfdoseren waar j e het water
wilt hebben. Tillandsia -soorten, vooral de zilverkleurige, hebben weinig water
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nodig, maar de bromelia's hebben water in de kelken nodig. Voor mij is deze
dosering de beste methode. Ook kunnen we de luchtbevochtiger gebruiken
voor extra vochttoevoeging. Het gebruik van nevelinstallaties met fijne sproeikopjes b ehoort tot de mogelijkheden.
In een tropisch regenwoudterrarium is de klimaatbeheersing als volgt. In de
nacht is de temperatuur minimaal 20  ˚ C met een luchtvochtigheid van  100
percent. Als de verlichting is opgestart gaan we de luchtvochtigheid naar 70
percent brengen door gebruik van ventilatoren waarmee we de lucht zowel in
als uit het terrarium blazen. De ruiten zullen binnen een korte tijd weer helder
zijn en de planten droog. De luchtvochtigheid blijft overdag rondom 70 percent.
Met de luchtbevochtiger houden we dit op peil. In de natuur is dit ook niet zo
constant, droge en natte tijden wisselen elkaar af. Misschien zouden we ons terrarium ook met de natuur mee moeten laten lopen en dus regentijden invoeren.

 P lanten
De planten in  ons terrarium zijn erg belangrijk voor onze dieren. Kikkers
zetten hun eieren afin de bromelia's. In de natuur zijn grote groepen bromelia's in de b omen, waar de kikkers in en rondom leven als ze eieren afzetten.
Er zijn bromelia's in vele vormen,
zoals  Vriesea-, A echmea-, Billbergia -soorten  met  hangende  bloeiwijze, Neoregelia  zoals  de  “Fireball” die mooi rood kan zijn als er
veel  licht  is  in  het  terrarium  en
Guzmania -soorten  met  hoge
bloeiwijze.  De  kelken  van  de
planten moeten altijd water b evatten,  sproei  de  kelken  regelmatig
door zodat er vers water in blijft.
Ne or e geli a " Fi r ebal l "
Ook de kikkers hebben dit nodig.
De tillandsia's kunnen we indelen in de groene en zilverkleurige soorten. Zilverkleurig zijn Tillandsia rubra, T. ionantha, T. p urpurea, T. argentea, T. x erographica en T. usneoides , waar kleine anolissen de nacht in door brengen; ze
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vallen zo niet op voor hun belagers. Tot
de  groene  soorten tillandsia's  behoren
T. bergeri, T. b ulbosa (kugel), T. baileyi,
T. tenuifolia en T. g eminiflora .
Maak groepen tillandsia's van de zelfde
soort.  De  bloeiwijze  zal  in  dezelfde
periode  plaats  vinden  en  is  dan  een
mooi  gezicht.  De  groene  tillandsia's
Till an dsi a i on ant h a 
komen lager in het kronendak voor en
kunnen dus meer vocht hebben. Dus kan er meer worden gesproeid, daarentegen komen de zilverkleurige tillandsia's hoog in de b omen voor en krijgen
dus meer licht en zijn droger. Dus moeten we dit in het terrarium ook toepassen, dat b etekent minder sproeien.
In de natuur zien we grote groepen planten. Dit kunnen we in onze bak ook toepassen, maak er dus geen postzegelverzameling van. Ook planten die weinig
licht en veel water nodig hebben, zijn in het algemeen geschikt voor het regenwoudterrarium, zoals Aglaonema,

A nthurium, Begonia, Caladium, Ficus, Marantha, Peperomia, Spathiphyllum -soorten. In het moerasgedeelte ofin een
poel kunnen we Cryptocoryne -soorten, Hygrophila

s tricta, Lobelia cardinalis
en vele andere moerasplanten die wij in het aquarium houden, gebruiken.

