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Woordje van...

Woordje van...
Geert Vandromme, voorzitter Aquatropica

Meestal is dit stukje iets luchtigs, maar na vijfmaal
te hebben herbegonnen met schrijven zie ik dat het
dit keer anders is.
Ik wil het hebben  over verlies, het verlies van  een
dierbare. Vaak een moeilijk onderwerp. We kunnen
met iedereen praten over onze aquarium, zelfs over
het verlies van onze vissen ofplanten, maar over het
verlies van een dierbare is dit moeilijker. 
We  zijn  West-Vlamingen  en  die  praten  moeilijker  over  gevoelens  en  die
hebben we als we het over verlies hebben. Het verlies van een dierbare, hij
moet daar voor niet gestorven zijn, maar als we er niet meer mee kunnen
praten ofnieuwe ideeën kunnen uitwisselen is dit een verlies.

Goede vrienden ofdichte familie verliezen is zwaar, zowel voor de mensen
om hun heen, maar ook voor de vrienden. Hoe reageren we daar op? Moeten
we als vrienden om de haverklap langs gaan? Ofnet niet omdat we op de
moeilijkste momenten misschien wel in de weg lopen en wat moeten we daar
gaan vertellen. Vaak hebben we de beste bedoelingen, maar langsgaan en over
het verlies gaan spreken is moeilijk, we hebben er nooit in geoefend.
Het zat niet in ons lessenpakket, net als het vertellen van slecht nieuws. Weinigen zijn er goed in. Misschien iets voor onze minister van onderwijs. Lessen
over verlies in het leven. We krijgen lessen over geboren worden, leren, werken, oud worden, maar niet over de laatste stap, het einde van het leven. Toch
moet het einde van het leven niet het einde zijn van een vriendschap. Het
moet net een b egin zijn van iets nieuws, een andere dimensie.
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Woordje van...
Als voorzitter moet ik misschien nog veel j aren uw voorzitter blijven. Voor de
meeste oudvoorzitters is het geen lange rust geweest. Allen hebben een mooi
en rijk leven gehad, maar voor de meesten was er geen lang leven meer na hun
voorzitterschap. Ofdit met de vereniging te maken heeft ofmet de steeds verouderde kern van aquariumliefhebbers, ik weet het niet. Ik hoop enkel dat het
voor mij en mijn bestuur nog heel lang mag blijven duren.
Uw voorzitter
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De Badis badis
Auteur onbekend
A.V. B arbus conchonius (NL)
Dit kleinood behoort tot de familie der badidae en komt uit India. D aar leeft
hij in stilstaand en langzaam stromend water. Hij wordt zo'n 8 cm en verlangt
een onderkomen van minstens 80 cm lang. Het is een vreedzame vis die echt
alleen maar in een speciaalaquarium gehouden kan worden. De hoofdreden
hiervoor  is  dat  hij  zo  bescheiden en rustig is dat hij, als
hij  met  andere  minder  rustige
vissen gehouden wordt, niet aan
de kost zal komen. Het eten is
Badis badis

© Hi p poca mp us Bi l dar c hi v
Fr a nk Tei gl er

htt p: // www. Hi ppoca mpus- Bi l dar c hi v. de

al op voordat hij de moed heeft verzameld ook aan tafel te gaan. Hij zwemt in
de onder- en de middenlaag van het aquarium. Echt een vis voor mensen die
van zichzelfook rustig zijn en niet houden van het drukke gejaag dat veel andere vissen erop na houden. Zo zie j e maar: niet alleen bij honden zie j e overeenkomst tussen het karakter van de b aas en dat van de hond. O ok bij vissen
komt dat verschijnsel voor, ook al realiseren we ons dat niet altijd.
Niet dat het blauwbaarsje helemaal geen ondeugden heeft: als hij met vissen
met lange sprieten gehouden wordt, bv. de maanvis ofde diamantgoerami, zal
hij niet aarzelen zich aan die sprieten te vergrijpen.
Het aquarium voor het blauwbaarsje moet dicht b eplant zijn en voorzien van
schuilplaatsen, bijvoorbeeld gemaakt van kienhout. Dan kunnen ze zich terugtrekken als er iets heel erg spannends op tv is!
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De bodem moet b edekt zijn met fijn zand. D e temperatuur moet zo'n 23 tot
26  ˚ C bedragen, de pH zo'n 7 tot 8, de GH 5 tot 8.
Het is niet echt een gemakkelijke kostganger. Hij eet vrijwel uitsluitend levend
voer zoals tubifex, meelwormen en in stukjes geknipte regenwormen.
Het mannetje is heel mooi: hij heeft een metalen glans, met veel kleurschakeringen. Hij heeft veel grotere vinnen dan het vrouwtje dat veel minder mooi
van kleur is. Het bepalen van het geslacht is dus geen probleem.
Er is ook nog een rode uitvoering van  de Badis ba
dis , de Badis
badis burma(*).
Die komt uit, u
nicus
raadt  het  al,  Birma,  het
huidige Myanmar.
Badis ruber ( syn.  Badis b.
bur manicus)

De kweek schijnt tamelijk eenvoudig te zijn. In de kweekbak dient men een
bloempot (ofeen halve kokosnootdop) met een gat erin te plaatsen waarin,
als het goed is, de eieren worden afgezet. Als het p aartje broedrijp is, zal het
mannetje achter het vrouwtje gaan j agen. Op zeker moment betrekt ze het onderkomen en zal ze daar de eitjes afzetten. D an direct de vissen verwijderen!
Zo niet: geen eitjes meer en geheel verzadigde vissen.
Ook moet een middel aan het water worden toegevoegd om beschimmeling
van de  eitjes te voorkomen, bijvoorbeeld methyleenblauw. Na  een dikke  3
dagen komen de eieren uit, de j ongen moeten met fijn opfokvoer zoals infusoriën, pekelkreeftjes en kleine watervlooien worden gevoerd.
Nvdr aquatr opi ca
Badis badis bur manicus wor dt tegen woor di g al s syn oni e m va n Badis ruber be-

sc h ou wd.
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Eindelijk een wetenschappelijk naa m
Martin Byttebier, Aquatropica
Mensen die regelmatig rondkuieren in aquariumspeciaalzaken zullen het wel
opgemerkt hebben dat er hier en daar op de ruit van een verkoopbak een fantasienaam vermeld staat. Vaak, maar niet altijd, gaat het hier om dieren die
door de invoerders niet herkend worden als een wetenschappelijk beschreven
soort. Als die vis dan, verkooptechnisch gezien, interessant is, wordt hij in de
handel gebracht, vooraleer de ichtyologen de kans krijgen zich erover te buigen.
De groothandel is zeer inventiefin het verzinnen van handelsnamen. Op het
venster kan j e dan namen vinden zoalsAmphilophus

sp. ‘Xiloa1 ) Flatlip',Apisto
ofsimpelweg
L
sp.
‘Winkelfleck',

sp.
‘Bloody

M
ary'

gramma
Nanochromis
058, LDA 014, C 149 ofCW 033.
In het beste geval kan men uit de handelsnaam wel iets afleiden. Neem nu bijv.
geeft te kennen dat dieAmphilophus

