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Geert Vandromme, voorzitter Aquatropica
Examenkoorts.  Terwijl  de  meeste  studenten
nog niet echt aan de examens denken, is het
binnen  de  club  misschien  nu  wel  zo.  Voor
velen zijn examen synoniem voor blokken en
examenkoorts.  Dat  blokken  is  voor  ons  niet
het  ergste,  de  meesten  hebben  meer  dan  10
jaar ervaring en dan mag j e gerust een deskundige genoemd worden. Veel studeren komt er
dan niet van pas. Eens alle vragen overlopen,
ze beantwoorden en zien wat j e fout hebt ingevuld en dan b edenken wat een domme vraag was dat.

Soms denkt de opmaker van de vragen dat er maar één eenduidig antwoord
mogelijk  is,  terwijl  de  lezer  van  de  vragen  het  soms  anders  interpreteer.
Daarom is het vaak raadzaam om eens de vragen te doorlopen om zo de manier van vragen stellen gewoon te worden.
Maar  dan nadert  de  dag van het  examen  en beginnen  de  zenuwen  op te
komen en komt op er een b epaald moment de gedacht in ons op ‘waarom doe
ik daar nu aan mee, het brengt mij toch niets op en wat ben ik met een bekwaamheidsattest?' Ik zie dat vaak bij mijn leerlingen ook. Iedereen ziet het
zitten als de lessen beginnen maar op het einde b egint de stress op te komen
en haken er soms mensen af.
En toch hoor ik daarna dat die stress echt niet nodig was. O ok niet voor het
bekwaamheidsattest. Je krijgt er geen opslag voor, uw pensioen wordt niet
verhoogd ofverlaagd en j e staat er niet mee in de krant, maar als er toch door
bent ( en dat verwacht ik van de meesten onder ons zonder dat er gestudeerd
werd) wordt dit een heugelijk moment. Het gevoel zoals de studenten die net
hun diploma hebben gehaald en er een feestje voor over hebben.
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We  hopen  de  maand  daarna  dat  we  diploma's
kunnen uitreiken met een glaasje in de hand.
Ik  hou  in  ieder geval  een  hoop  flessen bier
achter de hand voor de activiteit van juni. Ik
heb nu wel examenkoorts voor het vijverbezoek in juni.
Het beloofd terug een droge periode te worden en
de tuin staat nu al droog, mijn regenwater is uitgeput
en moet dringend 10.000 liter water bij hebben om alle putten eens goed bij te
vullen. Nu staat alles er goed bij, maar dit zou vlug kunnen veranderen en ik
heb dat niet in de hand.
Mogelijks krijgen we een waterstop en kunnen we binnenkort geen leidingwater meer gebruiken en misschien worden we zelfs zonder water gezet. D at
is pas stress, iets presteren dat j e zelfniet helemaal in uw handen heb. Een b ekwaamheidsexamen is er klein bier tegen.
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Belontia hasselti
Met dank overgenomen uit Aquarianen Gent
Zoals u wellicht wel weet b ehoren de B elontia tot de labyrintvissen.
Belontia h asselti is misschien niet zo mooi als zijn soortgenoot: de diamantgoerami. Toch door zijn schoon schubbenkleed en de honingraatvormige tekeningenop zijn vinnen, is het zeker een visje dat niet gaat misstaan in uw
Aziatisch  gezelschapsaquarium. Vanwege  deze  honingraatvormige  tekeningen, is het niet onlogisch dat hij de honingraatparadijsvis genoemd wordt.
Hij  gaat  schuil  onder  verschillende  synoniemen: Polyacanthus  einthovenii
(wat niet wil zeggen dat hij afkomstig is van Eindhoven), Polyacanthus

h as,

en

.
selti P. kuhii P. olicaceus
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Met zijn 19 cm b ehoort hij zeker niet tot de kleinste labyrinten. Hij komt voor
in Java, Sumatra, B omeo, Singapore en Malakka; waar men hem vindt in de
langzaam stromende rivieren. 
Ondanks het een zeer vredelievende vissoort is, kan hij toch een agressiefgedrag vertonen tijdens de b altstijd. Na de eiafzetting is het zeker aangewezen
om het vrouwtje eruit te vangen, om haar te beschermen tegen de aanvallen
van het mannetje. Het mannetje kan tijdens deze periode zo aanvalslustig zijn
dat deze zelfs in uw vingers gaat bijten als u in het aquarium met het een en
ander bezig bent.
Bij het inrichten van uw aquarium is het nodig om te zorgen voor een dichte
beplanting en een voldoende zwemruimte. Dat betekent dat, willen we aan
beide voorwaarden voldoen, we een ruim aquarium nodig hebben.
Belontia hasselti houdt van veel licht. Vooral speelt hij graag in het recht-

streeks binnenvallend zonlicht. Plaatsen we het aquarium dicht bij een vensterraam aan de zuidkant, dan zullen wij er wel rekening mee moeten houden
dat er groene algen op de voorruit gaan verschijnen.

Aan de watersamenstelling hoeven we geen specifieke aandacht te schenken
vermits de pH mag liggen tussen de 6 ,5 en 8 bij een totale hardheid tot 3 5 ˚ d
GH. Ons leidingwater uit de kraan is dus zeer ge schikt. Ze houden wel van
een iets hogere temperatuur dan onze andere tropische vissoorten, namelijk
tussen de 2 5 en 3 0 ˚ C. Voor het kweken is het beter naar de 3 0 ˚ C te streven.
Ze leggen afin ondiep water ( 10 à  15 cm) waarin ze een schuimnest gaan
bouwen. Het bouwen van een schuimnest gebeurt zowel door het mannetje
als het vrouwtje.
De j ongen komen na 2 4 tot 4 8 uur uit en gaan vrij zwemmen na 3 dagen. D e
grootte van het nest valt niet te onderschatten. We kunnen met tussen de 5 00
à 700 j ongen opgezadeld zitten. Na het geboren worden kunnen we de j onge
visjes voederen met infusoriën; later met artemia en cyclops.
Zoals dit bij de meeste, zo niet alle goeramisoorten en paradijsvissen het geval
is, moeten we de luchttemperatuur boven het wateroppervlak trachten hetzelfde
te houden als de watertemperatuur, anders geraken de vissen ‘verkouden'.
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Wat we zeker moeten vermijden zijn luchtbellen die zich gaan vormen aan het
wateroppervlak door gebruik van een luchtpomp. De goerami's gaan zeker
geen schuimnest maken als het wateroppervlak steeds maar beroerd wordt
door uiteenspattende luchtbellen.
Wil men tot een geslaagde kweek overgaan dan moet men wel het koppel gescheiden houden van de andere gezelschapsdieren.
Naast levend voedsel en diepvriesvoer, houden deze dieren ook van een groenblaadje. We mogen dus zeker het geven van groenvoer niet vergeten. Het geslachtsonderscheid tussen een mannetje en een vrouwtje is moeilijk te bepalen.
Wat we wel kunnen vermelden is dat het vrouwtje in de paaitijd geen netpatroon heeft en na het paaien een bleke, vale kleur heeft. (Vermoeid na de vrijpartij? Hoe zou j e zelfzijn?)
Verhouding mannetje - vrouwtje: 1 man bij 1 vrouwtje
.
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Mysterie in zeewaterland
Chemie en Biologie in het aquarium
Tom Verhoeven. AZAC
Zeewateraquarianen weten a ls g een ander dat de z ee z out is. We weten ook a llemaal d at h et n iet a lleen o m w ater e n z out d raait. Z
 o k unnen w e d e z outen o psplitsen  in  natrium  (Na),  magnesiumchloride  (MgCl ),2  magnesiumsulfaat
(MgSO ),4 calciumcarbonaat (CaCO )3 en kaliumbromide (KBr).
Verder c ontroleren we v ele a ndere s poorelementen e n v ele m
 ineralen. Toch d urf
ik n og te z eggen d at we m
 aar e en k lein s tapje ontdekt h ebben. N
 a e lke n ieuwe,
vaak complexe, ontdekking in h et z eewater is deze s teeds weer eenvoudig te bevestigen op  theoretische wetenschappelijk kennis en vaak chemisch niveau.
Toch v ertellen d e b oeken e n theoretische r egels ons v aak n og n iets over d e m
 ysteries die zich afspelen in ons water. Dit omdat sommige linken a lleen gelegd
kunnen worden u it p raktijkervaringen e n n iet d oor wetenschappelijke formules

