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Woor dj e van ...

Woordje van ...
Geert Vandromme, Voorzitter Aquatropica Kortrijk
Nu de zon terug volop van de partij is, beginnen 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 b eginnen.

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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Pterophyllum scalare
Koning van het
zoetwateraquarium
Originele tekst: Catherine D avid
Vertaling: Jan D e Bie, Aquarianen Gent
Deze ooit a ls banaal bestempelde, m
 aar a ltijd a l z o v erspreide bewoner in onze
aquaria, de scalare, h oeft n iet m eer te worden voorgesteld. Zijn adellijke titel,
die echter m aar weinig g ebruikt wordt, is  Pterophyllum scalare.
Sedert bijna een eeuw a l is de voorliefde voor deze schitterende tropische vis
nooit bekoeld, en n iet zonder reden: h ij m aakt n eofieten zowel a ls gevestigde
aquariumliefhebbers g elukkig.

Nochtans  hebben  de  soorten
die  we  tegenwoordig  op  de
markt  aantreffen,  niets  meer
te maken met  de  authentieke
scalare van de voorgaande generaties.  De  hedendaagse variëteiten, die steeds talrijker en
rasonzuiverder  worden,  vervreemden  zich  steeds  meer
Pt er ophyll u m s c arl ar e ui t de Ri o Ne gr o.
Deze wor den i n de h an del va ak
ver h an del d al s n ak week van  P.  alt u m.

van het oertype. Ze mogen dan al aan schoonheid en elegantie gewonnen
hebben, hun robuustheid en voortplantingsvermogen zijn er op achteruit gegaan. Het is te betreuren dat nagenoeg alle verkochte scalares uit intensieve
Tsjechische  of Oost-Aziatische kwekerijen komen,  en  dat  ondanks inspanningen van Franse kwekers. Om tot optimale rendabiliteit en een concurrentiële prijs te komen, worden de gulden regels voor een kwalitatiefhoge kweekselectie van de pootvis, hygiëne, enz. overboord gegooid.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Als echter de vraag naar gezonde, in Frankrijk gekweekte scalares toeneemt,
waarom dan niet overwegen om een label in het leven te roepen? Men zou op
die manier tot een nog meer toereikende b eleving van de aquaristiek komen.
In afwachting is het raadzaam om de dialoog met uw verkoper op gang te
brengen, evenals het vruchtbare uitwisselen van gedachten tussen aquarianen
op clubvergaderingen.
In het wild is Pterophyllum

s calare enkel in Zuid-Amerika te vinden, meer b epaald in het stroomgebied van de Amazone. Men treft hem aan langs de door
vegetatie overwoekerde oevers: rietvelden, wortels, onderwaterplanten. Soms
is hij te vinden in gezelschap van andere cichliden, waarvan een ook heel majestueus is: de discus. Jawel, de scalare is een cichlide. Hij behoort tot die immense familie die er prat kan op gaan onder haar leden de mooiste en meest
fascinerende zoetwatervissen te hebben. Men heeft  de gewoonte genomen
binnen deze familie – en vanuit strikt aquaristiek oogpunt – de soorten te klasseren volgens voortplantingsmethode. D e scalare maakt, net als zijn soortgenoot de discus, deel uit van de open substraatbroeders.
Een driehoekige vis ... uitgevonden door Moeder Natuur

Laten we ons toespitsen op zijn fysische eigenschappen die hem de titel van
koning van het zoetwateraquarium b ezorgen. Zijn heel platte driehoekige lichaam, verticaal verlengd door de zeer uitgerekte rugvin en buikvinnen, geven
hem al zijn elegantie. Zijn buikvinnen, die tot lange voeldraden geëvolueerd
zijn, stellen hem in staat het reliëfvan de b odem te voelen en verlenen hem
heel wat waardigheid. Net zoals zijn staartvin, die het meestal afgerond is en
soms in de vorm van een lier voorkomt. D eze eigenschappen zijn de
gemeenschappelijke  noemer  van
de soort Pterophyllum

s calare .
Helemaal  anders  zit  het  met  de
kleuren.  Er  zijn  immers  een  oneindig aantal nuances in lichaamskleuren,  zodat  het  moeilijk  is  er
een volledige lijst van op te maken.
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We sommen de meest courante ervan op: gestreept,  marmerachtig,  wit,  glanzend,  luipaard, zwart, half-zwart, met gele kop, enz.
Kwekers zijn er eveneens in geslaagd  sluieren halfsluiervariëteiten te selecteren, evenals
rassen waarvan het hele kleine lichaam versierd is met heel lang, tot immense sluiers uitgerafelde vinnen.

Pt er ophyll u m s c al ar e ' k oi '

