Cultur el e ver eni gi ng aangesl ot en bij de B. B. A. T.
Opgeric ht i n 1 966
I nf or mati ef maandbl ad voor het ver ant woor d verzor gen van
u w aquari u m, t err ari u m of vij ver

ACL P OLYESTE R

bvba

PREF ABVI J VE RS OP MAAT
P OLYE STE RE N VAN VI J VE RS E N AL GE ME NE P OLYE STE R WE R KE N
VE R K OOP VAN GR ONDST OFFE N

Vrij bl ij ven de i nf o op:  056 42 48 55
i nf o @acl pol yest er. c o m
www. acl pol yest er. c o m

Jaargang 35/02 (02/20) 

Aquatropica

Index

Jaargang 35/ 02 - februari 2020

Index .................................................................................................................... 1 
Woordje van ... ...................................................................................................2 
Nannostomus rubrocaudatus , p aars p otloodvisje ..........................................4 

De verwilderde waterplanten  ........................................................................... 8 
Ciliaten behandelen  ........................................................................................ 13 

: deel I  ...................................................... 18 
Poropanchax myersi en brichardi
Telgen ... uit de Echinodorus

-familie  .............................................................22 
Voor u gelezen  .................................................................................................28 
Het roken van p addenmelk kan depressie voor een maand verlichten
Thayeria boehlkei , sportieve zwemmer  ........................................................ 31 

Vragen staat vrij ............................................................................................... 33 
Uitnodiging algemene ledenbijeenkomst, vrijdag 28 februari
Colofon  .............................................................................................................34 

——— 1 ———

Jaargang 35/02 (02/20) 

Aquatropica

Woordje van ...

Martin Byttebier, secretaris Aquatropica

Mijn schaarse haren rezen ten berge, toen ik enkele weken
geleden las dat het  schepencollege van de Brusselse gemeente Elsene de gemeentescholen verbiedt dierentuinen
te  bezoeken  wegens  gebrek  aan  pedagogische  waarde.
Sommige politieke partij en doen er blijkbaar alles aan om
dierentuinen in een slecht daglicht te stellen.
Het  zijn potverdorie  dierenparken,  zoals  de Zoo
Antwerpen,  Planckendael  en Pairi  Daiza,  die  ervoor zorgen dat b epaalde bedreigde diersoorten in
stand  gehouden  worden.  Experten  van  de  Zoo
Antwerpen/Planckendael beheren bijvoorbeeld het
European Endangered Species Programme (EEP)
(reeks kweekprogramma's) voor de Okapi, de bonobo,  de  kongopauw,  het goudkopleeuwaapje  en
de monniksgier. Pairi Daiza kweekt naast panda's
ook  bedreigde  vogelsoorten,  zoals  de  Spix'  Ara.
Als ik het goed voorheb, hebben ze onlangs zo'n
50 Spix' ara's terug uitgezet in Brazilië. De laatste
wilde ara stierfin 2 000. Sedertdien werden ze officieel als uitgestorven beschouwd.
Sommige mensen willen ook het houden van vissen, reptielen, enz. door particulieren  verbieden.  Ook  hier  zijn  het  aquarianen/terrarianen  die  ervoor
zorgen  dat  de  in  de  natuur uitgestorven vissen,  reptielen  en  amfibieën  in
stand gehouden worden. 
Vele aquarianen/terrarianen van over heel de wereld nemen deel aan “captive
breeding programs” en dit in samenwerking met zoos en wetenschappelijke instellingen. Op deze manier worden ernstig bedreigde vissoorten in stand gehouden.
——— 2 ———
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Neem nu bijvoorbeeld CARES (Conservation, Awareness, Recognition, Encouragement, and Support [behoud, bewustzijn, erkenning, aanmoediging en
ondersteuning]). Dit is de grootste organisatie van hobbyisten voor natuurbehoud. Ze werd opgericht in 2004 en is momenteel samengesteld uit 30 aquariumverenigingen en internationale organisaties; D eze stellen zich tot doel serieuze aquariumhobbyisten over de hele wereld aan te zetten tankruimte te
voorzien om een ofmeer van de kwetsbare, b edreigde ofuitgestorven in het
wild levende soorten te kweken en te verdelen over andere leden met als doel
deze soorten in stand te houden.
De CARES-list bevat 572 zoetwatervissen, verdeeld over 20 verschillende families, waarvan minstens 30 soorten die niet meer in het wild voorkomen.
Zo zie j e maar dat de door enkelingen verguisde zoos en dierenliefhebbers
toch een belangrijke rol spelen in het in stand houden van dieren. Hieruit
kunnen de j ongeren veel leren.

——— 3 ———
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Margie van der Heijden: Ons Natuurgenot, Gouda

De wetenschappelijke naam voor dit potloodvisje is Nannostomus

rubrocaudatus . D eze is voor het eerst geldig gepubliceerd in 2 009 door Zarske. D e toevoeging rubrocaudatus komt van het Latijnse rubra, wat ‘rood' betekent, en
cauda, wat ‘ staart' b etekent, verwijzend naar het rode kleurenpatroon van volwassen mannen.

Zoals ik al vermeldde bij het artikel over de hockeystick, komt ook dit prachtige visje uit Peru. Hij wordt namelijk gevonden aan de oevers van de Marañón (de Amazone) tussen de rivieren Morona en Santiago.
Als de informatie correct is, wordt N.
 rubrocaudatus over enkele honderden
kilometers gevonden van Iquitos in het westen van Peru, nabij de uitlopers
van het Andesgebergte tot stroomopwaarts naar waar de Río Morona samenkomt met de Marañón.
Ze leven voornamelijk in rustige zijrivieren en moerassige gebieden waar een
dichte b egroeiing is van waterplanten en waar veel bladeren en stukken hout
in te vinden zijn. Maar vreemd genoeg zijn dit soort habitats op grote hoogtes
eigenlijk bijna niet te vinden.
Nannostomus rubrocaudatus is een relatiefkleine en slanke vis die in de natuur

maximaal 5 cm wordt, maar in een aquarium vaak niet groter wordt dan 3 ,0 cm.
——— 4 ———
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Het is een van de mooiste potloodvisjes die aangeboden wordt. Hij lijkt
veel op de Nannostomus m ortenthaleri ,  maar  bij  deze  vis  is  het  rode
kleurpatroon iets anders. Bij deze vis
loopt het rode vlak slechts tot aan de
2de  zwarte  streep,  dus  geen  rode
buik, maar het loopt wel door tot en
met de staart, die ook felrood is. O ok
Nannosto mus mortenthaleri
de Nannostomus

m arginatus is nauw
verwant aan deze vis. Maar deze is makkelijker te herkennen omdat het rode
pigment bij de mannen ontbreekt.
Het aquarium moet minstens 9 0x30 cm te zijn als u een groepje wilt houden.
Het is een vreedzaam visje naar andere vissen toe maar wel wat timide van
aard. D aarom dat een groep van 10 stuks wordt aangeraden.
Dit zorgt voor meer aanwezigheid  en vertonen  ze  een
meer  natuurlijk  gedrag.
Deze  vis  kan  het  best  met
kleine, niet-agressieve dieren
als  meervallen,  Apistogramma  spp.  en  andere
dwergcichliden  worden  gehouden.  Zeker,  omdat  de
Apistogra mma all pahuayo
Nannostomus  de  neiging
heeft  om  zich vooral  op te
houden in het midden- tot bovengedeelte van het aquarium.