in een s chrift. Toch z ijn deze laatste s teeds h et s lotantwoord.

Zo zijn er sinds kort nieuwe praktijkervaringen bijgekomen. Door interactie
tussen het biologische en chemische gegeven in aquaria ontstond een nieuw
mysterie. D e eerste meldingen doken sporadisch het internet op. Aquaria die
steeds goed gedraaid hebben kregen problemen. Koralen, voornamelijk steenkoralen, b egonnen op een nooit eerder geziene manier afte sterven. Nitraat
(NO 3) en fosfaat (PO 4) waardes stegen de pan uit. En niets in het systeem was
spectaculair veranderd. Toen bleek dat steeds meer en meer mensen dezelfde
problemen hadden, ontstonden er lange discussies met speculaties en oordelen.
Één ding is zeker: Meten is weten! Maar wat moeten we meten? En hier eindigen we weer bij het begin. D e biochemische formules en definities moesten
er als slot aan te p as komen.
Eerst een stukje over zeewater voor we verder gaan. We denken al vaak dat we
alles weten en kunnen meten. We weten in feite niets en meten kunnen amateuraquarianen enkel met de daarvoor voorziene testkits die op de markt zijn.
– 7 –

− A
quatropica −

Jaargang 34/05

− Z
eewater −

De meest gemeten waardes zijn
het  zoutgehalte,  nitraat  (NO 3),
nitriet  (NO 2),  fosfaat  (PO 4),
magnesium (Mg), calcium (Ca),
KH  en  soms  strontium  (Sr). In
zeewater zijn inmiddels al bijna
70 verschillende elementen aanwezig  die  we  in  laboratoria
kunnen meten. Vaak ontdekt bij
het  onderzoeken  van  organismen die deze stoffen in grote
hoeveelheden  hebben  opgeslagen  in  hun  lichaamsweefsel.
Een mooi voorbeeld is de aanwezigheid  van  koper  (Cu)  in  het
bloed  van  bepaalde  ongewervelde dieren zoals zakpijpen. D e
aanwezige  hoeveelheid  koper
© Karl K Tur eki a n: Ocea ns. 1 968
(Cu) b edroeg 0,15 − 0,25 % terwijl we in het zeewater maar 0 ,001 – 0 ,002 mg/ l vinden. D eze kleine aanwezigheid zorgt er dan ook voor dat we deze stoffen thuis niet kunnen meten.
Toch zijn deze ook zeer b elangrijk. D e dieren hebben deze stoffen niet voor
niets opgeslagen. Vaak omdat het in overschot wordt opgenomen maar ook
omdat ze nut hebben op vaak cellulair niveau.
De grote vraag voor de meeste mensen is wellicht wat wij met deze stoffen te
maken hebben? Ook wij gebruiken deze stoffen in onze aquaria. D enk maar
eens aan alle toevoegingen die op de markt zijn en die we gebruiken zonder te
weten wat er werkelijk in zit.
Ofwat denkt u van natuurlijk zeewater? Bij het gebruik van natuurlijk zeewater krijgen wij deze stoffen ook in ons aquarium. Wij missen t.o.v. de zee
ook veel organismen en natuurkrachten (verwerking en afbraak van deze stoffen) zodat zeker in aquaria al snel een overschot ontstaat/opgebouwd wordt.
Onze ongewervelde dieren slaan deze stoffen op tot soms vaak verschrikkelijk
hoge en giftige concentraties. Tot op een dag de b om ontploft. Ook in zandbodems en ons levend steen worden deze stoffen opgenomen.
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Nu kan ik wel vertellen dat bij het gebruik van natuurlijk zeewater dit proces
aardig meevalt. Daar er geen constante bron van deze stoffen is (alleen bij
verversen in een x aantal % ). Dus wees gerust en blijfzonder angst natuurlijk
zeewater gebruiken!
Terug naar het probleem. Ik werd gecontacteerd om de onverklaarbare sterfte
te onderzoeken. Mijn biologische achtergrond zou verklaringen aan het licht
moeten brengen. Aan  de vele  speculaties  op het internet had ik niet veel.
Sommigen meldden ook sterfte en gaven hun mening terwijl hun systeem nog
geen 2 weken draaide. Andere zochten heil bij Google en nog anderen begonnen onderling elkaar neer te halen. Hier werd niemand wijzer van.
Over internet kan ik kort zijn. Ik heb eens op een forum het bericht geplaatst:
“Vandaag enkele M&M snoepjes opgelost en aan mijn vissen gegeven; Wat
een wonderspul!”. En nog geen dag later hadden maar liefst tien aquarianen
dit ook geprobeerd. Hierbij wil ik zeggen dat j e op internet alles vind!
Heb je  een  gedachte  of mening?  Gegarandeerd  dat je  op  het  wijde  web
mensen vind die deze delen.
Toch, en vaak op wetenschappelijk gebied, slaan er heel wat mensen j ammer
genoeg de b al mis. Het werd dus tijd voor het serieuzere werk.
Wat hadden de systemen gemeen met elkaar? Waar concentreerde de problemen zich en op welke soorten? Wat zijn de waterwaardes in de betreffende
aquaria? Nee, niet de waardes gemeten in het bereik van de amateuraquariaan
(bijvoorbeeld met testkits van Salifert, Tetra, Sera, Mercks, Red Sea etc.).
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Wat de aquaria gemeen hadden was een kalkreactor. In 9 0 % van de gevallen ging
het om steenkoraalaquaria die flink bezet waren met vissen en SPS-koralen.
Vooral toen meldingen kwamen dat de uitloop van deze reactoren hoge fosfaat- en nitraatwaarden vertoonden was het bijna zeker dat deze er iets mee te
maken hebben. Dit omdat deze waarden alleen bij de uitlaat werden gemeten
en niet bij de inlaat. Stabiele systemen die goed opgestart en geduldig gerijpt
zijn zullen dit aanvankelijk langer kunnen doorstaan dan aquaria die snel opgestart zijn en waar koralen en vissen al snel hun plek in vonden.
Toch gaat het bij alle systemen op één moment fout. Zoals u hierboven al las,
de bom zal eens ontploffen. De bron van nitraat en fosfaat was dus min of
meer al gevonden. Toch vond ik het knap dat mensen fosfaat overtuigend met
een “huis-tuin en keuken”-meter konden testen. Niet zo bijzonder wetend dat
de KH-waarde van de uitstroom van een kalkreactor zo hoog is dat deze testkits uitwijkende waarde zal meten en deze sterk b eïnvloed zijn. Ook wetend
dat de testkits die in de handel zijn alleen maar orthofosfaat meten. Te weten
dat we ook nog organische en anorganische fosfaten, p olyfosfaten, fosforpentoxide (P 2O 5), fosforverbindingen hebben.
We weten als amateuraquariaan niet welke van deze, naast fosfaat, schadelijk zijn
voor onze dieren en wat we meten. Dit omdat vaak de testsetjes alles omzetten
naar een totale fosformeting. Dit wilde ik dus zelftesten op laboratoriumniveau.
Hier kom ik op terug nadat we weten hoe we nu aan dat fosfaat en nitraat komen.
Hoe komen we nu aan dat fosfaat en nitraat?

