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Martin Byttebier, secretaris Aquatropica
Het werk van een redacteur stopt in feite nooit. Zelfs tijdens
de vakantieperiode werk ik volop aan de nieuwe editie van
Aquatropica's tijdschrift.
Het woordje van ... werd ineengeflanst, toen ik Polen
en de Baltische staten Litouwen, Letland en Estland
aan het b ezoeken was. ‘ s Avonds bij het genieten van
een p aar glaasjes witte wijn (nou j a genieten, als ik de
prijs van een glas wijn b ekeek was het genot vlug over) doe ik een poging om
mijn editoriaal neer te pennen.
Terwijl j ullie zitten te puffen en te blazen bij 4 0 ˚ C + zit ik hier bij 2 3 ˚ C mijn
ding te doen. Best een lekker weertje hier, maximum 25  ˚ C en een mooie
groene omgeving. Zo een beetje zoals leven als God in ...
Zoiets zie ik me wel nog vaker doen, nu ik de pensioenleeftijd b eetje bij beetje
nader. Alleen de beleidsmensen denken er blijkbaar anders over.
Ik had me al verheugd op een leven zonder al te veel restricties, maar bepaalde politieke partijen  dreigen  daar nu  een  stokje voor te  steken.  Denk
maar aan rekeningrijden, de b an van dieselwagens, het weren van de auto's uit
de stadskernen, fietsstraten, wonen op de buiten financieel bestraffen, enz.
Kortom allemaal dingen die me zullen beletten om vrij te bewegen.
Om terug te keren op dieselwagens, ik heb me vorig j aar een nieuwe dieselwagen gekocht en ik betaal me blauw aan allerlei taksen, omdat deze zogezegd vervuilend is. Mijn wagen is b egot veel groener dan de modernste kleincylinderige b enzinewagens.
Weet j e dat de laatste generatie dieselmotoren een uitstoot hebben van zero
CO2?
Op reis heb ik zo'n 5.500 km afgelegd, waarvan zeker 3.000 km op de snelweg. Wie me kent weet dat ik op de snelweg geen doetje b en, in Duitsland en
Polen reed ik minstens 150 km/u. Mijn gemiddeld verbruik over de hele trip
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lag op de 6,4 l/ 100 km. In Letland en Estland had ik zelfs maar een verbruik
van 5 ,2 l/ 100 km. Hier in B elgië kom ik met moeite beneden de 7,8 l/ 100 km.
Maar j a, de door de Anuna's en Greta's b eïnvloede geesten zien de diesel als
des duivels. Elektrisch rijden is de toekomst volgens die geitenwollensokken.
Nou moe. Zie j e me die trip van 5.500 km in 16 dagen al doen met een elektrische wagen?
Zo pas gelezen, een snellaadpaal laat j e toe om in 15 minuten voor 100 km te
tanken. Moet ik er nog een tekeningske bij maken?
Thuis blijven dan maar? Een leuke gedachte, na een leven van hard labeur zou
ik me niet meer mogen b ewegen, tenzij met de fiets.
En als het nog zo verder gaat met de stijgende energieprijzen, gaan ze nog
onze hobby afnemen ook.
Het wordt tijd dat de B elgen opstaan en eens stevig de politieke (Belgische en
Europese) nietsnutten wakker schudden.
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Pseudomugil furcatus
Vertaling door D . Anhalts uit ‘In nature and in the aquarium'
Bewerkt doorBlack Molly Genk (J.A.)
In  1942, tijdens de tweede wereldoorlog, lag het dorpje Popondetta in het
zuidoosten van Papoea-Nieuw-Guinea aan het eind van het “Kokoda Trail”,
een bospaadje dat over het centrale gebergte loopt naar Port Moresby. In een
poging  om  deze  belangrijke  stad  in  te  nemen,  hadden  de  Japanse  strijdkrachten een verrassingsaanval gestart over het “ Kokoda Trail”. Na maanden
van gevechten in de jungle konden de Australische troepen samen met wat
Amerikaanse troepen de aanval afslaan.
Een  kleine  1 1 jaar  later,  in  1953,  in  hetzelfde  gebied  dichtbij  het  dorpje
Pumani, vonden verzamelaars voor het eerst een 5 cm lang, heldergeel visje.
In 1955 werd de vis Pseudomugil

genoemd.
furcatus

In zijn natuurlijke habitat b ewoont deze soort kleine, snelstromende, junglestroompjes met aanzienlijk veel vegetatie. D e temperatuur varieert van 24 tot
27  ˚ C en de pH schommelt tussen 7 en 8.
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Deze vis heeft te kampen gehad met een identiteitscrisis. In 1982, werd hij uit
het genus Pseudomugil

verwijderd en werd een nieuw genus gecreëerd. Dit resulteerde in de naam Popondetta

f urcata (genoemd naar het dorpje aan het
eind van het Kokoda Trail).
Sinds de vis in  1981 in Australië en daarna in de rest van de wereld onder
deze naam geïntroduceerd werd, was dit de naam waaronder hij bekendheid
verwierf.
Jammer genoeg was de genusnaam Popondetta

reeds gebruik voor een genus
van kevers. Dit betekende dat het niet meer voor vissen gebruikt kon worden
en de naam werd in 1987 veranderd naar Popondichthys

.
furcatus

Dat was het geweest zou j e denken, maar nee in 1989 werd de hele groep van
de blauwoogregenboogvissen herzien. Het resultaat hiervan was dat de vis
zijn eerste naam Pseudomugil

