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Woordje van...

Woordje van...
Martin Byttebier, secretaris Aquatropica
Toen  ik  het  nieuws  over  het  WannaCry-computervirus
hoorde, kon ik  een glimlach niet  onderdrukken,  arme
windowsgebruikers. Ik, als Linux-gebruiker had er hoegenaamd geen last van, maar ik ben nuchter genoeg  om te beseffen  dat het  dankzij het feit  dat
Linux niet wijdverspreid is, dat er bijna geen Linux-virussen b estaan.
Die wereldwijde cyberaanval toont wel aan dat we te afhankelijk geworden
zijn van computers. Vele systemen, waaronder deze van ziekenhuizen lagen
plat,  waardoor  bijv.  niet  dringende  operaties  noodgedwongen  uitgesteld
moesten worden. De chirurgen konden immers niet meer aan de gegevens
van de patiënten.
Ik gruwel bij de gedachte dat hackers erin zouden slagen de controle over te
nemen van elektriciteitscentrales, luchtverkeercontrolecentra (bijv. B elgocontrol), vliegtuigen, zelfrijdende wagens (als die er ooit komen), enz. Dat zou
nogal wat vonken geven. Vliegtuigen die zomaar uit de lucht vallen, auto's die
in alle richtingen uitgenomen de goede rijden, hele gebieden zonder elektriciteit. Zal dit ooit voorvallen? Hopelijk niet, maar wat na wat ik al de laatste tijd
gezien heb vrees ik er b eetje voor.
Het ergste vind ik dat WannaCry het levenslicht zag nadat een mysterieuze
groepering, The Shadow Brokers het hackingsgereedschap van de N SA (National S ecurity Agency ofin schoon Nederlands, de nationale veiligheidsdienst
van de VS) in het openbaar bracht. Het stukje software van de N SA gebruikte
een foutje in het SMB-protocol om toegang te krijgen tot computers. Het zou
me echter niet verbazen indien er binnenin Microsoft programmeurs rond-
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lopen die verbonden zijn aan de N SA. Op die manier is het voor hen vrij gemakkelijk om achterpoortjes te maken waardoor de veiligheidsdiensten onopgemerkt kunnen rondsnuffelen op de pc.
De b edoeling van de Shadow Brokers, het aan het licht brengen van de spionagepraktijken van die dienst kan men nobel noemen. Maar hebben ze erbij
stilgestaan dat door hun toedoen er een immense economische schade is ontstaan en nog zal ontstaan en dat er misschien duizenden doden konden vallen? Waarschijnlijk niet.
Je kunt het een beetje vergelijken met die antibont-/dierenrechtenactivisten
die denken er goed aan te doen om de Amerikaanse nerts (Neovison vison )
die hier in Europa veelvuldig gehouden worden in pelsdierenkwekerijen, uit
hun kooien te bevrijden en vrij te laten in de natuur. Die mannen/vrouwen
met een p aardenbril op denken er natuurlijk niet aan dat ze op die manier de
inheemse fauna de das omdoen. Mede door de Amerikaanse nerts ( ofmink)
is de Europese nerts (Mustela lutreola ) nu bedreigd in zijn voortbestaan.
Enfin, gelukkig hebben de aquariumliefhebbers geen last van die hackpraktijken. Langs de andere kant, nu meer en meer mensen een aquariumcomputer
(genre Profilux), al dan niet met configuratie via wifi hebben kan ik me levendig voorstellen dat malafide personen zullen proberen de controle over
het aquarium over te nemen. De kans is wel zeer klein. Om Contador te citeren zoiets in de orde van ‘ zero, zero zero zero zero zero zero zero zero zero
zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero cinco p or ciento' (procent)
mijn gedacht.


Woor dver kl ari ng: Ser ver Message Bl ock ( S MB), ook beken d al s Co m mon I nter n et
Fi l e Syst e m ( CI FS), i s h et n et wer kpr ot oc ol dat gebr ui kt wor dt o m i n Mi cr os oft Wi nd o ws besta n ds ui t wi ssel i ng t ussen meer der e c o mp ut ers mogel i j k te maken.
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Killi's, een fascinerende uitdaging
Herman Uijl, B arbus conchonius (NL)

Killi's is de p opulaire benaming voor eierleggende tandkarpers, die z ich in een
schitterende kleurenpracht kunnen tooien. D
 aarnaast bezitten deze vissen o ok
een o nwaarschijnlijk a anpassingsvermogen a an d e e xtreme o mstandigheden i n
hun vindgebied. Zij hebben een bijzondere overlevingsstrategie gevonden om
zich in droogvallende p oelen en p lassen te kunnen h andhaven.

Ondanks hun vele positieve kanten laten vele aquarianen de killivissen links
liggen vanwege hun vermeende korte levensduur. Een kleine groep van de eierleggende tandkarpers, slechts zo'n tien procent, zijn zogenaamde seizoenvissen
ofj aarvissen. Deze soorten bezitten een geheel eigen aanpassing aan klimatologische omstandigheden in bepaalde streken, waarvan een kort leven het gevolg is.

