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Woordje van...
Gerrit Plovie, contactpersoon zoet- & zeewater
Daar is ze bijna weer, de vakantie, voor velen een
periode om naar uit te kijken. Voor de één is het
een moment  om lekker lui in  een  strandstoel te
liggen  en  een  ander  trekt  liever  op  avontuur  in
vreemde werelddelen.
Mijn vakantie zit er al van maart op. Als zeeaquariaan en duiker zijn we naar Curaçao en Bonaire
geweest. Een aangename b estemming waar men al
na 9 uren vliegen vanafSchiphol, Nederland, aankomt.  Na  een  dag  acclimatiseren  en  wat  informatie inwinnen konden we ons steentje bijdragen
aan het conserveren en herstellen van het rif.
Het ‘Bonaire National Marine Park' is het oudste onderwaterpark, zeereservaat, ter wereld. Het omvat de zee rond Bonaire en Klein Bonaire van de
hoogwaterlijn tot zestig meter diepte. Het p ark is in 1979 ingesteld en omvat
2.600 hectare koraalrif, zeegras- en mangrovevegetaties. Ook de lagune Lac
maakt deel uit van het onderwaterpark. In 1999 ontving het onderwaterpark
de status van nationaal park van de Nederlandse Antillen.
Het onbewoonde eilandje Klein B onaire werd in 2 001 als wettelijk b eschermd
natuurgebied aan het onderwaterpark toegevoegd. Het beheer is in handen
van stichting nationale parken (STINAPA). Het koraal is wereldberoemd en
nog relatiefin goede staat – vergelijk het eens met het veel b eroemdere Great
Barrier Reef, dat haar Wereld Erfgoed status verliest. Tegelijkertijd staat het
Bonaire National Marine Park op de Nederlandse nominatielijst om werelderfgoed te worden!
De koraalriffen en het onderwaterleven van C aribisch Nederland verkeren in
vergelijking tot de rest van het Caribisch gebied nog in redelijke staat. Maar
toerisme leidt ook tot bedreigingen voor het koraalrif. Vervuiling in de vorm
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van afval en afvalwater is een groot probleem. Ook erosie, klimaatverandering, verzuring van het zeewater, scheepvaart en schadelijke vistechnieken b edreigen de riffen en de zeedieren. Op Bonaire zijn de laatste j aren actieprogramma's  opgestart  om het  koraal te behouden.  Onder  andere  een terugkweekproject: ‘ coral tree nursery', waar men als duiker kan meewerken om de
koraaltakjes op te hangen. 
Een  van  de  meest  problematische  vissoorten  is  de  invasieve  koraalduivel
(Pterois volitans ) uit de Indo-Pacific. D eze vis predeert vooral j onge rifvis en
kan door het ontbreken van natuurlijke  vijanden  een  grote  invloed krijgen op de stand van de
herbivore vissen en daarmee indirect  op  het  voorkomen  van
algen  en  koralen.  Als  algen  te
weelderig voorkomen op het rif
verdringen  ze  de  koralen  met
alle gevolgen vandien.

Eén  dag  per  week  organiseert  het  duikcenter  ‘duiken  en  koraalduivels  vangen'.
De vangst wordt dan door de chefklaargemaakt op de b arbecue.

Misschien een tip voor diegenen die nog niet weten waar naar toe. Ook wie alleen wil snorkelen ziet heel veel mooie koralen en vissen.
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Op 2 5 m
 ei 2 018 w ordt d e Algemene

Verordening G
 egevensbescherming ( AVG) / G
 eneral D
 ata P rotection R egulation ( GDPR) v an k racht. D
 eze E
 uropese w etgeving b epaalt h oe bedrijven, overheden en organisaties m oeten omgaan met p ersoonsgegevens, met een stevige focus

op p rivacy en veiligheid. Consumenten kunnen bijvoorbeeld bedrijven vragen waarom h un data wordt bijgehouden en verwerkt.

Als vereniging worden we ook geacht om hiermee rekening te houden. Voor
wat betreft de gegevens die wij als Aquatropica bijhouden, kunnen we drie niveaus onderscheiden, namelijk:
Het secretariaat
De voorzitter
BBAT, waar Aquatropica lid van is.

L
M
N

De gegevens die BBAT bijhoudt vallen buiten onze verantwoordelijkheid en
deze dienen enkel om Aqauriumwereld naar u toe te sturen. Van de leden die
geen abonnement nemen op aquariumwereld worden geen gegevens uitgewisseld met de BBAT.
I nfo BBAT

B BAT h ou dt o. a.  deze gegevens bi j:
– Voor de ni eu ws bri ef:  naa m, e- mai l a dr es
– Voor del eden va n onze ver eni gi n gen:  naa m, a dr es, t el efoon, e- mai l a dr es,l i d si n ds,
aa ngesl ot en bi j ver eni gi n g X, ver wor ven er et ekens.

We h eri n n er en u er gr aag aa n dat u de mogel i j kh ei d h eeft o m u w per s oonsgegevens
bi j ons op t e vr agen en/ of te wi j zi gen d oor een a nt woor d mai l  te bez or gen aa n sc hakel @bbat- sc hakel . be.  I n di en wi j geen a nt woor d mai l  mogen ontva ngen gaa n wi j
er va n ui t dat u er mee akkoor d gaat dat wi j deze gegevens bl i j ven gebr ui ken.
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Info
Hier willen we vooral meegeven welke gegevens wij, Aquatropica van j e bijhouden en hoe we die verwerken.
Van elk lid houdt het secretariaat deze gegevens bij:
Naam & voornaam,
adres,
e-mailadres,
telefoonnummer,
datum wanneer j e voor het eerst lid werd, 
al dan niet lid van BBAT.
Om historische redenen houden we ook een lijst met leden/jaar bij.

F
F
F
F
F
F
F

Persoonlijke gegevens worden alleen bewaard in het kader van de ledenwerking (activiteiten) en om aan de leden het tijdschrift te kunnen bezorgen via
post en/ofe-mail.
Op de website worden geen gegevens medegedeeld, b ehalve van de b estuursleden. Foto's op de site worden niet vergezeld door de namen waardoor zoekmachines j e niet terugvinden.
Van alle leden en niet-leden die ingeschreven zijn voor de nieuwsbriefworden
de gegevens b ewaard door de voorzitter. Volgende gegevens worden b ewaard:
naam & voornaam,
e-mailadres.

F
F

De gegevens worden  enkel  in  het  kader van  de  ledenwerking gebruikt  en
worden onder geen enkel beding gedeeld met p artners offirma's. Ook onze
sponsors  krijgen  geen  toegang  tot  de  gegevens.  Uitzondering  vormen  de
BBAT-leden. In dit geval worden naam en adres doorgegeven aan de BBAT.
Mensen die wensen van een ofandere lijst te worden geschrapt kunnen dit via
een mailtje naar het secretariaat. <secretaris@aquatropica.be>
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Goodeïden
Kees de Jong. http://www.poecilia.nl
Bij l evendbarende a quariumvissen v ormen d e u it M
 exico a fkomstige g oodeïden
een aparte g roep, waarin 41 s oorten z ijn opgenomen.
Deze v issen h ebben e en a fwijkende v oortplanting: e r i s v eel u itwisseling v an v oedingsstoffen tussen moeder en j ong en de mannetjes hebben een uniek gevormde aarsvin om de vrouwtjes te bevruchten.