2)
Amphilophus sp. ‘Xiloa Flatlip'. De naam
soort te vinden is in het Xiloa-meer en dat die vis dikke lippen heeft.
Maar bij L ??? ofC ???, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Eind j aren tachtig kende de aquariumhandel een enorme opleving en kwam
er een tsunami aan nieuwe, meestal onbeschreven vissen op ons af. In vele gevallen waren die nieuwe importen leden van de families  loricariidae en
callichthyidae (Corydoras -soorten).
Je weet ook wel dat iedere importeur veel fantasie heeft, als het erop aankomt een
onbeschreven vis een handelsnaam te geven. Bij de ene heette hij X en bij een andere krijgt dezelfde soort de naam Y toegemeten. Je zult wel begrijpen dat het
voor de liefhebber op die manier moeilijk was de j uiste informatie terug te vinden.
L/LDA-nummering

In  een  poging  om wat  klaarheid  te  scheppen  in  die  harnasmeervallenbrij
creëerde  Rainer  Stawikowski,  een  redacteur  van  het  Duitse  aquariumtijdschrift DATZ, eind  1988 een soort nummering, de zogenaamde L(oricari-
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idae)-nummering. De L 001 werd in DATZ  12/ 1988 gepubliceerd. De voorlopig laatste, L 500 verscheen in DATZ 12/2016.
Omstreeks dezelfde periode deed een ander Duits aquariumtijdschrift, Das
Aquarium, eveneens een p oging om wat helderheid te brengen. Zij riepen het
LDA-systeem in het leven. LDA staat voor Loricariidae D as Aquarium. LDA
001 verscheen in Das Aquarium  1 1/ 1992. Toen Das Aquarium in 2005 ophield te bestaan, zat men aan LDA 102. D e nummering werd later terug opgepikt door Aqualog. Voor zover ik het kon nagaan zitten we nu aan LDA 105,
verschenen in AqualogNews nr. 79.
Je ziet vanhier dat twee systemen wat verwarrend is. Het kan gebeuren dat
een  loricariidae -soort zowel een L- als een LDA-nummer heeft. Zo is L
142,  een Baryancistrus  sp. identiek  aan LDA  033. Wat het nog wat  erger
maakt, is dat eenzelfde  loricariidae-soort verschillende L-/LDA-nummers
kon krijgen. Bijvoorbeeld: L 202 = LDA 0 57 = LDA 0 61; L 0 04 = L 0 05 = L
028 = L 073.
Inmiddels hebben vele L-/LDA-nummers een wetenschappelijke naam gekregen: L 001 kreeg oorspronkelijk Glyptoperichthys j oselimaianus Weber  1991
als  naam.  Ondertussen  is  G. joselimaianus  verworden  tot  een  syn.  van
Pterygoplichthys j oselimaianus (Weber 1991 ). Kan j e nog volgen?
Regelmatig worden nieuwe loricariiden ontdekt en wetenschappelijk b eschreven. Dit j aar alleen al ( stand 2 5 december 2 016) zijn er 2 8 nieuwe l oricariidae beschreven. In 2015 zo'n 21. Hoeveel van die nieuwe soorten een Lnummer droegen is mij echter onbekend, maar ik vermoed bitter weinig.
Eentje daarvan, L 243, werd in 2016
door  Armbruster  &  Lutjan  beschreven als Peckoltia

wernekei . Bij
de  liefhebbers  is  deze  mooie
meerval wellicht gekend. 
Jonge P. wernekei hebben een crèmekleurig  lichaam  met  zwarte
dwarsstrepen. Bij het ouder worden
worden deze strepen onduidelijker.
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Zijn natuurlijk leefgebied situeert zich in de Ventuari, een zijrivier van de bovenloop van de Orinoco (Venezuela).
De soortnaam eert dhr. David C. Werneke, van het Auburn University Museum (Auburn, Alabama, VS).
werd in april dit j aar b eschreven door B allen, Urbano-BoChaetostoma joropo


nilla  &  Maldonado-Ocampo.  Onder  de liefhebbers is  deze harnasmeerval
vooral bekend als L 4 45 (DATZ 1 1/2010). O orspronkelijk werd deze Chaeto

a
l

v
oorgesteld

i
n

D
ATZ

2
/
1994

a
ls

L
148,

m
aar

b
lijkbaar

w
as men,
stoma s p.
mede door gebrek aan nieuwe invoer, deze naam uit het oog verloren.
Het natuurlijk habitat situeert zich in het Colombiaans stroomgebied van de
Orinoco; in de stroomgebieden van de Casanare, Meta en Guaviare: in het
zuiden van Vista Hermosa (departement Meta) tot Rio Tocoragua (departement Arauca) in het noorden.

Chaetostoma j oropo verkiest zuurstofrijke (6,1 – 9,5 mg/l O2), ondiepe wa-

teren met een rotsachtige ondergrond. D e pH van het water is licht b asisch,
7,1 – 8,6. D e watertemperatuur is zeer variabel, gaande van 2 1 tot 3 0 ˚ C. Het
is vooral een algeneter, maar soms doet hij zich tegoed aan insectenlarven.