Nothobranchi us furzeri: ko mt voor i n Zi mba b we en Zui d- Moza mbi q u e. I n de nat u ur
st erft deze vi s al na t wee maa n den ( of i ets l a nger n aar gel a ng de vi n d pl aats). I n opti mal e a q uari u mo msta n di gh eden t ussen de vi er en zes maa n den.
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Maar ook deze kleine groep killi's hebben door hun zeer bijzondere manier
van voortplanten hun eigen charme en de korte levensduur hoeft beslist geen
beletsel te zijn om ook deze soorten eens te houden.
Killivissen komen in alle werelddelen, met uitzondering van Australië, voor.
De meeste en met name de meest kleurrijke vormen komen voor in de tropen
en  in  de  subtropen.  We
kunnen  killi's  tegenkomen  op  de  meest  onverwachte  plaatsen  op
deze aarde, zelfs in woestijngebieden.  De  daar
zeer  spaarzaam  aanwezige bronnen worden bewoond,  u  raadt  het  al,
Hypsolebi as picturatus,
door killi's.
Sã o Fr a nci sc o ri vi er bekken, Br azi l i ë
Het is een wijd en zijd bestaand misverstand dat dit vissen zijn die maar een
jaartje leven en sterven na het afzetten van hun eitjes, omdat het water in hun
natuurlijke omgeving opdroogt. D at is slechts voor een klein deel waar. Er zijn
killivissen die in erg ondiepe plassen leven, plassen die aan het eind van het
hete seizoen opdrogen. Voor ze zijn opgedroogd zetten de visjes eitjes afen
sterven dan uiteindelijk wegens gebrek aan water. D e eitjes komen in de opgedroogde bodem terecht, blijven daar liggen tot het natte seizoen weer aanbreekt en komen dan pas uit. Dit is een speciale overlevingsstrategie om in
dergelijke poelen te kunnen overleven, daarom worden killi's ook wel seizoenvissen ofj aarvissen genoemd. Onder deze categorie valt ongeveer zo'n tien
procent van alle killisoorten. Deze soorten killi's gaan in de natuur, na een
jaar dood. In een aquarium waar zij niet dood gaan door verdroging, zullen ze
langer leven dan een j aar, maar zij worden niet superoud.
Killi's hebben  een  enorm  aanpassingsvermogen. Extreme temperaturen  en
een hoog zoutgehalte, het doet ze niks, ze aanvaarden het allemaal en passen
zich  aan. In  sommige woestijngebieden zijn meertjes waarin  een bepaalde
soort killivissen leven in een watertemperatuur die zomers kan oplopen tot
wel 50 graden, in de winter ligt er dan soms een dun laagje ijs op het water.
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Er zijn vele honderden soorten killi's, een enorme variatie, in de meest fantastische kleuren, echte kleine kunstwerkjes zijn het. D e meeste killisoorten zijn
ongeveer een centimeter ofzes groot.
Elk  nadeel  heeft  z'n  voordeel.  Dat  geldt  ook  voor  die  seizoenvissen.  De
afgezette eitjes komen in de bodem terecht en drogen dan met die b odem op.
De b este en gemakkelijkste manier om die seizoenvissen te vervoeren is dus:
in de vorm van een hoeveelheid opgedroogde bodem, met eitjes. Gemakkelijker  kan  het  niet!  Na  ontvangst  daarvan  langzaam  water  toevoegen  en
binnen de kortste keren komen de eitjes uit. Zo kunnen die eitjes en dus die
vissen gemakkelijk over de hele wereld vervoerd worden. Dat opdrogen van
de b odem is zelfs een vereiste voor de voortplanting van deze seizoenvissen.
Het is zo dat de eitjes niet zullen uitkomen als de bodem niet verdroogd is.
Je kunt vanwege het eenvoudige transport killivissen uit verre gebieden bestellen welke als een p ostpakketje naar j e toe worden gestuurd.
Killi's zijn niet zo groot en stellen weinig eisen dat maakt ze geschikt voor ook
het kleinere aquarium.
Verschillende soorten kunnen bij elkaar worden gehouden, maar dan bestaat
wel het risico dat deze soorten zich met elkaar mengen. Daarnaast moet j e
toch rekening houden met de afkomst van de killisoort. Dit b etekent dat, afhankelijk van de afkomst van de te houden vissen, bij verschillende soorten
verschillende biotopen nodig kunnen zijn.
De vereiste temperatuur is ongeveer 20 tot 24 graden, dit zal dus geen probleem opleveren. Meerdere paartjes in een aquarium is mogelijk. Drijfplanten, j avamos en kienhout moeten tot de inrichting b ehoren.
Van broedzorg is bij bijna alle killi's geen sprake: ze leggen hun eitjes in de
bodem en kijken er verder niet meer naar om.
Het zijn niet echt vissen voor beginners en ze zijn zeker ook niet geschikt voor
het gezelschapsaquarium. Sommige soorten zijn nogal agressief.
Wat het voedsel betreft stellen killi's wel hun eisen: muggenlarven (vers of
diepvries), watervlooien, cyclops, artemia ( ook diepvries). Met wat droogvoer
kom j e er dus niet.
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Zee water

De Fish Tank: de ideale oplossing
Hans Bronk: www.fishlife.nl

Juweeltjes van vissen m et karakter, p rachtige kleurencombinaties en verschillend van m odel. Maar ook: vissen die onze koralen slopen en h un m edebewoners als hapklare brokken zien.  Vissen die snel tam worden en met al hun
pracht brutaal terug kijken aan de andere kant van h et aquariumglas. Tropische zeevissen die ongeschikt zijn voor een doorsnee zeeaquarium en desondanks een enorme aantrekkingskracht op ons h ebben...

Hoe vaak komt het niet voor dat we de vis van ons leven hebben gezien. Bij
navraag bij de speciaalzaak ( ofna even wat ‘gegoogeld' te hebben) moeten we
de conclusie trekken dat juist dit heel mooie exemplaar niet vis- ofreefsafe
(van de vissen ofkoralen afblijvend) is.
We praten hier bijvoorbeeld over de groepen trekkervissen, koraalduivels, papegaaivissen, kogelvissen, b aarzen en murenes.
De oplossing ligt voor de hand: een speciaalaquarium.

Op dit moment wordt op Discovery de
serie  ‘Tanked' uitgezonden.  Dit  is  een
serie waar  op  een  soapachtige  manier
een  bedrijf van  aquariumbouwers  in
Amerika  wordt  gevolgd.  Deze  aquariumbouwers zijn het ware prototype van
een  Amerikaan  waarin  menig  hamburger  is  gestrand.  Alles  is  en  moet
groot, heel groot zijn en ook nog eens in
de meest bizarre vormen, waardoor in
sommige gevallen onderhoud bijna niet
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meer mogelijk lijkt. Ze laten ons enorme aquaria zien, die hoofdzakelijk zijn
opgebouwd met een synthetisch rif, waarop weer koralen van polyurethaan
worden geplakt.
Smaken verschillen en ik ben zeer benieuwd hoe zo'n aquarium er na een
paar maanden uit zal zien. Ik krijg in de winkel regelmatig vragen over deze
serie, waar men het afen toe wil laten voorkomen ofer  simpel een grote
goudviskom geplaatst wordt. Vissen worden voor het oog van de camera ook
zo in de aquaria gekieperd. Wat door een kenner natuurlijk niet wordt gewaardeerd! Vooral zoutwatervissen krijgen zo een schok van hier tot Tokio, met
alle gevolgen nadien...
Zeer interessant is  een  scène waarin  deze jongens  schrikken wanneer  een
klant vraagt om een rifaquarium met echte koralen. Dit is ook logisch, want
wanneer de bijbehorende techniek en onderhoud niet kloppen bij de miniecosystemen die ‘we' bouwen, zult j e meteen door verlies (lees: afsterven) van
koralen met j e neus op de feiten worden gedrukt.
Bij een zeeaquarium met sterke vissen daarentegen zijn de invloeden van verlichting, stroming en waterparameters van veel minder b elang. Nieuw is deze
manier van zeeaquarium-inrichting trouwens niet. Het waren de pioniers van
onze hobby die zo'n 4 0 j aar geleden b egonnen met het houden van enkel zeevissen, omdat om b ovengenoemde redenen het houden van koralen gewoon
nog niet tot slecht mogelijk was.
Al met al zijn dit soort series (er draaien er volgens mij twee) toch een uithangbord voor onze hobby, die op z 'n minst alleen al een prikkel geeft door
de vele schitterende vissen die er voorbij komen. Dat laatste is dan ook de
overeenkomst met dit artikel: mooie vissen, die niet in het doorsnee-rifaquarium gehouden kunnen worden.
Zijn deze vissen dan alleen in een aquarium te houden met een kunst/plastic
inrichting? Gelukkig niet. Om te b eginnen hebben we wel een ruim aquarium
nodig, met het liefst een inhoud vanaf500 liter; afhankelijk van de te houden
dieren. D e meeste vissen worden vrij groot en hebben naast voldoende zwemruimte ook schuilplaatsen nodig. Waar een rifaquarium het moet hebben van
aquascaping en koralen, zijn het in ons speciaalaquarium de vissen die de
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show stelen. Zelfgebruik ik voor de inrichting van deze vistanks levend steen
en eventueel een paar kruiken. D e stenen worden om hoogte te krijgen doorboord en met pvc-buis verbonden; ook met speciaal cement is dit effect te verkrijgen. Op deze manier is het toch mogelijk om diepte te creëren en kunnen
de dieren de rotsformatie niet laten instorten. Houd er wel rekening mee dat
de ontstane ruimtes en overhangende, uitstekende rifformaties ruim genoeg
zijn voor de vissen. In de echt grote aquaria gebruik ik soms diverse kruiken.
Die (soms gebroken) kruiken begroeien al snel met kalkwieren en geven het
idee er al heel lang te liggen. Vooral murenes en baarzen hangen hier graag in
rond. Niet voor niets zijn gezonken schepen vaak het paradijs voor duikers,
omdat j uist op deze wrakken zoveel dieren te vinden zijn. Een laag met niet te
grofkoraalzand maakt het geheel af. De  sprankeling van de ledverlichting
door de wervelingen van het water op het witte koraalzand geven het aquarium net dat b eetje meer.
Ook krijgt de filtertechniek extra aandacht, omdat we hier met stevige verbruikers te maken hebben. Er wordt echt ouderwets gefilterd, eventueel in
combinatie met een uv-c lamp. Naast een eiwitafschuimer met overcapaciteit
maak ik gebruik van een voorfilter en ruimte voor filtermateriaal waarin de
noodzakelijke bacteriën hun werk kunnen doen. Ook een nitraatfilter is ondanks een regelmatige waterverversing geen overbodige luxe. Hoewel de lat
van de waterkwaliteit niet zo hoog hoeft te liggen als bij een rifaquarium, gaan
we natuurlijk wel voor de meest optimale waardes. Meten is weten!
Murenen