De goodeïden zijn nog niet zo lang als aquariumvis beschikbaar en loopt parallel met de opkomst van Poecilia Nederland (begin j aren tachtig).
Naast de bekende Ameca


splendens en Xenotoca
eiseni b ereikten in de j aren
tachtig Chapalichthys p ardalis , Ilyodon

( syn. I. x antusi )
whitei en I. furcidens

Nederland.

 Boven:  Ilyodon furci dens
 Rec hts:  Xenotoca eiseni

Meestal werd de populaire naam hooglandkarpers gebruikt. Een naam, die
geen recht doet aan deze vissen. Zij komen niet allemaal uit het hoogland en
zijn  al  helemaal  geen  karpers.  Tegenwoordig  wordt  als  populaire  naam
meestal goodeïden gebruikt.
In die tijd was er over de goodeïden nauwelijks informatie b eschikbaar. In de
jaren daarna steeds meer. Binnen Poecilia Nederland is altijd een groep leden
geïnteresseerd geweest in het houden en verzorgen van deze vissen. D oor vele
contacten met buitenland en import van eigen leden zijn veel soorten in Nederlandse aquaria gehouden en gekweekt.
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Het  houden  en  vooral  kweken  van  de  goodeïden  wordt  extra  belangrijk,
omdat  steeds duidelijker wordt dat het biotoop van veel van deze  soorten
wordt b edreigd. Verspreiding concentreert zich in westelijk Centraal-Mexico
en juist in dit gebied is er sprake van een grote b evolkingsgroei.
De vervuiling van het verspreidingsgebied heeft afhankelijk van de soort meer
ofminder impact. Sommige, zoals de genera Goodea en Ilyodon

, blijken hier
binnen bepaalde grenzen redelijk tegen b estand.
Andere,
zoals het genus 
, verdwijnen ofworden teruggedrongen tot
Attri b uti on:  © c ona bi o_ba nc odei magen esAllotoca
een  klein  gedeelte  van  het  oor  s o me ri ghts r eser ved
htt ps: //cr eati vec o m mons. or g/l i censes/ by- nc- n d/4. 0/
spronkelijke gebied.
De  toenemende  bevolkingsdruk  brengt
ook  extra  gebruik
van  het  aanwezige
All otoca zacapuensis
water met zich mee.
Zeker  in jaren  van  weinig  neerslag  verdwijnen  veel  biotopen.  Een  aantal
soorten heeft een klein verspreidingsgebied en door het verdwijnen van een
biotoop kan daardoor een soort uitsterven.
Ook door de mens geïntroduceerde soorten vormen een gevaar. O .a de karper
en Afrikaanse cichliden worden als eiwitbron uitgezet, evenals Noord-Amerikaanse baarzen voor de sportvissers. Zelfs guppen komen voor in hun biotoop. Zij zorgen voor extra druk door voedselconcurrentie, ziektes en verstoring van gedrag.
Het voortbestaan van  een  aantal  soorten wordt  daardoor  erg kritiek. Veel
soorten worden in de natuur ernstig bedreigd.
Characodon g armani is reeds uitgestorven ( er zijn alleen nog enkele geconserveerde exemplaren aanwezig). Zowel Ski
 ffia francesae
als Zoogoneticus


tequila
werden verondersteld alleen nog in aquaria voor te komen, maar bij recent onderzoek zijn er van deze soorten nog kleine populaties aangetroffen. Het belang
van het voor langere tijd verzorgen van deze soorten in aquaria is dus zeer groot.
In de j aren negentig heeft Ivan Dibble samen met de universiteit van Morelia
(Mexico) het initiatiefgenomen om een project ter bescherming van de goodeïden te starten. Er vindt een uitwisseling van gegevens tussen hobbyisten en
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wetenschappers plaats. Verschillende vangreizen van leden van Poecilia en
wetenschappers zijn er gemaakt. Er heeft zelfs uitwisseling van levende vissen
plaats gevonden. Een aantal in de natuur niet meer aanwezige soorten zijn
door hobbyisten aan de universiteit b eschikbaar gesteld. Nakweek van in het
wild gevangen vissen werd aan de hobbyisten beschikbaar gesteld.
De goodeïden  zijn  ondanks hun interessante voorplanting nooit populaire
aquariumvissen geworden. D e reden hiervoor is dat het gedrag van een groot
aantal soorten niet geschikt is voor een gezelschapsaquarium.

Vooral de grote en aantrekkelijke soorten alsAmeca

s plendens en Xenotoca
e i
z
ijn

d
oor

h
un

r
obuuste

g
edrag

n
iet

s
amen

t
e

h
ouden

m
et

a
ndere

s
oorten.
seni
Het agressieve gedrag wordt zelfs nog vergroot door de hogere temperaturen
in onze gezelschapsaquaria. Minder robuuste b ewoners, vooral die met lange
vinnen, delven snel het onderspit.
Andere goodeïden, zoals vissen uit het geslacht Ilyodon

zijn groot en niet bijzonder kleurrijk, terwijl de aantrekkelijke kleinere soorten te veel eisen stellen
aan waterkwaliteit  en temperatuur,  die in  een gezelschapsaquarium niet te
realiseren zijn.
Bij het houden en verzorgen moet men rekening houden met de diversiteit
binnen deze groep vissen. De goodeïden komen voor in zowel stromend als
stilstaand water. Sommigen leven tussen planten, anderen weer in open water.
Enkele zijn omnivoor, maar er zijn ook uitgesproken voedselspecialisten aanwezig. Alloophorus