Ho mal ocl adi u m pl at ycl adu m
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Varensoorten zoals Pteris cretica en P. f aurei
zijn  erg  geschikt.  De Homalocladium platycladum (twiggy) is een varensoort die we nog
niet zoveel zien. D e plant komt voor in de regenwouden  van  de  Salomonseilanden  en
Nieuw-Guinea  en  behoort  tot  de  duizendknoopfamilie ( polygonaceae ) en kan in de
natuur groot worden. De  stengel is plat van
vorm  en  bestaat  uit  segmenten  waar  het
driehoekig blad uit groeit. De bloeiwijze kan
wit  ofgroen  zijn.  De plant heeft veel vocht
nodig en een goede belichting. Ik heb de plant
in het terrarium staan en doet het prima, een
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aanrader.  Ook  een  plant  uit  Suriname  waarvan
 we  u  de  naam  schuldig
(2)
moeten blijven, heb ik gezien in Brownsweg  , groeiend onder de bomen in
het woud. D eze verlangt weinig licht en is dus gunstig voor ons terrarium. D e
kleur van het blad is groen met rode nerven en hoe minder licht hoe roder het
blad kleurt. De plant heeft niet gebloeid dus is de benaming een probleem.
Het nakweken via stekken is geen probleem, hij groeit zeer goed.
 Luchtvochtigheid en temperatuur
We proberen in het aquaterrarium een biotoop na te bootsen. Dat betekent
dat we de temperatuur en luchtvochtigheid van de natuur moeten evenaren
zodat plant en dier optimaal tot hun recht komen.
We doen dit met de plantenspuit door dagelijks regenwater, osmosewater of
demiwater te sproeien. Het water moet een lage hardheid (DH 5 à 6 ) hebben
en een pH van 7. We kunnen doordat we zelfde spuit hanteren, de hoeveelheid water zelfbepalen en kunnen de wat minder vochtminnende planten
zoals tillandsia's niet ofminder b esproeien.
Het aanbrengen van een sproei-installatie b ehoort tot de mogelijkheden. Het
nadeel is dat we het water niet kunnen doseren naar plantensoort zoals met
de plantenspuit. D e luchtbevochtiger is dan een andere mogelijkheid. Het geheel kunnen we met tijdklokken regelen. De luchtvochtigheid moet in de nacht
100 percent zijn. Nadat de verlichting in de morgen in zijn geheel ontstoken is,
gaan we de luchtvochtigheid naar beneden brengen, naar 70 percent.
Dat doen we door met kleine ventilatoren de bak te ontluchten. We blazen
lucht in het terrarium, warme lucht uit de lichtkap en zuigen tevens de lucht
uit het terrarium. Dit laatste is erg belangrijk; door alleen lucht in te blazen
gaat de luchtvochtigheid niet naar beneden. Na ongeveer een uur moeten de
planten en de voorruit droog zijn. Teveel vocht is niet goed; er zal rotting in
de planten plaats gaan vinden. De circulatie van de lucht in het terrarium
moet  regelmatig  plaatsvinden,  om  de  twee uur vijf minuten  is voldoende.
Verse lucht is goed voor plant en dier. D e temperatuur is overdag 27 ˚ C en in
de nacht 2 0 ˚ C. Dit kunnen we regelen door de warmte van de lampen in de
kap te gebruiken ofmiddels verwarmingsmatten ofkabelverwarming.
– 1 6 –
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 D e dieren
Alvorens we een terrarium gaan maken ofkopen zullen we moeten beslissen
welke  dieren we  gaan  houden. Willen we  kleine  hagedissen  en  hoe  groot
mogen ze worden, ofwillen we kikkers gaan houden?
Eerst gaat u daar over lezen. U kunt enkele terrariumboeken kopen zoals het
door  mij  geschreven  boekje  ‘Praktische  terrariumwijzer',  uitgebracht  door
Over dieren (OD) onder auspiciën van de NBAT, zoals meer boeken over
onze aquarium -, terrarium- en vijverhobby zijn uitgebracht. Voordat u aan
een terrarium begint, moet u goed op de hoogte zijn waar u aan moet voldoen
om dieren verantwoord te houden. Het dier is geheel afhankelijk van uw inzet
en  kennis.  Medehobbyisten  kunnen u  daar  zeker bij helpen. Nadat u  een
keuze heeft gemaakt, kunt u dieren kopen bij een goede terrariumzaak. D eze
zal u een goede voorlichting geven en u niet zomaar iets verkopen.

