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Woordje van...

Woordje van...
Martin Byttebier, secretaris Aquatropica
Kortgeleden  las  ik  dat  Kristien  Hemmerechts,  schrijfster  en  docente  “Creatief
Schrijven” aan het Herman Teirlinck Instituut, Antwerpen  denkt  dat  de  dt-regel  zal
verdwijnen. Als reden gafze op dat j e niet
meer kan verwachten van leerlingen dat ze
iets  leren  wat  ze  met  een  appje  kunnen
doen. Volgens haar zijn er nu al studenten
die systematisch d schrijven, zoals bijvoorbeeld  “hij  antwoord”.  Het  ergste is  dat  zij
haar  studenten hiervoor niet  slecht beoordeeld, maar hooguit een opmerking hierover maakt.
Nog volgens haar is er niets mis met de kwaliteit van het huidige onderwijs.
Nou moe, als leerlingen van het vak “ Creatiefschrijven” de dt-regels aan hun
laars lappen, dan zegt dit volgens mij wel degelijk iets over de ( slechte) kwaliteit van het onderwijs.
De alles-moet-kunnen mentaliteit die sinds geruime tijd over ons is nedergedaald, is blijkbaar ook overgeslagen naar het onderwijs. Leerlingen die zoiets
als “Ik wort, zij heeft gepraad, enz.” schrijven, worden amper gestraft door die
ruimdenkende dames en heren die zich leerkracht durven noemen. En dit
gaat uiteraard niet alleen over taal, maar ook over talloze anderen zaken.
De  gevolgen  van  deze  zogezegde  progressieve  gedachten  zullen  we  wel
merken in de volgende j aren. Meer nog, we merken ze nu al.
Probeer maar eens een pas afgestudeerde een opleiding te geven in een bedrijf. Oh j a, ze kunnen als geen andere overweg met de computer ( en met hun

Aquatropica

 2

Jaargang 33/07

Woordje van...
smartphone waarmee ze soms meer bezig zijn dan met hun werk), maar oh
wee als ze eens iets manueel moeten doen ofhun grijze hersenmassa aan het
werk moeten zetten. Dan mogen de oudjes weer komen opdraven. En als j e
durft een opmerking maken over hun werkgedrag, dan b en j e een ouwe zaag.
Om nog eens terug te keren naar wat Kristien zei over apps. Hopelijk zijn de
app-ontwikkelaars  niet  zo  nonchalant  zoals  Kristiens  leerlingen,  anders  ...
Kun j e j e voorstellen wat er zou gebeuren als een softwareontwikkelaar van
bijv. een zelfrijdende auto zo'n het-steek-niet-nauw attitude zou aannemen?
Volgens mijn bescheiden mening wordt het stilaan tijd dat men de politiek
van vriendje-van-de-kinderen verlaat en terug overstapt naar de strenge en gerespecteerde schoolmeester van weleer die, desnoods met de harde hand, zorgt dat
de regels ingelepeld worden. Regels zijn ooit uitgevonden om orde te scheppen in
ons leven. Wanneer men de regels overboord gooit, dan creëer j e chaos.
Een goed voorbeeld is te vinden in Engeland. De vooruitstrevende directie
van een school in Colchester dacht er goed aan te doen door huiswerk afte
schaffen. Nou draaide dat even verkeerd uit. Van de studenten werd verwacht
dat ze voldoende  discipline hadden  om  aan zelfstudie te  doen. Dat bleek
tegen te vallen. Na talrijke klachten van de ouders over de tegenvallende resultaten van hun  kinderen heeft  de  directie besloten huiswerk vanafvolgend
schooljaar terug in te voeren. D e directie die het huiswerk maar niets vond, is
op non-actiefgezet.
Soms zou men terug verlangen naar de goede oude tijd, toen alles nog niet zo
complex was en de regels niet in twijfel werden getrokken ofconstant veranderd werden.

Prettig verlof
Vanwege het bestuur
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Neolebias ansorgii
breedbandzal mkarper
Auteur onbekend, Siervis Leuven
Toen ik in  1954 met een aquarium begon was er een ruim aanbod aan eilevendbarenden, maar voor de rest viel er niet veel meer te rapen. De goedkoopste vissen, en dus voor mij de interessantste, kwamen toevallig allemaal
uit Azië. Het gamma b estond uit een paar soorten b arbussen en b arbelen, enkele Trichogasters en de alomtegenwoordige paradijsvis. D e duurdere soorten
kwamen uit Zuid-Amerika en waren dan ook aan mij niet b esteed. Enkel de
beter gegoede burger kon zich in die tijd enkele Pterophyllum

scalare ofeen
klein zwermpje neons veroorloven.
Het eerste betaalbare Afrikaantje dat in mijn bakje b elandde was de Neolebias

.
Hij
zat
er
in
de
winkel
wat
mistroostig
en
kleurloos
bij,
maar hij
ansorgii
kostte maar een prikje en dus nam ik er vier mee naar huis.
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De eerste dagen lieten ze zich niet meer zien, wat vaak een onheilspellend
voorteken was. Dagen speurde ik, met mijn neus tegen de voorruit gedrukt,
naar mijn nieuwe aanwinsten. Ik scheen tevergeefs met mijn sterkste pillamp
tussen de schamele plantengroei, maar kon niets b espeuren dat ook maar in
de verste verte op de Afrikaantjes geleek. Ik was toen j ong en onstuimig en
kon me niet inleven in het traumatische bestaan van een recent gevangen, verpakte  en verscheepte Neolebias. Na  enkele  dagen bekoelde mijn interesse
voor deze, in mijn ogen, ondankbare creaturen en keek ik al uit naar andere
vissen met ronkende, geheimzinnige namen. Wie schetst mijn verbazing toen
ik na een week oftwee iets aan de voet van een veldje Vallisneria zag b ewegen
dat warempel  op  een Neolebias ansorgii  leek.  Bij  nader toekijken  zag  het
beestje er zelfs goed uit en ineens kreeg ik ook zijn metgezellen in het oog, die
aarzelend vanuit de planten naar een wat meer open plekje laveerden.
Wat ik toen niet wist, was dat Boulenger hen al in  1912 had beschreven. In
Duitsland werden ze trouwens reeds in 1934 ingevoerd. Bij ons duurde het, bij
mijn weten, nog twintig j aar eer ze ten tonele verschenen.
Neolebias ansorgii heeft  een  spoelvormig,  zijdelings licht  samengedrukt li-

