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Woor dj e van ...

Woordje van ...
Filip Willen, penningmeester Aquatropica
In mei legt iedere vogel (vis ofkikker) een ei ...

Inderdaad, niet alleen de vogels leggen nu hun eieren, maar ook onze vissen in de vijver zijn volop aan
het vermeerderen. Bij ieder zonnestraaltje zie j e ze
naar het oppervlak komen ofhet ondiepe gedeelte
van de vijver opzoeken. De vrouwelijke exemplaren
kan j e er zo van tussen pikken als j e hun dikke lijfje
zie,  de  mannetjes  daarentegen  zijn  slanker  en
hebben op hun kieuwen witte stippen. Neen, dit is
geen  ziekte  of aandoening,  het  is  gewoon  de  hormonen die zich zo manifesteren.
In mijn vijver staan er in het filtergedeelte planten en is er een vijftal centimeter water boven het filtersubstraat. De vissen zouden hun leven riskeren
om toch maar tussen de planten zich te kunnen b egeven en daar hun eieren af
te zetten. Dan moeten de mannetjes deze plek nog opzoeken om ook hun
aandeel in het liefdesspel te brengen. 
Heb jij oféén van j e buren een vijver waar er kikkers zitten (en geeftoe, wie
heeft die niet in zijn waterpartij) dan heb j e vanafnu, en dit voor de volgende
twee maanden, ook geen rust meer. Je zal iedere nacht hun liefdeslied moeten
aanhoren, dit tot vervelens toe. Heb j e geluk en trefj e een eenzaat in j e vijver
dan kan het nog meevallen. Heb j e echter in j e tuin de biotoop waar zij allemaal
hun plekje willen, dan moet j e bij heldere nachten geen oog dicht doen.
De manier waarop ik mijn vijver heb ingericht kan j e eind j uni komen bekijken.
Maar meer daarover in één van de volgende edities ...
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Een Afrikaans kleurenwonder,
Pelvicachromis rubrolabiatus
Bruno Magis, D e Siervis Leuven
Eén van de mooiste dwergcichliden die ik ooit heb kunnen houden was ongetwijfeld  dit West-Afrikaanse  kleurenwonder.  Het was  bij  één van  mijn  bezoekjes aan een b evriend handelaar dat ik deze dieren voor het eerst mocht
aanschouwen. Ik had hem een aantal van mijn nakweekdieren bezorgd en
zoals bij elk b ezoek speurde ik dan al zijn b akken afop zoek naar iets dat me
interesseerde. Ik was er samen met een Nederlandse collega-dwergcichlidenliefhebber en de aquaria werden grondig b ekeken. D e bakken stonden in vier
rijen b oven mekaar en waren slechts karig verlicht. In één van de aquaria op
de bovenste rij zag ik plots een
vis verschijnen die me aan Pelvi
deed
denken.
cachromis h umilis
Van  op  de  grond  waren  de
dieren echter moeilijk te zien en
daarom werd er al gauw een laddertje bijgehaald. Er bleken nog
vier
vissen in de bak aanwezig,
Pel vi c achr o mi s h u mili s
gelukkig  zelfs  twee  koppeltjes.
En hoewel de dieren niet op kleur waren was er een duidelijk verwantschap
met Pelvicachromis

h umilis merkbaar. Aan de vorm van de vis was duidelijk te
zien dat ze tot dezelfde groep behoorden, maar ik kon ze niet thuisbrengen als
één van de mij bekende kleurvormen. Er werd niet getwijfeld en de dieren
werden uitgeschept  en meegenomen. Er werd eerlijk gedeeld  en zodoende
ging één koppeltje met mij mee naar B elgië en het andere ging mee met Jos
en bleefdus op Nederlands grondgebied.
In de eerste daaropvolgende weken werd het dus een ware zoektocht naar informatie over deze vis. Veel informatie was er echter niet te vinden, maar
zowel in DATZ als in TI Magazin vond ik een zeer kort artikeltje over deze
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dieren.  De  dieren  werden  voorlopig Pelvicachromis  species  “Bandi  II”  genoemd in afwachting van een wetenschappelijke beschrijving. Nu de naam
bekend was kon ik ook op het internet gericht naar informatie zoeken, en
hoewel ik het niet verwachtte, vond ik er een Duits artikel van de hand van
Lutz Döring. Uit alle artikels, en zijn naam “Bandi II” deed het eigenlijk al
vermoeden, bleek dat er nog een andere nauw verwante soort b estaat welke
wordt aangeduid met de naam Pelvicachromis species “Bandi I” ofook wel
species “Guinea”. De literatuur bevestigde de verwantschap met de Pelvicachromis humilis maar tevens bleek dat deze dieren reeds eind der zestiger
jaren werden ontdekt door een zekere Van Orshoven. En van een verrassing
gesproken, sinds die tijd worden er 4 geconserveerde dieren op amper 2 0 kilometer van mijn woonplaats in het Afrika-museum van Tervuren b ewaard. Ze
zijn er in  1977 ingeschreven en door prof. dr. Thys van den Audenaerde als
een nieuwe soort aangeduid onder de werknaam Pelvicachromis

“Bandi”. 
Bij  de  voorbereiding  van  dit  artikel  nam  ik  dan  ook  contact  met  dr.  Jos
Snoeks, curator van de enorme ichtyologische verzameling van het museum.
Hij bevestigde me inderdaad de aanwezigheid van de specimen uit de B andirivier en zou proberen nog wat extra informatie te vinden wanneer er de gelegenheid voor zou zijn. Het bleefkorte tijd stil tot er plots een e-mail kwam
vanuit het Afrika-museum. Blijkbaar waren ondertussen zowel de B andi I als
de B andi II, door de O ostenrijkse ichtyoloog Anton Lamboj, beschreven.
Sinds  maart  2004  gaat  de
Bandi  I  door  het  leven  als
Pelvicachromis s ignatus en de
Bandi II werd Pelvicachromis


rubrolabiatus gedoopt.  Bij
deze dan ook mijn dank aan
Dr. Snoeks voor de verstrekte
informatie.
Pel vi c achr o mi s si gn at us

Beide soorten komen voor in Zuidwest-Guinee in het bassin van de Kolenté-rivier
in het grensgebied met Sierra Leone. Mogelijks komen de dieren er sympatrisch
(een geleerde term voor ‘ samen op dezelfde plaats') voor. De eerdere naamsaanduiding Bandi duidt op de Bandi-rivier die een zij stroom is van de Kolenté.
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Pel vi c achr o mi s r u br ol abi at us

Beide  soorten  zijn  onderling  vrij  eenvoudig  te  onderscheiden.  Bij Pelvicachromis signatus  hebben de vrouwtjes twee zeer karakteristieke vlekken. Eén
zwarte vlek b evindt zich op de staartwortel en de andere bevindt zich in het
achterste gedeelte van de rugvin. Het mannetje heeft deze staartwortelvlek
niet,  maar  heeft  dan weer  meerdere  zwarte vlekken  in  de  rugvin. Pelvicachromis rubrolabiatus heeft deze vlekken niet en is ook kleurrijker.