robustus is een soort die zich voornamelijk voedt met andere  vissen.  Carnivore  soorten
zullen  bij  gebrek  aan  dierlijk
voedsel  zich  ook  voeden  met
plantaardig materiaal en detritus
(dood organisch materiaal) eten.
In het aquarium dient gevarieerd
te worden gevoerd, waarbij  een
periode  met  minder  eiwitrijk  All oophorus robustus
voedsel gewenst is.
In het oorspronkelijke leefgebied is een groot verschil tussen de seizoenen
aanwezig. Temperatuur en watersamenstelling variëren in de loop van het j aar
sterk.  Afhankelijk  van  de  soort  is  12  graden  Celsius  gedurende  enkele
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maanden al voldoende. D eze koele periode is voor de vissen een rustperiode,
waarin ze minder eten en zich niet voortplanten. Een constante hoge temperatuur verzwakt de vis en ze worden niet erg oud. Vele aquarianen houden
deze vissen 's zomers buiten. Minder hoge temperaturen en het gevarieerde
voedselaanbod zorgen voor gezondere dieren. D e grotere soorten kunnen wel
6 j aar oud worden.
Het houden van deze vissen in een groep is van belang. In een groep vormt
zich een rangorde en hebben individuen de mogelijkheid elkaar te ontlopen
zodat ze door onderlinge gevechten niet b eschadigd raken.
De kwaliteit van het water is eveneens van belang. Alleen als het regelmatig
voor een groot deel wordt ververst houdt men de vissen gezond.
Ook het vervoer vraagt een extra aandacht: grote vissen apart verpakken, anders is de kans groot dat de vissen het transport niet overleven.
De voortplanting van de goodeïden is werkelijk uniek. Het zijn levendbarende
vissen en de mannetjes brengen sperma in het lichaam van het vrouwtje. Om
de vrouwtjes te b evruchten hebben de mannetjes een tot geslachtsorgaan omgevormde aarsvin, waarmee de overdracht van sperma mogelijk is. Dit geslachtsorgaan wordt andropodium genoemd.
De b evruchting wordt voorafgegaan door een balts, waaraan beide geslachten
deelnemen. Dit is een verschil met de levendbarende tandkarpers, waarbij de
vrouwtjes niet deelnemen aan de balts.
De balts kan per soort, j a zelfs per locatie verschillen. In principe komt de
balts er op neer dat het mannetje met gespreide vinnen voor het vrouwtje
zwemt om haar over te halen tot een paring.
Vrouwtjes hebben voorkeur voor grote mannetjes, die meer b altsen dan hun
kleinere soortgenoten. Alleen als de vrouwtjes b ereid zijn om te paren zullen
de mannetjes b eginnen met b altsen.
De paarbereidheid wordt meebepaald door de temperatuur. Bij een te hoge of
te lage temperatuur planten zij zich niet voort (beste temperatuur ca. 2 0 ˚ C).
Na een worp zijn de vrouwtjes ca. één week vruchtbaar en bereid te paren.
Vrouwtjes van goodeïden kunnen geen sperma opslaan, maar het komt wel
voor dat ze in één worp j ongen van meerdere mannetjes krijgen.
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Na de bevruchting duurt het ongeveer  8 weken voordat de j ongen geboren
worden.  De jongen  ontvangen  in  het  moederlichaam  veel  voedsel  en  de
toename van het gewicht t .o.v. het eitje b edraagt maar liefst 1.000 %.
Het voedsel wordt in het ovarium overgebracht via een uitwendige voedselstreng bij de j ongen (trophotaenia). Vlak na de geboorte is deze voedselstreng
nog enkele dagen zichtbaar.
Het aantal j ongen is afhankelijk van de soort en grootte van het vrouwtje. Opvallend is dat de vrouwtjes, die voor het eerst werpen maar drie tot vijfj ongen
krijgen. D eze j ongen zijn relatiefgroot, tot zelfs wel twee centimeter. Grotere
vrouwtjes werpen meer j ongen, die kleiner zijn (ca. een centimeter).
De pasgeboren j ongen zijn eenvoudig te voeren met allerlei kleine soorten
voer, echter voor goede groei mag levend voer niet ontbreken.
De meeste  soorten zijn, mits  er voldoende  schuilplekken zijn goed in  een
groep te kweken en het is dan ook niet noodzakelijk om de vrouwtjes apart te
zetten. Bij enkele soorten is het echter wel een noodzaak (Xenotoca melanosoma ). Het laat zich echter niet altij d goed voorspellen,
maar vraagt aandacht van de kweker.
In het  algemeen is het binnen
een groep van vissen van verschillende  groottes  niet  nodig
de vrouwtjes te isoleren. Het isoleren dient
bi o_ba nc odei magen es
echter zorgvuldig te gebeuren. Attri b uti on:  s ©o mec onari ghts
r eser ved
Door stress is kans op vroeg- htt p: //cr eati vec o m mons. or g/l i censes/ by- nc- n d/4. 0/
geboren j ongen groot.
Bij het samenhouden van verschillende soorten is enige voorzichtigheid geboden. Het is een kwestie van uitproberen ofmeerdere soorten goodeïden elkaars gezelschap verdragen. O ok is de kans op hybriden aanwezig. Evenals is
het een nadeel dat de j ongen slecht uit elkaar te houden zijn. Bij uitwisseling
van soorten kan dit tot misverstanden leiden.
De goodeïden zijn voor de m eer gevorderde aquariaan een m eer dan interessante g roep vissen. Vooral g edrag en kweek.
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Bryopsys
Arjen Drenthe
Tijdens de opstart van een zee-aquarium krijg j e te maken met allerlei soorten
algen.  De  meesten worden gegeten  door  dieren  die wij  eventueel  in  onze
aquarium stoppen. Toen ik mijn opgestarte b ak vol met groene alg had, dacht
ik dat d .m.v. dokters, slakken en kreeftjes de alg binnen een aantal weken weg
zou zijn. Maar na een aantal weken zag ik geen verschil en de dokters en alle
andere dieren aten het niet.
Na een zoektocht welke soort alg het nou uiteindelijk was bleek het te gaan
om Bryopsys

. Nu ik wist om welke alg het ging b en ik opzoek gegaan naar een
oplossing en het bleek al gauw dat er niet echt een oplossing voor was.

Na veel zoeken kwam ik op een forum waar iemand een oplossing had en dat
was het volgende: Verhoog j e Mg (magnesium) naar boven de  1.600, zo gelezen zo gedaan. Ik merkte in de 1 ste week vrij weinig, maar in de 2de week
werd het alg lichter van kleur en het was makkelijker te plukken. Het ging mij
niet snel genoeg en ik heb daarom de volgende dieren aangeschaft zodat zij
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Di ade ma setosu m ( di a dee mzee- egel )
eet voor na mel i j k de kort e al gj es. 

Elysi a crispata
( eet Bryopsys, maar h eel  l a ngzaa m)

de klus samen met het verhogen van de Mg naar boven de 1.600 kunnen klaren. D oor dit te doen was ik binnen 3 weken van mijn Bryopsys

afen het is tot
op heden niet weer terug gekeerd.
Dus j e zou het kunnen samenvatten in de volgende stappen:
-Verhoog het Mg-gehalte naar boven de 1.600.
-Breng de volgende dieren in j e aquarium: Elysia


crispata , Diadema
z eegegel .
-Plukken.
Door deze factoren te combineren heb ik de plaag onder controle kunnen
houden.
Deze methode is niet  100 % gegarandeerd dat ze werkt, maar mij heeft ze
zeker geholpen, op verschillende fora zijn er ook succesverhalen met deze
methode.
Er zijn ook andere manieren die bij andere mensen succes hebben gehad en
dat is het inzetten van een zeehaas (Dolabella a uricularia ) en het verhogen
van de KH-waarde. Het gebruik van een zeehaas heb ik geprobeerd maar bij
mij heeft het niet geholpen, dus ook hier geldt  100 % garantie niet gewaarborgd.
Het is altijd de moeite waard om het te proberen.
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Hedyotis salzmannii*
Auteur onbekend
Met dank overgenomen uit “Tussen Lange Jaap en Kuitje”:
A.V. D e Glasbaars (NL)
Herkomst: Zuid-Amerika.
Maximale hoogte : 1 tot 10 cm.
Groeisnelheid: mits voldoende licht en CO 2: gemiddeld.
Plaats in het aquarium: voorgrond tot midden.
Hoeveelheid licht: veel.
Temperatuur:  15 – 28  ˚ C.
CO 2: nodig.
pH: 6,5-7,5
Moeilijkheidsgraad: niet moeilijk.
Waterhardheid: gemiddeld.

