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Woordje van ...
Geert Vandromme, voorzitter Aquatropica
Beste  leden,  bij  het
schrijven van dit editoriaal
hadden we nog geen zicht op
het aantal leden die zich dit
jaar  zullen  inschrijven.
Altijd spannend om te
zien hoeveel leden we
dit jaar  zullen mogen
verwelkomen.
Helaas zien we de laatste j aren een tendens
dat  het  aantal  leden  ieder  jaar  daalt
vanwege  allerlei  redenen  en  er  komen
maar  met  moeite  nieuwe  mensen bij  in
een vereniging.
Toch willen we de hoop niet opgeven en we blijven doorgaan voor jullie. Omdat de groepen steeds kleiner zijn,
is het ook moeilijker om sprekers te vinden die een
voordracht  willen  geven  voor  kleine  groepen.
Daarom hopen we bij deze dat j ullie zo massaal mogelijk naar onze geplande activiteiten komen. 
We hebben  al  enkele van  onze  10  activiteiten voor  dit
jaar  klaar  staan  en  we  nodigen jullie  nu  al  uit  op  de
Bondsdag in april die in Torhout doorgaat. Er is ook een
tentoonstelling  aan verbonden. Als West-Vlaamse vereniging zetten we mee  onze  schouders  onder het geheel  en
hopen we dat de leden er ook aanwezig zullen zijn, oftoch
eens de tentoonstelling zullen komen bezoeken. 
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Begin van  het jaar  is  ook  het  moment  om  de beste wensen uit te
brengen voor 2019. Als voorzitter hoop ik voor ieder van jullie en
jullie familie een gezond 2019, eentje met weinig tegenslagen.
Een goede gezondheid is van het grootste belang. Een
goede gezondheid is vaak iets wat we zelfniet altijd in
de hand hebben, maar toch hier en daar een duwtje in
de rug kunnen geven. Stoppen met roken, enkele kilootjes
minder, wat minder alcohol en wat b eweging kunnen al
een p ositiefeffect hebben op onze gezondheid, maar
ook vriendschap en liefde kunnen positieve effecten
hebben.
Voor die vriendschap zullen wij proberen te zorgen. Daarom zijn al onze leden met hun
partners  van  harte  welkom  op  onze
nieuwjaarsreceptie. 
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Fantoomzalmen
Frans Maas, http://www.fishnphoto.nl
Als m en z o eens inventariseert wat de aquariumhandel ons z oal aan vissen en
planten h eeft gebracht, dan raak j e ongetwijfeld onder de indruk. Enige h onderden soorten vonden vroeg oflaat h un weg n aar de liefhebbersaquaria. En
het h oudt
m aar n iet op. R
 ecent n og deden Nannostomus marginatus mortenthaleri 1 )e n Barbus denisonii 2)h un i ntrede i n d e N
 ederlandse a quaristiek, n adat
er eerder in, h oe kan h et o ok anders, in D
 uitsland g ewag van was g emaakt.
Het lijkt wel ofer achter de schermen zorgvuldig g eënsceneerd wordt elke keer
een n ieuwe en vaak n og spectaculairder gekleurde soort op de m arkt los te laten. We k unnen d an o ok v oor o nze a rchitectonische g ezelschapsaquaria e en b evolking s amenstellen die er n iet om liegt.
Maar h et vergaat de n ieuwkomers a ls zo vaak; a ls eenmaal h et n ieuwe erafis
vergaat h un g lans e n g eraken z e i n v ergetelheid. S lechts e en g ering a antal v erovert b lijvend een p laats in de lijst m et veel g evraagde aquariumvissen. 

Daartoe b ehoren naar mijn mening ongetwijfeld drie bijzonder mooie karperzalmpjes die de j aren
door vrij regelmatig verkrijgbaar waren: Megalamp
3)
3)
hodus m elanopterus ,  de zwarte fantoomzalm, Megalamphodus sweglesi  ,
de rode
fantoomzalm, en van iets latere tijd tenslotte de Megalamphodus

ro3)

,

d
e

g
ele

f
antoomzalm.
seus
Uiteraard zullen de meningen over welke nou de mooiste is, sterk uiteenlopen maar voor uw oordeel ofvoor dit artikel is mijn mening van geen b etekenis. D aarom houd ik die maar voor me.
M
 egalamphodus m elanopterus

Ze lijken wel een b eetje op de H
 yphessobrycon r oseus maar dan een stuk kleiner. En de intens fluweelzwarte kleur is ook een in het oog springend verschil. Hoewel de foto's een tamelijk compleet b eeld van de diertjes geven wil
ik toch een kleurbeschrijving niet achterwege laten. Uiteraard is ook bij deze
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vis  de  kleur  weer  sterk  afhankelijk  van  de  kwaliteit
van hun onderkomen, maar
dat  zou  nou  toch  wel  bekend mogen worden verondersteld. In een goed ingericht aquarium, waarin al te
fel  licht  van  bovenaf door
drijfgroen  wordt  afgeschermd  zijn  de  mannen
diep  fluweelzwart,  de
vrouwen vertonen een min
ofmeer roodachtige tint. B oven de plaats waar de b orstvinnen zitten b evindt
zich een diepzwarte kommavormige schoudervlek, die door een mooi glanzende,  licht  parelmoerkleurige  zone  omgeven  is.  Afhankelijk  van  de  gemoedstoestand kunnen de vinnen van de mannen van grijsachtig tot diep
fluweelzwart van kleur zijn. De vinnen van de vrouwen vertonen naast de
zwarte basiskleur hier en daar wat rode tinten. Over het algemeen zijn de
vrouwen iets minder mooi dan de mannen, iets wat in de vissenwereld nogal
eens voorkomt.
M
 egalamphodus s weglesi

Is dan misschien wel geen zeldzaamheid, maar in vergelijking tot de andere
twee kom j e ze toch heel wat minder vaak tegen. Het zou de moeite waard
zijn  de  oorzaak  daarvan te  achterhalen. Is het  omdat hun herkomst  Colombia is ofomdat ze wat fragieler zijn dan de andere ofmisschien omdat
de  kweek  wat  moeilijker  is?
Pas in  1961 werd Megalamphodus sweglesi  door  J.  Géry
beschreven.  Misschien  is  de
discussie ofdeze soort nu wel
bij  de  Hyphessobrycons
hoort  ofniet, nog niet helemaal verstomd, feit is  dat je
van tijd tot tijd kruisingen tej a n u ari 
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c allistus  /minor . Buitengewoon mooie dieren, maar onvruchtbaar.
Hij  leeft  in  grote  scholen  voornamelijk  in  de  talloze  kleine  rivieren  en
beekjes van de b ovenloop van het Orinocobekken,in het grensgebied tussen
Colombia en Venezuela. D aar leven ze dicht onder de oevers waar de overhangende oeverbegroeiing er voor zorgt dat een groot gedeelte van het zonlicht gefilterd wordt. B ovendien heeft het water er door de opgeloste organische stoffen, de kleur van slappe ofsterke thee. Daardoor zal daglicht nog
meer b elemmerd worden waardoor waterplanten er slechts sporadisch voorkomen. Het water is er zeer zacht (2  ˚ GH) en zuur en de kH is nihil. De
bodem b estaat uit zand ofkiezel en op diverse plaatsen ligt een laag resten
van afgestorven planten. Bij de met vegetatie overgroeide b eekoevers wisselt
de temperatuur van 22 tot 25  ˚ C, in het meer open water van de van de rivieren 25 tot 29  ˚ C. 's Nachts koelt het er nauwelijks af.