Murenen (ook wel moeralen genoemd) komen voor in alle tropische en gematigde  zeeën.  Het  typerende van  de  palingachtige  murene  is  dat  hij  het
zonder buik en borstvinnen moet doen. Zelfs een zwemblaas ontbreekt, waardoor murenes zich als een slang door het water verplaatsen.
Een in het aquarium goed te houden soort is de Echidna

n ebulosa , ook wel
bekend als de stermurene. Dit is een prachtig getekende murene, die tussen de
60 en 90 cm lang wordt. Het zijn net, als al zijn familieleden, ware Houdini's
onder de vissen, dus het is belangrijk om het aquarium goed afte sluiten, anders b estaat de kans dat deze vis op een dag ontsnapt!
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De murene is enorm bijziend
en moet het hebben van zijn
uitstekende  smaakzin.  Door
zijn bek te openen en water
in te zuigen, kan hij proeven
of er  wat  te  eten  is.  Het  is
handig  om  een  aquariumtang te gebruiken bij het voederen,  want  hij  is  uitgerust
met  sterke  kaken  en  vlijmscherpe tanden. In de natuur eet de murene vaak 's nachts en staan er vissen
en schaaldieren op het menu. In het aquarium passen ze zich snel aan en ze
slaan een maaltijd overdag ook niet vaak over. De kokkels, garnalen, inktvis
en visjes in de diepvries van uw speciaalzaak worden met smaak gegeten.
Koraalduivels
De hele familie van de 
is giftig en bestaat uit koraalduivels,
schorpioenvissen en steenvissen. De koraalduivels zwemmen vaak zichtbaar
rond, in tegenstelling tot de schorpioen- en steenvissen, die zich eerder schuil
houden. D e keuze voor een koraalduivel ligt dan ook voor de hand.
s c o r pa e n ida e

De  grootste  koraalduivel  genaamd Pterois

volitans is een geliefde  zeevis  van  ongewone
schoonheid, die echter met veel
respect behandeld dient te worden. Hij is tevens de grootste en
imposantste  koraalduivel.  De
vissen  zijn  niet  agressief naar
hun verzorger toe, maar kunnen
desondanks  een  hoop  ellende
veroorzaken met hun giftige stekels. Zoals gezegd zijn de vissen over het algemeen niet agressiefnaar hun verzorger, maar zullen wanneer ze in een hoek
worden gedreven ( ofbij andere ondoordachte b ewegingen) steken. Bij het verzorgen van deze vissen zult u dus altijd gefocust moeten zijn!
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Maar wat als het dan toch mis gaat? D e steek van deze vis veroorzaakt door
het gifeen helse pijn. D oordat het gifuit eiwitten b estaat, is het gevoelig voor
hitte. Een behandeling met heet water is dan ook de eerste remedie. Langdurig onder de kraan, zo heet als u kunt verdragen (dit zal zo'n 42 - 45  ˚ C
zijn), maar niet te heet; dan hebben we er weer een probleem bij. Vervolgens
op naar de spoedeisende hulp om eventuele achtergebleven stukjes stekel professioneel te laten verwijderen om latere ontstekingen en complicaties te voorkomen. Zelfvind ik het raadzaam om voor het aanschaffen van deze vissen te
zorgen dat er bij calamiteiten een plan van aanpak op papier staat. Paniek en
onwel worden helpt bij het communiceren met de eerste hulp niet echt en degene die dienst heeft zal waarschijnlijk geen idee hebben wat een koraalduivel is.
In de natuur voedt de koraalduivel zich hoofdzakelijk met vissen en garnalen.
Het  zijn  vraatzuchtige  roofdieren  die  uit  een  hinderlaag  kunnen  toeslaan,
maar ook gebruik maken van hun uitgespreide stekels om een prooi op te drijven. Dit laatste gebeurt zelfs in groepsverband, waarbij meerdere koraalduivels hun prooidieren samen drijven om toe te slaan. Het is verbazingwekkend
hoe groot de bek is en wat voor prooi erin past. D e sterke vissen die, met de
juiste verzorging en afwisselend dieet, rond de  12 j aar oud kunnen worden,
zijn  een ware  attractie in het zeeaquarium. Ze wennen  snel  aan het veilig
voeren met de bekende aquariumtang. Een bijkomend voordeel van deze manier van voeren is dat de verzorger in de gaten kan houden dat alle vissen een
gelijk deel krijgen.
Zeebaarzen
Met zeebaarzen bedoel ik in dit geval niet de zeebaars die we onder onze kust
kunnen aantreffen (Dicentrarchus labrax ), maar de grote groep van tropische
en vaak roofzuchtige rifbaarzen die tot wel twee meter lang kunnen worden
en daarbij 2 00 kg wegen. D at is natuurlijk dierentuinwerk. Vaak zie j e ze echter, al dan wel ofniet in j eugdkleed, als een vijfofzes centimeter klein fantastisch uitziend visje rondzwemmen bij de handelaar.
En dan is het wel fijn als de verkoper erbij vertelt hoe groot ze worden en dat
ze alles wat vlezig is én in de bek past opvreten. Een mooi voorbeeld daarvan
is de Cromileptes a ltivelis , een prachtig klein visje met ronde stippen, die uiteindelijk toch even 70 cm groot kan worden! Misschien wel de populairste
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baars  (zeker voor mij) is Cephalopholis miniata ,  de rode koraalbaars;  een
sterke vis met heldere kleuren. Met een lengte van maximaal 40 cm, maar in
het zeeaquarium vaak  30  cm,  een  opvallende verschijning  en  een goed te
houden soort. B aarzen hebben de voorkeur om in een grot/kruik ofonder een
uitstekend rifin een hinderlaag te gaan hangen, wachtend op een prooi. Ze
schieten dan naar voren en zuigen hun prooi met een slok naar binnen. De
kleine exemplaren eten krill, artemia en mysis, maar zullen ook al snel over
gaan op stukjes inktvis, mossel, garnalen en vissen.