Ondertussen had mijn koppeltje al enkele weken in quarantaine doorgebracht
en zo te zien waren ze goed gezond. Na wat gewenning namen ze bijna alle
aangeboden voedsel aan en ze gingen er dan ook zienderogen op vooruit. D e
magere buikjes verdwenen en hoewel de bak zeer spaarzaam was ingericht
werden de kleuren steeds mooier. Het koppeltje kwam goed overeen en trok
geregeld samen door de bak. Van dreigen ofvechten heb ik alleszins niets
kunnen merken.
Na enkele weken heb ik de dieren dan overgebracht naar een ingericht aquarium van 70 cm lengte bij 50 cm diepte. Op de b odem lag bleek, fijnkorrelig
zand en de bak was ingericht met veel kienhout, j avavaren en Anubias

.
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Gezien alle Pelvicachromis

-soorten holenbroeders zijn werden er ook enkele
mogelijke broedplaatsen voorzien in de vorm van een halve kokosnoot en
door opeengestapelde stenen. Net zoals de quarantainebak was ook dit aquarium gevuld met zuiver regenwater, maar hier had ik wat turfin het filter aangebracht waardoor het water wat werd aangezuurd.
En blijkbaar hielden ze daar wel van want nog geen dag na het overplaatsen
gingen  alle  kleurregisters  open.  Het  mannetje  heeft  een  beige/lichtbruine
grondkleur met zeven duidelijke bruine dwarsbanden. Op de kieuwdeksels b evinden  zich  enkele
wormachtige, blauw iriserende vlekken, en dit
alles  is  overgoten  met
een  rozerode  gloed.
Daarbij is het rood intens  aanwezig  op  de
lippen  de  staart-  en
aarsvin en het achterste
gedeelte van de rugvin.
De  soort  heeft  trouwens  zijn  naam  te
danken  aan  deze  rode
lippen. ‘Rubrum' is immers Latijn voor rood en ‘labiatum' staat voor lippen.
Het vrouwtje heeft dezelfde b eige grondkleur, maar bij haar normale kleurpatroon zijn de dwarsbanden nagenoeg niet zichtbaar. Haar buikje is roze van
kleur en naarmate de dieren meer baltsen en de eiafzetting nadert wordt het
lichtroze steeds intenser. Het contrasteert dan schitterend mooi met de felgroene iriserende kop en keelbereik. Bij heel dit kleurenpalet is het zwarte
vlekje in de rugvin misschien een detail, maar het is wel een gemakkelijk herkenningspunt van  deze  soort. Maar kortom, zoals u zelfkan merken, zijn
deze dieren echte kleurwonders.

Bij het b altsen toonde het vrouwtje steevast haar blinkend roze buikje aan het
mannetje door met gekromd lichaam voor hem te gaan staan. Reageerde hij
niet onmiddellijk dan zwom ze met korte b ewegingen heen en weer voor zijn
neus om zich in al haar pracht te laten bewonderen. En uiteraard laat zo'n
jong  mannetje  zich  dan  niet  onbetuigd  en  reageert  met wijd  openstaande
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vinnen en gespreide muil sidderend op de verleidingen van het vrouwtje. Het
was spannend om te zien hoe de dieren helemaal opgewonden raakten en
zelfs niet meer reageerden op het flitslicht van de camera. Dit schouwspel
heeft ruim een week aangesleept vooraleer het vrouwtje her en der verschillende holen begon uit te graven. Ze dook het hol in, nam wat zand in de muil
en spuwde het vlak voor de ingang weer uit. Zodoende lagen er na enkele
dagen noeste arbeid overal hoopjes zand voor de holen. Ze had echter een
duidelijke voorkeur voor een hol dat gevormd werd door een halve kokosnoot.
Ze vertoefde het merendeel van de tijd in dat hol en het werd ook veel meer
uitgegraven dan de andere plaatsen. Het mannetje nam helemaal niet deel
aan  de  deze  huwelijksvoorbereidingen.  De  dieren  baltsten  mekaar  tijdens
deze graafperiode nog wel aan, maar veel minder intens dan voordien.
Tot plots het vrouwtje het mannetje weer zeer fel ging benaderen en aanbaltsen
en telkens wanneer het mannetje reageerde zwom ze vlug weer terug naar de
noot. Op die manier probeerde ze het mannetje naar de broedruimte te lokken
en het duurde dan ook niet lang meer voor er eitjes werden afgezet op het plafond van de holle ruimte. Afwisselend doken het mannetje en het vrouwtje de
kokosnoot in en terwijl de ene binnen zijn ding deed stond de andere buiten vlak
voor de ingang vol ongeduld op wacht. Na ruim een uur was de afzetting voorbij
en met wat moeite kon ik de vaalgele eitjes aan het plafond zien bengelen. Sindsdien kwam het vrouwtje de noot niet meer uit en het mannetje verdedigde de
ruime omgeving tegen de enkele zalmpjes die ook in het aquarium vertoefden.
Aanvankelijk leek alles goed te gaan, maar na drie dagen was er duidelijk iets
mis. Het vrouwtje hield zich niet meer op in het broedhol en ze was ook haar
felle kleuren kwijt. Van enige strijd binnen het koppel was er geen spoor, maar
het was overduidelijk het einde van deze kweekpoging.
Op zich geen reden tot teleurstelling want het gebeurt wel vaker dat cichliden
hun eerste legsels opeten uit onwetendheid, door stress ofnog andere factoren. Gelukkig ging het vrouwtje na enkele weken opnieuw kuit aanzetten en er
kwam ook een tweede legsel maar helaas opnieuw met dezelfde afloop. Gelukkig bleefhet koppel onderling vreedzaam en ik was er dan ook van overtuigd
dat het de volgende keer wel zou lukken. Maar voor het tot een derde legsel
kwam vond ik op een ochtend, totaal onverwacht, het mannetje dood in de bak.
Er waren geen bijtwonden te zien noch bij het mannetje noch bij het vrouwtje
en ik heb er dan ook nog steeds het raden naar wat de oorzaak is geweest.
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– 8 –

J aar gang 30/5

Zoet water

Met de ijdele hoop nog ergens een mannetje op de kop te kunnen tikken heb
ik  in  de  weken  daarna  ettelijke  aquariumzaken  bezocht  en  gecontacteerd
maar helaas zonder resultaat. Ik vreesde al dat de weduwe wel voor de rest
van haar leven eenzaam en alleen zou blijven tot ik er plots weer aan dacht
dat er bij Jos in Nederland nog een koppeltje rondzwom. Onmiddellijk de
beste man gebeld en korte tijd later heb ik mijn weduwe, die ondertussen weer
flink kuit had aangezet, naar Nederland gebracht. Het was weliswaar geen
leuk afscheid maar het welzijn van de dieren primeert nu eenmaal.
En het heeft geloond want enkele weken later b elde Jos me met de boodschap
dat ik peter was geworden van  een  schooltje Pelvicachromis rubrolabiatus .
Mijn weduwe had met zijn mannetje voor nakomelingen gezorgd. Dus uiteindelijk werd het toch nog, zij het dan een internationaal, happy end.