F Hagedissen

laevis :  Een  OostAfrikaanse hagedis die we nog maar
weinig tegen komen, is de Holaspis
laevis . De grondkleur is zwart met
op  de  flanken  lichtbruine  strepen
doorlopend  aan  de  zijkant  van  de
staart, op de kop drie strepen, op de
rug twee geelwitte strepen die overgaan  in  groen  en  nabij  de  staartwortel overgaand in één streep in fel
blauw. D e poten hebben een grondkleur van lichtblauw met aan de voorzijde zwarte vlekken. Vijfklauwtjes aan
de achterpoten en vier aan de voorpoten. Aan de onderzijde een witte ofgele
buik. D e man heeft femorale poriën. Dit is een rand aan de onderkant van de
dijen.  Deze  is  bij  alle  volwassen  hagedissen  het  geslachtsonderscheid.  De
vrouw heeft dit niet. D e staartwortel is bij de man breder dan bij de vrouw.
Het dier is 9 -  12 cm lang, hij kan zich zodanig plat maken dat hij 0,45 cm
hoog is. Zij kunnen glijvliegen (zweven) over een afstand van 10 m en kunnen
bijsturen met hun staart. ‘ s Nachts verschuilen ze zich in spleten en kieren en

Holaspis 
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maken zich plat. Ze zijn erg snel; vangen in het terrarium is niet gemakkelijk.
Ontsnappen uit het terrarium kan gemakkelijk omdat ze door kleine speten
kunnen kruipen. Ze eten kleine insecten zoals krekels, weideplankton, huisvliegen en fruitvliegen, buffalowormen en meelwormen. Ovenvisjes kunnen met
een pincet worden gevoerd. Het toedienen van vitamine en kalkpreparaat is een
must voor alle reptielen. Het toedienen van uv behoort tot de mogelijkheden.
De  dieren hebben  een groot verspreidingsgebied in Afrika. Holaspis laevis
komt voor in Tanzania, Malawi  en Mozambique. Holaspis guentheri komt
voor in Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Kameroen, Gabon en Uganda. In Tanzania  komen beide  soorten voor.  Ze  leven  als boombewoners  in vochtige
woudgebieden zowel in primair als secundair woud, ook zijn ze waargenomen
op p almen en eucalyptusbomen.
In het terrarium kunnen we het b est een koppel houden. Ik heb ervaren dat
twee vrouwen en een man ook niet goed gaat. Mannen zijn onderling onverdraagzaam en dulden alleen vrouwtjes in hun territorium. Vrouwen kunnen
verdraagzamer zijn, maar het tegenovergestelde is ook mogelijk. Jonge dieren
kunnen worden aangevallen, ze worden aanzien als indringer.
Na een paring worden twee hardschalige eieren gelegd in een vochtige bodem. De eieren zijn 6 à 7 mm breed en 1 1 à 13 mm lang. We kunnen ze in vochtige potgrond bewaren. In een potje met deksel bijv. een krekelbakje. Met een
dagtemperatuur van 27 à 29 ˚ C en een nachttemperatuur van 2 5 ˚ C komen de
jongen na 5 5 à 57 dagen uit het ei en lijken sprekend op de ouderdieren met een
verschil dat de j ongen een zwarte buik hebben i.p.v. geel, wit en oranje. Ik heb
deze dieren nu twee j aar in mijn terrarium en ze doen het prima. Eén koppel in
het terrarium geeft geen problemen ook niet t.o.v. de pijlgifkikkers.
“Die O stafrikanische sägeschwanzechse” Holaspis laevis geschreven door Michael Kroninger is een leuk boekje over dit dier. Ik weet dat vele liefhebbers
hier interesse in hebben. Er is nog niet zoveel b ekend over dit prachtig dier.

F Phelsuma's

Dit zijn daggekko's die prachtig van kleur zijn. Overdag zijn ze erg actief.
Deze gekko's komen uit Madagaskar, de C omoren, Zanzibar, S eychellen enz.
De temperatuur waarin deze dieren leven is 25 - 30  ˚ C. Ze zullen dus ook
boven in het terrarium leven.
– 1 8 –