In het verleden werd deze vis wel vaak aangezien als Chaetostoma

m
 ilesi . Volgens de auteurs gelijken b eide soorten zeer goed op elkaar, maar het vindgebied van C.
 m ilesi is b eperkt tot het Magdalena-Cauca stroomgebied. Het onderscheid tussen beide ligt onder andere in de densiteit van de vlekken op de
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kop. Bij C.
 joropo
is de afstand tussen de vlekken kleiner dan de vlekdiameter

waar ze bij C . milesi minder talrijk zijn en de afstand tussen de vlekken groter
is dan de vlekdiameter.
De soortnaam verwijst naar een verzameling van muzikale stijlen die zijn oorsprong vindt bij de Criollos in de Llanos (grasvlakte) van het Orinoco-bekken
in C olombia. Met deze naam willen ze het belang en de schoonheid van deze
streek b enadrukken via een van haar meest iconische culturele uitingen. Uitingen die zich geen politieke grenzen aantrekken en die het broederschap
tussen de Colombiaanse en Venezolaanse b evolking promoten.
Net voor het afsluiten van dit artikel b ereikten mij nog enkele berichten van
nieuwe b eschrijvingen.
L 306, een van de kleurrijkste L-nummers heeft een Latijnse naam gekregen.
L  306, een Panaqolus -soort, werd voor het eerst voorgesteld in  2002. Het
duurde nog verschillende jaren vooraleer deze mooie harnasmeerval in de
handel opdook. Het oorspronkelijk vindgebied situeert zich in de Rio Takutu.
Deze zijrivier van de Rio Branco vormt de grens tussen de Braziliaanse deelstaat Roraima en Guyana. Ook het holotype, gebruikt door de eerst b eschrijvers, stamt van de Rio Takutu. D e paratypes werden gevangen in de Rio Takutu  en  de  Rio  Branco. Verder  informatie  over  de  verspreiding  van  deze
nieuwe vis werden niet opgegeven.
Tan, de Souza & Armbruster gaven L 306 de naam Panaqolus

claustellifer .
De soortnaam is afgeleid van het Latijnse ‘claustellum' wat ‘sleutelgat' b etekent en van het Latijnse ‘ ferre' dat vertaald kan worden als ‘ dragen'. D e soortnaam verwijst naar de donkerbruine lijnen op de snuit die een sleutelgatachtige vorm met een lichtbruine basiskleur omringen.
Tan et al. hebben een maximale lengte van 6,16 cm genoteerd, maar volgens
Miller (2002) b ereiken ze op zijn minst een totale lengte van 1 1 cm.
Het nakweken van P. claustellifer is al verschillende keren gelukt.
Nog een andere tijgerpleco (vanwege het streepjespak) kreeg kortgeleden een
officiële naam. L  398, die in DATZ  10/2005 werd voorgesteld, werd door
Cramer & Melo de Sousa beschreven als Panaqolus

tankei . Deze vis is momenteel enkel gekend van de benedenloop van de rio Xingu, stroomafwaarts
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van de Belo Monte-watervallen. Daar is hij gewoonlijk te vinden op in het
water gevallen bomen en op gezonken houtstronken langs de oevers.
De soortnaam werd gegeven ter ere van de Duitse Aquariaan Andreas Tanke.
Andreas houdt zich hoofdzakelijk bezig met de studie van het geslacht Panaqo
.

H
ij

w
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w
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e

e
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p
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d
ie

e
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i
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laagde

o
m

P
.

t
ankei
na
lus
te kweken. Andreas vormt ook een brug tussen aquarianen en wetenschappers.
Net als alle Panaqolus -soorten is P. tankei een houtetende harnasmeerval.
Om ze in een aquarium optimaal te kunnen
houden is dus veel kienhout no3)
dig. Ze eten niet alleen de ‘Aufwuchs'  die zich na verloop van tijd ontwikkelt
op het hout, maar ook het hout zelf. Gezien hout een laag voedingsgehalte
heeft, verorberen ze relatiefveel hout, wat op zijn beurt resulteert in nogal
veel afvalstoffen. Een goede filter 4)is hier dus zeker aangewezen.
P. tankei wordt zo'n 8,3 cm (SL) groot.

 Boven:  Panaqol us tankei
 Rec hts:  Panaqol us cl austellifer

L 025 is een oud gediende in de aquaristiek. Hij werd voor de eerste maal
voorgesteld in DATZ nr 5/89. Sedertdien is deze cactusmeerval een van de
meest gezochte en geliefde harnasmeervallen met als gevolg dat de koopprijs
vaak aan de hoge kant ligt.
Het is een beetje verwonderlijk dat het tot nu geduurd heeft om deze vis wetenschappelijk te beschrijven.  Chamon  &  Sousa gaven de L  025  de naam
. Zijn natuurlijk leefgebied situeert zich in de benedenPseudacanthicus pirarara

en middenloop van de rio Xingu en haar bijrivieren rio Bacajá en rio Iriri.
De soortnaam is afgeleid van ‘assacu-pirarara'. D at is de naam die de lokale
bevolking aan deze vis geeft. ‘Assacu' is de lokale naam voor de gedoornde
boom Hura

c repitans . verwijzend naar de doornen van de vis en ‘pirarara' verwijst naar de rode vinnen.
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Met zijn lengte van 45 cm is het een imposante verschijning. Wat deze reus zo geliefd  maakt,  is  de  mooie  oranjerode
tot rode randen van alle vinnen. P. p irarara verlangt
zuurstofrijk  en  zuiver
water.  Het  is  vooral
een  carnivoor  met  een
grote appetijt. Het spreekt voor zich dat P.
pirarara een groot aquarium vereist, een 2-meterbak is toch het minimum.
C/CW-nummers
De  Corydoras -soorten  kenden  eveneens  een  ongekende  opleving  eind  de
20ste eeuw. Hier ook hetzelfde verhaal als hierboven. Om het overzicht toch
enigszins te behouden  ontwierp  Hans-Georg  Evers,  een redacteur van het
Duitse tijdschrift DATZ, in 1993 de C-nummering.
Het  is  een  beetje  spijtig  dat  Corydoras  World  (http://www.corydorasworld.com/) zich eveneens geroepen voelde een nummering op te zetten, de
zogenaamde CW-nummering. Gelukkig betreft het hier meestal Corydoras soorten  die  niet  in  de  C-nummering voorkomen.  Het  kan  echter wel voorkomen dat een bepaalde onbeschreven Corydoras in beide systemen voorkomt.
Gezien de classificering op geen enkele wetenschappelijk b asis gestoeld is, b estaat de kans dat een en dezelfde soort verschillende C- ofCW-nummers toegewezen krijgt, zoals C 026 en C 046. C 026 werd gepubliceerd in DATZ
1/ 1995  en  in  DATZ  3/ 1996
kreeg  dezelfde  vis  C  046  als
naam. Ondertussen zijn beide
soorten  beschreven  als  Corydoras kanei Grant 1998.
 Corydoras kanei