Dit is een niet zo heel veel voorkomende voorgrondplant. Hij is decoratiefen
redelijk gemakkelijk te houden, net als veel andere lage planten heeft deze
ook veel C O 2 en licht nodig om het goed te doen.
H. salzmannii heeft niet zo heel veel onderhoud nodig. Het gaat hier om een
snel groeiend soort, dit kan betekenen dat deze over ander planten kan groeien.
Eens in de week moet deze dan ook gesnoeid worden. bijv. met een schaar.

E merse vor m met bl oe m. 
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De groeisnelheid van de Hedyotis

s alzmannii is redelijk snel. Wij houden deze
op  1 tot  10 cm hoog. Op de voorgrond kan de plant mooi de b odem bekleden. Om te zorgen dat de b odem snel als een mooi tapijt b edekt wordt kun j e
gaan stekken. Trek een paar kleine stukjes Hedyotis

S alzmannii erafen plaats
de stukjes er rond omheen. D e losse stukken groeien dan vanzelfnaar elkaar
toe waardoor er een breed tapijt aan Hedyotis

s alzmannii ontstaat.
NVDR Aquatr opi ca

Hedyotis salz mannii i s een syn.  va n Ol denl a n di a sal z ma n ni i .
De i n hydr ocul t u ur gek weekte O.  salz mannii l ijkt sterk op Bacopa monnieri.  Eens i n het
aquari u m ver an der d het ui tzi cht n ogal  eni s ver warri ng met B.  monnieri bi j na on mogel ijk.
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Voor u gelezen
Aquarium houden kan
je gezondheid schaden
Martin Byttebier, Aquatropica
Dat de aquariumliefhebberij niet altijd een gezonde bezigheid is, wist ik al.
Denk m
 aar a an h et z wemmersgranuloom, v eroorzaakt d oor v istuberculose. D
 at
echter een hele f
 amilie en hulpverleners in de ziekenboeg belanden na het
kuisen van een aquarium, was toch iets n ieuws voor m ij.

Nadat  de  Engelsman  Chris  Matthes  aan  zijn  zeeaquarium  had  gewerkt,
kregen hijzelf, zijn vriendin, moeder, vader, zus en haar vriend de dag daarop
plots last van griepachtige symptomen. Ja, zelfs de twee honden hadden er
last van. Ze kregen koorts, waren kortademig en moesten hoesten. Omdat
Mattews vreesde  dat zijn familie vergiftigd was, belde hij  de hulpdiensten.
Nadat iedereen in het ziekenhuis was opgenomen, werd de brandweer opgetrommeld om een kijkje te nemen in de woning. D e eerste vier brandweerlui
die ter plaatse kwamen, moesten later uit voorzorg ook naar het ziekenhuis
afgevoerd worden.
De familie, de honden en de vier brandweerlui kwamen er zonder verdere
complicaties vanafen konden vrij spoedig het ziekenhuis verlaten.
Matthews beseft wel dat het erger kon aflopen. Waren ze nog een nachtje
langer in huis gebleven, dan waren de gevolgen niet te overzien.
Wat was er nu gebeurd? Hij had geprobeerd b ovenwater een stukje rots te ontdoen van koraalaanwas. Alhoewel hij wist dat sommige koralen gevaarlijke
stoffen kunnen afscheiden, had hij nooit gedacht dat het gifzich via de lucht
zou verspreiden. Het gifin kwestie, palytoxine, is een van de sterkste natuurlijke gifstoffen. Het komt vooral voor in koralen van het geslacht Palythoa ,
maar ook in bijv. vissen. Twee microgram (0,000.002 gram) zou voldoende
zijn om een volwassen mens onmiddellijk te doden.
Zoals  eerder  vermeld,  komt  het  gif vooral  voor  in  koralen  van  de  orde
zoanthidea (korstanemonen). Korstanemonen hebben in het aquarium de
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neiging te gaan woekeren, vooral als ze met rust gelaten worden. Ze hechten
zich zodanig vast aan een substraat dat het bijna onmogelijk is om ze zonder
gereedschap (borstels, etc.) weg te halen. Door ze afte borstelen ofweg te
krabben komt het gifvrij. Zelfs in het water is het gifvoldoende sterk om de
aquariaan in de problemen te brengen (hartkloppingen, opgezwollen ogen,
ademhalingsproblemen, enz.).
Krabben, schrobben in het aquarium is niet echt evident, dus hebben veel
aquarianen de neiging om het substraat buiten het aquarium te ontdoen van
de korstanemonen.
Door het met korstanemonen b egroeide substraat buiten het aquarium te reinigen wordt het nog gevaarlijker.
Volgens een palytoxin-expert is ronduit de gevaarlijkste methode het substraat
overgieten met kokend water. D aardoor ontstaat aërosolvorming van het gif.
Inademen van het gifveroorzaakt onder andere oncontroleerbare hoestbuien,
koorts, ademhalingsproblemen, spierpijn, borstpijn en niet te vergeten oogirritatie. Vooral het hoornvlies is
zeer gevoelig voor het gif. Er zijn
gevallen bekend waarbij mensen
een  hoornvliestransplantatie
nodig  hadden  na  contact  met
het gif. C ontact kan bijvoorbeeld
gebeuren,  nadat  de  aquariaan
per ongeluk het gifin zijn ogen
wreefofdoordat het koraal een
  E en gr oen e Palythoa- s oort

straaltje water spoot bij het uit het water halen. Als het koraal uit het water genomen wordt, sluit het zich en stoot het een straaltje water uit. Als dit gebeurt
wanneer j e het stukje koraal van dichtbij bekijkt dan . .. Sommigen mensen adviseren daarom altij d een v eiligheidsbril te dragen bij het v erhandelen v an koralen.
Tot op heden zijn er geen gevallen b ekend van aquarianen die overleden zijn
door palytoxine. Langs de andere kant zijn er wereldwijd  10 tot 20 gevallen
bekend van mensen die gestorven zijn na het eten van vissen ofkrabben die
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gecontamineerd  waren  met
palytoxine.
Str uct u ur pal yt oxi n e.
Het i s h et gr ootst e or ga ni sc h e mol ec u ul  dat ooi t d oor
de mens i s nage maakt en
bevat 71  asy m metri sc h e centr a.  Pal yt oxi n e i s een on mi ddel l i j k d oden d gi f. 