Onderling kunnen de mannetjes b ehoorlijk agressiefworden waardoor in een
beperkte ruimte ernstig letsel ofzelfs de dood kan optreden. Om deze reden
moet een ruim aquarium worden gebruikt en de inrichting zodanig zijn ingericht dat er voldoende schuilplaatsen zijn. Daarom dient deze, net als hun habitat, voorzien te zijn van veel beplanting en hout en een donkerkleurige bodem.
——— 5 ———
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Drijfplanten zijn een nuttige toevoeging, net als drijfhouttakken en gedroogd
bladafval. Dergelijke micro-organismen kunnen een waardevolle secundaire
voedselbron voor deze vissen bieden, terwijl de tannines en andere chemicaliën die vrijkomen door de rottende bladeren ook welkom zijn.
De filtratie dient niet te hard te zijn. Deze soort vereist stabiele watercondities en mag nooit aan een onvolgroeid aquarium worden toegevoegd.
Het water dient een temperatuur te hebben tussen de 24-28  ˚ C met een pHwaarde tussen de 4,0 - 7,0.
Hun dieet b estaat uit kleine ongewervelde dieren en ander zoöplankton die in
de natuur voorkomt.
In  het  aquarium  zal  hij  ook  gedroogd  voer  aannemen  van  een  geschikte
grootte, maar dit moet altijd worden gevarieerd met klein levend en b evroren
voedsel zoals Artemia-naupliën etc.
Het verschil in geslacht is goed zichtbaar. D e volwassen mannetjes zijn duidelijk slanker en veel kleurrijker dan de vrouwtjes. Maak j e geen zorgen als de
vissen er anders uitzien wanneer de aquariumverlichting in het donker of's
morgens ingeschakeld wordt. Zoals de meeste Nannostomus

-soorten nemen
ze ‘ s nachts een ander kleurenpatroon aan, in dit geval zal het hele kleurenpatroon aanzienlijk verbleken en de donkere zijstrepen verdwijnen.
——— 6 ———
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In een dicht beplant, volwassen aquarium is het mogelijk dat kleine aantallen
jongen spontaan worden geboren. Maar als j e echt wilt gaan kweken dan is
een  iets  meer  gecontroleerde  aanpak  vereist.  Gebruik  hiervoor  een  wat
kleiner aquarium gevuld met fijnbladerige waterplanten en ‘oud' water. Verlichting offiltratie is niet echt nodig. Plaats hier een goed volwassen paar in.
Na 2-3 dagen kunnen de volwassen dieren worden verwijderd en de eerste
jongen
zijn een dag oftwee later zichtbaar. Het eerste voer moet Paramecium

1) 
zijn ofeen eigen droogvoer v an v oldoende kleinte ( 5-50 micron). D aarna kan
Artemia-naupliën worden geïntroduceerd, zodra de j ongen groot genoeg zijn.
Noot van de r edacti e Aquatr opi ca
1 ) Para meci u mi s de wetensc ha ppel i j ke gesl ac hts naa m voor pa nt offel di ertj es.
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Kees de Jong, Black Molly, Hoorn
Vroeger vond ik h et a ltijd interessant en leuk om te lezen dat een u it een ander
land geïntroduceerde soort zich in Nederland wist te vestigen. Tegenwoordig
wordt telkens meer duidelijk dat al deze vreemde soorten een grote invloed
hebben o p d e o orspronkelijke flora

e n fauna

e n d at z e e en o orzaak v ormen v oor
het verdwijnen hiervan. Door allerlei oorzaken hebben deze soorten toch al
moeite o m te o verleven. B ovendien n eemt h et a antal v reemde s oorten d e l aatste
jaren enorm toe.
Mijn p ositieve beeld over a l die geïntroduceerde soorten is dan o ok gekanteld
naar een n egatiefbeeld n u ik de risico's van a l die s oorten z ie.

Enige tijd geleden las ik het boekje “Veldgids exoten” waarin een overzicht staat van
een groot aantal geïntroduceerde planten en
dieren in Nederland. Naast de namen wordt
ook informatie gegeven  over het land van
herkomst, eerste introductie, status enz. Het
gaat om veel soorten met een grote diversiteit. Van planten als onder andere de Amerikaanse vogelkers, Japanse duizendknoop tot
aan de faraomier, Aziatische tijgermug en natuurlijk de bekendere halsbandparkiet en nijlgans tot aan het damhert en de wasbeer.
Als  aquariumliefhebber  kijk je  toch  altijd
even  of er  ook  zaken  zijn  die  te  maken
hebben  met  je  hobby.  Een  aantal  vissen
heeft zich via het houden in vijvers ofin onverwarmde aquaria in de Nederlandse natuur weten te handhaven. Voorbeelden hiervan zijn de Amerikaanse
hondsvis
1)
(Umbra p ygmaea ) en de zonnebaars (Lepomis g ibbosus )  .
——— 8 ———

Jaargang 35/02 (02/20) 

Aquatropica

Planten

Een deel van het b oek gaat over waterplanten die vanuit onze aquaria en vijvers in de Nederlandse wateren terecht zijn gekomen. Een aantal van deze invasieve soorten noem ik hier kort. D e informatie is afkomstig uit het al eerder
genoemde boek. Voor aanvullende informatie is ook de veldgids “Invasieve
waterplanten in Nederland” aan te bevelen.
Het genus Myriophyllum

, waarvan de onderwatervorm een decoratieve fijnbladige stengelplant is, is met 1)twee soorten in het boekje opgenomen.
Zowel
1)

Myriophyllum h eterophyllum  als Myriophyllum
aquaticum  komen in Nederland voor. B eide zijn als vijver- ofaquariumplanten verkocht en daarna in
de natuur terecht gekomen.
Hoewel hun verspreiding tijdens een strenge winter afneemt, is ons klimaat
prima geschikt voor deze, oorspronkelijk uit Amerika afkomstig, soorten. Ze
(bovenwatervorm) kunnen zeer dichte vegetaties vormen die de doorstroming
van het water ernstig hinderen. Doordat deze soorten deze ongewenste gevolgen  kunnen  hebben,
worden  ze  niet  langer
verkocht.  Overigens  is
met name M.
 aquaticum
nog wel via andere hobbyisten beschikbaar. Een
prima aquariumplant die
nauwelijks  eisen  stelt  en
bovenal  een  goede  leverancier van zuurstof.
Myri ophyll u m aquaticu m

Een andere groep die dezelfde impact heeft als de hierboven genoemde Myri
-soorten
zijn
de
waterpesten.
Waterpest
is
een
bekende
aquariumophyllum
plant en wordt veel verkocht als zuurstofplant voor goudvissen en vijvers.
Het zijn planten die lange stengels kunnen vormen waaraan kleine donkergroene blaadjes zitten. D e kleine bloemetjes zijn wit. Er worden vier soorten
genoemd:
– Egeria (Egeria densa ) uit Zuid-Amerika,
1)
- smalle waterpest (Elodea n uttalii ) uit Noord-Amerika, 
——— 9 ———
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– Hydrilla