Vergeet niet dat deze charmante miniatuurvisjes, die in de kleinhandel verkocht worden op een grootte van enkele cm, uitgroeien tot heel prachtige
vissen van zo'n 15 cm en soms 20 cm. Het zou verkeerd zijn ze in een kleine
bak te houden. Een aquarium van 5 0 cm hoog is een minimum, zo niet stelt u
uw scalares bloot aan infecties van de buikvinnen door voortdurende wrijvingen tegen de bodem. Verder worden de verschillen in geslacht pas zichtbaar als ze volwassen zijn en dan nog vooral tijdens de voortplantingsperiode
en moet men ze in groepjes van 5 of6 exemplaren houden, om meer kans te
hebben op een gemengde populatie.
Ruimte genoeg voorzien dus! Een volume van 300 liter is een minimum. Op
die manier zult u uw scalares in nagenoeg alle rust kunnen zien evolueren,
want dit nonchalante uiterlijk verbergt een heilig karakter dat sommige van
hun Afrikaanse neef-cichliden niets misgunt.
In het b egin gaat alles goed. Uiteraard hebt u van uw kant niets aan het toeval
overgelaten: grote b ak, kleine bevolking van 6 j onge vissen, mooie b eplanting,
enz. Naarmate ze groeien, beginnen de karakters zich echter afte tekenen.
Verscheidene dominante scalares strijden om de hogere zones. Dit bemerkt
men in het bijzonder tijdens het voeren. B ekvechten, kopstoten en andere vertoningen volgen elkaar op, zelden gemeen, maar vooral intimiderend.
Zodra  een  soortgenoot  een  ingenomen  ofbegeerd territorium  nadert, beginnen dezelfde gevechtsrituelen. Na een schermutseling is het chaos in het
aquarium, terwijl de andere b ewoners van het aquarium er rustig bij blijven,
want de scalare is geen agressieve vis. Hij leeft gemakkelijk samen met andere
Aquatr opi c a Kortrij k
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soorten, maar binnen de perken van het redelijke: een mooie volwassen vis
van  15 cm zal een pas bijgeplaatste cardinalis (nvdr Aquatropica, Parachei
rodon axelrodi syn. Hyphessobrycon
cardinalis ) van 1 cm gauw tot zijn hapje
maken. Zonder verdere slechte gedachten, hij zal het visje enkel voor levend
voer  gehouden  hebben! Als  men  ze  dus vanaf hun  prilste  leeftijd  samenbrengt, zullen ze ook samen in alle harmonie groot worden.
Oplettende ouders

En op een mooie dag zijn twee scalares niet meer van elkaar weg te slaan. Ze
zwemmen in koppel, met hun b orstvinnen maken ze een toekomstige broedplaats schoon. D at kan een ruit, een plant ofeen steen zijn. Op dat moment
bestaat één methode erin de andere scalares te verwijderen, liever dan het
paartje in een ‘ kale' bak zonder planten ofander decor te plaatsen. Maar het
is een kwestie van methode. De verschillende kweektechnieken met scalares
hebben al heel wat inkt doen vloeien. Er is niet één, maar verscheidene werkwijzen, al naar gelang van het beoogde doel. In het geval dat u het zoekt in de
kwantiteit en u wil zoveel mogelijk pootvis laten overleven, dan raden we aan
om het koppeltje in een specifieke bak te steken en het broedsel soms koelweg
van de ouders weg te nemen. Ofom de ouders zelfweg te nemen als ze het verdomde idee hebben gehad om op een ruit van het aquarium afte zetten !
In ieder geval hebt u alle tijd om van alles
uit te proberen en de techniek te kiezen
die u het beste past, want zodra de vissen
geslachtsrijp zijn, volgen de broedsels elkaar snel op. Op die manier kan men verscheidene  generaties  onder  hetzelfde
‘dak' zien opgroeien.
Ook kan men er voor kiezen om de scalares zich louter voor het plezier in de gezelschapsbak te laten voortplanten, zodat
men kan genieten van het spektakel van
jongen en ouders samen in een natuurlijk
kader te zien rondzwemmen. In dit geval
maart 201 5
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is het heel normaal dat een dominant mannetje achtereenvolgens met verscheidene wijfjes paart. Waarmee hij de legende van het voor het leven verenigd koppeltje naar het rijk der fabelen verwijst.
Voor de p aringskandidaten bestaat de eerste stap in het kiezen van een ideaal
substraat en de schoonmaak ervan. Daarna legt het wijfje, gemakkelijk herkenbaar aan haar rondvormige en naar de staartvin gerichte genitaalopening,
op de door haar gekozen plaats haar zeer goed aan elkaar klevende eitjes. Het
mannetje,  met  ovale  en  naar  de  kop  gerichte  genitaalopening,  bevrucht
daarna de eitjes met zijn hom.
In het beste geval zal het koppeltje zich intensiefmet de kroost bezighouden.
Met b ehulp van de b orstvinnen ventileren ze b eiden de kroost om een optimale verluchting te verzekeren. D e niet-bevruchte eitjes die ondoorschijnend
geworden zijn, nemen ze weg en indringers die het riskeren zich aan de kroost
te goed te doen, j agen ze weg.
Soms  echter  zijn  er  ouders
die niet eens naar de kroost
omzien ofhem zelfs opeten.
In  zo'n  geval  moet  men
wachten tot er verscheidene
broedsels zijn, zodat de ouders zich kunnen inleven in
de  complexe  mechanismen
van de zorg voor de eitjes en
later  de pootvis. Als  dit  afwijkend gedrag  aanhoudt, is
er geen andere oplossing dan het broedsel afte zonderen. In afwezigheid van de
ouders gebeurt de ventilatie door een kleine sproeier. Het toevoegen van een
schimmelbestrijdend product (methyleenblauw) beperkt het risico op schimmels. Deze gedragingen zijn dikwijls aan verbasteringen toe te schrijven.
De eitjes breken na 48 tot 72 uur uit, naargelang van de temperatuur in het
aquarium. Een van de ouders houdt zich met de p asgeborenen b ezig en verplaatst ze permanent, terwijl de ander de wacht houdt om eventuele roofAquatr opi c a Kortrij k

– 8 –

J aar gang 30/3

Zoet water

dieren afte schrikken. Zes dagen later wijst de verdwenen dooierzak er op dat
de pootvis klaar zijn voor hun eerste artemia-naupliën. Een 15-tal dagen later
kan men het menu gaan variëren met fijngewreven vlokken en fijngehakte larven. Dank zij een overvloedige en gevarieerde voeding worden de nakomelingen  al gauw jonge vissen  die met hun  ouders  een  schitterend  spektakel
vormen in het aquarium!
Groen en levend voedsel op het menu