Er zijn wel gevallen gedocumenteerd van honden die gestorven zijn door palytoxine: de aquariaan had het koraal op de grond gelegd, waarna de nieuwsgierige hond aan het koraal gelikt had.
Je zou zeggen, om problemen te vermijden, koop gewoon geen Polythoa of
Zoanthus . Het probleem is echter dat de meeste handelaars de koralen niet
deftig  afficheren.  De  wetenschappelijke  naam  ontbreekt  meestal.  Het  is
daarom zeer moeilijk te zeggen “koop deze en deze niet”.
Volgens de Britse Ornamental Aquatic Trade Association (OATA, https://ornamentalfish.org/new-advice-issued-to-prevent-palytoxin-poisoning/) kan door
het in acht nemen van enkele richtlijnen het vrijkomen van palytoxine vermeden worden:
– besproei ofwas de stenen niet onder stromend water,
– geen kokend ofwarm water gebruiken,
– stop geen stenen met koralen in een microgolf,
– vermijd stoom- ofhogedrukreinigen van ornament ofrotsen die zoantharia
bevatten.
– als j e een koraal uit de bak moet verwijderen steek deze dan in een plastieken zak en sluit deze. Week de rotsen verschillende dagen in een bleekwateroplossing, vooraleer j e ze weggooit
Hopelijk ben je n a h et lezen van dit artikel n iet ontmoedigd om een zeeaquarium op te s tarten. E
 en aquarium h ouden, z ij h et z oet- ofzeewater, brengt over
het a lgemeen m eer p ositieve dingen m et z ich m ee dan n egatieve. 
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Reuzenhazel wor m: scheltopusik
Auteur: Jaco Bruekers
De scheltopusik is in de terrariumwereld nooit een populaire vertegenwoordiger geweest. Waarschijnlijk is de overwegend bruine kleur niet aansprekend
genoeg. Toch is Ophisaurus

a podus in het veld een imposante verschijning. In
dit artikel worden enkele waarnemingen aangehaald, gedaan in West-Turkije,
waarbij speciaal wordt stilgestaan bij de observaties aan j uveniele exemplaren.
De scheltopusik is een pootloze hagedis, die tot 1,20 m lang kan worden. In
tegenstelling tot de echte hazelwormAnguis

heeft de scheltopusik nog
fragilis

wel rudimentaire achterpootjes. Als j e goed kijkt, vind j e die aan weerszijden
van de cloaca. Het zijn uitsteekseltjes van nauwelijks enkele millimeters lang.
Typisch voor Ophisaurus apodus is  ook  de gleufop  de flanken,  die loopt
vanafhet oor tot aan de cloaca.
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Deze grote hagedis verplaatst zich haast op een slangachtige manier. Dit gegeven en de grootte van het dier zorgen bij onwetende mensen vaak voor paniekreacties. Helaas wordt dit reptiel door die mensen als gevaarlijk b etiteld
en zonder pardon doodgeslagen. Men weet dan niet dat deze hazelworm volkomen onschuldig is en zelfs bij het hanteren nooit zal bijten!
Toch heeft dit ogenschijnlijk hulpeloze dier een viertal afweerstrategieën om
potentiële b elagers afte schrikken.
Op de eerste plaats zal het dier altijd proberen te vluchten. Wat ik hierbij
steeds opvallend vind, is het geluid dat daarbij wordt geproduceerd. Met groot
kabaal schuift de hazelworm door de begroeiing, waarbij een geluid hoorbaar
is alsofj e met geweld een tuinslang door de planten trekt.
Ten tweede kan de hagedis zijn staart afbreken. Hoewel ik dit niet heb uitgeprobeerd, lijkt dat niet echt makkelijk te gaan. In het verleden heb ik wel eens dieren
gezien met geregenereerde staarten. Die geregenereerde staarten zijn korter en
hebben vaak een andere kleur. Bovendien is de schubbenstructuur afwijkend.
De derde strategie heeft te maken met de flexibiliteit. Nadat het dier wordt
vastgepakt zal het heftig kronkelen en om zijn lengteas draaien. Dat kronkelen gaat vaak samen met de vierde afweertactiek: het ledigen van de darminhoud! Ongetwijfeld zal deze zeer onwelriekende smurrie bepaalde b elagers
afschrikken.
De grootste scheltopusik die ik tijdens deze vakantie ving, mat  1,15 meter.
Vreemd genoeg vindt men slechts zelden juveniele dieren. Tijdens mijn verblijfin Turkije heb ik twee keer een j ong dier van dichtbij kunnen bekijken.
Eén keer was het een dood exemplaar; gedood door een kat.
Wat betreft de lichaamsbouw lijken j ongen op de ouderdieren. Maar de kleur
en tekening van het schubbenkleed wijken enorm af. De basiskleur is heel
licht grijzig met over het hele lichaam een smalle, verticale vlekkentekening.
Elke vlek is groen en zwart omrand.
 B iotoop

De reuzenhazelworm is duidelijk een opportunist en is beslist niet kieskeurig.
Hij kan in allerlei terreinen worden aangetroffen. Toch kan heel voorzichtig
een patroon worden herkend. Er moet in elk geval voldoende dekking bie-
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dende ondergroei zijn. Is dat gegeven aanwezig, dan lijkt het niet uit te maken
ofhet terrein natuurlijk is ofin cultuur gebracht.
Zoals gezegd:  de  confrontatie met  deze  over het  algemeen grote reptielen
blijft een belevenis, die men niet makkelijk vergeet.
 Naschrift Luuc Bauer

Zelfheb ik de scheltopusik kunnen waarnemen in West-Turkije, op Lesbos
(politiek gezien  onderdeel van  Griekenland, maar biogeografisch  duidelijk
behorend bij Klein-Azië) en in de Balkanlanden. Het dier heeft een voornamelijk Klein-Aziatische verspreiding. Naar het noordwesten de gehele B alkan
omvattend en naar het oosten tot en met de Kaukasus, mogelijk verder.
Een reptielenzoo bezit enkele exemplaren uit de Kaukasus, waar een beigegrijs j eugdkleed met vlekken b ehouden blijft.
Natuurlijke biotoop is geaccidenteerd, grazig terrein met vaak rotsige ondergrond, struikgewas als dekking ( opgejaagd klimmen ze tot drie meter hoog in
doornstruiken).
Op Lesbos vonden we ze ook in met stapelmuurtjes omheinde tuinen langs
een rivier en op het Kroatische eiland Krk langs en achter stapelmuurtjes vrij
dicht aan zee.
Het dier komt wel op grasvlakten, maar voelt zich duidelijk b eter thuis tussen
ruige begroeiing en rotsblokken om voor de voortbeweging voldoende houvast te hebben.
Dit j aar in mei b en ik ze weinig tegengekomen, maar helaas wel verscheidene
dode exemplaren op oflangs de weg, misschien wel expres overreden, leek me
soms.
Een slangachtig uiterlijk b etekent niet
een  slangachtige  beweeglijkheid:  het
dier is stug en sterk, maar heeft een
hardere  beschubbing  en  meer  starheid dan elke slang. Als voedsel lijken
huisjesslakken en wormachtigen voorkeur  te  genieten,  maar  de  krachtige
kaken kunnen ook met stevige kevers
ofkakkerlakken korte metten maken!
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Aquariumopstart
Jean-Pierre Vercruysse, Exotica Roeselare
Het is dus best mogelijk dat een prima aquarium in enkele weken totaal omslaat. Zelfs een ervaren liefhebber weet zich geen raad. Het eerste waar men
dan aan denkt, is dat er wel iets mis zal zijn met het water. Een snelle reactie
door onmiddellijk het water te verversen, blijkt het verlies aan vitaliteit nauwelijks meer goed te kunnen maken. Machteloos en ten einde raad moet de
liefhebber toezien hoe zijn aquarium wordt afgebroken tot een ‘puinhoop'.
Dit alles is echter toe te schrijven aan onoplettendheid. Hadden we beter toegezien dan hadden we al lang in de gaten dat ons planten het niet meer zo
goed doen:
de kleur van alle planten is bleker geworden,
de groei is flink teruggelopen,
grootschalig bladverlies en/ofverslijming,
zien we daar geen algen verschijnen?
de aquariumbodem is donker geworden en dichtgeslibd.