J aar gang 27

Terr ari u m

Aquatr opi c a Kortrij k

Hiervoor geldt ook weer de standaardregel;  één  man  en  twee
vrouwen  of ze  nu  klein  of groot
zijn. Ze hebben een sterk territoriumgevoel.  Er  kunnen  vechtpartijen  ontstaan  tot  de  dood  er  op
volgt.  Tengevolge  van  stress
kunnen  deze  dieren  dood  gaan.
Maar als u één koppel hebt in het
terrarium  kunt  u  lang  van  deze
dieren genieten. Ze lopen over het
glas zowel verticaal als horizontaal.
Ze zijn gek op rozenbottelsiroop,
honing  of andere  zoetigheid  van
fruit.  Ze  eten  krekels  en  vliegensoorten.  Ook  warmen  ze  zich
Ph el s u ma l ati c au da ( g ou dst of d a g gekk o)
graag op bij een lamp in het terrarium. Geefde lamp echter bescherming door middel van kleinmazig gaas. Als
ze namelijk te lang op de hete lamp blijven zitten, plakken ze er aan vast en
komen ze er verbrand af. D e schade herstelt zich niet meer. D e dieren voelen
zelfniet dat ze verbranden.
Als u phelsuma's wilt vangen, doe dan een plastiek handschoen aan ofgebruik een glazen pot. Houd ze niet vast in de hand. Als het dier beweegt is
men geneigd de greep te verstevigen, maar zo ontvelt u het dier. D e huid herstelt zich wel maar niet meer zo mooi. O ok hebben phelsuma's b ehoefte aan
kalk, gemalen eierschalen worden spontaan gegeten.
De  eieren  die  deze  dieren leggen zijn hard van  schaal. De kleine  soorten
phelsuma's  leggen  de  eieren  op  dood  blad  of op  glas.  De  eieren  blijven
daaraan vastplakken. Er worden meestal twee eieren gelegd die aan elkaar gekleefd zijn. Ter bescherming kunt u er, als ze tegen het glas geplakt zijn, een
doorzichtige dop overheen lijmen met siliconenkit. Wel een gaatje in de dop
prikken voor de zuurstof. Als het j ong is uitgekomen kunt u de dop los snijden
en het j ong in een kweekbak zetten. Broedduur ± 40 à 70 dagen.
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F Anolissen

De  meeste  anolissen  komen  uit  het  Caribische  gebied  waar  het  minder
vochtig is dan in het tropisch regenwoud. Ze zijn goed te houden mits de omgeving niet te nat is. Met een vochtigheidgraad van 70 à 75 p ercent overdag
hebben ze geen problemen.

Hij is meestal groen van kleur, maar kan, zoals een kameleon, snel van kleur
veranderen en wordt dan groen ofbruin. Als de dieren donkerder worden
kunnen ze zich b eter opwarmen.
De man heeft  een keelflap,
de vlag genoemd, die hij kan
uitklappen. De kleur van de
vlag  is  dus  rood.  Bij  het
vrouwtje  is  een  zeer  kleine
vlag te zien. Zo kunt u dus al
geslachtsonderscheid  maken. De mannen kunnen de
huid van  de  nek  en  de  rug
opzetten  en  platten  het  li  An oli s s agr ei man n etj e
chaam afzodat ze voor hun
rivaal groter lijken. Bij alleAnolis

-soorten is het houden van meerdere mannen
sterk afte raden. De mannen zullen vechten tot de dood er op volgt ofer treden
verwondingen op. Beter is het om één man op twee vrouwen te houden. De
anolis legt leerachtige eieren, de eieren groeien naar mate ze ouder worden.
De volgende soorten zijn goed te houden: Anolis

chlorocyanus, A . cybotes, A .
en

roquet roquet, A . roquet s ummus A. s agrei .

F Pijlgifkikkers

De mooi gekleurde en dagactieve  dendrobatidae worden gehouden in een
vochtig terrarium. Hun mooie kleuren en interessant gedrag en voortplanting,
het  fluiten  en roepen heeft  onze belangstelling.  Het  zijn ideale terrariumdieren voor een serieuze liefhebber.
Dendrobates -soorten hebben verbrede vingertoppen; bij de mannen zijn deze
groter dan bij de vrouwen. D e legsels van deze dieren zijn klein en ze brengen
hun larven in een holte van een b oom ofin een bromelia onder.
– 20 –
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ADendrobates  tinctorius  komt  voor  in  Suriname  en  Frans-Guyana  en
hebben een zwarte ondergrond en blauwe p oten. Er b estaan kleurvariaties
met gele en witte tekening.
ADendrobates
a uratus : zwarte ondergrond met groen, ofbronsgroen, geel,
blauwe en goudkleurige tekening. Komt voor in Panama, Costa Rica en
Tobago.
ADendrobates
: zwarte ondergrond, gele bandering, Venezuela.
ADendrobates leucomelas
tinctorius  (syn.  Dendrobates  azureus )  met  blauwe  tinten
komt  uit  Suriname,  Sipaliwini-gebergte.  Hiervan  zijn  alleen  nakweek
dieren te koop omdat de vindplaats een klein verspreidingsgebied is.
AOophaga

