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Gerrit Plovie, contactpersoon zoet-/zeewater
Voor velen  staat  de vakantie voor  de  deur.  De
lang geplande reis kan eindelijk beginnen. Waar
deze ook heen mag gaan, men zal er weer iets van
opsteken. Denk eraan, in vele steden moet men
een vignet hebben om met een oudere dieselwagens  de  stad  binnen  te  rijden.  Waarschuwing,
Frankrijk  staat  vol  met  flitsers,  een  verwittigt
man is er twee waard.
Als  aquarium-  ofvijverliefhebber  is  het vanzelfsprekend  dat  we  maatregelen  treffen  om  tijdens
onze afwezigheid onze dieren niet aan hun lot over
te laten. Een maand op voorhand de dieren goed voederen kan ons al heel wat
helpen. Een voederautomaat kan er voor zorgen dat de dieren op tijd voeding
krijgen, maar ook niet te veel. Een te veel kan leiden tot een overmatige algengroei en dat is het laatste wat we willen.
Een  lid  van  de  vereniging  of een  vriend  met  kennis  van  zaken  kan  eens
langskomen om de dieren te voederen en het technische gedeelte te controleren
op mankementen. Zo kunnen we de pompen beter een week voorafreinigen
zodat ze voldoende capaciteit geven en het filteren niet in het gedrang komt.
Waterverversen doen we beter niet de dag voor vertrek maar ook beter een
week vooraf. Mocht er iets mislopen dan kan men nog ingrijpen. Men moet
ook geen te grote werken ofveranderingen uitvoeren. D e kans dat er dan iets
misloopt, is vrij groot.
Het is  afte raden nieuwe  dieren in het  aquarium  ofvijver in te brengen.
Nieuwe  dieren  zijn  immers  stressgevoelig  en  veel  vatbaarder  voor  allerlei
ziekten die, indien nodig, direct behandeld moeten worden om andere dieren
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niet  te  besmetten.  Dit  zijn  enkele
voorzorgsmaatregelen  die  men  kan
nemen voor vertrek op vakantie.
Met  deze  goede  raad  wens  ik  iedereen  een  prettige  vakantie,  veel
zon en plezier.

Het Bestuur wenst u
allen een prettig verlof.
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Grondelcichliden
grappige vissen uit het Tanganyikameer
Johan Cleppe, Aquarianen Gent
Met grappige vissen bedoel ik in h et a lgemeen de grondelcichliden. Waar h et
grappige in schuilt, daar komen we later aan toe. Sta m e eerst toe deze m erkwaardige vissen even n auwkeuriger te beschrijven.

Hun levensruimte bevindt zich in de opperste regionen van het sedimentvrije
rotsbiotoop, zowat tussen 20 cm en 3 meter diepte, bij voorkeur in de branding.
Daar zijn deze cichliden te vinden tussen en boven de rijkbealgde rolstenen.
In levenspatroon en zwemgedrag herinneren deze vissen sterk aan vele slijmvissen uit brak- en zoutwaterbiotopen.
Aan hun speciale omgeving hebben deze dieren zich uitstekend aangepast om
te overleven tussen rolstenen en sterke stromingen. Het is namelijk zo dat,
wanneer er een wind boven het meer opsteekt (en dit is bijna dagelijks), er
enorme watermassa's in beweging worden gebracht.  Hierdoor  ontstaan  er
golven die uitvloeien en breken in de branding van de oevers. Indien deze
vissen hun zwemorganen en zwemvinnen niet hadden aangepast, zouden ze
voortdurend heen en weer geslingerd worden. Met hun gedegenereerde zwemblaas en sterk ontwikkelde borstvinnen zijn
ze perfect in staat deze
stormen  en  stromingen te trotseren.
Tanganicodus irsacae
P ol l  1 950.

Kl eur vor m va n h et ei l a n d' Ki bi ge'  Congo.
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In het aquarium zijn deze stromingen niet ofin minder sterke mate aanwezig,
wat ons toelaat deze dieren dan ook optimaal te observeren. Zij vertoeven
dan ook vaker in het open water waar zij in de brandingszone in het meer
nooit zullen te zien zijn.
Grondelcichliden behoren tot de groep van aufwuchs-eters. En algenkost is
natuurlijk rijk voorhanden in deze zonlichtrijke waterzone. Evenals bij andere
aufwuchs-etende cichliden zoals Petrochromis , Tropheus en Simochromis , is
het  bij  de  grondelcichliden
ook even opletten wat b etreft
de  voeding  in  gevangenschap.  We  moeten  zorgen
voor een niet-ballastrijke voeding om het maag- en darmtraject  niet  te  overbelasten.
Het  hoofdvoedsel  bestaat
dan ook uit een groendroogvoer ( op basis van spirulina),
uitgelekte spinazie, gekookte
sla  of een  garnalenmix  (zie
het  Cichlidenboek  van  Ad   Si mochro mis di agra mma' I sa nga'
Konings). Heel periodiek kan men de maaltijd eens afwisselen met mysis, artemia, krill, watervlooien ofgehakte roze garnalen.
Bij deze grondelcichliden hebben we wel te maken met muilbroeders, die afwijken  van  de  meeste  andere  geslachten  der  muilbroeders:  zij
hebben  namelijk  een  zeer  trouwe
partnerbinding  (monogamie).  Als
zich  éénmaal  uit  een  groep  volwassen  dieren  een  koppel  heeft  gevormd, gaan ze beiden heel bezield
een territorium bezetten en fanatiek
vrijhouden  van  soortgenoten.  Dit
Petrochro mis s p.  " Red" Bul u P oi nt
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paar blijft meestal voor j aren aan elkaar trouw. Interessant om weten is dat
sommige  soorten  grondelcichliden  bij  de  groep  hoort  waar  zowel  het
vrouwtje als het mannetje actiefde broedzorg volbrengen.
Het b alts- en afzetritueel loopt over de drie geslachten praktisch gelijk. Mannetje en vrouwtje zijn actiefen nemen elk initiatief. In tegenstelling tot de
meeste andere cichliden doen deze vissen niet aan het zogenoemde lichaamstrillen, doch zij zwemmen voortdurend rond en over elkaar om de aandacht
te trekken. Als de uitnodiging tot affectie wordt aanvaard, gaan ze dicht tegen
elkaar aan liggen, daarbij lichtjes met de staart naar de partner wuivend. Dit
kan zowel kop aan kop als kop aan staart gebeuren.
Bij een effectieve eiafzetting zoekt het paar een vaste ondergrond op zoals een
vlakke platliggende steen. Hierop gaan ze weer heel dicht tegen elkaar liggen,
nu met de kop tegenaan de genitaalpapil van de partner. Zo draaien ze plots
enkele rondjes en weer wordt lichtjes met de staartvin naar elkaar gewuifd.
Door dit gebaar enkele keren na elkaar te doen, raken de vissen danig opgewonden en b egint het wijfje met de eigenlijke eiafzetting. Telkenmale worden
2 tot 3 ovale oranje eieren afgezet en onmiddellijk in de muil van het vrouwtje
opgenomen. Hierop gaat het mannetje zijdelings liggen en presenteert zijn genitaalpapil. Terwijl het mannetje zijn homvocht uitstoot, hapt het vrouwtje
gretig waardoor de eieren in de muil b evrucht worden.
Dit hele gebeuren kan tot anderhalfuur in beslag nemen. Het vrouwtje heeft
dan zo'n 15 à 25 eieren in de muil.
De broedzorg zal 2 5 dagen duren. In regel gaat de 12de dag het vrouwtje onrustig boven het mannetje zwemmen en spuwt na enige tijd de j ongen (met
dooierzak) uit, waarop het mannetje bliksemsnel de j ongen in de muil opneemt voor de rest van de broedperiode.
Wanneer  de jongen gelost worden  zijn  ze  ongeveer  anderhalve  centimeter
groot. Ze kunnen  al zelfstandig rondzwemmen  en gaan zelf op zoek naar
voedsel op de bodem.
In het aquarium moeten we wel extra hygiënisch optreden (regelmatig voorzichtig afhevelen) om grote tegenslagen en verliezen van de j ongen te vermijden door nitraatvergiftiging. D e j ongen worden nog een lange tijd geduld
in het territorium van de ouders.
–
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Hier kan jouw recla me staan.
1/3 blad: 40 euro
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Geslachtelijk dimorfisme is uiterlijk niet merkbaar tussen de beide geslachten. Zekerheid krijgt men alleen als men de genitaalpapil b ekijkt. D eze regel
geldt alleen voor volwassen dieren.
Bij grondelcichliden bestaan er 5 verschillende soorten die tot 3 geslachten
behoren.
LEretmodus met twee soorten, E. cyanostictus en E. marksmithi
MSpathodus met twee soorten, S. marlieri en S. erythrodon .
NTanganicodus met als enige soort T. irsacae .
In het begin van het  artikel maakte ik  de  opmerking  ‘grappige vissen'  en
daarbij b edoelde ik in de eerste plaats de E
 retmodus cyanotictus .
De Latijnse geslachtsnaam wijst op de roerbladvormige tanden en de soortnaam duidt op de blauwe stippen die voorkomen op het lichaam. De Eretmodus die voorkomt in het noordelijke deel van het meer is b eter bekend als
de Burundi-variant. Deze kenmerkt zich met een bruinbeige lichaamskleur
die iets uitbleekt naar de buikpartij toe. Op het lichaam bevinden zich 8 tot 9
verticale banden, die slechts enkele millimeters breed zijn.
Van  de  centrale  oostkust  worden  Eretmodus  cyanostictus  geïmporteerd
waarvan de lichaamstrepen een meer oranje kleur vertonen. Daarbij zijn de
onpare vinnen doordrongen met een lichtrode schijn. Wel moet gezegd, dat
deze  rode  schijn,  na  een tijdje  in gevangenschap, verdwijnt.  In  de  handel
worden deze dieren verkocht onder de naam van ‘wijnrode Eretmodus'.
De zuidelijke variant is naar mijn b escheiden mening de mooiste. D eze kenmerkt zich vooral doordat de  8 à 9 verticale strepen alleen in de onderste
helft van het lichaam aanwezig zijn. De rug tooit zich met felblauwe iriserende