M
 egalamphodus roseus

Dat visserslatijn ook de aquariumliefhebber niet vreemd is, ervoer ik aan de
verhalen die ik als keurmeester bij de introductie van het gele fantoompje in
Nederland uit de mond van een tweetal liefhebbers noteerde. Bij een keuring ergens in het district Noord- en Midden-Limburg trofik de fraaie en op-
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vallende diertjes voor het eerst. Natuurlijk was mijn belangstelling gewekt.
Op mijn vraag wat voor visjes, ze stonden als “Patersvisjes” op de keuringslijst, werd me een vaag verhaal verteld over een missionaris die ze vanuit Suriname zou hebben meegebracht. Een familielid van de pater had ze nagekweekt en de eigenaar had een stelletje weten te b emachtigen.
Niet lang daarna bij een keuring, wat verder naar het noorden van het land
trofik opnieuw een aantal van deze j uweeltjes die in elk aquarium een opvallende verschijning kunnen zijn. Bij navraag naar de herkomst hoorde ik een
soortgelijk verhaal, waarin de missionaris was ingeruild voor een zendeling.
Ik had geen zin in een verlate godsdiensttwist maar probeerde aan de hand
van b eschikbare literatuur de diertjes te determineren. In een van de gezaghebbende boeken uit die tijd, Gunther Sterba's “Süszwasserfishe aus aller
Welt” kon ik ze niet vinden. Waar ik ten slotte de informatie vond om ze op
naam te kunnen brengen, kan ik me niet meer herinneren, feit is dat ik er
een verhaal  over  schreefin het  clubblad van mijn toenmalige vereniging
Aquariumvereniging Peelland in Asten. D aaraan ontleen ik ook weer de gegevens voor deze passage. Niet lang daarna zwommen ze bij bijna elke zich
respecterende aquariumhandel onder de juiste naam in de verkoopaquaria.
De b erichten in die tijd waren toch niet totaal uit de lucht gegrepen, want ze
worden gevonden in het stroomgebied van de Maroni (Marowijne), die de
grens vormt tussen  Frans  Guyana  en  Suriname.  Onder  andere  in  kleine
beekjes die gedeeltelijk in de zon liggen en gedeeltelijk overschaduwd zijn.
Het mannetje is een beetje slanker dan het vrouwtje. De kleur van de geslachten is gelijk. D e mannetjes tonen soms een kleinere schoudervlek. Het
rood van het kleed is schitterend in het bijzonder onder een sterke verlichting. D e mannetjes zijn 2 ,5 cm tot 2 .8 cm groot de vrouwtjes 3 cm. Het zijn
vreedzame visjes die van gezelschap houden.
In het aquarium

Bij alle fantoomzalmpjes en ook bij een aantal sterk er op lijkende Hyphesso
-soorten
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in grote
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lijnen dezelfde. Dus laten we hier een soort van standaardrecept volgen voor
huisvesting en verzorging van deze vissen Wildvangdieren geven we zacht
water tot 7  ˚ DH met een pH van 6,2-6,4. Voor de F 1-generatie mag de totale hardheid wat hoger zijn tot 14  ˚ dH met een pH van 6,6 à 6,8.
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De plaatsen waar ze zich naar verluidt in de natuur ophouden nemen we als voorbeeld. voor de inrichting;  een  niet  te  fel  verlichte  bak,  met  een
donkere bodemgrond en een goede achtergrond- en randbeplanting, waarin overhangende  fijnbladige  planten  zoals  Limnophila sessiliflora  (kleine  ambulia)  of Cabomba -soorten voor de nodige b eschutting
zorgen. In grotere aquaria kan het licht getemperd  worden,  door  gebruik  te  maken  van
drijfplanten als eikenbladvaren (Ceratopteris thalictroides ) ofbladopblad (Ceratopteris cornuta ), Amerikaanse  kikkerbeet  (Limnobium  laevigatum  ofL.
spongia )  of de  mosselplant Pistia stratiotes .  Naast
deze dichte b eplanting zorgen we voor voldoende open
plekken waar de visjes naar hartelust kunnen zwemmen.

Li mnophil a
 sessilifl ora

Het zijn rustige, speelse visjes, die goed tot hun recht komen in een schooltje
van  10  of 15  exemplaren want  ze  hebben graag gezelschap.  In  de grote
aquaria van tegenwoordig is dat zonder gevaar voor overbevolking mogelijk.
Het zijn scholenvissen wist men vroeger. Maar het kan geen kwaad dat b egrip een beetje te nuanceren. Het is namelijk beslist niet zo dat  scholenvissen  de lieve ganse  dag in  colonne  door het  aquarium trekken. Eerder
vormen ze een grote niet zo hechte groep waarin de mannetjes zich meer
naar de rand toe ophouden. Ze zoeken zich een territorium tussen de coulissen van de randbeplanting. Daar kiezen ze positie om hun seksegenoten
uit te dagen. Je ziet ze daar dan ook geregeld met wijd gespreide vinnen
staan te pronken. Vaak kunnen ze een tijdlang doodstil tussen de planten
staan, maar komen ze eenmaal los, dan dartelen de mannetjes met strak gespreide vinnen als kleine zeilbootjes om elkaar oftwee mannetjes omcirkelen
elkaar met tot scheurens toe opgezette vinnen, gaan dadelijk met een rukje uit
elkaar om even nadien het ritueel te hervatten. Worden ze 't beu, dan trekken
ze zich wat verder naar achter in de nis en tussen de coulissen terug buiten het
zicht van hun mededingers. Regelmatig zullen ze er zo in slagen een vrouwtje
binnen te lokken. In de fijnbladerige planten worden de eitjes afgezet.
j a n u ari 
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Het zijn absoluut geen kieskeurige ofveeleisende visjes; ze eten zo ongeveer
alles  wat  ze  aankunnen.  Alle  kleine  soorten  levend  en  ook  droogvoer
worden met graagte aangenomen. Ze kunnen samen worden gehouden met
rustige vissen in een aquarium met minimum lengte van 80 cm. Vermijd levendige soorten die veel groter zijn.
Watersamenstelling; optimaal tussen 2 en 12 D ˚ , met een licht zure reactie
(6 à 6,6). Temperatuur: 25-26  ˚ C.
Kweken

Wie op de dag van vandaag tropische visjes houdt en zich niet inspant om ze
ook tot voortplanting te brengen zou eigenlijk tot de verbruikers, de consumptieve aquariumhouders gerekend moeten worden.
Ook fantoomzalmen zijn om meer dan een reden een kweekpoging waard.
Voordat  men  de vissen voor  de  kweek  inzet  kan  men  overwegen  de geslachten gedurende een week gescheiden te houden. Vaak helpt dat om snel
tot een paring te komen. Dat is aantrekkelijk omdat de dieren dan in de
kweekbak alleen maar spaarzaam gevoerd hoeven te worden. Het gevaar van
waterbederfis dan een stuk minder groot.
De vissen zetten bij voorkeur aftegen en in planten met fijne bladeren. Het
aantal eieren varieert van 150 tot meer dan 300. Ze eten hun eieren niet op
als ze in goede conditie gehouden worden. Bij een temperatuur van 25  ˚ C,
zwemmen de j ongen na ca. 3 dagen vrij. Tegen dan is de uitwendig meegedragen dooier opgeteerd en kunnen we b eginnen met het voeren van gezeefd
slootvoer. In de eerste tijd moet het voedsel bestaan uit  schoongemaakte
pantoffeldiertjes omdat de j ongen zeer klein zijn en uitermate gevoelig zijn
voor waterbederf. Ze accepteren artemia-naupliën na 5 dagen en voer dat
niet b eweegt zoals vlokken en pellets p as na een dag of8. Na een dag of10
kunnen we wat  de voedering betreft  overgaan  op  pas uitgekomen  pekelkreeftjes ofzeer fijn gezeefde cyclops en daphnia.
De j ongen b eginnen wat kleur te krijgen als ze 8 à 10 mm lang zijn. In goed
water en voorzien van gezond gevarieerd voedsel zoals daphnia's, cyclops en
kleine rode muggenlarven groeien ze zeer snel.
–
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De voorwaarden voor het welslagen van een kweekpoging zijn; zacht water
met een hardheid van 3,5 tot 5 DH en een zuurgraad van 4,5 tot 6. B ovendien moet de kweekbak goed donker afgeschermd worden, want te veel licht
schaadt eieren en j ongen, Je redt het dus niet met een enkel krantje, want
dat laat veel te veel licht door. Mocht j ouw moeite b eloond worden met een
legsel eieren dan beginnen tevens de eerste zorgen. Direct na het afzetten
worden de ouderdieren uitgevangen en wordt een groot deel van het water
ververst. B ovendien draaien we temperatuur die we voor de ouderdieren op
24 tot 2 6 ˚ C gehouden hebben terug naar 2 1 tot 2 2 ˚ C, omdat dit de j ongen
kennelijk b eter ligt dan de hoge temperatuur. Een regelmatige waterverversing dient dan ook toegepast te worden, liefst dagelijks.
Aanvankelijk verloopt de groei voorspoedig en in 6 weken kunnen de j ongen
een grootte b ereiken van ongeveer  1 cm. D aarna gaat het langzamer, maar
in een periode van om en nabij  10 maanden kunt j e bij goede verzorging
toch weer over kweekrijpe fantoomzalmen b eschikken en j e moet eens zien
wat voor een b ekoring eruit gaat van een school fantomen in een goed b eplante uitzwemmer.
Even deze tip voor u kweker in spe: zet voor de kweek wanneer mogelijk
jonge vrouwen en mannen in van ca. 2 j aar, dit geeft b etere resultaten dan
wanneer b eide dieren j onge zijn.
NVDR Aquatr opi ca