Omdat  de  scalare  een  omnivoor is, mag men niet vergeten hem naast  de
vleesvoeding ook een plantaardig menu toe te dienen. D oet u dit niet, dan zal
hij zichzelfwel aan de aquariumbeplanting b edienen!
Voor een gevarieerd menu kan men hem een mengeling van artemia, vis en
spinazie geven. Levende daphnia's en afen toe muggenlarven doorbreken het
alledaagse menu. Droogvoer eten ze gemakkelijk, maar maak er geen gewoonte
van. Ook opletten voor te veel vers-de-vase. De scalares proppen er zich werkelijk mee vol en men zou er enkel dodelijke indigesties mee in de hand werken.
Door er voor te zorgen dat men gezonde exemplaren in huis haalt en door
hun misvormde afstammelingen te elimineren, zult u geen problemen hebben.
Scalares zijn relatiefrobuuste vissen. Niettemin opletten voor bloedverwantschappen! Misvormde scalares, ofscalares met maar één buikvin ofde twee
verminkt, zijn het product van een foutiefkweken, niet van ziekte. Ik heb bij
sommige kleinhandelaars zelfs al scalares zonder buikvinnen gezien!
Bij  perioden  komen  in  de  aquariumhandel
volle ladingen scalares die getroffen zijn door
een quasi ongeneeslijk fenomeen van rottende
vinnen. Deze kan men behandelen door antibioticabaden, maar  dat ligt niet in  eenieders
mogelijkheden.  Men  moet  overhaaste  aankopen vermij den en aan de verkoper volledige
informatie vragen. Zo zal men bij onze kleinhandelaars de mooie gezonde scalares terugvinden waarvan de pioniers van de tropische
aquaristiek de trotse bezitters geweest zijn.
maart 201 5
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Het typische scalares-aquarium

Het b este is om zich te laten inspireren door zijn natuurlijk milieu: de oevers
van een rivier in het Amazonegebied.
Voor een bak van gelijmd glas van 150 x 40 x 50 cm moet men een goed filtersysteem voorzien, met een debiet van ongeveer tweemaal het volume van
de bak p er uur.
Voor wat het decor b etreft, is een donker en niet te hard substraat – voor de
kwetsbare buikvinnen van de scalares – onontbeerlijk. Het zand van de Loire
(FR) heeft al die eigenschappen. Als u een belangrijke beplanting wil aanbrengen, moet onder het zand een stevige voedingsbodem komen.
Om het natuurlijk milieu van onze gast na te bootsen, kan men ook grote
veenwortels aanbrengen die men voorafin een bassin ofeen b ak heeft laten
weken, waarbij men het water dikwijls ververst heeft. Men kan tegen de achterwand  eveneens rotsblokken imiteren in  samengestelde materialen, zoals
polyurethaan, hars, enz. Dit is minder gevaarlijk dan het opeenstapelen van
stenen, wat een instorting tegen een verticale ruit kan veroorzaken.
Enkele zones worden met grote Echinodorus en Vallisneria beplant. Varens
van het type Microsorum

ofBolbitis , die, tussen stenen en
veenwortels  geplaatst,  voor  een  aardig  effect  zorgen,
mogen zeker niet vergeten worden. Men kan eveneens  de  aanleg van  een  rietpartij  overwegen.  Dit
soort decor heeft altijd veel succes in een bak met
scalares. Uiteraard moet men  de bamboerietjes met
een niet giftig hars bestrijken om ontbinding te voorkomen.
Echi n odor us ur u gu ayensi s.

Deze pl ant k ent een h el eb oel

s yn oni e men zoal s on der an der e E.  as ch ers oni anus, E.  osi ri s en

E.  bart hii.   

In dergelijke b ak kan u een groepje van vijfofzes scalares houden, vergezeld
van een twintigtal kleine zalmachtigen naar keuze. Enkele bijlzalmen aan het
wateroppervlak (Gasteropelecus levis ofCarnegiella s trigata ) en één oftwee
soorten dwergcichliden zijn eveneens welkom. U kan er nog een school C oryAquatr opi c a Kortrij k
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doras  bijvoegen,  maar  opgepast
voor  het  substraat  als  die  met
aarde verwerkt is  ofin terrassen
ingericht  is.  Er  kunnen  ook  nog
twee ofdrie Epalzeorhynchus

sia*
bij,
die
‘grazen' de algen
mensis
af. Die halen geen reusachtige afmetingen,  ze  vallen  geen  andere
soorten  aan  en  zijn  aangenaam
om naar te kijken. Men kan zich
afvragen  waarom  deze  niet  geliefder zijn in verhouding tot  andere algeneters.
* NVDR Aqu atr opi c a
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Centropyge of
dwergkeizersvissen
W. Wels , A.Z.A.C.
Centropyge -soorten bewonen, net als de keizersvissen, koraalriffen in zowat

alle tropische zeeën. Zij leven doorgaans in territoriale kolonies. 33 soorten
zijn tot op heden beschreven.
Het zijn prachtig gekleurde vissen, relatiefgemakkelijk te wennen aan aquariumomstandigheden, voor zover het juiste voedsel kan verstrekt worden. Bovendien zijn ze doorgaans heel wat goedkoper dan de keizersvissen en, zoals
hun naam inhoudt, ook veel kleiner. We kunnen dus stellen dat alle voorwaarden vervuld zijn om ze als ideale aquariumvissen te b eschouwen.
Kenmerken en gedrag

Hun grootte varieert tussen 7 en  17 cm. In aquaria blijven ze soms iets kleiner. Ze b ezitten allen, de voor keizersvissen kenmerkende stekel op de kieuwdeksels, een geducht wapen. Hun verzorger zal dit het b este merken, wanneer
hij hen op de verkeerde manier manipuleert.
Ze leven relatiefdicht bij mekaar op de koraalriffen, waar ieder individu zijn
eigen territorium bezet
en  dit  hardnekkig  verdedigt  tegen  soortgenoten die te dicht naderen. Soms leven ze ook
solitair,  soms  paarsgewijs.
Centr opyge ar gi ( ar gi d wer gi s een van de
kl ei nst e der d wer gk ei zer vi ss en.
k ei zer vi s) ,
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Over  hun  voortplanting  is  geweten
dat de eieren vrij in het water afgezet
worden  en  dat  er  geen  broedzorg
plaats heeft. Ei-afzetting in het aquarium  is  bij  sommige  soorten  reeds
waargenomen, maar is enkel mogelijk als het aquarium ruim genoeg is,
zodat  men  een  kleine  kolonie  kan
houden  (3  tot  5  exemplaren).  Hun
voedsel bestaat uit algen en de zich  Centr opyge bi c ol or
daartussen bevindende diertjes.
Voorkomen