Kogel-, koffer- en egelvissen
Deze zeer fascinerende vissen hebben op veel aquarianen zo'n aantrekkingskracht dat er zelfs speciale fora voor zijn. Ondanks hun bolle ogen en guitige
voorkomen zijn kogel- en egelvissen geen lieverdjes, want met hun indrukwekkende gebit kunnen ze behoorlijk wat  schade toebrengen. Typerend is dat
zowel de koffer- als de egelvissen zich in geval van gevaar kunnen opblazen.
Naast deze opblaastactiek om te voorkomen dat j e in de b ek van de predator
past, b ezitten ze ook nog eens gifin de huid en organen. D at laatste is zeker
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iets om rekening mee te houden. Een kogelvis kan met zijn gifook medebewoners van het aquarium doden. Het is erg b elangrijk om veel informatie in te
winnen voordat deze dieren worden aangeschaft, want kogelvissen zijn niet de
gemakkelijkste uit deze serie om te houden. 

Arothron hispidus is een aantrekkelijk dier. Deze wit gevlekte kogelvis ma-

noeuvreert zich prachtig door het aquarium en heeft er zelfs een achteruit op
zitten. Goed op de foto zichtbaar zijn de vier snijtanden.
Deze groeien voortdurend aan en door het eten van schelpdieren en schaaldieren slijten ze weer. Hierin moeten we de vissen dan ook tegemoet komen.

Trekkervissen

De trekkervis heeft zijn naam te danken aan zijn voorste rugvin: deze kan plat
worden opgeborgen in een groefop zijn rug, maar ook, verankerd en wel,
recht op worden gezet. D eze eigenschap lijkt op het mechanisme van een pistool, vandaar  de toepasselijke  naam.  Het  zijn  pittige vissen  met vaak  een
agressiefkarakter die territoriaal zijn ingesteld. D e enige uit deze familie die
aardig is en zelfs reefsafe blijkt te zijn is de Odonus n iger . D e dieren hebben
krachtige kaken en tanden waarvoor zelfs zee-egels niet veilig zijn. D e trekker
spuit straaltjes water naar de egel tot deze op de rug ligt en vervolgens via de
weke buik kan worden geconsumeerd. Ook krabben, garnalen, zeesterren en
kokkels  zijn  niet  veilig,  waarmeewe  gelijk  het  menu  voor  de  trekkersvis
hebben  samengesteld. De kleine  exemplaren voeren we natuurlijk  eerst bij
met artemia, mysis en krill.
Mijn absolute favoriet is Balistoides

conspicillum , een uiterst fraaie temperamentvolle vis die erg tam wordt. Deze luipaardtrekkervis is sterk en kan in
grotere aquaria zelfs met meer exemplaren tegelijk worden gehouden.
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Balistoi des conspicill u m ( Bl oc h & Sc h n ei der 1 801 ). Bal i sti dae. I n de nat u ur wor dt
deze vi s ongeveer 50 c m. I n geva ngensc ha p zel den gr oter da n 30 c m.

Voor de meeste trekkervissen gaat dit niet op en zal een enkel exemplaar met
andere robuuste vissen moeten worden samengehouden.
Trekkersvissen  zijn  attractieve  zwemmers,  die  ook  achteruit  kunnen
zwemmen en vrijwel de hele dag actiefzijn.
Bezint eer ge begint

Liefde gaat door de maag en dat is zeker bij al deze vissen van toepassing. Let
wel op dat j e ze snel kan overvoeren. Trakteer de dieren met regelmaat op
extra vitaminen, omdat ze geheel afhankelijk zijn van het door ons aangeboden voer. Dit kan eenvoudig worden gedaan door bijvoorbeeld een spiering
te injecteren met vitaminen en deze vervolgens aan te bieden.
Naast  het  omschreven  hoofdvoer  stellen  de  meeste  dieren  met  regelmaat
groenvoer op prijs. D e b eschreven vissen zijn meer dan vissen; het zijn 'pets',
die met de j uiste verzorging oud en aanhankelijk kunnen worden. Het zijn vermakelijke huisdieren, waarvan sommige exemplaren zich zelfs melden tijdens
het voeren door een straaltje water b oven het water uit te spuwen.

Aquatropica
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Vandaag de dag, met onvoorstelbaar veel kennis binnen ons handbereik, kan
ik het toch niet laten  om te zeggen: laat je goed informeren voor je  deze
dieren aanschaft, voor j e eigen veiligheid én voor deze prachtige dieren waarvoor j e verantwoordelijk b ent.
Persoonlijke voorkeur

Voordat ik aan dit artikel begon, zat ik natuurlijk met het probleem dat de
mogelijkheden aan vissoorten die we probleemloos kunnen combineren, vele
malen groter is. Denk maar eens aan de grotere keizervissen, doktersvissen
en lipvissen. Niet geheel vrij van mijn eigen voorkeur heb ik er toch een p aar
extreme soorten qua kleur en vorm uitgehaald die absoluut niet in een normaal rifaquarium met bijhorende b ewoners kunnen worden gehouden.
De m
 anier v an z eeaquarium h ouden i s d oor d e jaren

h een v eranderd v an e en v isaquarium n aar een koraalaquarium m ét vis. Vroeger was dat een g edwongen
keuze door gebrek aan kennis en techniek, anno 2 013 een p ersoonlijke voorkeur m et n og veel m eer m ogelijkheden.
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Lilaeopsis brasiliensis
Wim Steinhoff, Natuurvrienden Zwolle
Synoniem is Crantzia brasiliensis . Deze plant behoort tot de familie 
 (schermbloemenfamilie)  en  komt voor  aan  de  oevers van  langzaam
stromende  rivieren,  in  moerassen  en  poelen  tot  1.200  meter  hoogte  in
Zuidoost-Brazilië, Paraguay, Argentinië (Buenos Aires).
apia -

ce a e

L. b rasiliensis is een grasachtige, klein blijvende plant die zich goed voor voor-

grondbeplanting leent. D e blaadjes staan rechtop en worden gewoonlijk tot 6
cm lang. D e submerse cultuur geeft niet veel problemen, al groeien de planten
wel langzaam.
Ze kunnen zowel in hard als zacht, zuur ofalkalisch water worden gekweekt.
De lichtbehoefte is weliswaar slechts matig, maar een grote lichtintensiteit bevordert de groei duidelijk.
Als bodemgrond is een fijnkorrelig substraat aan te bevelen, waarin de tere stengels gemakkelijk kunnen worden geplant. Optimale temperatuur 22 tot 2 6  ˚ C.
De soort is bijzonder geschikt voor
de  beplanting  van  paludaria,
waar  zich  in  een  paar  weken
een  dicht tapijt vormt.  In  de
zomer kan L. brasiliensis ook
aan  de  oever  van  een  vijver
worden  gekweekt.  Bloei  en
vruchtzetting  komen  slechts  bij
emerse cultuur voor.