 Str oo mgebi ed va n de Ri o Negr o.
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Net zoals bij de  loricariidae , worden er bijna ieder j aar weer Corydoras soorten wetenschappelijk b eschreven. Dit j aar staat de stand ( 31/ 12/ 16) op 9
soorten ( 8 Corydoras en 1 Scleromystax

).
Een zeer mooie nieuwkomer is C 065, die door Tencatt & Britto in maart
2016 beschreven werd als Corydoras

e versi . D e man waarnaar de vis genoemd
werd, Hans-Georg Evers, maakte voor het eerst kennis met deze vis in 1998,
toen zijn gastheer Valerio Paulo da Silva hem de ongeschonden locatie liet
zien die zijn vader S avio vele j aren eerder had ontdekt. Omdat de vispopulatie
eerder klein was en de plek niet overbevist zou worden, hebben ze slechts enkele keren die mooie Corydoras gevangen. Hans-Georg ving in maart  1998
zo'n  dertig  stuks  van  de  onbeschreven  Corydoras -soort.  De5)  Brazilianen
noemen deze vis trouwens Corydoras sp. ‘Guaraná'. Guaraná  verwijst naar
de populaire Braziliaanse frisdrank met dezelfde roodachtig-oranje kleur.
Van de uitgevangen exemplaren werden er enkele duurzaam bewaard en opgestuurd naar een museum. Verschillende exemplaren werden later verkocht aan
Engeland en Hans-Georg nam een tiental exemplaren mee naar Duitsland. Hij
kon ze succesvol nakweken en gafze de voorlopige naam C 065. Naar het
schijnt stammen alle in de handel te verkrijgen C . eversi afvan de Engelse stam.
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Volgens Hans-Georg is C.
 e versi te vinden in een zijrivier van de rio Araguaia.
De sterk stromende rivier had tijdens het uitvangen een geleidbaarheid van
slechts 8 microsiemens bij een temperatuur van 28,5  ˚ C.
CW 032 is al sedert geruime tijd bekend onder de aquarianen. In april 2016
kreeg deze cory een wetenschappelijke naam toegemeten, Corydoras

knaacki
Tencatt & Evers 2016.
Zijn natuurlijk leefgebied situeert zich in het stroomgebied van de Peruviaanse
rivier rio Madre de Dios. De typelocatie is een moerasachtig gebied met stilstaand, zeer helder theekleurig water in de buurt van de stad Santa Rita.
Corydoras  knaacki  werd  genoemd  naar  de  Duitse  arts/bioloog  Dr.  Joachim  Knaack
(2/01/ 1933 – 5/ 12/2012). Hij was
tevens een amateur-ichtyoloog en
aquariaan,  die meer  dan  60 jaar
van zijn leven gewij d heeft aan de
studie van de corydorassen.
NVDR Aquatr opi ca

1 ) Nanochro mis s p.  ' Bl oody Mary'  wer d i n 2005 besc hr even al s Nanochro mis sabi nae
en wer d i n 2007 over gepl aatst i n h et gesl ac ht Congochro mis.  An der e syn oni e men
zi j n:  Nanochro mis s p.  ' Makoua', Nanochro mis s p.  ' Gen e ma', Nanochro mis s p.  ' a us
Makoua'  en Nanochro mis s p. ' Ba ma nj a- Gel b wa ngen' .
2) Het Xil oa- meeri s een kr ater meeri n de o mgevi ng van het Managua- meer ( Ni car agua).
3) Sta n daar dl engte of SL i s de l engt e va n de vi s ge met en va n de t op va n de n eus t ot
aa n de staart wortel .
4) Met a uf wuc hs wor dt de l aag al gen bed oel d di e on der wat er op st en en en h out
gr oei t.  Tussen deze al gen l even kl ei n e kr eeftj es en mi cr osc opi sc h kl ei n e di ertj es.
E en aa ntal  vi ss oort en h eb ben zi c h ges peci al i seer di n h et ui tka m men va n de al gen
waar bi j ze n at u url i j k de al gen eten, maar hi er bi j ook de kl ei n e kr eeftj es en a n der e
di ertj es bi n n en kri j gen.
5) Guar a ná ( Paulli ni a cupana)i s een kl i mpl a nt va n de zeepb oo mfa mi l i e ( sapindaceae)
waart oe ook de es d oor n beh oort.  Deze pl a nt gr oei t i n Br azi l i aa nse A maz on ebekken (r egi o Ma na us en Pari nti ns).  Deze pl a nt i s voor al  beken d va n wege zi j n
n ootac hti ge za den ter gr ootte va n een koffi eboon.  De h oeveel hei d cafeï ne di ei n de
n oot aa ngetr offen wor dti s bi j na het du bbel e al s de concentr ati e cafeï nei n een koffi eboon.  Meer da n 25 % va n de fri sdr a nken verkochti n Br azi l i ë bevat Guar a ná.
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Br on nen:
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Ny mphoides aquatica, bananenplant
Auteur onbekend
Met dank overgenomen uit Aquariumvrienden Poseidon Gent
De Nymphoides

aquatica , b eter b ekend onder de naam b ananenplant, komt
oorspronkelijk voor in het zuiden van de Verenigde  Staten. Het is een erg
mooie plantje met brede, groene bladeren die, als ze volledig onder water zitten, hartvormig zijn.
De diameter is 5 tot zelfs 15 centimeter en de kleur is groen tot roodbruin, al
naar gelang de omstandigheden. D e stengels zijn tamelijk lang. D e drijvende
bladeren zijn iets groter, hoofdzakelijk groen en hebben soms rode stippeltjes.
Nymphoides aquatica is een plant waarmee men moet experimenteren (tes-