Dwergkeizers leven voornamelijk op de koraalriffen ( soms diep gelegen) in de
Rode Zee, de C araïbische Zee, de Indische- en Stille O ceaan. Jongere dieren
zouden ook in ondiepe kustwateren (tot  1/2 m bij eb) kunnen aangetroffen
worden. Centropyge flavissima , eibli
 en vrolikii

zouden, qua uitzicht en kleur
nagebootst worden door bepaalde doktersvissen als een soort mimicry. D eze
theorie is nog niet bewezen, de gelijkenis kan op toeval berusten.
In het aquarium

Dwergkeizersvissen moeten kunnen b eschikken over een ruim aquarium met
veel schuilplaatsen en veel open zwemruimte. Het zijn snelle, levendige zwemmers, maar van tij d tot tij d moeten
ze even in een schuilplaats kunnen
vertoeven.  Meerder  exemplaren
van  dezelfde  soort  bij  mekaar
houden is in principe niet mogelijk
omdat hun territoria dan noodgedwongen te  klein  zijn  en  ze  dan
aan het vechten slaan, tenzij ze opvallend in grootte verschillen.
Centr opyge ei bli
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Centropyge bispinosa zou zich reeds voortgeplant hebben in het aquarium.

Hun voedsel dient hoofdzakelijk te bestaan uit groenvoer, al ontpoppen de
meesten zich in het aquarium als alleseters.
Ze b ehoren zeker niet tot de allergemakkelijkste vissen, maar met de vereiste
verzorging blijken ze toch redelijk goed houdbaar, op enkele soorten na.
Een temp. tussen 26 en 2 8 ˚ C, een pH rond 8 , het zoutgehalte op 1,022 tot 1,024
en een goede verlichting, draagt bij de meeste soorten de goedkeuring weg.
De ervaring leert dat sommige soorten zelfs goed bij lagere dieren kunnen gehouden worden.
Soorten voor aquarium geschikt

Centropyge argi ( dwergkeizer)
Centropyge bicolor (zwart-gele)
Centropyge bispinosa (gestreepte)
Centropyge eibli ( eibli's)
i (fisher's)
Centropyge fisher

(roestkleurige)
Centropyge ferrugata

(gele)
Centropyge flavissima

(gouden)
Centropyge h eraldi
Centropyge loriculus (rode)
Paracentropyge m ultifasciata syn. Centropyge m ultifasciatus (zebra)
Centropyge m ultispinis (bruine)
Centropyge n ox (middernachtsvis)
Centropyge p otteri (bruinrode)
Centropyge tibicen (sleutelgat)
Centropyge vrolikii (parelschub)

Opmerking

zijn volgens de
Centropyge b icolor, flavissima,

m ultifasciata, p otteri en vrolikii
verkrijgbare gegevens moeilijker houdbaar. P. m ultifasciata is overigens niet
aan het eten te krijgen?
C. kennedy is een in de handel verkeerd gebruikte naam voor C. b ispinosa
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Phrynohyas resinifictrix,
amazone-melkkikker
Kurt Bleys, http://www.chameleons-vl.be/
Beschrijving

Phrynohyas resinifictrix*, ook wel amazone-melkkikker g enoemd, behoort tot

de familie

 hylidae en z ijn voornamelijk n achtdieren.
De n aam m elkkikker verwijst n aar h et witte, giftige en m elkachtige slijm dat 
ze u itscheiden bij g evaar.
Deze m ooie en grappig ogende kikker is door h et succesvol kweken m eer en
meer terug te vinden op verschillende beurzen. Goede informatie is echter h éél
schaars en we p roberen via dit m agazine toch wat dieper in te gaan over h un
verzorging in h et terrarium.

Het  verspreidingsgebied  van  Phrynohyas  resinifictrix  strekt  zich  uit  over
Frans-Guyana,  Venezuela,  Peru,  Suriname,  Bolivia,  Colombia,  Panama,
Ecuador, Honduras en Brazilië, waar ze voorkomen in en op de b omen van
het tropische woud.
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Een reden waarom meer en meer mensen  kiezen voor deze soort is het aantrekkelijke kleurpatroon. De j onge dieren vertonen heel donkere tot zwarte
banden op een witte marmerachtige ondergrond, later als ze meer en meer
volwassen worden, vervagen de contrasterende kleuren naar donkergrijs of
bruin. Hun huid heeft een zeer korrelige structuur, waardoor de kikker een
apart uiterlijk krijgt.
Meer dan hun unieke uiterlijk is hun voorplantingsgedrag. In hun natuurlijke
habitat plant deze kikker zich enkel voort in holle b omen. Dit is één van de
redenen waarom  het zolang duurde dat de hobbyisten deze soort succesvol
kon beginnen nakweken in gevangenschap.
De melkkikker is een vrij grote boomkikker, volwassen exemplaren  kunnen
wel 10 cm groot worden. Mannetjes blijven meestal kleiner dan de vrouwtjes.
Verzorging in het terrarium
De Phrynohyas