terugkreeg. Sindsdien is deze gelukkig
furcatus

niet meer veranderd!
Bij een grootte van ongeveer 5 cm kan deze vis koppelgewijs met gemak in
een aquarium van 3 0 liter gehouden worden, alhoewel een grote groep in een
groter, beplant aquarium met hun heldere gele en zwarte kleuren een prachtig
gezicht is. Een extra voordeel is dat middelhard water met een pH net b oven
de 7 – een vrij goede beschrijving van kraanwater in het grootste deel van
België – uiterst geschikt is voor deze vis.
Over de j aren heb ik gemerkt dat deze soort redelijk vatbaar is voor peperstip
(Oödinium). Dit word meestal veroorzaakt  door te weinig waterverversing
waardoor ‘ oud' water ontstaat. Hierdoor laat men toe dat nitraten zich opstapelen tot voorbij hun tolerantievlak.  Het probleem is  dus makkelijk  op te
lossen door regelmatige waterverversingen en de sponsfilters niet te lang laten
draaien zonder ze een keer uit te spoelen.
Vooropgezet dat de medebewoners niet te groot ofagressiefzijn, zijn ze uiterst geschikt voor het gezelschapsaquarium. Afen toe, vooral als ze als p aar
in  een  kleiner  aquarium  gehouden worden  zal  het  mannetje  agressief optreden tegen het vrouwtje en haar soms zelfs schade toebrengen. Dit gebeurt
echter niet vaak en een paar planten voor het vrouwtje om in te schuilen voorkomt dit compleet.
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Net zoals de meeste regenboogvissen is het geen moeilijke vis om te kweken.
Pseudomugil -soorten leggen slechts 5 tot 10 eitjes p er dag. D e vis zal zijn eitjes
in een fijnbladige plant afzetten. Weinig ofgeen j onge visjes zullen dit echter
overleven. Mijn eigen voorkeur gaat uit een drijvende afzetmop van hetzelfde
soort als voor killivissen wordt gebruikt. D e eitjes zijn plakkerig en kleven aan
de mop. Ze kunnen elke twee dagen verwijderd worden. D e eitjes worden nu
in een klein b akje met water geplaatst met wat schimmelwerend middel (nvdr.
ik gebruik met succes Sera Mycopur®).
De eitjes komen uit na 10 tot 14 dagen. D e j ongen kunnen nu naar een klein
aquarium met ongeveer 10 à 15 cm water. Een pipet ( oogdruppelaar) is zeer
handig bij het overzetten van de j ongen. Mijn ervaring leert me dat slechts
75% van de eitjes vruchtbaar zijn en zelfs nog minder als het dieet van de ouders niet optimaal is.
De j ongen kunnen de eerste 2 à 3 dagen het b est azijnaaltjes ofmicrowormpjes gevoerd worden voordat  er  overgestapt word  op levende  artemia-naupliën. (nvdr. infusoriën leveren ook zeer goede resultaten op!)
Anders dan bij de grotere regenboogvissen groeien deze vissen vrij snel op
wanneer j e voorziet in een goed dieet en voldoende waterverversingen uitvoert. Binnen 3 tot 4 maanden zijn ze geslachtsrijp
Een andere verwante soort:
Pseudomugil conniae , wordt
ook  in  de  buurt  van  het
dorpje  Popondetta  gevonden.  Alhoewel  er  eerst  gedacht  werd  dat  het  om  P.
furcatus  handelde,  verschilt
deze soort toch qua kleurenpatroon. Het opvallendste is
dat  de  zwarte  rand  om  de
staartlobben ontbreekt.
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Tateurndina ocellicauda
( Pauwooggrondel)
M. v.d. Heijden, Ons Natuurgenot
Een  hele  mooie vis  vind  ik  altij d  de
pauwooggrondel. Zeker als het licht in
het aquarium goed is, dan steelt deze
vis de showmet zijn prachtige kleuren.
De Tateurndina is  een  straalvinnige
vissensoort  uit  de  familie  van  de
slaapgrondels. De wetenschappelijke
naam is voor het eerst officieel gepubliceerd in 1955 door Nichols.
In tegenstelling tot andere grondels, geeft de pauwooggrondel er de voorkeur
aan om te zwemmen en men zal hem dan ook bijna altijd aantreffen in de onderste ofde middelste laag van het aquarium.
Wanneer j e echt wilt genieten van deze prachtig gekleurde vis die uit NieuwGuinea in Zuidoost-Azië komt en zo'fn 4 cm lang is, is het aan te raden om
hem te plaatsen in een rustig aquarium. Wat wil zeggen samen met vissen die
net zoals de Tateurndina ocellicauda , vreedzame zijn. Wel uitkijken met kleine
garnaaltjes, want daar kan onze pauwooggrondel moeilijk vanafblijven.
De p auwooggrondel kan het b est gehouden worden met meerdere vrouwtjes,
ofzelfs meerdere mannetjes en meerdere vrouwtjes, maar zolang hij niet wil
paren, zal hij hun gezelschap niet opzoeken. Alleen tijdens de p aartijd gaat hij
op zoek naar een partner en zodra hij deze gevonden heeft, wordt er direct
een territorium ingericht.
Het aquarium, wat minimaal 6 0 cm lang moet zijn voor een paartje of80 cm
bij een harem en bij meerdere mannetjes en vrouwtjes zelfs wel een meter
lang moet zijn, dient ingericht te worden met een goede beplanting, waar– 7 –

− A
quatropica −

Jaargang 34/09

− Z
oetwater −

onder wat drijfplanten die
voor wat schaduw zorgen,
en verder met kienhout en
stenen,  zodat  er  holen
kunnen ontstaan.
Tateurndi na ocellicauda koppel .  Vr ou wtj e voor aa n.

De pH moet tussen de 7 -8 liggen met een hardheid tot 8 GH. D e watertemperatuur moet ongeveer 22  ˚ <C tot 26  ˚ <C zijn.
Als voer geeft hij de voorkeur aan klein levend voer zoals rode en witte muggenlarven, pekelkreeftjes, watervlooien,  kleine garnaaltjes  en  cyclops maar
ook met droogvoer wordt genoegen genomen. Wel dient rekening gehouden
te worden met de maat van hun b ek, die niet groot is.
Hoe  meer  pauwooggrondels,  hoe  belangrijker  de  mogelijkheid  van  schuilplaatsen ofbroedplaatsen is. Want ook het broeden gebeurt in holen en gek
genoeg,  hoe  krapper,  hoe  beter.  Dus  bijvoorbeeld  pvc-buizen  kunnen  als
broedplaats worden gebruikt. Ik kan me voorstellen dat dit niet echt als mooi
wordt gezien. Mijn voorkeur zou dan toch zijn om te kiezen voor bijvoorbeeld
kleine aardewerk potjes zoals een kleine bloempot die een stukje in de grond
wordt geduwd.
Het kweken met deze vissen is heel erg gemakkelijk. Slechts een weekje voeren
met net uitgekomen artemia is al voldoende voor deze vis om een partner te
gaan zoeken. Er zijn zelfs koppels die elke week een nieuw nestjes hebben.
Het  vrouwtje  is  te  herkennen  aan  het  feit  dat  ze  een  kleinere  kop  heeft,
minder blauw, een gele buik en een zwarte rand aan de vinnen. Ze wordt ongeveer 6 cm groot.
Tijdens de paartijd krijgt het mannetje nog fellere kleuren en het vrouwtje
krijgt  een  felgele  buik.  Zodra  het  mannetje  dit  waarneemt  gaat  hij  staan
pronken wat meestal resulteert in een b ezoekje naar een broedplaats.
septe mber 201 9
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Zoals bij vele vissoorten, b ewaakt en verzorgt het mannetje de eitjes door ze
te b ewapperen. D e reden hiervoor is omdat de eitjes in een broedhol zijn uitgezet, waar minder stroming komt, de mannetjes moeten zorgen dat er vers
water langs de eitjes komt, zodat deze niet gaan beschimmelen. Vaak is dat
ook de manier om erachter te komen ofer eitjes in het aquarium zijn, namelijk als het mannetje een tijdje niet waargenomen wordt. Er wordt gezegd dat
het mannetje de eitjes moet beschermen voor het vrouwtje die de eitjes zou
willen roven, maar ook wordt er verteld dat het vrouwtje de taak van het mannetje overneemt, wanneer deze even achter voedsel aan wil gaan. Dus welke
van de twee verhalen de juiste is, is iets wat j e zelfmoet ontdekken.
Na  een  dag  of vier  komen  de  eitjes  uit  en  de  visjes
zwemmen direct rond in het aquarium. Ze kunnen dan
meteen al net uitgekomen artemia eten, maar aangeraden
wordt om ze de eerste dag bij te voeren met liquifry. O ok
is het verstandig om wat fijne planten ofvastgezette j avavaren  in  het  aquarium  te  plaatsen  waar  de  jongen  in
kunnen schuilen. Bij bijna alle j onge visjes geldt dat het
heel belangrijk is ze regelmatig te voeren en ook het water
goed te verversen. Alleen dan zullen ze hard groeien. Na
ruim een maand is het geslachtsonderscheid waar te nemen. D e mannetjes krijgen een hele kenmerkende bult op hun kop, terwijl de
vrouwtjes eerder een puntige kop hebben die overloopt in de rug. Een zestal
maanden later zijn ze geslachtsrijp en kan de cyclus opnieuw beginnen.
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Je bent een poezenmens
of een hondenmens.
Wouter Goudriaan. Aqua Verniam (NL)
Deze stelling vind j e regelmatig terug in de Nederlandse pers.