Mocht je de dieren ooit tegenkomen m oet je zeker eens een p oging wagen. Ze
zijn a l b ij a l n iet z o m
 oeilijk te h ouden e n te k weken. H
 et is belangrijk z e z acht
en lichtzuur water te geven dat je
 door regelmatige waterverversingen kwalitatiefgoed h oudt, m
 aar v erder s tellen z e g een b ijzondere e isen. Z
 ij b elonen je
 d an
op h un beurt m
 et h un s chitterendste k leuren. H
 elaas worden a lle s oorten u it d e
Pelvicachromis  humilis-groep  uiterst zelden  aangeboden, zeker  deze  kleurvorm. Z
 e vinden is a l een kunst op z ich.
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Anubias nana
Jan Mannekens, Aquarianen Gent
Deze robuuste, traag groeiende plant is zeker een
van  de  meest  populaire  planten  in  het
aquarium.  De  ronde  blaren  en  harde
stengels weerstaan de meeste plantenetende vissen.
Wat  naamgeving  betreft  zou  deze
plant  sorteren  onder Anubias bar
. Maar zelfs in weteri variëteit nana
tenschappelijke  kringen  bestaat
hier de grootste verwarring over. De plant
behoort net  als  de Cryptocoryne tot  de familie der araceae (aronskelkfamilie).
In de natuur komtAnubias


voor in Kameroen. Anubias

barteri var. nana
bar
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als voorgrondbeplanting gebruikt worden. D e totale plant wordt zelden meer
dan  10 cm groot. De bladeren zijn intens groen gekleurd, en j onge bladeren
zijn eerder lichtgroen gekleurd.
Deze moerasplant past zich uitstekend
aan aan het leven onder water. Op het
rhizoom vormen zich  de  dichte wortels  die  de  plant  vasthechten  in  de
grond. In het aquaterrarium kan men
de  plant  zien  bloeien  met  minuscule
witachtige bloempjes.
Anubias barteri var. nana stelt geen
eisen aan de waterwaarden. D e plant
doet het goed in zacht ofhard, zuur
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ofalkalisch water. Het beste groeit ze bij matige verlichting. Bij te felle belichting kan de plant door haar trage groei te lijden hebben van bealging. Het
enige waar men aandacht moet aan besteden is dat het rhizoom (=wortelstok) boven het substraat blijft bij het aanplanten. Exemplaren waarvan het
rhizoom onder het substraat belandt zullen slecht groeien. Anubias

barteri
var. nana

is ook uitermate geschikt om op decoratie als kienhout ofrotsen te
bekleden. In kale kweekbakken kunnen ze vrij door het water zweven. Men
kan de planten vermeerderen door deling van de wortelstok.
Door het gemak waarmee deze plant gehouden kan worden is ze een ideale
plant voor b eginners, en door haar decoratieve waarde is ze ook bij de meer
ervaren aquarianen een geliefde aquariumplant.
Deze plant is vernoemd naar de Egyptische god Anubis ( *), waaruit
twee dingen zijn afte leiden: haar schoonheid en het feit dat ze
weinig licht willen. Als Nederlandse benaming wordt soms
wel eens dwergspeerblad gebruikt.
(*) Anubis (inepu) was een god in de Egyptische mythologie. Hij werd afgebeeld als een j akhals ofals een man met het
hoofd van een j akhals.
Associatie: dood, begraafplaatsen, b alseming
 An u bi s st an di n g"  by J eff Dahl  - Own wor k.  Li cens ed u n der GF DL vi a Wiki medi a Co m mons
 htt p: //c o m mons. wi ki medi a. or g /wi ki /Fil e: An u bi s _st an di n g. svg #/medi a /Fil e: An u bi s _st an di n g. svg
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Lybia en N eopetrolisthes in
symbiose met anemonen
Auteur: Felix Neuhaus
Vrije vertaling door Jennes Rudy, A.Z.A.C.
Anemonen die ritmisch bewegen m et h un tentakelkrans in de s troming, lijken
als bloemen die zachtjes wiegen in de zwoele zomerwind in een weide. Deze
prachtige bloemdieren z ijn echter bedrieglijke s choonheden die door de m eeste
zeedieren g emeden worden a ls de p est. Toch z ijn er s pecialisten, en we vergeten
even de anemoonvissen, die zo een anemoon a ls thuisbasis verkiezen ofer een
bondgenootschap m ee s luiten.

De twee soorten kreeftachtigen die we hier beschrijven kunnen we met een
anemoon  in  symbiose  houden  in  het  aquarium.  Meestal  profiteren  beide
soorten hiervan, ofslechts een partner, terwijl de andere er echter geen nadeel van ondervindt.
Bokserkrabben – Lybia -soorten
Nu en dan vindt men de b okserkrab in de handel. D eze krab komt enkel in de
Indische- en Stille Oceaan voor. D e b okserkrab Lybia

tesselata vindt men in
deze tropische wateren tussen 1 en 40 meter, Lybia

edmondsoni komt tot op
85 meter voor. Ze leven vooral tussen koraalpuin en in rotsspleten.

Lybi a t ess el at a
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Beide Lybia

-soorten zijn in de natuur nachtactiefen blijven dat de eerste tijd
in het aquarium ook. Leven er echter geen trekkersvissen, kogelvissen ofkomeetvissen in het aquarium en worden ze gewaar dat het aquarium een veilige
levensruimte biedt, dan komen ze geleidelijk ook overdag te voorschijn.
Lybia -wijfjes dragen hun eieren op de buik. D eze zijn fel oranje gekleurd. D e

jongen komen temperatuurafhankelijk na  2 tot  3 weken uit. De larven bewegen zich zeer snel voort en hebben een totaal andere lichaamsvorm dan
hun ouders.
De opfok van deze larven zou eigenlijk kunnen slagen want de larven j agen
op copepodennaupliën (Brachionus en Euplotes ). In het aquarium kan men
ook opmerken dat Lybia

-soorten, die kleine anemoontjes in hun schaarpoten
dragen, deze anemoontjes in de richting van een object duwen, waarvan ze
aannemen dat dit hen bedreigt. Dit doen ze afwisselend links en rechts, zoals
de links-rechts combinatie van een bokser, vandaar hun naam. D at deze anemoontjes als b okshandschoenen werken kan zelfs een leek veronderstellen.
De Britse zoöloge Duerden stelde vast dat Lybia