Onze kalkreactors vullen we met een substraat zoals een calciumcarbonaat
(CaCO 3), koraalbreuk etc. In de reactor voegen we CO 2-gas toe. We krijgen
vaak een zuurstofarme zone waarin zelfs denitrificatie kan plaatsvinden. Er
wordt vaak genoeg CO 2 gebruikt van lagere kwaliteit (bijvoorbeeld uit brouwerijen) die meer zuurstof(O 2) bevatten.
Door het toevoegen van zuurstof( O 2) krijgen we echter nitrificerende bacteriën die de stikstofverbindingen omzetten in nitraat (NO 3). Wat blijkt nu, de
aquaria waar problemen waren werkten met een nieuw principe kalkreactor.
Deze werkt onder zeer lage pH-omstandigheden. Er werd logischer wijs meer
CO 2 toegevoegd zodat meer zuurstofaanwezig is. Het nitrificatieproces had
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dus vrij spel. Andere oorzaken van de zeer lage pH ( ± 4 ,6) zijn ook niet te onderschatten. Bijvoorbeeld het oplossen van de aanwezige stoffen die we terug
vinden in de substraten. Ik denk dan meteen aan calciumfosfaat ( Ca 3(PO 4) 2)
(aanwezig in substraat voor kalkreactors). Hiervan is geweten hoe lager de
pH-waarde hoe groter de oplosbaarheid wordt. Ook het toevoegen van ozon
(O 3) die niet ontvocht is kan indirect voor calciumfosfaat zorgen. D e vochtige
lucht vormt samen met ozon in sommige gevallen salpeterzuur (HNO 3). Dit
salpeterzuur zal samen met een lage pH en calciumcarbonaat ( CaCO 3) extra
calciumfosfaat vormen! Ook de mensen met een gewone kalkreactor moeten
dus opletten wanneer ze ozon gebruiken die vochtige lucht gebruikt. Ook zware
metalen gaan in oplossing en komen in het systeem terecht. In het systeem
wordt het vervolgens opgenomen door de dieren (tot de toxische limiet bereikt
is), slaan deze stoffen neer ofworden ze opgenomen in stenen en bodems.
Onrechtstreekse problemen, door deze lage pH, kwamen door ingrepen die
gedaan zijn om goed te doen. Wanneer j e de kostbare dieren in j e aquarium
ziet sterven is het normaal dat j e naar hulpmiddelen grijpt. Zo ook werden
metaaloxides  (bijvoorbeeld  ijzeroxide  (Fe 3O 4),  aluminiumoxide  (Al 2O 3))  in
het water geplaatst om het aanwezige fosfaat te gaan binden. Een lage pH
zorgt echter dat deze metaaloxides fosfaat (PO 4) terug gaan afgeven. Het is
dus dweilen met de kraan open als j e deze materialen dicht bij de uitlaat van
de kalkreactor plaats.
Ook het extra gaan toevoegen van koolstofbronnen werd geadviseerd. Op zich
een goede handeling daar het nitrificatie tegenwerkt en denitrificatie helpt.
De  heterotrofe  anaerobe  bacteriën  gebruiken  de  koolstof (C)  immers  om
samen met stikstof(N) en fosfor (P) over te gaan tot vermenigvuldiging. Dit
in plaats van overschotten op te bouwen en deze afte geven. D e groei van de
heterotrofe anaerobe b acteriën (deze helpen bij de denitrificatie) zorgt voor
concurrentie voor de autotrofe nitrificerende b acteriën. Nitrificatie wordt in
feite geremd. Het idee was dus goed, alleen hoe weet j e als amateur hoeveel
bacteriën j e hebt in een reactor waarin al zoveel “mysterieuze” processen afspelen waarvan j e niet op de hoogte bent.
Als j e dat niet weet, hoe weet j e dan hoeveel koolstofj e moet toevoegen? Vaak
gebruik makend van alcoholoplossingen (wodka) zorgde dit voor nieuwe ( extreem) gevaarlijke situaties. D e ethanol (C 2H 5OH) die we terug vinden in de
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wodka is extreem giftig voor onze lagere dieren. En dit kregen ze er
dan ook nog eens b ovenop in sommige systemen.
Daarnaast worden organische b estanddelen en in ons geval de organische afvalbestanddelen ook nog omgezet tot alcoholleveranciers.
De lage pH in de kalkreactor zorgt immers door hydrolyse dat er
nog meer suikers en alcohol gevormd wordt. Kortom een straatje
zonder einde. D e al verzwakte koralen kunnen dan niet veel meer
verdragen. Zeker niet in onstabiele systemen.
Maar wat vergat men? In het b egin van dit artikel hadden we het
over alle aanwezige elementen in zeewater die vaak ontdekt zijn
daar  ze  opgeslagen  zitten  in  natuurlijke  producten  (bijvoorbeeld  sponzen,
zakpijpen, koralen etc.). Zo ook in koraalbreuk en
als restproduct in calciumcarbonaat (CaCO 3) dat
gekocht wordt als vulling voor een kalkreactor (bijvoorbeeld  Hydrocarbonaat,  Rowalith  etc.).  Door
de  vorming  van  zuren  (CO2,  salpeterzuur  etc.)
komen deze vrij in oncontroleerbare vormen. De
koralen bereikten bij sommige stoffen al snel een
toxische limiet waardoor ze b egonnen afte sterven
ofde groei stopte. Uit onze meetresultaten bleek
dit ook het geval te zijn. Voornamelijk de zware
metalen  waren  flink  aanwezig  in  zeewater.  De
vaak sterk verzwakte koralen sterven uiteindelijk aan een overdosis van opgeslagen stoffen ofdoor een aanval van een RNT-bacterie ( “Rapid tissue necrosis”) waarvoor deze dieren een eenvoudig slachtoffer zijn geworden.
Dit zien we ook bij het hangen van nieuwe verlichting ofhoge temperaturen.
En gebruik van onbekende spoorelementen ...
De  opstapeling  van  stoffen  veroorzaakt  door  kalkreactors  waren  niet  de
enige. Men stapelde dubbel op! Uit de analyses, die we uitgevoerd hebben,
bleek dat sommige metaalwaarden in het water zo hoog waren dat ze onmogelijk alleen afkomstig konden zijn uit opgeloste stoffen uit het substraat in de
reactor. De toevoegingen speelden ook een rol. Ik zie zelf, zeker de laatste
tijd, spoorelementen op maat. Toevoegingen met een merknaam maar waar
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niet helemaal van duidelijk is wat er precies in zit. Product A en B , allemaal
onduidelijke producten. Van zeovit naar B alling, om vervolgens weer merk A
te gebruiken en dan weer merk C . Er wordt door enorm veel aquarianen onverantwoord  omgegaan  met  dit  soort  producten.  Chemie  en  biologie  zijn
geen lachertje waarom hier dan mee spelen?
Vergelijk het met drugs. Als j e niet weet wat een overdosis is ofwat j e inneemt
en j e de risico's niet kent, blijfj e gebruiken. In ons geval is er gelukkig niemand verslaafd, maar met de overdosissen krijgen wij wel te maken. Weet u
dat u in 90 % van de gevallen in ieder
geval  de  volgende  stoffen  (cadmium
(Cd), strontium (Sr), kalium (K), boor
(B), zink (Zn), kobalt ( Co) etc.(veel van
deze waardes  hadden  hun  toxische  limiet  bereikt  in  de  probleemaquaria))
toevoegt bij het gebruik van onbekende
combinatie  spoorelementen?  Hebt  u
hier ooit al testsets van gezien?
Na het stoppen van toevoegen van producten en het afkoppelen van de kalkreactor zag j e bij het proefsysteem al snel de waarden verbeteren en de dieren
zich wonderbaarlijk herstellen. Gewoon back to b asics en laat de natuur zijn
gang gaan. Tenzij u weet wat u toevoegt, u de risico's kent van deze stoffen en
u weet hoeveel uw systeem van deze stoffen nodig heeft dan raad ik het aan
om deze stoffen zeker toe te voegen. Ze b estaan niet voor niets en onze dieren
hebben ze nodig. Alleen in de j uiste mate! Hier volgend de conclusies en tips:
1. Controleer alle chemische processen. Ook deze in de kalkreactor met op
zijn minst een pH-controller. Hebt u geen diepe chemische en biologische
achtergrond, werk dan met een pH van 6,2 tot 6,6 in de reactor en neem
geen onnodige risico's.
2. Ontlucht het water van de uitstroom van een kalkreactor zeer goed. Zo kan
overtollig CO 2 vervliegen. Fosfaatverwijderaars zijn dan weer veilig te gebruiken in de buurt van de uitstroom.
3. Onderhoud de kalkreactor zorgvuldig. Zorg dat organisch afval zich niet
kan opbouwen in de reactor.
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4. Weet wat j e toevoegt. Lees bijsluiters en vraag j e winkelier precies wat al die
wondermiddelen nu precies b evatten.
5.  Geloofin  een  stabiel  systeem. En zoals het  spreekwoord zegt  “schoenmaker blijfbij j e leest” en probeer geen  100 verschillende wegen uit. Elke
weg leid naar Rome en zo hou j e een systeem stabiel.
6. B en j e starter, volg dan de regels van het vak. Start op en b esefdat de bak
pas rijp is na 3 j aar! Investeer in echt levend steen en respecteer de rijp- en
opstart- p eriode van minimaal 3 maanden voor het plaatsen van het eerste
koraal en 6 maanden voor het inzetten van de eerste vissen.
7. Bij elk spoorelement ofstofin dit artikel heb ik het symbool bij geplaatst.
Vaak gebruiken fabrikanten alleen maar deze symbolen. Dit maakt het er
vaak  niet  eenvoudiger  op.  Door  de  symbolen  steeds  bij  de  namen  te
plaatsen kunt u bij uw volgende aankoop toch al iets meer begrijpen van
wat er werkelijk in het product zit.
8. Het onderzoek dat bij dit artikel gepaard is gegaan is te complex om voor te
schotelen  aan  de  hobbyist. Vele  waterstalen  afkomstig  uit  kalkreactors,
aquaria, natuurlijke riffen zijn op laboniveau geanalyseerd. O ok hebben we
de  samenstelling  geanalyseerd  van  verschillende  substraten  die  in  de
handel verkrijgbaar zijn. D eze resultaten samen leverden mooie tabellen en
grafieken op waaruit wij de verbanden hebben kunnen leggen. Omdat deze
volgens mij te complex zijn om te publiceren zijn deze achterwege gelaten.
Moest