chaam. De rug is bruinzwart, de buik goudgeel. Het mannetje heeft in de
paartijd  een  blauwgroene  flonkerende  lengtestreep,  die  zo  een  vier  rijen
schubben breed is en loopt van aan zijn muil tot aan zijn staart. D aar mondt
ze uit in een dwarsliggende zwarte vlek. D e schubben van de rug zijn tot halverwege de flank keurig met een zwart b oordje afgebiesd, wat zijn trouwpak
nog een stuk opfleurt. D e vinnetjes zijn, naargelang van de vindplaats, rozerood tot bloedrood. De vrouwtjes zijn uiteraard niet zo mooi gekleurd. De
lengtestreep is minder uitgesproken, is smaller en mist vooral dat spetterende.
Haar vinnetjes zijn flauw roze tot gewoon doorzichtig. Ze heeft ter compensatie dan wel een gevulder buikprofiel dan het mannetje, maar daar is ze vet
mee hoor ik u al zeggen.
Deze breedbandzalmkarper wordt 3 ,5 tot 4 cm groot en komt voor in een uitgestrekt gebied dat loopt van de kust van B enin naar Zuid-Nigeria en zo over
de zuidkust van Kameroen naar Gabon en naar de monding van de Kongostroom  doorloopt.  Hij  leeft  er  vooral  in  door  planten  overwoekerde,  stilstaande waterpartijen.
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Je kan niet zeggen dat dit visje frequent aangeboden wordt, maar als j e hem
ergens tegenkomt raad ik j e aan om er een tiental mee te nemen. Hij gedijt
zeer goed in middelhard water, met een neutrale pH en bij een temperatuur
van 21 tot 23  ˚ C.
Voor de kweek gebruik j e liefst een klein bakje zonder b odemgrond voor één
kweekkoppel ofeen ruimer ingericht b akje waarin j e verschillende koppeltjes
samenbrengt. D e watertemperatuur mag niet b oven de 2 3 ˚ C komen. Een hogere temperatuur schijnt zelfs nefaste invloed uit te oefenen op de nakweek.
De visjes deponeren hun eitjes vrij tussen fijnbladerige planten. Bij elke paring werden er zo een 6 tot 10 eitjes afgezet. Vermits ze niet roofzuchtig zijn,
kun j e de kweekstellen gerust in het b akje laten. Een nestje van 100 tot 150 eitjes is niet uitzonderlijk. De j ongen komen na 30 tot 40 uur uit en zijn zeer
klein. Ze zwemmen na 5 dagen vrij rond en j e zult ook zien dat de j onge visjes
zich meestal in de omgeving van de bodem ophouden. Ze moeten letterlijk
tussen klein levend voer staan, omdat ze er zelfniet op j agen. Met fijn levend
voer bedoel ik dan infuus, pantoffeldiertjes en raderdiertjes en later kleine
naupliën. Je kunt in feite nog het gemakkelijkst  de groei van infuus in  de
kweekbak zelf stimuleren. De  eerste  dagen zijn het moeilijkst  om  door te
komen en een goede voeding is de enige garantie op mooi uitgroeiende visjes.
Als j e een vijftigtal j ongen kan groottrekken, mag j e van een geslaagde kweek
spreken. D e j ongen zijn op hun b eurt na 6 tot 8 maanden geslachtsrijp.
Van Neolebias ansorgii  wordt  beweerd
dat het een alleseter is, maar toch gaat
zijn voorliefde uit naar levend voer zoals
muggenlarven, watervlooien en Tubifex.
Zijn mooiste kleuren zal hij j e tonen in
een  aquarium  zonder  veel  waterbeweging, met een niet te hoge waterstand, een donkere bodem en diffuus licht.
Voorzie b osjes planten waarin hij zich kan verstoppen en zorg ook voor enkele wortelstronken, die j e tussen groepjes fijnbladerige planten inpast en die
je laat b egroeien metAnubias


ofj avamos. Je zult hem vooral
b arteri var. nana
bedachtzaam zien floreren in de onderste waterlagen maar zijn kleurenpracht
zul j e met verstomming slaan. Als j e hem in het gezelschap houdt van kleine,
rustige visjes zul j e er j arenlang plezier aan b eleven.
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Lijkbleek
Auteur onbekend
Overgenomen uit Natuurvrienden Zwolle
‘Coral-bleaching', h et afsterven van koralen, is een droevig onderwerp geworden, waar a l h eel wat over g esproken en g eschreven is.
Bioloog Dr. Christian Plate bericht over de achtergronden van dit verschijnsel
en verschaft een blik in h et s cenario van de n abije toekomst.

Koraalverbleking, het Nederlandse begrip voor ‘coral-bleaching' is eigenlijk
niet nieuw. Al in  1972 werden de eerste gevallen op de Malediven bekend.
Maar in 1972/78 verspreidde het zich op grote schaal over de hele wereld.
Was het onderwaterdrama vooral in het zuiden van de evenaar onmiskenbaar
aanwezig, in de zomer van 1998 b ereikte het echter ook de noordelijke tropen
zoals de Caribische zee. D e b elangrijkste b oosdoener was snel gevonden.
Een klimatologisch verschijnsel dat meteorologen ‘El Niño' (Spaans voor de

voor
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kleine j ongen) noemen, warmde in 1997/ 1998 vooral de gebieden van de tropische zeeën op. De gevolgen, de zoöxanthellen, de groene eencellige algen
die eigenlijk met koralen een leefgemeenschap vormen, werden door deze afgestoten.  Hierdoor  ontbrak  het  de  koralen  aan  van  levensbelang  zijnde
stoffen zoals koolhydraten en aminozuren, die de algen gewoonlijk leveren.
Als het koraal op zichzelf, ‘dus zonder algen', leeft dan wordt het zichtbaar
bleker. D at komt in eerste instantie door het doorschemerende kalkskelet van
het koraal. Als de watertemperatuur gedurende langere tijd verhoogd blijft,
bijvoorbeeld enkele weken, dan sterft het koraal vanwege het gebrek af.
Alleen als de temperatuur na enkele weken daalt, hebben de koralen een overlevingskans.  Dan  vissen  ze  weer  een  voorbijdrijvende  zoöxanthelle  op  en
hiermee is de symbiose tussen algen en koralen weer hersteld.
Koralen zijn gevoelig

Koralen zijn dieren en geen
planten.  Ze  bestaan  voornamelijk  uit  kalk,  terwijl
algen  voor  het  kleurpatroon  zorgen. Volgens wetenschappelijke  ramingen
zouden zich 400.000 soorten, vooral minuscule diertjes,  zich  in  kalkformaties
bevinden. Hiermee zijn koralen, na het tropische regenwoud, het soortenrijkste biotoop op onze planeet.
Koralen bestaan al miljoenen j aren. Ze hebben het vermogen door het afzetten van biogene kalk enorme riffen te bouwen. Het verspreidingsgebied
omvat  190 miljoen kilometer. Dit volume overtreft de massastructuren die
door mensenhanden zijn gebouwd met een veelvoud.
Koralen zijn gecompliceerd en reageren sterk op een gewijzigde omstandigheid, zoals licht en voedselhoeveelheden. Tropische koralen groeien alleen op
de breedtegraden, waar de watertemperatuur gemiddeld 2 3,5  ˚ C bedraagt en
niet b eneden de 20  ˚ C komt.
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Koralen zijn op eencellige algen aangewezen, die door middel van fotosynthese de koralen van aminozuren, suiker en koolhydraten voorzien. Op zijn
beurt biedt het koraal ammonium en fosfaat aan, waardoor de alg kan blijven
leven en groeien.
Massasterfte