-soorten niet kieskeurig zijn
wat de soort anemonen betreft. D at kunnen zowel Bunodeopsis

-, Sagartia

- als
-soorten

z
ijn.
Triactis
Interessant is de methode die deze krabben gebruiken om deze anemoontjes
te grijpen. Nadat ze een anemoontje ontdekt hebben, b etasten ze dit met hun
schaarpoten. Is de anemoon goedgekeurd dan lost de krab deze van de ondergrond. D at doen ze echter niet met de schaarpoten, maar met het eerste loopbeen.  Dit  loopbeen  wordt  tussen  de  anemoonvoet  en  de  ondergrond  geschoven tot de anemoon lost. D an wordt de anemoon met de schaarpoten gegrepen en niet meer losgelaten. Wanneer de krab nu verschaalt moet ze de
anemoontjes een korte tijd loslaten. Ieder contact van de krab met een ander
dier veroorzaakt  dezelfde  reflex van boksbewegingen,  met  of zonder  anemoontjes in de scharen.
In eerste instantie worden voor de voeding de voorste looppoten ingezet, de
schaarpoten met de anemonen nemen niet aan het voedselzoeken deel. Blijft
er toch  een voedselbrok  in  de  anemoontjes  hangen  dan  pakt  de  krab  dit
brokje beet en voert het naar de mond. De krab steelt te allen tijde voedselbrokken van de anemoon. D e anemoon komt echter niets tekort daar de krab
niet geïnteresseerd is in al te kleine voedselbrokjes.
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Het is vastgesteld dat deze bokserkrabben in een rifaquarium goed te verzorgen zijn. Andere lagere dieren zoalsAcropora

-, Seriatopora

- en Pocillopora

koralen worden door deze krabben met anemoontjes niet b eschadigd.
We kunnen ze voederen met mysis, krill, artemia en diepvriesvoedsel.
Het afzetten van de anemonen tijdens het verschalen van de krabben is echter
moeilijk te observeren, daar deze krabben, zoals de garnalen in de decoratie
verdwijnen tijdens het verschalen.
Het water moet van uitstekende kwaliteit zijn. Een regelmatige toevoeging van
jodium is noodzakelijk, omdat dit zeker het verschalen makkelijker maakt.
Porseleinkrabben: Neopetrolisthes -soorten (anemoonkrabben)
Neopetrolisthes maculatus  is  in  de  Indische  Oceaan wijdverbreid.  Het  zijn

echter geen echte krabben ( brachyura ) doch ze b ehoren tot de familie porseleinkrabben ( porcellanidae ) die alles bijeen ongeveer 240 soorten telt.
Bij N.
 m
 aculatus staan de gekleurde puntjes zeer dicht bij elkaar, de kleur gaat
van helrood tot diepbruin.
Neopetrolisthes oshimai * onderscheidt zich van de vorige soort door de duidelijk grotere en onregelmatige punten op het glanzend witte lichaam. De
kleur varieert ook van helrood tot diepbruin. N
 . o shimai komt voor op de Filipijnen, Indonesië en Hawaï. Ze komen daar in groten getale voor.
Hun bijzonder gedrag b ehouden ze ook in het aquarium. Vooreerst zoeken ze
een  anemoon. Zonder  anemoon moet men  deze  dieren niet houden.  Het
maakt echter de krab niets uit, maar ze zijn dan veel schuwer en praktisch
niet te zien zonder anemoon.

Ne opetr oli st h es macul at us
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Vele  vijanden,  zoals  lipvissen
van het geslacht Thalassoma en
Halichoeres ,  zouden  de  krab
snel te grazen nemen, want  ze
zijn volledig afhankelijk van de
bescherming van hun anemoon.
Het veiligst voelen ze zich in de
nabijheid van een Stichodactyla
haddoni (tapijtanemoon) ofeen
zandanemoon (Bunodactis ).
Sti ch odact yl a h addoni

Over het aanpassingsgedrag tussen anemoon en krab is niets bekend. Wanneer een porseleinkrab in een aquarium gebracht wordt waar zich een anemoon in b evindt, dan kruipt de krab binnen een minuut in de anemoon. Van
een  gewenning,  zoals  we  dat  van  de  anemoonvissen  kennen,  is  dus  geen
sprake. Wil men porseleinkrabben verzorgen dan moeten we ze wel solitair
houden. Anders moeten we zeker zijn dat we een paartje aangeschaft hebben.
Twee gelijkslachtige onderdrukken en b ekampen elkaar tot de dood.
NVDR Aqu atr opi c a
Vol gens di ver s e br on n en i s Ne opetr oli st h es os hi mai  een s yn oni e m van Ne opetr oli st h es macul at us
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Dagboek van een zeeaquariaan
Deel 2: Opbouw nieuwe bak
Hans Louf, Aquatropica Kortrijk
Zoals  ik  al vorige  maand  zei,  de
kriebels om terug een grote bak op
te zetten waren nooit niet heel ver
weg.
Na veel wikken en wegen is het besluit gekomen, er komt terug een
grote bak. Ik moest wel eerst een
geschikte plaats zoeken, uiteindelijk werd geopteerd om een ‘gat' in
de muur te maken. 
Het begin is er, de maten zijn 230
bij  70  bij  60  (l,d,h)  met  waterhoogte van 55. 
De verlichting bestaat uit vijfmaal
led Ai-sol blue van 75 watt. Als afschuimer  heb
ik gekozen voor  een New-deltec  2060. Deze  afschuimers zijn geschikt voor aquariums tot  1.500 l en verbruiken  slechts  25  watt.  De  afschuimer  wordt  in  de
sump  geplaatst,  de  maten
van de sump zijn 180 bij 50
bij 50.
Mijn sump bestaat uit twee
vakken. In het  eerste  staat
de schuimer en in vak twee is
er  plaats  voor  wervelbed,
Aquatr opi c a Kortrij k