 Eret modus cyanostictus' Moba' 
( D.  R.  Congo)

–

7


–

Eret modus cyanostictus' Ma bi l i bi l i '
( Ta nza ni a)

− A
quatropica −

J a ar ga n g


3 4/ 0 7

− Z
oetwater −

stippen die ook in de kop en de basis van de staartvin terug te vinden zijn.
Verder  is  er  nog  de  Zambia-variant,  die  een  bruine  tot  donkerbruine  lichaamskleur heeft. De verticale  strepen zijn  echter niet meer zo  duidelijk
zichtbaar en de rugregio is eveneens bezaaid met felblauwe stippen.
Eretmodus cyanostictus heeft een niet zeer hoge lichaamsbouw, is zijdelings

afgevlakt en langwerpig. D e kopvorm kan j e op zijn minst merkwaardig noemen, met zijn wijd openstaande muil (die zelden volledig gesloten is) met
roerblad- en spatelvormige tanden, die bijna altijd zeer goed zichtbaar zijn.
Deze tanden zijn in de bovenkaak in 3 rijen, en in de onderkaak in twee rijen,
opgesteld.
Verder heeft deze vis een relatiefkleine staartvin maar wel zeer sterk ontwikkelde b orstvinnen, die voor een schokkende zwembeweging zorgen en verder
als steunvinnen dienst doen, wanneer hij b ovenop een steen de omgeving ligt
te overzien.
Eretmodus cyanostictus is een zeer territoriaal waarbij aangeboren agressiviteit j egens soortgenoten wordt waargenomen. Dieren die er in een groep een
territorium op na houden, zijn voortdurend b ezig met het verjagen van soortgenoten. Bij deze vlugge en korte zwembewegingen komen deze vissen echt
komisch over, vandaar de titel.
Hoe moet nu een verblijfplaats voor deze cichlide er uitzien?

Wel, het aquarium mag toch niet kleiner zijn dan 200 liter inhoud, willen we
deze prachtige vissen een rustig en aangenaam verblijfverschaffen. D e decoratie kan b estaan uit opeengestapelde (onscherpe) stenen, waarbij we vooral
ook schuilplaatsen moeten voorzien tussen deze stenen. Deze schuilruimtes
zijn onontbeerlijk voor verdrukte en uitgestoten exemplaren uit de groep.
Het  gezelschap  met  andere Tanganjikacichliden vormt  normaal  geen  probleem, waarbij men de voeding van het gezelschap in acht moet nemen.
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Aquariumplanten
voor een discusaquarium
https://discuszolder.nl/aquariumplanten-voor-een-discus-aquarium/
Een m ooi beplant aquarium wordt vaak vergeleken m et een levend schilderij.
Waar j e o ok kijkt, er is a ltijd weer wat n ieuws te ontdekken. De h amvraag is
hoe kan ik h etzelfde in m íjn aquarium bereiken ?

De gemiddelde aquariumspeciaalzaak heeft een groot assortiment aquariumplanten op voorraad. Hoewel de keuze overweldigend lijkt, is de keuze voor
de ‘echte' biotooppuristen beperkt. De meeste aquariumplanten worden gewoon gekweekt en de herkomst is moeilijk te achterhalen. Een ding is zeker, of
het nu een cultivar ofeen plant uit Sri Lanka is, het zal de plant een zorg zijn
waar zijn buurman vandaan komt zolang hijzelfmaar goed verzorgd wordt. Als
je met deze gedachten een aquarium gaat inrichten blijkt de keuze opeens overweldigend. Een Hollandse plantenbak is daar een mooi voorbeeld van.
 Waar haal je de informatie vandaan
Natuurlijk kan j e de medewerker van de aquariumspeciaalzaak vragen ofdeze
plant geschikt is voor j e aquarium. Als j e geluk hebt is er bij het plantje een
plantenpin gestoken waarop de belangrijkste informatie staat. Maar dat geeft
je nog geen garantie dat deze plant het goed doet bij j ou.
Persoonlijk vind ik kijken en vragen de beste optie (bij discusaquaria). Op het
Discus  Club  Holland  forum  staan  genoeg  voorbeelden  van  aquaria  met
mooie planten. Even op de topic reageren en j e hebt zo antwoord. Een groot
aantal waterplanten heb ik van medeclubgenoten gehad. 
Deze vorm van plantenhandel is erg leuk. Zelfmoet ik wekelijks mijn planten
snoeien want anders groeit mijn aquarium dicht. En het motto ‘beter weggeven dan weggooien' maakt deze hobby nog leuker. De meeste aquarium-
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plantenkwekers hebben  een uitgebreid informatiesysteem  ontwikkeld  (boeken, brochures, website  enz.). Wat  erg prettig is  dat  zij voorbeeld  aquaria
hebben met een uitgebreide b eschrijving van de plantenkeuze.
1)
E
c hi no dor us

ar g
e nti ne nsi s

De verspreiding van zwaardplantensoorten strekt zich uit van de V.S. tot aan
Argentinië. De E. argentinensis behoort tot de groter wordende soorten en
heeft voldoende ruimte nodig in een onderwaterlandschap. Voor open aquariums is deze erg goed geschikt. Zijn krachtige bladeren b oven water zien er
zeer decoratiefuit. Met een b eetje geduld vormen zich ook bloeischeuten met
witte bloemen. Noodzakelijk zijn een voedselrijke b odemgrond en een gemiddelde tot goede verlichting.
Geslacht: Echinodorus

Soort: argentinensis

 1)
Familie:  Alismataceae
Herkomst: Argentinië, Brazilië, Uruguay
Plaats/hoogte:  Achtergrond tot 60 cm
Licht: Veel – gemiddeld
Temperatuur: 18 – 28  ˚ C
Groei: Gemiddeld
pH: 5-9
Hardheidsgraad: Zeer zacht tot hard
CO 2: 20 tot 30 mg/l
Vermeerdering:  Planten aan de bloeistengel
 Overzichtstabel aquariumplanten
Om het voor u gemakkelijker te maken heb ik een lijst aquariumplanten samengesteld. Deze lijst is samengesteld met planten die daadwerkelijk in Nederland  verkrijgbaar  zijn,  alhoewel  niet  alle  aquariumspeciaalzaken  alle
planten op voorraad zullen hebben. Dit is sterk afhankelijk van de vraag en
het aanbod bij de gekozen leverancier.
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Her ko mst

Fa mili e

Gr oei *

Alternanthera rei neckii' Br onze' 

Zui d- A meri ka

A mar a nt haceae

 Ge mi d del d 25- 50

Hoogte

1 0- 1 5 

0, 50 20- 30

Alternanthera rei neckii' Rot' 

Zui d- A meri ka

A mar a nt haceae

 Ge mi d del d 1 5- 40

1 0- 1 5

0, 50 20- 30

Anubi as barteri var.  angustifoli a

 West- Afri ka

Ar aceae

La n gzaa m  1 0- 1 5

1 0- 1 5

0, 25 3- 5

Anubi as barteri

 West- Afri ka

Ar aceae

La n gzaa m  25- 45

1 0- 1 5

0, 25 3- 5

Anubi as barteri' Cal a di i fol i a' 