In  1998 was de opwarming van de vele zeegebieden zo langdurig, dat er een
massasterfte van koralen ontstond. Voor een deel werd in het Malediven-gebied op een diepte van 30 meter nog een temperatuur van 30  ˚ C gemeten.
De koralen hadden in dit b adkuipklimaat slechts geringe overlevingskansen.
Een grootschalige verbleking van koraalriffen was het gevolg. Geen gebied
van de tropische zeeën werd volledig gevrijwaard. Biologen en milieubeschermers waren in gelijke mate ontsteld. Naast de koraalriffen ontwikkelden ook
de algen zich massaal. De eens zo bont gekleurde riffen werden door een
groen tapijt b edekt.
Algeneters

Hierdoor ontstond een voedselaanbod  voor  veel  algenetende
zeebewoners,  die  zich bliksemsnel vermeerderden.  Een  voorbeeld  is  de  blauwe  roodtandtrekkersvis.  Er  gaan  ook  geruchten  over  een toename van
Odonus ni ger of de r oodta n dtr ek-

ker svi s.

manta's de ronde. Het aantal papegaaivissen die zich met koralen voeden is
daarentegen duidelijk afgenomen. Andere vissoorten die het rifalleen maar
als onderkomen en schuilplaats gebruiken zijn minder aangetroffen. Maar alle
dieren zijn indirect van koralen afhankelijk. Zo heeft het coralbleaching een
verschuiving van soortdichtheid en samenstelling veroorzaakt. Gevoelige en
gespecialiseerde soorten komen steeds zeldzamer voor. Terwijl de minder gespecialiseerde dieren schitterend gedijen.
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Herstel

Menigeen  zal  op  het  idee  komen  dat  koralen  aan  stijgende  temperaturen
kunnen wennen. D at is in principe mogelijk, maar het hiervoor noodzakelijke
tijdbestek omvat miljoenen j aren. Het goede nieuws is dat veel koralen zich
weer  herstellen.  Bovendien
zijn  er  pioniersoorten,  die  er
in gespecialiseerd zijn de vrijkomende oppervlakten te koloniseren.  Deze  groeien  betrekkelijk snel.
Voorbeelden hiervan zijn kattenpoot-  alsmede  gewei-  en
potloodkoraal.  Maar  langzaam  groeiende  koralen  als
hersenkoraal  hebben  slechts
geringe  uitbreidingskansen. Styl ophora pistill ata p ur per ( katt en pootkor aal )
Toch  zijn  kleine  positieve
aangroeisels in de vorm van steenkoralen aanwezig. Maar dit vergt tijd, want
deze exemplaren groeien slechts zo'n twee centimeter p er j aar.
Dit op zijn b eurt toont aan dat een koraalverbleking zoals deze thans plaats
vindt, in de afgelopen eeuwen niet heeft plaats gevonden. Het voor een deel
vijfmeter grote tafelkoraal heeft zo'n drie eeuwen nodig om hun imposante
omvang te verkrijgen.
Maar ook de positie van het rifmoet in aanmerking worden genomen.
De riffen, die tot aan het wateroppervlak reiken, zijn niet alleen het ergste
aangetast, maar regenereren ook het langzaamst. Buiten rifgebieden die goed
met vers water worden overspoeld, zijn minder aangetast. Hier groeien de koralen  vanwege  de  veel  betere  omstandigheden  ook  weer  veel  sneller  aan.
Overal waar nog harde, zachte en lederkoralen hebben overleefd, zijn de oude
kleur en structuur weer teruggekeerd.
In de gebieden waar alle koralen zijn afgestorven, is het beeld echter aanzienlijk gewijzigd. O ok hier herstelt het rifzich weliswaar, maar het keert niet naar
de grote verscheidenheid, die er voor El Niño b estond, terug. koraalklimmers
gedijen prima op zo'n afgestorven rif. Maar ofdit nu zo gezond is?
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Herkolonisatie is dus mogelijk. Maar hoe groot zijn de kansen hierop? In gebieden waar de riffen intact waren, verloopt het proces langzaam maar tamelijk probleemloos. Hier wordt  de kolonisatie van korstvormige  organismen
zoals sponsen, kokerwormen en kalkalgen waargenomen.
Hierdoor wordt het rifmet kalk verstevigd en is het niet alleen tegen erosie
beschermd, maar biedt de koraallarven het van belang zijnde harde substraat
om opnieuw te koloniseren.
Moeilijker is dit bij riffen die door omstandigheden van buitenafaan sterke
belastingen,  bijvoorbeeld  door  afvalstoffen  of sediment,  zijn  blootgesteld.
Hierdoor groeien draadalgen in groten getale, waardoor kolonisatie van korstvormige organismen op de koralen wordt tegengegaan. De oude koraalskeletten vallen onder de algenmassa uiteen.
Op dergelijke plaatsen is herkolonisatie onmogelijk. Geleerden gaan er van uit
dat 70 % van de koraalriffen in 2050 zullen zijn verdwenen. Niet alleen door
El Niño, maar ook door de opwarming van de aarde, ankerende schepen en
algemene milieuvervuiling. Ofde riffen weer helemaal herstellen ofdat ze volledig zullen verdwijnen, is mede afhankelijk van de hele mensheid.
De mens als koraalkiller

Van de Andaman Eilanden tot aan Yucatan en de C ayman Eilanden tot aan
de kust van Tanzania zijn er over de hele wereld meer dan 30 gebieden die
door koraalverbleking zijn getroffen. In  1998 hielden geleerden met een wereldwijd verlies van  1 1 % rekening. Voor december 2000 werd een terugval
van 27 % geschat. D e Indische oceaan is het ergste getroffen: hier houden geleerden rekening met een afstervingshoeveelheid van  34 % van het koraal.
Zwaar getroffen is ook het Groot Barrièrerifbij Australië. Het grootste koraalrifter wereld is ongeveer  18 miljoen j aar geleden ontstaan. Er bevinden
zich daar 300 koraalsoorten, maar intussen is bijna 60 % van de koralen aan
het verbleken. De experts vrezen een massale sterfte van de kalkformaties,
wat een exodus van 4.000 schaaldieren en  1.500 vissoorten tot gevolg zou
hebben. Na een studie is milieuorganisatie Greenpeace b evreesd dat tegen het
jaar 2100 de koralen in de meeste gebieden zullen zijn verdwenen. Experts
hebben de koralenwereld lange tijd als slechts lokaal bedreigd gezien.
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Diamantvissers,  overbevissing,  afwatering,  souvenirverzamelaars,  alsmede
onvoorzichtige duikers hebben, behalve stormen en sterke getijdenstromingen, als een b edreiging voor de koralen gegolden. Maar sinds El Niño staan
wereldwijde klimaatveranderingen b ovenaan de gevarenagenda van koralen.
Hierbij wordt opwarming van de aarde door talrijke geleerden als een kardinaalprobleem beschouwd. Experts zoals Terry Done, geleerde aan het gememoreerde Australian Institute ofMarine S cience (AIMS), spreken van een
direct verband tussen de opwarming van de aarde en broeikasgassen.
Voor deze schadelijke stoffen zoals kooldioxide (CO 2), zijn vooral de hooggeïndustrialiseerde westelijke landen door de verbranding van steenkool, olie
en gas verantwoordelijk. D oor deze C O 2 wordt het zeewater ook zuurder, wat
nadelig is voor het koraal.
Uit: Maandblad Duiken en Hugo Aqua Nieuws.
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La mpropeltis getulus splendida*
Woestijnkoningsslang / kettingslang
Auteur onbekend
Met dank overgenomen uit Emagazine Vlaamse Terrariumvereniging
Populaire naam: Duitse naam: Kettennatter
Engelse

naam: D esert kingsnake
Plaats in het dierenrijk: Klasse: Reptilia

Onderklasse:

Lepidosauria

Orde:Squamata

(hagedissen / slangen)

Suborde: Serpentes (slangen)

Infraorde:

Caenophidia

Familie:


(ringslangachtigen)

Onderfamilie:


Lengte: Tot ca 150 cm.
co lub r idae

c o lub r i na e

Herkomst: Ten oosten van de Rocky mountains in Noord-Amerika.
Terrariumtype: Deze dieren vragen een rotsterrarium. Naast veel grondoppervlak (zand) moeten ze ook klimgelegenheid hebben in de vorm van stenen
en stronken. D aarbij moet er goed op worden gelet dat deze goed vast liggen
en niet kunnen kantelen ofvallen! De klimmogelijkheden moeten ook een
zonplaats kunnen bieden.
In het algemeen moet het terrarium droog worden gehouden.
Temperatuur: 2 5 – 3 5 ˚ C. ( dagtemperatuur) 15 – 2 0 ˚ C. (nachttemperatuur).
Voedsel: Dit dier eet levende warmbloedige dieren: muizen, ratten, hamsters,
cavia's, gerbils ofkleine (loop-)vogels kunnen worden aangeboden. D aarnaast
allerlei amfibieën en reptielen. Calcium ofvitamines hoeven bij deze prooidieren niet te worden bijgevoerd, b ehalve als bepaalde ziekten worden geconstateerd. D e grootte van het prooidier: 1 1/2 keer de bekbreedte.
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Water: De dieren vragen een grote waterbak, ook om daarin te kunnen baden. D agelijks moet het water worden ververst. Gebruik altijd lauw water. Eén
keer per week kan aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.
Voortplanting: De dieren zijn eierleggend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 6 tot 25 stuks.
Overige opmerkingen: Vooral in de schemering en 's nachts actief. Staat b ekend als verdelger van gifslangen. Om de dieren tot voortplanting te brengen
moeten ze voorafgedurende een periode van ca. 8 weken op een temperatuur
tussen 10 en 15  ˚ C worden gehouden met dagelijks een kortere lichtperiode.
NVDR Aquatr opi ca

Wor dt t egen woor di g al s een vol waar di ge s oort besc h ou wd, La mpropeltis splendi da
( Bai r d & Gi r ar d 1 853) .
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Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
De dierenwereld kent een h eleboel reuzen, denk m aar aan de A
 frikaanse olifant, de blauwe vinvis, de walvishaai, de netpython en de Chinese reuzensalamander. Maar er zijn o ok enkele gewervelde dieren die door h un n ietigheid
bijna n iet opvallen.

Laten we nu eens kijken naar die dwergen, te beginnen met de allerkleinste
van de gewervelde dieren.
Kleinste gewervelde ter wereld

Het kleinste gewervelde dier is een kikker uit het geslacht Paedophryne

. Uit de
geslachtsnaam  kan  men  al  afleiden  dat  het  hier  om  kleine  kikkers  gaat.
Paedophryne is afgeleid van het oud Grieks, paedos = kind en phryne = kikker. 
Alle zeven gekende Paedophryne -soorten hebben een lengte die ergens ligt
tussen de 7 en 1 1,3 mm en ze komen alle voor in Papoea-Nieuw-Guinea.
De  kleinste  van  de  zeven, Paedophryne  amauensis  heeft  een  gemiddelde
lengte  van  7,7  mm  en  werd  pas  in
2009 per toeval ontdekt. Tijdens een
nachtelijke excursie in het regenwoud
in de omgeving van het dorpje Amau
hoorden  de  wetenschappers  Austin
en Rittmeyer een schril krekelachtig
geluid. Verschillende pogingen om de
lawaaimaker te vinden liepen op een
sisser af. Ten einde raad beslisten ze
dan  maar  om  een  hoop  afgevallen
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bladeren  te  verzamelen.  Terug  in  het  kamp  bekeken  ze  de  zak  bladeren
grondig  en tot  hun verbazing  sprong  er  plots  een  onooglijk  kikkertje van
tussen de bladeren. Het heeft dan nog tot 2012 geduurd voordat deze miniatuurkikker een wetenschappelijke naam kreeg.
Naar het schijnt kan P. amauensis met één sprong tot 30 maal zijn lichaamslengte overbruggen. Stel j e voor dat een mens zoiets kan doen!
Mike Powell is met 8,95 m de wereldrecordhouder verspringen. Volgens Wikipedia meet hij 1,88 m . Hij zou dus 1,88 x 3 0 = 56,4 m moeten springen om
de springkracht van P. amauensis te evenaren.
IUCN: NE (Not evaluated, niet geëvalueerd).
 K leinste reptiel
Algemeen  wordt  aangenomen  dat  Sphaerodactylus  ariasae  of de  Jaragua
dwerggekko het kleinste reptiel ter wereld is. Zijn lengte (SVL ofstaart tot
cloaca) varieert tussen de 1,4 en 1,8 cm (gemiddeld 1,6 cm) met een gemiddeld gewicht van 0,13 g .
S. ariasae werd p as in 2001 b eschreven. Het diertje is alleen gekend van Isla

Beata en het nabijgelegen uiterste zuidelijk punt, Cabo Beata van het Barahona schiereiland, D ominicaanse Republiek. (Jaragua National Park).
In de natuur is de Jarahua dwerggekko te vinden tussen het bladafval van
droge b ossen.

Deze gekko werd vernoemd
naar  Yvonne  Arias  die  al
jaren bevriend is met de auteurs en zich mateloos inzet
voor de conservatie van het
Jaragua  National  Park.  “Jaragua”  was  een  naam  gebruikt  door  de  oorspronkelijke  Amerindianen  om  een
groot gebied gelegen in zui-

juli/augustus 2018

 16

Aquatropica

Voor u gelezen
delijk en westelijk Hispaniola aan te duiden. Hispaniola is een eiland in de
Caribische Zee en omvat de D ominicaanse Republiek en Haïti.
Nog eens meegeven dat, alhoewel het areaal slechts 86 km2 groot is, de Jaragua  dwerggekko  door  IUCN  als  “niet bedreigd”  (Least  concern)  aangegeven wordt.
Een andere Sphaerodactylus

-soort S.
 p arthenoprion heeft gelijkaardige afmetingen. D eze soort meet gemiddeld 1,8 cm ( SVL). 
In  2012 werd er een kameleon beschreven  die qua afmetingen de Jaragua
dwerggekko evenaart. Brookesia

m icra heeft een maximale SVL van  1,9 cm.
De maximale SVL van S. a riasae b edraagt 1,8 cm. Als j e dus alleen maar met
deze waarden rekening houdt, dan is S. a riasae inderdaad het kleinste reptiel.
Een totaal ander verhaal wordt het echter als j e de totale lengte (TL), dus van
kop tot staart b ekijkt.
De Jaragua dwerggekko heeft een TL van 3,3 cm waarbij B.
 m icra door zijn
relatieve korte staart slechts 2,9 cm haalt.
Het is dus maar hoe j e het b ekijkt wie de kampioen wordt.
Brookesia m icra is enkel gekend van twee plaatsen op het eiland Nosy Hara,