1 )
verticillata uit Azië,
– verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon m ajor ) uit Zuidelijk Afrika.
Smalle waterpest werd al in 1941 voor het eerst in de Nederlandse wateren gevonden. D e andere soorten arriveerden later. D e waterpesten lijken erg op elkaar en zijn lastig uit elkaar te houden. Ze kunnen zeer dominant worden en
verstikken dan andere planten, b elemmeren de waterdoorstroming en maken
recreatie onmogelijk. Doordat afgebroken stengels verder groeien en de verspreiding hiervan snel gaat, kunnen enkele soorten op veel plekken worden gevonden.
Een andere soort die vaak als zuurstofplant  wordt  aangeboden  is  de
waterwaaier
(Cabomba caroliniana ).
1)
Deze ondergedoken waterplant met
tegenoverstaande  waaiervorming
bladeren is op veel plaatsen te koop.
Ze heeft kleine witte bloemetjes. Het
is niet alleen een goede zuurstofleverancier  maar  ook  een  decoratieve
plant. Het is me nooit gelukt om C abomba goed te houden in het aquarium.
De eerste exemplaren in Nederland werden in 1986 in de Maas gevonden. Tegenwoordig komen ze op meer plaatsen voor en vooral in stedelijke gebieden
met stilstaand oflangzaam stromend water doen ze het goed. De gevolgen
van deze plant zijn gelijk aan die van de al eerder genoemde soorten.
De  grote  waternavel  (Hydro1)
cotyle  ranunculoides )   is  eigenlijke meer een moerasplant,
maar  werd  vroeger  ook  als
aquariumplant  gehouden.  Het
is een mooie decoratieve plant
die door zijn aparte groei, een
stengel  met  daarop  een  bijna
rond blad, vroeger vaak in het
aquarium werd gehouden. Een
mooi decoratiefplantje.
——— 10 ———
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Oorspronkelijk  komt  deze  plant  uit
het zuiden van  de Verenigde  Staten
en Zuid-Amerika. In Nederland geïntroduceerd kan deze plant een ware
plaag vormen en grote stukken oever
en  water  bedekken.  Een  strenge
winter  zorgt  er  voor  dat  de  soort
weer  afneemt.  Het  is  tegenwoordig
verboden  om  deze  soort  te verhandelen ofte houden.
's Zomers is in de Nederlandse water ook regelmatig een aantal exotische
drijfplanten te vinden. Dit zijn planten die als overschot door vijverliefhebbers in het buitenwater terecht zijn gekomen. Soms planten ze zich zo snel
voort dat ze voor overlast kunnen 1zorgen.
Het gaat hier om soorten als1 )de
)
grote vlotvaren (Salvinia m olesta )  , waterhyacint (Eichhornia crassipes )  en
watersla  (Pistia  stratiotes ).  Aangezien  deze  soorten  niet  winterhard
zijn, verdwijnen ze na een vorstperiode.  Als  de  temperatuur  stijgt  en
vorstperiodes  verdwijnen,  zouden
deze  drijfplanten  zich  wel  eens  in
onze wateren kunnen handhaven.
Salvi ni a molesta

Naast b ovenstaande zijn er nog meer aquarium- en vijverplanten die zich in
de Nederlandse natuur goed thuis voelen en voor overlast
zorgen. Een voordeel van bovenstaande is dat we her
en  der  uitstekende  aquariumplanten  uit  de  sloot
kunnen halen, maar de gevolgen van de aanwezigheid van deze planten wegen toch zwaarder. Gooi
dus  ook  geen  overbodige  aquarium-  of vijverplanten zomaar in het buitenwater.
Pisti a strati otes, mossel pl a nt

——— 1 1 ———
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Li ter atuur:
Lee wi s, R., Dui ster maat, H., Gi ttenberger, A., Have, T. van der, Soes, D. M.,
Val kenburg, J. van. 201
 3 Vel dgi ds Exot en. 1 - 1 92. K N NV Ui tgeveri j, Zei st. 
J. L. C. H. VAN VALKE NB URG (redacti e) 201
 4. I nvasi eve wat er pl a nten i n Nederl a n d. Vel dgi ds. Nederl a n dse Voedsel - en War ena ut ori tei t, Utr ec ht. I SB N:
978- 81 7004- 3- 6
Onli ne versi e Vel dgi ds:
htt ps: // www. nvwa. nl / bi nari es/ nvwa/ d oc u menten/ pl a nt/ pl a nten-i n- de- nat u ur/exoten/ pu bl i cati es/vel dgi ds-i nvasi eve- wat er pl a nten-i n- n ederl a n dnvwa/vel dgi ds-i nvasi eve- wat er pl a nten-i n- n ederl a n d- ver si e- okt ober- 201 9. p df

NVDR Aquatr opi ca

1 ) Lepo mis gi bbosus, Myri ophyll u m aquaticu m Myri ophyll u m heterophyll u m, El odea

nuttalii, Lagarosi phon major, Cabo mba caroli ni ana, Hydrocotyle ranuncul oi des, Salvi ni a molesta en Eichhorni a crassi pes staa n op de Uni el i j st ( E U- ver or deni ng
1 1 43/201 4). Deze di er en en pl a nten mogen dus ni et meer geh ou den, ver ha n del d
of ver koc ht wor den.
Mensen di e di er en di e op de l i j st staa n i n h u n bezi t h a dden voor al eer de wet va n
kr ac ht wer d mogen deze ver der h ou den t ot aa n h u n nat u url i j ke d ood. Ze moet en
er wel voor z or gen dat ze zi c h ni et ku n n en voort pl a nt en en voor al dat ze ni et
ku n n en onts na p pen.

Heb j e één va n deze exot en i n j e vi j ver/a q uari u m? Ver wi j der de pl a nt en ma n u eel ,
i ncl usi ef wortel . Contr ol eer r egel mati g op h er gr oei en ver wi j der di e on mi d del l i j k.
Gooi de pl a nt enr est en i n de afval - of c o mp ost bak.

——— 12 ———
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TomV
erhoeven, A.Z.A.C.
De laatste jaren

is h et aantal koraalziektes enkel m aar toegenomen. Veel van
deze ziektes waaraan de koralen ten p rooi vallen zijn ondertussen beschreven
zonder een idee te hebben van wat de ziekte nu eigenlijk veroorzaakt. Zo
kennen velen “Brown J elly D
 isease” bij E
 uphyllia s p. m aar weten weinigen wat
de o orzaak is en wat er aan te doen.

De oorzaak is te vinden bij zeer kleine organismen die we protozoa/ciliaten
noemen.  De  eerste  protozoïsche  koralendoder  werd  geïdentificeerd  in  de
Stille Oceaan. Onderzoekers zagen hier een patroon in koraalsterfte. Na onderzoek bleek de oorzaak een ciliaat ( oftrilhaardiertje) te zijn. D eze werd geïdentificeerd als Halofolliculina

corallasia .
De  specifieke  symptomen,  veroorzaakt  door  Halofolliculina  corallasia ,
hebben ervoor gezorgd dat de ziekte de naam skelet-erosieband heeft gekregen. Een steeds groeiende massa van ciliaten zorgen voor loskomend koraalweefsel en b eschadiging van het koraalskelet. D e gevolgen van de ziekte zijn
dodelijk. Marine Bioloog Winkler rapporteerde tevens dat de ziekte ook voorkomt in de Golfvan Aqaba en de Caraïben. In alle meldingen werd de infectie veroorzaakt door de ciliaat Halofolliculina

sp.
Spijtig genoeg krijgen wij ook te maken met ciliaten waardoor we vaak koralen zoals Acropora

sp., Euphyllia sp., Blastomusa sp. en Catalaphyllia sp.
verliezen. De besmetting met ciliaten zorgt ervoor dat het koraalweefsel afsterft wat finaal leidt tot koraalsterfte.
We onderscheiden 2 duidelijke ziektebeelden waarvan we één terugzien bij
LPS-koralen en de andere bij SPS, voornamelijkAcropora

sp. Bij LPS-koralen
ontwikkelt zich willekeurig tussen de koraalstukken een bruin slijm ofbruine
draderige materie. Het slijm lijkt te zweven boven het koraal terwijl de ziekte
en  de gevolgen  ervan terug te vinden  zijn tussen  de  koraaltentakels.  Hier
hechten  de  ciliaten  zich  in  het  koraal  en  tappen  ze  de  zoöxanthellen  af
waarmee  ze  zich voeden  (de bruine massa  zit  dan  ook vol met  afgetapte
——— 13 ———
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zoöxanthellen). Als u deze slijmen ziet moet u deze maar eens onder de microscoop  leggen.  U  zult  dan  de  ciliaten  kunnen  zien,  volgevreten  met
zoöxanthellen.  Door  deze  symptomen noemen  ze  deze  ziekte  ook wel  de
“Brown  Jelly  Disease”  of bruinegelei
ziekte. D e toestand houdt een tijdje aan
totdat  poliepen  afsterven.  De  ziekte  is
waargenomen  bij  meerdere  koralen
waaronder  Euphyllia  sp.,  Blastomusa
sp., Catalaphyllia  sp., Montastraea  sp.,
Goniopora  sp.  en  paddenstoelkoralen
maar  ook  doopvontschelpen  (Tridacna
sp. – gekarteld mantelsyndroom).
Gez on d Catal aphylli a jardi ne