Cul ti var 

Ar aceae 

La n gzaa m

1 0- 1 5

0, 25 3- 5

Anubi as barteri' Coffeefol i a'  

Cul ti var

Ar aceae 

La n gzaa m  1 5- 25

1 0- 1 5

0, 25 3- 5

Anubi as barteri var.  nana 

Ka mer oen

Ar aceae

La n gzaa m

5- 1 5

 8- 1 2

0, 25 3- 5

Anubi as barteri var.  nana' Peti te'  

Cul ti var

Ar aceae

La n gzaa m

 3- 5 

5- 1 0

0, 25 3- 5

Aponogeton boivi ni anus 

 Ma dagaskar 

Ap on oget on aceae   Sn el  

30- 60

20- 30

0, 50 6- 1 4

Aponogeton crispus   

Sri  La nka

Ap on oget on aceae  Sn el  

25- 50

1 5- 30

0, 50 6- 1 4

Aponogeton crispus' Red'  

Cul ti var

Ap on oget on aceae   Ge mi d del d 1 5- 30

1 0- 1 5

0, 50 6- 1 4

Aponogeton l ongi pl u mul osus

 Ma dagaskar 

Ap on oget on aceae   Ge mi d del d 35- 60

25- 50

0, 25 3- 5

Aponogeton madagascariensis

 Ma dagaskar 

Ap on oget on aceae   Ge mi d del d 25- 50

25- 30

0, 50 6- 1 4

7- 30

Br eedte Li cht C O 2

Aponogeton ulvaceus  

 Ma dagaskar 

Ap on oget on aceae  Sn el 

30- 50

30- 35

0, 50 6- 1 4

Bol bitis heudel otii  

 West- Afri ka

Dr yopteri daceae 

La n gzaa m  1 5- 40

1 5- 25

0, 50 6- 1 4

Cabo mba caroli ni ana 

Cos mopol i ta n

Ca b o mbaceae 

Sn el 

30- 80 

5- 8 

0, 50  6- 1 4

Ceratopteris thalictroi des

Pa n Tr opi c 

Pteri daceae

Sn el 

1 5- 30

1 0- 20

0, 50 6- 1 4
0, 25 3- 5

Cri nu m cal a mistratu m 

 West- Afri ka

A mar yl l i daceae

La n gzaa m

40- 1 20

20- 30

Cri nu m natans

 West- Afri ka

A mar yl l i daceae

La n gzaa m

50- 1 50

20- 30

0, 25 3- 5

Cri nu m thai anu m

Thai l a n d 

A mar yl l i daceae

 Ge mi d del d 60- 200

20- 25

0, 25 3- 5

Cryptocoryne beckettii 

Sri  La nka

Ar aceae

 Ge mi d del d 1 0- 1 5 

8- 1 5

0, 25 3- 5

Cryptocoryne crispatul a

Thai l a n d 

Ar aceae

 Ge mi d del d 20- 60

1 5- 20

0, 25 3- 5

Cryptocoryne parva   

Sri  La nka

Ar aceae

La n gzaa m

C.  undul ata' Br oa d Leaves' 

Sri  La nka

Ar aceae

 Ge mi d del d 1 5- 25

Cryptocoryne wendtii' Br o wn'  

–

5- 1 0

 5- 7

 0, 50 6- 1 4

1 0- 20

0, 25 3- 5

Cryptocoryne wendtii' Gr een'  

Sri  La nka

Ar aceae

 Ge mi d del d 5- 1 0

8- 1 0

0, 25 3- 5

Cryptocoryne wendtii' Mi  Oya' 

Sri  La nka

Ar aceae

La n gzaa m

1 5- 30

0, 25 3- 5
0, 25 3- 5

25- 35 

Cryptocoryne wendtii' Tr opi ca' 

Sri  La nka

Ar aceae

 Ge mi d del d 6- 1 0

8- 1 2

Echi nodorus' Aq uarti ca' 

Cul ti var

Al i s mataceae

 Ge mi d del d   1 0- 20 

1 0- 20

0, 50  6- 1 4

Echi nodorus' Bart hi i ' 

Cul ti var 

Al i s mataceae

 Ge mi d del d  25- 50 

20- 30

0, 25 3- 5

Echi nodorus' Ozel ot Gr een'  

Cul ti var

Al i s mataceae

 Ge mi d del d   20- 40 

25- 30

0, 25 3- 5

Echi nodorus' Ozel ot' 

Cul ti var  

Al i s mataceae

 Ge mi d del d 20- 40

25- 30

0, 25 3- 5

 Ge mi d del d 1 5- 25

20- 30

0, 25 6- 1 4

Echi nodorus' Red Di a mon d' 

Cul ti var  

Al i s mataceae

Echi nodorus' Red Speci al ' 

Cul ti var

Al i s mataceae

Echi nodorus' Reni ' 

Cul ti var  

Al i s mataceae

 Ge mi d del d 1 5- 40

1 5- 1 5

0, 25 3- 5

Echi nodorus' Rosé' 

Cul ti var 

Al i s mataceae

 Ge mi d del d   25- 40 

1 5- 25

0, 25 3- 5

Echi nodorus' Ru bi n'  

Cul ti var

Al i s mataceae

 Ge mi d del d   30- 50 

20- 40

0, 25 3- 5

Echi nodorus' Ves uvi us'  

 Cul ti var

Al i s mataceae

Sn el   

1 0- 1 5

0, 25 6- 1 4

Echi nodorus argenti nensis 1 )



Al i s mataceae

–
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Echi nodorus bleherae 2) 

Zui d- Ameri ka

Al i s mataceae

Sn el  

20- 50 

25- 40

0, 25 3- 5

Echi nodorus cordifoli us 

 Mexi c o

Al i s mataceae

 Ge mi ddel d   20- 40 

1 5- 30

0, 25 3- 5

Echi nodorus ' Har bi c h'  

– 

Al i s mataceae

Echi nodorus osiris 3)

–

Al i s mataceae

Echi nodorus palifoli us

 Noor d- Ameri ka  Al i s mataceae 

 Ge mi ddel d 5- 1 0

5- 8 

0, 50 6- 1 4

Echi nodorus quadricostatus 4)

Zui d- Ameri ka

Sn el   

1 5- 20

0, 25 3- 5

Echi nodorus tenell us 5)

 Noor d- Ameri ka Al i s mataceae 

 Ge mi ddel d 5- 1 0

5- 8 

0, 50  4- 1 4

1 0- 1 5

0, 25 3- 5

ss p.  Fl ui ta ns

Al i s mataceae

1 0- 1 5 

Echi nodorus uruguayensis

–

Al i s mataceae

El odea densa

–

 Hydr oc hari taceae

Gymnocoronis spil anthoi des

–

Co mp osi tae

Heteranthera zosterifoli a 

Zui d- Ameri ka

P ont ederi aceae

Sn el 

Hydrocotyle verticill ata

Ameri ka

Ar al i aceae

 Ge mi ddel d  3- 7

5- 1 0

1 

Hygrophil a corymbosa

Zui doost- Azi ë

Aca nt h aceae 

Sn el 

30- 50 

1 5- 20

0, 25 3- 5

Hygrophil a' Si a mensi s 53 B' 

Zui doost- Azi ë 

Aca nt h aceae

 Ge mi ddel d 1 5- 30 

1 0- 1 5

0, 25 3- 5

Hygrophil a angustifoli a 6)

Zui doost- Azi ë

Aca nt h aceae 

Sn el   

25- 60 

20- 35

0, 50    6- 1 4

Lil aeopsis brasiliensis 

Zui d- Ameri ka

Api aceae

La ngzaa m

4- 7

5- 1 0

0, 50 6- 1 4

Li mnobi u m l aevi gatu m

Zui d- Ameri ka

 Hydr oc hari taceae

 Ge mi ddel d 1 - 5

5- 1 0

0, 25 3- 5

Li mnophil a aquatica 

Zui doost- Azi ë 

Pl a ntagi n aceae 

Sn el 

L udwi gi a gl andul osa 

 Noor d- Ameri ka  On agr aceae

L udwi gi a repens' Ru bi n'  

 Noor d- Ameri ka  On agr aceae

 Ge mi ddel d   20- 50

1 0- 20

0, 50 4- 1 6

Marsilea hirsuta  

Austr al i ë 

 Ge mi ddel d 2- 1 0

5- 1 0

0, 50 4- 1 6

0, 25 3- 5

 Mar si l eaceae 

Mayaca vandelli 7)