r esinifictrix is een grote b oomkikker waar rekening mee moet
gehouden worden bij de keuze van het terrarium. Een volwassen koppel kan
men b est huisvesten in een terrarium van 70x50x50 (HxBxD). Van essentieel
belang is dat de dieren voldoende schuilmogelijkheden hebben, waardoor de
kikkers zich meer op hun gemak gaan voelen en stress geen kans krijgt.
Het terrarium moet ingericht worden met voldoende dikke takken en grote
stevige planten.  Bij  de  keuze van het
substraat  moet  rekening  gehouden
worden met de hoeveelheid vocht dat
ophouden kan worden. Hiervoor ging
onze voorkeur uit naar een bosgrondturf mengeling.  Perlite,  vermiculite,
kiezel ofkleine schors zijn uit den boze!
De  ‘zitplaatsen'  kunnen  bestaan  uit
kienhout, bamboe, schors ofzelfs plastieken buizen en pvc-afvoerleidingen.
Voorzie ook voldoende schuilplaatsen,
deze kan j e creëren door grote ronde
stukken  schors met  silicone tegen  de
Aquatr opi c a Kortrij k
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achterwand  te  kleven.  Vermijd  verlichtingsspots  in  het  terrarium,  deze
worden  soms als rustplaats uitgekozen in de vroege uurtjes, wanneer  deze
lampen dan aangestoken worden, veroorzaken ze onomkeerbare letsels aan
de dieren!
Watervoorziening

In  hun  natuurlijke  habitat  zitten  deze  boomkikkers  meestal  in  vochtige
plaatsen waar meerder waterpartijen aanwezig zijn, in onze terraria plaatsen
we dan ook een schaal met proper water dat dagelijks moet ververst worden.
Wij gebruiken hiervoor flessen niet-bruisend water ofwater uit onze vijver.
Kraantjeswater b evat teveel chloor, daarom gebruiken wij het niet.
Temperatuur en vochtigheidsgraad

Deze kikker is niet veeleisend en voelt zich het best in temperaturen tussen
21-28 ˚ C, voor de nachttemperatuur laten we deze zakken naar kamertemperatuur van 18-22 ˚ C. D e luchtvochtigheid ligt overdag rond de 70% en wordt
opgetrokken naar bijna 100% 's nachts.
Voedsel
Phrynohyas r esinifictrix is een grote kikker met een enorm grote eetlust. S om-

mige exemplaren kunnen p er dag wel vier tot acht voedseldieren verorberen.
Op hun menu staan o.a. krekels, kleine sprinkhanen, meelwormen, wasmotlarven,  aardwormen, vliegen, kakkerlakken en de grote dieren lusten zelfs
baby-muizen.
Bij  de  het  opgroeien  van  deze
dieren mag men het  dagelijks bepoederen met een vitamine en minerale preparaat op de aangeboden
voedseldieren niet vergeten.
Wanneer de dieren volwassen zijn kan men
dit nog sporadisch blijven toepassen.
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Tot voorheen was het tamelijk moeilijk om tot mooie kweekresultaten te komen. De laatste tijd slagen meer en meer personen erin om deze dieren te
laten paren en nakweek aan te bieden.
Het afzetten van de legsels gebeurt in ondiep water, het aantal ervan kan variëren tussen  de 50 en 700 eitjes.
Wanneer de larven uitkomen worden deze gevoed met hoogwaardig visvoer
en spirulina-tabletten. Later kan men aan het menu levende muggenlarven 
toevoegen. Wanneer de kleine kikkers aan land komen moet men deze voorzien van een overvloed aan kleine voedseldieren voorzien van vitaminen en
mineralen.
NVDR Aqu atr opi c a
Het gesl acht Phr yn ohyas wer d i n 2 005 ( F ai vovi ch et al . ) i n s yn o mi e gepl a atst met Tr achyce ph al us.
De c orr ect e wet ens ch a ppel ij k n aa m van de a mazon e- mel kki k k er i s dus Tr achyce ph al us  r esi nifi ctri x.

Br onn en r edacti e Aqu atr opi c a:
F ai vovi ch, J. , C.  F.  B.  Haddad, P.  C.  de A.  Garci a, D.  R.  Fr ost, J.  A.  Ca mpbel l , & W. C.
Wh eel er. 2 005. Syst e mati c r evi e w of t h e fr og f a mil y Hyl i d ae, wit h s peci al r ef er en ce t o Hyl i n ae: a
ph yl ogen eti c an al ysi s an d t axon o mi c r evi si on. Bul l eti n of t h e Ameri c an Mus eu m of Nat ur al Hi st or y
2 94: 1 – 240 [ avail abl e f or an on y mous do wnl oa d at htt p: //di gi t al l i br ar y. a mn h. or g /ds p ace /h an dl e /2 246/462 ].