– 1 6 –

J aar gang 30/5

Zeewater

kalkreactor, opvoerpomp, eventueel zeolietfilter en extra levend steen. Ook
kun j e er een algenfilter in maken ofeen plaats maken waar j e stekken in kunt
plaatsen.
De opvoerpomp is een regelbare Jebao 9 000 en heeft een voedselstand. D eze
pompen zijn redelijk nieuw op de markt, ze beloven stil te zijn, zuinig in verbruik en krachtig in waterverplaatsing. Ze zijn bovendien goedkoop ten opzichte van Europese merken. We zullen zien wat het gaat geven.
Drie regelbare Tunze stromingspompen zullen voor stroming zorgen. Deze
pompen  zijn  aangesloten  op  een  aquacomputer  die  golven  kan  creëren.
Daarop  zijn  ook  verschillende  meetinstrumenten  aangesloten,  pH-meter,
temperatuur sturing, meting van de redox en regeling van de lichten.
Ik b en nu b ezig met het verlijmen van de pvc-buizen met
andere woorden, veel meten, zagen en lijmen. De overloopbuis heb ik voorzien van een kogelkraan en aftakking voor sturing van mijn wervelbedfilter (lekker makkelijk  en goedkoop).  Met  deze  kogelkraan  kan  ik  een
stiller overloop creëren. Ik heb ook een noodoverloop
voorzien mocht er iets verkeerd lopen met de hoofdoverloop. De noodoverloop is niet voorzien van een kogelkraan, maar zo wordt j e gewaarschuwd als er iets mis is
(het water loopt zo met veel geweld direct in de sump).
De opvoerpomp heb ik voorzien
van een stukje siliconenslang. Daarmee voorkom j e
trilling en een lawaai makende opvoer.
Deze gaat dan over in pvc-buizen van diameter 2 3 die
bovenaan voorzien is van een gaatje om terugstroom
tegen te gaan.
De temperatuur wordt geregeld door twee  staafverwarmers van elk 300 watt, deze zijn aangesloten aan
de aquacomputer, daarmee wordt doorbranden uitgesloten.
In de sump hangen ook nog een pH- en redoxsonde
die eveneens gestuurd worden via de computer.
mei 201 5
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Voor de dosering van de balingmethode maak ik gebruik van een vierkanaalsdoseerunit. D aarmee hou ik de KH en calcium in balans (in oplossing van natriumbicarbonaat en calciumchloride dihydraat, deze wel apart mengen en
toevoegen)  en kun je nog  andere toevoegingen  doen. Ik heb  ook nog  een
apart vat met osmosewater om automatisch het verdamp water aan te vullen.
Het osmosewater maak ik zelfaan met een osmosetoestel.

Aquatr opi c a Kortrij k
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H oe catappa gebruiken?
Auteur onbekend.
Met dank overgenomen uit AquaHerbs.nl
Catappa-  ofIndische  amandelbladeren  *  (IAL),
worden  al jaren  gebruikt  door  Betta-kwekers  in
Zuidoost-Azië. Z
 ij g ebruiken d e b laderen om d e n atuurlijke leefomgeving n a te bootsen waardoor h et
aquarium  meer  vergelijkbaar  is  met  het  habitat
waarvan de vis afkomstig is.

Catappabladeren laten, net als drijfhout en veen, een ruime hoeveelheid tannines achter in het water. De tannines zijn van
invloed op de pH-waarde en de kleur van het
water. Water dat rijk is aan tannines wordt gewaardeerd  door vissoorten  die komen uit  een
zwartwaterrivier.  Een  zwartwaterleefgebied
wordt  gevormd  wanneer  eer  rivier  langzaam
stroomt door zwaar b eboste gebieden waar vallende  bladeren  en  andere  plantenresten  belanden en ontbindend in het water.
De catappabladeren worden niet alleen gebruikt voor zijn werking maar ook
om uw vissen zich thuis te laten voelen. Bladeren en bladafval maakt de omgeving natuurlijker. Bodembewoners vinden het prettig om zich te kunnen
verbergen onder gezonken bladeren terwijl de oppervlakte- en middelste waterlaag b ewoners zich veiliger voelen onder drijvende bladeren. Vissen en ongewervelden  (bijvoorbeeld  garnalen) vinden  de  catappabladeren  daarnaast
ook lekker en zodoende is het een welkome afwisseling in het voedsel.
De bladeren blijven normaal gesproken zo'n 2 tot 3 dagen drijven voordat ze
zinken. Het zinken van de bladeren is natuurlijk en betekend niet dat het blad
verwisseld moet worden.
mei 201 5
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Na ongeveer een maand zullen de bladeren geheel uiteenvallen ( dit is afhankelijk van de mate waarin uw vissen en andere aquariumbewoners de bladeren uit elkaar trekken en eten). In de praktijk zult u de bladeren iedere één
oftwee maanden verwisselen.
Sommige aquarianen, die een hekel hebben aan de aanblik van gescheurde
bladeren, vervangen het blad om de 2 tot 3 weken, maar dit is puur om ‘ optische' redenen. De bladeren dienen ook als huis en voedsel voor infusoriën/
infusiediertjes  (micro-voedseldiertjes)  en  in  het  water  levende  micro-organismen zoals ciliaten, euglenoids, en protozoa. Door hun minuscule afmetingen en voedingswaarde, zijn micro-organismen een uitstekende voedingsbron voor vele p asgeboren vissen.
Let op: het gebruik van actieve kool in uw filter/aquarium zal het
effect van  de catappabladeren verminderen  dan wel teniet doen.
Wij raden u dan ook aan geen actieve kool te gebruiken in combinatie met catappabladeren.
Aanbevolen dosering en toepassingen:
1 klein blad (S) op 20 liter water
1 middel blad (M) op 30 liter water
1 groot blad (XL) op 40 liter water

Er zijn minstens vier verschillende manieren om catappabladeren te gebruiken.
F Direct

Simpel gezegd de bladeren gewoon in uw aquarium leggen. Na 1 tot 3 dagen
zijn de bladeren doordrenkt met water en zullen ze zinken. Afgezien van hun
heilzame effecten op het water, zullen ze het water heel licht oranje/bruin
kleuren wat een natuurlijk aanzicht geeft aan uw aquarium. 
U hoeft de bladeren niet te verwisselen totdat ze na 3 weken tot 2 maanden
compleet uiteengevallen zijn. Garnaaltjes ofpleco's zullen de resten opeten.

F Catappa-thee

Met b ehulp van de catappa-theezakjes kunt u catappa-thee maken. De theezakjes bevatten een tot anderhalfblad. Leg het theezakje ofeen groot verfrommeld blad in een kopje en voeg warm water toe. Laat het afkoelen en u
Aquatr opi c a Kortrij k
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zult zien dat het water eruit ziet als een kop sterke thee. Nu kunt u de benodigde hoeveelheid toevoegen in uw aquarium. Let op: het direct in uw aquarium schenken van het extract zorgt natuurlijk voor een sterker effect. Om dit
te verminderen is het  slim om het extract bij een waterwissel eerst te vermengen in bijvoorbeeld een emmer schoon water.
F Filterzakjes

Naast het maken van een extract is het ook mogelijk om de catappa-theezakjes te gebruiken in uw filter. Plaats hiervoor een ofmeerdere theezakjes bij
de inlaat van uw filter. Indien u een potfilter heeft, plaats de theezakjes dan
onderin de filter. Binnen een aantal dagen zal het water licht oranje/bruin
kleuren. De werking zal verminderen na  14 tot  21 dagen, waarna de theezakjes verwisseld moeten worden.