–

 Mayacaceae

Micranthe mu m micranthe moi des

–

Pl a ntagi n aceae

30- 50

25- 50 

 Ge mi ddel d 1 5- 40

5- 25

1 5- 20

0, 50 6- 1 6

5- 1 2

0, 50 4- 1 6

Microsoru m pteropus

Azi ë

P ol yp odi aceae

La ngzaa m

1 5- 30

1 2- 20

Microsoru m pteropus' Narr o w'

Azi ë

P ol yp odi aceae  

La ngzaa m

1 0- 20 

1 0- 20

0, 25 3- 5

Microsoru m pteropus' Tri dent' 

Cul ti var 

P ol yp odi aceae

La ngzaa m

1 5- 20 

1 5- 20

0, 25 3- 5

Nymphaea l otus

 West- Afri ka 

 Ny mp haeaceae 

 Ge mi ddel d 20- 80

25- 60

0, 50 6- 1 4

Nymphoi des s p. ' Tai wa n' 

Azi ë

 Menya nt h aceae

Sn el 

1 0- 1 0

0, 25 3- 5

Pogoste mon stell atus

Azi ë

La mi aceae 

 Ge mi ddel d 1 5- 30

1 0- 20

1 , 00 1 5- 25

Rotal a rotundifoli a 

Zui doost- Azi ë

Lyt hr aceae

 Ge mi ddel d 1 5- 30

1 0- 20

0, 25 3- 5

1 5- 1 5

Rotal a s p. ' Gr een'  

Azi ë

Lyt hr aceae

Sn el 

40- 50

5- 1 0

0, 50 6- 1 4

Sagittari a subul ata 

Zui d- Ameri ka

Al i s mataceae

Sn el 

5- 30

1 0- 25

0, 25 3- 5

Staurogyne repens

Br azi l i ë

Aca nt h aceae

 Ge mi ddel d 3- 1 0

5- 1 0

0, 25 3- 5

Taxi phyll u m barbieri

Zui doost- Azi ë

 Hypnaceae

 Ge mi ddel d 3- 1 0

5- 1 0

0, 25 3- 5

Taxi phyll u m s p. ' Spi ky' 

Azi ë

 Hypnaceae

 Ge mi ddel d 2- 1 0

1 - 3

 0, 25 3- 5

Vallisneri a nana

Azi ë

 Hydr oc hari taceae

Sn el 

50- 1 00

1 0- 20

0, 25 3- 5

Vallisneri a natans

Zui doost- Azi ë

 Hydr oc hari taceae

Sn el 

50- 1 00 

5- 1 0

0, 25 3- 5

Vallisneri a spiralis' Ti ger'   

Azi ë

 Hydr oc hari taceae

Sn el 

30- 55

5- 1 0

0, 25 3- 5

Vesicul ari a dubyana' Chri st mas' 

Br azi l i ë

 Hypnaceae 

 Ge mi ddel d 1 - 3

3- 5 

0, 50 6- 1 4

Vesicul ari a ferriei' Weepi ng Mos' 

Azi ë

 Hypnaceae

 Ge mi ddel d 1 - 3

3- 5 

0, 50   6- 1 4
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Plantenkeuze aanpassen

In de praktijk hebben wij ook te maken met de mogelijkheden van de aquariaan. Zo hebben de waterwaarden, keuze van verlichting, C O 2 en onderhoudsschema een grote invloed op de plantenkeuze.
Maar ook de ervaring van de aquariaan heeft grote invloed op de plantenkeuze. Er zijn aquariumplanten die zeer moeilijk te houden zijn! D at wil niet
zeggen dat het niet mogelijk is, maar deze aquariumplanten zijn eenmaal niet
geschikt voor de beginnende aquariaan.
De  meest  gebruikte  indeling  voor  aquariumplanten  is:  voorgrondplanten,
middenzone planten, achtergrondplanten, mossen en drijfplanten. Dit geeft
in ieder geval aan waar j e de planten kunt plaatsen. Nu moet j e de eerste drie
categorieën met een korrel zout nemen. Een voorgrondplant kan in een nanoaquarium  een reus  zijn!  De  enige goede  optie is  om naar  de mogelijke
plantgrootte te kijken (hoogte/breedte).
Nu kan j e soms de term zuurstofplanten tegenkomen. Dit zijn eigenlijk snelgroeiende aquariumplanten  die  veel  voedingstoffen  opnemen uit het water. Het gevolg is dat zij ook
veel  zuurstof produceren.  Het  voordeel  van
snelgroeiende planten is  dat ze gemakkelijk te
houden  zijn  en  ideaal  zijn  bij  een  opstartend
aquarium. Als j e biotoop eenmaal gestabiliseerd is
kan j e altijd overwegen deze planten te vervangen.
Het is in ieder geval een relatiefgoedkope optie.
 Mayaca fl uvi ati l i s ( syn.  Mayaca va n del l i )

Drijfplanten behoren volgens mij tot de categorie die j e echt moet hebben. Zij
zorgen voor schaduwrijke omgevingen en zijn echte opruimers van afvalstoffen. Het mooie van deze plantensoort is dat ze  snel reageren op veranderingen  in  de  waterwaarde.  Zo  kon  ik  aan  de  groeisnelheid  van  deze
(drijf)planten b epalen ofmijn nitraat/fosfaatfilter verzadig was.
–
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Tip: leer goed naar j e planten en vissen te kijken dan kan j e meer leren dan j e
denkt!
NVDR Aquatr opi ca

1 ) Echi nodorus argenti nensis i s een syn oni e m va n Echi nodorus grandifl orus
2) Echi nodorus bleherae i s een syn oni e m va n Echi nodorus grisebachii
3)  Echi nodorus osiris i s een syn oni e m va n Echi nodorus uruguayensis
4)  Echi nodorus quadricostatus i s een syn oni e m va n Hel anthi u m bolivi anu m
5)  Echi nodorus tenell us i s een syn oni e m va n Hel anthi u m tenell u m
6)  Hygrophil a angustifoli a i s een syn oni e m va n Hygrophil a ri ngens var.  ri ngens
7)  Mayaca vandelli i s een syn oni e m va n Mayaca fl uvi atilis

Br on nen Aquatr opi ca:
Worl d Fl or a Onli ne, htt p: // www. worl dfl or a onl i n e. or g/, 1 4 J u n e 201 9
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Plezier met gifkikkers ( 2)
Ton Schemkes
https://nbat.nl/artikelen/terraria/plezier-met-gifkikkers-2
In deel 1 werden de u iteenlopende facetten

van h et h ouden van gifkikkers belicht, waarbij de natuurlijke omgeving en het gedrag werden beschreven en
welke kikkers eventueel g emakkelijk aan te s chaffen en te h ouden z ijn. I n deel
2 wordt verder ingegaan op de aanschaf, de inrichting van h et p aludarium, de
verzorging, h et voedsel en de kweek van voedseldieren, waarna in deel 3 ten
slotte de kweek en de opfok van g ifkikkers aan bod z ullen komen.

