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Martin Byttebier, secretaris Aquatropica
Dankzij  Bart  De  Wever  heb  ik  een  nieuw
woord geleerd: ‘yogasnuiver'. Het woord komt
blijkbaar  overgewaaid van Nederland,  alwaar
het vorig j aar nog kandidaat was voor ‘woord
van het j aar'. Yogasnuiver heeft het trouwens
niet gehaald, het werd ‘blokkeerfries'.
Volgend Van D ale is ‘blokkeerfries': elk van de
personen  die  in  Friesland  een  wegblokkade
hebben opgezet om anderen te verhinderen te demonstreren tegen een aspect
van de sinterklaastraditie, door sommigen beschouwd als verdediger daarvan.
Het aspect is trouwens Zwarte Piet. Dit even terzijde.
Yogasnuivers zijn meestal begoede mensen die geboren zijn tussen  1980 en
2000, de zogenaamde ‘millennials' die doorgaans zeer begaan zijn met hun
gezondheid. Ze eten amper vlees, weren toegevoegde suikers en p almolie en
dit  allemaal  wegens  slecht  voor  de  gezondheid  en  het  milieu.  Diezelfde
mensen zien  er  echter geen graten in  om tijdens het weekeind partydrugs
zoals xtc en cocaïne te gebruiken. Nou moe dit noem ik pas lekker gezond.
Van hypocrisie gesproken.
Hun redenering is dat ze tijdens de werkweek het zo druk hebben, dat ze in
het weekeinde een uitlaatklep nodig hebben. De yogasnuivers doen dit door
ettelijke euro's door hun neus te j agen en zo druggerelateerde criminaliteit in
de hand te werken.
Blijkbaar komt het bij hen niet op dat ze zich op een andere manier kunnen
ontspannen door bijvoorbeeld eens lekker te fietsen ofte wandelen (beide
passen trouwens goed bij hun filosofie). Ze kunnen ook andere hobby's b eoe–
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fenen, voetballen, postzegels verzamelen, vinken zetten of... de ultieme ontspanning, de aquaristiek in de breedste zin van het woord.
Niets is meer ontspannend dan de aquaristiek. Als j e deze hobby beoefent
dan heb j e geen nood aan xtc, cocaïne ofeender welk ander geestverruimend
middel. Als j e na een werkdag vol met stress en alle mogelijke tegenslagen
thuiskomt en j e ziet j ouw aquarium, terrarium en/ofvijver in volle glorie en
bloei, dan b en j e op slag een ander mens. Weg stress en de werkproblemen.
En  als je  dan  nog  aangesloten bent bij  een  aquariumclub,  dan wordt  het
plaatje  compleet. Want  zeg  nu  zelf, wat  is  er  meer  ontspannend  dan  een
avondje met een gelijkgezinde?
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Colisa labiosa of diklipgourami
´ n Ouwe Panchax,  http://www.rosaceus.be
Deze vis behoort tot de familie der labyrintvissen, wat wil zeggen dat ze beschikken  over  een  labyrintorgaan,  als  het  ware  een  hulporgaan  van  de
kieuwen dat hen in staat stelt direct atmosferische lucht in te ademen.
Dit orgaan komt hun goed te pas omdat ze in moerassen, rijstvelden en andere zeer bevuilde wateren, leven. Ook stelt het hen in staat een tijd uit het
water te blijven. Naar mate de vis groeit, ontwikkelt zich het labyrintorgaan
meer dan de kieuwen.

Trichogasterl abi osa, wi l dvor m

K weekvor m T. l abi osa' Ru bi n'

De vindplaats van deze vis is Birma (het huidige Myanmar). Hij leeft hoofdzakelijk in zeer ondiepe wateren, die geheel met planten overwoekerd zijn. Zelden treft
men volwassen exemplaren aan in open water. De streken waar de Colisa

labiosa
* voorkomt zijn zeer tropisch en de temperatuur schommelt er van 20 tot 3 5 ˚ C
hetgeen helemaal niet wil zeggen dat deze vissen niet tegen lagere temperaturen
bestand zijn. Het beste houdt men ze toch tussen de 22 ˚ en de 25 ˚ C.

Hij bereikt ongeveer een lengte van 8 cm, maar valt ondanks zijn grootte geen
kleine visjes lastig. Evenwel moet men oppassen wanneer men b emerkt dat hij
een neiging tot paren vertoont, want dan is zowel klein als groot die te dicht
in de nabijheid van het schuimnest durft te komen in levensgevaar.
–
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Wat de kleur b etreft, deze is van geelgroen tot rood. De rug- en aarsvin zijn
geelblauw met een roze zoom. Op het lichaam heeft hij ongeveer een 8 tot 10
onduidelijke geel-rode dwarsstrepen (bij het vrouwtje nog minder goed zichtbaar) terwijl er van de onderkaak tot de wortel van de staart een donkere
lengtestreep loopt, die bij het vrouwtje duidelijker zichtbaar is. D e buikvinnen
zijn ontwikkeld tot lange dunne tastorganen.

Het geslachtsonderscheid is ook goed waar te nemen, de mannetjes zijn feller gekleurd. In de paartij d zijn zij donkerrood en de rugvin is bij het mannetje spitser.

Het voedsel is geen probleem: zij eten alles maar hebben toch een voorkeur
voor levend voedsel, muggenlarven, tubifex en D aphnia's.

Kweek
Men neemt liefst geen te klein aquarium, 50x30x30 is een goede afmeting.
Neem een lage waterstand: 15 tot 20 cm is meer dan voldoende. Als beplanting gebruikt men enige cryptosoorten waarvan de bladeren tot aan het wateropervlak reiken, en verder wat drijfplanten.

De mannetjes zijn tijdens deze paartijd werkelijk mooi gekleurd, maken het
vrouwtje het hofterwijl zij steeds bezig zijn lucht te happen waarna hij de
luchtbelletjes in een ofandere hoek van het aquarium aan een plant ofonder
het  drijfgroen vasthecht.  Dit wordt  steeds herhaald tot men werkelijk  een
schuimnest van luchtbellen b ekomt dat wel een paar centimeter groot en een
paar centimeter dik kan zijn. 
Zolang het nest niet voltooid is j aagt de man het vrouwtje steeds van het nest
weg. Wanneer het nest klaar is gebeurt ook wel eens dat het vrouwtje het nest
niet goed vindt en het gewoon vernield. Zo kan manliefopnieuw aan de b ouw
beginnen tot alles naar beider zin is.

Daarna b egint de man te j agen en het vrouwtje te dwingen onder het nest te
komen. Hij gaat schuin onder het nest hangen waarna het vrouwtje hem langs
achter in de rug duwt. Dit is het teken tot de omstrengeling. Het mannetje
draait zich rond het vrouwtjes zodanig dat zijn met de aarsvin de wateroppervlakte (schuimnest) gekeerd ligt. D e eerste malen worden er doorgaans geen
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eieren  afgezet.  Na  enkele  proefparingen
worden dan de eitjes uitgestoten waarna het
vrouwtje wegzwemt. Het mannetje blijft dan
nog enkele ogenblikken hangen in een stand
dat de kop de staart raakt. Wanneer hij dan
wegzwemt  is  het  om  de  eitjes  die  om  de
bodem vallen, de meeste stijgen direct na het
afzetten dank zijn een vetlaagje onmiddellijk
naar het wateroppervlak onder het nest, in
zijn mond  op te rapen  en  die  dan  op hun
beurt in het nest uit te spuwen.