1 ) Oors pr onkel i j k besc hr even al s een on der s oort va n Nannosto mus margi natus
ver kr eeg deze mooi e vi s eni ge ti j d l ater h et s oort enstat us.  De j ui st e naa m i s
dus Nannosto mus mortenthaleri Paepke & Ar en dt 2001 .
2) Deze vi s h eeft al  h eel  wat n a men geken d.  Oors pr onkel i j k besc hr even al s Labeo
denisonii Day 1 865 kr eeg deze vi s ac ht er eenvol gens de vol gen de na men aa ngemeten:  Barbus denisonii, Punti us denisonii en tensl ott e i n 201 3 zi j n h ui di ge
naa m Sahyadri a denisonii ( Day 1 865).
3) Wei tz ma n & Pal mer ( 1 997) pl aatsten Megal a mphodus i n syn ony mi e met Hyphessobrycon.  De j ui ste wetensc ha p pel i j ke na men zi j n d us:
Hyphessobrycon megal opterus ( Ei gen ma n n 1 91 5)
Hyphessobrycon sweglesi ( Gér y 1 961 )
Hyphessobrycon roseus ( Géry 1 960)
4) Hyphessobrycon callistus i s een syn oni e m va n H.  eques ( Stei n dac h n er 1 882)
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Mijn gevecht met Bryopsis
Door Eric-Jan Varkevisser, www.cerianthus.nl
Ik heb in mijn paar j aar dat ik zeewateraquarist ben toch al wel de nodige beginnersproblemen gehad met waterwaarden op peil houden en plagen zoals
platwormen,  cyanobacteriën  en  dinoflagelaten,  maar  naderhand  lach  ik
overal om, het zijn steeds problemen waar j e zeker met een stabiel aquarium
vaak zo weer vanafb ent.
Bryopsis beschouw ik toch wel
als  een  echte  plaag.  Dit  is  er
eentje  waar  je  niet  zo  maar
vanaf bent  en  waarvoor  geen
kant en klare oplossing is. Het
resulteert vaak  in  opnieuw beginnen  of zelfs  stoppen  met
deze mooie hobby.
Er is eigenlijk maar één ding belangrijk:  zorgen  dat  je  het  in
een vroegtijdig stadium herkent
en  er  dan  ook  gelijk  op  een
goede  manier  op  reageren  en
dat is verwijderen van de steen waar het op zit en zorgen dat er geen stukjes
los komen zodat het weer ergens anders verder groeit.
Herkenning is dus b elangrijk: de kleur is van licht groen tot donker groen met
een blauwe gloed en de structuur is een stengel waaraan een soort waaiertjes
zitten. Bij verdenking kan j e b est foto's zoeken op internet en die gaan vergelijken (er zijn erg veel soorten Bryopsis

, van koud water tot tropisch).
Het wordt ook wel de “schoon water plaag genoemd” en dat kan ik b eamen
omdat ik al heel lang een klein plukje ergens had staan zonder dat ik wist wat
het was, maar het werd niet meer dus ik had er geen aandacht voor. Maar
toen mijn waterwaarden beter werden (nutriënten lager) begon het ineens te
–
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groeien en stom als ik was plukte ik er gewoon wat vanafen gooide dit weg.
Maar door het plukken gingen er wat stukjes door mijn aquarium heen en dat
heb ik geweten. Ineens begon het op meerdere plaatsten te groeien en het
vreemde was dat mijn dokters er niets van wilden weten, net als mijn egels.
Dus toen maar eens gaan zoeken en j a, het was dus Bryopsis

. En als j e weet
wat j e voor een probleem hebt dan kan j e het dus gaan oplossen. Nooit gedacht dat ik hier ruim twee j aar mee bezig zou zijn.
Ik b en uren b ezig geweest met lezen en zo dus info verzamelen.
Eerst de vraag: hoe kom je er aan?

Besmetting komt meestal mee met een stukje steen waarop j e een koraaltje
meeneemt ofer zit een klein stukje Bryopsis

in het water. Dus goed opletten
als j e een nieuw koraaltje koopt en bij twijfel verwijder het steentje ofals dit
niet  gaat,  het  steentje  behandelen  met  waterstofperoxide  of gootsteenontstopper (wel goed oppassen voor het koraaltje en j e vingers). Later meer over
deze methoden.
Verder blijkt dat aquaria met een lage magnesiumwaarde (rond de  1 100) en
een lage pH (rond de 7,8) eerder besmet raken. Ik kan dit niet verklaren maar
dit blijkt uit veel verhalen van mensen die dit in hun aquarium hebben en er
de waterwaarden bij vermelden.

 D ieren die het eten

Dit rijtje is erg klein en er zijn geen zekere eters bij. D okters eten het niet, er
zijn er een p aar die er hooguit eens aan plukken maar dan meer per ongeluk.
Hetzelfde geldt voor vossenkoppen en konijnvissen, al zijn hier wel verhalen
van b ekend dat sommigen het wel eten maar ofdit een bepaalde soort Bry
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Van de zee-egels is er ook niet één soort die dit eet, maar wel weer verhalen dat
het bij sommigen lukt, net als de zeehaas, waarbij de verhalen vaak zijn dat als
deze ze wel eet, de zeehaas ook vaak dood gaat. De beste resultaten worden gehaald met de gevleugelde zeehaas maar deze zie j e niet vaak in de handel.
Dan zijn er natuurlijk nog de slakken. Ik heb de gewone turbo en de Mexicaanse turbo geprobeerd, maar ook bij mij weer zonder resultaat. Maar ook
hierover wordt gesproken dat ze het afen toe eten. De  slaslak, dat is een
j a n u ari 
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groene naaktslak, die eet het wel, maar daarvan heb j e er heel veel nodig ( 10
stuks op  100 liter) en deze slakken hebben moeite met de stroming in het
aquarium, waardoor ze vaak het leven laten doordat ze door de stromingspomp gaan. En erg effectiefzijn ze ook niet omdat ze de bladgroenkorrels uit
de Bryopsis