Fr ost, Darr el  R. 2 01 4. Amphi bi an Speci es of t h e Worl d: an Onl i n e R ef er en ce. Ver si on 6. 0
( 2 0/02 /2 01 5) . El ectr oni c Dat a b as e accessi bl e at htt p: //r es ear ch. a mn h. or g /h er pet ol ogy/a mphi bi a /i n dex. ht ml . Ameri c an Mus eu m of Nat ur al Hi st or y, Ne w Yor k, U S A.
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Aponogeton crispus
Gabriel Lammertijn
Een  Nederlandse  benaming  heeft  deze
plant  niet  meegekregen.  Ze  wordt
eenvoud  ‘crispus'  genoemd.  Het  is  een
plant  afkomstig  uit  Ceylon,  waar  ze
groeit  in  helder  ondiep  water  op  een
bodem  van  klei,  leem,  en  vermolmde
aarde.
Ze  behoort  tot  de  familie  der
aponogetonaceae ,  die voorkomt in
de  tropen  der  oude  wereld,  waarvan
deze  van  Afrika  een  meerassige
bloeiaar hebben. Deze bloeiaar wordt
omhuld door een mutsvornig vlies, die
aan de basis openscheurt wanneer de
stengel  het  wateroppervlak  bereikt
heeft en de bloem opzwelt.
Onze crispus is een éénassige bloeier, want ze is van Sri Lanka, het vroegere
Ceylon, afkomstig en de bloeiaar kan een lengte van over de meter b ereiken.
Veelal zijn er geen zuivere planten van deze soort voorhanden, meestal zijn
het  kruisingen.  Voornamelijk  komen  kruisingen  met  A.  undulatus ,  A.
 n atans , en A.
 ulvaceus voor.
elongatus , A.
De zaadvorming gebeurt het best door zelfbestuiving. Men strijkt zo om de
twee dagen met een fijn penseeltje ofpluimpje over de bloemen. Men moet
het om de twee dagen doen omdat de bloeiaar een veertiental dagen verder
groeit en er gedurende deze tijd opnieuw bloemen op de bloeiaar verschijnen.
De zaadjes vormen zich op de bloeiaar.
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Wanneer ze de bloeiaar los laten, drijven de zaadjes nog een tweetal dagen en
zinken dan naar de bodem waar ze wortelen en een nieuwe plant vormen.
De bladeren van onze crispus zijn ondergedoken en teergroen gekleurd. Het
blad is lijn tot lancetvormig, met gekroesde randen. Ze kunnen een lengte
bereiken van 4 0 cm bij de breedte van 5 cm, deze maten zijn evenwel extreem
en een lengte van 30 cm bij 3 cm, is normaler. D e bladeren ontstaan op een
wortelknol in een rozet.
Het is een zeer fraaie blikvanger. Het best is de plant te kopen als de bladeren
zich b eginnen te ontwikkelen. D e knollen worden net zo diep geplant als ze
zelfzijn. Een knol van +/- 3 cm wordt dus best +/- 3 cm diep geplant, deze
van 1 cm dan weer maar 1 cm diep.
De wortelen ontstaan b oven bij de bladrozet. D e bloeitijd is mei-juni en september-oktober.
Aan het aquarium stellen ze weinig eisen. Ze groeien evenwel het best op niet
te hard water, liefst aan de zure kant. Het is een plant die een rustperiode
nodig heeft, waarin ze gans verdwijnt. Het best is ze koeler houden om dan na
een  paar  maanden  opnieuw  op  volle  temperatuur  te  brengen.  De  bodem
houden we luchtig en vermengt met wat klei en turf.
Het is een plant die in geen enkel aquarium misstaat, die de blikvanger is,
maar afen toe, voor een tijdje verdwijnt, waarna hij opnieuw te voorschijn
komt om uw aquarium te sieren.
Informatie
Familie:  aponogetonaceae
Herkomst: Sri Lanka
Type: B ollen en knollen
Groeisnelheid: snel
Hoogte: 25 - 50 cm
Breedte: 15 - 30 cm
Lichtbehoefte: 0,5 W/l
CO 2-behoefte: 6 - 14 mg/l
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Tombolaô s bij Aquatropica
Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Je kunt ze op één hand tellen die verenigingen die
op hun maandelijkse vergaderingen geen tombola
houden om hun geldhonger te stillen.
Het  is  zo  gemakkelijk.  Je  hebt  altijd  wel  ergens
restjes planten ofvissen waar niemand verlekkerd op
is. Je steekt dat in een twintigtal zakjes samen met
de verkoop van dubbel zoveel loten ... en j e hebt
een maandelijkse tombola, opbrengst verzekerd.
Neen, dat bestaat bij Aquatropica niet. Je moet teruggaan tot vóór 1970 en de
woorden van toenmalige voorzitter Norbert Geldhofciteren:
‘Aquatropica koopt en verkoopt niets!'

Dat is nog steeds het b eleid van onze club. 
Wist j e dat er een club in de buurt van D endermonde is met meer dan 8 00 leden? Je kan er elke zondag naar het clublokaal gaan om alles in te kopen
tegen clubprijzen waar zelfs internet niet tegenop kan! Ga j e in die club een
voordracht geven dan komt amper 15 of20 man naar de vergadering. Als er
een spreker komt is de winkel van de club gesloten!
Neen, wij hebben een veel betere formule!
Iedereen is op de eerste vergadering na nieuwjaar uitgenodigd met p artner. Het is  de  algemene vergadering van  onze  club. Je krijgt  er  een
combinatie van nieuwjaarswensen, bubbels van een betere soort, overzichten van de financiële werking van Aquatropica ... en op de onpare
jaren de bestuursverkiezingen.
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Maar  er is  een  eeuwenoud gebruik
dat iedereen ook een cadeautje meebrengt!
Welke  overrompelingen  dat  teweeg
brengt  zie je  op  de  foto.  Sonja  en
Katrien verkopen een soort voorlopers  van  de  lottoplankjes.  Voor  5
euro  heb je  kans  om  100  euro  te
winnen! Jawel, je  leest  het  goed  ...
Inzet 5 euro en kans op het winnen van 100 euro. D at is nog iets anders dan
bij de lotto 1 kans op 8.145.060 (bron Wikipedia).
De prijzen op de tafel zijn natuurlijk wat iedereen meegebracht heeft maar de
clubkas schenkt 100 euro aankoopbonnen vrij te kiezen bij één van de sponsors
De plankjes zijn natuurlijk in geen tijd de deur uit en dit j aar mag Linda echtgenote van Freddy Haerens voor 100 euro aankopen doen bij één ofmeerdere
sponsors. Freddy: het moeten dus geen visjes zijn hé!
Jammer d at ik v anafdit jaar
 g een v inger m
 eer in d e p ap h eb a ls bestuurder bij
Aquatropica, m aar ik z ou elke m aand z o'n tombola h ouden!
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N ieuwjaarsreceptie