Het moment dat de eerste symptomen duidelijk zichtbaar worden kan het koraal binnen 24 uur volledig sterven. Vaak is het bij de eerste symptomen al te
laat om het koraal nog te kunnen redden. Het is niet eenvoudig om de ziekte
vroegtijdig te herkennen. Vreemde obstakels tussen ofop de koralen kunnen
een teken zijn alsook p oliepen die niet meer goed openkomen.
Eens de ziekte z 'n intrede heeft gedaan, volgen b acteriële infecties en de dood
van het koraal.
Een andere ciliaat met een ander ziektebeeld is gelijkaardig als die uit de Stille
Oceaan. D eze heeft het voornamelijk op Acropora

sp. gemunt.
Soms kunnen deze SPS-koralen spontaan beginnen afsterven en hun skelet
komt bloot. Bleachen doen deze koralen niet, toch wordt dit woord vaak in de
mond genomen. Bij bleaching blijft het koraalweefsel en de p oliepen heel en
zullen enkel de zoöxanthellen en pigmenten het weefsel verlaten.
Als deze koralen voldoende organisch voedsel tot zich nemen kunnen ze herstellen. Bij een ciliaat-infectie zult u duidelijk zien dat het skelet blootgelegd is
en het vlees afsterft.
Omdat het verschil vaak moeilijk te zien is denken de meeste aquarianen aan
bleaching  en  worden  de  koralen  behandeld  tegen  bleaching.  Zo  zullen
mensen hun fosfaat omlaaghalen, nitraat onder de loep nemen, water gaan
verversen, etc. Al deze acties zijn echter zonder resultaat. D e naam die we op
——— 14 ———
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deze ziekte geplakt hebben is skeleterosieband  of ook  wel  “Rapid
Tissue  Narcosis”  (RTN).  Deze
ziekte  wordt  wellicht  veroorzaakt
door  de  Philaster  sp.  ciliaat.  De
meeste  mensen  denken  echter  dat
primaire  pathogenen  zoals  Vibrio
sp.  (bacteriële  infecties)  verantwoordelijk zijn voor deze ziekte. Dit Acropora nasuta ( gez on d)
klopt niet. Vibrio sp. zijn van nature
aanwezig op koralen. Verzwakte SPS-koralen (Zeovit, uitgehongerd, slechte
waterkwaliteit, te weinig licht, etc.) kunnen initieel wel zwakker worden ofinfecties krijgen door Vibrio sp. Ze gaan er echter niet aan dood. Als ze hier
boven op een secundaire aanval krijgen van ciliaten die een zwak koraal lijken
op te merken is het natuurlijk een kort verhaal.
De ciliaten waar wij het meeste mee te maken hebben komen uit het Helicostoma -geslacht. We krijgen ze mee vanuit het wild waar ze veel voorkomen.
Een heel gezond koraal kan zich soms weren tegen de ciliaten. O ok lijken ciliaten gezonde koralen met rust te laten. Het zijn vaak de zwakke koralen
(geen goede waterwaarden, verkeerd licht ofdie enkel leven van licht en niet
bijgevoerd worden) en nieuwe geïmporteerde kolonies ( ook verzwakt) die het
loodje leggen.
Deze koralen hebben vaak b acteriële infecties, b eschadigde poliepen en een
zwak gestel. Vibrio vulnificus zal deze koralen vaak infecteren. Ciliaten lijken
vervolgens deze infectie en rottend vlees dat voorkomt uit een infectie, te ruiken. D aardoor denken wetenschappers dat ciliaten opruimers zijn die zwakke
koralen moeten elimineren. Zo is er plaats op het koraalrifvoor gezonde koralen. D e natuur zit slim in elkaar.
Het vormt natuurlijk een serieus probleem. Hoe kunnen we dit nu voorkomen? Plaats koralen steeds in quarantaine ofdompel ze in een iodine-bad. Als
koralen verzwakt zijn ofjuist aangekocht geefze dan wat extra voeding en vitaminen. LPS-koralen zijn eenvoudig te voederen met Artemia, Mysis, garnalen welke
u kunt verrijken met vitaminen. Tegenwoordig zijn er zelfs speciale pellets te koop
voor LPS-koralen. Acropora

sp. kunt u bijvoederen met oestereitjes en rotiferen.
——— 15 ———
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Verg
 niet het extreme van uw koralen. Vooral Acro
sp.
worden
tot
het
uiterste
gedreven
om
fellere
pora
kleuren te krijgen. RTN zien we vaak in aquaria vol
felle steenkoralen. Een gezond koraal is een niet felgekleurd koraal moet u maar denken. Voorzie uw rifvan
koraalpikkers.  Nee,  geen  slopers  maar  pikkers  zoals
dwergkeizers (Centropyge sp.)
Naar  mijn  mening  hoort  er  in  elk  rifaquarium  een
dwergkeizer thuis. Deze dieren pikken niet enkel om te eten. Ze pikken ook
om koralen gezond te houden. Zij “ruiken”, net als de ciliaten, ofeen koraal
een infectie heeft, wond ofbeschadiging. Ze zullen deze plaatsen opzoeken
en het koraal schoonpikken. Ze helpen zo het koraal in leven te houden en
het  rif gezond te  houden.  Er  zijn  natuurlijk uitzonderingen. Vaak  zijn  dit
soorten  die  in  de  natuur
grote  territoria  hebben  en
die wij in een te klein aquarium  plaatsen.  Het  is  normaal dat dit verkeerd loopt.
Geschikte soorten voor mij
zijn Centropyge argi  en  C.
bispinosa .
Centropyge argi

Is er toch een b esmetting moet u snel handelen. Breek gezonde koraaldelen
zo snel mogelijk af. Ze zijn wellicht ook besmet maar de bron weghalen is altijd slim. Gerichter gaan behandelen kan u doen als volgt. Steeds op eigen
verantwoordelijkheid want vaak is de schade intern al te groot bij het zien van
de symptomen om het koraal nog te kunnen redden. Behandel ook de “gezond lijkende” afgebroken delen en andere, gezonde, gelijkaardige kolonies in
uw aquarium. D eze hebben meer kans.
Dip de koralen in een iodine-bad. Gebruik hiervoor ongeveer 4 0 druppels p er
5 liter water en laat de koralen hier minstens  15 minuten instaan. Plaats ze
vervolgens in een apart aquarium waar u ze behandelt met antibiotica.
Hiervoor kunnen we chloramphenicol gebruiken. Wel opletten met dit product. Dit kan, na inname, bij mensen nadelige gevolgen hebben. U zult hier——— 16 ———
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voor ook een voorschrift moeten hebben. Dit kunt u in overleg met uw dierenarts wel krijgen als u vertelt dat het voor de b ehandeling van koralen is. Ziet
de dierenarts dit niet zitten kunt u ook metronidazol gebruiken wat eenvoudiger te verkrijgen is. Andere opties zijn doxycycline en oxytetracycline. D eze
werken ook maar zijn iets minder efficiënt.
Gebruik als dosering ongeveer  1 gram per liter. Als het geheel slecht oplost
laat u de oplossing een uur staan. Vervolgens dip j e het koraal gedurende  10
minuten. Herhaal dit na  1 uur en na 2 uur. Vervolgens plaatst u de koralen
terug in een gezond systeem en voorzie optimale condities. LPS-koralen kunt
u na deze behandeling nog dippen in een zoetwaterbad ( 15 ppt).
Voorkomen is beter dan g enezen. A ls h et toch z over komt h open wij dat de koralen e rdoor m
 ogen k omen. D
 eel z eker u w e rvaring m
 et o nze r edactie e n l eden!