Wanneer de paring afgelopen is dient men het vrouwtje te verwijderen en laat
men de verdere broedzorg aan het mannetje over.
Wanneer het vrouwtje niet verwijderd wordt zal het mannetje haar lelijk toetakelen, en j a zelfs doden, daar zij zich niet om de eitjes b ekommert en ze gewoonweg opsmult.

Na 36 uur komen de j ongen uit die aan planten en ruiten hangen. Vierentwintig uur later zullen ze een eerste zwempoging doen. Nog een dag later kan
men b eginnen met voederen van fijn plankton en cyclopsnaupliën.

Gebruik liefst geen infusoriën daar deze niet voldoen om een groot nest van
het nodige voedsel te voorzien. Wat het grootbrengen der j ongen b etreft, dit is
nu niet zo eenvoudig als bij andere labyrintvissen.

Mits een degelijke voeding zal men na 6 tot 8 weken reeds goed de vormen en
de vinnen van  de Colissa kunnen waarnemen, maar  dan pas beginnen de
moeilijkheden. Zonder de minste tekens van ziekte beginnen de j onge visjes
te sterven. Dit wordt vooral toegeschreven aan de vorming van het labyrintorgaan. Het is daarom noodzakelijk nadat de eieren zijn afgezet de waterstand
te laten zakken tot 5 tot 10 cm. Het zal de sterfte niet helemaal tegenhouden
maar dan toch in zekere mate verminderen. 
De j ongen zijn ook zeer onderhevig aan goudstippel en aan een ziekte die bekend is als de Colisa-ziekte. Wanneer men evenwel van die ziekten gespaard
kan blijven en naarmate de vissen groeien mag men de waterstand verhogen.
–

6

–

− A
quatropica −

J a ar ga n g


3 4/ 0 4

Hier kan jouw recla me staan.
1/3 blad: 40 euro
Meer i nfo:  fili p. will en @g mail . co m

- Z
oetwater -

Van  volwassen  exemplaren  zijn  nesten  van  400  stuks  geen  zeldzaamheid,
maar wanneer men er 100 groot kan krijgen mag men toch van een goed geslaagde kweek spreken. Toch was er een lid in mijn vroegere club die een gelukte kweek had van 1.500 stuks en deze heeft grootgebracht.

Daar de j ongen veel eten moeten zij ook als het ware in het voedsel rondzwemmen. Ondanks de moeilijkheden loont het in ieder geval de moeite een
kweekpoging met de Colisa labiosa te wagen.

N.B. De temperatuur voor  de kweek houdt men liefst tussen  de  24 en de
26 ˚ C. Wanneer men op lagere temperaturen kweekt duurt het soms wel 48
uur alvorens de eitjes uitkomen. D e eerste 6 tot 8 weken liefst geen doorluchting gebruiken. Bij de vorming van het labyrint zorg dragen dat de lucht b oven
het wateroppervlak dezelfde temperatuur heeft als het water zelf(goed sluitende dekruit).
NVDR Aquatr opi ca
Colisa mag bl i j kbaar ni et meer gebr ui kt wor den.
Hi er on der vol gen de c orr ect e na men.

Trichogaster chuna ( Ha mi l t on 1 822)
Trichogaster fasci ata Bl oc h & Sc h n ei der 1 801
Trichogaster l abi osa Day 1 877
Trichogaster l ali us ( Ha mi l t on 1 822)
Trichopodus leerii ( Bl eeker 1 852) syn.  Trichogaster leerii ( Bl eeker 1 852)
Trichopodus microlepis ( Gü nt h er 1 861 ) syn.  Trichogaster microlepis ( Gü nt h er 1 861 )
Trichopodus pectoralis Rega n 1 91 0 syn.  Trichogaster pectoralis ( Rega n 1 91 0)
Trichopodus poptae L o w, Ta n & Bri tz 201 4
Trichopodus trichopterus ( Pal l as 1 770) syn.  Trichogaster trichopterus ( Pal l as 1 770)
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Koraalklimmers
Tekst: Germain Leys: http://www.reefsecrets.org
De koraalklimmers b ehoren tot de familie van de cirrhitidae die twaalfgenera telt. Hiervan zijn er maar liefst zeven monotypisch ( slechts één soort bevattend). In totaal b evat deze familie slechts 35 soorten.
alle twee dezelfde kenmerken:
FZe hTenebben eerste
 heeft  geen  van  alle  een  zwemblaas  zodat  ze  niet

F

vrijuit in het  aquarium  kunnen  zwemmen, maar  alleen maar  korte  afstanden afleggen van koraal naar koraal met telkens een kleine rustpauze. De buikvinstralen zijn verlengd en hiermee kunnen ze steunen op de
koralen. Hier hebben ze hun Nederlandse familienaam koraalklimmers
aan te danken. In het Engels kreeg de familie de naam ‘hawkfishes' omdat ze, rustend op hun koraal, als haviken de omgeving verkennen.
 Ten  tweede  hebben  ze  allemaal  één  of meer  haarborstels  (Latijn: Cirrus) aan de uiteinden van de rugvinstralen. Hier hebben ze hun
wetenschappelijke familienaam  cirrhitidae aan te danken.

De  meeste  soorten  zijn  7
tot  15  cm  groot,  met  uitzondering van  Cirrhitus rivulatus  die  tot  60  cm  kan
worden en met zijn gewicht
van 4 kg een gewaardeerde
en  lekkere  vis  is  voor  de
lokale bevolking.
Cirrhitus rivul atus staat beken d o m zi j n s oci al e gedr ag
ten opzi c hte va n d ui kers.