Madagaskar. Gedurende de dag is deze minikameleon terug te vinden op de
bodem  tussen  geërodeerde  kalksteenkeien  en  bladafval.  Gedurende  de  nacht  zoekt  B.  micra
een rustplaats  op  de takken van
zeer  lage  vegetatie  (5  –  10  cm
boven de grond). 
IUCN: NT (near threatened, gevoelig)
 K leinste slang
's Werelds kleinste slang is amper dikker dan een spaghettisliert en meet 10,4
cm. D eze blinde draadwormslang (familie: 
, onderfamilie:
) werd in 2006 door Hedges als Leptotyphlops

carlae beschreven.
l e p t o ty p h l o pidae

e pi c ti na e
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In 2009 werd L.
 carlae , samen met L.
 breuili en L.
 bilineatum overgeplaatst
naar het geslacht Tetracheilostoma .
Tetracheilostoma carlae is alleen gekend van twee plaatsen op B arbados (Bovenwindse Eilanden van de Kleine Antillen). 
De slang werd genoemd naar de vrouw van de auteur, Carla Ann Hass.
IUCN: CR (Critically Endangered, ernstig b edreigd).
Volgens Hedges heeft T. carlae een bosachtig habitat nodig om te overleven.
Bijna alle bossen op B arbados zijn echter verdwenen en wat ervan overschiet
is meestal niet groter dan een p aar vierkante kilometer en is meestal niet b eschermd.
Kleinste vis

Paedocypris  progenetica  (familie: 
,  onderfamilie: 
)
werd  in  2006  door  Kottelat,  Britz,  Tan  &
Witte  voor  het  eerst  beschreven.  Deze  vis
heeft zijn leefgebied in de veenmoerasbossen
van  Sumatra, waar hij te vinden is in traag
stromende,  zeer  zure  waters.  Het  vrouwtje
wordt maximaal 7,9 mm groot, het mannetje
is met zijn 10,3 mm iets groter. Voor velen is
dit de kleinste vis ter wereld. 
cyp r i-

n idae

pa e d o c y p r id i na e

Kleinste zoogdier

Om te eindigen wil ik het nog hebben over de zoogdieren. Het kleinste zoogdier is een varkensvleermuisoort, Craseonycteris thonglongyai .
Kitti's varkensneusvleermuis, Thaise varkensneusvleermuis ofhommelvleermuis is de kleinste vleermuizensoort en naar alle waarschijnlijkheid bovendien ook het kleinste zoogdier ter wereld.
De hommelvleermuis heeft zowat de afmetingen van een forse hommel (vandaar de populaire naam). D e afmeting van het hoofd en lichaam varieert van
29 tot 33 mm. D e lengte van de voorarmen ligt tussen de 22 en 26 mm. Volwassen diertjes wegen tussen de 1,7 en 2 g .
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Uit een studie gedaan in 2009 (Puechmaille et al.) blijkt dat deze vleermuis  voorkomt  in  de  Thaise  provincie Kanchanaburi langs de Kwae
Noi  rivier  van  Kanchanaburi  stad
tot  de  Vajiralongkorn  dam  (voorheen gekend als Khao Laem dam).
In Myanmar is de hommelvleermuis
momenteel  enkel  te  vinden  in  8
kalksteengrotten in de staten Mon en Kayin. Maar de onderzoekers nemen
aan dat er nog meer vindplaatsen moeten zijn, maar wegens de onveiligheid
hebben ze de kans niet gekregen om verder onderzoek te voeren.
 K leinste aap
De dwergzijdeaap ofdwergoeistiti (Cebuella p ygmaea ) heeft een gemiddelde
lengte van 13,6 cm zonder staart. D e staart meet ongeveer 2 0 cm. Zijn gemiddeld gewicht bedraagt 1 19 g .
De  dwergzijdeaap  heeft  een
wijdverspreid  leefgebied:  hij
wordt  gevonden  in  Peru,
Ecuador,  Colombia,  Bolivië
en Brazilië.
De  dwergzijdeaap  bestaat  in
feite uit twee ondersoorten: de
westelijke  Cebuella  pygmaea
pygmaea en de oostelijke C. p .
niveiventris . 
De ondersoorten worden van
elkaar  gescheiden  door  natuurlijke  grenzen,  zoals  grote
stromen.
C. p. pygmaea komt voor in de Braziliaanse staat Amazonas, zuidelijk C olombia, noordelijke B olivië, het noordoosten van Ecuador en oostelijk Peru. Hun
leefgebied is b egrensd door de Rio Solimões en Rio C aquetá
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C. p. niveiventris wordt gevonden in oostelijk Peru en in de Brazilaanse staat

Amazonas ten zuiden van de Rio Solimões en ten noorden van de Rio Purus. Het
leefgebied reikt tot aan de Rio Madeira en is begrensd door het Andesgebergte.
Hun voedsel b estaat meestal uit gom en sap van b omen maar ook uit kleine
hagedissoorten, fruit, bloemen en zelfs spinnen.
Om het sap uit de bomen te halen b ezitten ze langwerpige ondersnijtanden,
waardoor ze bijna een perfect rond gat kunnen maken in de boom.

CITES: appendix II
IUCN: LC (Least C oncern, niet b edreigd)

En we eindigen met de kleinste muis,
Suncus  etruscus  of de  wimperspitsmuis.  Deze  spitsmuis  wordt  hooguit
5,2 cm zonder staart. Met staart komt
er maximum nog 3,2 cm bij. Zelfs de
dikste S. e truscus weegt niet meer dan
3 g. Ze zijn zo licht dat de klassieke
muizenvallen niet werken.

De wimperspitsmuis kent een zeer groot verspreidingsgebied, gaande van het
Middellands Zeegebied tot het Midden-Oosten en zelfs Azië.
De wimperspitsmuis  heeft  een buitengewoon vlug  metabolisme.  Daardoor
moeten ze tot tweemaal hun lichaamsgewicht per dag verorberen. Ze eten
meestal insecten, larven, kleine aardwormen tot zelfs het j ongbroed van amfibieën, hagedissen en zoogdieren.
Suncus e truscus heeft nog een ander record op zijn naam staan, namelijk dat

van het hoogste aantal hartslagen per minuut. In rust hebben ze gemiddeld
een hartslag van 835 tikken per minuut. De hoogste waargenomen hartslag
was 1.51 1 slagen per minuut.
Een rustende muis verbruikt bij een temperatuur van 22 ˚ C zo'n 2 67 ml zuurstofper kilogram lichaamsgewicht per minuut. D at is ongeveer 67 maal hoger
dan bij een rustende mens.
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NT: n ear t hr eaten ed of gevoel i g
E en or ga ni s me kri j gt h et stat us " gevoel i g" al s h et get oetst ge weest i s tegen over de
n or men maar mo menteel ni et i n aa n mer ki ng ko mt o m al s " Er nsti g bedr ei gd ( CR)",
" Bedr ei gd ( E N)" of al s " K wets baar ( VU)" gecatal ogeer d t e ku n n en wor den, maar waarsc hi j nl i j k i n de na bi j e t oeko mst i n aa n mer ki ng zal ko men o m i n z o' n cat egori e gepl aatst te wor den.
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t h e worl d' s s mal l est vertebr at e. Pr oceedi ngs of t h e Royal Soci ety of E di n b ur gh
Secti on B ( Bi ol ogy) 273: 895- 899
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S. S., S we, K. M., Mi e Mi e, K. & Bates, P.J.J. 2006 Conser vati on of t h e worl d' s
s mal l est ma m mal , t h e b u mbl e- bee bat Cr aseonycteri s t h on gl ongyai , i n Mya n mar.
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Ri tt meyer, E. N., Alli son, A., Gr ü ndl er, M. C., Tho mpson, D. K. & Austi n, C. C.
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Hoe vullen we onze filterpot?
Voor u gelezen, bron: A.V. Zilverhaai, B eringen

Filtermassa h eeft v erschillende functies.