Nu is mijn dochter een poezenliefhebber.
Poezen zijn van die knuffeldieren, waar j e afen toe mee mag knuffelen als het
ze uitkomt. Roep j e ze bij naam, dan kunnen ze j e aankijken met een blik van
“kan dat wat minder luidruchtig” en gaan rustig door met wat ze aan het doen
zijn. D e meeste tijd b esteden ze aan slapen.
Voor het geluid van het openen van een verpakking willen ze nog wel eens in
actie komen. D an gaan ze in een drafje naar de voederplaats en beginnen direct aanhankelijk kopjes te geven. Met het gevoel dat j e de grootste dierenvriend van de wereld bent schud j e een royale hoeveelheid kattenvoer in het
kommetje. D e poezen zijn zeer goed in het paaien van het b aasje en de voerverstrekker. D at is dan ook wel aan hun buikje  te zien.
Heb j e een gebrek aan knuffels, koop dan een ofmeerdere p oezen. Ze kunnen
aanhankelijk zijn als het hun uitkomt.
Nee, dan de hondenliefhebber. Ik hoor ze al in de verte aankomen als ze met
hun hond een wandeling maken. De naam van de hond wordt om de dertig
seconden geroepen en geen hond die daar op reageert.
Maar toch zijn het mensen die denken dat ze de baas zijn. Niet op hun werk,
niet  thuis,  zelfs  niet  over  de  kinderen  maar  dan  toch  wel  over  de  hond.
Hier...... B ello, hier.......... Rakker, hier............. Binkie, hieeerrrr.
Uitgeput van het schreeuwen komt de hondenliefhebber als het even meezit,
met zijn hond weer thuis.
Zijn honden dan niet aanhankelijk j a, wel als j e thuiskomt van j e werk, krijg j e
van het b eestje een natte neus in j e kruis geduwd. Terwijl hij daarna kwijlend
je voorgekauwde p antoffels komt brengen.
septe mber 201 9
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Nee ik ben geen poezen- ofhondenmens, ik vind vissen leuk. Een vissenmens, er is dus nog een derde mogelijkheid en volgens mij zijn er nog meer.
Een vissenmens is gesteld op zijn privésfeer, gek op de natuur maar deze moet
zich wel  in  een begrensde  omgeving bevinden.  Geen geblaf, gemekker  en
vooral geen haren. Knuffelen doe ik wel met mijn vrouw.
Een  vissenmens  is  wel  een  controlefreak.  Het  onderwaterwereldje  dat  hij
maakt, moet er wel zo uit zien als hij het zich voorstelt. Geen andere rivier op
deze aarde heeft zo'fn plantenbestand. Liefst had hij de vissen op afstand b estuurd, alle schoolvissen zwemmen dan één kant op.
Maar een beetje eigen inbreng van de vissen is wel toegestaan. Vissenmensen
zijn geen herrieschoppers, zelfs een b eetje schuchter, ze vallen niet zo op. En
daarom is er ook geen schrijver op het idee gekomen een boek te schrijven
over een aquariumliefhebber.
Diep in hun hart hebben vissenliefhebbers die aandacht ook niet nodig. Nee,
geef ze  maar  een  luie  stoel waarin  ze  hun  krantje  kunnen  lezen, televisie
kijken en tijdens de reclame natuurlijk het aquarium bewonderen en ze zijn tevreden.
Geen groep Nederlanders is zo blij met de reclame op de tv, het geeft j e toch
maar zeker weer vijfminuten om naar dat mooie zelfgemaakte onderwaterwereldje te kijken.
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Een levende achterwand
Overgenomen uit het blad van Xiphophorus (NL)
Wat moeten we ons daar bij voorstellen? Krioelt het op de achterwand van de
garnalen en spreken we dan van een levende achterwand, nee dat b edoel ik
niet. Bijna ieder aquarium heeft een achterwand. In kunststof, maar ook in
natuurlijke materialen. Zelfgemaakt ofin de winkel gekocht. De meest eenvoudige achterwand is een raam dat met schoolbordenverfis b eschilderd. D e
duurste  achterwand  is  de  zogenaamde “back to nature” achterwand van  kunststof en  zeer
natuurlijk afgewerkt.
Er zijn ook aquarianen die een
aquarium  hebben  zonder  een
achterwand, zo zijn de meesten
begonnen. Een klein b akje waar
je zo doorheen kon kijken. Later b en ik toch aan een achterwand begonnen.
Ik vind namelijk dat de planten die er voor geplant zijn er beter op uitkomen,
mooier tonen. Prachtig groene kleuren voor een donkere achtergrond. Het
geeft al meteen een indruk van een diepte, die er in werkelijkheid misschien
niet is. Vooral als de planten groot zijn en tot het wateroppervlak groeien.
Een  open  stuk tussen  de beplanting geeft  een
doorkijk in een niet bestaande ruimte achter in
het aquarium. Het effect is zelfs nog groter als
de planten een schaduwplek maken op de
achterwand. Zet voor dit geheel nog wat
lichtgroene planten, dan wordt het effect
van  diepte  nog  groter.  Voeg  nog  wat
drijfplanten toe en j e hebt een adembenemend stukje aquarium.
Microsoru m pteropus " Wi n del øv"
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Heb j e vissen die regelmatig deze plek opzoeken om voor het licht te schuilen,
dan zit j e helemaal goed. Op onverwachte momenten zwemmen ze dan uit
deze donkere “grot” het aquarium binnen. Een argeloze kijker kan dan verrast
opkijken, misschien met de vraag “wat komt daar nog meer vandaan?”
Kan de achterwand leven? D e aanhefvan dit stuk is toch een levende achterwand? D e wand op zich niet. Ik heb nog nooit een levende b oom als achterwand gezien in een aquarium, maar wat op de achterwand aanwezig is dat
leeft wel degelijk. Zelfs als een achterwand op het oog leeg is, wordt deze bewoond door miljoenen b acteriën, die met het blote oog misschien niet te zien
maar na enige weken wel degelijk aanwezig zijn.
De volgende bewoners zien we wel, het zijn de algen die er al snel op groeien.
Deze  algen  zijn  weer  een  beschutting  voor  kleine  eencellige  diertjes,  die
prachtig voer vormen voor pas geboren vissen. Er zijn  aquarianen  die beweren dat ze geen algen in hun aquarium hebben, ik vind dit bijna onmogelijk.
Algen worden namelijk op allé
plekken  op  deze  aarde  gevonden van  de Noordpool  tot
de  Zuidpool.  Zelfs  worden
sporen van algen gevonden op
de  droogste  plekken  op  deze
aarde,  een  woestijn  in  Chili.
Anubi as barteri var.  nana