——— 17 ———
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John Stel, Aquavo

Deze  prachtige  minivissen  komen  voor  in  de  Democratische  Republiek
Congo (DRC). De brichardi komt voor in het centrale Congo-bekken inclusiefhet Ruki-bekken, Tumbameer en het Mai-Ndombemeer.
De myersi komt voornamelijk voor in de ondiepe stroompjes die uitmonden
in het Pool Malebo (voorheen Stanley meer).
West-Afrikaanse  minivisjes,  Cyprinodontiformes>  Poeciliidae>  Aplocheilichthyinae, killivisjes dus. Kleine verwanten van het alom bekende blauwoogje, Poropanchax

n ormani .
, Congopanchax en Aplocheilicht
De g1eslachtsnaam

i
s
variabel: Poropanchax

)
.


D
it

z
orgt

v
oor

b
ehoorlijk

w
at

v
erwarring.

P
ersoonlijk

v
ind
ik Congopan
hys
chax de beste benaming. Het klinkt stoer en als j e het over Congopanchax
hebt gaat het alleen over deze twee minisoorten en niet over de tientallen andere soorten blauwoogjes. Duidelijkheid voor alles.
 Goed, 2 soorten dus. Wat zijn de verschillen?
Als de vissen gevangen worden in de natuur, is het onderscheid bij de importeur bijna niet te zien. D e vissen zijn dan kleurloos en in een slechte conditie.
De ervaring leert dat myersi vaker geïmporteerd wordt dan de brichardi. Het
vangstgebied van myersi is domweg dichter bij de importeur. Vaak wordt dan
ook de myersi als brichardi verkocht, de brichardi is populairder en is commercieel dus interessanter. Dit zorgt natuurlijk wel voor verwarring bij de liefhebbers.
Als de vissen uiteindelijk gewend zijn aan het bestaan in een aquarium is het
onderscheid makkelijk, zeker indien j e b eiden soorten verzorgt. D e brichardi
reflecteert veel sterker blauw en zijn vinnen zijn helder rood. D e myersi heeft
flauw gele vinnen en reflecteert alleen bij een b epaalde lichtval. B ezit j e een
van de twee soorten dan kan het soms lastig zijn. Ikzelfervaar dat bij myersi
——— 18 ———
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mannen de rug en aarsvin een filament bezitten  en  dat  brichardi  mannen  geen  filamenten hebben aan de aarsvin.
De vrouwen van beide soorten zijn niet van
elkaar  te  onderscheiden,  de  vinnen  zijn
transparant  en het lichaam reflecteert niet,
strikt apart houden is dus noodzakelijk.
NVDR Aquatr opi ca:

Boven: Congopanchax myersi
On der: C. brichardi. Tekeni n g Ru u d Wil deka mp
Het bel a ngri j kste versc hi l t ussen bei de zi t i n de p osi ti e va n de a nal e vi n. Bi j
myersi staat deze ver naar vor en, bi j na di r ect ac ht er de b ui kvi n n en. Bi j bri c har di
begi nt de a nal e vi n bi j n a op gel i j ke h oogt e met de r ugvi n.

Verzorging en kweek

Aangezien ze in verschillen gebieden van de DRC voorkomen is een aparte
beschrijving noodzakelijk.

ACongopanchax myersi

Ik heb twee keer een import van deze vissen kunnen bemachtigen. D e eerste
keer kocht ik er 20, ze stonden op de stocklist van aquariumwinkel Utaka te
koop als Poropanchax

brichardi .
Van deze 20 verloor ik er 6 doordat deze werden opgezogen in de Eheimpomp en gemalen werden door de mechanische rotor.
Les geleerd dus, sponsfilter gebruiken.  De  visjes  kweekte  al
snel, overal. Ik had al wat ervaring met killivissen kweken dus
ik dacht dat doe ik even. Maar
elke  keer  gingen  de  larven
dood. Het heeft bijna een j aar
Congopanchax brichardi - ma n

——— 19 ———
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geduurd voordat  ik  zonder veel uitval jongen  kon grootbrengen  (methode
volgt straks). Uiteindelijk gebruikte ik puur regenwater van 23  ˚ C. D e eerste
twee b atches van 2 0 larven leverden relatiefveel vrouwtjes op. Het te veel aan
vrouwen met een spaarzaam mannetje heb ik weggegeven aan enthousiaste
aquarianen. Deze hebben helaas niet lang geleefd. Toen  er toch weer wat
uitval bij de larven ontstond heb ik de temperatuur verhoogd naar 2 5 ˚ C. Het
gevolg was dat er bijna geen vrouwtjes meer bij de nakomelingen zaten.
Zo erg zelfs dat ik op het laatst nog maar een vrouwtje had.
Dat vrouwtje heb ik tijdens een schoonmaakbeurt p er ongeluk opgezogen en
het vuile water in het toilet gegooid. Ze zwom nog wel rondjes onderin de p ot,
echter als ik op mijn knieën het netje boven het gat hield zwom ze vrolijk naar
achter uit het zicht. Gefrustreerd heb ik doorgetrokken.
Een paar j aar later stond op de lijst van Ruinemans dat ze weer myersi beschikbaar hadden. Snel Utaka gemaild, twee dagen later stond ik in de winkel,
15 vissen mee terug naar Purmerend. Gelukkig was het wel de echte myersi
en geen brichardi die ik ondertussen al thuis had zwemmen.
Ook deze visjes leggen een heleboel eitjes. Met de larven wist ik wel raad.
Deze keer hield ik de vissen op exact 2 3 ˚ C met als gevolg tot op vandaag de
dag een mooie verdeling mannen en vrouwen. Echter de volwassen vissen en
adolescenten kregen regelmatig vreemde symptomen en overleden dan snel.
Volgens contacten op internet kwam dat door een tekort aan selenium. De
visjes hebben dan een niet goed werkend immuunsysteem. Nou ik naar de
drogist en een voedingssupplement voor selenium aangeschaft. Waarom, deze
visjes eten alleen het kleinste levend voer en afen toe vlokvoer. Ik had bedacht om de supplement te vermalen en aan mijn azijnaaltjeskweek toe te
voegen. Hopelijk komt het selenium op de een ofandere manier in de aaltjes
en daarna in de visjes en wordt het tekort teniet gedaan. Tevens heb ik aan het
regenwater een eetlepel zeezout per 15 liter toegevoegd.
Tegenwoordig heb ik geen uitval meer door de vreemde symptomen. Komt
het door het supplement ofdoor het zeezout, ik weet het niet, maar ben dolgelukkig zoals het gaat. D e verzorging van deze visjes valt ofstaat met discipline.  Regelmatige waterverversing  (regenwater  met  zeezout)  en  minimaal
twee keer voeren p er dag. Als de visjes ziek worden en niet eten zijn ze binnen
drie dagen dood.
——— 20 ———
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Voor de inrichting volstaat een zandbodem, plantjes, wat hout en bladeren.
Voer ze met droogvoer/granulaat voor kleine vissen, azijnaaltjes en artemia nauplien. Microwormpjes lustten ze niet. Liefst meerdere keren per dag een beetje.
Waterwaarden:  Regenwater  (30-40  ppm)  aangevuld  met  zeezout  ( 1  eetlepel/ 15 liter), temperatuur 23  ˚ C.
KH 3, GH3, pH 6,0 met een geleidbaarheid van +/- 176 ppm.
NVDR Aquatr opi ca

Catal og of Fi s h es ( versi e 03/01 /2020) gebr ui kt Congopanchax.
Fi s h base ( versi e 08/201 9): Poropanchax.
Ook over de fa mi l i ei n del i ng zi j n bei de h et on eens.
CoF: fa mi l i e: Pr ocat op odi dae; on derfa mi l i e: Pr ocat op odi nae.
Fi s h base: fa mi l i e: P oeci l i i dae; on derfa mi l i e: Apl oc h ei l i c ht hyi nae.
I k ben gen ei gd o m CoF te vol gen daar deze veel korter op de bal s pel en en
ni eu we i nzi c hten veel vl ugger t oevoegen.