A an d e e ne k ant h ouden z e v uildeeltjes
en z wevende s toffen a ls e en z eerfi jne z eefvast, a an d e a nder k ant z orgen z e o ok
voor de biologische behandeling van h et water. D
 aarom onderscheidt m en verschillende basistypen filtermateriaal, namelijk de mechanische, biologische,
adsorptieve en de chemische filtermassa.


Mechanische filtermassa

Mechanisch filtermateriaal werkt praktisch als een koffiefilter, het houdt alleen vaste deeltjes tegen. Daarom wordt het in principe, afhankelijk van de
structuur, als groffilter bij de waterinloop van het filter gezet en als fijnmazige filterwatten in een dunne laag bovenin als laatste filtermiddel geplaatst.
Alle vuildeeltjes worden zodoende effectiefuit het water verwijderd. Om bij
het voorbeeld van het koffiefilter te blijven, zij houdt vaste  deeltjes tegen,
maar laat aromastoffen p asseren. Een mechanisch filtersysteem is daarom op
den duur wat minder effectief.
Biologische filtermassa

Biologische filtratie berust op de natuurlijke afbraak van schadelijke stoffen
door  specifieke  bacteriën  die  overal  aanwezig  zijn.  Door  deze  bacteriën
worden eiwitstoffen en hun afbraakproducten trapsgewijs via ammonium of
ammoniak en nitriet in het relatiefniet giftige nitraat omgezet. Ofer ammonium ofammoniak ontstaat bij dit afbraakproces is afhankelijk van de pH
van het water. Ammoniak en nitriet zijn giftig voor de vissen. Om dit proces
snel en effectiefte beïnvloeden, heeft men filtermateriaal nodig dat de vestiging van b acteriënculturen b evordert.
De biologische werking komt na circa 2-3 weken op gang.
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Bij vervanging van het filtermateriaal is het daarom
verstandig  slechts een derde deel te vernieuwen en
het  overgebleven  deel  van  de  watten  uitgespoeld
terug in het filter te plaatsen om zo een snelle biologische  werking  te  krijgen.  Een  poreus  materiaal,
zoals biopijpjes, biedt de ideale aanhechtingsmogelijkheid voor bacteriënkoloniën en zorgt zo voor een
snelle  afbraak  van  schadelijke  stoffen.  Hetzelfde
geldt voor kleine brokjes lavasteen ofiets soortgelijks
met een ruw oppervlak. De pijpjes ofde brokjes steen
moeten niet ververst ofuitgespoeld worden maar direct terug in het filter worden geplaatst. Alleen als de
pijpjes  het  doorstromen  van  het  filter  voorkomen,
deze licht uitspoelen, echter nooit uitkoken!
Adsorptieve filtermassa

Adsorptieve filtermassa zijn  speciaal behandelde koolmaterialen, die in de
handel  bekend  zijn  onder  de  naam  actief filterkool.  Men  spreekt  van
‘eadsorptie'findien opgeloste stoffen zich vastzetten op het oppervlak van de
vaste lichamen van het kool. Vele voor onze vissen schadelijke substanties
zijn van  chemische herkomst, zoals  chloor uit leidingwater,  alkalische restanten van reinigingsmiddelen ofopgeloste overblijfselen van medicamenten.
Actiefkool in het filter zorgt er voor dat in een zeer korte tijd ( 6 tot 8 dagen)
dergelijke stoffen uit het water worden verwijderd. Koolfilters zet met slechts
korte tijd op de bak, bijvoorbeeld bij opnieuw inrichten van een bak om het
leidingwater te zuiveren en na het gebruik van medicamenten.
Chemische filtermassa

Het welbekende turfis een veel gebruikte chemische filtermassa. Als filterturf
in plaats van turfvezels worden gebruikt, wordt troebel water voorkomen. D e
troebel makende deeltjes worden aan het turfmateriaal onttrokken, zonder de
natuurlijke werking ervan te b eïnvloeden. Zoals bij alle toevoegingen, moet de
veranderde waterkwaliteit  regelmatig worden  gecontroleerd.  Turffiltratie  is
aan te bevelen bij zachtwatervissen die bij een lage zuurgraad leven, zoals bij-
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Phenacogra mmus i nterruptus

voorbeeld de C ongolese karperzalmen (Phenacogrammus interruptus ), neons
(Paracheirodon innesi ) ofde discus (Symphysodon -soorten).
De toepassing ervan is evenwel slechts werkelijk zinvol tot een gemiddeld carbonaathardheid van ca.  8, daar anders zeer grote hoeveelheden turfnodig
zijn. Bij een gemiddeld carbonaathardheid ( 7 tot 8 ) rekent men ca. 1 liter turf
op 100 liter water voor een gebruiksduur van maximaal 3-4 weken. Wel moet
worden gelet op de doorstroomsnelheid, daar deze, zeker bij het gebruik van
turfvezel, zeer snel terugloopt.
Filtratie in lagen