( syn.  A.  nana)

Ook in de hoogste lagen van onze atmosfeer hebben onderzoekers sporen van
algen gevonden. Werkelijk overal zijn algen te vinden en met luchtstromen
van deze wereld meegevoerde sporen kunnen dus op allerlei plekken terecht
komen. De kans is dus erg groot dat er algen in uw aquarium zitten; misschien
door de j uiste omstandigheden niet in een grote hoeveelheid, maar ze zijn er wel
degelijk.
Zelfvind ik een mooie toefalgen op een stuk hout ofachterwand een mooi
gezicht. Het hoort bij het natuurlijke onderwatermilieu. D e algen mogen natuurlijk niet de overhand krijgen.
– 1 3 –
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We  kunnen  de  achterwand  nog  meer  tot  leven  brengen  door  er  hogere
planten op te laten groeien. Planten die goed op een achterwand groeien zijn
bijvoorbeeld  de  Anubias -soorten,  de  javavarens,  Microsorum  pter indeløv. O ok is j avamos (Taxiphyllum b arbeiri ) natuuropus -varianten zoals W
lijk heel geschikt.
Deze laatste planten moet j e even helpen door ze met een allesbinder of
een  speld  aan  de  achterwand te prikken.
Daarvoor heb je wel  een  achterwand
nodig waar j e de planten op kunt
bevestigen.  De  wortels  hebben
enige weken nodig  om zich  aan
de wand te hechten.
De meeste van deze planten zijn
moerasplanten en zullen het best
groeien op de grens van lucht en
water. Het is juist de kunst om ze
ook  op  lagere  plekken  op  de
achterwand  te  laten  groeien. Matal a fi l t er matten ( veel  gebr ui kt i n vi j verfi l Sommige  planten  zoals  de t ers) ku n n en gebr ui kt wor den al s ac ht er wa n d.
Riccia f luitans , het watervorkje,
zul j e permanent vast moeten zetten in een netje, omdat deze planten geen
hechtwortels maken.
Een ideale plek voor vissen om eieren afte zetten. D e hechtwortels van de andere planten vormen een ideale schuilplek voor j onge vissen.
Deze hele groeiende en levende biomassa is een extra filter voor uw aquarium, grofzwevend vuil blijft er tussen hangen. Dit moet j e regelmatig verwijderen met een slang ofmet de hand.
Verder leven de planten van de door bacteriën omgezette vissenontlasting.
Hoe meer levende achterwand, des te meer filtersubstraat.
Al die planten aan de achterwand bieden weer hechtingsruimte aan al die
bacteriën die we zo hard nodig hebben voor het goed draaien van het aquarium. Ook is de achterwand nu een goede zuurstofproducent.
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Heeft dit soort achterwand nadelen? Ja, bij een massieve achterwand zonder
open plekken  komt  de  dieptewerking te vervallen. U moet  er verder voor
zorgen dat de planten niet te ver het aquarium in groeien.
Er moet dus met enige regelmaat gesnoeid worden. Maak van het geheel geen
glad geschoren heg, laat sommige planten wat verder van de wand uitgroeien
dan andere, dat geeft een natuurlijker effect. U moet hier een beetje mee spelen, experimenteren.
Pas op dat de planten niet over uw aquariumruit gaan groeien. Er kan dan al
door een klein blaadje ofworteltje een hevelwerking ontstaan. Water kan dan
langzaam uit het aquarium druppelen. Houd de randen dus gewoon vrij.
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Plezier met gifkikkers ( 3)
https://nbat.nl/artikelen/terraria/plezier-met-gifkikkers-3
Ton Schemkes
In d it laatste a rtikel z ullen d e k week e n d e o pfok v an g ifkikkers a an bod k omen.

De kweek is mede afhankelijk van een paar factoren. Het biedt echter geen
garantie dat alles goed zal gaan, ook als aan deze factoren voldaan wordt,
want het blijven immers dieren. Er zal altijd een maar kunnen zijn, waardoor
de kikkers niet tot voortplanting komen.
Een factor voor het welslagen, is het hebben van een goed kweekkoppel, dat
al eieren heeft afgezet ofdaaraan toe is qua leeftijd. Gemiddeld zijn kikkers
vanaf1“ tot 2 j aar geslachtsrijp en kunnen ze eieren afzetten en ze bevruchten. Er zijn kikkers die sneller tot afzetten overgaan, maar voor de vitaliteit is
het eigenlijk beter wat langer te wachten.
Voor een goede harmonie is het b elangrijk dat de dieren bij elkaar passen. B ovenal dienen ze gezond en vitaal te zijn. Op een paar kieskeurige uitzonderingen na loopt dit meestal vanzelfwel goed.
Het kan ook zijn dat het geselecteerde ofgekochte koppel oftrio achterafvan
hetzelfde geslacht blijkt te zijn. S oms lijkt het ofde voortplanting uitblijft, terwijl de kikkers het wel goed doen.
 Er zijn een aantal foefjes om de kweek te kunnen stimuleren
F

Een natuurlijke wijze is om de b ak voor enige tijd wat droger te houden en
dan na een aantal dagen goed te sproeien. Dit b ootst een beetje de regenactiviteit in de regenwouden na.