Koop gifkikkers van minimaal vier maanden oud (nadat ze op het land zijn
gekomen), maar het liefst nog wat ouder. D at maakt de kans op het goed uitgroeien tot gezonde kikkers groter. Als de kikkers j onger zijn dan 4 maanden
ofnog maar net op het land zijn gekomen, zijn de dieren te kwetsbaar. Ze
hebben op die leeftijd een aangepaste verzorging nodig, vooral in de vorm van
het voedsel. D at geeft dan een zeker risico.
De kleur en tekening dienen in overeenstemming met de soort te zijn. Kleine
afwijkingen  hierin  hoeven  geen  probleem  te  zijn. Van  een  aantal  soorten
hebben de kikkers in de eerste maanden een j eugdtekening, die in de loop van
de maanden over zal gaan naar het eigenlijke patroon. Een aantal kikkers
tonen de eigenlijke tekening en kleur pas als ze bijna volwassen zijn. Het merendeel is echter een minikopie van de ouders, zodra ze het land op komen.
Koop gezonde kikkers! Naast de kleur en tekening is er nog enkele aandachtspunten. Let
erop  dat  de  kikkers  een  goede  omvang
hebben en dat ze een goede verhouding
hebben  in  de  lengte  en  omvang.  Ze
mogen niet te mager zijn ofafwijkingen
 Ranito meya fantastica, n o mi naatvor m z oal s
besc hr even d oor Boul enger i n 1 884.
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vertonen. D e p ootjes moeten compleet zijn en ze moeten er goed op kunnen
staan en lopen. De dieren dienen actiefte zijn. Een beetje schrikachtig reageren is niet erg, maar eerder gezond.
Het is verstandig om een aantal kikkers van dezelfde soort te kopen. Het b etaalt zich in de meeste gevallen weer terug. D oe dat overwogen. Als het kan,
koop dan bij verschillende kwekers een aantal dieren. Dan heb j e meer speling in de bloedlijn, anders ben j e gelijk al wat beperkt. Meer kikkers aanschaffen biedt de mogelijkheid om op kwaliteit te kunnen selecteren. Dit kun
je doen op grond van het model van het dier, de grootte, de kleuren en op de
tekening. Zorg voor de gezonde dieren.
De dieren die j e over hebt, kun j e over het algemeen redelijk goed van de hand
doen binnen de vereniging ofop beurzen.
 Inrichting van het paludarium
De inrichting van de b ak kun j e zo simpel ofingewikkeld maken als j e maar
wilt. D e techniek staat tegenwoordig bijna voor niets. Maar een simpele bak
hoeft niet onder te doen voor een bak, waaraan van alles is opgehangen. D e
inrichting van het paludarium is afhankelijk van de soort, die j e wilt houden.
Daarnaast wil het oog ook wat. Maak het niet te b ont dat geeft vaak onrust.
De b odem kun j e opbouwen uit turfblokken, hier en daar aangevuld met tuinaarde ofplaatmos om de tussenliggende gaten afte dekken. Het doet natuurlijk aan om de bodem te laten glooien. Een paar stenen en hier en daar wat
hout geeft diepte en een schuilplek. Om het afte maken kun j e op een aantal
plekken verdorde bladeren aanbrengen.
 P lanten
Planten in het p aludarium zijn meer een persoonlijke smaak en aan de andere
kant een kwestie van uitproberen. Op een gegeven moment kom j e erachter
dat een aantal planten het prima zal doen, terwijl andere planten niet ofnauwelijks willen groeien. Gelukkig is er een bijzondere keur aan te gebruiken
planten. Let er wel op dat een plant in een tuincentrum vaak groter is dan op
het oog lijkt. Een meetlint meenemen kan zinvol zijn. Veel gebruikte planten
zijn: orchideeën, Tillandsia's, Bromelia-achtigen, klimplanten en andere kaj ul i / a u g u s t u s
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merplanten.  Houd  ook  rekening  met
het sproeien. Als j e te veel sproeit en
de planten te nat worden, geeft dat een
verhoogde kans  op verrotting van  de
plant. Zorg ervoor dat de planten nadien snel kunnen opdrogen.
Wat leuk is om uit te proberen is het
aanbrengen van moerasplanten, die we
ook vaak in het  aquarium gebruiken.
Op  de  NBAT-markt/beursdagen  zijn
tegenwoordig  veel  soorten  te  verkrijgen, die b oven water ( emers) gekweekt   Neoregeli a " Fi r ebal l " Mi ni
zijn. Met  een beetje geluk kun je  die
overbrengen en uit laten groeien tot een mooie struik ofgroep. Wat te denken
van een paar mooie groepen Cryptocoryne ofAnubias, die in bloei staan.
 Waterpartij
Het is verstandig om na te denken
over het aanbrengen van een poeltje. Het mag een redelijk waterpartijtje zijn, mits niet te diep, anders
kunnen de kikkers erin verdrinken.
In dit poeltje kunnen bijvoorbeeld
de  jongen  door  het  mannetje
worden  gebracht,  zodat je  de  gehele  ontwikkeling  in  je  bak  kunt
volgen. En j e hoeft er weinig aan te
doen.
Wortelvarens  tegen  de  achter-  en
zijwanden  geven  een  mooi  effect.
Er zijn momenteel zeer goede vervangers, die ook nog eens een stuk
goedkoper zijn, zoals kurk, hout of
geperste materialen. Als j e de wand
–
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wilt laten begroeien met klimplanten, dan hoefj e niet per se een hele dure
wand te nemen, want die zie j e toch niet meer terug na verloop van tijd! Over
de verlichting wordt veel geschreven. Ik gebruik warmwitte pl- oftl-lampen
van het huismerk van een b ouwmarkt.
 Luchtvochtigheid en temperatuur
Belangrijk is wel dat er in de bak een min ofmeer constante temperatuur kan
worden vastgehouden. Staat de bak in een verwarmde kamer, dan geeft dat
meestal geen probleem. In een koelere omgeving is het verstandig een verwarming aan te brengen. Een temperatuur, die overdag zo rond de 23 ˚ C ligt, stellen
de meeste soorten op prij s. En 's nachts mag het best enkele graden afkoelen.
Zorg wel voor een goede ventilatie in de b ak. Zo dat er een frisse stroming in
kan komen. Een veel gebruikte methode is het aanbrengen van een luchtrooster aan de voorzijde en boven op de b ak. Zo blijft de voorruit ook vrij van
condens. In een showbak kan het storend werken om aan de voorzijde een
luchtrooster te plaatsen. D an kun j e beter werken met ventilatoren.
Luchtvochtigheid is van levensbelang, anders drogen de kikkers uit en gaan ze
dood. Door de bak vochtig te houden en regelmatig te sproeien houd j e de
luchtvochtigheid rond de 70 % tot 9 0 % . Je kunt een automatische sproei-installatie kopen, die het allemaal regelt. Een waterval geeft eenzelfde effect, alleen in mindere mate. In dit geval is bijsproeien noodzakelijk. Het is aan te b evelen  om water te gebruiken,  dat  eerst gekookt is  om verstopping van  de
sproeimond en kalkaanslag tegen te gaan. D e stenen, het hout, de bladeren en
de ruiten blijven zo mooi en fris.
Door een b akje water ofwaterpartij aan te brengen geefj e de kikker de gelegenheid om zichzelfte bevochtigen. Dit is ook waarom ze in de oksel van bromelia's te vinden zijn, want daar blijft onder normale omstandigheden een
laagje water in staan. Via de huid nemen de kikkers het vocht op.
Zorg  ervoor  dat  de bakken waar  de gifkikkers in gehouden worden, goed
kunnen worden afgesloten en dat er geen gaten ofkieren zijn. De grotere
soorten willen weleens ontsnappen als j e even niet oplet en de ruit open hebt.
De kleinere soorten zijn soms meesters in het vinden van een uitgang. Let altijd op bij het openen van de bak en laat die niet onbewaakt open staan.
j ul i / a u g u s t u s

201 9

− A
quatropica −

–

1 8

–

- T
errarium -

Het vervelende is dat de kikkers na een ontsnapping over het algemeen doodgaan door verdroging. En dat is een sneue manier om ervan afte komen. Dus
tel de kikkers met regelmaat! En kijk dus ook regelmatig de bak goed na op
onregelmatigheden.
Verzorging

Er zijn een p aar belangrijke punten voor het verzorgen van gifkikkers. Voor
een goede verzorging van de gifkikkers is het van belang te weten uit welk gebied ze ongeveer komen. Veel soorten houden zich op in tropische regenwouden en zullen in het algemeen qua verzorging niet veel verschil geven. Er
zijn uitzonderingen, maar in dit verhaal ga ik van de gemiddelden uit. D e verzorging bestaat uit het toedienen van voedsel, vocht, temperatuur, hygiëne.
Een deel ervan is hier boven al beschreven.
Bodem