–

9

–

− A
quatropica −

J a ar ga n g


3 4/ 0 4

− Z
eewater −

Koraalklimmers worden voornamelijk aangetroffen in de Indo-Pacific, met
twee soorten die van oorsprong in de tropische westelijke en oostelijke Atlantische O ceaan voorkomen. D e meeste soorten zijn te vinden in ondiep water,
op een diepte van maximaal 30 m .
Het feit dat ze geen zwemblaas hebben, heeft ook zijn voordelen. Dit betekent
dat ze snel kunnen worden gedecomprimeerd na de vangst. D at is een echte
bonus, vooral als de vangst uit diepere waters komt.
De meeste zijn solitair in de natuur maar j e zult ook geregeld een koraal of
gorgoon vinden waar een paartje zich in gehuisvest heeft.
Alle  koraalklimmers  zijn  ‘protogyn  hermafrodiet'.  Hermafrodiet  betekent
tweeslachtig en protogyn betekent eerst vrouwtje, daarna mannetje. Van sommige soorten is geweten dat ze een harem met vrouwtjes onderhouden. Sterft
het mannetje, dan wordt zijn rol overgenomen door het sterkste vrouwtje, die
dan een geslachtsverandering ondergaat.
Ik wil hier toch even benadrukken dat alle koraalklimmers territoriale roofvissen zijn. Ze eten dus kleine visjes en garnalen maar eten na enige tijd alle
aangeboden voedsel, zoals diepvriesvoedsel, droogvoeder en levende kreeftachtigen zoals krill, cyclops, verrijkt artemia en verrijkt mysis. Dat wil dus
zeggen dat j e moet weten welke vissen en ongewervelden j e in het aquarium
hebt zitten, vooraleer een koraalklimmer aan te kopen. Heb j e garnalen of
kleine visjes, dan kun j e er b est geen koraalklimmer bij zetten.
Koop hem ook als laatste aanwinst in het aquarium. Omdat hij zeer territoriaal is, zal hij op alle andere nieuwe vissen j agen indien hij als eerste zou geplaatst worden. Ook zijn er meldingen van vraat aan kokerwormen.
Heb j e last met een najagende koraalklimmer, dan kan een verandering in het
aquarium vaak een oplossing bieden. Enkele stenen ofkoralen van plaats verzetten kan zijn territorium  soms zo veranderen waardoor hij denkt in een
nieuw territorium te zitten.
Een tiental soorten worden geregeld in de handel aangeboden, maar er zijn
drie soorten die j e het vaakst zult tegen komen, de spitssnuitkoraalklimmer
Oxycirrhites typus , de rode koraalklimmer Neocirrhites armatus , wellicht de
duurste en de oogboogkoraalklimmer Paracirrhites

arcatus , de goedkoopste.
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De spitssnuitkoraalklimmer Oxycirrhites typus (Bleeker 1857) is een monotypisch genus en is wellicht de sterkste soort, die zeer weinig last heeft van ectoparasieten (parasieten die actiefzijn aan de buitenkant van de gastheer, het
tegenovergestelde is endoparasieten).
Door zijn spitse snuit en veel kleinere mond is hij iets beter samen te houden
met kleine vissen en garnalen, hoewel voorzichtigheid steeds geboden blijft.
Kleine kreeftachtigen en wormen, zoals de kokerworm, zijn niet altijd veilig
samen te houden met O. typus .
Het lichaam van  deze  13  cm lange vis bevat  een ruitjespatroon van rode
strepen  en vlekjes  op  een wit- tot beigekleurige  ondergrond.  De  staart  en
vinnen hebben een grijsachtige kleur.
De mannetjes hebben een zwarte zoom, zowel bij de staartvin als bij de anaalvin. D e voorste rugvin b evat 7 tot 8 lange rugvinstekels.
Bij een bedreiging duikt hij weg in een spleet en zet zich daar schrap door
middel van de stekels op zijn b orstvinnen.
Je kunt ze als een paartje houden als j e dit in de handel kunt vinden.
De rode koraalklimmer Neocirrhites

armatus (Castelnau  1873) komt ook uit
een monotypisch genus  en is wellicht  de gevoeligste  om te gewennen  aan
aquariumcondities. Hij heeft vaak last van het netelgifvan koralen die niet in
zijn natuurlijke habitat voorkomen. Hij heeft veel zuurstofen bijgevolg veel
stroming nodig. Na een veertiental dagen worden ze ook immuun tegen dit
netelgifen kunnen ze goed gehouden worden.
In het wild leven ze in kleine groepen in  een haremstructuur. Behalve  de
–
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grootte  is  geen  geslachtsonderscheid  gekend  bij
deze soort. De mannetjes
zijn doorgaans fletser van
kleur, doch dat geeft geen
zekerheid.
Ze  worden  maximaal  10
cm en zijn bijgevolg uiterst
geschikt voor het rifaquarium. Zorg er wel voor dat
ze  niet  uit  het  aquarium
kunnen springen en voorzie voldoende schuilmogelijkheden en holen, waar
ze zich volledig in kunnen terugtrekken in geval van gevaar.
Deze vuurrode vis met een zwarte rug en een zwarte rand rond de ogen doet
mij altijd denken aan een bankovervaller die met zijn zwarte masker klaar
staat om tot de actie over te gaan. Als ik had mogen kiezen, dan had hij de
Nederlandstalige benaming ‘bandietkoraalklimmer' gekregen.
Ze aanvaarden vrij vlug elk soort aangeboden voedsel. Het is mooi om te zien
hoe ze rustig op hun uitkijkplaats toekijken naar het voorbijdrijvend voedsel
en er dan met een bliksemsnelle aanval het grootste stuk uitpikken om dan
vliegensvlug terug naar hun uitkijkpost te vluchten.
De oogboogkoraalklimmer Paracirrhites arcatus (Cuvier  1829) wordt maximaal 20 cm lang en komt voor in een verscheidenheid van kleuren. Het lichaam kan groenbruin, donkerbruin ofroodoranje zijn, terwijl de staart gewoonlijk  blauwachtig  is.  Een
brede witte band loopt distaal
in de lengterichting van het lichaam.  Kenmerkend  is  de
ringvormige  ofu-vormige  tricolore markering (rood, blauw
en  geel)  rond  en  achter  de
ogen.
De  oogboogkoraalklimmer  is
wij dverbreid in de tropische Indo-Pacific.  Zijn  leefgebied
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strekt zich uit van Oost-Afrika, Madagaskar en de Malediven naar Hawaï, het
zuiden van Japan en in het noorden, het westen en het oosten van Australië.
Ze brengen het grootste deel van hun tijd door, hoog op de koralen, vooral
Acropora , Stylopora en Pocillopora , wachtend op een geschikte prooi die te
dicht nadert. Ze eten kleine vissen, garnalen en krabben, maar ook isopoden,
viseieren en larven.
Deze soort is extreem agressief, vraatzuchtig en zeer territoriaal. Wees er dus
zeker van dat hij als allerlaatste aankoop in het aquarium wordt aangebracht,
want op latere leeftijd zal hij alle vissen die nieuw in het aquarium worden geplaatst, de dood in j agen. Wees er ook zeker van dat j e geen garnalen, kokerwormen ofkleine vissen in uw aquarium hebt, dat zal j e grote teleurstellingen
besparen.
Dat w as m
 eteen h et o pzet v an d it a rtikel, je
 t eleurstellingen b esparen b ij d e a ankoop v an k oraalklimmers. H
 et is z eer v erleidelijk om z ulke m
 ooie v issen a an te
kopen m et h un m erkwaardig ‘h aviken-gedrag'.
Het zijn zeker geen vissen om zo m aar in elk rif-aquarium onder te brengen.
Kleine v issen, g arnalen e n k okerwormen z ullen n ooit v eilig z ijn m
 et e en k oraalklimmer in d e b uurt. E
 en g ewaarschuwd a quariumliefhebber is e r twee waard!
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H emianthus callitrichoides
Met dank overgenomen uit: https://www.dha-aquarium.nl/
Hemianthus callitrichoides is een zeer aantrekkelijk voorgrondplantje, zeker

voor kleine aquaria. Het kruipt over de bodem en is slechts  1 à 2 mm groot
met rond blad. Dit maakt dat dit plantje tot een van de kleinste aquariumplanten ter wereld.
Poot het in toefjes met  een ruimte van  2  cm uit  elkaar.  In  enkele weken
groeien de openingen dicht zodat er een fris groen tapijtje ontstaat.