F

Bepaalde vitaminen hebben eveneens een activerende werking.

F

Het kan helpen om enkele planten ofmateriaal in de bak aan te passen ofte
veranderen ofom de kikkers tijdelijk uit de bak te halen en na een aantal
dagen weer terug te zetten.
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 Voorwaarden voor een goede kweek

De b ak moet voldoen aan de eerste wensen van de kikker. Die zijn onder andere: een schuilgelegenheid om tot rust te kunnen komen, droge plekken, een
open plek en wat klimmogelijkheden en afwisselend voedsel. Voor de kweker
dient de b ak tegelijkertijd een overzichtelijk geheel te bieden. Anders kun j e
geen controle uitoefenen. En van belang bij de kweek is... de factor geluk. Dus
ten dele kun j e de voorwaarden scheppen, verder ben j e afhankelijk van allerlei factoren.
 Voorspel
Het voorspel is een b elangrijk ritueel van de p aring door gifkikkers. D oor een
groot aantal van de soorten wordt het voorspel door de man ingeleid door
middel van zijn roep. Op zijn gefluit komt een vrouwtje afdat bereid is om te
paren. Het mannetje probeert haar mee te nemen naar een ideale plek om af
te zetten (bijvoorbeeld een bromelia-blad, een koker van een filmrol, een petrischaal  met  een  halve  kokosbast).  Als  de  plek  gevonden  is,  begint  het
vrouwtje met het afzetten en het mannetje b evrucht de eieren.
Wil j e de eieren weghalen uit de b ak om ze zelfte gaan verzorgen, laat ze dan
in ieder geval anderhalve dag in het p aludarium liggen om zeker te weten dat
de bevruchting kan slagen.
Van andere soorten is het het vrouwtje dat het paringsritueel b egint. Zij achtervolgt het mannetje een tijdlang door de bak en stimuleert hem zo. Dit kan
enkele dagen duren, soms enkele uren. Het gezoem ofgefluit van de man activeert het vrouwtje. Ze lopen achter elkaar aan, ze tikken elkaar aan, zitten op
elkaar  en  dan... kan  de paring beginnen  en verloopt het verder  als bij  de
meeste soorten. Een tedervol en prachtig gezicht.
 Natuurlijke broedzorg

Zoals eerder beschreven, neemt van een aantal soorten de vrouw de broedzorg op zich en voorziet de j ongen van een onbevrucht ei als voeding. Van de
meeste soorten verloopt het iets anders. Het is dan ook fantastisch om te zien
hoe het mannetje de verzorging op zich neemt. Nadat de eieren zijn afgezet,
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− A
quatropica −

Jaargang 34/09

− T
errarium −

komt het mannetje regelmatig terug bij het legsel en kijkt ofalles goed gaat.
Door met zijn buik op de eieren te gaan liggen, zorgt hij ervoor dat ze vochtig
blijven.
De eieren groeien als het ware mee en
na  een  paar  dagen  is  er  duidelijk  een
vrucht  boven  op  het  ei  zichtbaar,  die
langzaam  uitgroeit  tot  een  kikkervisje.
En dat alles in een tijdsbestek van ongeveer 12 - 14 dagen. Als de larven uit zijn
gekomen, klimmen ze op de rug bij pa
en gaat die op zoek naar een geschikte
plaats,  waar  ze  worden  afgezet.  In  de Andi nobates dorisswansonae ( Ru edameeste gevallen is dit een klein watertje Al monaci d, Ra da, Sá nc h ez- Pac h ec o,
ás q u ez- l var ez, a n d Qu evedo- Gi l ,
in de bak. Een poeltje is natuurlijk het Vel
2006)
mooist,  maar  vaker  zal  het  een  klein
schaaltje met een laagje water erin zijn. Het mannetje zet de j onge kikkervisjes af. Regelmatig komt hij bij zijn kroost kijken en houdt contact door actiefin het water te staan en te waken.
Het mannetje zet de kikkervisjes alleen afin schoon water. Soms loopt hij
dagen met een kluitje j ongen op de rug door de b ak. En als j e dan een schoon
bakje met water neerzet, dan zwemmen de j ongen binnen korte tijd in dat watertje. Door het water met regelmaat te verschonen groeien de kikkerlarven
uit. Ze vreten fruitvliegen, die op het wateroppervlak zijn gevallen, en ander
ongedierte.
 B roedzorg door kweker
Hierbij wordt het legsel met de eieren uit het paludarium ofkweekbak gehaald
en door de kweker verzorgd. 
Beide manieren kunnen heel goed. De voorkeur zal uitgaan naar de natuurlijke manier, want de sterke kikkervisjes klimmen op de rug van pa en worden
afgezet in een plasje water en groeien daaruit op. En dat is ook de interessantste manier om te volgen.
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De kweek van de meeste soorten gifkikkers levert meestal geen probleem
op, maar vraagt wel aandacht. Het is
prettig  om  enige  ervaring  met  het
kweken  te  hebben.  Zo  niet,  dan  is
het  hier  eveneens  verstandig  om
voorafeen bezoek aan een kweker te
brengen.
Ranito meya fl avovittata ( Sc h ul t e, 1 999)

Kweekomstandigheden

Over de toepassing van de kweekomstandigheid verschillen de meningen. Is
het b eter om een koppel, trio ofkweekgroepje apart te zetten? Maar is dat nu
om de kwaliteit te vergroten ofom de kwantiteit te vergroten? In het laatste
geval zijn we niet goed bezig. Van belang is het dat een goed koppel ontstaat dat
elkaar verdraagt en dat tot voortplanting komt. Dit kan in zekere mate kwetsbaar zijn. Mocht een van de kikkers uitvallen, dan heb j e direct een probleem.
Ik geefde voorkeur aan kleine kweekgroepen van 5 tot 8 dieren. Hier kan ik
verschillende bloedlijnen samenbrengen en om de paar j aar een dier vervangen. Maar goed, niet alle soorten k un
j e in een grote groep houden. Zo'n uit1)
zondering is Dendrobates

.