Verslag algemene bijeenkomst vrijdag 30 januari

Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Wijlen Gilbert Lapere zei altijd: “waarom iets veranderen, wanneer alles goed
gaat?”. Met die nobele gedachte in het achterhoofd nam het b estuur de b eslissing om de weg, die we vorig j aar ingeslagen waren, verder te volgen. Want
niettegenstaande er op de vorige receptie – in verhouding met het aantal leden
– niet echt veel volk aanwezig was, hadden we toch opgemerkt dat de vernieuwde formule aansloeg.
Net als vorig j aar opteerden we dus voor een gratis formule, maar ditmaal met
wafels in plaats van pannenkoeken. Verleden j aar kregen we een b eetje kritiek
op de niet echt warme pannenkoeken. Volgens de experts kon dit bijna niet anders,  omdat  pannenkoeken  door  hun  dunheid  nu  eenmaal vlug  opwarmen,
maar ook vlug afkoelen. Met wafels hebt j e dit veel minder, vandaar onze keuze.
De bakdame van dienst, Els, had het evenwel niet onder de markt om de 120
wafels op tijd klaar te maken. Gelukkig hadden we nog Filip, die met een
soort antiek ijzer enkele wafels voor zijn rekening nam.
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De b estuursleden wisten het al een tijdje, maar voor de gewone leden zal het
wel als een donderslag bij heldere hemel geklonken hebben, toen tijdens de
toespraken van Paul en D onald bleek dat beide heren ontslagnemend waren.
Op die manier willen ze de j eugd (enfin, j eugd in een zeer brede zin van het
woord) de kans geven om Aquatropica terug op rails te krijgen. Voor zowel de
functie van voorzitter als voor de j ob als secretaris hadden we al een opvolger:
Geert Vandromme en Aldo Verbeek. Ze moesten wel nog verkozen geraken,
maar dit bleek geen enkel probleem te vormen voor de aanwezige stemgerechtigden. Het voltallig bestuur werd unaniem herkozen.
Het is ook de gewoonte trouwe leden eventjes in de verfte zetten. Lucien D epaemelaere is al 25 j aar lid en kreeg, naast drie kussen van Els, een fles wijn
aangeboden.
Het voorlezen van het kasverslag bracht aan het licht dat we het vorige clubjaar lichtjes p ositiefafgesloten hadden.
Menig aanwezige zal zich misschien afgevraagd hebben waarom Geert Vandromme zo ijverig dingen aan het neerpennen was in een ofander b oekje. Als
nieuwe voorzitter moest hij natuurlijk zijn debuutrede houden en de laatste dagen
had hij bijna geen tij d gehad om een toespraak op papier te zetten, vandaar dat hij
nog vlug iets in elkaar knutselde op de avond zelf. Blijkbaar was het die bewuste
vrij dag ook gedichtendag, dus schreefGeert zijn redevoering in dichtvorm.
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Natuurlijk werden de ontslagnemende bestuursleden gehuldigd voor het vele
werk  dat  ze  tijdens  hun  bestuursloopbaan  verricht  hadden.  Hun  partners
werden eveneens in de bloemetjes gezet. Het was helaas alsofde duivel ermee
gemoeid was! Uitgerekend op het moment dat de dames hun bloemen door
een b estuurslid aangereikt kregen, liet de batterij van de externe flits het afweten, waardoor ik dit groot moment niet heb kunnen vereeuwigen.
Van al dat luisteren naar toespraken krijgt een mens zowaar honger. D e aankondiging dat de wafelbar open was, klonk dan ook als hemels muziek in de
oren.  Het  moet  gezegd,  de  wafels  waren  overheerlijk  en  de  wafeldames
hadden dan b ehoorlijk wat werk om iedereen te b edienen.
Ondertussen werd er door Sonja en Katrien rondgegaan met lotjes. In een
mum van tijd waren deze uitverkocht, want een hoofdprijs van 100 euro is natuurlijk een mooie prijs.
De hoofdprijs ging trouwens naar Linda, de vrouw van lid Freddy Haerens.
Tot mijn verbazing – ik had het nogal druk met babbelen – zag ik opeens de
twee ex-bestuursleden hun kunsten vertonen op de dansvloer. Niet veel later
werd er al een eerste polonaise uitgevoerd. Gelukkig kan ik me onder het
mom van fotograafonttrekken aan dit zo'n soort dansen.
Ik denk dat ik mag b esluiten dat het een geslaagde avond was.
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Zoet water

Aphyosemion primigenium
Auteur onbekend
Met dank overgenomen uit NieuwsbriefMinor (NL)

Herkomst: D eAphyosemion

p rimigenium is afkomstig uit het zuidwesten van
Gabon waar ze leven in kleine stroompjes in het gebied rondom de Nyanga
en Ngounie rivieren tussen Mouila en B dede-Lebamba.

Uiterlijk: Mannen en vrouwen zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden.
De mannen zijn fel gekleurd terwijl de vrouwen een wat saaier vaal geel/grijs
zijn. Ze hebben b eiden wel een slank langwerpig lichaam wat gebouwd is om
zich te bewegen in ondiep, dicht b eplant water. D e mannen hebben een lichte
grondkleur met rijen rode  stippen  op  de flank  die  een  aantal horizontale
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lijnen vormen. D e rug is geel wat in de rugvin en naar de staart toe duidelijker
wordt. De rug- en staartvin hebben een rode en blauwe zoom. Om het oog
van de man heen zit een blauwe rand.
Er zijn verschillende varianten van deze fraai gekleurde soort die er iets anders uitzien. D e vangstplaats wordt vaak aangeduid met een code. Twee voorbeelden van deze soort zijn de Aphyosemion

p rimigenium GEB 94/21 en de
GEB
88/
10.
De
code
achter de soortnaam geeft
Aphyosemion p rimigenium
aan waar  en wanneer  deze vissen  (ofhun voorouders)  zijn gevangen.  Dit
maakt het makkelijker om de verschillende stammen uit elkaar te houden.
Inrichting: De Aphyosemion