Het is verstandig om de b odem twee keer per j aar van de toplaag te ontdoen
en een vers laagje aan te brengen. Zo ook met het aanwezige mos (wat mooi
en toepasselijk kan zijn in de b ak). Want de kikkers poepen en plassen wel!
Het is niet alleen voor de hygiëne, maar
ook voor het aangezicht frist de boel
weer  op.  En je  voorkomt  onaangename geuren, die uit de b ak kunnen komen.
Als de bodem redelijk vochtig is, kun j e volstaan met om de dag sproeien. Wil j e dagelijks  sproeien,  zorg  er  dan  voor  dat  bepaalde
plekken nat worden, maar dat j e de planten wat
mijdt.  De meeste planten houden  er niet van
om kletsnat te blijven, wat zeer zeker ook
voor bromelia's en tillandsia's geldt. Het
Andi nobates ge mi nisae Bati sta, Jar a mi l l o, is dus zaak dat ze redelijk snel weer
kunnen opdrogen. Als ze gaan rotten,
P once & Cr a wfor d 201 4.
E nkel  geken d va n h et Rí o Bel én- bekken, kan  dit  gevolgen  hebben  in  de  bak
Col òn, Pa na ma. 
voordat het echt opvalt. En dat willen
–
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we voorkomen. Bij de Bromelia-achtigen staat over het algemeen in de oksel
van het blad water, waarin de kikkers graag komen. Je kunt ook een klein
schaaltje met wat water in de b ak plaatsen als er geen poeltje is aangebracht.
Kikkers stellen vocht op prijs, maar hebben ook een droge plek nodig, waar
ze rustig kunnen vertoeven.
Houd de kikkers goed in de gaten en controleer met regelmaat ofde dieren
wel gezond zijn. Er moet voldoende leven in de kikker zitten. D e huid moet
glad zijn en geen onregelmatigheden vertonen. D e kikkers kunnen beter iets
te mager, dan te vet zijn. Maar ze mogen in elk geval als er voldoende voer in
de b ak te vinden is geen ingevallen buik hebben. Een goed moment om dit te
controleren is tijdens het voeren. Ze komen dan immers in het zicht. Let ook
op het gedrag onderling. Verdragen ze elkaar en groeien ze goed? Als j e de
dieren regelmatig observeert, dan weet j e waar de favoriete plek is waar ze
zich ophouden. Ze hebben een vaste plek waar ze de nacht doorbrengen. Tel
ze dus regelmatig en kijk ofze er allemaal nog zijn.
Maak j e gebruik van technische middelen? Houd dan in de gaten ofhet allemaal verloopt zoals j e j e dat wenst.
 Het voer (voedseldieren)
Dit is een heel b elangrijk item. Het voedsel moet afgestemd zijn op de soort,
die j e verzorgt. Kleine kikkersoorten mogen niet stikken in grofvoedsel. Nee,
ze hebben klein, afgestemd voer nodig. Je kunt ze springstaartjes, j onge tropische  pissebedden,  kleine  en  grote  fruitvliegen  voeren.  De  grotere  kikkersoorten kun j e naast grote fruitvliegen wat groter voer aanbieden. Zorg dus
voor een goede opbouw van het voer, van klein naar groot. Het b etekent dat
divers voedsel niet weg te denken is in deze hobby.
Ben je niet in staat om levend voer te voeren of hier goed in te
voorzien? Begin dan niet aan gifkikkers!
Dat voorkomt teleurstellingen!

Gifkikkers eten wat voor hun p oten komt. Voer dus niet te veel dat kan funest
zijn voor de kikkers, voor de gezondheid in het algemeen, voor het bewegingsmechanisme, maar ook voor de voortplanting. Ze kunnen lui worden. Houd
j ul i / a u g u s t u s
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ze  actief en  gezond! Voer  maar  een  tijdje wat  minder,  zodat  ze  opnieuw
achter de voedseldieren aan gaan. Daarom is het verstandig om het voeren
zorgvuldig te doen.
De kikkers zijn kieskeurig en eten niet alles wat ze gevoerd krijgen. Het zijn
soms net menselijke trekjes die j e ziet, maar houd er wel rekening mee. Als insecten vliegen kijken ze vaak wel naar, maar kunnen er niet bijkomen. De
tong kan voor een deel wel een afstandje overbruggen, maar daar houdt het
mee op. De voedseldieren dienen dus echt op de bodem te lopen en te bewegen willen ze ze opeten. Opvallend is dat ze eerder achter iets ‘wits' aangaan dan voedsel met een donkere kleur.
Fruitvliegen in de hobby worden ongevleugeld genoemd. Ze hebben wel vleugels, maar kunnen niet meer vliegen. Deze stam is gemanipuleerd. De fruitvliegen kun j e door de bak verspreiden. Met ander voedsel is het verstandig
om dit bijvoorbeeld in een petrischaaltje ofander bakje te deponeren. Zo
blijft het voedsel b ereikbaar voor de kikker. Enkele voedseldieren zijn namelijk geneigd bij het loslaten in de b ak direct de b odem in te duiken. D e kikkers
reageren meestal net te laat en zien de prooi j ammerlijk verdwijnen.
Fruitvliegen zijn van nature geneigd om op
de loop te gaan en trekken de b ak uit om in
de  hobbyruimte  of huiskamer  rond  te
scharrelen. Een trucje om de fruitvliegen in
het  paludarium  te  houden  is  het  aanbrengen van een schaaltje met een schijfje
banaan  erin.  Een bijkomstigheid  kan  zijn
dat  door vermenging met het  sproeiwater
  Drosophil a hydei, gr ote fr ui tvl i eg
er op een gegeven moment een papje ontstaat. De fruitvliegen zetten hierin eitjes afen de larven ontstaan spontaan. Bij
een goede verzorging ontstaat zo een cultuur in het paludarium. Door steeds
een beetje te verversen met een stukje banaan, kun j e hier lang mee voort.
Heb j e geen voedsel voor de kikkers, dan heb j e een groot probleem! D e gezondheid  van  de  kikkers  kan  hard  achteruit  gaan.  En  dat  kan  blijvende
schade  opleveren. En  als je  op zo'n moment  ervoor kiest  om  een nieuwe
kweek van bijvoorbeeld fruitvliegen op te gaan zetten, besefdan dat j e een 3
–
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tot 4 weken verder b ent voor j e kunt beginnen met voeren. Het is dan veel verstandiger om een hobbygenoot ofkweker in de buurt een aantal p otten met
fruitvliegen te vragen. In een aantal dierenspeciaalzaken kun j e verschillende
soorten  voedseldieren  kopen  of in  ieder  geval  bestellen.  Vraag  dan  naar
bakjes die al goed produceren. D e net vers opgezette b akjes hebben nog een
langere ontwikkelingstijd nodig.
Tegenwoordig worden er binnen de hobby vele soorten voedseldieren aangeboden. Zo zijn er de bekende kleine en grote fruitvliegen, springstaarten, tropische pissebedden, wasmotten en erwtenluis. Maar uit de tuin kun j e ook het
een en ander halen, zoals bladluizen bij de vlierbes, rozenstruik oflelieachtigen. Goed zoeken en om j e heen kijken. En ligt er ergens een hoekje met afgevallen blad? Neem hier eens een handvol van mee en leg dit in de b ak. Je zult
ervan versteld staan hoeveel micro-organismen hier in zitten. Na verloop van
tijd vervang j e dit door een nieuw hoopje. Wel oppassen dat er bij de verwisseling geen kikkers tussen het blad meegaan. Een andere optie is om zelfmet
een schepnet door een weide te j agen voor het bekende weideplankton. Anderen zullen j e verbaasd staan na te kijken. D oe dit wel op een schone plek.
Dus niet in een b erm waar veel gemotoriseerd verkeer langs raast. Nee, doe
dit  op  een  mooi  veldje  of groenstrook  ergens  achteraf door  zogenaamde
achtjes te draaien. Stop de vangst met een snelle beweging in een p otje. Wel
zorgen dat er een deksel op zit... Een beetje poeder erop en dan voeren aan de
dieren. Echter, hier moet j e wel wat ervaring hebben.
 Voedseldierenkweek
Handiger is het toch om zelfvoer te kweken. D an kun j e zelfbepalen hoeveel
je klaar wilt maken en vooral wanneer het klaar dient te zijn. Zo kun j e redelijk  goed  op  bepaalde  situaties  inspelen.  En  alle  bovengenoemde  voedseldieren kunnen eenvoudig gekweekt worden.
Schroom echter niet om aan ervaren hobbygenoten te vragen hoe zij omgaan
met het voedsel, hoe de verzorging is, wat zij als voedsel gebruiken, hoe vaak
ze verversen, voeren enz. Als het niet direct lukt, ga dan niet bij de pakken
neer zitten, maar onderneem een nieuwe poging. Vaak blijkt dat j e met bepaalde voedselculturen wel uit de voeten kunt en met andere voedselculturen
totaal niet. Leg j e dan toe op wat wel mogelijk is en voer voor de lol zo nu en
j ul i / a u g u s t u s
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dan wat anders bij. Veelal zijn de grote fruitvliegen een goed hoofdbestanddeel  en  is  het  verstandig  om  daar  nog  een  tweetal  andere  soorten  bij  te
kweken ofaan de kikkers te voeren.
Omdat het voer zo b elangrijk is, komt er dus eigenlijk een tweede hobby bij.
Dus op tijd nieuwe kweken opzetten, de toplaag bij bepaalde culturen (die
met aarde, cocopeat) regelmatig verversen en ervoor zorgen dat j e gezonde
entporties verzamelt  (met  een  entportie  zet je  nieuwe  kweekculturen  op).
Wissel dus ook geregeld culturen met anderen uit ofschafnieuwe aan om die
weer te mengen, zodat j e gezond en goed voedsel blijft houden en voeren. Het
vers en goed bijhouden van het voer zorgt er tevens voor dat de culturen niet
gaan rieken naar verrotting.
Voor het opzetten van een nieuwe kweek met fruitvliegen, is het verstandig
om een entportie van een kweek te nemen die net is uitgekomen. D eze fruitvliegen zijn j ong, groot en vol leven; ze komen voort uit een verse voedingsbodem. Op deze manier kun j e tijden met j e voedseldieren vooruit. En natuurlijk
wel op tijd een nieuwe kweek opzetten. Het is daarom van b elang, dat j e weet
hoeveel tijd er zit tussen het opzetten van een nieuwe kweek, het uitkomen
van de eerste voedseldieren uit die kweek en het moment dat j e goed en ruim
kunt voeren uit die kweek. Want dan ben j e 3 - 4 weken verder.
Zorg dat j e hier ook de bloedlijn regelmatig ververst om degeneratie te voorkomen. D at is bij fruitvliegen zeer goed zichtbaar.
Houd  de kweekbakken van  de
verschillende  soorten  voedseldieren  gescheiden  van  elkaar.
Anders zouden ze zich kunnen
vermengen en dat gaat ten koste
van  de  kweekculturen,  waardoor die kunnen verdwijnen.