D
ie houd ik gericht op de kweek in een
azureus
trio, met één man en twee vrouwen.
In  een kleiner kweekbakje  schijnt  een  aantal  (kleinere)  soorten zich beter
voort te planten dan in een grotere bak. In een kleinere b ak lijken ze meer gedwongen om eieren afte zetten. Voor de kweker kan dat leuk zijn, maar het
blijft van belang om op het welzijn van het dier te letten. En daarmee de kwaliteit.
Zo zijn er ook soorten die een specifieke zorg plegen. Ze zetten beperkt eitjes
af, de j ongen komen in een bladoksel van een bromelia. Het vrouwtje verzorgt
de j ongen door met regelmaat het j ong op te zoeken en te voorzien van een
onbevrucht eitje. Het vrouwtje weet waar elk j ong van haar zich afzonderlijk
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bevindt  en  mist  die  specifieke  bladoksel  niet.  De jongen  van  een  ander
vrouwtje worden door het bezoekende vrouwtje genegeerd en niet voorzien van
een onbevrucht eitje. Er is hier dus ook een bepaalde communicatie gaande.
 D e opfok
Zoals gezegd, het is prachtig om de hele ontwikkeling van de zijkant mee te maken ofte
mogen verzorgen. Vanafei tot en met de
volledige  metamorfose  gaat  er  ongeveer
drie  maanden  mee  heen.  Eerst  het  ei,
waarop een larfje zichtbaar wordt, dat overgaat in een kikkervisje. Dan worden na verloop van tijd  de  achterpoten zichtbaar
en komen de voorpoten door. In dit stadium wordt ook de tekening zichtbaar. Als
het  kikkervisje  overgaat  naar  het  laatste  stadium, teert de staart geheel in en is er Epi pedobates anthonyi ( Noble, 1 921 )
een  miniatuurkikkertje  ontstaan.  Een Ma n n etj e met l arven op de r ug
niet te vergeten moment!
Soms treden er problemen op en lukt het j ong het niet om goed op te poten te
komen. Die kunnen het gewicht niet dragen. Dit worden de zogenaamde lucifer- ofspichtpoten genoemd. Dit zijn niet volwaardige dieren en ze kwijnen
langzaam weg, omdat het ze niet lukt voldoende voedsel te krijgen en zich
normaal te b ewegen. Het is verstandig ze in te vriezen.
Je kunt er dus voor kiezen om de eieren in de bak te laten en de kikkers het
werk te laten doen. Ofj e kunt ervoor kiezen de j onge larven uit de bak te halen, nadat ze zijn afgezet in het water in het paludarium. Je kunt er ook voor
kiezen om de eieren vanafhet begin uit de b ak te halen. In het laatste geval
worden de eieren voorzichtig overgebracht naar een petrischaal. Een laagje
water (voorafgekookt en afgekoeld) van 2 à 3 mm geeft een goed resultaat
voor de uitkomst. Een aantal soorten kan in een gezamenlijke bak als kikkervis opgroeien. Er zijn ook soorten, die alleen moeten opgroeien, omdat ze
anders kannibaliseren (ze eten dan hun zusjes en broertjes op uit overleving).
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Dit  is  een  intensieve  periode.  De  bakjes  dienen  wekelijks  verschoond  te
worden en de larven zullen driemaal in de week afwisselend gevoerd moeten
worden. Niet te veel, niet te weinig.
Zolang ze in het stadium van een kikkervis zijn, eten ze verschillende vormen
droogvoer, levend voer, zoals watervlooien en muggenlarven. Laat vooral een
plukje groen (algen uit een aquarium ofwat j avamos) niet ontbreken.
Als  alle pootjes  er zijn, kan het uitgegroeide kikkervisje  overgezet worden
naar een ander bakje, waarin een laagje water van  1“ centimeter staat en
waarin een klein landdeel van bijvoorbeeld turfis aangebracht. Dit houdt het
vocht goed vast. Als het kikkertje op het land is gekomen en de staart is opgeteerd, kan worden begonnen met het voeren van springstaartjes ofander klein
ongedierte. Dit kan vervolgd worden met kleine fruitvliegen en al gauw kan er
groter voedsel worden gevoerd. Het is niet verstandig om meer soorten bij elkaar in een opfokbak te doen. Het is b eter ze p er soort te houden en ook ongeveer volgens leeftijdsgroep. Het brengt dus een aantal b eperkingen mee als
je wilt gaan kweken. Zorg voor schone en hygiënische b akken, maar maak ze
niet brandschoon. Dat geeft ook weer beperkingen, want micro-organismen
zijn  weer  welkom  voor  de  op  te  bouwen  weerstand.  Het  regelmatig  verschonen van water en delen van de bodem zijn van wel van het grootste belang. Maar ondertussen vooral genieten.
 B ehoud van de soorten
De kans dat zo'n bijzondere gifkikkersoort verdwijnt, is gemakkelijk voor te
stellen. D an is het niet nodig om een groot aantal bomen te kappen, maar kan
een enkele boom in een bepaald gebied al voldoende zijn om een soort te
laten uitsterven.
De laatste j aren zijn er veel nieuwe soorten ontdekt. Een nadelig effect door
een introductie van zoveel nieuwe soorten is dat de gangbare soorten naar de
achtergrond  verdwijnen  en  soms  zeer  schaars  worden.  Voorkomen  moet
worden dat die dan uit de hobby verdwijnen. Want als ze eenmaal zijn verdwenen, ontstaat er een probleem. Het kan zo zijn, dat de natuurlijke biotoop al
verdwenen is. Het is dan te hopen dat er nog liefhebbers zijn, die die be– 21 –
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dreigde soorten houden om ze weer te kunnen herintroduceren. Het stimuleren van speciale kweekgroepen is voor de soort van levensbelang. In deze
kweekgroepen  staat  een bepaalde kikkersoort  centraal. Liefhebbers zetten
zich in om deze soort te b ehoeden voor uitsterving en dus te laten overleven
in gevangenschap.  Getracht wordt  om verschillende bloedlijnen in  diverse
landen te behouden om inteelt te voorkomen. Een b elangrijk gebeuren in een
boeiende hobby. 
Derhalve durfik te z eggen g ifkikkers?.... M
 et p lezier!
NVDR Aquatr opi ca

1 ) Dendrobates azureus i s een syn oni e m va n Dendrobates ti nctori us ( Cuvi er 1 797).  D.
azureus wor dt besc h ou wd al s een kl eur vari a nt va n D.  ti nctori us .
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Martin Byttebier, Aquatropica
Het zat er a l een tijdje aan te komen en vanaf15 a ugustus is h et een feit.
 Europa h eeft 1 7 n ieuwe s oorten aan de lijst toegevoegd.