een AZAC-lid interesse hebben in deze statistieken en gegevens dan
mogen deze gerust opgevraagd worden.  Stuur een mail naar de redactie
voor meer informatie.
Tot slot: Op nummer 1 het internet, maar ook handelaars en aquariumboeken
geven aquarianen vaak de indruk dat een aquarium overbevolkt moet zijn met
vissen. Vergeet niet dat elke vis afval produceert en j e aquarium hiervoor biomassa nodig heeft. Deze biomassa's, zoals de belangrijke bacteriën, verwerken
deze afvalstoffen. Probeer de grens niet te bereiken maar blijfhier onder. Steek
je de grens voorbij gaat het in ieder geval fout. Ben j e vlakbij deze grens ofbalanceer j e hierop. Weet dan hoe j e hierop moet anticiperen en handelen.
Op het moment wanneer zich mysteries voordoen zoals zonet beschreven
dan zijn de aquaria die op deze grens zitten als eerste aan de buurt! Laat de
natuur zijn weg volgen. We kunnen de wetten van de biologie en chemie nu
eenmaal niet veranderen.
mei 201 9
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Roodstaartzalm
( H yphessobrycon ecuadoriensis)
Auteur onbekend
Dit v reedzame s cholenvisjes is e en leuke a anwinst v oor h et z oetwateraquarium.
Het g edijt g oed i n e en g ezelschapsaquarium, m
 aar i s o ok z eer g eschikt v oor e en
Zuid-Amerikabiotoop.

Hyphessobrycon ecuadoriensis behoort tot de karperzalmen ( characidae ),

specifieker tot de subcategorie zalmen/tetra's. Deze vis is in Nederland bekend onder meerdere namen, zoals Colombia tetra 1 ), Ecuador zalm en het
veelvoorkomende roodstaartzalm. Deze vis komt voor in Ecuador. Het lichaam
is overwegend grijs, de vinnen zijn lichtrood gekleurd. De staart is, zoals de
naam al voorspeld, rood. De vis wordt 7 cm lang.
De roodstaartzalm is een scholenvis die in groepjes van minimaal zes dieren
gehouden moet worden. Ze zwemmen het liefst in de middelste delen van het
aquarium en stellen een matige stroming op prijs.
Hun gedrag is over het algemeen vreedzaam, hoewel mannetjes onderling elkaar nog wel eens lastig kunnen vallen. Bij een grote school in een groot aquarium geeft dit echter geen problemen.
– 1 5 –
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De watertemperatuur dient tussen de 2 4 en 27 graden te liggen. Kies een temperatuur die ook bij de overige vissen in het aquarium past. D e gewenste pH
ligt tussen de 6,3 en 7,1 en de hardheid tussen de 4,0 en 8,0.
Deze vissen passen dus goed in een Zuid-Amerikabiotoop, met zuur en zacht
water. O ok in een gezelschapsaquarium met zuur en zacht water gedijen deze
vissen goed.
Het aquarium dient minimaal 100 cm lang te zijn. Zorg voor veel open zwemruimte, maar b eplant de randen en de achterwand wel goed.
Onder niet te felle verlichting, eventueel gecreëerd door middel van drijfplanten, komen de kleuren van deze vissen het b est tot hun recht. D e vis kan b eter
niet met grote ofdrukke vissen gehouden worden. Grotere roofvissen kunnen
de kleine roodstaartzalm aanzien voor eten, en drukke vissen veroorzaken te
veel voedselconcurrentie voor de vreedzame roodstaartzalmen.
De roodstaartzalm is van nature een alleseter, en dit geldt ook voor in het
aquarium levende vissen. In het wild eten deze vissen planten, een eigenschap
die in het aquarium minder gewenst is. Bij goed afwisselend voeren (droogvoer en levend voer) laten roodstaartzalmen de meeste planten vaak met rust.
Soms worden  roodstaartzalmen  ingezet  in  aquaria  met  een  overmaat  aan
eendenkroos, de vissen eten dit kroos vaak op.
Mannelijke roodstaartzalmen zijn van de vrouwtjes te onderscheiden door
hun verlengde rugvin.
De kweek is relatiefeenvoudig. Plaats een kleine school in een speciaal ingericht kweekaquarium met een afzetrooster. Als de dieren in goede conditie
zijn en de waterwaarden optimaal zijn, zullen er 100 tot 400 eitjes afgezet en
bevrucht worden. De ouderdieren dienen na het afzetten verwijderd te worden. Na 3 dagen komen de eieren uit en twee dagen later b eginnen de j ongen
vrij te zwemmen. D eze dienen gevoerd te worden met het allerfijnste stofvoer.
Na 3 dagen worden Artemia-naupliën geaccepteerd.
NVDR Aquatr opi ca