Exci dobates condor Al men dári z,

Ron & Bri t o 201 2.
E nkel  geken d va n dri e l ocati es i n
Ca nt ón Pa q ui s ha, Pr ovi nci e Zamor a- Chi nc hi pe, Ec u a dor.
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Ondanks de goede zorg krijgen j e kikkers niet alle voedingsstoffen binnen die
nodig zijn om gezond uit te groeien. Het gemis van een goede afwisseling in
het voedsel kan tegenwoordig  eenvoudig worden  opgevangen  door  de vele
poeders en druppels met vitaminen, mineralen en andere waardevolle toevoegingen. Het poeder kan voor het voeren over de voedseldieren worden gestrooid.  De  druppels  kunnen  met  behulp  van  de  plantenspuit  verneveld
worden  over  de kikkers. Deze middelen zijn verkrijgbaar bij  de gespecialiseerde handel en te koop op beurzen ofvia het internet.
Li ter at u ur:  gi fki kker p ortaal . nl
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Positieve lijst reptielen
Martin Byttebier & Geert Vandromme, Aquatropica
Na vele j aren discussie en onderzoek – wijlen Erik Vansteenkiste (ex-voorzitter Aquatropica) werkte al in 2008 samen met allerlei instanties om zo'n
lijst op te stellen – is de kogel door de kerk.
De Vlaamse Regering heeft de Positieve Lijst Reptielen goedgekeurd. In die
lijst staan 421 reptielsoorten opgelijst die j e als particulier mag houden.
Voorheen mocht j e in principe iedere reptielsoort ( 10.000 + ) houden op voorwaarde dat ze niet op een ofandere lijst van b eschermde diersoorten stond.
Toestanden zoals krokodillen in een b adkuip kunnen nu dus niet meer.
Je fronst misschien de wenkbrauwen bij het lezen van bovenstaande. Het is
spijtig genoeg de waarheid. Een heel kleine minderheid kan hoegenaamd niet
omgaan met dieren ofweet helemaal niet wat ze in huis halen (impulsaankoop). Natuurlijk krijg j e dan zo'n verhalen van krokodillen in een badkuip of
meterslange wurgslangen in de woonkamer. D e ietwat b egane eigenaar brengt
deze dieren dan naar een asiel, maar enkelingen vinden er natuurlijk niets
beter op dan deze dieren vrij te laten in de natuur. D enk maar aan de talrijke
roodwang- en bijtschildpadden die tegenwoordig in de natuur te vinden zijn,
met alle gevolgen vandien voor de inheemse fauna.
Het zijn uiteraard deze verhalen die de media halen en waar allerlei dierenrechtenorganisaties als hyena's op afspringen.
En zoals altijd halen deze luidruchtige organisaties hun gram en gaan de instanties overstag.
Natuurlijk b en ik ( en ieder oprechte reptielenliefhebber) me ervan bewust dat
men niet iedere reptielsoort kan houden. Ik ga me  echt niet in het hoofd
halen om de inlandtaipan (Oxyuranus microlepidotus ), een van de giftigste
slangen ter wereld ofeen Papoeaanse varaan (Varanus salvadorii , 2 m+) in
huis te halen.
–
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Er zijn voldoende niet-giftige en relatiefklein blijvende reptielen te vinden.
Maar zoals reeds aangehaald, een minderheid is niet tevreden met gewone
dieren en is steeds op zoek naar dieren die opvallen door hun gevaar, grootte
ofweet ik veel. Je vindt  dit gedrag trouwens niet  alleen bij reptielhouders
maar ook bij aquarianen, vogelliefhebbers, hondenbezitters, enz.
Om het kort te maken, ik ben niet echt pro-wetgeving, maar ze is er nu en
laten we er het beste van maken.
Voor het vastleggen van de dieren, die op de Positieve Lijst Reptielen staan,
liet de Vlaamse minister van Dierenwelzijn B en Weyts zich adviseren door de
Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn. 
Hun advies is gestoeld op objectieve criteria zoals:
- eenvoudig te houden,
- geen groot gevaar voor mens en natuur,
- voldoende info beschikbaar over hoe de dieren te houden.
Met andere woorden op de lijst staan dieren die geschikt zijn om als huisdier
te houden, omdat j e ze goed kan verzorgen, goede huisvesting kan aanbieden
en geschikt voedsel kan geven.
Bijkomende vereiste is dat van de op de lijst vermelde dieren alleen de nakweek mag gehouden worden. Wildvang is dus uit den b oze.

Di psosaurus dorsalis ( de woesti j nl eguaa n) ko mt voor i n h et z ui den va n Ver eni gde
Staten en Mexi c o en wor dt 50 c m gr oot.  Staat op de P osi ti eve Li j st.
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De lijst is een dynamische lijst, in de toekomst kunnen er dus altijd dieren van
de lijst gehaald worden oferbij gezet worden. Persoonlijk vrees ik dat het
eerder het laatste gaat worden.
Een dynamische lijst b etekent echter ook dat j e een erkenning kan aanvragen
voor het houden van een soort die niet voorkomt op de positieve lijst. De
kostprijs voor zo'n vergunning b edraagt 60 euro p er soort.
Personen die nu dieren houden die
niet  op  de lijst  staan, mogen  deze
verder houden. Ze moeten zich wel
registeren en kunnen aantonen dat
ze het dier al hadden vóór het ingaan van het verbod én dat het dier
in hun bezit blijft. 
Tarentol a chazali ae.  Staat op de P osi -

ti eve Li j st

Voor de handelaars ligt de situatie anders. Ze kunnen geen uitzondering aanvragen, ze zullen dus moeten maken dat hun voorraad dieren die niet op de
lijst staan verpatst zijn tegen dat de richtlijn wet wordt.
De zo populaire groene leguaan (Iguana iguana ) staat niet op de lijst. De
groene  leguaan voldoet volgens  mijn  bescheiden  mening  toch wel  min  of
meer aan de vooropgestelde graadmeters. Toegegeven, het zijn niet bepaald
knuffeldieren, maar ze zijn relatiefeenvoudig te houden en ze vormen geen
groot gevaar voor de mens. Qua huisvestiging, deze dieren kunnen een lengte
bereiken van 2 m (kop/staart) dus een heel groot terrarium is hier wel vereist.
Op de lijst staan er dus 421 die men wel mag houden.
In de tijd dat Erik Vansteenkiste meewerkte aan de lijst lag het in de b edoeling
om twee groepen liefhebbers aan te maken.
Eentje voor mensen zonder diploma en lidmaatschap van een erkende vereniging.  Deze  groep  mensen  mocht  dan  45  soorten  gemakkelijk  te  houden
dieren houden.
Een tweede groep omvatte de gediplomeerde mensen die aangesloten waren
bij een vereniging. D eze groep mocht dan de rest houden.
j ul i / a u g u s t u s
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De controle lag bij de winkeliers die een lijst zouden moeten bijhouden. D eze
maatregel is onder andere door de dierenzaken onmogelijk gemaakt.
Nu zullen de meeste liefhebbers zich moeten bevoorraden in het buitenland,
waar er geen beperkingen zijn. Voor de echte liefhebbers komt er dus, naast de
wetgeving op beschermde diersoorten (CITES), de wetgeving op het houden van
reptielen (VLAREM), de wetgeving van het dierenwelzijn, de wetgeving op de invasieve diersoorten, een vijfde wetgeving bij de zogenaamde Positieve Lij st. In de
praktijk wordt het haast onmogelijk om met al die wetgevingen in orde te zijn.
Neem nu mijn voorbeeld. Ik heb een koppel kameleons (Trioceros j acksonii
xantholophus  of Oost-Afrikaanse  driehoornkameleon).  Om  deze  dieren te
houden heb ik een milieuvergunning klasse III (meldingsplicht) nodig. Dit
kost me 60 euro en ik moet voldoen aan bepaalde voorwaarden, zoals een
aparte frigo en een registratie van de afvalstroom.
De dieren staan op CITES-lijst II, ik heb dus een certificaat nodig en dit kost
mij bij aankoop van de dieren 20 euro/dier. Gelukkig zijn het geen invasieve
dieren, anders had ik eerst toestemming moeten vragen bij Natuur en Milieu
(gratis).  Mijn  bakken  moeten
een bepaalde grote hebben en
een  dierenarts  van  Dierenwelzijn zal komen kijken ofik met
deze  en  andere  verplichtingen
in orde b en.
Tri oceros jacksonii ss p.  xanthol ophus