Aquatropica
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Chla mydogobius ere mius, woestijngrondel
David Wilson; uit “Tank Talk” Canberra and District Aquarium Society
https://tinyurl.com/chlamydogobius-eremius
Vrije vertaling Martin Byttebier, Aquatropica
Door m ijn c ontacten m et A ndy Wattam verkreeg ik z o'n drie m aanden g eleden
twaalf h alfwassen  Chlamydogobius eremius (woestijngrondel). I k denk dat de
wildvang kwam u it de buurt van A lice Springs in Northern Territory. Met “uit
de b uurt” bedoel ik binnen een s traal van een p aar h onderd kilometers.
Toen ik ze kreeg, zagen ze er allemaal eender uit. De 45 mm lange vissen
hadden een s aai g evlekt bruin en g rijs kleurenpatroon.

De woestijngrondel wordt ongeveer 60 mm groot en is gewoonlijk getooid in
een gevlekt bruin, grijs en olijfgroen kleed.
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Het  zijn bodembewoners,  die  in  de  natuur gedwongen  zijn  om  in  ondiep
water te vertoeven.  De  kleine  kereltjes  zijn immers geëvolueerd tot vissen
zonder zwemblaas. Om in de middenzone te blijven zwemmen ze constant
met het hoofd omhoog. Van zodra ze stoppen met zwemmen, zinken ze terug
naar de b odem.
Wanneer het mannetje besluit dat het tijd is om te p aren, zich te vestigen en
een gezinnetje te starten, veranderen ze nogal drastisch van kleur. Hun normaal kleur verandert in een volledig olijfgroen, dat naar het hoofd toe langzaam overgaat naar geel. In vergelijking met het vrouwtje wordt het hoofd van
het mannetje ten opzichte van de rest van het lichaam beduidend groter.
De b orstvin, tweede rugvin, aars- en staartvin worden zwart en worden omzoomd met een  smalle, helderwitte rand. De eerste rugvin wordt koningsblauw en geel omrand door een smalle, zwarte band. Picasso zou het waarschijnlijk niet beter gedaan hebben, indien hij het kleurschema had moeten
ontwerpen. Het is echt een indrukwekkend zicht.

Koppel tj e woesti j ngr on del s ( voor aa n h et vr ou wtj e)

Aquatropica
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Volgens Merrick & S chmida's b oek “Australian  Freshwater  Fishes:  Biology  and
Management” zijn de waterwaarden van
weinig  belang  voor  de  woestijngrondel.
Ze kunnen overleven in zeer zacht water
tot  zeewater.  De  temperatuurtolerantie
gaat van 5 tot 41  ˚ C en in hun natuurlijk
leefgebied zijn ze vaak te vinden in artesische  bronnen  en  boorputten,  waar  het
water zo hard is dat j e er bijna kan op lopen. Ieder wezen  dat van  Centraal-Australië zijn thuis maakt moet wel tegen een
stootje kunnen.
Mijn nieuw verkregen vissen werden gehuisvest in een  160 l-bak gevuld met gerijpt kraantjeswater, waaraan vier dessertlepels zeezout en een dessertlepel
epsomzout (Engels zout ofmagnesiumsulfaat) waren toegevoegd. Het water
werd op 22 ˚ C gehouden en de vissen werden gevoed met stukjes regenworm,
diepgevroren pekelkreeftjes  (Artemia salina ),  erwten-  en garnalenpuree, levende Daphnia magna  en  vlokkenvoer. Voor  hun  grootte  hebben  ze  een
enorme eetlust en ze groeien dan ook gelijk kool.
Stenen met onderaan holtes om grotten te vormen werden in het aquarium
geplaatst. Vrij vlug begonnen de mannetjes te verkleuren. De buikjes van de
vrouwtjes zwollen op en de kop van de mannetjes werd groter. Op een vroege
morgen was de kleur van één mannetje heel intens geworden en zwom hij onstuimig in en uit de grot, terwijl hij de andere mannetjes wegjoeg. Wanneer een
vrouwtje in de buurt van zijn grot kwam, probeerde hij haar in zijn grot te lokken
door zijn vinnen recht te zetten, terwijl zijn hele lichaam schudde, en dan terug
zijn grot binnen te zwemmen in de hoop dat het vrouwtje hem zou volgen.
Na een paar dagen van verwoede pogingen liet één vrouwtje zich toch verleiden en volgde hem in de grot om daarna op haar rug de grot te verlaten.
Spijtig genoeg had ik geen tijd om het gedrag verder gade te slaan. Na 8 uur
(de normale periode die ik op het werk doorbreng) werd de steen opgetild en
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vond ik ongeveer  150 ovalen eieren die aan het plafond van de grot hingen
door middel van korte draadjes. Het eerste broedsel b eschimmelde zeer vlug
en ik denk dat de eitjes niet bevrucht waren.
Het tweede legsel werd na zes dagen, toen de oogjes zichtbaar werden van bij
het mannetje weggehaald en ondergebracht in een  15 l-aquarium. Na ongeveer acht dagen kwamen de eieren uit. Het nam nog eens vijfdagen in beslag,
vooraleer alle eieren uitgekomen waren. Het j ongbroed was vrij groot en gemakkelijk te voederen. De eerste dagen aten ze azijnaaltjes (Turbatrix aceti )
en microwormen (Panagrellus redivivus ). Na een week waren ze al toe aan pekelkreeftjes. Ze groeiden zeer snel en leken altijd op zoek om iets anders te eten.
Het mannetje dat de eieren bewaakte, liet ook andere vrouwtjes toe in zijn
grot en de laatste keer dat ik onder de rots keek waren er zo'n duizend eitjes
in alle fases van ontwikkeling aanwezig.
Iedereen met een gezelschapsaquarium die nog wat plaats overheeft voor een
bodem bewonende soort zou moeten overwegen om woestijngrondels toe te
voegen aan de bak. Hun capriolen en sommige situaties waarin ze verstrikt
geraken, zullen j e zeker boeien.
Tegenover andere vissen zijn ze vredelievend. D e mannetjes die een grot bewaken verjagen  enkel  de vissen  die zich vrij  dicht  (enkele  cm) bij  de grot
wagen  en  hij  achtervolgt  de  indringers  maar  over  een  zeer  korte  afstand,
waarna hij terugkeert naar de grot.
Merri ck, J. R. & Sch mi da, G. E. 1 984. Austr al i a n fr es h water fi s h es: bi ol ogy a n d
ma nage ment. Adel ai de, Gri ffen Pr ess, 409p p.
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Hoe houden we de roodkoppen uit elkaar?
Loek van der Klugt.
Met dank overgenomen uit maandblad van de Rijswijkse, Rijswijk
Het is vrij lastig om de verschillende soorten roodkoppen goed te benoemen.
Met dit artikel een p oging om m eer duidelijk te verschaffen.
He migra mmus rhodosto mus  (roodneus- ofroodbekzalm)

ARelatiefweinig rood op de kop, zeker niet op het kieuwdeksel.
ADrie ongeveer even zware zwarte vlekken in de staart.
AEen kleine zwarte vlek boven- en onderaan de staartwortel.