De Col o mbi a tetr a wer d l a nge ti j d ver war d met de r oodstaartzal m, maar i n fei te gaat
h et hi er o m een a n der e s oort na mel i j k Hyphessobrycon col u mbi anus Zarske & Gér y
2002.
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Eendenkroos
Auteur onbekend
Bron: infoNu
Het geslacht Lemna

, ofwel eendenkroos, b estaat uit meerdere soorten. In Nederland komen bultkroos, dwergkroos, klein kroos, puntkroos en knopkroos
voor. Het plantenlichaam bestaat uit een op het wateroppervlakte drijvende
thallus, een meercellige structuur die niet onder te verdelen is in blad, stengels
en wortels. D e thallus ziet eruit als een blaadje met een worteltje. Ze zijn in de
meeste gevallen niet langer dan 5 mm.
Hiermee  is  eendenkroos  ook
het  kleinste  bloeiende  plantje
op  aarde.  Eendenkroos  gedijt
vooral  goed  in  stilstaande  of
traagstromende 
wateren.
Omdat  eendenkroos  een  veelvoorkomend  plantje  is  in  Nederland, wil  het  nog wel  eens
verschijnen in onze zoetwateraquaria. Het komt in de meeste
gevallen mee met nieuw gekochte plantjes. Eén oftwee blaadjes kroos kunnen
ongezien meeliften met de nieuwe aanwinst en zich eenmaal in het aquarium,
razendsnel vermeerderen. De razendsnelle vermeerdering is één van de nadelen van eendenkroos, het plantje kan in zeer korte tijd het gehele wateroppervlakte bedekken. Hiermee neem het licht weg van de andere planten.
Eendenkroos heeft echter ook p ositieve eigenschappen. Omdat het een drijfplant  is,  geeft  het  beschutting  aan  vissen  die  vlak  onder  het  oppervlakte
zwemmen. Bijlzalmpjes vinden onder eendenkroos bijvoorbeeld b escherming
tegen het soms felle aquariumlicht.
Daarnaast neemt eendenkroos nitraat op uit het aquariumwater. Met het afen
toe verwijderen van overtollig eendenkroos verwijder j e dan dus ook nitraat.
– 1 7 –
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Het verwijderen van eendenkroos uit een aquarium is bijna een onbegonnen
zaak. Het kroos zal tot en met het laatste blaadje verwijderd moeten worden,
omdat één enkel blaadje zich zeer snel uitbreidt en zo weer het hele wateroppervlakte b edekt.
Er zijn een p aar opties om eendenkroos te verwijderen ofin toom te houden
Er zijn enkele vissen die in sommige gevallen kroos eten. Bijvoorbeeld Hyp
(roodstaartzalm)
en

-soorten
zoals
de
hessobrycon ecuadoriensis
Mesonauta
vlagcichlide  (Mesonauta festivus ).
Deze vissen moeten echter wel in
het  aquariumbestand  passen,  dus
lees j e goed in voordat j e tot aanschaf overgaat.  Houd  er rekening
mee dat het ook mogelijk is dat de
vissen  het  kroos  helemaal  niet
eten, dit hangt ook altijd van de individuele vis  af. Er zijn  ook  slakkensoorten die kroos eten.
Om handmatig zoveel mogelijk eendenkroos uit het aquarium te krijgen is het
handig om eerst het wateroppervlakte vrij te maken van andere drijfplanten,
uitstekende takken, ofboven het water uitgroeiende planten. D ompel hierna
een grote frisdrankfles onder water en zuig zo het kroos in de fles. Het water
kun je vervolgens  door  een  fijn netje weer terug gooien in het  aquarium,
waarbij het kroos achterblijft in het netje. Let goed op ofer geen garnalen of
vissen meegezogen worden, want ook deze zullen dan in het netje achterblijven.
Herhaal dit onderdompelen totdat je geen kroos meer ziet oftotdat je tevreden bent met de hoeveelheid. Als j e deze methode dagelijks herhaalt wil
het wel eens lukken om echt al het kroos te verwijderen.
Eendenkroos gedijt het beste in stilstaand oftraag stromend water. Een sterke
oppervlaktestroming zal het plantje niet waarderen. Helaas waarderen ook de
meeste zoetwatervissen- en planten dit niet. B ovendien blijven er in het aquarium  altijd  plekken  met  minder  of geen  stroming  en  daar  blijft  dan vaak
alsnog eendenkroos groeien.
mei 201 9
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Wil j e wel kroos, maar niet zoveel dat het j e hele oppervlakte bedekt? Dan
kun j e een omheining maken van bijvoorbeeld rietjes. Maak een aantal rietjes
aan elkaar, zodat j e een driehoek ofcirkel vormt. Leg dit in het water en verwijder zoveel mogelijk eendenkroos buiten de rietjes.
Kroos binnen de constructie zal niet meer zo snel buiten de constructie komen,
maar alles wat al buiten de rietjes zit, zal alsnog verwijderd moeten worden.
Tip
Zie j e de voordelen van eendenkroos wel en zou j e dit ook graag in j e aquarium hebben? Als j e niet het geluk hebt dat het meekomt met nieuwe plantjes,
kun j e altijd zelfkroos uit een vijver ofsloot halen. Let hierbij wel op dat het
water enigszins schoon is. Spoel het kroos bij thuiskomst afmet wat water,
om eventuele plaagdiertjes te verwijderen. Plaats het kroos eventueel binnen
een rietjes constructie, zodat het niet zo makkelijk het hele wateroppervlakte
overwoekert.
NVDR Aquatr opi ca

Bul tkr oos = Le mna gi bba
D wer gkr oos of kl ei nst kr oos = Le mna mi nuta
Kl ei n kr oos = Le mna mi nor
P u ntkr oos = Le mna trisulca
Kn opkr oos = Le mna turi onifera
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Giftig dieet
Auteur onbekend
Zuid-Amerikaanse pijlgifkikkers zijn rood gevlekt, geel gestreept offelblauw
met o ranje. Z
 e k unnen g erust o pvallend r ondkruipen, w ant g een
 ier l ust
 1 ) e nkel d
ze. H
 un h uid z it n amelijk v ol v ergif. D
 e g ouden p ijlgifkikker bijvoorbeeld, d ie
niet veel groter is dan een duim, h eeft genoeg gif bij zich om twintigduizend
muizen te doden.