We kunnen de verschillende filtermaterialen natuurlijk op verschillende manier in onze filters plaatsen. We kunnen dan denken aan de volgorde en aan
welke materialen we samen ofjuist niet samen moeten gebruiken om tot een
bepaald resultaat te komen. Het grote filterkussen ofde grove soorten filterwatten zijn zeer goed als primair filtersubstraat te gebruiken (laag 1 ). D ankzij
zijn goede doorlaat houdt hij alleen de grote delen zwerfvuil tegen zodat we
daar geen last meer van hebben.
Als we meteen met fijne watten van start gaan, b estaat de kans dat het filter
verstopt raakt, omdat meteen al het vuil tegen wordt gehouden in een paar
cm. Als men de pot dan opent, zullen de b ovenste watten nog wit zijn en weer
klaar voor gebruik.
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Als  tweede  filterlaag  worden  vaak  de  pijpjes  aangeraden.  Het  is  voor  de
pijpjes van b elang dat deze nog wel met zwerfvuil in aanraking komen. D e micro-organismen die in deze pijpjes leven zullen dat zeer op prijs stellen. Het
heeft dus weinig zin om de pijpjes als laatste in de filterpot te plaatsen. Om te
voorkomen dat de pijpjes met het verversen van de p omp alle kanten opvliegen, is het gemakkelijker om de pijpjes in speciaal hiervoor bestemde filterzakken te doen. Men kan ook een nylonkous gebruiken.
Als men filterkool ofturfwenst te gebruiken, dan kan deze het beste in de
derde laag van de pomp worden verwerkt. De filterkool en de turfdienen
echter wel goed gescheiden te worden gehouden, want kool maakt de turfonbruikbaar.
Ook voor de turf- en de kooldeeltjes is het handig een nylonkous te gebruiken.
Het merendeel van de tijd zal het niet nodig zijn om over kool ofover turfte
filteren. Het is dan verstandig de ruimte deels met watten en deels met meer
pijpjes op te vullen. Als tijdelijk over kool ofover turfgefilterd moet worden,
dan is het verstandig de pijpjes uit deze ruimte tijdelijk in de b ak ofkweekbak
te leggen. D e micro-organismen gaan op die manier niet verloren en kunnen
na gebruik van kool ofturfdirect weer in de p ot worden geplaatst.
Als laatste laag kunnen we de welbekende fijne filterwatten gebruiken. D eze
halen zelfs het kleinste deeltje zweefvuil uit het aquarium. Indien gewenst kan
met een laagje filterwatten, een scheiding tussen biologisch filtermateriaal en
de andere materialen worden gemaakt.
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Cryptocoryne lingua Engler (1879)
Piet van Wijngaarden
Van de op Borneo voorkomende Cryptocorynes – thans ongeveer zo'n dertien bekende soorten – zal men de meeste vrijwel nooit in een aquarium aantreffen. Tot deze soorten b ehoort ook Cryptocoryne

lingua . Als men de plant
dan ook in een aquarium aantreft (zo nu en dan wordt ze in de handel aangeboden), dan is het meestal bij een liefhebber, die het wel een mooi plantje
vond, (nog) niet wetend, hoe lastig het is deze mooie Cryptocoryne te houden. Na korte tijd is de plant meestal weer verdwenen.
Een van de b elangrijkste factoren voor een succesvolle kweek lijkt het b odemsubstraat te zijn.
Verspreiding en ecologie
Cryptocoryne l ingua groeit op een modderige, leemachtige b odem in het zoet-

watergetijdengebied  van  Zuidwest-Sarawak.  De  planten  groeien  zodenvormend op sterk b eschaduwde plaatsen langs rivieroevers aan de rand van het
regenwoud  (Schulze  1971 ). Horst  ( 1982)  stelde  op  een groeiplaats  de volgende gegevens vast: - luchttemperatuur: 32  ˚ C
- watertemperatuur: 27  ˚ C
- totale hardheid: 1,8  ˚ DH
- carbonaathardheid: 1,3  ˚ DH
- geleidingsvermogen:m 32 S/cm
- Fe (ijzer): 1,5 mg/l
Zo'n zoetwatergetij dengebied ontstaat doordat de afvoer van het zoete rivierwater
in zee wordt beïnvloed door de getij den. Bij hoogwater kan het zoete water niet
weg en kan het water in de rivier wel meer dan een meter worden opgestuwd en
dat tweemaal daags in het ritme van eb en vloed. In ons land kenden we ook een
vergelijkbaar biotoop, namelijk de Biesbosch van voor de Deltawerken.
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In hetzelfde gebied komen ook Cryptocoryne ciliata en C. ferruginea
voor als

typische zoetwatergetijdenbewoners (Jacobsen  1980). Ook van andere Cryptocoryne -soorten is b ekend dat ze tot in het zoetwatergetijdengebied voorkomen: Cryptocoryne f usca , C. pallidinervia (beide van Borneo) en Cryptocoryne p ontederiifolia en C. m oehlmannii van Sumatra.
Cultuur

Zoals vermeld in de inleiding stelt Cryptocoryne  lingua  bijzondere  eisen  aan  haar
verzorging.  In  het  aquarium  submers  gehouden is de soort op de lange duur niet
goed  houdbaar  (Van  der  Vlucht  1969,
Crusio  1979).  Ook  in  emerse  cultuur
(boven  water)  is  de  verzorging  verre  van
eenvoudig.  Ruim  vijf jaar  kweek  ik  de
planten  nu  al.  Ik  ben  begonnen  met  een
potmengsel  van  zand  gemengd  met  ca
10 % klei en 15 % turfgranulaat. D e potten
met Cryptocoryne

l ingua stonden in een b ak met een p aar cm water. D e groei
was met afwisselende resultaten redelijk te noemen, alleen kreeg ik nimmer
een bloeiwijze te zien.
Thans houd ik ze in roodstenen potten (binnendoorsnede boven 10 cm), die
gevuld worden met een laag zand van 3 à 3,5 cm, vermengd met  10 à  15 %
poederklei, tot aan de rand van de pot afgedekt met een laag van puur verteerde b eukenbladaarde. D e p otten staan in een kamerkasje in een laag water
van ca 3 cm. De resultaten zijn nu erg goed. De planten vermeerderen zich
uitstekend en bloeiden reeds viermaal, terwijl in de bak getijdenwerking niet
wordt nagebootst. Nu durfik niet te zeggen, dat het succes per se aan het b eukenblad ligt, wel is het zo, dat veel van mijn Cryptocorynes op dat bodemmengsel prachtig groeien (uitgezonderd de meeste soorten van Sri Lanka) en
regelmatig bloeien.
Volgens Kasselmann ( 1998) bloeit Cryptocoryne

l ingua regelmatig, maar bij mij
is dat hoogstens een- oftweemaal per j aar het geval. Mogelijk is hiervoor een
aantal  oorzaken  aan te wijzen, zoals  substraat, luchtvochtigheid, temperatuur,
licht e.d. Misschien werd Kasselmanns materiaal ook wel in een kas gekweekt.
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De temperatuur wordt op ca 25  ˚ C gehouden door verwarmd water door de
kweekbakken rond te p ompen. D eze b akken krijgen vrij veel daglicht, dat dagelijks gedurende een paar uur wordt aangevuld met tl-verlichting.
 B eschrijving
Gebaseerd op de door mij gekweekte planten:
Cryptocoryne lingua vormt  een rechtop  staande,  ongeveer tot  1 1  cm hoge
rozet met 4 tot 5 bladeren. D e bladschijfen -steel zijn tamelijk dik en vlezig
(als het ware wat succulent). De eivormige bladschijfis 3 - 5 cm lang en 2 3,5 cm breed. D e bladtop is spits tot stomp, de bladvoet afgerond. D eze gaat
geleidelijk over in de bladsteel. De kleur van het blad is egaal lichtgroen; de
bladnerven zijn niet ofnauwelijks waarneembaar; alleen ziet men bij een b epaalde lichtval een donkere schaduwtekening langs de nerven. Het bladoppervlak is glad, de bladrand strak en niet gegolfd. De bladsteel is breed, aan de
basis met een grote, brede bladschede. Aan de binnenzijde is de bladsteel
vlak tot enigszins hol, de rugzijde is rond.
De spatha varieert in lengte van 8 tot 1 1 cm. D e ketel is ongeveer 1 cm hoog.
De buis vernauwt zich boven de ketel enigszins, halverwege wordt zij naar
boven toe weer wijder; zij is tamelijk sterk gedraaid en vertoont fijne roodbruine streepjes op een wittige ondergrond. D e keel is wijd open en stulpt aan
de randen iets over de buis heen. D e grondkleur van de keel is geel (neigend
naar oranje) en zij is b ezaaid met purperen stippen.
Halverwege  de  vlag  verdichten  de  stippen  zich  tot  een  egaal  purperrood,
waardoor er een strakke afscheiding in kleur ontstaat. De vlag is 3,5 - 5,5 cm
lang en versmalt zich na de keel spoedig tot een dunne staart, die aan de binnenzijde purper van kleur is en ca driekwart van de lengte van de vlag inneemt.
Een paar dagen na het openen van de bloeiwijze buigt de staart naar voren.
C. lingua lijkt in habitus en structuur veel op C. versteegii uit Nieuw-Guinea.
Beide  soorten  zijn  ook  in  niet  bloeiende  toestand  gemakkelijk  te  onderscheiden aan de bladvoet. D eze gaat bij de eerste geleidelijk over in de bladsteel, terwijl de bladvoet van C. versteegii duidelijk hartvormig is.
Laatstgenoemde soort werd in de j aren vijftig en zestig regelmatig gehouden,
maar is thans uitermate zeldzaam in cultuur.
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Zoet water