B
B
B
B
B
B

Plantinformatie
 Soort: zodevormend
Groeisnelheid: medium
Hoogte: 3 tot 5 cm
Lichtbehoefte: hoog
CO 2-behoefte: hoog
Herkomst: Noord-Amerika
Hemianthus  callitrichoides  is  erg

populair en misschien wel de meest
populaire b odembedekker.
In de handel wordt het in de b ovenwatervorm  aangeboden.  De  kunst
is om het plantje te doen aanslaan en nieuwe onderwaterbladeren(vorm) aan
te  maken  en  zich  gaat  vermeerderen.  De  bovenwater  gevormde  bladeren
hebben onder water geen functie en kunnen geen adem halen onderwater.
Wat is er nu nodig om het plantje aan te laten slaan?

Een goede voedselrijke bodem, met een keuze voor grofzand  1 mm (meer
voor de ervaren rotten onder ons), een b eter resultaat wordt behaald met een
afgeronde grindkorrel van 2 à 3 mm. D e b odem is dan lekker diffuus zodat er
a pri l 
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rondom de wortel volop af- en aanvoer van voedingstoffen kan plaatsvinden.
CO 2 is beslist noodzakelijk. Na waterstofis koolstofhet meest verbruikte voedingselement en koolstofwordt veelal uit CO 2 gehaald.
Voorgrondbeplanting heeft een nadeel, het zit verder verwijderd van de lichtbron dan stengelplanten die net onder het wateroppervlakte komen. Aanpassing van het licht en gebruik van reflectors is een must, zodat er ook voldoende licht op de bodem komt.
Het p oten is heel makkelijk. Je legt het matje op de bodem, verzwaar het met
een heel klein beetje b odemmateriaal ofmaak krammen van grote paperclips
en zet het matje vast. Trek het plantje gerust voorzichtig in meerdere p orties
en plant deze met een goede gebogen pincet. Zo blijven de plantjes goed op
hun positie, maar kunt u ook goed zien wat u doet en er direct een mooi
veldje  van  maken.  Onderhoud  gaat  het  gemakkelijkste  met  een  speciale
schaar, trimmen wordt dit genoemd.
Zo kunt u bij optimale omstandigheden met een aantal p otjes en een beetje
geduld in een 4 à 6 weken een leuk veldje laten ontwikkelen. De eerste  10
dagen is de plant b ezig met wortelontwikkeling en gebeurd er niet zoveel. D e
huidige blaadjes worden minder mooi omdat ‘deze onderwater geen functie
hebben' en deze door de plant worden afgestoten. Al snel komen er daarna
nieuwe uitlopertjes met blaadjes aan waar de plant zijn energie mee op gaat
bouwen. Nu is het van belang dat koolstof, nitraat en fosfaat voldoende en altijd aanwezig zijn. O ok sporenelementen mogen niet ontbreken! D aarnaast is
watercirculatie heel b elangrijk. Mocht u bijvoorbeeld plantenvoeding ofVFM
van Easylife gebruiken (Easy-life Filter Medium) dan kunt u goed zien hoe
het gesteld staat met de circulatie  in  uw  aquarium.
Wordt  het  direct  verspreid
dan is het goed, blijft het op
1 plek hangen dan is de circulatie onvoldoende.
Kortom: h et i s e n fraai

e n d ecoratiefplantje en een u itdaging om m ee te s capen.
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Voor u gelezen
N ieuwe kikkersoort genoemd
naar Brusselse professor
Martin Byttebier, Aquatropica
Een nieuwe kikkersoort, gevonden in Indië in de West-Ghats, werd door zijn
ontdekker, professor Sathyabhama Das Biju, genoemd naar zijn voormalige
leraar Franky B ossuyt van de Vrije Universiteit Brussel (VUB).
Sathyabhama D as Biju promoveerde in 2 007 bij Franky B ossuyt en is nu een
succesvolle wetenschapper verbonden aan de universiteit van D elhi. D oor de
media werd hij gebombardeerd tot de kikkerman van India. Als j e weet dat hij
in zijn relatiefj onge loopbaan al bijna 100 nieuwe kikkersoorten op zijn conto
heeft staan, zul j e wel begrijpen hoe hij aan zijn bijnaam komt.
De West-Ghats is een b ergketen die p arallel loopt met de westelijke
kust van
2
het Indisch schiereiland en is zo'n  1.600 km lang ( 160.000 km ). Het is een
biodiversiteitshotspot, die een groot deel van ' s lands fauna en flora herbergt.
Bijna 90 % van gekende amfibieën van de West-Ghats komt uitsluitend daar
voor en 33 % b ehoren tot een ofandere categorie van b edreiging.
Het j uiste aantal amfibieën in Indië op de dag van vandaag is moeilijk te achterhalen. In 2017 waren er 405 gekende soorten, waarvan er 239 in de WestGhats voorkomen. Ondertussen zijn er nog verschillende nieuwe soorten b eschreven, zoals bv. Mysticellus

Garg & Biju 2019.
franki

Deze kikker, die dus genoemd werd naar professor Franky B ossuyt, b ehoort
tot  de  familie  microhylidae  (smalbekkikkers),  onderfamilie  microhylinae .  Omdat  de  auteurs  deze  kikker  niet  konden  catalogeren  in  de  bestaande geslachten die in deze regio voorkomen, richten ze een nieuw geslacht op, Mysticellus

. Mysticellus is afgeleid van het Latijn ‘mysticus' (mysterieus,  geheimzinnig)  en  ‘ellus'  dat  een  verkleinwoord  aanduidt,  wat  het
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vermogen van deze kleine kikker benadrukt om uit het zicht te blijven, ondanks het voorkomen ervan langs menselijke nederzettingen.
Het nieuwe geslacht bevat momenteel slechts één soort, Mysticellus f ranki .
Franky's smalbekkikker is enkel gekend van de typelocatie in de regio van Kerala.
Br on nen:
Di nes h, K. P., Radhakri s h nan, C., Chan nakes hava murt hy, B. H., Deepak, P. &
Kul kar ni, N. U.  201 7.  Ch eckl i st of Amphi bi a of I n di a, u p dated ti l l  Apri l  201 7 avai l a bl e at htt p: // mh a dei r esear c hcenter. or g/r es our ces ( onl i n e onl y).