Het gaat om de volgende soorten:
Dieren
Ongewervelden:


Arthurdendyus
triangulatus (Nieuw-Zeelandse platworm)
Vissen:

Lepomis g ibbosus (zonnebaars)

Plotosus

lineatus (gestreepte koraalmeerval)

Vogels:

Acridotheres

tristis (treurmaina)
Planten
Waterplanten:

Gymnocoronis s pilanthoides (smalle theeplant)

Salvinia

m olesta (grote vlotvaren)
Landplanten:

 Acacia

s aligna (wilgacacia)

Ailanthus a ltissima (hemelboom)

Andropogon

virginicus (Amerikaans b ezemgras)

Cardiospermum g randiflorum (ballonrank)


(hoog pampagras)
Cortaderia
jubata



Ehrharta
calycina (roze rimpelgras)

Humulus s candens (oosterse hop)

Lespedeza

cuneata (Chinese struikklaver)

(Japanse klimvaren)
Lygodium

japonicum



Prosopis
juli
 flora (mesquite)

Triadica s ebifera (talgboom)

Deze planten en dieren mogen dus vanaf15 augustus niet meer verkocht/verhandeld worden.
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 Nog eens alles op een rijtje

De soorten die op de Unielijst staan mogen niet gehouden, gekweekt, vervoerd, gebruikt  ofuitgewisseld worden.  Bovendien moet men  er  alles  aan
doen om te beletten dat ze voortplanten. Het is uiteraard niet toegestaan om
de soorten vrij te laten in het milieu.
Er zijn wel enkele overgangsbepalingen van kracht. Gezelschapsdieren van
soorten die voor hun opname op de Unielijst in b ezit waren, mogen worden
gehouden tot hun natuurlijke dood, op voorwaarde dat de dieren in een gesloten  omgeving  gehouden  worden,  niet  kunnen  ontsnappen  en  zich  niet
kunnen voortplanten.
Commerciële voorraden van planten en dieren kunnen tot één j aar na opname  op  de  Unielijst  aan  particulieren  worden  verkocht,  onder  de  voorwaarde dat ze in een gesloten omgeving gehouden en getransporteerd worden. (Particulieren die deze soorten aankopen gedurende dit ene j aar, mogen
deze houden tot de natuurlijke dood ervan, maar moeten kunnen verzekeren
dat deze in een gesloten omgeving worden gehouden  en zich niet kunnen
voortplanten.) Bovendien kunnen  commerciële voorraden tot twee jaar na
opname op de Unielijst aan erkende instellingen (o.a. onderzoekscentra en
dierentuinen) worden verkocht ofovergedragen.
 D e complete Unielijst stand 15/08/19
Planten
Alligatorkruid (Alternanthera p hiloxeroides )
Amerikaans bezemgras (Andropogon virginicus )
Ballonrank (Cardiospermum g randiflorum )
Chinese struikklaver (Lespedeza cuneata )
Fraai lampenpoetsersgras (Pennisetum s etaceum )
Gestekelde duizendknoop (Persicaria p erfoliata )
Gewone gunnera (Gunnera tinctoria )
Grote vlotvaren (Salvinia m olesta )
Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides )
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Hemelboom (Ailanthus a ltissima )
Hoog pampagras (Cortaderia jubata
)

Japans steltgras (Microstegium vimineum )
z
Japanse klimvaren (Lygodium japonicum
)

Kudzu (Pueraria lobata )
Mesquite (Prosopis juli
 flora )
Moerasaronskelk (Lysichiton americanus )
Ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum h eterophyllum )
Oosterse hop (Humulus s candens )
Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum )
Perzische berenklauw (Heracleum p ersicum )
Reuzenbalsemien (Impatiens g landulifera )
Reuzenberenklauw (Heracleum m antegazzianum )
Roze rimpelgras (Ehrharta calycina )
Schijnambrosia (Parthenium hysterophorus )
Smalle theeplant (Gymnocoronis s pilanthoides )z
Smalle waterpest (Elodea n uttallii )
Sosnowsky's b erenklauw (Heracleum s osnowskyi )
Struikaster (Baccharis h alimifolia )
Talgboom (Triadica s ebifera )
Verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon m ajor )
Waterhyacint (Eichhornia crassipes )
Waterteunisbloem ( Grote en Kleine waterteunisbloem) (Ludwigia )
Waterwaaier (Cabomba caroliniana )
Wilgacacia (Acacia s aligna )
Zijdeplant (Asclepias s yriaca )
Dieren
Amerikaanse stierkikker (Lithobates catesbeianus )z
Amerikaanse voseekhoorn (Sciurus n iger )
Amoergrondel (Perccottus g lenii )
Aziatische hoornaar (Vespa velutina )
Beverrat (Myocastor coypus )
Blauwbandgrondel (Pseudorasbora p arva )
Chinese muntjak (Muntiacus reevesi )
Chinese wolhandkrab (Eriocheir s inensis )
– 25 –

− A
quatropica −

Jaargang 34/09

− A
lgemeen −

Gestreepte koraalmeerval (Plotosus lineatus )
Grijze eekhoorn (Sciurus carolinensis )
Heilige ibis (Threskiornis aethiopicus )
Huiskraai (Corvus s plendens )
Indische mangoeste (Herpestes javanicus
)

Lettersierschildpad (roodwang-, geelbuik- en geelwangschildpad) (Trachemys
scripta )
Muskusrat (Ondatra z ibethicus )
Nieuw-Zeelandse platworm (Arthurdendyus triangulatus )
Nijlgans (Alopochen aegyptiaca )
Pallas' eekhoorn (Callosciurus erythraeus )
Rode neusbeer (Nasua n asua )
Rosse stekelstaart (Oxyura jamaicensis
)

Siberische grondeekhoorn (Tamias s ibiricusz
)
Treurmaina (Acridotheres tristis )
Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes limosus )
Uitheemse rivierkreeften (diverse soorten) (Procambarus clarkii; P. f allax f.
 fastacus leniusculus ; Orconectes virilis ; O. limosus )
virginalis ; Paci
Wasbeer (Procyon lotor )
Wasbeerhond (Nyctereutes p rocyonoides )
Zonnebaars (Lepomis g ibbosus )
l i nks:  Fr aai  l a mpen p oetsersgr as
On der:  Tr eur mai na
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Verslag bekwaamheidsexamen BBAT
Martin Byttebier, Aquatropica
Examens, ik heb  daar  altijd  een hekel  aan
gehad en studeren deed ik maar in uiterste
nood. Voor  het  bekwaamheidsexamen  heb
ik dan ook helemaal niet geblokt, zoals men
zegt. Nochtans  kon men na het lezen van
het uitstekende b oekje “een aquariumwereld
beginnen”  een  uitgave  van  de  BBAT,  alle
antwoorden te weten komen. Heb ik, niettegenstaande  het  boekje  in  mijn  bibliotheek
zit, niet gedaan natuurlijk.
Eerlijk gezegd, ik had toch een beetje schrik.
Stel dat ik als secretaris, webmeester, hoofdredacteur van Aquatropica niet geslaagd zou zijn,
wat een affront zou dat niet zijn voor mij.
Gelukkig leek mijn vrees niet gegrond. Iedere deelnemer aan het examen was
geslaagd. Ikzelfhaalde een prima score van 9 0 % ( 36/40) Op zich niet slecht,
maar achterafbekeken niet echt goed te noemen. Met een beetje leeswerk
had  ik  naar  mijn gevoel  toch  100  %  moeten  halen.  Enfin,  gedane  zaken
nemen geen keer.
Zoals gezegd, de anderen waren ook geslaagd. Ik kan uiteraard enkel spreken
voor Aquatropica ( en Exotica Roeselare). D e score lag vrij hoog, allen zaten
tussen de 87,5 en 90 %. Niet slecht hé.
Opvallend waren ook de score van de voorzitter Geert Vandromme (90 %)
die, zoals gekend, een terrariumliefhebber is en nooit een zoetwateraquarium
heeft gehad en de zeer goede uitslag van Gerrit Plovie die, zonder enige voorbereiding, zijn diploma zeewaterkunde met 87,5 % haalde.
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Trouwens wist j e dat Gerrit samen met Free Devos en Lucien Denauwde pioniers van Aquatropica waren en eind 2004 al deelnamen aan het allereerste bekwaamheidsexamen. Gerrit en co haalden toen met brio hun zoetwaterattest.