F Afzonderlijk weken

Week de catappabladeren in een emmer met water. Na een paar dagen, kunt
u het gebruinde water in het aquarium gieten.

nvdr Aqu atr opi c a
De c at a p pa bl ader en zij n af k o msti g van de tr opi s ch e b oo m
Ter mi n ali a c at appa.  De wer k el ij k oor s pr on g van deze b oo m
i s n og moeil ij k t e acht er h al en.  Men den kt d at de a man del boo m oor s pr on k el ij k van I n di ë af k o msti g i s,  van d aar de ben a mi n g I n di s ch e a man del boo m.  Door n at u url ij k e en
mens el ij k e ver s pr ei di n g k o mt deze b oo m n u echt er al ge meen voor i n kust gebi eden l an gs h een de I n di s ch e
Oceaan,  door h een tr opi s ch Azi ë,  t ot de Stil l e Oceaan.  Hij  i s t e vi n den van de Seych el l en,  I n di ë,  de Anda man en en a an p al en de eil an den
over Myan mar,  Th ail an d,  Vi et n a m,  de Fil i pij n en,
I n don esi ë t ot P ap oea- Ni eu w- Gui n ea en  n oor del ij k
Austr al i ë.  Ver der k o mt de I n di s ch e a man del boo m
ook voor op de S ol o mon eil an den,  Van u at a en Fiji
en de eil an den gr oepen P ol yn esi ë en Mi cr on esi ë.
De b o men wor den ge makk el ij k 2 5 t ot 40 m h oog.
Hu n bl ader en wor den zo' n 3 0 c m gr oot.
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Elektrisch geleidend vermogen
Dick Poelemeijer, Ons Natuurgenot Gouda (NL)

Over elektrisch geleidend vermogen, oftewel elektrische geleidbaarheid, is al
veel g ezegd e n g eschreven. S ommige a uteurs, onder wie S chliewen, z ijn v an m
 ening dat h et m eten van h et elektrische geleidend vermogen voor de aquariumhouder van weinig n ut is. A
 ndere a uteurs, onder wie waaronder Schaeffer en
Schmidt, denken daar enigszins g enuanceerder over. H
 oe h et o ok zij, o ok h ier
ligt de waarheid waarschijnlijk in h et m idden.
In i eder g eval h oopt d it s tukje w at k ennis toe te v oegen v oor d iegene d ie g eïnteresseerd is in h et wel en wee van de aan h aar ofh em toevertrouwde levende h ave.

De vraag is dus:
“wat is elektrisch geleidend vermogen
en wat kan men ermee doen?”

Het  elektrisch  geleidend  vermogen  is  de  som  van  alle  in  het
water opgeloste ionen ( elektrisch geladen deeltjes), d.w.z. de opgeloste zouten.
In natuurlijke wateren veroorzaken de hardheidsvormers ( GH =
carbonaathardheid + sulfaathardheid) het grootste deel van het
geleidend vermogen. D oor de negatieve ofpositieve elektrische
ladingen van ionen wordt stroomgeleiding in water mogelijk gemaakt (een negatiefgeladen ion is een anion, een positiefgeladen ion is een kation). Dit fenomeen b enut men bij het meten
van het elektrisch geleidend vermogen. Men meet dus de tussen
twee polen vloeiende stroom. Zijn er veel zouten in het water
opgelost,  dan vloeit  er veel  stroom tussen  de twee  polen.  Er
wordt  dan  een  hoog  geleidend vermogen  aangegeven.  Zijn  er
weinig zouten opgelost, dan wordt er weinig  stroom geleid; er
wordt dan een gering geleidend vermogen gemeten.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Voorbeelden:
1. Zeewater, met zijn extreem hoog zoutgehalte, geleidt de stroom zeer goed
en men meet een hoog geleidend vermogen.
2. Gedistilleerd water, met zijn extreem laag zoutgehalte, geleidt de stroom
bijna niet en heeft dus een laag geleidend vermogen. N .B.: D e b eroemde “lepel” zout bij waterverversing, verhoogt het geleidend vermogen zeer sterk en
zou,  zo  mogelijk,  achterwege  gelaten  moeten  worden  indien  het  niet  om
vissen gaat die brakwater omstandigheden verlangen.

In zoetwater is de meeteenheidm S/cm (micro-Siemens per cm) en in zeewater wordt in m S/cm (milli-Siemens per cm) gemeten.
Omrekening naar hardheidsgraden
Als vuistregel geldt  dat  1  dGH  ongeveer met  33 m S/cm  overeenkomt. Dit
geldt evenwel voor zuiver en onbelast water. Is een aquariumwater met nitraat, chloride, fosfaat en andere stoffen b elast, dan kan men met deze b erekening, helaas, niet veel meer beginnen. Aangezien vrijwel al het aquariumwater, in mindere ofmeerdere mate, met nitraat, chloride en fosfaten is b elast,
kunnen we deze omrekening naar hardheidsgraden beter achterwege laten.
Voorbeelden van typisch geleidend vermogen:
Gedistilleerd water 1m S/cm
Omkeer osmosewater 20-60m S/cm
Regenwater (industriegebied) 60m S/cm
Regenwater (landelijk gebied) 30m S/cm
Rio Negro 8m S/cm
Amazonegebied (gemiddeld) 8-70m S/cm
Tanganyikameer 600m S/cm
Drinkwater Amsterdam ca. 500m S/cm
Drinkwater D en Haag e.o. ca. 480m S/cm
Zeewater 42 m S/cm = 42000m S/cm

Verschillen in geleidend vermogen betekent eveneens verschillen in osmotische druk (osmose is het zich wederzijds vermengen van twee vloeistoffen
door een poreuze wand heen). D eze kennis vindt bijvoorbeeld een praktisch
gebruik bij de beoordeling van plantenbeschadiging. Een Vallisneria die in
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water met  150m S/cm wordt gecultiveerd en in water met 600- 1000m S/cm
wordt overgezet, ondervindt grote problemen om dit enorme verschil zonder
schade te doorstaan.
Omgekeerd is het echter precies zo problematisch. Dit voorbeeld betreft de
zuivere  onderwaterplanten,  d.w.z.  aquariumplanten  in  submerse  cultuur.
Vissen ondervinden evenzo problemen en zouden in feite onder ideale omstandigheden en zo mogelijk gelijk aan ofnagenoeg gelijk aan het geleidend
vermogen van het water van hun thuisbiotopen moeten worden gehouden.
Het kweken van vissen wordt daardoor dikwijls onmogelijk, daar de eieren bij
van het natuurlijk geleidend vermogen afwijkende waarden sterk zwellen of
krimpen. In b eide gevallen zullen legsels verloren gaan. O smosewater kan dit
verhelpen indien op het juiste geleidend vermogen ingesteld.
Schadelijke stoffen als nitraat worden eveneens door het meten van het elektrisch geleidend vermogen waarneembaar. In normale aquaria vindt een geleidelijke verhoging van verschillende substanties plaats, zoals nitraat, chloride,
fosfaat en andere zouten. Zo kan men door het meten van het geleidend vermogen, in vergelijking met het uitgangswater, gemakkelijk vaststellen wanneer
het tijd is voor waterverversing.
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Betta channoides
( slangenkop-betta)
Rob D 'heu, Aquatom
Iedereen kent ongetwijfeld Betta