p umilio (syn. Dendrobates
p umilio ): 2 cm groot, Centraal-Amerika, Nicaragua.
ARanitomeya
ventrimaculata  (syn. Dendrobates ventrimaculatus ):  zwarte
ondergrond met groenblauwe poten en goudgele en oranje rugtekening.
Komt voor in Peru, Ecuador, Colombia en Frans-Guyana.
AEpipedobates
 tricolor :  rode  ondergrond  met  witte,  gele  streeptekening.
Komt uit Ecuador en Peru. D eze kikker van 2 cm is een zeer gemakkelijk
te houden dier voor in een vochtig terrarium. Het kikkertje fluit als een
kanarie en legt regelmatig eieren. De man neemt de larven op de rug en
deponeert deze in het watergedeelte in het terrarium. Bij goede omstandigheden  en voldoende voedsel zullen  de larven  door  de metamorfose
komen en het land op gaan. Zeer geschikt voor de b eginnende liefhebber.
Phyllobates vittatus : zwarte ondergrond, gele rugstrepen, groene ofgrijze
poten en buiktekening.

A

Li n ks: Ooph aga pu mili o k ent t uss en de 1 5 en 3 0 kl eur vari ant en
R echt s: Den dr obat es ti nct ori us k ent even eens t al rij k e kl eur vari ant en
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F Padden

Bombina orientalis (Koreaanse vuurbuikpad) komt uit Azië. D e p ad is licht-

en donkergroen, ook kan hij van kleur veranderen en is 5 cm. lang. D e buikzijde is rood met zwarte vlekken. Leeft voor 5 0 percent in het water ofzittend
op  stenen,  en  moet  in  een
groep  van  minstens  vijf stuks
gehouden worden.
Kwaakt veel en kan met meerdere  mannen  en  vrouwen  bij
elkaar  worden  gehouden.  De
mannen hebben dikkere voorpoten  dan  de  vrouwen  en  is
voor de beginner goed te houden. Ze eten alles, krekels, vliegen, en wormen.

F Boomkikkers

Boomkikkers worden door de meeste mensen gehouden in kleine groepjes
van 4 à 6 stuks. Als u overdag voert, komen meestal de b oomkikkers ook op
het voer af. ' s Avonds als u het licht een uurtje eerder uit laat gaan voor u naar
bed gaat en dan voert, kunt u genieten van de nachtdieren, daarom is een
nachtverlichting ook zo nodig.

AHyla cinerea .  Deze  kikker is  onge-

veer 5 cm groot en is voor de beginner  geschikt.  Het  dier  is  groen
van  kleur  en  heeft  soms  een  licht  gezoomde streep die van de neus net
onder  het  oog  doorloopt  tot  de
achterpoten.  Eet  alles  wat  vliegt.
De hyla's drinken van het sproeiwater als u aan
het  sproeien  bent.  Bedenk  ook  dat  deze
kikkers  ‘s  nachts  kwaken.  Dit  kan  in
het voorjaar 5 à 6 weken duren. Ik vind
dit zelfaltijd leuk, u waant zich in de tropen, maar het kan ook hinderlijk
zijn en zeker als het terrarium op een slaapkamer staat.
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AHyla -soorten: Hyla japonica, H. versicolor, Dendropsophus marmaratus

(syn. H. marmorata ), Dendropsophus leucophyllatus  (syn. H. leucophyl
 a urea ), Pseudacris

 crucifer ),
lata , Litoria
a urea (syn. H.
crucifer (syn. H.
Polypedates leucomystax (syn. Rhacophorus leucomystax ), Phyllomedusa

-soorten uit Afrika.
hypochondrialis (makikikker) en Hyperolius

AMakikikkers: Deze behoren tot de familie van de  hylidae, onderfamilie
phyllomedusinae . De Agalychnis

callidryas , bekent als roodoog maki-

kikker en de Phyllomedusa

hypochondrialis makikikker zijn goed te houden.  Zeker  als  we  natte  en
drogere seizoenen nabootsen
zullen  ze  eieren  afzetten  op
het blad dat boven het water
hangt,  zodat  de  larven  als
deze uitkomen, in het water
vallen. De larven groeien dan
in de poel verder.
Agal ych ni s c alli dr yas