Hun naam danken  de pijlgifkikkers aan  de indianen:  die  strijken met pijlpunten langs de kikkerhuid. Met een gifpijl kunnen ze daarna een aap, een j aguar ofeen mens doden. Het bekendste pijlgifis curare dat de spieren verslapt. D aardoor kun j e ook niet meer ademen en dat overleefj e uiteraard niet.
Maar er komen in de kikkers nog meer giftige chemicaliën voor. Ze behoren
tot de zogenaamde alkaloïden en eigenlijk was tot nu toe niet duidelijk hoe
deze stoffen in de kikkers terecht komen.
Dr.  Janalee  Caldwell  van  de  universiteit  van  Oklahoma heeft het raadsel opgelost. In de tropische regenwouden van Nicaragua en Ecuador onderzocht ze
het dieet van negen soorten pijlgifkikkers. Ze ontdekte
dat de kikkers vaak mieren eten. Geen gewone, maar
giftige mieren die alkaloïden b evatten. Het voedsel van
een van 2)de giftigste kikkers, de Dendrobates

ventrima
,

b
estaat

b
ijvoorbeeld

v
oor 70 procent uit gifculatus
tige  mieren.3)  Bij  de  verwante,  maar  helemaal  niet  giftige  Colostethus  talamancae  is dat slechts 16 procent.
Het was al bekend dat pijlgifkikkers die in gevangenschap opgroeien en een
gemengd dieet krijgen, niet langer giftig zijn. Volgens Caldwell zijn ‘gewone'
kikkers ooit met het eten van giftige mieren b egonnen. Alleen de kikkers die
er in slaagden het gifuit hun lijfkwijt te raken, overleefden. D at kwijtraken gemei 201 9
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beurde via de huid. Maar de kikkers die het giflanger in hun huid vasthielden
vergrootten j uist hun overlevingskansen: ze werden minder vaak opgegeten en
konden dus b eter overleven, waardoor deze soort verder kon evolueren. Toen
de kikkers eenmaal ‘oneetbaar' waren, konden ze het zich ook permitteren
om opzichtig en felgekleurd door het leven te gaan.
NVDR Aquatr opi ca

De st u di e waarva n s pr ake i n h et bovenstaa n d arti kel dateert al va n 1 996. I n 2009
wer d de st u di e onl i n e gepu bl i ceer d.
Cal d well, J. P. 1 996. Th e evol uti on of myr mec op hagy a n d i ts c orr el ates i n p oi s on
fr ogs ( Fa mi l y Den dr obati dae). J our nal of Zool ogy 240: 75- 1 01 .
1 ) P op ul ai r e na men ku n n en wel eens ver warr en d zi j n. Met de gou den gi fki kker
wor dt meestal Dendrobates auratus bedoel d, maar deze i s ni et z o gi fti g al s Phyll obatesterri bilis di e geb oekstaafd staat al s een va n de gi fti gste di ers oorten va n de wer el d. De ki kker ver mel dt i n h et arti kel i s d us Phyll obates terri bilis di e bi j mi j n wet en
n og geen Nederl a n dse naa m h eeft.
2) Dendrobates ventri macul atus h eet tegen woor di g Ranito meya ventri macul ata
( Shr eve 1 935)
3) Col ostethus tal a mancae i s een syn oni e m va n All obates tal a mancae ( Cope 1 875)

Br on:
Fr ost, Darr el R. 201 9. Amp hi bi a n Speci es of t h e Worl d: a n Onl i n e Refer ence. Ver-

si on 6. 0 ( 22/04/1 9). El ectr oni c Data base accessi bl e at
htt p: //r esear c h. a mn h. or g/ h er pet ol ogy/a mp hi bi a/i n dex. ht ml . A meri ca n Museu m
of Nat ur al Hi st ory, Ne w Yor k, USA.

Ranito meya
ventri macul ata (l)
All obates
tal a mancae (r)
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Lactoria cornuta, langhoornkoffervis
Margie van der Heijden, Ons Natuurgenot Gouda
Weer even een “koffertje” p akken.
De koffervissen ( ostraciidae ) zijn een familie

van vissen u it de orde kogelvisachtigen, nauw verwant aan de kogelvissen  ( tetraodontidae ) en de vijlvissen ( monacanthidae ). Regelmatig kies ik een van deze dieren om deze
eens n ader toe te lichten.

In deze uitgave heb ik gekozen voor een vis die wij in diverse aquaria van dierentuinen mogen bewonderen, namelijk de langhoornkoffervis. Want naast de
gevlekte- en de gele koffervis die al eerder zijn b eschreven, b estaat er ook de
langhoornkoffervis  (Lactoria  cornuta ).  Een  prachtige  vis  die  zeker  een
plaatsje verdient in ons blad.
De langhoornkoffervis (Lactoria
cornuta )  wordt  ook  wel  gehoornde koffervis genoemd. Hij
is  net  zoals  zijn  ‘neefje'  de gele
koffervis, geel van kleur maar dan
met  witte  vlekken  i.p.v.  zwarte
stippen.  Maar  het  meest  onderscheidende  en  herkenbare  zijn
natuurlijk  zijn  puntige  “hoorns”
die  hij  zowel  op  zijn  hoofd  als
achter op zijn lichaam heeft.
De hoorns zijn prachtige wapens waarmee hij het zijn vijanden knap lastig
kan maken om hem op te eten. Maar dit is niet zijn enige wapen. De langhoornkoffervis heeft een hele dikke huid die hem ook goed b eschermt.
De volwassen dieren b ezitten een pantser van met elkaar vergroeide, zeshoekige b eenplaten dat fungeert als een sterke b eschermende doos. Mond, ogen,
kieuwen, vinnen en staart steken door openingen in het p antser naar buiten.
De rug- en anaalvin zijn ver naar achteren geplaatst, en staan daardoor vlak
mei 201 9
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boven en onder de  staartvin. De gepantserde huid maakt het lichaam van
deze vissen nogal star. In tegenstelling tot de meeste andere vissen, zwemmen
koffervissen dan ook vooral met hun vinnen. De langhoornkoffervis heet in
het Engels dan ook wel ‘box fish', verwijzend naar zijn lichaamsvorm. D e vis
lijkt ook wel een beetje op een doos door zijn hoekige vormen en platte buik.
Bijzonder kenmerk is dat ze geen buikvinnen hebben.
Als de langhoornkoffervis zich ondanks dit alles, toch nog bedreigd voelt,
dan komt zijn laatste wapen aan bod. Hij kan namelijk ook nog een gifafscheiden dat voor andere vissoorten dodelijk is.
Het is dan ook niet verbazend dat deze vis moeilijk is te houden in een aquarium, daar zij door het gifdat ze produceren andere vissen in het aquarium,
en soms ook zichzelf, kunnen doden.
In de aquaria in de dierentuinen zien we ze dan ook bijna altijd ofalleen
zitten ofin een heel groot aquaria met duidelijk kleinere vissen die niet als
vijand worden gezien en die zich bovendien goed kunnen verstoppen.
Lactoria c ornuta kan zo'n 4 6 cm lang worden en leeft bij het koraal in warme