——— 21 ———
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Dziepie, Aquarianen Gent
De Echinodorus-soorten b ehoren t ot d e familie

v an d e Alismataceae

( Alisma =
waterweegbree). H
 et z ijn a llemaal m
 oerasplanten, w at b etekent d at z e e en s ubmerse e n e merse ( zowel o nder a ls b oven w ater) g roeiwijze h ebben. Alle Echinodorus-soorten en dat zijn er h eel wat, zijn afkomstig uit Zuid-Amerika. In iedere aquariumzaak worden ze aangeboden en omdat h et soms m oeilijk is om
door de bomen h et bos te z ien, volgt h ier een beetje duiding.

De meeste planten uit de Echinodorus

-familie zijn sterke en snelle groeiers en
daarom ook geschikt voor de b eginnende aquariaan. Ondanks dat ze tot de
moerasplanten behoren, kunnen we ze toch indelen bij de efficiënte zuurstofen nitraatconsumenten. Wanneer ik zeg dat ze geschikt zijn voor beginners bedoel ik daarmee niet dat de planten zomaar in de bakken kunnen neergepoot
worden zonder er verder aandacht aan te schenken. Er zijn voorwaarden aan verbonden om ze met succes te houden en te vermeerderen. Laat het ons eerst
hebben over de noden van de planten: waterwaarden, belichting, bemesting enz...
Zoals  alle  tropische  planten
dienen  we  de  Echinodorus soorten  te  houden  op  tropische
temperaturen.  Hier  kunnen  we
stellen dat de meeste soorten het
goed  doen  bij  temperaturen  die
rond  de  26  ˚ C liggen, liefst niet
hoger dan 2 8 ˚ C en niet lager dan
22  ˚ C.
Echi nodorus cordifoli us, b ota ni sc h e
t ui n va n Götti ngen, Dui tsl a n d.

——— 22 ———
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In  de  natuur  worden  ze  aangetroffen aan de rivieroever, wat b etekent  dat  ze  niet  op  grote  dieptes
voorkomen. Bij laagwaterstand gaan
de  planten  boven  water  verder
groeien, dit alles betekent dat ze veel
licht nodig hebben! De belichtingsduur  dient  ongeveer  12  uur  te  bedragen Dit omdat een tropische dag
Echi nodorus horizontalis
(in  de  evenaarzone)  12  uur  duurt,
zowel in het droog als in het regenseizoen. In subtropische gebieden is er meer
verschil tussen dag en nacht, doch 12 uur belichten kan hier zeker geen kwaad.
De waterwaarden liggen meestal in de neutrale tot de zacht zure zone. Dit is
logisch omdat de planten in de natuur worden aangetroffen in het tropisch regenwoud. Humus afkomstig van de vele planten in het woud komt in plassen,
poelen en b eekjes terecht en zo in de rivieren. D e humus in de vorm van bladresten en gezonken houtresten maken het water zuur. Tengevolge van de lage
pH (zuurgraad) en KH (koolstofhardheid) bevat het water veel CO 2-gas wat
een bijkomende bemesting b etekent voor de waterplanten.
De voeding van waterplanten in het aquarium mag dus niet uit het oog verloren worden. D oor het voederen van de vissen die op hun b eurt de planten
bemesten met hun uitwerpselen, krijgen de planten al heel wat te eten, o .a. nitraat. De meeste moerasplanten en dus ook de Echinodorus-familie vormen
een groot wortelstelsel, dit betekent dat ze veel voedsel uit de bodem opnemen. Het kan dus geen kwaad om hier een beetje klei als bodembemesting
toe te voegen.
Een voedingselement dat eveneens erg gesmaakt wordt, is ijzer. Dit laatste
kan in verschillende vormen toegediend worden, vloeibaar en vast (bv. door
verroeste nagels in de bodem offilter aan te brengen). Indien we extra ijzer in
vloeibare vorm willen toevoegen dienen we op te letten met het doseren, overdosissen zijn giftig voor onze vissen. Meten en vervolgens doseren is de b oodschap! In onze club hebben meerdere aquarianen ervaring met ijzerbemesting, zij zullen j e graag helpen indien j e vragen hebt over het toepassen ervan.
——— 23 ———
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Samengevat kunnen we dus stellen:
temperatuur tussen 22 en 28  ˚ C;
neutraal tot lichtzure pH (tussen pH 6 en 7);
KH: tussen 0 en 3  ˚ dH (Duitse hardheid)
voldoende licht;
eventueel b emesten met ijzer;
eventueel toevoegen van CO 2 (vraag hierover inlichtingen bij ervaren liefhebbers).
Het volgende deel van dit artikel belicht enkele soorten die interessant zijn
voor  het  aquarium.  De  informatie  wat  dat  betreft  is  grotendeels  terug  te
vinden in de gespecialiseerde literatuur maar ook voortgesproten uit eigen ervaring. Een goede planthuishouding in het tropisch rivieraquarium is even belangrijk als een gezonde vishuishouding. Meer nog, vissen leven meestal in
symbiose met de planten en gebruiken ze om zich te verschuilen, als substraat
voor het afzetten van eieren en in sommige gevallen ook als voeding.
Sommige meervallen, waaronder deAncistrus

d olichopterus , grazen graag1) het
bladgroen van onze Amazone zwaardplanten (Echinodorus a mazonicus  ) af,
wat uiteindelijk geen mooi zicht oplevert. Het is daarom aan te raden om
planten aan te schaffen in functie van de vissen en omgekeerd. D e Metynnis


(
Silver

D
ollar

F
ish),

a
fkomstig

u
it

Z
uid-Amerika

i
s

v
erwant
met de
argenteus
piranha en is een verwoed planteneter, hij is in staat om een volledig beplant
aquarium in de kortste keren kaal te vreten, dus opletten met het kiezen van de
vissen! Ook bij de keuze van onze vissen is een goed boek dikwijls een uitweg.
Echinodorus b leherae 

2)

Deze plant is  een groter wordende Echinodorus -soort  die we bij voorkeur
houden in een hoge bak. De groene lancetvormige bladen kunnen submers
tot 6 0 cm groot en 10 cm breed worden. Zij groeit bij lagere aquaria door tot
boven de waterspiegel. Eens ze de waterspiegel heeft bereikt, geeft de plant
een bloemstengel die boven water bloeit. Op de stengel groeien ook adventiefplantjes, die men later kan oogsten en terug in de b odem kan planten. Ook
deze planten groeien uit tot mooie exemplaren.
Opmerking:
In de handel worden dikwijls "moederplanten" aangeboden waar meestal een
duurder prijskaartje aan hangt. Moederplanten zijn planten die bij uitstek ei——— 24 ———

Jaargang 35/02 (02/20) 

Aquatropica

Planten

genschappen van een bepaald gewas vertonen en
daarom  door  de  kweker  worden  gebruikt
om stekken van te snijden. Ik verkreeg al
zogenaamde  moederplanten  die  gekweekt
zijn uit stekjes afkomstig van eigen planten.
In deze optiek kunnen we elke aangeboden
Echinodorus als moederplant beschouwen.
De  Echinodorus  bleherae  kan  ook  zeer  lang
meegaan, zo heb ik planten waarbij al massa's bladeren zijn afgeknipt en nog steeds geven ze nieuwe,
frisgroene bladeren. De verzorging van  deze  soort
komt overeen met wat vermeld in het vorig hoofdstuk van  dit  artikel.  Eventueel  kan  als bemesting
nog klei worden toegevoegd aan de zandbodem in
de nabijheid van haar wortels.
Voor de Echinodorus amazonicus gelden dezelfde voorwaarden. Deze plant
heeft hetzelfde voorkomen maar wordt veel groter dan de ‘bleherae'. D e lancetvormige blaren kunnen hier wel tot  80  cm lang worden. Deze variëteit
wordt ook wel eens de Echinodorus

g igantea genoemd.
Een andere veelgehouden Echinodorus is de E. grandiflorus (grandiflorus =
grote bloem).  Dit  exemplaar heeft groene  hartvormige bladeren  (met  diameter tot 20 cm) die op lange stengels groeien. De stengels kunnen tot  1 m
lang worden, dus enkel geschikt voor hogere aquaria. Indien gehouden in lage
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aquaria groeien ze al snel uit tot boven de waterspiegel waar ze in hun emerse
vorm overgaan. Het enige wat we dan in ons aquarium van de plant te zien
krijgen zijn de stengels. Aangezien de meeste aquaria van dekruiten zijn voorzien, groeien de planten zich te pletter tegen de dekruiten. Daarbij gaat de
plant uiteindelijk helemaal ten onder. De planten zijn relatiefgemakkelijk te
houden en gedijen het b este in de condities hierboven vermeld.
3)