Gar g, S. & Bij u, S. D.  201 9.  Ne w mi cr ohyl i d fr og gen us fr o m Peni ns ul ar I n di a wi t h

Sout h east Asi a n affi ni ty s uggests mul ti pl e Cen oz oi c bi oti c exc ha nges bet ween
I n di a a n d E ur asi a.  Sci enti fi c Rep orts 9: 1 906.
htt ps: // d oi . or g/1 0. 1 038/s 41 598- 01 8- 381 33- x
Sya mili, M. S & Na meer, P. O.  201 8.  Th e a mp hi bi a n di ver si ty of sel ected agr oec osyst e ms i n t h e s out h er n Wester n Ghats, I n di a.  J our n al  of Thr eat en ed Taxa
1 0( 8):  1 2027–1 2034.  htt p: // d oi . or g/1 0. 1 1 609/j ott. 3653. 1 0. 8. 1 2027- 1 2034
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Enteromius hulstaerti-vlinderbarbeel
Auteur: karinD, https://www.aquainfo.nl
De Enteromius

h ulstaerti is een scholenvis van zo'n 4 centimeter lengte. Met
de grote zwarte stippen op zijn lijfis hij een opvallende verschijning in het
aquarium. Het geslacht van deze vis is duidelijk te zien aan de vinnen. Bij het
vrouwtje zijn ze kleurloos, terwijl ze bij het mannetje overwegend geel zijn
met smalle zwarte strepen aan de boven en onderkant.

Synoniemen
Barbus h ulstaerti, Capoeta h ulstaerti, P
 untius h ulstaerti .

Herkomst
Enteromius h ulstaerti komt uit Afrika, uit de omgeving van Congo. Hij leeft

daar in langzaam stromende riviertjes en moerassen, in schaduwrijke gebieden.
Inrichting

Enteromius h ulstaerti is een vrij actieve zwemmer, daarom heeft hij een aqua-

rium van minstens 60 centimeter nodig. Ze houden van dichte beplanting,
maar ook van open zwemwater. D aarom is het best om de achterkant en de
a pri l 
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zijkanten van het aquarium dicht te beplanten en in het middendeel open
zwemwater  vrij  te  houden.  Omdat  ze  in  het  wild  vooral  in  schaduwrijke
plekken leven, kan het licht het b este gedempt worden met drijfplanten.
Water
Enteromius h ulstaerti kan temperaturen tussen de 2 0 en 2 6 graden aan. Voor

de kweek kan de temperatuur zelfs nog wat lager zijn, tot  17 graden. D e pH
moet tussen de 5 en 6,5 zijn, hij houdt absoluut niet van alkalisch water. D e
GH kan het beste tussen de 3 en 6 zitten.
Voeding

In het wild voedt de vlinderbarbeel zich met kleine insectenlarfjes en kleine
kreeftachtigen. In het aquarium kunnen ze het best gevoerd worden met levend  of diepvriesvoer  zoals  daphnia,  artemia  en muggenlarven.  Gedroogd
voer en vlokvoer wordt ook wel geaccepteerd.
Karakter

De vlinderbarbeel is een vrij actieve zwemmer. Hij is over het algemeen vredelievend, maar de mannetjes kunnen soms wat territoriaal zijn. Houd de vis
niet met minder dan 7 stuks ofmet grotere vissen erbij, dan kan hij erg schuw
worden.
Kweek

De kweek van Enteromius

h ulstaerti is niet makkelijk. Hij stelt sterkte eisen
aan  het  kweekwater,  de  waarden  mogen  niet  afwijken  van  de  eerder  genoemde waarden. Ze hebben tweemaal per j aar een paartijd, tussen maart en
juni en tussen september en november.
De watertemperatuur is voor de vlinderbarbeel belangrijk. De ervaring van
veel kwekers is dat bij kweektemperaturen vanaf22 ˚ C, het merendeel van de
vissen mannetjes worden. De beste temperatuur om te zorgen dat er ongeveer
evenveel mannetjes als vrouwtjes uit de eitjes komen, is tussen de 17 en 20 ˚ C.
Er wordt in de paartijd een klein aantal eieren afgezet en bevrucht tussen fijn–
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bladige  planten.  Daarna  moeten  de  ouders  worden  verwijderd.  De jongen
komen na 7 tot  10 dagen uit het ei. De eerste week moeten ze het allerfijnste
kweekvoer gevoerd krijgen, daarna zijn ze groot genoeg voor artemia-naupliën.
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H et kloppend hart van ons aquarium
A.V. Zilver Tetra
Er zijn n ogal wat m anieren om h et aquariumwater te filteren. Om er m aar een p aar te n oemen zijn er bijv. h et
binnenfilter  (met  elektrische pomp  of luchtlift),
open b uitenfilter m et luchtlift, g esloten b uitenfilter
al d an n iet m
 et d roog d eel, v olledig n at d eel, s proeifilter, vlakfilter e tc. E
 r z ijn veel verschillende filters

zoals u z iet. Om a lle s ystemen t e b ehandelen, w ordt
te veel, en waarschijnlijk is dit o ok n iet n odig. De
werking komt g lobaal g ezien op h etzelfde n eer.

Allereerst wil ik het nut van een filter b ehandelen.
Bij het filteren brengen we het water inclusiefhet
vuil in contact met een materiaal dat in staat is om het
vuil vast te houden. O ok moet dat materiaal het vuil kunnen afbreken met behulp van bacteriën. Het moet dus materiaal zijn waar de bacteriën zich kunnen in huisvesten  en hard kunnen werken.
Met het vuil bedoel ik geen huisvuil wat in het aquarium
gestort wordt maar voerresten, urine, uitwerpselen, plantenresten  etc. In het filter worden  deze producten  omgezet tot een opgeloste vorm. Het water wordt er helder
van, maar dit wil nog niet zeggen dat het schoon is. D e opgeloste vorm van het vuil is nog wel  aanwezig. Dit kan
weer omgezet worden tot onschadelijke stoffen door de
bacteriën. Deze bacteriën gebruiken veel zuurstofbij het
proces waardoor er een minimale doorstroming moet zijn
van ongeveer 50 l/uur voor een aquarium van 100 liter.
We  zien  wel  dat  het  filter  op  den  duur  vuil  wordt,  en
maken deze dan grondig schoon. Het liefst gooien we het filtermateriaal (watten ofdergelijke) weg en doen er nieuw in.
–
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Ofmaken we het goed schoon, met heet ofkoud water. Wat werkt hij weer
goed hé. Eén ding wordt hierbij vergeten. Alle bacteriën die hun werk deden
zijn hierbij verdwenen en we kunnen opnieuw b eginnen.
In een goed lopend aquarium zijn gelukkig genoeg b acteriën aanwezig om het
filter opnieuw te bevolken. Dit duurt wel even, een maand ofdrie totdat ze
weer actiefzijn. Voorheen werkte ik met twee potfilters, waardoor er altijd
één actiefwas. Ze werden om de beurt schoongemaakt. Het filtermateriaal
dat biologisch werkt, moet alleen uitgespoeld worden. Zelfdoe ik dit in aquariumwater wat ik opvang bij het schoonmaken van de slangen. Dit water vang
ik op in een emmer en daar spoel ik de watten in uit. Dit water heeft dezelfde
samenstelling als het aquariumwater waardoor de b acteriën gespaard blijven.
Het filtermateriaal hoeft echt niet brandschoon terug gestopt te worden.
Nu zou u denken: bacteriën, ik zie alleen maar vuil. Juist dit vuil bevat zeer veel
bacteriën die we nodig hebben om de organische en anorganische stoffen afte
breken, onschadelijk te maken voor het aquariummilieu. Dus hierbij maken we
gebruik van een aantal bacteriesoorten. Vooral afvalstoffen uit de stikstofgroep
zijn schadelijk voor het aquariummilieu. Deze kunnen we veranderen (omzetten) tot relatiefonschadelijke stoffen met behulp van deze bacteriesoorten.
De b elangrijkste omzetting is van eiwit naar ammoniak naar nitriet wat weer
omgezet wordt in de redelijk onschadelijke stofnitraat. Ammoniak en nitriet
zijn echt giftig voor het aquarium. Nitraat is veel onschuldiger mits niet in al
te hoge concentraties. Een klein gedeelte van dit nitraat wordt gebruikt door
de planten als voeding. O ok wordt er een klein gedeelte in het filter omgezet
tot koolzuur door de bacteriële werking. D e rest zullen we zelfmoeten verwijderen door middel van waterverversen.
Naast het filter is een goede plantengroei dus belangrijk om een aquarium
goed en gezond te houden. D e planten nemen het eindproduct van de bacteriën weer op als voeding.
Waar moet zo'n filter nou aan voldoen?