 Het kweken van fruitvliegen: (Drosophila )
De fruitvlieg wordt gekweekt voor kleine dieren zoals gifkikkers ofj onge dieren. Koop het liefst vleugelloze vliegjes. Met de aankoop van een kweekportie
kunnen we verder kweken.
Zie volgend recept:
Neem een deel witte wijn, een deel water, roer daar havermout door tot een
stijve brei.
Laat  het  2  dagen  staan  op  20  graden
zodat  het  kan gisten.  Breng  de brei  in
grote glazen potten, in een laagdikte van
2 à 3 cm en vuil de pot met houtwol. Het
deksel kan  opengesneden worden  door
met een mes langs de rand te snijden zo
dat we alleen een ring over houden. We
Dr os ophil a r epl et a 
kunnen  de  opening  nu  afdekken  met
april 201 2
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keukenpapier en de ring op de pot draaien. Het afsluiten is nu eenvoudig en
vliegdicht geworden. In de pot laten we een flink aantal fruitvliegjes los, de
vliegjes zullen maden afzetten en weer vlieg worden. De potten op 20 à 22
graden weg zetten. Door wekelijks te herhalen blijft de kweek goed, de hoeveelheid potten die men opzet is afhankelijk van het aantal dieren dat men heeft.
Ik h oop dat dit artikel bijdraagt aan de kennis van de beginnende en gevorderde terrariaan. Wij trachten door lezingen bij de aquarium-terrariumverenigingen in N
 ederland en B
 elgië onze kennis over te brengen zodat we a llemaal
nog lang van deze p rachtige dieren m ogen g enieten.
nvdr:
1 ) St ob be bet ek ent b oo mstr on k of -st o mp.
2) Br o wns we g i s een d or p i n Suri n a me i n h et di stri ct Br ok op on d o.
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J.C. Brokke
Bron: A.T.T.V Voorne, Nederland
Een van de planten, die we in de vijver kunnen hebben, is de waterviolier Hot
.

D
e
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lant

i
s
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ernoemd
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aar
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eidse

b
otanicus
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rof.

H
otton,
tonia p alustris
die leefde van 1648- 1709; p alustris (Lat.) = water- ofmoerasminnend.
Het  is werkelijk  een van  de  mooiste  planten,  die  we  in  de  vijver  kunnen
hebben met prachtige onderwaterbladeren, die wat lijken op het blad van My
riophyllum ( duizendblad), maar groter en breder. D e bladeren zijn helgroen en
zijn dat het hele j aar door. Zelfs onder het ijs zien we dit prachtig, groen blad.
We hebben hier dus te doen met een plant die zelfs in de winter met groene
bladeren voor de zuurstofproductie onder het ijs in de vijver kan zorgen.

april 201 2
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Zoals gewoonlijk heeft de plant ook nadelen. Allereerst is het een geweldige
groeier en zullen we de plant b ehoorlijk in toom moeten houden. D oen we dit
niet,  dan  zullen  we  binnen  de  kortste  keren  de  vijver  volledig  dicht  zien
groeien. Een ander nadeel is dat de plant nogal gevoelig is voor alg en met
name draadalg. Die kan de plant volledig vernielen. Indien dat gebeurt, is het
wenselijk om enkele stekjes binnen op te kweken tot de alg verdwenen is en
de plant daarna weer in de vijver te zetten.
Het is niet zeldzaam dat de plant bloeit, hetgeen uiteraard boven water gebeurt. Willen de paars/lila/wit/blauw/roze bloemen te voorschijn komen, dan
moet de plant op een redelijke diepte geplant worden, zo tussen de 60 en 90
cm diep. Aan de bloem kunnen we al zien, dat deze plant tot de familie van
de sleutelbloemen of primulaceae b ehoort. Het is in Europa de enige waterplant, voor zover nu b ekend, van deze familie.
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Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Algemeen: Orde:  cypriniformes (karperachtigen)

Familie:

cyprinidae ( echte karpers)