Tot de kleinere soorten b ehoort de Echinodorus

q uadriscostatus  ( ofE. m
 agdalenensis ). Het b etreft hier een groene plant met lancetvormige blaren die in
rozet groeien. D eze rozet heeft een diameter van ca. 10 cm met blaadjes van
ca. 10 cm lang en 2 cm breed. Ook hier zijn de condities om de plant met succes
te houden quasi hetzelfde
als hierboven beschreven.
De planten vormen door
de  vele  uitlopers  al  vlug
een  mooi veldje.  Hier  is
een  sterke belichting wel
noodzakelijk, vooral wanneer  ze  in  hoge  bakken
worden gehouden.
Hel anthi u m bolivi anu m

syn. E. quadriscostatus

Verder nog enkele voor het aquarium interessante soorten waarvoor ik verwijs
naar de literatuur:
4)
E. t enellus  (tere Echinodorus) wordt niet hoger dan 8 cm. D e b enaming zegt
hier veel, deze plant behoort tot de soorten die wat meer aandacht vragen.
E. p alifolius (met primitieve blaren) tot 75 cm hoge stengels met daarop lancetvormige5) bladeren die echter hoog op de stengel groeien.
E. m artii heeft lancetvormige blaren die aan de randen gekarteld zijn.
Verder zijn er nog een aantal hybriden, gekweekt door de natuurlijke vormen met
elkaar  te  kruisen.  Als  echte  natuurliefhebber  sta  ik  daar  niet  zozeer  achter.
Mensen die echter een mooi onderwatertuintje ofeen Hollandse bak willen creëren, kunnen variëren met deze hybriden. Zo zijn er de Echinodorus

rosae, variant van de E.
 aschersorianus , de E.
 cordifolius sp. ‘Marble green' enz...
——— 26 ———
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Dit artikel is bedoeld als introductie voor het verstandig houden van planten,
meer informatie kun j e b ekomen in de betere literatuur ofook wel op het internet. Bij dit laatste medium dienen we wel selectiefte zijn met het vergaren
van informatie.
"Aquariumplantzen" van Christel Kasselmann is een uitstekend boek en zou
deel moeten uitmaken van de bibliotheek van elke liefhebber. Spijtig genoeg
is de nieuwe editie niet meer vertaald naar het Nederlands en moeten we het
stellen met ofwel de Duitse, Franse ofEngelse versie.
Ik hoop met dit artikel de beginnende liefhebber het bos door de bomen te
hebben l aten z ien e n d at h et d e a anzet m
 oge z ijn o m h et h ouden v an planten

‘aux
serieux' t e n emen. H
 et h ouden v an w aterplanten i n h et a lgemeen i s e en h obby o p
zich en g eeft evenveel voldoening als h et h ouden en kweken van vissen. Veel van
onze vissen z ullen z ich h eel wat beter voelen in de n abijheid van waterplanten.
NVDR Aquatr opi ca
1 ) Echi nodorus a mazonicus i s een syn oni e m va n Echi nodorus grisebachii.
2) Vol gens Worl d Fl or a Onl i n e i s Echi nodorus bleherae een syn oni e m va n Echi nodorus grisebachii.
3) Hel anthi u m bolivi anu m i s de j ui ste wet ensc ha p pel i j ke naa m voor Echi nodorus
quadricostatus.
4) Echi ndorus tenell us i s een syn oni e m va n Hel anthi u mtenell u m.
5) Echi nodorus martii i s een syn oni e m va n Echi nodorus subal atus.

Echi nodorus ' ozel ot r ot'

——— 27 ———
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Martin Byttebier, Aquatropica

Een recente studie, gepubliceerd in Psychopharmacology, toont aan dat p sychedelische  paddenmelk  misschien  een  veelbelovende,  krachtige  remedie
tegen depressies kan zijn.
De melk in kwestie komt van de grootste
inheemse p ad van de VS Incilius

a lvarius
(syn. Bufo
 a lvarius ). Onder de hippies en
aanverwanten is deze pad ( en andere dingen, zoals paddenstoelen – pado's in het
jargon) al langer gekend voor zijn hallucinogene eigenschappen.
De Coloradopad scheidt ter bescherming een melkachtige vloeistofaf, die
naast verschillende cardio-actieve stoffen zoals bufagins ook bufotenine en
een  psychedelische  stof gekend  als  5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine
(kortweg 5-MeO-DMT) b evat.
Deze laatste stofwordt o .a. ook gevonden in de bladeren van Diplopterys

caen

.
Deze
planten, voorbrerana Psychotria viridis
komend  in  het  Amazonegebied,  zijn  al
eeuwen lang gekend bij de inheemse indianen.
Ze  gebruiken  die  om  er  een  hallucinogene
drank van te maken, de zogenaamde ayahuasca.
Deze thee wordt gemaakt van twee planten. Het basisingrediënt is de liaan van de Banisteriopsis caapi . Deze wordt dan
aangevuld met de bladeren van de Diplopterys cabrerana ofPsychotria v iridis . D e liaan zorgt ervoor dat de DMT niet wordt afgebroken in de
——— 28 ———
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maag. De liaan bevat namelijk
MAO-remmers  (harmine,  harmaline en tetrahydroharmine).
In  onze maag  en lever zitten
MAO-enzymen  (monoaminooxidase-enzymen)  die  de
DMT  afbreken,  zodat  deze
stofde hersenen niet kan bereiken.  Door  toevoeging  van
de liaan (dus MOA-remmers)
wordt de afbraak van DMT tegengegaan en kan de DMT de bovenkamer bereiken en zodoende geestverruimende effecten teweegbrengen.
In de juiste dosis veroorzaakt de thee een sterke roes met visuele waanbeelden. Gebruikers ervaren soms religieuze, vreemde effecten tot zelfs contacten
met vreemde wezens.
Net door deze symptomen geloven sommige Israëlische wetenschappers dat
Mozes en zijn aanhangers onder de drugs zaten, toen ze aan hun legendarische  reis  doorheen  de  Sinaï-woestijn  begonnen.  Volgens  professor  Benny
Shannon, een Israëlische professor cognitieve filosofie verbonden aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem,  kan  dit het visioen verklaren waarin
Mozes de Tien Geboden van God ontving. Deze theorie kan tevens ook de
brandende  struik verklaren.  De  brandende  struik was  niet  echt,  maar  gebeurde figuurlijk in het brein.
De ontmoetingen, die Mozes met God had, gingen meestal gepaard met donder, bliksem en trompetgeschal. Mensen onder invloed van psychedelische
middelen ervaren iets gelijkaardigs.
Volgens  Shannon  zijn  de  ingrediënten  die  nodig  zijn  om  ayahuasca  te
brouwen inheems op het Sinaï-schiereiland, net zoals ze inheems zijn in het
Amazonegebied. Vandaar dat Shannon ervan overtuigd is dat Mozes en zijn
volgelingen onder invloed waren.
Om terug te keren naar de pad. De onderzoekers hebben 42 deelnemers in een
natuurlijke omgeving de damp van gedroogde paddenmelk laten inhaleren.
De dag na het inhaleren werd een eerste reeks psychiatrische testen uitge——— 29 ———
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voerd. D aaruit bleek dat de gemiddelde graad van depressie met 18 % was gezakt. Angstgevoelens waren met 39 % gedaald en stress met 27 %.
De volgende reeks testen werd een maand na de inhalering gedaan. Daaruit
bleek dat depressie zo'n 68 % onder het gemiddelde lag en angst en stress
waren respectievelijk met 56 en 48 % gedaald.
Allemaal hoopgevend. Verdere uitgebreide studies moet nu nog worden uitgevoerd om te zien of5-MeO-DMT daadwerkelijk heel heilzaam is.
De onderzoekers waren niet zo happig om hun b evindingen openbaar te maken,  omdat ze vrezen  dat  de  Coloradopad  door buitensporige melking  en
door de zwarte markt in zijn voortbestaan zou bedreigd worden. In de staat
California staat de Coloradopad genoteerd als “met uitsterven b edreigd”. In
Nieuw-Mexico staat de p ad gecatalogeerd als bedreigd.
Gelukkig kan men 5-MeO-DMT vrij gemakkelijk synthetisch aanmaken.
Br onnen:
Uthaug, M. V., Lancel otta, R., van Oorsou w, K., Kuypers, K. P. C., Mason,
N., Rak, J., ... Ra maekers, J. G. 201 9. A si ngl e i n hal ati on of va por fr o m dri ed