Nu moet ik nog eens 6 0 euro betalen voor een afwijking van de nieuwe wetgeving.
Aangezien de O ost-Afrikaanse driehoornkameleon niet op de lijst staat zullen
ze, van zodra de wet “Positieve Lijst Reptielen” van kracht wordt, niet meer te
koop zijn in de winkel, waardoor j e naar het buitenland (ofWallonië) moet
om dieren te kopen voor een nieuwe bloedlijn.
Er staan trouwens maar drie kameleons op de lij st: Chamaeleo calyptratus (jemenkameleon), Furci
 fer p ardalis (panterkameleon) en Rieppeleon

brevicaudatus .
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Als j e dan weet dat 9 5% van alle reptielenliefhebbers geen enkele vergunning
heeft, zijn CITES-papieren niet in orde zijn en dat de controle zo goed als onbestaande is, vrees ik dat dat deze maatregel alleen maar de gewone handel in
Vlaanderen zal treffen en dat het niets zal doen aan het welzijn van de dieren,
de illegale smokkel en mensen die dieren in slechte omstandigheden houden. 
Besluit is dat de doelstelling volledig voorbijgestreefd is. Iedereen mag zich
nog dieren aanschaffen, moet geen enkele b ekwaamheid voorleggen, geen enkele dienst doet controles en weet van elkaar af. Alleen mensen die het goed
menen en alle vergunningen hebben krijgen controles, worden lastig gevallen
door inspecteurs die onvoldoende kennis hebben en moeten zich voortdurend verdedigen, terwijl iemand die zich 100 slangen aanschaft en ze op een
onorthodoxe manier houdt zonder enige vergunning, nooit een inspecteur of
iemand van de gemeente ziet. 
Geschat wordt dat er momenteel zeker nog 50.000 eigenaars van roodwangen geelwangschildpadden zijn die nog geen enkele toestemming hebben om
deze dieren nog te mogen houden, terwijl een handvol eigenaars die wel in
orde zijn zich op ieder moment aan een controle mogen verwachten.
Br on:

Besl ui t va n de Vl aa mse Regeri ng va n 22 maart 201 9 t ot vastst el l i ng va n de l i j st va n
r epti el en di e geh ou den mogen wor den, BS 1 2 a pri l  201 9. 
htt p: // www. ej usti ce. j ust. fgov. be/ mop df/201 9/04/1 2_1 . p df#Page455
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Martin Byttebier, Aquatropica
Een tijdschrift opmaken is niet iets dat j e zomaar tussen de soep en de patatten doet. Toch zeker niet als j e, zoals in mijn geval, alles zo perfect mogelijk
wil hebben. Ik weet dat de meeste zo niet alle artikels worden overgenomen
uit andere tijdschriften, maar dit b etekent niet dat j e als redacteur alles klakkeloos moet overnemen.

Alle artikels worden door mij nagelezen en waar nodig gecorrigeerd. Het corrigeren b eperkt zich wel meestal tot het juist schrijven van de wetenschappelijke namen en het nazien ofde auteur geen onzin verkondigt. En geloofme
maar, er wordt soms wel eens j e reinste onzin verteld.
Over de j uiste zinsbouw en andere fouten tegen het Nederlands b en ik wel toleranter. Toegegeven, dit komt omdat ik überhaupt geen neerlandicus oftaalgoeroe ben en zodoende doodgewoon de fouten niet opmerk.
Ik b eperk me dus meestal tot de schrijfwijze/juistheid van de wetenschappelijke namen.
Met het schaamrood op de wangen moet ik erkennen dat onlangs een nogal,
in mijn ogen toch, flagrante fout door de mazen van
het net is geglipt.
Op  de index  (uiteraard)  en  op pagina  9 van het
vorig tijdschrift (34/06) staat een fout.
Hoe het komt dat ik dit niet gezien heb ofdat er
geen alarmbellen afgingen bij het lezen van het artikel weet  ik  niet.  Een  aandachtige  lezer,  de  heer
Germain Leys  (redacteur Tanichthys Hasselt/ReefSecrets) heeft me terecht gewezen op de schromelijke
fout in de hoofding van het artikel: D oktersvissen oftewel Cerianthus.
–
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De zeewaterliefhebbers zullen wel weten
dat “Cerianthus ” helemaal niets te maken
heeft met doktersvissen. Cerianthus

is namelijk een geslacht van cilinderrozen.
Volgens  dhr.  Leys bedoelde  de  auteur
waarschijnlijk “Acanthuridae” ofin het
schoon Nederlands familie der doktersvissen.
Ceri anthus me mbranaceus

ci l i n derr oos - koker a n e moon

De juist titel luidt dan ook: “Doktersvissen oftewel Acanthuridae”
Mijn oprechte excuses voor deze fout en mijn welgemeende dank aan de heer
Germain Leys voor de terechtzetting. Juist is juist.
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‘Het logboek van de jonge aquariaan'
Ons jeugdboekje is in  omloop  en we zijn  er fier  op. De BBAT-verenigingen
kunnen deze gratis verkrijgen bij de voorzitter, dit om hun eerstvolgende activiteit te ondersteunen en natuurlijk om j eugdleden te werven.

Geeftoe, wat is er leuker dan j ongeren aan te trekken die interesse hebben voor
onze passie. Indien u zo een j eugdig individu kent met een hart voor onze dieren, neem dan contact op met een van onze verenigingen en vraag naar de voorwaarden. B ent u zelfin het bezit van onze passie, neem dan zo een j eugdlid op
sleeptouw en maak hem speels vertrouwt met onze hobby. 
–
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Uitnodiging algemene ledenbijeenkomst, vrijdag 30 augustus

Zuid-Amerikaanse cichliden
en hun gezelschap
Dirk Vandamme
Deze reeks brengt naast een overzicht van de Zuid-Amerikaanse cichliden ook
een opsomming van de vissen die men samen met de cichliden kan houden ( en
ook wat men b est niet samenhoudt!).
We bekijken eerst de kleinere soorten (Apistogramma , Dicrossus

, Laetacara

), om
dan over te gaan naar middelgrote soorten en de ‘reuzen'.  Als bijvissen komen
zowel zalmpjes als meervallen, kopstaanders, roggen, enz ... aan bod, steeds ingedeeld bij de dwergjes, middenklasse en reuzen.
Daarnaast krijgen we een aantal aquaria te zien die als biotoop in aanmerking
komen om een Zuid-Amerikaans gezelschap in onder te brengen.
Benevens het grote aantal en de verscheidenheid aan vissen die we ‘overlopen'
kan deze lezing ook soelaas brengen voor mensen die overwegen om dergelijk
aquarium eens te proberen (wat heus niet zo moeilijk is) alsook om bepaalde
vooroordelen weg te werken, bvb dat men ofwel een ‘cichlidenbak' houdt ofwel
een gezelschapsbak maar dan zonder cichliden.
En, laatste genoemd, maar niet het minste, Zuid-Amerika herbergt voldoende
verschillende soorten zodat het niet nodig is om een gezelschap te vormen met
vissen uit alle continenten.
Kortom een niet te missen lezing.
Wanneer: vrijdag 30 augustus om 20.00 uur
Waar: Zaal ‘Van B oven', Kortrijkstraat 138a, Wevelgem
De ingang van de zaal is gelegen in het steegje tussen huisnummers 136 en 138.
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