Er zijn een aantal punten waarop gelet moet worden. Dit is onder andere,
eenmaal per uur moet het aquariumwater geheel het filtermateriaal gepasseerd hebben. Het filter mag geen tekort aan zuurstofhebben. Dus moet 24
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uur per dag in b edrijfzijn. Het filter moet goed b ereikbaar zijn in verband met
het  schoonmaken. De  slangen, kranen  en koppelingen, moeten van goede
kwaliteit zijn. D e veiligheid met elektra moet goed in acht worden genomen.
De uitstroom mag geen CO 2 uitdrijven.
Op  één  belangrijk  ding  moet  echter  gewezen worden. Wanneer  een  filter
stopgezet wordt ( door stroomuitval bijv.) en er geen doorstroming meer is geweest krijgen de b acteriën te weinig zuurstof. Hierdoor sterven de zuurstofbehoeftige bacteriën  (aerobe) volledig  af. Het gevolg is  dat  er gifstoffen  ontstaan, als het filter langere tijd stil staat. D e tijd die hiervoor geldt is afhankelijk van het type filter. Bij een gesloten systeem is dit al na één uur, bij een
druppel-, droog- ofsproeifilter kan dit twee tot drie dagen duren.
Het is overigens altijd verstandig, om wanneer het filter om welke reden dan
ook, langere tijd heeft stilgestaan, het filter enige uren kort te sluiten. Dit wil
zeggen dat het water uit het filter niet in het aquarium terugstroomt, maar opnieuw in het filter terechtkomt. Hierdoor kunnen de mogelijk gevormde schadelijke stoffen weer afgebroken worden voordat ze in het aquarium terechtkomen.  Een  gesloten  filter  kan  ook voor  het  opnieuw  inschakelen goed gesproeid  worden  met  water  van  dezelfde  temperatuur.  Hang  de  aan-  en
afvoerslang van het filter gewoon in een emmer aquariumwater en laat het
hier enige tijd in rondcirculeren.
Hier komt een van de grote verschillen in filtertype naar voren. Een binnenfilter kan werken met een opvoerpomp (elektrisch) ofdoor middel van een
luchtpomp. Dat een elektrische pomp door rotatie, water verplaatst is een
ieder waarschijnlijk wel duidelijk. Daarom wil ik het filter op de luchtpomp
even nader toelichten. Doordat er luchtbellen in de buis (in het midden van
het filtermateriaal) geblazen worden, wordt er water mee naar boven getransporteerd. D oor de verplaatsing van het water wordt er vuil water aangezogen
en door het filtermateriaal geleid. Hier vindt de omzetting plaats ( afhankelijk
van het filtermateriaal). D e bovenste laag filtermateriaal vervuilt het eerst en
zal tijdig gereinigd moeten worden. D aardoor krijgt het andere materiaal rust
en de gelegenheid om het biologische afbraakproces te voltooien. Het nadeel
is dat de b ovenste laag filtermateriaal door het water afgevoerd moet worden,
waardoor er vuil in het aquarium terugloopt.
–
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Een ander filter, maar met hetzelfde principe is het buitenfilter met luchtlift.
Deze wordt aan de rand van het aquarium gehangen en net als het binnenfilter op een luchtpomp aangesloten. Het verschil is dat het buitenfilter een
aanzuigbuis nodig heeft om het vuile water over te hevelen. Bij dit filter is het
makkelijker  om  het bovenste  filtermateriaal te  reinigen,  omdat  het gehele
filter aan de buitenkant hangt. Het nadeel is dat het filter gelijk aan de waterspiegel moet hangen om de hevel te laten werken. Voornoemde filters zijn uitstekend geschikt voor niet al te grote aquaria ofkweekbakjes waarvoor een
gesloten buitenfilter een te grote doorstroming heeft.
Het gesloten buitenfilter is voor het gezelschapsaquarium op dit moment het
meest populair. Dit filter beschikt over een grotere filterkamer en heeft als
voordeel dat het overal geplaatst kan worden. Het hoeft dus niet zichtbaar te
zijn, de aanzuigbuis en de uitstroom kunnen met behulp van planten en decoratiemateriaal geheel weggewerkt worden. Doordat dit systeem niet met een
luchtpomp, maar met een rotatiepomp het water circuleert, wordt er geen
koolzuur uit het water verdreven. Er moet dan echter wel gezorgd worden dat
de uitstroom niet b oven het wateroppervlak terugstroomt. D e ontwikkelingen
in deze filtersystemen gaan nog steeds verder. Ze zijn al geruime tijd te koop
met ingebouwde verwarming waardoor dit apparaat ook uit het showaquarium kan verdwijnen. De nieuwste pompen zijn voorzien met een pompsysteem waardoor er een golfextra zuurstofverrijkt water ontstaat, wat een b etere waterbeweging in het aquarium veroorzaakt. Ook is de filterkamer groter
gemaakt om het filter een b etere biologische werking te geven.
Het nadeel van  dit  systeem is  dat het  een gesloten  systeem is,  en na  een
stroomuitval ofiets dergelijks al snel de aerobe bacteriën het loodje leggen.
Met het  directe gevolg  dat  er bij het  opnieuw  opstarten van het filter gifstoffen in het aquarium komen. D e doorstroomsnelheid van deze nieuwe filters is vrij groot om het filter biologisch te kunnen laten werken. Het zijn wel
goede snelfilters, en er kan met diverse filtermaterialen gewerkt worden. De
onderste laag filtermateriaal slibt vrij snel dicht, waardoor de doorstroming
sterk afneemt. Het gehele filter moet stopgezet worden, om hem te reinigen.
Om dit te voorkomen kun j e het beste een groffiltermateriaal onderin het
filter  doen,  zelf gebruik  ik  twee  van  deze  filters,  waardoor  er  tijdens  het
schoonmaken van één van de filters, het andere filter blijft werken. D oor deze
twee filters is een constante afbraak door b acteriën gewaarborgd.
a pri l 
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Een tweede manier is het plaatsen van een voorfilter. Bij afname van de doorstroming hoeft alleen het voorfilter gereinigd te worden en blijft het hoofdfilter zitten, des te b eter is de biologische werking hiervan.
Naar mijn mening een beter systeem is het open biologische filtersysteem. Dit
is tevens zeer geschikt voor speciaalaquaria waar geen ofweinig planten in voorkomen. Tevens treedt er bij dit systeem lang niet zo veel vergiftiging op na stroomuitval omdat het een open systeem is en er niet zo snel zuurstofgebrek kan optreden. Wel blijft het aanbevolen om het systeem na zo'n storing kort te sluiten.
Het biologische filter (ook wel het natte systeem genoemd) bestaat uit een