halen en daardoor de Bryopsis

verzwakken, maar niet echt doden.
Beter resultaat had ik met alikruiken, een koudwaterslak, die ik gewoon bij de
Macro gehaald had in een zak van een kilo. D eze eten het wel, maar omdat
het een koudwaterslak is, worden ze nogal traag en eten ze niet meer zo veel
en ze leven niet heel lang in een tropisch aquarium.
 D an de waterwaarden en dan in het bijzonder magnesium
Bij  mij was  de  magnesium  al jaren  laag  en  de beste  resultaten
werden gehaald door het gehalte te verhogen. Sommigen doen
het door magnesiumchloride en anderen door Kent Tech magnesium.
Ik  heb voor  het  eerste gekozen  omdat  ik  een redelijk groot
aquarium  heb  en  de  prijs  voor  magnesiumchloride  niet  zo
hoog is dus 5 kilo magnesiumchloride gekocht en mijn waarde
van  1 100mg/l  langzaam  verhoogd  naar  1900  mg/l  maar  dit
mocht  bij  mij  weer  geen  resultaat  hebben.  Ook  niet  na
maanden op deze hoogte (overige bewoners in het aquarium
hadden hier geen last van).
Verder  onderzoek  bracht  mij  bij  een  verhaal  op  een  Amerikaans  forum
waarbij door Tritonmetingen was gebleken dat Kent Tech niet alleen het magnesium maar ook het lithiumgehalte verhoogde.
Nu had ik dus een uitdaging: hoe kom j e aan lithium? Uiteindelijk iemand gevonden die het mij kon leveren als test, ik kon het ook via Triton kopen maar
de hoeveelheid aan flesjes met de daarbij b ehorende verhoging zou op ongeveer 500 euro uit komen.
Via de waarde die ik op dat forum zag waarbij een lithiumwaarde van rond de
2500 ppb (parts per billion) werd gemeten door Triton en de kennis dat lithium
verbruikt wordt in een aquarium, waardoor ik door het niet wisselen van water
er van uit kon gaan dat ik het waarschijnlijk niet meer in mijn water zou hebben
zitten, een oplossing gekregen die deze waarde zou toevoegen in mijn aquarium.
–
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Bij het toevoegen van deze fles zag ik de Bryopsis verkleuren en er gingen
zelfs stukjes dood, alleen bleek dit meer te komen door de alcohol die ook in
de fles zat  om  de lithium in  oplossing te houden  en  omdat ik zonder  afschuimer werk kreeg ik hierdoor ook b acteriebloei en de b ak was zo arm in
nutriënten geworden door de koolstofbron dat ik ineens behoorlijk wat bleking kreeg van de koralen, maar de Bryopsis

had hier erg weinig last van, want
die stond er binnen een p aar dagen weer mooi bij. Maar de koralen hebben
een serieuze klap gekregen en ik b en er hierdoor ook b est veel verloren. Dus
uithongeren door gebruik koolstofbron kunnen we ook wegstrepen.
Ondertussen heb ik mijn oude aquarium gewisseld voor een andere en bij het
overgaan maar vier stenen meegenomen omdat die vol stonden met koraal.
De rest is eruit gegaan en ik heb vulsteen gebruikt voor de nieuwe bak maar
dat was genoeg om de plaag gewoon mee te nemen.
Om het onder controle te houden gebruikte ik een slang als hevel in een hele
fijne gafzak en zo plukte ik de Bryopsis

zodat het gelijk afgezogen werd en dus
in de gafzak kwam. Ik oogstte op deze manier wisselend van een hand vol tot
twee handen vol per twee weken.
Omdat ik er dus nog steeds niet van afkwam b en ik maar wat andere dingen
gaan proberen. Ik heb een paar Black mollies gehaald. Dit zijn brakwatervissen die normaal alleen in zoetwater gedaan worden, maar dus ook goed in
zoutwater kunnen leven. Het zijn tandkarpers en het zijn goede algeneters.
Tijdens het overwennen heb ik een plukje Bryopsis

in de emmer gedaan en ze
begonnen het gelijk op te eten dus eindelijk een goede eter gevonden. Naar
een paar uur overwennen dus in het aquarium gedaan en daar zag ik gelijk het
probleem.
Deze  visjes  zijn  de  stroming
niet  gewend  en  werden  ook
nog  eens  bij  het  rif weggestuurd  door  de  dokters  en
dwergkeizer,  dus  ze  kwamen
Scatophagus argus

Door F okko Toel stede, Wi ki pedi a- User  Nyks
Ei gen wer k, CC BY- SA 3. 0,
htt p: //ti nyurl . c o m/y8 w999p5
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boven in de hoek bij de stromingspompen uit en dat hebben ze niet overleefd.
Voor kleine aquaria met niet te sterke pompen is dit wel de oplossing dus.
In navolging op deze test heb ik ook nog een paar Argusvissen geprobeerd,
echte alleseters en ook een brakwatervis. Deze hebben het beter overleefd
maar ik heb ze maar een paar keer een plukje zien pakken. ( en ze zijn niet volledig reefsafe).
Nu had ik ook nog ergens gelezen dat Bryopsis

werd bestreden met waterstof2
2
peroxide  (H O )  dus  dat  verhaal  ook  maar  eens  bestudeerd.  Waterstofperoxide is niet schadelijk in ons aquarium omdat het gewoon afbreekt in
water en zuurstof, maar zo toevoegen in het aquarium heeft weinig zin tegen
de Bryopsis

dus j e moet het b oven water behandelen.
Door waterstofperoxide op de Bryopsis

te druppelen gaat de Bryopsis

dood
en bijkomend voordeel is dat het er helemaal intrekt, dus ook de “wortels”
gaan dood.
Als j e dit gebruikt moet j e het een minuut oftwee laten intrekken en daarna
kan j e de steen dus weer in het water doen. Als j e dit doet zie j e er dus luchtbellen vanafkomen. D at is dus de reactie dat het afbreekt naar water en zuurstofen dit is zo gebeurd, dan zie j e binnen een paar uur dat de behandelde
Bryopsis wit wordt en dan ook opgegeten word door de dokters.
Al met al dus een goede methode, alleen het b etekent wel dat j e al het steen
dus b oven water moet halen dus erg omslachtig. En j e hebt een goede kans dat
er wat sporen overblijven waardoor j e de stukken opnieuw moet behandelen.
In het aquarium kan j e ook gootsteenontstopper  (NaOH)  gebruiken,  maar
dit is een stuk gevaarlijker, ook voor de
koralen  die om de te behandelen plek
groeien, omdat dit echt alles doodt, terwijl ik bij gebruik van waterstofperoxide
gewoon  de  vlokreeftjes  nog  zag  leven
tussen de Bryopsis

die ik b ehandelde.
Ander nadeel van gebruik van gootsteenontstopper is dat door de hoge pH j e
magnesium zal neerslaan, waardoor j e een wit dekentje krijgt op de plek waar
je het gebruikt en als j e dan de stroming weer aanzet krijg j e vlokken. Deze
vlokken zijn erg bijtend als de op koralen komen.
–
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Mijn oplossing

Uiteindelijk heb ik een gedeelte van mijn sump ingericht als wierenfilter. Ik
ben b egonnen met een handje cheatowier en ik heb een 5 5 watt pl-lamp naast
mijn sump gelegd. De chaeto begon erg snel te groeien en dit had een p ositieve uitwerking op mijn koralen. ik had een grote Montipora

confusa , die helemaal bruin was, terwijl hij recht onder een HQI-lamp stond en ik bijna onmeetbare nutriënten in mijn aquarium had, maar door de cheatogroei werd
deze langzaam weer groen.
Ik haalde om de twee weken een grote bos cheato uit mijn sump. Echt bizar
gewoon en ik zag dat de groei van de Bryopsis

minder snel ging, maar dood
ging  het  nog  niet.  Maar  met  bijna  niet  meetbare  nutriënten  toch  zo veel
wieren oogsten kan eigenlijk niet, dus mijn gedachte ging naar de metalen die
in het water zouden kunnen zitten.
Met deze gedachte Detox van Triton toegevoegd. Dit bindt
metalenen zorgt ervoor dat j e ze kan verwijderen door gebruik van actiefkool.
Twee weken na het toevoegen van de detox zag ik bij thuiskomst na een weekje weg ineens dat ik bijna alle Bryopsis
kwijt was en nog een week later was het echt weg en nu
ben ik er al een maand of4 echt helemaal vanafen de
chaetowieren groeien ook niet meer zo hard.
Eindelijk de strijd van ruim 2 j aar gewonnen.
Toen Ehsan van Triton laatst bij ons was op de ledenavond heb ik hem dit verhaal ook verteld. Hij vertelde mij
dat het lithiumverhaal alleen werkt bij de Caribische Bryopsis -varianten en
dat bij te hoog lithium de buttons dicht blijven en verpieteren.
Glenn Fong heeft ook nog wat Bryopsis bij mij opgehaald voor zijn test. Hij
had met mijn variant ook wel wat meer moeite, maar hem lukte het om het te
bestrijden door het fosfaat omhoog te brengen en het nitraat laag te houden
en dan met koolstofbron ervoor te zorgen dat er een hoge concentratie bacteriën in het aquarium was, waardoor de Bryopsis verstikte.
Dit heb ik ook geprobeerd maar omdat ik dus zonder afschuimer b ezig b en,
lukte dit niet bij mij om de b acteriën onder controle te houden.
j a n u ari 
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Ambystoma tigrinum,
de tijgersalamander
Roger Veltens, D e Siervis Leuven
Wanneer ik a ls reisleider een n ieuw land ofcontinent ga bezoeken p robeer ik
toch voordien een beetje info te verzamelen over de vissen en amfibieën die ik
eventueel zou kunnen zien. Meestal zijn mijn dagen goed gevuld met de geplande bezoeken aan s teden, m usea, wildparken, n atuurreservaten, . .. en h et is
vooral bij n atuurwandelingen dat ik p robeer diertjes te ontdekken die voor h et
oog van de m eeste g roepsleden anders verborgen z ouden b lijven.