tropische zeeën, zoals de Rode Zee, de Stille O ceaan en de Indische O ceaan
waar hij tot een diepte van  100 m kan leven maar meestal veel hoger is te
vinden in de buurt van rotsen en riffen en vaak vlakbij de kust.
Omdat hij voornamelijk in ondiep water leeft, is de kans groot dat j e hem bij
het snorkelen in deze wateren tegenkomt.
In diverse aquaria hebben we langhoornkoffervissen gezien met een zwarte
rand rondom hun ogen en mond. Helaas hebben we niet kunnen ontdekken
ofdit een variëteit is ofeen afwijking.
De j ongen blijven vaak in groepen bij elkaar terwijl een volwassen koffervis
liever  alleen  is.  Koffervissen  eten  bodemalgen,  kleine  micro-organismen,
sponzen, kreeftjes, schelpdiertjes en kleine visjes. Vaak zit een prooi verstopt
onder het zand. Om hier bij te kunnen, blaast de koffervis met water het zand
opzij, zodat de prooi tevoorschijn komt.
De  langhoornkoffervis  kan beide  ogen  onafhankelijk van  elkaar bewegen,
maar wanneer de vis een prooi ziet, fixeert hij zijn b eide ogen daarop.
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Langstaarthagedis
( Takydromus sexlineatus)
www.licg.nl
Langstaarthagedissen zijn dagactieve hagedissen die makkelijk herkenbaar
zijn aan h un u itzonderlijk lange s taart. Het zijn levendige dieren die dankzij
hun g edrag en h un u iterlijk erg m ooi z ijn om n aar te kijken.

Van nature

De langstaarthagedis komt van nature voor in Zuidoost-Azië, in de landen
China, Vietnam, Laos, Thailand en Indonesië. Ze
leven in warme, zonnige graslanden en open
bossen. Langstaarthagedissen zijn dagactief
en zonnen graag. Het zijn vrij actieve dieren. D e
langstaarthagedis tolereert vrij gemakkelijk soortgenoten  in  zijn  omgeving.  Het  is  echter  geen
groepsdier, hij vertoont naar soortgenoten geen sociaal groepsgedrag.
Huisvesting

Bij het opzetten, inrichten en onderhouden van een terrarium komt heel wat
kijken. In de handleiding over terrariumtechniek leest u hoe u dat aan kunt
pakken. Het b este kunt u langstaarthagedissen in een terrarium houden. Het
terrarium kan gemaakt zijn van glas, kunststofofhout. Een goede ventilatie is
zeer belangrijk. De minimale afmetingen van een terrarium voor maximaal
drie  koppels  zijn  100  x  40  x  60  centimeter  (lengte  x  breedte  x  hoogte).
Mannen verdragen elkaar redelijk goed, maar in de paartijd kan het samenhouden van meerdere mannen problemen geven. Het terrarium heeft overdag
een temperatuur van 2 5 tot 3 0 graden C elsius. ' s Nachts is de temperatuur lager, ongeveer 20 tot 21 graden Celsius. Met behulp van spotjes kunt u een
paar warme, droge plaatsen creëren. Direct onder deze warmtelampen mag
de temperatuur maximaal 35 graden Celsius zijn. Verder kunt u voor de ver– 25 –
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lichting  een  uv-lamp  gebruiken  als  vervanging  voor  daglicht.  Bij  dit  licht
komen de kleuren beter tot uiting en wordt zowel het eet- als paargedrag gestimuleerd. B ovendien wordt onder invloed van uv-licht in de huid vitamine D 3
aangemaakt, b elangrijk voor de opbouw van botten. D e lampen mogen iedere
dag twaalftot veertien uur blijven branden. Voor eventuele verwarming buiten
de branduren van de lampen om, kunt u gebruik maken van bijvoorbeeld bodemverwarming. Om de temperatuur overdag en 's nachts te regelen kunt u
een thermostaat gebruiken.
Het terrarium moet redelijk droog zijn, met een luchtvochtigheid van ongeveer 5 0 tot 6 0% overdag, en ' s nachts oplopend tot 8 0%. Om de luchtvochtigheid op peil te houden, kunt u bijvoorbeeld een sproei-installatie gebruiken.
Als bodembedekking moet materiaal gekozen worden dat het vocht langere
tijd vasthoudt, zoals schors ofb ark. Zorg voor veel klimgelegenheid, zoals levende planten, takken ofdroge rietbossen. Zorg ook voor voldoende schuilmogelijkheden. Plaats verder enkele stenen om op te klimmen en op te zonnen. Verdere aankleding van het terrarium kan b estaan uit plastic planten.
Verzorgen en hanteren

Langstaarthagedissen zijn geen
knuffeldieren  en  kunnen  niet
“tam”  gemaakt  worden.  Wel
kunt  u  een  langstaarthagedis
leren  om bijvoorbeeld van uw
hand te eten. Wees voorzichtig
met  het  hanteren van  dit  dier
en pak het nooit bij  de  staart
vast. Als het dier zich bedreigt
voelt,  kan  hij  de  staart  afwerpen! Hoewel de staart na verloop van tijd weer aan kan groeien, bestaat de
kans dat deze niet zo mooi meer wordt als hij eerst was. Verwijder dagelijks
uitwerpselen en voedselresten. Maak minimaal twee keer p er j aar het hele terrarium schoon en vervang het bodemmateriaal. U kunt het terrarium ontsmetten met een 5% bleekoplossing, maar spoel heel goed na en droog alles
afvoor u de b ak opnieuw inricht en de dieren terugzet. Was altijd uw handen
na het werken in het terrarium.
mei 201 9

− A
quatropica −

– 26 –

− T
errarium −

Voeding

Langstaarthagedissen eten veel kleine insecten, zoals vliegen, krekels, wasmotten, kleine sprinkhanen en ook wel spinnen. D eze kunt u het b este eerst
bijvoeren ( ‘gutloaden') met bijvoorbeeld groente, fruit, honden- ofkattenvoer
ofvisvoer. Daardoor verhoogt u de voedingswaarde. Zorg voor veel afwisseling. Jonge langstaarthagedissen kunt
u bijvoorbeeld fruitvliegen en kleine
krekeltjes  voeren.  Jonge  dieren
moeten  iedere  dag  gevoerd  worden
omdat  ze  een  snelle  stofwisseling
hebben.  Voor  een  volwassen  langstaarthagedis  is  het  voldoende  om
driemaal p er week te voeren. Omdat
insecten  onvoldoende  kalk  en  vitaminen bevatten, moet u de insecten bepoederen met vitaminen- en mineralenpoeder voor reptielen. Het is belangrijk dat er altijd een waterbakje met
vers water staat. Ververs dit om de dag. Direct voor en tijdens de vervelling
kunt u de dieren b eter niet voeren, omdat ze dan erg kwetsbaar zijn.
Voortplanting