A
A
A
A
A

In hiernaast staande afbeelding kunt u zien wat er gebeurt als één noodzakelijk voedingselement ontbreekt:
- A: volledige voeding
- B : fosfor ontbreekt
- C & H : stikstofontbreekt
- D : kalium ontbreekt
- E : magnesium ontbreekt
- F: ijzer ontbreekt
- G: calcium ontbreekt
Hebt u ook het gevoel dat uw planten niet meer groeien als A, maar eerder als
B ...tot G?
Het ontbreken van onmisbare voedingselementen is niet de enige oorzaak van
het al ofniet functioneren van een aquarium. Wanneer de bodem ‘vervuild'
raakt, zal het ook niet meer gaan. D e afbraakcyclus doet het niet meer goed
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en raakt ontregeld. Men krijgt algen, ruiten worden vaker vuil, etc. ... Dan
wordt het tijd om eens de handen uit de mouwen te steken en de grote kuis te
beginnen.
In de praktijk blijkt het bijna onmogelijk om iedere plant zijn ideale voedingsbodem te geven. D an mogen we slechts één plant per aquarium houden!
Om te b eginnen moeten we de aquariumplanten eigenlijk in drie groepen onderverdelen:
1. Echte waterplanten
2. Moerasplanten
3. Kamerplanten
De vraag die we ons nu stellen "Hoe doen we dat en welke bodem gebruiken
we daarvoor?"
Hierover zijn de meningen verdeeld. De een zweert bij alleen vuil zand en
daar overheen een gewassen afdeklaag. D e ander gebruikt grind en voegt daar
eventueel nog diverse stoffen toe: vanafklei tot en met leem en vanafkonijnenkeutels tot  en  met  roestige  spijkers.  Of deze toevoegingen  altijd  het
juiste (het gewenste) resultaat hebben, is niet altijd positiefte b eantwoorden.
 Echte waterplanten

Deze kunt u herkennen aan de onverharde  stengel.  Zo  kunnen  ze
met  de  stroming  van  het  water
mee bewegen. De wortels dienen
niet alleen om zich in de bodem
vast te zetten maar  ook om voedingsstoffen uit het water te halen.
Er zijn er ook die aan de stengel
zijwortels krijgen.
Waterplanten zijn de b elangrijkste
planten voor het aquarium, omdat
zij bijdragen aan de belangrijkste
processen  in  het  aquariumwater;
door  middel  van  fotosynthese
zetten ze de afvalstoffen van ons
aquarium om in decoratiefgroen.

Aquatropica
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Enkele bekende soorten zijn: Cabomba caroliniana *, C. aquatica , C. furcata

(synoniem  C. pianhyensis ),  Ceratophyllum demersum  (hoornblad), Limno
 brasiliensis ), Vallisneria
phila s essiliflora , Myriophyllum
aquaticum * ( syn. M.
,


v
ar.

(syn.

spiralis V. americana
Americana
V. g igantea ).
 Moerasplanten

Deze leven niet het gehele j aar onder water. D e soorten die in ons aquarium
gehouden worden, komen uit gebieden waar de natte en droge moesson heersen. Tijdens de droge moesson komen de meeste wateren droog te staan. D e
planten bloeien in deze periode en brengen zaad voort. Vele soorten moerasplanten zijn ook geschikt om langdurig onder water te houden. Ze vermenigvuldigen zich dan bijv. door middel van uitlopers. In de handel aangeboden
soorten worden vaak boven water gekweekt, j a in heuse plantenkwekerijen. In
ons aquarium planten we ze dan onder water en het kan dan ook voorkomen
dat ze na enige tijd een volledig ander uitzicht krijgen.
In dit verband kan ik de b oeken van Cristel Kasselmann aanbevelen. D aarin
beschrijft ze met kennis van zaken zeer veel aquariumplanten.
 Kamerplanten

Daaraan moeten we eigenlijk niet veel woorden vuil maken. Ze horen niet
thuis in ons aquarium wat de handelaren ook mogen b eweren.
 Werkwijze heropzetten aquarium

A. Voorbereiding
- D e eerste stap van de voorbereiding is het gezond maken van de filter. Dit
gebeurt een veertiental dagen voor de uiteindelijke schoonmaak. We zorgen
voor verse watten en voor een goed stromende filter. Op het ogenblik van de
grote schoonmaak laten we al het water uit de filter stromen en leggen hem
open zodat de zuurstofaan de bacteriën van het filtermedium kan.
- Aanschafvan alle nodige materialen: voedingsbodem, grint, luchtdarmpjes
enz. ...
- Prepareren van de voedingsbodem. Ikzelfb en voorstander van een voedingsbodem want het merendeel van de aquariumplanten neemt ook b ouwstoffen
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op via de wortels. Daarom moet de bodem mineraalrijk zijn en een depot
van voedingsstoffen voor de planten en dit voor verschillende maanden.
In
 de handel zijn veel voedingsbodems verkrijgbaar. Ze zijn allen goed en
hebben alle specifieke eigenschappen.
Daarom