Bedenkingen bekwaamheidsexamen

Van diverse leden van Aquatropica kreeg ik te horen dat ze het nut van het
behalen van het b ekwaamheidsdiploma niet inzagen. Persoonlijk b en ik ook
van mening dat het behalen van een p apieren vodje absoluut niet de garantie
biedt dat men überhaupt bekwaam is dieren te houden.
Zonder op te scheppen kan ik beweren dat de meeste Aquatropicaleden het
beter weten hoe  om te gaan met hun pleeglingen  dan  de zogenaamde  experten die de wetten opstellen. Maar j a, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk
zegt men wel eens, maar de wegen van de Vlaamse en de Federale regering
zijn echt niet te doorgronden. Vandaag zus, morgen zo.
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Wat wel vaststaat naar mijn bescheiden mening is dat men binnen relatief
korte tijd de dierenliefhebbers zal verplichten om:
F
ten eerste lid te zijn van een vereniging,
F
ten tweede te kunnen aantonen dat men b ekwaam is om dieren te houden.
Dus met een examen ofzoiets.
Als voorbeeld neem ik de Positieve Lijsten Reptielen. Men kan een afwijking
aanvragen op het houden van reptielen die niet op de p ositieve lijst staan. In
het aanvraagformulier voor het houden van een diersoort die niet op de lijst
vermeld wordt staat letterlijk:
I X.  Be wi j s va n de c o mpetenti es va n de aa nvr ager
Besc hi kbar e bi bl i ogr afi e:

Li d van een ver eni gi ng:

Ervari ng met ver gel i j kbar e di ers oorten:

Uiteraard is lid zijn van  een vereniging nog geen verplichting, maar ja  de
aanzet is toch al gegeven.
Lid zijn van een vereniging is de eerste stap. D e volgende stap zal waarschijnlijk zijn het kunnen aantonen dat men bekwaam is die bepaalde dieren te houden, waarschijnlijk door een examen.
In dat opzicht is het initiatiefvan de BBAT om b ekwaamheidsexamens (weliswaar momenteel enkel voor zoet- en zeewater) te organiseren lovenswaardig. D e hamvraag is ofhet examen van de BBAT voldoende zal zijn ofdat de
overheid een nieuw examen zal uitschrijven.
De tijd zal het uitwijzen.
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Boven:  vi er va n de vi jf gedi pl o meer de a q uari u mh ou ders.  Gerri t ont br eekt.
On der en r ec hts:  enkel e sfeerfot o' s vi j ver bez oek Geert Va n dr o m me
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Levendbarenden met
spl eetoogj es
Ronny Vannerom
Uitnodiging algemene bijeenkomst
vrijdag 27 september

Als  kweker  van  verschillende  zeldzame,  bijna  uitgestorven
rassen ben ik nog  steeds  op zoek naar nieuwe  ervaringen met
deze  fantastische vissoort  en  deze  keer wil  ik jullie  meenemen
naar de volledige andere zijde van de wereld.
Zoals iedereen wel zal weten zijn bijna 95% van de levendbarende
vissoorten terug te vinden tussen Noord- en Zuid-Amerika. Er blijft
echter nog een 5 % over die steeds in achterhoek van onbekend en onbemind blijft zitten.
Deze keer neem ik j ullie mee richting Azië, want inderdaad de 5% onbekende levendbarende vissoorten leven daar.
In deze nieuwe voordracht gaan we op zoek naar de halfsnavelbekjes.
Over deze vissoort wordt weinig geschreven en ook in de aquaristiek
zijn ze zeer zeldzaam terug te vinden. Om deze soorten te ontdekken
moeten we richting de Indisch Archipel afzakken.
In de natuurwetenschap zijn de snavelbekjes reeds meer dan 200 j aar
bekend,  maar  het  is
pas  in  1823  dat  het
eerste exemplaar van 
Dermogenys  pusilla

beschreven werd. 
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Tijdens onze reis in de Indische archipel komen we zeker de 3 verschillende soorten halfsnavelbekjes tegen. D e soorten van Dermogenys

, No
en


w
orden

z
eer
duidelijk
omschreven
morhamphus Hemirhamphodon
in vorm en in hun habitat. D e meeste soorten zijn tevens endemisch in
bepaalde regio's. Onder andere door het uitzetten van niet-inheemse
vissoorten en vervuiling zijn de laatste j aren de meeste soorten met uitsterven bedreigd.
Naast de kennismaking van deze levendbarende soorten staan we ook
stil bij de andere aanwezige dieren. Zo ontdekken we de zeer speciale
Sulawesi-garnalen ofde vele endemische slakken (bijv. Tylomelania soorten ) die massaal aanwezig zijn in het Malili-merensysteem.
In het Malili-merensysteem die b estaat uit verschillende grote en diepe
meren, die tevens met elkaar verbonden zijn door rivieren, vinden we
massaal vele endemische soorten terug zoals Telmatherina -soorten of
uit de familie van de grondels.
Naast onze doortocht in de bergen waar we de Nomorhamphus ontdekken zullen we ook onderweg en meer bepaald in het Poso-meer
kennis kunnen maken met de vele endemische rijstvisjes.
Na de pauze maken we kennis de met een zeer vreemde levendbarende
soort, namelijk de Hemirhamphodon

, die we voornamelijk gaan terug
vinden in de veen- en b osgebieden van B orneo. D oor hun speciaal gedrag zijn deze soorten de laatste decennia ook meer terug te vinden in
de gespecialiseerde aquariums.
In de volksmond zal wel verteld worden dat deze vechtersbazen zeker
niet thuis horen in een gezelschapsaquarium maar j e zult merken in deze
voordacht dat het zeker wel eens te proberen valt om ze te houden.
Wanneer: vrijdag 27 september 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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