ten), zelfs als ze niet wil groeien. D e wortels moeten goed in de b odem zitten,
maar de knoppen (banaantjes) dienen er b ovenuit te steken. D e b ananenplant
kan gemakkelijk vermeerderd worden, als men maar wacht tot de knoppen
aan de basis sterk genoeg zijn.
De bananenplant kan vrij lage temperaturen verdragen.
In de winter zelfs 10  ˚ C en soms nog minder.  De bovengrens wat temperatuur betreft lig bij de 3 0 ˚ C. Een temperatuur van
rond  de  24  ˚ C  wordt  door  de  plant  het
meest op prijs gesteld. Aan de watersamenstelling worden geen bijzondere  eisen gesteld. Een
hardheid van 10  ˚ <DH wordt aangeraden.
De bananenplant vraagt wel een voedzame bodem,  niet  proberen  op  arme  grond,  ze
hebben behoefte  aan veel licht,  echter
bij een te felle verlichting zal de plant
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drijfbladeren  gaan  vormen.
Een  te  zwakke  verlichting
daarentegen  maakt  de  plant
onhoudbaar; ze sterft af.
Ondanks  hun  uiterlijk  horen
de bananenplanten niet tot de
familie  van  de  nymphaea
(lotussen), maar tot de familie
menyanthaceae  ...  Het  is
maar dat u het weet!
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Nee, dat zijn geen vrienden
Albert Sanderse
Ik moet b ekennen dat ik een mooi schooltje C ongozalmen in mijn aquarium
heb zwemmen. En ik wil ze ook niet graag kwijt. Toch zijn er momenten dat
je het in overweging neemt omdat ze zich in het aquarium niet altijd gedragen
zoals ik het graag zou hebben. Ik b en er met een paar b egonnen en omdat ze
zich zo lekker in het aquarium voelen, zetten ze regelmatig eieren af. Natuurlijk blijven er dan in het algemeen maar weinig j ongen van over, zeker als j e
ook Epiplatys

dageti in een volwassen formaat in de b ak heb zwemmen. Dus
wat dat aangaat zit het wel goed in mijn bak.

Maar ik HAD ook een schitterend veld met Hydrocotyle tripartita , waar ik
echt trots op was. Maar met negen volwassen Congozalmen die de blaadjes
van de deze plant heel erg lekker vinden is er niet echt veel meer van over. Nu
moet er een keus gemaakt worden. Het is zonder C ongozalmen ofzonder tripartita. Toch wil ik ze beide houden. 
De oplossing is ook nog gevonden. Naast de watervlooien en het vriesvoer
dat mijn vissen krijgen, krijgen ze ook nog droogvoer (vlokken). D oor nu het
droogvoer te vervangen door voer dat ook aan cichliden wordt gegeven waar
wat meer groenvoer in zit en door om de twee dagen een slablaadje erg fijn te
snijden en dat aan de oppervlakte van het aquarium te verdelen, plukken ze
aanzienlijk minder aan de tripartita.
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Zeeko mko mmers:
de stofzuigers van de oceanen
Rudy Jennes, http://www.reefsecrets.org
Algemeen

Ze zijn de succesvolste groep onder de stekelhuidigen. Met meer dan  1.200
levende  soorten zijn de zeekomkommers dan ook de  soortenrijkste groep.
Neemt men de lichaamsmassa van alle bodembewoners voorkomend over de
oppervlakte van  alle  oceanen  dan vertegenwoordigen  de  zeekomkommers
meer dan de helft van de mariene organismen.
Ze kunnen reuzengroot zijn, langer dan twee meter en meer dan 10 kg wegen,
ofzo onbeduidend klein dat ze tussen de zandkorrels kunnen leven.
Men vindt ze vanafde branding tot op diepten van 10.000 meter en meer.
De meeste  soorten leven  als volwassen  dieren  op  ofin  de bodem,  enkele
soorten kunnen zelfs zwemmen.
Velen zijn grauw, lichtbruin ofvuilroze van kleur, anderen zijn bontgekleurd.
Twee dingen hebben ze echter allen gemeen, hun komkommerachtige verschijningsvorm en hun vreedzame levenswijze.
Lichaamsbouw

Bij de meeste stekelhuidigen valt bij de eerste blik de vijfstralige symmetrie te
herkennen zoals de vijfarmen ofde vijflichaamsdelen. Bij de zeekomkommers vallen deze karakteristieken niet zo direct op. Ze hebben een echt vooren achtergedeelte, niet enkel een boven- en ondergedeelte zoals bij de zeesterren en zee-egels. Hun kalkskelet, dat bv. bij de zee-egels het harde binnenpantser vormt, omgeeft niet hun hele lichaam doch is in verschillende elementen verdeeld die in de huid vergroeid zijn.
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De meeste zeekomkommers kruipen over de zeebodem. D e beweging wordt
verkregen zoals bij de zeesterren en zee-egels, met de voetjes in samenwerking
met het watervatsysteem, doch slechts met de drie rijen voetjes die naar de
bodem zijn gericht.
Deze  drie  spierbundels  worden  dan
ook  ingezet  om  de  voortbeweging  te
verkrijgen.  Overigens  zijn  het  deze
spierbundels  die  in  Zuidoost-Azië  als
‘Trepang'  worden  gegeten.  De  voetjes
en  de  spierbundels vormen  samen  de
‘kruipzool'.  De  andere  twee  rijen
voetjes zijn naar het vrije water gericht.
Het zenuwstelsel van de zeekomkommers is zeer primitiefzoals bij de andere
stekelhuidigen. Het omvat een zeer eenvoudig zenuwcentrum, geen echte hersenen en zeer weinig zintuigen. Voor hun voedingswijze en passiefverdedigingssysteem hebben zeekomkommers geen complexe receptoren nodig.
Voedingswijze

De mond van de zeekomkommers ligt aan de voorzijde, daar b evindt zich een
krans van tentakels die uitgestulpt en ingetrokken kan worden en voor het opzoeken  en  opnemen van het voedsel verantwoordelijk zijn. Deze tentakels
kunnen  zeer  verschillend
van vorm zijn, zo herkennen
we  boomvormige  en  schijfvormige tentakels, vertakt of
gevederd. D e vorm is van de
soort ofhet voedselspectrum
afhankelijk.