maar

zeer

weinig
splendens
mensen kennen nog andere Bet
ta -soorten. Dit terwijl er binnen
deze familie zeer veel en ongelofelijk prachtige vissen zitten.
Het probleem echter is dat deze
soorten  vrijwel  nooit  in  de
handel  aangeboden  worden  en
je  ze  dus  vrijwel  nooit  in  een Bett a si a mori ent ali s,  man n etj e i n a gr essi est e m mi n g
winkel zal zien zitten. Nochtans
kan j e ze wel vinden als j e goed zoekt. Een groot nadeel is dat ze vaak best prijzig
zijn, bij sommige soorten betaal j e makkelijk 60 euro ofmeer voor een koppel.
Vooral in Duitsland worden ze regelmatig gehouden en gekweekt en ook op
de  site van Ruinemans vind je regelmatig  enkele van  deze pareltjes terug.
Langs deze weg ben ik ook in het bezit gekomen van Betta

channoides .
Ik b en ze eigenlijk per toeval
tegengekomen. Ik kijk regelmatig  eens rond  op het internet  of er  geen  nieuwe
soorten  van  vissen  ontdekt
of geïmporteerd  zijn.  Zo
kwam ik op de site van Ruinemans  terecht  en  zag  ik
deze  vissen  staan.  Ze
stonden  toen  aangeboden
als Betta  sp.  ‘sebuku  river'.
mei 201 5

– 25 –

Aquatr opi c a Kortrij k

Zoet water

Na wat opzoek werk ben ik er toen achter gekomen dat het Betta

channoides
was. Puur uit nieuwsgierigheid heb ik deze soort eens ingetikt op Google en ik
was bij het zien van de eerste foto onmiddellijk verkocht.
Jammer genoeg is er over deze vis niet zo heel veel informatie beschikbaar (zeker
niet in het Nederlands) en daar wil ik met dit artikel wat verandering in brengen.
Betta c hannoides is afkomstig van B orneo en heeft meerdere lokaliteiten. Het

is dus van b elang als j e ze koopt de lokaliteit goed te noteren om een zuivere
bloedlijn te garanderen. In de natuur komen ze vooral voor in kleine ondiepe
schaduwrijke riviertjes met bruin, zuur water. Ze worden vooral gevonden
tussen bladafval en wortels van planten.

Qua kleur zijn deze vissen echt enorm mooi. Het lichaam van de man is mooi
donker rood met op de kieuwen de vinranden een zwarte b oord, afgezoomd
met een fijn wit randje. D e vrouwen zijn minder mooi van kleur en zijn eerder
bruin. Ze hebben tevens een vrij aparte kop die sterk lijkt op de kop van een
slangenkopvis  (Channa  sp.) waardoor  ze  hun Nederlandse  naam  slangenkop-betta dus gekregen hebben.  Het  zijn  overigens  ook
vrij nieuwsgierige vissen die j e
vaak zullen staan aankijken.
Ch ann a bl eh eri

Het zijn met hun 4 à 5 cm geen grote vissen en kunnen dus in een relatiefklein
aquarium gehouden worden. Ik heb ze in een aquarium van 45 bij 50 bij 45
cm zitten. Het leuke van deze soort is dat j e ze ook in groep kan houden. D e
mannen onderling maken wel een territorium en er is zeker sprake van een
rangorde, maar ze maken elkaar niet afzoals sommige andere Betta

-soorten
wel doen. Ik heb vier mannen en een vrouw samen zitten en dat gaat perfect,
dit is zelfs b eter voor de kweek.
Mijn aquarium is ingericht met enkele stukken kienhout, j avavaren (Microsorum pteropus ), Vallisneria en wat Crypto's. Ik heb er tevens wat drijfplanten
(Limnobium laevigatum ) bij om een gedempte belichting te b ekomen aangezien deze vissen veel licht niet op prijs stellen. Als b odembedekking gebruik
ik gewoon rivierzand. Op de bodem heb ik ook een aantal amandelboomblaAquatr opi c a Kortrij k
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Gediplomeerde opticiens

K. Elisabethlaan 60, 8500 Kortrijk
056/35 3 9 9 6
info@pietersoptiek.be
http://www.pietersoptiek.be

Gespeci ali seer d i n Zui d- Ameri ka bi ot oop
TONY TAN DI SCUS
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Kortrij kstr aat 204,  8560 Wevel ge m
t el .  056 41  1 6 91
e- mail :  hans. l ouf @t el enet. be
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Zoet water

deren (catappa) liggen, deze zorgen voor een lichte verzuring van het water
en zouden ook een antibacteriële werking hebben. De vissen gebruiken dit
zeer graag als schuilplaats. Deze bladeren geven wel een gele kleur aan het
water. Veel mensen vinden dit storend, maar ik vind dat dit een nog natuurlijkere touch geeft. Aan mijn water doe ik niet echt iets speciaals. D esondanks
dat deze vissen uit zacht, zuur water komen heb ik gemerkt dat ze niet zo heel
veeleisend aan de watersamenstelling zijn. Wel moet het water proper zijn en
niet veel afvalstoffen bevatten want daar zijn ze wel gevoelig aan. De watertemperatuur bedraagt 26  ˚ C.
Een  filter is in principe niet nodig  daar het labyrintvissen  zijn.  Ik heb  er
echter wel een binnenfilter in, deze staat echter op de zachtste stand aangezien de vissen een sterke stroming niet fijn vinden.
Als medebewoners van het aquarium heb ik Pangio


k uhlii , Otocinclus
c ocama
en enkele j aponica-garnalen. Je kan ze eventueel ook met Microrasbora