meng ik ze. Dat betekent, ik neem van alles wat. D aarbij meng ik
een forse hoeveelheid "klei-emulsie" en een beetje blauwe klei die met een
aardappelschiller in fijne schilfers wordt omgevormd. Dit alles goed mengen. Voor
 een aquarium van 200 liter maak ik zo'n 1 liter voedingsbodem.
- Klaarzetten van kuipen/wasmanden/emmers om oud aquariumwater op te
sparen.
- Klaarleggen van luchtpompje met bruissteentje. Het bruissteentje verzwaren
we met wat lood. Dit luchtpompje zullen we opzetten in de kuip waarin
onze vissen verblijven. Zo blijven de vissen voorzien van zuurstofen vermijden we sterfgevallen.
- Klaar maken van het grind. Ik maak een mengeling zoals Tomey me eens
leerde. Grofrijnzand (ga naar een bouwstoffer en schep zelfzand van de
toppen van de zandhopen - dit zand is goed uitgespoeld en bevat meer grovere materialen.)  Ik voeg  daarbij nog wat  fijn  kift  (bouwstoffer).  Eén  of
meerdere  zakjes  aquariumgrind  –  fijn  grind  uit  de  bodem  van  de  Lesse/Semois etc. (zelfgaan scheppen - mooie uitstapje!)
We
 moeten dus een aquariumbodem samenstellen die zoveel mogelijk tegemoet komt aan alle gebruikte planten!
 B . actie
De actie b egint 's morgens om 8 uur. Eerst een kuip (met deksel) voor 75 %
vullen met aquariumwater. Daarin enkele aquariumplanten en montage van
de  bovenvermelde  luchtpomp.  Overzetten van  de vissen.  Op  deze  manier
zitten de vissen rustig in het groen en blijven ze ook voorzien van zuurstof.
Daarna zoveel mogelijk water  sparen van het  oude  aquarium. De planten
erbij voegen. Het geeft niet dat het water vuil is door meegekomen slib aan de
aquariumplanten. Het is zelfs beter want zo komen er ook voldoende bacteriën mee in ons vers aquarium.
De filter laten we leeglopen en zorgen dat er voldoende lucht aan de filtermassa kan. ( Om de aanwezige b acteriën te voorzien van zuurstofen in leven
te houden.)
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Verwijderen van de oude bodem en reinigen van het aquarium.
Plaatsen van de nieuwe b odem.
Ikzelfheb mijn laatste b odems als volgt geïnstalleerd:
Onderaan  wat  Aqualite  (gebakken  kleikorrels  -  mineraalrijk).  Daarop  de
voorafgeprepareerde voedingsbodem.
Een zakje lateriet. Afdekken met wat oud aquariumgrind (beetje uitwassen,
maar er moeten ook nog b acteriën meegaan) Op de plaats waar de tijgerlotus
komt  brengen we  nog wat  extra  blauwe  klei  of laterietbollen  aan.  Daarin
planten we de lotus en planten ook de grotere plantengroepen. Deze zetten
we vast met wat grind.
Rotsformaties en luchtdarmen op hun plaats brengen.
Aanvullen met een laagje grofrijnzand. Dit houdt de voedingsbodem goed op
zijn plaats.
Daarna aanvullen met aquariumgrind.
Totale bodemdikte: 8 à 10 cm.
N.B.: door het planten en herplanten zal met de tij d toch alles door elkaar gaan.
In de b ovenste laag mengen we een flinke dosis ‘Bacterial'.
Aquarium voor  1/3 vullen met vers water op temperatuur. D e koude b odem
zal dit water onmiddellijk afkoelen. Oud aquariumwater toevoegen totdat de
filter terug kan werken.
Filter en verwarming zo vlug mogelijk terug opzetten.
De planten worden terug ingebracht. Daarna zetten we de vissen terug. Het
waterpeil wordt terug op zijn maximum gebracht. Het geeft niet dat we daarvoor vuil water gebruiken. Dit water bevat zeer veel bacteriën en zal sneller
voor een biologisch evenwicht zorgen. We voegen nog wat bacterial toe. Teveel aan b acteriën kan nooit kwaad.
Om 11.30 uur stond de aperitiefklaar en
was ook mijn aquarium terug gevuld!

Nvdr Aquatr opi ca

Cabo mba caroli ni ana en Myri ophyll u m aquaticu m staa n si n ds a u gust us 201 6 op de
Uni el i j st en mogen d us ni et meer geh ou den/ver ha n del d wor den.
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Cryptocoryne undulata
Auteur onbekend
Met dank overgenomen uit Minor Magazine,
De Minor Rupel-Vaartland vzw

 Synoniemen
Cryptocoryne willisii B aum*

 O mschrijving

Gemakkelijke crypto om in het aquarium te houden, die een hoogte van  10
tot  25 cm kan bereiken. De bladeren van deze plant zijn meestal  spits en
kunnen van middengroen tot donkerbruin gekleurd zijn.
 M ijn ervaringen

Deze plant heb ik ongeveer een j aar in mijn aquarium gehad. D eze plant sloeg
snel aan bij mij en had al na twee weken een aantal nieuwe bladeren gevormd.
Na ongeveer twee en een halve maand vormde deze plant voor het eerste een
uitloper. Echter nadat ik de set Dupla Algo C ontrol D elta b en gaan gebruiken
(plant stond toen ongeveer 3 maanden in mijn aquarium) verloor de plant een
groot aantal bladeren door cryptocoryneverslijming. Dit was waarschijnlijk te
wijten aan de sterke verkleuring van het aquariumwater door de eerder genoemde set, waar deze plant waarschijnlijk niet zo goed tegen kon. D eze verslijming stopte wel redelijk snel en na een paar weken was de plant weer redelijk de oude en vormde wederom een uitloper.
Persoonlijk heb ik het idee dat deze plant het best doet wanneer hij slechts
matig verlicht wordt, hoewel wanneer hij in het volle licht staat het ook nog
goed doet maar dan wat compacter blijft. Wel is deze plant in mijn aquarium
vrij gevoelig voor veranderingen in de lichthoeveelheid, waardoor deze plant
in mijn aquarium regelmatig een deel van zijn bladeren verliest. Vooral wan-
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neer ik omringende planten groepen uitgedund had reageerde deze plant vaak
slecht op de plotseling toegenomen lichthoeveelheid.
Ondanks de wisselende groei van deze plant in mijn aquarium was deze plant
wel goed bestand tegen de puntalgen die ik toen ter tijd in mijn aquarium had.
 Vermeerdering

Deze plant is in het aquarium te vermenigvuldigen door de vorming van uitlopers. In de tijd dat ik deze soort in mijn aquarium had, werden er ongeveer
vijfuitlopers gevormd door de twee planten die ik van deze soort had. D eze
uitlopers groeide echter zeer langzaam uit tot voldoende grote planten. Waarschijnlijk doordat deze planten in mijn aquarium regelmatig een terugval kenden
door veranderde lichtomstandigheden is het slechts bij dit kleine aantal uitlopers
gebleven, aangezien deze plant wel als redelijk productiefbekend staat.

Nvdr Aquatr opi ca

* Het syn oni e m Cryptocoryne willisii mag j e ni et ver warr en met Cryptocoryne x willisii.
Dezel aatst ei s een gel di ge naa m eni s een hybri de va n C.  parva en  C.  walkeri.  Cryptocoryne willisii gebr ui kt d oor Ba u m i n Garten wel t 1 3:  5 1 909 wor dt al s ongel di g
besc h ou wd.
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Corydoras sterbai, dure jongen
Margie van der Heijden : Ons Natuurgenot Gouda
Een iedere a quariaan h eeft wel e ens e en Corydoras-soort in z ijn a quarium ( gehad). E
 n d at i s o ok n iet z o v reemd w ant h et z ijn l euke b odembewoners e n e r b estaan wel 240 s oorten  Corydoras. M
 aar e r z ijn s lechts z o'n 1 0 s oorten r egelmatig
in de aquariumhandel te verkrijgen, van g oedkope tot een wat duurder s oort.

En tot die laatste behoort de Corydoras s terbai , maar het is dan ook wel een
hele mooie C orydoras. Jan heeft er laatst vijfgekocht ter aanvulling voor een
bestaand aquarium. Een mooie reden om deze vis eens onder de loep (en
voor de camera) te nemen. En dan zie j e opeens dat een van de vijfnet iets afwijkt. D e stipjes op de kop zijn veel fijner, terwijl de tekening op lichaam en
staart hetzelfde is. O ok lijkt het wel ofde vin iets minder geel is dan bij de andere vier. Zou het een ander soort zijn ofis het een lokale variëteit. Wie het
weet mag het zeggen.