 Bohadschi a argus

 L ui paar dzeeko mko m mer
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Onmiddellijk  achter  de  mondopening  bevindt  zich  een  kalkring  gevormd
door vijfmet elkaar verbonden kalkplaatjes die de voordarm omringt, vergelijkbaar met de ‘lantaarn van Aristoteles' bij de zee-egels. Hierdoor zou op
verwantschappelijke  kenmerken  tussen  de  twee  groepen  stekelhuidigen
kunnen gewezen worden.
De darm verloopt zowat in het midden van het lichaam en vormt een holle
buis die gans door het lichaam loopt tot aan de achterzijde waar hij als achterdarm uitmond.
Vrijlevende 
zeekomkommers
nemen  hun  voedsel  op  terwijl  ze
over  de  zeebodem  kruipen.  Ze
zuigen  dode  organische  partikels
uit  het  sediment  op  en  eten  ook
kleine diertjes en algen die tussen
de  zandkorrels  leven,  het  zijn  de
‘stofzuigers van de oceanen.'
Andere soorten scheppen met hun
schijfvormige,  aan  de  rand  met
mondtentakels  bezette  bek,  zand
en modder binnen. Bij deze zg. sedimenteters  kan  men  de  kruipsporen  opmerken  die  deze  zeekomkommers achterlaten, en er als
ploegvoren uitzien. Aan het einde  Pseudocol ochirus vi ol aceus
van zulk  spoor vindt men dan de
zeekomkommer halfingegraven. In de nabijheid liggen dan gewoonlijk 1 cm
dikke ronde ‘worsten' die ze uitgescheiden hebben. Het is het sediment dat
van alle organisch materiaal is ontdaan.
Het  gehalte  aan  organische  voedingsbestanddelen  is  gering,  zelf wanneer
slechts weinig energie in snelle bewegingen wordt geïnvesteerd, betekent dit
dat veel materiaal moet worden opgenomen en na vertering weer uitgescheiden, om de energiebehoefte te kunnen dekken. Zo neemt een 20 cm lange zeekomkommer per j aar ongeveer 80 kilogram sediment op, dat is 2 50 gr per dag.
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Sommige zeekomkommers hebben zich echter een andere vorm van voedselopname eigengemaakt. Deze zeekomkommers hebben een kroon van sterk
vertakte tentakels rond de mondopening. D eze tentakels scheiden een slijm af
waaraan het organisch materiaal maar ook eencellig plankton en algen blijven
kleven. Zo vangen deze zeekomkommers organisch materiaal uit het vrije water. D e tentakels worden dan ingetrokken en ‘afgelikt.'
Terwijl de stofzuigers over de bodem kruipen, leven deze laatste soorten ingegraven in de b odem.
De zeekomkommers zijn noch door een harde schaal, noch door stekels of
grijpscharen beschermd. Men zou dan ook denken dat ze een gemakkelijke
prooi vormen voor allerhande roofdieren.
De meeste zeekomkommers zijn niet hulpeloos overgeleverd aan de aanvallen
van rovers. Aan de einddarm b evinden zich kanalen die een kleverige stofafscheiden die voor vissen en andere zeedieren zo niet giftig, dan wel gevaarlijk
is. Wanneer een rover een zeekomkommer vastgrijpt scheiden deze klieren
onmiddellijk een stofafdie op een ‘instant-klever' gelijkt en in zeewater onmiddellijk uithardt. De ongelukkige aanvaller heeft dan de handen (vinnen)
vol om zich van deze stofte ontdoen. Andere zeekomkommers scheiden dan

  Th el en ota a na nas is een eetbare soort.  I UCN rode lijst: met uitsterven bedrei gd.
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weer een stofafdie niet kleeft maar uiterst giftig is. Na een confrontatie is bij
de aanvaller de goesting snel over en laat hij deze ‘onderwatersigaren' voortaan links liggen.
Eventueel opgelopen verwondingen bij de zeekomkommer regenereren overigens binnen een dag.
De einddarm bezit nog een andere zeer b elangrijke levensfunctie, hij dient namelijk  ook voor  de  ademhaling. Aan  de  darmuitgang  liggen verschillende
dunhuidige uitlopers van het darmkanaal die met bloedvloeistofgevuld zijn
en daar de zuurstofopnemen, namelijk de ‘waterlongen'. Vandaaruit wordt de
zuurstofvia de bloedvloeistofnaar de organen gevoerd.
Voortplanting

Zeekomkommers bezitten slechts een enkel soort geslachtsorgaan in tegenstelling  tot  de  zeesterren,  slangsterren  en  zee-egels  die  hermafrodiet
(tweeslachtig) zijn.
De  testikels  en  eierstokken  van
de  zeekomkommers  vormen
lange buizen die door gans het lichaam  lopen.  De  monding  ligt
aan het kopgedeelte in de nabijheid  van  de  mondtentakelkransen. Hier worden de ei- en spermacellen direct in het water uitgestoten. De dieren zijn slechts op
bepaalde j aargetij den geslachtsrijp.
Bij sperma-afgave richten de man-  Thelenota rubrali nata
nelijke dieren zich op en lozen een
witte spermaband in het vrij e water die met de stroming meedrijft. Eieren en
sperma verenigen zich in het vrij e water en de bevruchting wordt een feit.
Uit de bevruchte eieren groeien planktonische larven die men Auricularialarven noemt. Aan de lichaamsranden zitten een soort wimpers die de larven
in staat stellen zich voort te b ewegen om voedsel te bemachtigen. D e larven
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groeien en veranderen na een tijd in een ander groter larvestadium, de D oliolaria-larven.  Ook  deze larven zijn  slechts  enkele millimeter groot  en leven
tussen het plankton.
Sommige zeekomkommers bedrijven broedzorg, het zijn voornamelijk de zeer
kleine soorten. De eieren ontwikkelen zich bij deze soorten onder de kruipzool
en tussen de mondtentakels ofnog in kleine broedbuideltjes in het lichaam.
Op het einde van de larvale fase doorlopen de j onge zeekomkommers een
metamorfose die slechts een dag duurt. D aarna leven zeekomkommers voor
de rest van hun bestaan in ofop de b odem.
Besluit

Over de giftigheid van zeekomkommers in het zeewateraquarium is al veel geschreven. Meestal wordt de vergiftiging met een mechanische beschadiging van
het  dier in  samenhang gebracht.  Hoe  dan  ook  zeekomkommers  zijn in  elk
aquarium tikkende tijdbommen, omdat ze bij onwelzijn ofdood een gifafgeven,
dat bij vissen de zuurstofopname in het bloed blokkeert. Dit gifis ‘saponine'.
Het kan ook voorkomen dat zeekomkommers in het aquarium eieren afleggen. Dat doen ze niet omdat ze zich zo ongelooflijk goed voelen in onze
aquaria, doch door b epaalde condities in het aquarium, vb. plotse daling van
de temperatuur ofbij voedselgebrek. We moeten dat zien als een noodmaatregel van de natuur om het nakomelingschap te verzekeren, onder het motto:
‘We leggen nog gauw een ei, voor het te laat is!'. Deze geslachtsproducten
kunnen in een aquarium het hele visbestand doden. Ook ongewervelde dieren
kunnen hier veel nadeel van ondervinden.
Voelt j e zich toch geroepen om deze dieren in uw aquarium te verzorgen, let
dan vooral op volgende punten:
- Het overwennen van zeekomkommers dient zeer zorgvuldig te gebeuren,
liefst met de druppelmethode.
- Zeekomkommers zijn stekelhuidigen en uitermate gevoelig voor pH, zoutgehalte en temperatuur.
- Zorg ook voor een enigszins organisch belast aquarium (voedsel).
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De waterlelie
Auteur onbekend
Met dank overgenomen uit informatieblad
Moerbeekse Aquarium Vereniging