Vindplaats: benedenloop van  de Amazone bij Belem  do Para, Brazilië in
zwartwater. Hemigrammus rhodostomus wordt ca. 4 ,5 cm. Te houden bij een
pH waarde > 7,0 en een hardheid tot 8 DH, temperatuur 22 - 28 graden C elsius. Gevoelig voor waterwisseling.

 He mi gra mmus rhodosto mus

He mi gra mmus bleheri

Petitell a georgi ae

He migra mmus bleheri  (Bleher's roodkopzalm ofroodkopzalm)

A Kop geheel rood, rood loopt tot voorbij het kieuwdeksel, soms wel tot
halverwege het lichaam.
ATwee
gelijke, maar duidelijk kleinere zwarte vlekken dan bij de roodneuszalm b oven- en onderaan de staartvin.
AEen zwaardere zwarte vlek midden op de staartvin die bovendien tot over
de staartwortel dun uitloopt.
A Net
als bij de roodneuszalm boven- en onderaan de staartwortel kleine
zwarte vlekjes.
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Vindplaats: Rio Vaupes, C olumbia en de Rio Cuiuni, een zijrivier van de Rio
Negro in Brazilië, in zacht zwartwater. Hemigrammus

bleheri wordt ca. 4 cm.
Te houden bij een pH van 6 – 6,5 en een hardheid ca. 2 – 7 DH, temperatuur
23 - 26 graden Celsius. Gevoelig voor nitraatwaarde b oven de 30 mg/l.
Petitella georgiae (Petitella)

AEen duidelijk rode kop, maar waarbij het rood niet verder loopt dan het
kieuwdeksel.
A Net
als bij de roodneuszalm drie tamelijk zware zwarte vlekken in de
A

staartvin, maar waarbij de middelste tot wel de helft van de lichaamslengte dun uitloopt.
Anders dan bij de vorige twee soorten maar één klein zwart vlekje op de
staartwortel en wel aan de bovenkant, maar wel een duidelijk zwarte vlek
aan de voorkant van de aarsvin.

Vindplaats: kleine b eken bij Iquitos Peru en de Rio Branco Brazilië in witwater. Petitella

g eorgiae wordt tot 6 cm. Te houden bij een pH waarde van 5,5 7,0 en een hardheid 6 - 10 DH, temperatuur 24 - 26 graden C elsius.

Helaas zijn de genoemde kenmerken niet altijd even uitgesproken aanwezig, respectievelijk zit daarin nogal wat variatie. Overigens is de roodneuszalm nagenoeg volledig door de roodkopzalm verdrongen en is de Petitella vrij zeldzaam.
Petitella georgiae is de enige soort in een nieuw door de Fransman Jacques

Géry in  1964 opgesteld geslacht. Vandaar dat we dit visje kortheidshalve wel
met zijn geslachtsnaam kunnen aanduiden. ‘Petitella' is een verkleinwoord van
‘petit', wat in het Frans voor klein staat. Petitella betekent dus zoveel als ‘kleintje'. Hij werd door de Zwitser Boutière aangetroffen in een importzending.

 He mi gra mmus rhodosto mus
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Alternanthera reineckii
Peter Bus, A.V. Pronkjuweel, Groningen
Op  mijn  speurtocht  langs  de
aquariumzaken, iets wat ik regelmatig doe, kwam ik een plantje
tegen  dat  mijn  bijzondere  aandacht trok. Hoofdzakelijk kwam
dit door de geelachtige bloemetjes in de bladoksels van de tere
rozerood  gekleurde  bladeren.
De bladeren waren 3 cm lang en
stonden  tegenover  elkaar  geplaatst aan een dunne steel. D e breedte van de bladeren was ongeveer 1 cm.
Dat het een b ovenwatervorm was, dat was duidelijk, maar wat voor soort het
precies was kon ik zo direct niet constateren. Waarschijnlijk één uit de familie
derAlternanthera

-soorten. Eigenlijk had ik niet eens planten voor mijn aquarium nodig, maar mijn nieuwsgierigheid was dermate groot dat ik besloot er
een stuk of10 van te kopen.
Thuisgekomen werden ze op de voorgrond in mijn aquarium geplant. En nu
maar afwachten hoe deze plantjes het zouden doen. Het ging langzaam, zeer
langzaam  (overgang  en  aanpassing;  emers  naar  submers).  De  knopjes  en
bloemetjes verteerden na een paar dagen, maar groei was niet zichtbaar. Ze
stonden vrij diep onder de waterspiegel in mijn aquarium, dat 55 cm hoog is.
De verlichting b estaat uit 4 tl-lampen van 65 watt die gemiddeld  12 uur per
dag branden, namelijk 2 stuks van  10.30 uur tot 23.00 uur en 2 stuks van
12.00 uur tot 19.00 uur.
Toen er na 3 maanden nog geen groei zichtbaar was, heb ik ze verplant naar
een terras dat ongeveer 2 0 cm hoger lag, waardoor ze dichter bij het lamplicht
kwamen. D e daar al aanwezige planten groeiden immers goed. Tevens heb ik
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ze toen wat dieper geplant; ongeveer 4 á 5 cm diep.
En  ja  hoor,  ze  begonnen  te
groeien.  De  bladeren  werden
langer, wel iets smaller, de steel
werd  dikker  en  al  spoedig verscheen  het  ene  na  het  andere
blad. Na een maand stonden ze
tegen  het  wateroppervlak  en
moesten ze getopt worden. Dat
deed ik niet. Ik heb ze gewoon
dieper de bodem ingedrukt, ongeveer  8  cm.  Sinds  die  tijd
groeien de planten voortreffelijk.
Na een maand of3 moesten ze
opnieuw ingekort worden. Deze
keer heb ik ze wel getopt, d.w.z.
door midden geknipt. De  oude
stengels  liet  ik  rustig  achter  de
nieuwe toppen staan. Sindsdien
is het allemaal betrekkelijk eenvoudig en vanzelfgegaan.
Intussen b en ik de b ezitter van een prachtige groep van wel 5 0 stuksAlternan
(de
naam
was
ik
van
een
clubgenoot
gewaar
geworden),
een
thera reineckii
plant die voorkomt in Brazilië en Paraguay. De bladeren zijn nu 7 tot 8 cm
lang en aan de kant iets golvend, de breedte van het blad is 1 cm gebleven en
de kleur is van b oven bleekrood en van onderen licht lila. Het is een schitterende plant in groepsverband, die praktisch geen blad verliest.
Uit  de  oude  stengels  zijn  weer  nieuwe  scheuten  gekomen,  terwijl  ook  de
nieuwe stekken prima groeien en regelmatig nieuwe zijscheuten vertonen. Ondertussen zijn ze al vaak ingekort, wat de groei blijkbaar alleen maar b evordert. Thans heb ik ook wat stengels in mijn broeikastje op het b alkon staan.
In kletsnatte modder, vermengd met turf, groeien ze ook hier geweldig goed.
Op dezelfde manier heb ik ook al heel wat andere planten gekweekt, o.a. Al
“lilacina”