‘aquarium'  wat  door  schotten  in  diverse  compartimenten  wordt  verdeeld.
Hierin staan de gebruikte filtermaterialen constant onder water en door de
grote ruimte in dit ‘ aquarium' is er voldoende plaats voor verschillende filtermaterialen. Tevens wordt het aantal liters water verruimd waardoor het geheel b eter in evenwicht is. Het water is ook veel langer in contact met de filtermaterialen waardoor het afbraakproces beter verloopt. Tevens kan het filtermateriaal eenvoudig veranderd ofgereinigd worden, zonder het systeem te
onderbreken. O ok is het eenvoudig om tijdelijk een bepaald materiaal extra te
gebruiken zoals bijvoorbeeld actieve kool, turfenz.
Via een overloopsysteem in het showaquarium loopt het water in het eerste
compartiment  en  passeert  het  filtermaterialen.  In  het  laatste  compartiment
staat de opvoerpomp om het water terug in het aquarium te pompen. Hier kan
ook de verwarming geplaatst worden zodat ook dit niet meer in het showaquarium zichtbaar is. Het filter kan naast ofonder het aquarium geplaatst worden. 
Waar rekening mee gehouden moet
worden, is dat als het filter onder het
aquarium  geplaatst  wordt,  er  een
krachtige  opvoerpomp  gebruikt
moet worden. De nieuwste pompen
hebben tegenwoordig een goede opbrengst bij een laag stroomverbruik.
Als filtermateriaal kan gebruikt worden:  filterschuim,  keramiekpijpjes,
bio-ballen,  filtersubstraat,  etc.  Het
–
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moet een poreus materiaal zijn waar de bacteriën goed kunnen huisvesten.
Doordat het een open systeem is kan er filtermateriaal gewijzigd oftoegevoegd worden terwijl het filter gewoon blijft werken. Het filter kan in het
eerste filtercompartiment voorzien worden van een laag filterwatten wat het
eerste grove vuil opvangt. Dit kan dan eenvoudig verwijderd worden waardoor
de rest van het filter schoon blijft. In principe wordt de rest van het filter
nooit schoongemaakt. Dit heeft een zelfreinigende werking.
Beter is het om een druppelfilter voor het nat gedeelte te plaatsen. Hier leven
weer andere b acteriesoorten die niet in het natte gedeelte kunnen overleven.
Dit wordt ook wel het droge gedeelte genoemd. Via de overloop van het aquarium komt het water  eerst in het druppelfilter terecht. Dit bestaat uit  een
glazen bak met meerdere laden. D eze laden hebben een geperforeerde b odem
waar het water doorheen druppelt. Ook hier wordt een poreus materiaal in
gebruikt waar de bacteriën goed in kunnen leven. Na het filtermateriaal gepasseerd te hebben wordt het water onderin in de glazen b ak, naar een punt
geleid. Het druppelfilter wordt op het natte gedeelte geplaatst zodat het water
uit het druppelfilter in het eerste compartiment van het natte gedeelte loopt.
De b ovenste lade doet tevens dienst als grofvoorfilter en is eenvoudig te reinigen. Een nadeel van dit filter is de grote waterverdamping.
Een ander systeem is het sproeifilter. Dit komt in de plaats van het druppelfilter, hier wordt het water door een sproeier verdeeld die gaat ronddraaien door
de waterdruk. Het water wordt langzaam over het filtermateriaal gesproeid en
zakt hier langzaam doorheen, ook dit loopt dan weer naar het eerste compartiment van het natte gedeelte. Het is wel raadzaam om hier een voorfilter
voor te zetten zodat de sproeibuizen niet verstopt raken. Bij dit filter is er
echter minder ruimte voor het filtermateriaal. Door de draaiende sproeier
wordt wel al het materiaal b enut wat bij het druppelfilter moeilijker is.
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Verontreiniging van de aquariumbodem
Auteur onbekend, A.V.Ciliata (NL)
In één van mijn aquaria bleefik maar last hebben van wat ik aanzag voor
blauwe alg. Toch had het niet de kleur en geur van de bekende blauwalgen,
maar  het bleefterugkomen. Wat ik  er  ook  aan  deed; water verversen,  de
bodem afhevelen en antiblauwalgpillen, niets hielp.
Het was  een groene,  slijmachtige alg die heel gemakkelijk van de planten te verwijderen was en die zich als
een  soort  deken  over  de
planten  uitstrekte.  Vooral
tussen  fijnbladige  planten
was het een ramp. Op den
duur gaan alle planten er aan. D e plantengroei stopt volledig en als we meststoffen toevoegen groeien juist deze algen het b est van allemaal.
Op het wateroppervlak kwam een schimmelachtige laag te drijven met lange
draden en die was praktisch niet te verwijderen door oppervlakteafzuiging.
De waterkwaliteit gafbij meting geen vervuiling aan en ook de microsiemens
wees niet op een verhoging van het totale zoutgehalte. Toch moest het wel
een verontreiniging zijn.
Mijn verdenking ging uit naar  de
bodem.  Het  vervelende  is  echter
dat het moeilijk is  om in  een beplant aquarium met de hevelslang
aan  het  werk  te  gaan.  Vooral
tussen  de  voorgrondbeplanting  is
het lastig. Toch had ik het idee dat
de b odem de schuld van de algengroei was. Ik moest hoe dan ook
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het vuil uit de b odem zien te halen. D e hele bak leeghalen was natuurlijk geen
optie. Bij een vol gegroeid aquarium is dit een j ammerlijke zaak. Het aanbrengen van een nieuwe b odem geeft altijd weer nieuwe problemen en wilde
ik toch eerst proberen ofhet niet anders kon.
Ik experimenteerde met allerlei zelfgemaakte grote en kleine hevelsystemen
met flesjes zonder bodem, maar het probleem was steeds het niet kunnen bereiken van de verre hoekjes en tussen de lage plantjes was het helemaal een ellende. Ook kon ik niet diep genoeg in de b odem komen. Ik b esloot het eens
anders te gaan proberen. Ik maakte aan een hevelslang een pijpje van zo'n 3 0
cm en schoofdaarop een aanzuigkorfje van een Eheimpomp.
Ik had het ei van Columbus uitgevonden. Ik stak nu het korfje diep in het
zand en zoog de slang aan. Wat ik toen zag ging alle verbeelding te b oven. Het
water  dat in mijn  emmer  stroomde was pikzwart  en  stonk verschrikkelijk.
Doordat het korfje erg smal is, kun j e overal bij. Naar mijn idee de ideale manier om in de bodem schoon te maken.
Ik hoop dat u deze tip kunt gebruiken.
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Bekwaamheidsexamen BBAT
Martin Byttebier, Aquatropica