De Waterlelie.
Ik h eb de witte water-lelie lief,
daar die z oo blank is en z oo s til h aar kroon
uitplooit in 't licht.
Rijzend u it donker-koelen vijvergrond,
heeft z ij h et licht g evonden en ontsloot
toen b lij h et g ouden h art.
Nu rust z ij p einzend op h et watervlak
en wenscht n iet m eer . . . .

Frederik Van Eeden. Van de passielooze lelie - Amsterdam 1901

Begrijpelijk dat er voor een aflevering van “de plant van de maand” wat uitleg
nodig  is  als  we  met  een  prachtig  klassiek  gedicht  beginnen.  Voor  eerst:
waarom de waterlelie? Hoewel geen aquariumplant, hebben we gemeend dat
in deze rubriek dan toch wel plaats mag gemaakt worden voor een waterplant
die door velen gehouden wordt in de tuinvijver.
En waarom met dit gedicht beginnen? Vooral omdat het een wondermooi gedicht is. Had Frederik van Eeden slechts dit éne gedicht geschreven, dan nog
zou  zijn  naam  als  dichter  bekend  zijn  geworden.  Maar  ook  omdat wat  de
dichter heeft geschreven, voor de plantenliefhebber eigenlijk geen verdere uitleg
meer nodig is. Verzorging, bloem, kleur enz. staat er allemaal in beschreven.
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Maar . .., een aflevering van “Het plantje van de maand” is nu eenmaal steeds
minstens een volle bladzijde en daarom zal ik, in minder poëtische taal, de
rest volmaken.
De plant kent een enorm natuurlijk verspreidingsgebied nl. Europa, Azië (tot
in de subtropen) en het Middellands Zeegebied. Niet te verwonderen dus dat
het een sterk variabele soort is, dat vele vormen ofrassen als afzonderlijke
soorten werden opgevat en dat de plant daarom zeer veel namen heeft.
Als aquariumplant is ze niet geschikt en zou zelfs slechts kortere tijd houdbaar zijn. Maar als tuinvijverplant is het een juweel. En ze vraagt omzeggens
geen verzorging!
Is  de  bodem  van je  tuinvijver  van  beton,  plant  dan  de  waterlelie  in  een
bloempot gevuld met grofzand, bladgrond en klei. Ik pak het wortelgestel
steeds in een lap j ute waarbij ik bovengenoemde grond aanbreng en verzwaar
het geheel met een steen zodat de pot onder water blijft.
Bezit je  een  natuurlijke  vijverbodem  dan  gooi je  eenvoudig  de  plant,  verzwaard met een steen, het water in en j e wacht maar af.
In een kleine tuinvijver kun j e om de twee à drie j aar de planten uithalen (najaar) en eventueel het wortelsteldelen. Dit is een eenvoudige manier om de
plant te laten vermenigvuldigen.
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Al ge meen

Groot e et k lein, d e s terke d e z wakkere e n d e s nelle d e l angzame. I s d aarmee d e
hele voedselketen verklaard? N
 atuurlijk n iet! B
 ioloog Christian P
 late verteld er
meer over.

Leven en dood liggen in de diepte dicht bij elkaar. Alles draait immers om
eten en gegeten worden. In een tijdsbestek van miljoenen j aren heeft zich in
de oceaan een ingenieus systeem ontwikkeld dat is gebaseerd op een relatie
over rover - prooi en gastheer - parasiet en wordt geregeerd door planten en
vleeseters. Zoals het zich laat aanzien werkt het. In ieder geval vormen alle
schakels een lange keten.
Maar laten we met het begin beginnen. Al deze relaties zijn ontma k
r el e
staan onder invloed van de zon.
n
De  zon  is  immers  de  enige
echte
leverancier van warmte en
kl ei n e vi ssen
energie en staat gerant voor het
eencel l i gen kr eeftac hti ge
di er en
ui tver gr oot
leven  op  deze  planeet.  De
stralen van de zon dringen door
n
j
i
tot
het water en zorgen er voor
gr ote haai en
t on
dat  micro-organisme  dankzij
complexe chemische processen kunnen groeien en kunnen vermeerderen.
z onl i c ht