Een mannetje is te herkennen aan een dikkere staartwortel en een iets dikkere
kop. Mannetjes zijn kleurrijker dan vrouwtjes. O ok hebben mannetjes aan de
onderzijde van elke achterpoot (aan de binnenzijde van het dijbeen) een rij
kleine, ronde openingen die femoraalporiën worden genoemd. Deze poriën
scheiden in de balts- en p aartijd geurstoffen uit.
Een langstaarthagedis is geslachtsrijp op een leeftijd van ongeveer één j aar.
Een vrouwtje kan tot zes keer per j aar eieren leggen. Per keer legt ze maximaal tien eieren, deze worden liefst op een vochtige plaats gelegd. Zorg dus
voor een plek met vochtig zand ofeen b akje met vochtig gemaakt vermiculiet.
U kunt de eieren uitbroeden in een broedstoof. Zorg ervoor dat u de eieren
niet draait als u ze verplaatst! Na 2 5 tot 4 0 dagen komen de j ongen uit hun ei.
Ze zijn dan van kop tot staart ongeveer zeven centimeter lang. Omdat langstaarthagedissen hun j ongen kunnen opeten, is het belangrijk om de j onge
dieren een eigen terrarium te geven.
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Ziekten en aandoeningen

Een veel voorkomende aandoening bij langstaarthagedissen is een tekort aan
vitamine D 3. Hierdoor kan er een calciumtekort ontstaan en kan er botmisvorming (rachitis) optreden. D aarnaast kan een langstaarthagedis last hebben
van p arasieten, zoals flagellaten en mijt.
Houd een ziek dier altijd apart van de andere dieren, en voorkom ziekte in uw
terrarium door nieuwe dieren eerst in quarantaine te houden. Raadpleeg bij
twijfel altijd een dierenarts. Zoek een in reptielen gespecialiseerde dierenarts
vóórdat u een reptiel koopt.
Benodigde ervaring

Voor het op een verantwoorde wijze houden van dit huisdier is geen specifieke ervaring nodig. Zorg wel dat u zich van tevoren goed informeert.
Aanschaf en kosten

U kunt een langstaarthagedis kopen bij een gespecialiseerde fokker, reptielenofdierenspeciaalzaak. D e prijzen voor een langstaarthagedis b eginnen vanaf
tien euro. Een terrarium kost enkele honderden euro. Dit is vaak zonder inrichting. Goede lampen kosten enkele tientallen euro, al naar gelang het type.
Houd er rekening mee dat deze regelmatig vervangen moeten worden. D aarnaast moet u rekening houden met kosten voor voer en energie voor licht en
verwarming, en kunt u voor kosten komen te staan als uw dier onverhoopt
ziek wordt.
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Cryptocoryne moehlmannii
Auteur onbekend: Natuurvrienden, Zwolle
Deze plant behoort tot de f amilie  araceae , aronskelkfamilie, en treffen we
aan in centraal West-Sumatra. H
 et is een m oerasplant m et een kruipende wortelstok, 1 0 t ot 3 0 c m h oog. D
 e b ladsteel i s 5 t ot 15 c m l ang. B ladschijflancet- t ot
smal eivormig, 1 0 tot 15 cm lang en 3, 5 tot 7 cm breed, vlak ofiets g ebobbeld.
Top spits en basis van zwak tot duidelijk h artvormig. Bladranden gaaf. Kleur
licht- tot o lijfgroen, n iet bruinachtig.
Cryptocoryne m oehlmannii is een decoratieve, weinig eisende, zeer aan te b e-

velen plant. In het aquarium is de soort net zo probleemloos te kweken als de
van deze plant nauwelijks te onderscheiden C. p ontederiifolia .
 p ontederiifolia . D e soort
C. m
 oehlmannii groeit op soortgelijke plaatsen als C.
groeit in langzaam stromend water van rivieren en b eken in laaglandbossen.
De wateren worden in hun b enedenloop door eb en vloed b eïnvloed.
C. m oehlmannii heeft aan een b eschaduwde groeiplaats voldoende, maar exemplaren die onder weinig licht groeien, worden hoger dan onder intensief
licht gekweekte planten.
Zacht tot middelhard, zwak zuur tot neutraal water is voor de planten het
beste. Al naar het voedselaanbod wordt de plant meer ofminder krachtig. C.
moehlmannii groeit bij temperaturen tussen 18 en 2 8 ˚ C elsius waarbij het optimum tussen 22 en 25  ˚ C ligt.
Na  een  gewenningsperiode  van
enkele weken groeien de planten
relatiefsnel en vermeerderen zich
vlot door uitlopers. Op storingen
reageren ze niet zelden met bladverslijming.
C.  moehlmannii  is  een  middel-

grote crypto en kan het beste in
een groep worden geplant.
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- Planten Cryptocoryne m
 oehlmannii werd

een  aantal  jaren  geleden  uit
West-Sumatra geïmporteerd. Wegens  het  overeenkomstige  uiterlijk werd  de  soort  eerst voor C.
pontederiifolia  aangezien.
Pas  aan  de  hand  van  de
bloeiwijzen,  die  zich  aan
emerse  planten  ontwikkelden,
stelde men vast dat het hier om
twee verschillende soorten ging.
Een ander, maar niet altijd betrouwbaar  kenmerk,  zijn  de  bij  C.  moehlmannii zuiver groen en bij C. p ontederiifolia afen toe bruinachtig ofzwak violet
gekleurde bladeren.

Bl oei wi j ze Cryptocoryne moehl mannii
Bl oei wi j ze Cr ypt oc or yn e pontederi i fol i a
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Ranitomeya fantastica ( nominaat)
Auteur onbekend: http://www.gifkikkers.nl
Deze schoonheid wordt 17 tot 2 3 millimeter groot, mannetjes blijven iets kleiner. D e kikker heeft een licht korrelige huid, kleine ooropeningen en relatief
lange ledematen. D e soort kent twee kleurvormen die niet echt op elkaar lijken. D e algemeenste vorm bestaat uit een zwarte b asiskleur, met een grotendeels oranje kop, op een vlinderachtige vlek aan de bovenzijde van de kop na.
De rug is zwart en heeft een wit-blauwe tot oranje, grove nettekening. De
poten hebben een nettekening in dezelfde kleur, maar deze is veel fijner waardoor de poten soms blauw aandoen.
Daarnaast wordt de soort geïmiteerd door de gelijkende soort Ranitomeya
imitator , die overigens zoals de naam al doet vermoeden een meester is in imiteren en ook nog twee andere soorten nabootst terwijl de kikker zelfook giftig is.
Ranitomeya fantastica komt voor in Peru rond de Huallaga-rivier en de San

Martin en Loreto gebieden en leeft in wat koelere  regenwouden.  Temperaturen  van  26
graden  overdag  en  ongeveer  20  graden  's
nachts  zijn  voor  deze  soort  ideaal,  andere
soorten  leven bij temperaturen  rond  de
dertig graden. Opmerkelijk is dat variaties met de roodgekleurde kop meer in b omen
leven, andere variaties blijven bij de b osbodem.
De  vrouwtjes  zetten  ongeveer  4  tot  6  eitjes  af
waarvan de uitgekomen kikkervisjes door het mannetje naar diverse poeltjes
worden verspreid. Dit vanwege de kannibalistische trekjes van de larven. Het
vrouwtje blijft onbevruchte eitjes produceren die aan de larven worden gevoerd,  maar  ook  insectenlarven,  andere  kikkervisjes  en  rottend  materiaal
worden gegeten.
Zodra de kikkervisjes achterpootjes hebben krijgen ze al kleuren, opvallend is
de afstekende geeloranje, cirkelvormige vlek op de kop. D e soort is in gevangenschap moeilijk te houden, laat staan te kweken.
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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)
Wanneer en waar?

Vrijdag 31 mei om 20 uur
Zaal ‘Van B oven', Kortrijkstraat 138a, Wevelgem
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