S ynoniem: Labeo

frenatus,

L
 abeo erythrura

Nederlandse

naam: roodvinhaai, regenbooghaai, oranje franjelip
Voorkomen: Thailand, Laos  en  Cambodja. Vroeger was  deze vis vrij  algemeen te vinden in Thailand in de bekkens van de Mae Klong, Chao Phraya
en de Mekong. 
De  Laos-populatie  is  beperkt  tot  het  Mekongbekken  boven  en  onder  de
Khone  Phapheng-waterval
met  inbegrip  van  de  benedenloop  van  de  Xe  Bang
Fai.  De  Xe  Bang  Fai  was
een  van  de  laatst  overgebleven maagdelijke stromen
in Laos. Door de b ouw van
de  hydro-elektrische  Nam
Theun  2-dam  (voltooid  in
maart 2010) op de gelijknamige rivier, waardoor water
van de Nam Theun, via een
kunstmatig kanaal, 27 km verderop in de Xe Bang Fai geloosd wordt, dreigt
de waterhuishouding van de Xe Bang Fai grondig te veranderen, met mogelijks nefaste gevolgen voor de fauna en flora van de Xe B ang Fai. 
In C ambodja is de roodvinhaai tot minstens Phnom Penh te vinden in de b enedenloop van de Mekong en in het Tonlé Sap rivier/meerbekken.
april 201 2
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Ze  zijn meestal te vinden boven
zanderige bodems.  In  het  regenseizoen verplaatsen  ze  zich naar
overstroomde gebieden.
Door  allerlei  omstandigheden
(vervuiling,  afdamming,  verlies
van  habitat,  enz.)  is  de  huidige
verspreiding van de roodvinhaai niet zo algemeen meer. D e laatste decennia
zijn al complete populaties verdwenen.  Sommige rapporten melden dat de
oranje franjelip reeds een tiental j aar niet meer gezien werd in de b ovenloop
van de Mae Klong. Vrij algemeen wordt aangenomen dat overbevissing van
deze soort voor de handel een van de voornaamste oorzaken is van het verdwijnen van  de vis.  Maar tot  op heden is  er nog geen  enkel rapport verschenen dat dit kan hard maken. Het is meer dan waarschijnlijk dat de oranje
franjelip uit zijn natuurlijk habitat verdwijnt door toedoen van milieuveranderingen (afdamming, droogleggen van moerassen, enz. )
De vissen die in de handel te vinden zijn, komen haast uitsluitend uit commerciële viskwekerijen.
Geslachtsonderscheid: is heel moeilijk te zien bij j onge vissen. Seksueel volwassen vrouwtjes hebben een merkbaar dikker lichaam dan de mannetjes. D e
mannetjes zouden ook een donker rand hebben aan de anale vin.
Grootte: worden maximaal 15 cm lang.
Gedrag: tegenover soortgenoten zijn deze vissen zeer onverdraagzaam. Jonge
exemplaren hebben de neiging zich
bijna  de  hele  dag  te  verstoppen.
Naarmate ze ouder worden groeit
echter hun onverdraagzaamheid tegenover soortgenoten ofvissen met
min  of meer  hetzelfde  uiterlijk.
Sommige  oranje  franjelippen  zijn
meer  oorlogszuchtig  dan  de  andere. Zo zijn er talrijke meldingen
  Yas u hi k ot aki a si dt hi munki
van  vreedzaam  samenleven  met
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soorten, zoals bijv. Chromobotia

m
 acracanthus ( clownbotia). Het heeft er alle
schijn van dat ze modderkruipers van de geslachten Chromobotia,

B otia, S ynen

in
het
algemeen
met
rust
laten, maar dat soortgecrossus Yasuhikotakia
noten en bijv. Crossocheilus-, Garra - en Gyrinocheilus -soorten genadeloos opgejaagd  worden.  Andere  bodembewonende  vissen,  zoals  de  meeste  meervallen  en  zelfs  cichliden  worden  best  niet  samengehouden  met  de  oranje
franjelip, daar de kans bestaat dat ze eveneens opgejaagd zullen worden.
Als b ewoners van de bovenste waterlaag kan men best robuuste vissen zoals
Barilius -,  Opsarius -  en  Devario -  en  groot  wordende  Puntius -  en  Rasbora -soorten kiezen. Het best voegt
men de oranje franjelip als laatste
vis  toe  aan  het  aquarium.  Hierdoor vermijdt  men  dat  de  roodvinhaai  het  complete  aquarium
als zijn b ezit gaat beschouwen.
Ops ari us pul ch ell us