e
n

ternanthera reineckii
Lobelia cardinalis.
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Kikkertjes in de huiska mer, de leuco melas
Auteur onbekend:
Met dank overgenomen uit Aquatoni, A.V. Antoni van Leeuwenhoek
Al vele jaren zijn er  tropisch gifkikkers in de
hobby. De laatste j aren zijn de vindgebieden
enorm uitgebreid. E
 r v inden v eel g erichte r eizen
plaats n aar gebieden die ‘veilig' te betreden zijn,
waardoor er meer vangsten van nieuwe soorten zijn.
Maar ook in de landen in Midden- en Zuid-Amerika is m eer aandacht ontstaan voor de opmerkelijke b elangstelling v an d e b uitenlanders. E
 n z ijn e r v angstations o pgezet, m
 aar w orden o ok p rojecten o pgezet o m
soorten in h et eigen g ebied te kweken.
Andi nobates cassi dyhornae A méz q ui ta, Már q u ez,
Mejí a- Var gas, Ka h n, Suár ez & Mazari egos 201 3

Eigenlijk kun j e tegenwoordig zeggen dat bijna alles te verkrijgen is. Kleinblijvende soorten, ter grootte van een vingernagel, ofde meer robuustere soorten
van een centimeter of8. De meest gangbare soorten die worden gehouden
zitten rond de 4 – 5 cm. D an hebben we het over de lengte van het lichaam,
van de kop tot staartwortel. D e kikkers zijn er in vele kleuren en met de meest
mooie patronen, ofjuist weer zeer minimaal. En dan het geluid dat geproduceerd  wordt.  Van  licht  gezoem  naar  iets  wat  op
kwekken lijkt, tot het laten horen van een prachtige fluittoon. Ja, in de buurt van het geluid van een
kanarie.
Een  van  de  meest  gehouden  soort  is  de Dendrobates leucomelas . Geel en zwart zijn de kleuren.  Ze  hebben  vaak  een  typisch  bandenpatroon zoals dat wordt genoemd. Met een gemid-
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deld  netwerk,  een  fijnmazig  netwerk,  of met  een
streepjespatroon. O ok zijn er met nauwelijks geel,
bijna zwart. Ze zijn  er met groene tenen  en zo
worden  steeds  meer  kleurslagen  en  patroonverschillen ontdekt.
En  dan  het  geluid.  Een  gezellig  groepskikkertje
met een prachtig geluid. Iets doffer dan het geluid
van een kanarie.
Een bak van  100 x  50 x  50 cm is goed voor een
groepje van 5 – 7 dieren. Een paar mannen en er zal
met regelmaat een trillend geluid naar voren komen wat lijkt op dat van een
kanarie. Niet zo hoog, maar wat lager in toon.
Het zijn levendige dieren, dus zie j e ze de hele dag door. Ze houden zich graag
bij de bodem op, bijv. met een laag beukenblad. Ze scharrelen wat rond op zoek
naar voedsel. In en op de bodem zijn altijd wel kleine voedseldiertjes te vinden.
Zeker als gevoerd wordt met springstaarten. Deze verdwijnen in de bodem en
planten zich op een gegeven moment voort. Zo ook met tropische pissebedden.
Als de kikkers het op een gegeven moment door hebben dat er levend voer aanwezig is, zullen ze daar actiefnaar op zoek gaan. Een mooie bezigheid.
Maar hoogte in de bak vermijden ze niet. Een wat hogere bak wordt zeker op
prijs gesteld. Een klimpartij gaan ze graag aan. Ze kunnen daarmee kiezen om
op een wat warmere ofkoelere plek te verblijven. Overdag wat over de bodem
en 's avonds de rust op een hoger gelegen warmere en droge plek zoekend.
De mannen zoeken een klein territorium waar ze vandaan de vrouwen met
hun roep interesseren om bij hen te komen. Soms komen ze bij mekaar in het
territorium, er ontstaat dan een partijtje worstelen en bij tijden rollen ze van
de hoogte neer. Ze omklemmen en drukken en duwen. Totdat ze er genoeg
van krijgen en er van tussen gaan. Het levert meestal geen problemen en zeker
geen b eschadigingen op. D e vrouwen van de leucomelas kunnen in principe
de hele bak doorwandelen, soms ontstaat ook bij hen een rivaliteit om het
hardst roepend mannetje, zodat ook daar worstelpartijen kunnen voorkomen.
Even later gaan ze weer gezamenlijk door de b ak en lijken de worstelingen al-
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Terraium
weer vergeten. Zo zijn er meer vreedzame soorten die goed kunnen samenleven
met soortgenoten ofandere kikkersoorten. Let wel op, niet iedere soort laat dit
toe. Er zijn er die beter in een stelletje gehouden kunnen worden, oftrio ( en dat
kan in beide samenstellingen zijn) ofzoals de leucomelas, in een groepje.
Zijn de omstandigheden voldoende tot goed, dan er zullen er op een gegeven
moment eieren worden gelegd. Een kwakje van een 5 tot 7 eieren kan met
enige regelmaat gevonden worden. Zijn  de  omstandigheden redelijk ideaal
dan kan het hele gebeuren in de b ak tot ontplooiing komen. Is dat niet het geval, dan zullen de eieren weldra verdwijnen. Een optie is om de eieren dan uit
de b ak te halen en daar buiten de gehele metamorfose te laten plaatsvinden. 
De kikkers worden over het algemeen in een p aludarium gehouden. Een zogenaamde moerasbak, waarbij de temperatuur en luchtvochtigheid van belang zijn. Meestal geheel van glas in mekaar gezet. De  dieren mogen niet
kunnen ontsnappen. D e bak wordt aangekleed als het biotoop. Een vochtige
bodem die meestal uit turfis opgebouwd.
Een  aantal  planten, bromelia-achtige,  Tillandsia  en  orchideeën.  Maak  het
niet te b ont, maar probeer een en ander afte stemmen. Qua inrichting is er
een overlap met het aquarium. Zowel wat de verschillende niveaus als het
werken met hoogte en diepte.
Belangrijk voor het b ehoud van de kikkers, is een hoge luchtvochtigheid, een
temperatuur die overdag naar een 24 graden loopt. En de nachttemperatuur
mag best teruglopen. Een ander punt is het voer. Per week  1 of2 maal een
dag overslaan kan geen kwaad en houdt de kikkers actief. Fruitvliegen, springstaarten, erwtenluis en tropische pissebedden worden graag gegeten. De gevorderde liefhebber heeft mogelijk nog wat ander voedsel binnen handbereik.
Voldoe j e aan de genoemde voorwaarden in een afgedicht p aludarium, dan is
het genieten. Voor veel kikkers is het mogelijk ze samen te houden met een
andere soort, liefst een soort die zich op een ander niveau ophoudt.
Een mooi combinatie met de leucomelas is de Phyllobates vittatus . En als
deze samen zijn en er zitten van b eide een paar mannen tussen, dan zullen ze
zeker de tv overstemmen qua geluid. Prachtig. D e remedie is om ' s morgens te
sproeien en dit 's avonds te laten.
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Visziekten