Met enige trots kan Aquatropica aankondigen dat we het bekwaamheidsexamen voor de regio West-Vlaanderen mogen organiseren.
Men kan deelnemen aan ‘Basiskennis zoetwateraquaristiek' en / of‘Basiskennis zeewateraquaristiek'.
Deze proef is uitsluitend voor BBAT-leden toegankelijk.
Wat is het bekwaamheidsexamen?

Het Bewijs van Bekwaamheid kun j e vergelijken met het behalen van een
rijbewijs. Het toont  aan  dat je voldoende kennis bezit  om  de  aquaristiek
op een verantwoorde manier te b eoefenen.
Het verschil met het rijbewijs is dat het Bewijs van Bekwaamheid absoluut
niet vereist is om de hobby te b eoefenen, maar het is toch mooi meegenomen een diploma te behalen. Je weet maar nooit dat de regering plots beslist dat men een soort diploma moet hebben om vissen te mogen houden.

 Hoe bekomt men het?
Je  krijgt  40  meerkeuzevragen  voorgeschoteld.  Om  te  slagen  dien je  ten
minste 70 % van de vragen ( 28/40) juist te b eantwoorden.
Als leidraad dient de BBAT-uitgave ‘Een aquariumwereld b eginnen'
Voor wie?

De proefstaat open voor alle BBAT-leden en hun inwonende gezinsleden.
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De deelname aan de proefis volledig gratis.
Een vragenreeks kun j e hier vinden:
http://www.bbat.be/pdf/een_aquariumwereld_beginnen.zip
Een online-test kun j e hier doen:
http://www.aquariumwereld.be/quiz/index.htm
Hoe deelnemen?

Inschrijven kan ter plaatse, via uw vereniging ofper mail naar ‘Bekwaamheids-attesten BBAT'. ( diopere@skynet.be)

–
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De zwarte fantoomzalm
Auteur onbekend: Aquavo
Tijd om eens aandacht te b esteden aan dit leuke visje dat zo geschikt is voor
het  gezelschapsaquarium!  De  wetenschappelijke  naam  is Megalamphodus
megalopterus .*
In  (oudere)  aquarium boekjes komt u misschien  andere namen tegen,  dat
klopt: vroeger was de officiële naam anders; we besparen u die andere namen.
De zwarte fantoom b ehoort tot de familie der  characidae , oftewel de karperzalmen. Hij heeft zijn oorsprong in Brazilië, maar in het bijzonder de provincie Mato Grosso.

Hij is  echt mooi  om te  zien! De basiskleur is grijs/zwart met  een blauwe
schoudervlek, die mooi oplicht. Zijn vinnen zijn doorzichtig grijs met donkere randen. De mannetjes zijn een stuk slanker dan de vrouwtjes en hun
rugvin is ook veel hoger.
a pri l 
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Ze worden ongeveer 4 cm groot, gezellige kleintjes dus. Uit het feit dat bij dit
visje zo nadrukkelijk de kleur zwart genoemd wordt, kunt u afleiden dat er
ook wel eens andere kleuren zouden kunnen b estaan. Dat klopt: we kennen
ook de rode en de gele fantoomzalm. We beperken ons nu tot de zwarte!
Op het punt van verzorging is de fantoom echt geen probleemmaker. D e temperatuur van zijn aquarium moet zo'n 2 5 ˚ C zijn, maar als het in verband met
de b ehoeften van medebewoners iets meer ofminder moet zijn, zal hij daar
geen punt van maken. Wat ze wel heel prettig vinden is water dat over turfis
gefilterd,  maar  als  dat  niet  zo  is  maakt  dat  ook weer  niet  zoveel uit.  Ze
houden wel van een donkere bodem maar dat doen zoveel vissen, dat heeft
ermee te maken dat heel veel vissen er een hekel aan hebben tegen een lichte
bodem afte steken, rovers zien ze dan te goed.
De bak moet wel een dichte randbeplanting hebben met in het midden een behoorlijk grote vrije zwemruimte. Het zijn vissen voor de bovenste en middelste
waterlagen. De pH van het water mag 6 à 7 zijn, ook niet al te moeilijk dus.
Het zijn ook best gemakkelijke kostgangers, ze deinzen voor droogvoer niet
terug, maar klein levend voer vinden ze het lekkerst, zoals muggenlarven en
watervlooien. Watervlooien kan j e zelfmakkelijk scheppen en ander levend
voer is te koop. En met diepvriesvoer is natuurlijk ook niks mis.
Het mooist is natuurlijk een schooltje fantomen, mannetjes en vrouwtjes door
elkaar.  De  heren  gaan,  als  ze  goed  in  hun  vel  (nou ja,  schubben)  zitten,
prachtig pronken.
* NVDR Aquatr opi ca

I n tegenst el l i ng va n wat de oor s pr onkel i j ke sc hri j ver va n di t arti kel  be weert h eeft de
z wart e fa nt oo mzal m ni et veel  a n der e na men geken d.  De z warte fa nt oo m wer d i n
1 91 5 door Ei gen ma n n besc hr even al s  Megal a mphodus megal opterus.  Het gesl ac ht
Megal a mphodus wer d i n 1 997 d oor Wei tz ma n & Pal mer gepl aatst al s een
j u ni orsyn oni e m va n Hyphessobrycon.  Gevol g, al l e Megal a mphodus- s oorten wer den
over gebr ac ht naar h et gesl ac ht Hyphessobrycon.
E entj e wer d l at er n og over gepl aatst naar h et gesl ac ht Ectrepopterus.
De h ui di ge gel di ge naa m voor de z warte fa nt oo mzal m i s d us Hyphessobrycon
megal opterus ( Ei gen ma n n 1 91 5).
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Bespreking H uiskeuring 2017
Uitnodiging algemene bijeenkomst, vrijdag 26 april
Martin Byttebier, Aquatropica
Om de twee j aar organiseert de BBAT een huiskeuring. Ook dit
jaar. Van de vorige b akkeuring werd door Filip Maes een film gemaakt waar alle deelnemers de revue passeren.
We zullen eerst een summiere uitleg geven over de verschillende
keuringscriteria om daarna de film te b ekijken.
Bij iedere bak zullen we even stilstaan om te bespreken wat we
juist gezien hebben. Geloofme vrij, er staan werkelijk enkele pareltjes tussen.
Misschien zullen de aanwezigen na het b ekijken van de video zin
krijgen om ook eens deel te nemen aan de Nationale Huiskeuring
van 2021. Voor de keuring van 2019 is het spijtig genoeg te laat.
Tijd zat dus om de b ak tegen dan tiptop in orde te brengen.
Wanneer: Vrijdag 26 april om 20.00 uur.
Waar: zaal ‘Van B oven', Kortrijkstraat 138a, Wevelgem.
De ingang is gelegen in het steegje tussen huisnummers 136 en 138.
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Erevoorzitter
Paul
 Goddeeris

Secretariaat, redactie & webmeester
Martin Byttebier 
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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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Despecial ist i n  destreekvoor
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