Het is over het algemeen geen goed idee meerdere roodvinhaaien samen te
houden. Deze vis is immers een echte solitair en komt in de natuur waarschijnlijk enkel in contact met soortgenoten tijdens het broedseizoen. In de
aquariumhandel is het niet ongewoon bakken vol j onge oranje franjelippen met
gehavende vinnen te zien. En dit vijandig gedrag neemt enkel maar toe bij ouder
worden. Het is daarom aangeraden slechts één exemplaar in de bak te houden.
In een zeer grote bak vol met schuilplaatsen is het wellicht mogelijk meerdere
exemplaren samen te houden, maar b edenk wel dat ieder exemplaar een territorium met een diameter van 1 m nodig heeft.
Bakinrichting: deze vis zal het goed doen in iedere grote, goed onderhouden
bak, waar  er voldoende  schuilplaatsen voorhanden zijn. Het best komt hij
echter tot zijn recht, als men een soort rivieraquarium opzet voorzien van rotsen, grind en enkele keien. Verder kan men gebruik maken van takken die een
netwerk van hoekjes en schaduwrijke plaatsen vormen. In zo'n bak zal het
waarschijnlijk moeilijk zijn het klassieke  assortiment planten te gebruiken.
Harde plantensoorten zoals j avavaren (Microsorum pteropus ), Bolbitis

- enAnu
bias -soorten, vastgemaakt aan de decorstukken, kunnen hier p erfect gebruikt
worden. In zo'n omgeving zal de oranje franjelip zich natuurlijker gedragen.
april 201 2
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Zoals veel andere vissen die van stromend water houden, voelen ze zich b eter
als er veel opgeloste zuurstofin het water aanwezig is en er voldoende stroming is. Aan de waterwaarden stellen ze niet echt veel eisen: 22 – 26  ˚ C, pH
6,5 – 8 (optimaal pH 7), hardheid van 5 – 15  ˚ dGH.
Voedsel: in de natuur voeden ze zich met aufwuchs, algen, kleine kreeftachtigen, insectenlarven, enz. In het aquarium zijn ze alleseters. Om ze echter in
goede  conditie te houden, moet  er toch  een groot percentage plantaardig
voedsel aanwezig zijn. Epalzeorhynchos

is een van de weinige vissen
frenatus

die baard- en penseelalgen eet. 
Kweken: hier en daar duiken b erichten op over het nakweken van de oranje
franjelip in het aquarium. Het gaat hier echter dan meestal over het kweken via
hormonale stimulatie. Men kan stellen dat in het aquarium onder normale omstandigheden deze vis bijna niet tot kweken te brengen is. In commerciële kwekerijen worden ze echter massaal gekweekt. Er zijn zelfs albino's te verkrijgen.
Opmerkingen: Vele j aren was dit een van de p opulairste vissen in de aquariumhandel. Indien gehouden onder ideale omstandigheden, is dit een prachtige vis die meer dan  15 j aar oud kan worden. In de handel wordt hij soms
aangeboden als algeneter; inderdaad, zoals hoger b esproken, is het een van de
weinige vissen die naast de
gewone  algen  ook  baarden  penseelalgen  eet.  Maar
gezien  zijn  karakter  is  het
niet echt de moeite waard
deze vis aan te schaffen ter
algenbestrijding. 
Br onn en:
Esch meyer, W. N.  & Fri cke, R. ( eds. ) Cat al og of Fi s h es el ectr oni c ver si on ( 09/03 /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 oes e, R.  an d 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 bas e. or g, ver si on ( 02 /2 01 2) .
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Op vrijdag 27 april hebben we een heel speciale gastspreker uitgenodigd.
Dierenarts Greta van de Sompel, zal  met passie, kennis en heel wat ervaring komen spreken over koi.
Hoe en waarom ze koos voor deze specialiteit, binnen haar professionele loopbaan, zal ze zelfvertellen.
Hoe  wij  als  liefhebbers  onze  vijvervissen  in  optimale  omstandigheden kunnen verzorgen is de rode draad in haar verhaal.
De nadruk leggen op preventie om ziekten te vermijden, is gemakkelijk gezegd. Maar hoe doe j e dat? 
Op wat moet j e letten? 
Hoe zie j e de problemen aankomen?  
Waarom zijn sommige preventieve voorzorgen zo belangrijk?
Allemaal thema's die Greta niet uit de weg zal gaan!
Onnodig  te  vertellen  dat  geen  enkele  koiliefhebber  mag  ontbreken,
maar  ook  de  aquariumliefhebber  zal  zich  herkennen  in  deze  basisvormen van preventie. Iets  dat we  allen goed moeten herkennen  om
onze vissen in optimale omstandigheden te b ehouden. 
Wanneer? Vrijdag 27 april
Waar? In ons lokaal D e Klokke, GraafB oudewijn X-laan 2, Kortrijk

Een kijkje in de praktijk van onze spreker?  www.dierenartsvdc.be
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