sp. of
andere vissen die in de middelste  of bovenste  waterlagen  leven  samenhouden,
maar mijn inruk is dat ze het
het  beste  doen  in  een  speciaalaquarium  zonder  al  teveel drukte boven hen.
Zorg  er  zeker  voor  dat  het
Ot oci ncl us c oc a ma
aquarium goed afgesloten is
met dekglas daar het goede springers zijn en zoals al gezegd het labyrintvissen
zijn die regelmatig een hap warme vochtige lucht komen nemen.
Wat betreft het  eten  zijn het niet  al te  kieskeurige vissen.  Hier  krijgen  ze
vooral diepvries (Artemia, muggenlarven (rood, zwart en wit), mysis en daphnia) en afen toe levend voer. Droogvoer wordt met enige tegenzin gegeten. Ze
hebben een grote b ek en krijgen dus b est vrij fors voer naar binnen. Ik heb er
hier bijvoorbeeld ook vuurgarnalen bij zitten, maar deze worden door de volwassen vissen ook wel opgejaagd.
De kweek bij deze soort is als ze in goede conditie zijn en het water in orde is
niet zo heel lastig. Het is een paternale muilbroeder, wat wil zeggen dat enkel
de man aan muilbroeden doet.
Aquatr opi c a Kortrij k
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Het paarritueel is een echt schouwspel. Tijdens de paarperiode veranderd  de  vrouw  ook  van  kleur,  de
bruine kleur maakt dan plaats voor
een wit/roze lichaam en donkerrode
vinnen.  De man  zet  zich helemaal
open en toont zijn mooiste kleuren Cel esti cht hys er yt hr o mi cr on ( An n an dal e 1 91 8)
aan  de  vrouw.  Daarna  trekken  ze  s yn.  Micr or as bor a er yt hr o mi cr on
zich terug naar een hol (bloempot, kokosnoot ofiets anders is goed) waar de
tot het afzetten overgaan. De man omwikkelt de vrouw met zijn lichaam en laat
zijn homvocht los. Op dit moment legt de vrouw een ei wat dus bevrucht wordt,
de man v angt dit ei op met zijn anaalvin. De vrouw neemt dit ei dan in de bek en
spuwt het uit om aan de man te geven. Dit hele proces kan vrij lang duren.
Toeschouwers worden op dit moment niet geduld en worden zeer hevig verjaagd door zowel de man als de vrouw. De legsels zijn niet zo heel groot,
meestal zijn het  10-20 eitjes. De incubatietijd van de eitjes bedraagt  15 -20
dagen  waarna  de  man  de  volledig  ontwikkelde jongen  uitspuwt.  Het  uitspuwen gebeurd meestal tussen  de  drijfplanten. Hierna is  de zorg  over  en
moeten de j ongen hun plan trekken. D e j ongen kan j e ook bij de ouders laten
zitten en als j e een goed b egroeid aquarium hebt zullen er zeker enkele overblijven. Als j e meer j ongen wil overhouden is het beter om ze uit te vangen en
ze apart groot te brengen. Op deze manier is het ook makkelijker om ervoor
te zorgen dat ze voldoende eten krijgen.
Ik breng ze groot met Artemia-naupliën en cyclops. Na enkele weken kunnen ze
ook al wat groter voer aan. De j ongen groeien bij voldoende voer en vers water
zeer snel en zijn na acht maanden geslachtsrijp. Zeer belangrijk voor een goede
kweek is de volwassen vissen goed te voeren. V
 aak wordt er vooral gekeken naar
de conditie van de vrouw wat uiteraard belangrijk is voor de aanmaak van de eitjes. echter is de conditie van de man nog belangrijker aangezien hij tijdens het
muilbroeden niets eet voor een periode van twee weken. Een man die niet voldoende voeding gekregen heeft zal dan ook vrij snel de eitjes inslikken.
Ik kan jullie deze geweldige soort a lleen m aar aanraden. Ze h ebben n iet veel
plaats n odig en de s oort z elf kan h et g oed g ebruiken aangezien d e p opulatie in
het wild n iet g root is waardoor h et k weken belangrijk is om d e import v an d eze
soort te m inderen.
mei 201 5
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Een juweeltje uit Myanmar:
Devario sondhii
Auteur onbekend. Met dank overgenomen uit Aquatoni
Als we het over danio's hebben, denkt een ieder al snel aan de b ekende zebravisjes en hun naaste verwanten. Maar de familie is veel groter en ze zien er
ook niet allemaal hetzelfde uit. Tot de uitgebreide verzameling karperachtige
visjes b ehoort ook het geslacht Devario

.
Een leuke vertegenwoordiger daarvan is De
.

D
eze

u
it

M
yanmar

a
fkomstige
vario sondhii
visjes zijn daar te vinden in ondiep water met
een dichte vegetatie. Ze komen daar voor in
gezelschap  van  bijv.  Celestichthys  margaritatus  en  een  bodembewonertje  van  het  ge*, waarmee we ze ook samen kunnen houden.
slacht Petruichthys

Ze doen het prima in een b ak vanafongeveer 8 0 cm. D e b ak moet dan prettig
beplant zijn en voorzien zijn van water van een goede kwaliteit met een temperatuur van 20 – 26  ˚ C. D e visjes worden 4 – 4,5 cm groot.
Het zijn actieve zwemmertjes – zonder dat ze nu meteen druk zijn – die graag
gezelschap hebben. Houd ze dus minstens in een schooltje van 8 – 10 exemplaren. Ze laten dan hun mooiste kleuren zien en het is een waar genot, de
mannetjes tegen elkaar te zien pronken.
Moeilijke eters zijn het niet, maar we laten het uiteraard niet bij droogvoer.
Van  verwante  soorten  zijn  de  visjes  te  onderscheiden  door  de  duidelijke
zwarte stip achter het kieuwdeksel. Verder is nog van b elang te vermelden, dat
het goede springers zijn. D e b ak dus goed afdekken!
Met de visjes kan ook worden gekweekt op de voor danio's b ekende manier.
Misschien leuk om eens te proberen?
NVDR Aqu atr opi c a
* Het betr eft hi er een t ot op h eden wet ens ch ap pel ij k on bek en de s oort.  I n de E n gel st al i ge l i t er at u ur
wor dt deze vi s ' r os y l oach'  of ' Petr ui cht hys s p.  Bur mes e R os y L oach'  gen oe md.   Wor dt ook s o ms
on der de fi cti eve n aa m ' Tu ber os chi st ur a ar ak an ensi s‘  ver h an del d.
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Uitnodi gi ng

Een nieuwe bak,
een nieuwe uitdaging
Uitnodiging ledenvergadering vrijdag 29 mei

Rik  Verhulst  is  bij  de  liefhebbers  van  plantenbakken
zeer zeker een begrip. Rik houdt al j arenlang aquaria 
die tot de topbakken in B elgië b ehoren.
In zijn nieuwste presentatie zal Rik het hebben over zijn avonturen
met zijn nieuwe b ak. Hij zal niet alleen spreken over de techniek en
de inrichting, maar ook over de problemen die onverwachts de kop
opstaken. Ja, zelfs bij ervaren mensen zoals Rik verloopt het niet altijd van een leien dakje. Dankzij zijn j arenlange ervaring en vooral
heel veel geduld heeft hij die problemen overwonnen en floreert zijn
nieuwe bak als nooit tevoren.

Kortom, uit deze voordracht zal zowel de b eginnende als de ervaren
aquariaan veel kunnen leren.
Waar: Zaal ‘Van B oven', Kortrijkstraat 138a, Wevelgem
De ingang is gelegen in het steegje tussen huisnummers 136 en 138
Wanneer: vrijdag 29 mei om 20 uur.
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