Uiteraard zal ik in Panama en Costa Rica gifkikkers tevoorschijn toveren en
die zijn voor de meeste reizigers dan ook spectaculaire verschijningen. Maar
waar moet ik naar op zoek gaan bij mijn volgende reis naar de Rocky Mountains in C anada en het Yellowstone National Park in de USA?
Natuurlijk willen we b eren, elanden, bizons, wolven en andere grote dieren te
zien krijgen, maar hoe zou het er gesteld zijn met de dieren die j e als aquarium- en terrariumliefhebber interesseren? Gelukkig is er dan het internet om
op zoek te gaan naar wat er zoal te vinden is wat ons zou interesseren als
aquariaan.
Er is natuurlijk de zonnebaars (Lepomis g ibbosus ) die van nature voorkomt in
het oostelijk deel van Canada en de Verenigde Staten. Maar buiten verschillende soorten forellen en andere zalmachtigen is er in West-Canada zo direct
niets dat me opvalt om eventueel in een aquarium ofvijver te plaatsen. Een
eventueel visverhaal zal er dus alleen komen als ik ter plaatse iets ontdek dat
de moeite loont.
Maar  dan viel mijn  oog  op  de
Ambystoma tigrinum ,  de tijgersalamander.  En  ja,  met  een
beetje geluk moet ik die wel ergens te zien krijgen in augustus.

Ambysto ma mavorti u m
( syn.  A.  ti gri nu m mavorti u m)
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De tijgersalamander is wijd verbreid in specifieke biotopen in Zuid Canada
(in Alberta, Brits C olumbia en Saskatchewan) en in het Westen van de USA.
De tijgersalamander is een grote opvallende soort. Hij heeft een grote kop,
kleine oogjes, een grote muil en een rolronde staart. Volwassen dieren meten
tussen de  14 en 22 cm en er zijn al exemplaren van wel 30 cm aangetroffen.
Er  bestaan  verschillende  ondersoorten  met  verschillende  patronen  van
meestal zwart en geel. Met vlekken, maar sommige ook met 'tijger-strepen'.
Als volwassen dier leeft de tijgersalamander vooral op het land. Na de winter
trekken ze naar het zoet water om te paren. D e vrouwtjes kunnen per seizoen
tot 7.000 eitjes leggen. Zoals gebruikelijk bij salamanders groeien de larven
op in het water waar ze op kleine waterdiertjes j agen. D e larven zijn tussen 8
en 3 8 mm lang en hebben zoals de volwassen dieren eveneens een grote kop.
De kieuwen van de larven zijn daarbij langer dan de koplengte. De larven
komen uit na 2 tot 3 weken en beginnen hun metamorfose en verlaten het
water na 3 tot 4 maand tijdens de veelvuldige herfstregens.
In Brits Columbia kan j e de dieren vinden van een hoogte van 3 00 m tot op de
bodem van de valleien tot op 1.250 m, in gebieden met voldoende grasland.
De volwassen dieren worden meestal alleen opgemerkt wanneer ze zich over
land verplaatsen en in de buurt van de vijvers waar ze zich voortplanten.
Ze brengen het grootste deel van hun leven door in ondergrondse schuilplaatsen
zoals oude holen van muizen en grondeekhoorns. Het is zelfs zo dat hun verspreiding sterk gekoppeld is aan de verspreiding van deze grondeekhoorns.
j a n u ari 
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Holen van knaagdieren zijn dan
ook de ideale schuilplaats voor
de  tijgersalamander  vermits  ze
daar  voldoende  prooidieren
vinden en ideaal zijn om erin te
overwinteren.  Maar  je  kan  de
tijgersalamander  ook  terugvinden in houtbermen en onder
afgevallen  bladeren.  Deze
schuilplaatsen gebruiken ze meestal overdag en voor korte p eriodes tijdens de
paartijd. En j e kan ze er ook aantreffen tijdens de periode dat de j ongen uitzwermen en er een tekort aan betere veilige plaatsen is.
Er is weinig geweten  over hun zoektochten naar voedsel boven-  of ondergronds. Waarschijnlijk zoeken ze hun maaltijd, die b estaat uit ongewervelden,
insecten, spinachtigen, kreeftachtigen en duizendpoten, in grotten en holen
onder de grond. Occasioneel zullen ze er ook niet voor terugdeinzen kleine
gewervelden op te peuzelen.
Zoals bij vele amfibieën is ook deze soort gebonden aan een specifieke locatie. Ze zullen wel verschillende plaatsen opzoeken om zich voort te planten
als een eerder benutte plaats te droog is en er een betere plaats in de nabijheid
gevonden wordt. Maar de meerderheid van de dieren zullen toch naar hun geboortegrond terugkeren. Wetenschappelijk  onderzoek heeft uitgewezen  dat
slechts een 20% naar een nieuwe locatie zal migreren.
En kan j e deze dieren nu ook in een terrarium houden? D e volwassen, grote
exemplaren moeten in grote bakken worden gehouden. Aangezien tijgersalamanders houden van veel graven, moet de b odemstructuur redelijk fijn zijn
zodat het gemakkelijk doorgespit kan worden. D e tijgersalamanders geven de
voorkeur  aan  een  zeer  vochtige  omgeving,  maar  er  moeten  ook  drogere
plaatsen aanwezig zijn.
Voortplanting in het terrarium kan alleen succesvol zijn, bij een hoge w
 aterspiegel.
Kortom, in gevangenschap plant dit dier zich zelden succesvol voort. Het grootste
succes wordt geboekt wanneer de dieren in een groot buitenterrarium zitten, waar
de regenval voor een natuurlijke stijging van het waterniveau kan zorgen.
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H et kweken van watervlooien
Willy Verhaegen - D aphnia Lille
Watervlooien, o ok d aphnia g enaamd, z ijn e en ideaal v oedsel v oor onze z oetwatervissen. Z
 e leven z elf van m icro-organismen en z ijn eenvoudig te kweken.

Hiervoor heb ik, j aren terug, achter in de tuin, onder een pruimenboom, een
grote cementemmer ingegraven en deze gevuld met gewoon leidingwater.
Hierin deponeerde ik een handvol pas afgesneden gras van het gazon dat ik
boven  het  water  uitgeknepen  had,  hierdoor  werd  het  water  groener  van
kleur. Dit alles liet ik ongeveer een week rusten. Van een collega-aquariaan
kreeg ik een b okaaltje met watervlooien die ik in het vat uitzette.
Ongeveer veertien dagen later ging ik met een schepnetje door het water. D e
natuur had reeds goed zijn werk gedaan. De daphnia's waren reeds serieus
aan het vermenigvuldigen, want bij elke schep bleek in het netje reeds een
kleine hoeveelheid watervlooien te zitten.
Natuurlijk waren dit nog niet de grootste exemplaren. Ook zwarte muggenlarven ontbraken niet. Mijn vissen waren mij er dankbaar voor.
Omdat  de  cementemmer
niet al te groot is en ik niet
wilde  dat  ik  de  populatie
daphnia's te vlug zou uitdunnen, plaatste ik  ernaast nog
een  oud  aquarium  van
100x50x50.  Weer  gebruikte
ik  leidingwater  en  uitgeknepen gras.
Daphni a magna- vr ou wtj e met

ei er en.