F ot o:  Mar gi e va n der Hei j den.  De on der ste vi s h eeft dui del i j k een a n der sti p pen patr oon op de kop da n de b ovenst e.
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Zoals gezegd en hier te zien is, is de Corydoras

s terbai mooi getekend. D e decoratie op zijn kop ziet er uit als een donker grijsbruin kant op een zilveren
achtergrond, waar stippen en punten zijn opengelaten. Het lichaam is met
golflijntjes bedekt die onderling aan elkaar zitten waardoor het lijkt alsofer
een  donker  streeppatroon  wordt  gevormd.  Heel  mooi  zijn  ook  de  helder
geeloranje b orst- en buikvinnen en bij sommige vissen is zelfs de eerste straal
in de rugvin helder oranje.
Als j e b edenkt dat een redelijk schooltje uit zo'n 10 –15 stuks bestaat en dat de
prijs per stuk bij een redelijk formaat snel tot wel € 2 0 kan oplopen, is het begrijpelijk dat deze Corydoras -soort niet als eerste gekozen wordt.
Maar wanneer men de bedoeling heeft om met dit soort te kweken, dan is
deze C orydoras wel een hele mooie keuze. Het kweken met dit soort is goed
te doen. Met een mannetje en twee vrouwtjes kan men in b etrekkelijk korte
tijd een aardige aantal opbouwen. Zet deze dieren in een van te voren klaargemaakt kweekbakje van tenminste 5 0 cm, waarin wat planten, kienhout, ofkokosnotendoppen zitten waar de dieren zich in kunnen verstoppen.
Breng de temperatuur op 2 5 ˚ C en meestal beginnen ze dan al na een dag of
twee spontaan aan het paringsritueel. Dit leidt meestal tot het afzetten van
zo'n 100 eitjes die na ca. 4 dagen uitkomen.
De Corydoras

s terbai , net als andere C orydorassen, leven in het wild in grote
groepen  van  soms  wel  honderden  vissen.  Vreemd  genoeg  vermengen  de
soorten zich als regel nooit.
De mannetjes kunnen ongeveer 6 cm worden terwijl de vrouwtjes tot wel 7
cm groot kunnen worden. Een C orydoras die er heel veel op lijkt is de Corydoras h araldschultzi , deze kan over het algemeen nog iets groter worden. Zijn
tekening is precies tegenovergesteld, namelijk wit op zwart.

Li nks:  C.  sterbai, r ec hts:  C.  haral dschultzi.  Let op del a nger e n eus va n de r ec htse vi s.
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De C orydoras b esteedt een groot deel van zijn tijd aan het doorspitten van de
bodem op zoek naar voedselresten. D eze kunnen b estaan uit muggenlarven,
artemia en andere kleine diertjes. B elangrijk is dat de Corydoras niet te veel
eenzijdig voedsel krijgt. Hoe meer variatie, hoe beter.
Ze duwen hun kopjes in het substraat en keren de b odem continue om en om.
Met hun staarten veroorzaken ze een werveling die het afval doet opwaaien,
wat door de stroming naar het filter gaat. We zouden ze dan ook echte opruimers kunnen noemen.
Omdat deze dieren altijd met hun kopjes over de bodem gaan, is het b elangrijk dat het aquarium is ingericht met fijn
zand zodat  de baardtasters niet worden
beschadigd.  De  baarddraden  spelen  namelijk een hele belangrijke rol bij het aftasten naar verborgen voedseldiertjes. Bovendien  gebruikt  de  Corydoras  deze
baarddraden ook als communicatiemiddel
tijdens de paring. Ze worden dus zowel gebruikt voor de reuk als voor de tast.
In tegenstelling tot andere Corydoras -soorten, is de Corydoras s terbai niet alleen op de bodem te vinden, maar zwemmen ook vaak omhoog naar het middengedeelte van het aquarium, waar ze een wortel, hoge steen ofplant uitzoeken om, liefst in het schaduwgedeelte, staande op hun b orstvinnen, even
uit te rusten. Men zegt dat Corydoras die in een aquarium opgroeien ietwat
kleiner blijven dan hun soortgenoten in het wild. Een belangrijke rol hierbij
speelt het voedsel wat ze toegediend krijgen.
Bij een goed gevarieerd dieet van goede kwaliteit, waarbij voldoende levend
voer zit, zou er geen achterstand in groei mogen optreden.
Ook heel belangrijk is het regelmatig verversen van het water, zodat de door
de dieren geproduceerde groeiremstoffen uit het water worden verwijderd.
Bij een iedere aquariaan is wel bekend dat deze dieren beter niet met een
schepnetje uit het water gehaald moeten worden vanwege hun verdedigingsmechanisme van het uitzetten van de drie vinnen. Bij iedere Corydoras -soort
vindt men een eerste vinstraal bij de borstvinnen en rugvin die vergrendeld
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kan worden wanneer ze uitstaan bij gevaar. B eter is ze met een bakje uit het
water te halen ofwanneer er toch een netje wordt gebruik, het netje rustig in
het volgende water te laten hangen zodat ze er zelfuit kunnen zwemmen.
Een Corydoras s terbai , wanneer deze goed wordt verzorgd, kan wel een j aar
of7 oud worden.
NVDR Aquatr opi ca

Corydoras sterbai en C.  haral dschultzi h eb ben bei den een gevl ekt l i c haa m en or a nj e
vi n n en, maar C.  haral dschultzi h eeft een l a n ger e n eus da n C.  sterbai en de kop va n C.
haral dschultzi h eeft z wart e vl ekken op een l i c hte ac hter gr on d t er wi jl  C.  sterbai l i c ht e

vl ekken h eeft op een d onker e ac hter gr on d.
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Uit nodiging

Madagaskar
Uitnodiging algemene ledenbijeenkomst
vrijdag 29 juni
Martin Byttebier, Aquatropica
Daan Seys, voorzitter van Exotica Roeselare zal het deze avond hebben
over Madagaskar.
Het op drie na grootste eiland van de wereld is door zijn geïsoleerde ligging vrij uniek te noemen. De diversiteit is vrij hoog, net als het aantal
endemische soorten. Madagaskar kent veel dieren die alleen op het eiland  voorkomen,  denk  maar  aan  de  talrijke  kameleonsoorten,  de
gouden kikkers (familie  mantellidae) en verschillende vissen.
Daan zal ons meenemen naar het onderwaterleven van Madagaskar. Hij is
een grote cichlidenliefhebber, hij zal dus vooral de prachtige cichliden belichten. Hij heeft echter ook oog voor de andere vissen, zoals de Bedotia

soorten.
Van  al  deze vissen zal hij  ons in het kort toelichten hoe we ze best
kunnen houden.
Ten slotte zal D aan ons ook meenemen naar zijn trots bij hem thuis, zijn
Madagaskar-aquarium.
Het wordt beslist een b oeiende avond.
Waar? Zaal “Van B oven”, Kortrijkstraat 138a, Wevelgem
Wanneer? Vrijdag 29 juni om 20.00 uur.
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