Het gebruik van Flubenol 5%
Ferdinand Glorieux, Aquarianen Gent
Alhoewel ik zeker geen voorstander ben van het gebruik van medicijnen in
het aquarium, moet men toch zo afen toe zijn toevlucht nemen tot dergelijke
middelen. Zo overkwam het mij dat ik, een paar maanden na de aanschafvan
4 discusvissen, tot de vaststelling kwam dat 2 van de dieren zwaar ademden.
Ze hielden de kieuwdeksels beurtelings wijd opengesperd om ze nadien dicht
te houden.
Ik b egon vrijwel onmiddellijk in boeken te speuren naar de mogelijke oorzaak
van dit gedrag en al ras bleek dat mijn dieren naar alle waarschijnlijkheid geplaagd werden door kieuwwormen. Om echter helemaal zeker te zijn werd
een ervaren discusliefhebber geraadpleegd en werd die veronderstelling bevestigd. Hij is het ook die mij op het spoor bracht van het medicijn waarover
dit artikel handelt, namelijk ‘Flubenol 5%'.
Mijn dieren werden met succes b ehandeld. Enkele
maanden later was er weer groot alarm toen een
vis zich afzonderde tijdens het eten. Dit duurde
reeds enkele dagen en het dier maakte geen aanstalten om te eten. Hij werd over gebracht naar
een quarantaineaquarium en was toen reeds sterk
vermagerd. Van  enige ontlasting was geen  enkel
spoor.
Daar  ik  reeds  ergens  gelezen  had  dat  Flubenol
ook gebruikt wordt voor de bestrijding van allerhande wormen, werd deze vis ook behandeld en
weer met succes. Na enkele dagen begon het dier
weer te eten en was de ontlasting rond en donker.
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Visziekten
Wat is nu eigenlijk Flubenol?

Flubenol is een product dat gebruikt wordt in de diergeneeskunde, ter b estrijding van wormen bij varkens  en pluimvee.  Het wordt verkocht in verpakkingen van 600 gr.
Flubenol in de aquaristiek

Het gebruik van Flubenol zal menig aquariaan raar doen opkijken en de veelzeggende wijsvinger naar het voorhoofd doen brengen. Het poeder wordt namelijk opgelost in aceton. D e werkwijze is als volgt: men neemt 200 mg Flubenol en 5 cc aceton per  100 liter water. Dit mengsel dient men krachtig te
schudden gedurende 1 minuut en onder water (tegen de b odem) uitschudden.
Dit dient wel degelijk onder water te gebeuren omdat het mengsel zich anders
als een film op het wateroppervlak legt en zich niet vermengd met het water.
Het mengen van het product gebeurt het beste in een glazen recipiënt omdat
vele plastics niet tegen aceton bestand zijn. We moeten nu wel flink doorluchten om de aceton (die enkel dient om het poeder op te lossen) zo vlug
mogelijk uit het water te verdrijven.
Voorzorgsmaatregelen

Men dient er rekening mee te houden dat eventueel in het filter aanwezige
schuimstofpatronen (filtermousse ofschuimrubber) eerst verwijderd worden
omdat deze door het aceton kunnen b eschadigd geraken.
Bij het gebruik van actieve kool is het vanzelfsprekend dat Flubenol zoals veel andere producten door het actieve kool geabsorbeerd en/ofgeneutraliseerd wordt.
In een aquarium met een inwendige achterwand die vervaardigd werd met gespoten en geverfd purschuim kan het eventueel gebeuren dat die wand beschadigd wordt. Ik heb daar echter geen verdere informatie over.
Voordelen van Flubenol

Het belangrijkste voordeel  is  dat  Flubenol  niet  agressief is.  Het  doodt  de
wormen niet direct maar blokkeert hun darmkanaal zodat ze verhongeren.
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Visziekten
Flubenol is in de meeste gevallen weinig tot niet schadelijk voor de planten en
voor de bacteriën in het biologisch filter. Men moet enkel goed doorluchten
om zuurstofgebrek te voorkomen.
Duur van de behandeling

De behandelingsduur is afhankelijk van het soort wormen dat men wil b estrijden. Bij darmwormen moet de behandeling 20 dagen duren. Bij bestrijding
van kieuwwormen is 10 dagen voldoende.
In het eerste geval kan men na 6 dagen terug beginnen met water verversen om
na 20 dagen weer over actieve kool te filteren zodat de laatste resten Flubenol
verdwijnen. In het tweede geval mag men na 5 dagen de helft van het aquariumwater vervangen en na 10 dagen weer de helft offilteren over actieve kool.
Flubenol gebruiken tegen ...

Ikzelfheb Flubenol reeds gebruikt ter b estrijding van kieuw- en darmwormen.
Volgens diverse informatiebronnen zou het product ook goed zijn om hydra's
en  planaria  te  bestrijden.  Indien  de  aan  te  schaffen  hoeveelheid  te  groot
mocht blijken, kan men me steeds contacteren om een kleinere hoeveelheid
te b ekomen. Flubenol is echter niet alleen bij discusvissen te gebruiken, maar
ook andere cichlidensoorten werden er reeds succesvol mee behandeld
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Uit nodiging

Een aquascape- aquarium, van begin tot...
Uitnodiging algemene bijeenkomst, vrijdag 30 juni
Gerrit Plovie, contactpersoon zoet- en zeewater, Aquatropica
Een voordracht van en door Jo Stragier die reeds vele j aren gefascineerd is
door deze hobby. D e plantenspecialist bij uitstek om ons te begeleiden bij het
op- en uitbouwen van een standaardaquarium tot een groene onderwateroase.
Vroeger noemde men dat een “Hollandse bak” met straatjes en toefjes en een solitair. Termen die nog altij d gebruikt worden in de moderne vorm “Aquascaping”.
De Japanse grootmeester Takashi Amano was de grondlegger van deze vorm
van aquaristiek.
Het assortiment planten is heden zeer uitgebreid, wat de keuze er natuurlijk
niet  op vergemakkelijkt.  Maar tegenwoordig gebruikt men minder  soorten
planten maar aangeplant in grote groepen.
Jo zal u er alles over vertellen op 30 juni, een vergadering om niet te missen,
zeker voor de plantenliefhebbers.
Deze vergadering gaat door in “Zaal Vanboven”, Kortrijkstraat  138a,  8560
Wevelgem. Zaal “Van B oven” is ook langs het wandelpad te bereiken aan de
kant van de Kozakstraat waarlangs men kan parkeren.
Alle aquarianen zijn vanaf20.00 uur welkom.
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Salt & Sea

Verkoop van zeevissen, koralen en zeeaquariumbenodigdheden
Salt & Sea
Bontensstraat 28
8810 Lichtervelde
e-mail: saltensea@telenet.be
btw-nummer: BE 0537.637.049
Open: enkel op afspraak

Belgian Sea W
ater F
orum
http://www.belgianseawater.be

De special ist i n de streek voor

TRO PISCH E AQUARIA
& WATERPLANTEN
Sl u iti ngsdag : d i nsdag
N OO RDSTRAAT 27, 8500 KO RTRIJ K tel : 056-36.09.95
http://www.aquariu mcenter. be
info@aquariu mcenter. be