primigenium zwemt doorgaans in de bovenste
waterlaag waar ze graag beschutting zoeken tussen de waterplanten. Zorg dus
voor een dichtbeplant aquarium met fijne bladeren. Ook drijfplanten als Riccia

ofeendenkroos wordt op prijs gesteld. Ze houden van wat gedempt licht.
Water: Temperatuur: 18 tot 22 graden
pH:
 6,5 tot 7,5
GH:
 8 tot 10
Voeding: Het voer voor de Aphyosemion

primigenium kan bestaan uit een
basis van droogvoer aangevuld met levend ofdiepvriesvoer zoals bijvoorbeeld
Artemia, grindalwormpjes, Artemia en watervlooien.
Karakter:  Deze  soort  is  redelijk  vredelievend  en  kan  worden  gehouden
samen met andere vredelievende, niet al te grote soorten zoals potloodvisjes
en tetra's.
Kweek: Met een maand of7-8 zie j e het verschil tussen de man en vrouw,
met ongeveer een j aar kun j e de eerste voorzichtige poging wagen om met de
Aphyosemion te kweken. D e eerste keren zal dat waarschijnlijk niet succesvol
zijn. Als de vissen een maand of13 à 15 zijn kun j e de vrouwtjes een week of
twee apart zetten van de mannen zodat de vrouw zich kan klaarmaken om eieren afte zetten.
Om  met  de Aphyosemion primigenium  te  kweken  kun je  ze  in  het  gezelschapsaquarium laten en hopen dat de eieren die gelegd worden uitkomen en
de j ongen blijven leven.
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Wil j e met meer succes j ongen overhouden dan kun j e de ouders het beste
apart zetten, net zoals de kwekers dat doen. Neem hiervoor een aquarium van
niet groter dan  10 tot 20 liter. Doe hier een spons ofklein filter in om het
water schoon te houden. Vul het aquarium met een grote hoeveelheid planten, j avamos is hiervoor uitstekend geschikt omdat het een plek geeft om de
eieren in afte zetten en omdat tussen het j avamos voldoende klein leven zit
voor de j ongen.
Voor  het  afzetten  van  de  eieren  kan  eventueel  ook  een  flinke  afzetmop
worden gebruikt waar j e iedere dag de eieren uit kunt verzamelen.
Er zijn meerdere methodes om de eieren uit te laten komen. Gewoon in het
aquarium, de eieren komen dan na zo'n 12 dagen uit. Na het afzetten van de
eieren kun j e de ouders in het kweekaquarium houden. Mits voldoende gevoerd blijven de ouders wel van de eieren en j ongen afen geeft ze de kans
meer eieren te leggen. De j ongen kun j e best wel verwijderen zodra ze een
centimeter groot zijn anders krijg j e geen nieuwe j ongen meer (die worden
dan wel opgegeten).
Ofj e verzameld de eieren uit de afzetmop en bewaart ze in iets vochtige turf.
Na 20 dagen giet j e wat aquariumwater op de eieren waarna ze uitkomen.
De eerste paar dagen teren ze nog op hun dooierzak, daarna kun j e ze voeren
met vers uitgekomen Artemia en infusoriën, fijn slootvoer kan ook, daarbij
moet j e alleen oppassen voor hydra. Je kunt ook proberen volwassen watervlooien te kweken in het aquarium waar de j ongen inzitten. D e volwassen watervlooien zijn te groot voor de j ongen maar produceren wel een grote stroom
jonge watervlooien die de j ongen wel kunnen eten.
Maximale lengte man: 4,5 - 5 cm
Maximale lengte vrouw: 4,5 - 5 cm
Familie:  nothobranchiidae
Herkomst: Zuidwest-Gabon
Dieet: carnivoor
Broedgedrag: tussen fijnbladige planten
Temperament: mild agressief
Onderling temperament: mild agressief
Temperatuur: 18 – 22  ˚ C
pH: 6,5 – 7,5
GH: 8 – 10
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Uitnodi gi ng

Van vuurgarnaal tot Taiwan Bee
Uitnodiging ledenvergadering,
vrijdag 27 maart

Enkele  garnalen  kennen  we  allemaal  zoals  de  grijze  noordzeegarnaal.
Maar als j e weet dat er meer dan 3.000 soorten garnalen gekend zijn, is
het verwonderlijk  dat we  er niet meer kennen. Van  die  3.000  soorten
leven de meeste garnalen in tropische zeeën. In de loop van de geschiedenis hebben b epaalde soorten zich aangepast aan zoetwater en kunnen
we deze dieren gehouden worden in een zoetwateraquarium, al dan niet
samen met planten en vissen. Garnalen zijn meestal saai van kleur, maar
enkele zoetwatergarnalen springen er toch wel uit. Bijna alle kleuren van
de regenboog kan j e terug vinden bij deze dieren, van azuurblauwe over
knalrode om te eindigen bij felgroene. 
Mits enige deskundige uitleg is het perfect mogelijk om deze dieren te
houden en ook te kweken. Enkele leden van Aquatropica hebben dit al
meermaals bewezen.

Vrijdag 27 maart komt Steven Opbrouck van Shrimpkings uit BeverenLeie uitleg geven over het houden, verzorgen en kweken van deze zeer
boeiende dieren. Voor de mensen die het wensen brengt Steven uw b estelling mee naar de vergadering. Even op voorhand een telefoontje plegen
en alles wordt netjes verpakt meegebracht. Neem zeker eens een kijkje op
<http://www.shrimpkings.be>.
Ook niet-leden zijn van harte welkom, dus breng gerust uw vrienden mee.
Wanneer: Vrijdag 27 maart om 20 uur
Waar: Zaal ‘Van B oven' Kortrijkstraat 138 a, 8560 Wevelgem
De ingang van de zaal is gelegen in het steegje tussen huisnummer 136 en 138
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