Melanotaenia trifasciata of
driestrepenregenboogvis
Auteur: D avid Sobry
Met dank overgenomen uit informatieblad
Moerbeekse Aquarium Vereniging

De Melanotaenia

trifasciata ofdriestrepenregenboogvis, is ontegensprekelijk
één van de mooiste regenboogvissen die er zijn. Eigenlijk zijn alle regenboogvissen mooi, maar het kleurenpallet van Melanotaenia trifasciata is ronduit
niet te evenaren. De Nederlandse naam regenboogvis verwijst naar de vele
kleuren in een regenboog, die terug te vinden zijn bij deze vissen.
Afhankelijk van de plaats van herkomst, heeft iedere Melanotaenia trifasciata zijn
eigen kleurenpatroon. Daarom voegt men telkens de plaats van herkomst toe aan
de naam en zo krijgt iedere Melanotaenia

trifasciata afhankelijk van de rivier of
kreek waarin hij voorkomt en zijn specifieke kleurenpatroon, een eigen naam.
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Op de foto op p . 31 zien wij een Melanotaenia

trifaciata , die voorkomt in de
Wonga kreek. Men noemt hem aldus Melanotaenia

trifasciata Wonga kreek.
Zo onderscheidt men ongeveer 30 verschillende trifasciata's, die voorkomen
in de rivieren en kreken van de Northern Territory en Queensland.
De Melanotaenia

trifasciata wordt normaal gehouden op een pH-waarde van
6,5 – 7, maar is nog gevonden in water met een pH-waarde van 5,3 tot 8,1.
De normale watertemperatuur, b edraagt 25 – 26  ˚ C, ook hier zijn er andere
waarden genoteerd, tussen de 19,6 en de 29,8  ˚ C.
De totale hardheid, bij regenboogvissen, is niet zo van belang. Er worden metingen gedaan van uiterst zacht water tot hard water.
Aan deze waarden te zien is het echt wel niet heel moeilijk, om deze vissen in
uw aquarium te houden. Wel is belangrijk dat deze waarden constant blijven.
Het water in het aquarium moet zeer zuurstofrijk zijn. Men kan dit b ereiken
door een optimaal fotosyntheseproces en veel planten, door een goede waterstroming via een luchtsteentje ofeen circulatiepomp. Wekelijkse waterverversing wordt zeer op prijs gesteld. Ik persoonlijk ververs wekelijks 1/3 van water
(50 % regenwater - 50% leidingwater).
Wat het voedsel b etreft, regenboogvissen zijn niet alleen veelvraten, maar ook
alleseters. Toch beperk ik droogvoer tot hooguit 2 dagen per week. De rest
van de week geefik diepvriesvoer. O .a. artemia, mysis, zwarte, rode, en witte
muggenlarven. Wat fijngesneden sla ofspinazie, worden eveneens gretig naar
binnen gespeeld. Let wel! 1 à 2 dagen vasten p er week is zeker niet verkeerd.
Voor de kweek neemt u een aquarium van 1 meter met vers water, 3 mannetjes en 2 vrouwtjes, wat j avamos offijnbladige beplanting ofnog beter een
mops uit kunstmatige wol, waarvan de draden tot op de b odem reiken.
De temperatuur van de kweekbak mag 2 – 3 graden hoger zijn en probeer de
pH gelijk te houden met uw huisaquarium, de hardheid mag iets lager zijn.
Na het afzetten neemt j e de mops uit de kweekbak en verwijdert j e de eitjes
en plaatst deze over naar een opfokaquarium.
Regelmatig controleren van de waterkwaliteit is een must. Er moet regelmatig
een waterverversing gedaan worden. Voorzie voldoende schuilplaatsen, immers alle j onge visjes van regenboogvissen zijn kannibalistisch. Voorzie meer
dan één uitzwemmer zodat j e op tijd de nesten kunt uitsorteren op grootte.
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Uit nodiging

Vijverbezoek Gerrit Plovie
Uitnodiging algemene ledenbijeenkomst vrijdag 31 augustus
Reeds enige j aren zijn er in de handel exotisch ogende aquariumvissen
voor het koudwateraquarium ofzelfs voor de vijver b eschikbaar. Een experiment waard dacht ik. Maar eerst was er nog wat werk aan de winkel.
Vorig j aar was de verhoogde vijver aan mijn terras lek en was het tijd om
eens te vernieuwen. Eerst en vooral was het een uitdaging om de bak uit
te werken met polyester. Op een heel warme septemberdag heb ik samen
met Filip de klus geklaard.
Na  wat  inweken  en  uitspoelen  werd  de  vijver  gevuld  met  water, wat
kiezel als grondsubstraat, kienhout als decoratie en waterplanten, voornamelijk hoornblad om het water te zuiveren en helder te krijgen. Dat
helder krijgen is geen evidentie, geen biologisch evenwicht betekent algen
enz. . .. Dan heb ik er een zelfgemaakte filter op aangesloten om dat evenwicht te verkrijgen, dat duurt toch een tijdje, maar het komt goed.
Vorig j aar hadden we een spreker uit de Limburg die de Amerikaanse
Notropis chrosomus ofrainbow shiner kwam voorstellen en bespreken.
Heel mooi gekleurde vissen met glinsterende blauw groene vinnen, heel
exotisch ogende vissen. Hij had ook wat nakweek mee wat meteen een
schot in de roos was als b ewoners voor de vernieuwde vijver.
Wat is nu het verband met kiezel en de rainbow shiner? Deze NoordAmerikanen leven in stromende rivieren waar de bodem b edekt is met
keien en kiezel. D e kiezel is heel belangrijk voor deze vissen. Bij het afzetten vallen de eitjes tussen de kiezel waar ze beschermd worden voor
de stroming en predatoren. En nu proberen zelfte kweken!
Iedereen is welkom op vrijdag 31 augustus om 20 u. 
Kozakstraat 180, 8560 Wevelgem
Laat weten of u erbij wilt zijn 0468/23 17 69
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