Eencellige en meercellige planten filteren opgeloste mineralen uit het water
en slagen er middels door de zon opgewekte fotosynthese in celinhoud op te
bouwen. Dit is de laagste trede van de voedselketen. De algenbloei van deze
planten, die ook wel ‘producenten' genoemd worden zorgt er overigens ook
voor dat het water een groene kleur heeft.
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Maar wat gebeurd er met die miljoenen tonnen aan plantaardige substantie?
Dat dient als voedsel voor de planteneters zoals kreeften, slakken, mosselen
en andere diertjes. En daardoor kunnen deze algeneters zich explosiefvermenigvuldigen. Op bepaalde tijden ontstaan er bijvoorbeeld in Antarctica enorme
scholen krill die op hun beurt weer de nodige consumenten aantrekken.
De liefhebbers van kreeft en vleeseters vinden hier dan ook een overvloedige
gedekte tafel. Haringen bijvoorbeeld voeden zich maar al te graag met deze
diertjes en komen zo volledig aan hun trekken. Zij dienen vervolgens weer tot
voedsel van de grotere roofvissen zoals haaien, makrelen en tandwalvissen die
zich aan enorme scholen vis laven. Zij worden zelfweer door grotere roofdieren gegeten ofvallen ten prooi aan het ergste roofdier dat er op deze aarde
rondloopt ... de mens.
Als een organisme dat aan het eind van de voedselketen staat sterft, dient dit
weer als voedsel voor aaseters ofwordt het door minuscule micro-organisme
zoals  schimmels  en  bacteriën  ontleed.  Het  restafval  wat  daaruit  ontstaat,
wordt met b ehulp van zonnestralen weer door algen opgenomen. En zo is de
cirkel rond.
Maar zo simpel als we het hier even vertellen is het natuurlijk niet. Korte
voedselketens als ‘alg-kreeft-baardwalvis' worden relatiefweinig voor onderzoek gebruikt. D eze eenvoudige relaties dienen echter wel als model. Aan de
hand  van  een  dergelijke  rechtlijnige  voedselketen  kunnen  massarelaties  in
kaart gebracht worden.
Voor 10 kilo krill is bijvoorbeeld 100 kilo algen nodig. Die 10 kilo moet vervolgens weer verorberd worden zodat er  1 kilogram walvisvlees kan groeien.
Je kunt dan wel nagaan dat er minstens 1.000 ton kreeft en 10.000 ton algen
(!) moet worden verorberd voordat j e een blauwe walvis van 100 ton hebt.
Maar in zee is er sprake van talrijke relaties tussen de diverse organismen die
zelfs vanwege hun complexiteit van het geheel nog niet door onderzoekers
onder de loep gehouden zijn. Ook grote vissen eten immers algen. En walvissen eten dierlijk en plantaardig plankton. Bovendien kunnen al deze verschillende schakels in de voedselketen sterven, waarna ze door schimmels en
bacteriën worden afgebroken.
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Waarschijnlijk  zijn  de
leefomstandigheden  van
deze  laatste  groep  het
meeste  zeker.  Zij  profiteren  immers  van  de
dood  en  dan  maakt  het
niet uit  ofhet  om  alg  of
om  een  walvis  gaat.  Zij
eten gewoon alles.
Toch  kent  de  voedselketen,  die  zo  goed  geolied On beper kt eten op h et ri f:  vl i n dervi ssen en l i plijkt te werken,  ook  haar vi ssen d oen zi c h tegoed aa n ei tj es di e n et afgezet
zwakke  schakels.  Als  er zi j n d oor ri fbaar zen.
een  schakel  uit  de  keten
wegvalt, laten we zeggen de haringen dan neemt het aantal dieren waarmee zij
zich normaal gesproken voeden toe en sterven hun vijanden. Het ecologisch
evenwicht wordt daardoor behoorlijk gestoord.
Ook het milieu en het klimaat zijn van invloed op de voedselketen. Als het
een j aar wat kouder is ontwikkelen zich minder algen. En dat betekend een
gebrek aan voedsel voor de algeneters.
Maar de grootste consumenten, de mensen, vormen pas echt een probleem.
Doordat men enorme hoeveelheden vis en andere dieren uit de zee haalt,
wordt het evenwicht verstoord en verdwijnen er schakels uit de keten.
In Alaska was sprake van overbevissing op koolvis. Wat heeft geleid tot een
aanzienlijke terugloop van de populatie zeehonden. Deze dieren verhongerden, evenals de zwaardwalvissen die weer van zeehonden leven.
Om dergelijke rampen in de toekomst te voorkomen wordt er uitgebreid onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en de voedselketen van dierenpopulatie.
Het is b elangrijk dat de vangstquota zo worden vastgesteld dat we de zee wel
als voedingsbron kunnen gebruiken, maar het evenwicht niet verstoord wordt.
Ook de schadelijke stoffen die wij mensen in zee lozen veranderd de zee en de
samenstelling van de zeepopulatie. D eze stoffen komen in de voedselketen terecht en komen uiteindelijk ook weer bij ons terug.
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Als er bijvoorbeeld kwikzilver, dat schadelijk is voor de gezondheid, in het
water terecht komt, wordt dit in eerste instantie door de algen opgenomen.
Op dat moment is er nog sprake van een b etrekkelijk kleine concentratie gif.
Maar de algen worden met kilo's te gelijk gegeten en naar mate wij hoger in
de  voedselketen  komen  wordt  de  concentratie  van  de  schadelijke  verbindingen steeds groter.

Notropis chroso mus

Naar gel a ng h et sei z oen ku n n en ze versc hi l l en de kl eur en
aa n n e men.
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Uit nodiging

Uitnodiging algemene ledenbijeenkomst vrijdag 27 oktober
Martin Byttebier, Aquatropica

Shiners (een Nederlandse vertaling b estaat niet) is een algemene naam gegeven aan
allerlei, meestal zilverachtige, Noord-Amerikaanse cypriniden.
De shiners omvatten zeven geslachten, waarbij het geslacht Notropis

( Oostelijke shiners) waarschijnlijk het b est gekend is. Dit geslacht b estaat uit 90 soorten, waarvan
er al enkele uitgestorven zijn. D e meeste zijn te vinden in de oostelijke staten van de
VS, zoals Alabama, Tennessee, Georgia, etc., maar ook in Centraal-Mexico.
Het  zijn  zilverachtige  vissen,  maar  dat  betekent  niet  dat  ze  kleurloos  zijn.  Vele
hebben werkelijk prachtige  kleuren;  denk maar  aan  de  alom gekende regenboogwinde ofrainbowshiner.
De spreker van deze avond, Filip Maes, voorzitter van Zilverhaai Beringen, heeft
zich toegelegd op het houden en kweken van Notropis chrosomus , zoals de regenboogwinde officieel heet.
De hoofdbrok van de bijeenkomst zal dan ook gaan over de regenboogwinde. Gezien
de herkomst (Alabama, Georgia en zuidoostelijk Tennessee) is het een visje dat het
ook goed doet in de vijver en zelfs kan overwinteren. D oor zijn prachtige kleuren is
het zeker een aanwinst voor de vijver.
Daarnaast zal Filip ook nog enkele andere soorten belichten. Filip is ook een gedreven amateur-cineast, het zou me dus niet verwonderen dat we prachtige onderwateropnames van de shiners te zien zullen krijgen.
Kortom een niet te missen bijeenkomst waar zowel de vijver- als de aquariumliefhebber zijn gading zal vinden. Breng gerust een kennis mee.
Wanneer: vrijdag 27 oktober om 20.00 uur
Waar : Zaal “Van B oven”, Kortrijkstraat 138a, Wevelgem
De ingang is gelegen in het steegje tussen de huisnummers 136 en 138.
Je kunt de zaal ook b ereiken langs het steegje aan de kant van de Kozakstraat, waarlangs men kan p arkeren.
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