CC BY 2. 5 Haji me Wata na be 
PL
oS Gen eti cs, Mar c h 201 1
htt p: // dx. d oi . or g/1 0. 1 371 /j our nal . pgen. 1 001 345
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Op dezelfde wijze zette ik er na ongeveer 2 weken een schepje watervlooien
vanuit de cementemmer over. D oordat het aquarium b oven de grond stond
kon ik volgen hoe in het water de hoeveelheid voederdiertjes zonder problemen toenam.
Omdat alles onder een pruimenboom stond, vielen er in het najaar al eens
overrijpe pruimen in het water. Blijkbaar was dit een goede voedingsbron
voor de watervlooien, want ze bleken stevig door te kweken.
Voor de vorst moest het aquarium natuurlijk leeg gemaakt worden, maar de
ingegraven emmer bleek goed tegen de vorst b estand.
Elke volgende lente, blijken er opnieuw volop watervlooien aanwezig te zijn
en kan ik mijn vissen regelmatig een lekkere portie levend voer geven.

Ver geet ni et het li dgel d te bet al en
anders wor dt dit j ou wl aatste boekj e
Lidmaatschap met maandelijks contactblad = € 22,Lid + Aquariumwereld' = 22 + 18 - 6 (korting) = € 34, Hoe betalen?
Betaal bij voorkeur per overschrijving.
Aquatropica's rekeningnummer: BE66 9796 2363 6243
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N u echt de blauwalg de baas?
Peter Fugae, Club onbekend
Vorig j aar werd in de WAP-krant en tijdens bijeenkomsten veel aandacht b esteed aan het probleem van blauwalgen in het aquarium, een plaag waar iedere aquariaan wel eens mee te maken heeft ofheeft gehad. Vooral de invloed
van de verhouding in het water van de opgeloste fosfaten en nitraten op deze
zo ongewenste algengroei was het onderwerp van uitgebreide discussies, lezingen, artikelen en wat dies meer zij.
Het probleem daarbij is dat veel mensen deze chemische verhandelingen niet
begrijpen, dat anderen alleen maar denken ( ofzeggen) het te begrijpen en dat
er tenslotte enkelen zijn, zoals ondergetekende, die het eigenlijk ook nooit
niet zouden willen begrijpen. En de blauwe alg is er nog steeds, dus de wens
‘aan de galg met die algen' is onverminderd van kracht.
Wat bij alle commotie niet bekend geworden is, is dat ook op een ander front
gewerkt werd en wordt aan het bestrijden van blauwalgen, al staat de aquariumliefhebberij als doelgroep daarbij niet op de eerste plaats. Het gaat om het
bestrijden van schimmels, algen en b acteriën (inclusiefblauwalg, wat eigenlijk
ook een bacterie is) in plantencultures door middel van bepaalde genetisch
gemodificeerde planten.
De werking b erust op allopathie, het verschijnsel dat een plant door het uitscheiden van stoffen zodanig negatieve invloed heeft op andere organismen
dat die het laten afweten. In WAP-krant  138 stonden daarover twee lezenswaardige artikelen en ook dit korte artikel heeft met dit soort allopathie te
maken. Het verhaal b egint enkele j aren geleden in Zuid-Amerika, namelijk bij
onderzoek naar de invloed van libidoversterkende stoffen bij een daar veel
voorkomend zoogdier, de ai ofdrietenige luiaard (Bradypus tridacmus : fam.
bradypodidae ).
Het  gaat  om  een  belangrijk  onderzoek  dat  bij  eventueel  succes  ook  zal
worden uitgebreid naar in aanmerking komende vijftenige luiaards. Tijdens
deze  onderzoeken  bleek  bij  toeval  dat  de  chemische  stof 2-3,9-hydrohalo
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201 9

− A
quatropica −

–

2 2

–

- Planten -

uretho oxygenase bij een plant een genmutatie veroorzaakte die de plant ertoe
bracht  een phytohormoon aan te maken dat  schadelijk, zelfs dodelijk was
voor schimmels en b acteriën in de omgeving. D e plant b etrofeen exemplaar
van de soort X yloscalon inversum . Verdere proeven toonden aan dat de bacteriedodende stofzich via b odem en lucht verspreidt, op de manier waarop ook
bloemen met hun geur de omgeving b eïnvloeden.
Aanvankelijk  zag  men  een  en  ander  als  een  weliswaar  interessante,  maar
verder onbelangrijke ontdekking, maar toch p akten de onderzoekers C amporosso, C ompagnero en Guillermo de draad op. Zij zagen wel mogelijkheden,
ook commercieel. D e vrij zeldzame X yloscalon -plant uit het begin van het onderzoek verruilden zij voor  een meer  algemene  soort, nl.  de vrouwentong
(Sansevieria spp.) die het voordeel heeft gemakkelijk te kweken te zijn en die
voortdurend actiefis. D oor de planten te vermeerderen via stekken en uitlopers (vegetatiefdus) verkreeg men ‘klonen' die de gewenste eigenschap behielden zonder dat er steeds opnieuw met de kostbare chemicaliën hoefde te
worden gewerkt.
Het bleek dat bij deze vrouwentongen het in de omgeving verspreide phytohormoon zelfs op flinke afstand van de plant nog effectiefwas bij de b estrijding van bacteriën. Een belangrijke praktische toepassing van het systeem is
in kassencomplexen, waar zich op de altijd vochtige ruiten aan de binnenzijde
steeds weer een groene algenaanslag en ook slijmerige bacteriekolonies vormen. D oor langs de onderkant van de ruiten gebruik te maken van rijen vrouwentongen  heeft  men  al  veel  kunnen  bezuinigen  op  schoonmaakkosten.
Maar, hoe interessant ook, dit zijn ontwikkelingen die buiten de aquariumwereld staan.
Hoe zit het dan met het eventuele nut van deze ontwikkeling voor de aquaristiek? Een van de onderzoekers die aan het project meewerkte, Dr. Buddywitz,
is ook aquariaan en hij kent het blauwalgenprobleem als geen ander. Hij wilde
proberen ofeen aquatische plant wellicht ook langs deze allopathische weg
zou kunnen worden ingezet tegen blauwalg. De vraag was natuurlijk primair
of de  allopathische  stof ook  in  het water  zou werken.  Hij  koos voor  zijn
proeven een solitair, nl. een cultuurvariëteit (recent in Duitsland ontwikkeld)
van Echinodorus

, genaamd Tanzende Feuerfeder. Dit is een mooie plant, met
veel  rode  vlekken  in  het  blad,  een  van  de  cultivars  uit  het  Echinodorus
uruguayensis -complex.  Het  resultaat  was  gewoon  verrassend.  Al  na  twee
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dagen bleek dat in een met blauwalgen ‘vergeven' b ak een kring van ongeveer
10 cm rond de plant nagenoeg vrij was geraakt van blauwalg. Na een week
was het vrije gebied gegroeid tot ongeveer 2 5 cm en dat zette nog verder door.
Zolang de Echinodorus in het aquarium stond kwam de blauwalg ook niet
meer terug en er ontstond ook nergens meer nieuwe blauwalg!
Hebben wij hier iets heel b elangrijks in handen? Het ziet er wel degelijk naar
uit! Uit milieueffect studies blijkt de door de plant uitgescheiden stofonschadelijk  te  zijn  (behalve  dan  voor  blauwalgen  natuurlijk).  Andere  planten
kunnen ook niet worden ‘besmet' want deze Echinodorus -cultivar is steriel,
vormt geen stuifmeel en vermenigvuldigt zich alleen door adventiefplantjes.
Hoewel hier van genetische manipulatie sprake is heeft zelfs Greenpeace geen
bezwaar  aangetekend,  maar  zij  zijn  wegens  hun  naam  waarschijnlijk  ook
eerder geïnteresseerd in groene dan in blauwalgen.
Tijdens vervolgonderzoek werd nog een verrassende waarneming gedaan. In
een algenvrij aquarium, met een exemplaar van de Echinodorus

erin, werd als
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proef een  hoeveelheid  blauwalgen  ingebracht.  Vrijwel  direct  trad  er  een
vreemde reactie op. De Echinodorus toonde een spontane en sterke uitbreiding van de rode vlekken in het blad, dat snel bijna volledig rood werd! Pas bij
het weg hevelen van de ( alweer bijna afgestorven) blauwalgen verdween de rode
kleur. Men tast volledig in het duister naar de aard van deze spontane ( en voor
een plant ongewoon snelle) reacties, al zijn er wel bepaalde vermoedens.
Alles goed en wel, maar hoe komen wij aan die planten? Via de commerciële
weg is dat moeilijk, daar is men trouwens nog steeds voornamelijk met vrouwentongen  bezig.  Maar,  zoals  gezegd,  Dr.  Buddywitz  is  een  aquariumliefhebber pur sang en vanuit het zeer geringe aantal planten dat hij oorspronkelijk had, heeft hij via uitlopers, adventieven en ook d .m.v. weefselcultuur toch
een forse hoeveelheid van  de gemuteerde planten kunnen produceren. De
WAP was er in geslaagd daarvan een aantal te b emachtigen en nog wel gratis
ook, wat gezien de voorgeschiedenis op zich al een wonder mag heten. Die
planten kwamen beschikbaar via de WAP (het kostte ons alleen een gratis
abonnement op de WAP-krant voor Dr. Buddywitz) en de leden en mogelijk
ook enkele niet-leden, zouden hiervan kunnen profiteren. Voorwaarde is alleen dat men zijn ervaringen via de WAP laat weten aan Dr. Buddywitz, positieve zowel als negatieve.
Zouden we n u eindelijk eens een E
 CHT g oede en n atuurlijke m ethode h ebben
verkregen o m d e b lauwalgen o ok b ij e envoudige l iefhebbers d e b aas te w
 orden ?

–
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Voor u gelezen
N ieuwe vissen ontdekt in 2018
Martin Byttebier, Aquatropica
Hyphessobrycon p iorskii Guimarães, Brito, Feitosa, C arvalho-Costa & Ottoni

2018.
Familie: characidae
Onderfam.: s tethaprioninae
Habitat:  Bovenloop  van  de
Munim en Preguiças rivierbekens, Maranhão Staat, Noordoost-Brazilië.
De soortnaam eert de ichtyoloog Nivaldo Magalhães Piorski voor zijn bijdrage aan de ichtyologische kennis van
de staat Maranhão.

Cirrhilabrus cyanogularis Tea, Frable & Gill 2018.

Familie: labridae .

Habitat:  Indo-Pacific:  Filipijnen  en
Sulawesi,  Indonesië;  mogelijks  tot
Sabah, Malaysië.
De soortnaam is een combinatie van
het Grieks ‘ Kyanos' blauw en het Latijns ‘gularis' wat ‘ keel' betekend. Dit
verwijst naar de blauwe kleur van de
keel bij de mannetjes.

Br on nen:
Gui mar ães, E. C., de Bri to, P. S., Fei tosa, L. M., Carval ho- Costa, L. F. & Ottoni, F. P.

201 8.  A n e w s peci es of Hyp h ess obr yc on Dur bi n fr o m n ort h easter n Br azi l :
evi dence fr o m mor p h ol ogi cal  data a n d D NA bar c odi ng ( Char aci for mes,
Char aci dae).  ZooKeys No.  765:  79- 1 01 . 
Tea, Y.- K., Fr abl e B. W. & Gill , A. C.  201 8.  Ci rr hi l a br us cya n ogul ari s, a n e w s peci es
of fai ry wr asse fr o m t h e P hi l i ppi n es a n d I n d on esi a ( Tel eostei :  La bri dae).  Zootaxa
441 8 ( n o.  6):  577- 587. 
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De chocoladegoeramiô s
( Sphaerichthys spec.)
Punkyfish, http://www.punkyfish.nl
Ik dacht a ltijd dat er m aar één chocolade goerami was, m aar er vallen m eer
soorten o nder d eze n aam. D
 e b ekendste i s w
 el d e  Sphaerichthys osphromenoides, deze vis draagt de N
 ederlandse n aam chocoladegoerami. H
 et is ook de bekendste s oort van de chocoladegoerami's en werd in 1905 naar E
 uropa g ebracht.

Soorten
Chocoladegoerami's staan bekend als moeilijke vissen, maar ze zijn goed te
houden als j e rekening houd met hun watereisen. D eze goerami's worden op
verschillende plaatsen geïmporteerd en ze schijnen uit hele verschillende wateren te komen. Vaak verschillen de waterwaarden zo onderling dat ze erg
zwak kunnen zijn in j e b ak, ook al hou j e de geadviseerde waterwaarden aan.
Doordat de vele chocoladegoerami's op verschillende plekken worden gevangen,  kunnen  ze  ook  iets  afwijken van de ‘ originele' vorm,
dan wordt  de  soort in  ondersoorten verdeeld. Zo is er een
ondersoort  van  de  Sphaerichthys  osphromenoides ,  namelijk  Sphaerichthys  osphro1)
menoides s elantanensis . D eze
ondersoort heeft rode vinnen.
Boven:

Sphaerichthys osphro menoi des
Li nks:

Sphaerichthys sel antanensis

j a n u ari 
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De Sphaerichthys osphromenoides osphromenoides 1 ) komt uit Indonesië  en
Maleisië. D e Sphaerichthys

osphromenoides s elantanensis komt uit B orneo.
Aquarium
Zoals vele andere goerami's houd ook de chocoladegoerami van een b eplant
aquarium. Beschutting is een van de belangrijkste woorden voor een goeramiaquarium. In de natuur vind j e goerami's in kleine watertjes die geheel vol
gegroeid zijn met planten. Het aquarium hoeft niet erg groot te zijn voor deze
goerami's, ze blijven zelfdan ook maar rond de 6 cm. Een twistpunt kan mogelijk de temperatuur zijn. In de verschillende boeken die ik bezit word de
aangegeven  temperatuur  van  30  graden  hier  en  daar  tegengesproken.  Ze
schijnen goed te houden zijn op 25 graden. Als de vissen rond de 30 graden
gehouden worden, zullen ze zwakker en vatbaarder zijn voor ziektes. Periodieke temperatuurschommelingen kunnen labyrintvissen juist stimuleren tot
voortplanting.  In  hun  biotoop  zullen  ze  ook  geen  constante  temperatuur
tegen komen. D e riviertjes waar goerami's gevangen worden zijn bovenin inderdaad vrij warm, maar hoe verder j e zakt, hoe kouder het wordt.
De  chocoladegoerami is  ook  een rustige vis,  dus  de bijvissen moeten  ook
rustig zijn.
Kweek
De kweek van deze dieren hebben menig liefhebber doen verbazen. Voorheen was er veel verwarring over de p aring van de chocoladegoerami. Chocoladegoerami's zijn muilbroeders. D e vrouw draagt de eieren in haar bek mee
voor soms wel 2 weken lang. In die tussentijd eet ze niet, dus voor de paring
moet ze goed doorvoed zijn. De eitjes worden afgezet bij de bodem. Deze goerami's omknellen elkaar niet zo erg als de draadgoerami's, wel baltsen ze om elkaar heen. Als er een kuiltje ontstaat door het gedraai boven het zand/grind,
zetten ze daar hun eieren af. De eieren worden direct in de bek genomen door
de vrouw. Deze vissen zetten ook graag afop gladde donkere stenen.
Je kunt voor de kweek ook een kale kweekbak gebruiken, ze houden wel van
een donkere ondergrond. Leisteen kan dan ook uitkomst bieden. Muilbroedende vissen zien we vooral bij cichliden, denk maar aan de verschillende
soorten Malawi-cichliden.
–
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De vrouw spuugt na 2 weken de j ongen uit. Ze worden niet echt door de ouders bejaagd maar elke vis lust wel een kleiner j ong diertje. Je kunt de vrouw
dan ook wel uit de bak halen en laten spuwen in een kweekbak. D e vrouw kan
je overzetten met een vangklok, de vangklok wordt ook gebruikt bij Malawicichliden. Natuurlijk doet een netje ook zijn werk. D e j ongen kun j e het met
kleinste voer grootbrengen, denk dan aan bijvoorbeeld artemia-naupliën.
Andere familieleden
De Sphaerichthys

osphromenoides draagt niet alleen de naam chocoladegoerami. Er zijn nog andere leden binnen deze familie, namelijk Sphaerichthys

vaillanti en Sphaerichthys
a crostoma . D eze laatste 2 soorten zijn meer weggelegd voor de echte specialist. Ze worden vaak meegenomen en zelfgevangen
door de echte chocoladegoeramiliefhebber.  Je  zult  ze  niet  vaak  aantreffen in de normale speciaalzaken. 
De  S. vaillanti  wordt  zo  een  8  cm
groot  en  komt  uit  Borneo.  De  S.
acrostoma wordt 10 cm g root en komt
ook uit Borneo. 
  Sphaerichthys vaill anti - vr ou wtj e

Eerder is al aangegeven dat deze goeramisoort niet een van de makkelijkste
vissoorten is. D eze vissen zijn dan ook alleen b edoeld voor de hobbyisten die
een goed en stabiel draaiende bak hebben en de nodige kennis van goerami's
bezitten.
Tip:
Als j e deze soort wilt houden, koop dan een stuk of6 goerami's. D an kunnen
ze zelfp aartjes vormen.
Nvdr Aquatr opi ca

1 ) Sphaerichthys osphrone moi des osphrone moi des en S.  osphrone moi des sel atanensis zi j n t egen woor di g vol waar di ge s oorten, d us Sphaerichthys osphro menoi des Ca n estri ni  1 860 en Sphaerichthys sel atanensis Vi er ke 1 979
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Ook  dit  jaar  kunnen  de  oude  jaargangen  van  ‘Aquariumwereld'  worden
ingebonden door de inbinddienst van de BBAT. Dit kan tegen de prijs van €
6.50 per j aargang. De zwarte kaft met vergulde opdruk is in de prijs inbegrepen.
Geïnteresseerden kunnen hun j aargangen afleveren bij de secretaris, Martin
Byttebier en dit vóór 19 j anuari. Gelieve eerst telefonisch contact op te nemen
anders loopt j e het risico voor een gesloten deur te staan.
Het  bestuur  kan  ze  dan  op  de  statutaire  vergadering  van  de  BBAT,  eind
januari, afgeven aan de verantwoordelijke van de inbinddienst.
Hieronder geven we de richtlijnen waarmee rekening moet worden gehouden
bij het afleveren van de tijdschriften.
Strikt te volgen handelswijze voor het inleveren van in te binden jaargangen
F

Nietjes
In diverse katernen vindt men soms toch nog de nietjes!
Zij dienen allen en volledig verwijderd te worden.
–
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Omslagen
Sommigen laten ze om de katern – anderen voegen ze voor- ofachteraan toe –
nog anderen slagen erin halve omslagen in te lassen (kan niet ingebonden
worden).
Ofwel blijft de omslag om de katern, ofwel wordt hij verwijderd.

F

Publiciteit
Maximum één katern kan mee ingebonden worden (meer publiciteitspagina's
passen niet in de kaft).

F

Vivariumkaarten
Worden niet (nooit!) mee ingebonden.
Dus: als u deze niet wilt kwijtspelen houdt ze dan thuis.

F

Jaaroverzicht (of inhoudstabel)
Moet gans vooraan ofgans achteraan gelegd worden en hierop dient de identiteit van de eigenaar vermeld worden (naast het BBAT-embleem is er ruim
plaats genoeg).
Opmerking: wie absoluut niet met potlood op zijn boekje wenst te schrijven mag
de v ermeldingen aanbrengen op een post-it klevertje, te kleven op de inhoudstabel
– voor alle zekerheid misschien nog een tweede binnenin ergens kleven.

F

Rangschikking
Januari-nr. bovenaan – december-nr. onderaan met b ovenop ofachteraan de
inhoudstabel. 
Wie een j aargang afgeeft met ontbrekende boekjes, met verzoek ze aan te vullen, tegen betaling weliswaar: de inbinddienst doet dit niet!!!

Richt u in dit verband tot de verzenddienst van aquariumwereld!
Een onvolledige j aargang wordt terugbezorgd aan de clubverantwoordelijke.
F

Identiteit
Te veel personen vermelden hun naam gans bovenaan  de inhoudstabel  of
gans bovenaan de eerste katern. Bij het inbinden wordt rondom een stuk afgesneden  wat  uw  naam  dus  gedeeltelijk  kan  laten  verdwijnen  met  alle  problemen vandien. 
j a n u ari 
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Volg dus a.u.b. de richtlijnen – naamvermelding naast het BBAT-embleem.
Volgende gegevens moeten worden opgeschreven:
- Je naam en voornaam
- D e naam van de club, in ons geval dus Aquatropica
- Het j aartal dat dient aangebracht te worden op de rugzijde van de zwarte
band.
F

Verpakking
Alle varianten komen hier aan b od, het is nochtans eenvoudig: een doorzichtige (vergemakkelijkt een oppervlakkige controle) plastic(zak) met tape dichtgekleefd (liefst een diepvrieszak van 20 x 30 cm).

F

Algemene opmerking
De zwarte kaften zijn inbegrepen in de prijs van € 6,50. U hoeft ze dus niet
bij te voegen!
-  Nog  eens  een  naamkaartje,  vierentwintig  elastiekjes  eromheen  en  alle
andere tierlantijntjes zijn dus niet nodig!!!

–
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Ni eu wjaarsrecepti e
Uitnodiging algemene bijeenkomst, vrijdag 26 j anuari 2019
Geen vervelende nieuwjaarsbriefvan de voorzitter, geen verkiezing van het bestuur en ook geen wafels, maar een gezellig onderonsje met alle leden en hun p artner.
Dit  jaar  een  fris  glaasje  van  de  beste  bubbels  met  lekkere
broodjes zoals in de verleden tijd bij Frank. Zo willen we het
nieuwe j aar feestelijk inzetten met zo veel mogelijk volk.
Om voldoende broodjes te voorzien vragen we  om te verwittigen indien j e langs komt en ofuw partner mee komt. Het is de
bedoeling dat de p artners er ook bij zijn.
Graag een seintje tegen 19 januari naar het secretariaat 056/77 5 9 27 ofsecretaris@aquatropica.be 
Alle  leden  en  hun  partner  van  welkom  op
vrijdag 26 januari om 20 uur .
Waar:  zaal  ‘Van  Boven',  Kortrijkstraat  138a,
Wevelgem. De ingang is gelegen in het  steegje
tussen huisnummers 136 en 138.



j a n u ari 

201 9

− A
quatropica −

–

3 3

–

- Colofon Voorzitter
Geert Vandromme 
Kuurnestraat 1a, 8531 Hulste
056 7 1 8 2 07 
terrarium@aquatropica.be 

Erevoorzitter
Paul
 Goddeeris

Secretariaat, redactie & webmeester
Martin Byttebier 
Kleine Brandstraat 12, 8540 D eerlijk 
056 7 7 5 9 27 
secretaris@aquatropica.be  
redactie@aquatropica.be

Penningmeester-ledenadministratie
Filip
 Willen
Tolbeekstraat

1 1, 8560 Wevelgem
056
 42 2 8 76 
filip.willen@gmail.com




Coördinator zoet- en zeewater
Gerrit Plovie   056 4 0 24 5 6
Kozakstraat 180, 8560 Wevelgem 
gerrit.plovie@skynet.be 
Verzending 
Martin Byttebier 
redactie@aquatropica.be

Bankrekening

Argenta:

BE66 9796 2363 6243

Lidgeld 2019
Lidgeld:  
€ 22,- 
Lidgeld + Aquariumwereld: € 34,- 

Redactie
Martin

Byttebier 0 56 7 7 5 9 27
redactie@aquatropica.be


Webpagina
http://www.aquatropica.be  



Lokaal
"Zaal Van B oven"
Kortrijkstraat

138a
8 560 Wevelgem

Verantwoordelijke uitgever
Martin Byttebier   056 7 7 5 9 27
nightowl@scarlet.be

De uitgever is niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de advertenties en teksten
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