t oa d secr eti on c ontai ni ng 5- met h oxy- N, N- di met hyl tr ypta mi n e ( 5- Me O- D MT) i n a
nat ur al i sti c setti ng i s r el ated t o s ustai n ed en ha nce ment of sati sfacti on wi t h l i fe,
mi n dful n ess-r el ated ca paci ti es, a n d a decr e ment of psyc h opat h ol ogi cal
sy mpt o ms. Psyc h op har mac ol ogy.
htt ps: // d oi . or g/1 0. 1 007/s0021 3- 01 9- 05236- w

Onl i n e ( Nederl a n d) ku n j e bl i j kbaar ge makkel i j k de pr od ucten
o m aya h uasca-t h ee te maken
kopen. Let op de na men.
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Margie v. d. Heijden, Ons Natuurgenot Gouda

Bijna  iedereen  kent  wel  de  Thayeria  boehlkei  of hockeystick  zoals  hij
genoemd wordt en heeft ze wellicht wel in het aquarium (gehad). Het is ook
een prachtige vis om in een grote school in j e aquarium rond te zien zwemmen. En omdat dit visje ook van Peru komt (net als de Nannostomus rubrocaudatus verderop in dit blad, leek het me wel een goed idee om ze samen
in hetzelfde nummer een plaatsje te geven.
De Thayeria

boehlkei komt ook bijna in hetzelfde gebied voor. Hij is namelijk
ook te vinden in de rivier de Marañón. Dit is een van de b elangrijkste, zo niet
de belangrijkste rivier die mede de bovenloop van de Amazone vormt.
Zoals waarschijnlijk wel bekend, behoort deze vis tot de familie karperzalmen.
Het zijn zilverkleurige vissen met een duidelijk opzichtige zwarte baan over de
zijkant van het lichaam die doorloopt tot aan het eind van de onderste staartvin. Aan deze zwarte streep heeft de vis zijn naam te danken, daar deze iets
weg heeft van een hockeystick.
——— 31 ———
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Het geslachtsonderscheid is niet erg groot. D e vrouwtjes hebben een iets dikkere buik en zijn iets groter dan de mannetjes, die zo'n 6 cm. lang worden.
Over de gewenste maat van een aquarium wordt nogal verschillend gedacht.
De een zegt dat een 60 cm b ak voldoende is, terwijl anderen weer stellen dat
het aquarium minimaal  1 meter lang moet zijn omdat ze voldoende open
ruimte moeten hebben om te zwemmen.
Wat  wel  algemeen  aangenomen  wordt,  is  dat  het  aquarium  het  best  kan
worden ingericht met een ietwat donkere b odem en goed voorzien wordt met
drijfplanten. O ok randbeplanting is gewenst.
Omdat hockeysticks goede springers zijn, wordt een dekruit aanbevolen.
De waterwaarden dienen als volgt te zijn: temperatuur: 22-27  ˚ C, pH tussen
de 6 ,5 – 7 en een GH: 8- 12. Hockeysticks kunnen slecht tegen vervuild water,
dus regelmatig verversen is nodig.
Deze vissen eten bijna alle soorten voer, maar j e maakt ze blij met levend
voer, zoals rode muggenlarven, artemia ofwatervlooien.
Het zijn zeer vriendelijke visjes, maar kunnen agressiefhandelen ten opzichte
van kleinere vissen dus plaats ze niet samen met andere kleinere zalmsoorten
maar ook niet met grote agressieve vissen.
Ze leven in grote scholen, dus houd ze in een groep van minimaal 10 stuks of
meer. Omdat ze keurig bij elkaar blijven is dit een prachtig gezicht.
Hockeysticks hebben een typische manier van zwemmen, ze zwemmen een
beetje scheef, namelijk met hun kop iets hoger dan hun staart, wat een onderscheidende uitstraling geeft. Je zult ze voornamelijk in de middelste en bovenste waterlaag zien zwemmen.
Omdat de hockeystick een rustige scholenvis is, wordt die vaak gehouden in
een gezelschapsaquarium en omdat hij niet moeilijk is, is het een zeer geschikte vis voor de beginner.
Thayeria boehlkei  stellen  geen  hoge  eisen  aan  de  watersamenstelling.  Hij

wordt massaal gekweekt en is daarom qua waterwaardes wel wat gewend. In
de natuur hebben vissen te maken met schommelende temperaturen. Maar
een lange tijd de vissen op de minimum ofmaxium temperatuur houden is
niet altijd gewenst en kan de gemiddelde levensduur van de dieren bekorten.
——— 32 ———
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Qua voer zijn Thayeria boehlkei ook niet moeilijk, ze eten het liefst levend
voer, maar ook droog en diepvries voer voldoet aan de eisen. Ze eten ook
plantaardig voedsel. Zorg wel voor een goede afwisseling.
Voor het kweken van deze soort zijn grote aquaria nodig met 30 tot 40 liter
zacht water. D e optimale temperatuur bij het kweken is 2 6 ˚ C. Als de vrouwtjes klaar zijn om te p aren, hebben ze een dikke buik van de vele eieren die ze
dragen. Als ‘s avonds het licht is gedimd gaan ze paaien wat er bijna als een
gevecht uitziet. Het is een vruchtbaar visje, dat per paring tot wel 1000 eieren
kan produceren. De eieren worden afgezet tussen fijnbladige planten en gezien de hoeveelheid eieren, zijn er redelijk wat planten nodig.
Dan is het tijd om de ouders uit de kweekbak te verwijderen, want hun eigen
eitjes worden als voedsel gezien. Na het afzetten en het uitvangen van de ouders moet ook een deel van het water worden ververst. D e mannetjes produceren zoveel sperma dat dit het water vervuilt.
De kleine eitjes komen al binnen een dag uit. D e j ongen zijn dan zo klein dat
ze moeilijk te zien zijn. Ze dienen dan uitsluitend gevoerd te worden met micro-aaltjes en infusiediertjes.
De pH-waarde van het water moet b oven de 7 zijn tijdens de ontwikkeling van
de embryo's en nadat de eieren zijn uitgekomen. Aan de zwemmende j onge
vissen dient uitsluitend levend voer in poedervorm gegeven te worden. De
jongen groeien snel, na ongeveer vier weken zijn ze al 10- 12 mm lang.
In een m ooie g rote g roep z ijn z e een aanwinst voor elke g ezelschapsbak.

——— 33 ———
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Vragen staat vrij
Uitnodiging algemene bijeenkomst, vrijdag 28 februari

Geert Vandromme, Aquatropica
Eenmaal per j aar zijn onze leden baas en kunnen ze al hun
vragen afvuren op een p anel van deskundigen die binnen het
bestuur de werkgroepen leiden. Het panel zal proberen alle
problemen  en  vragen  in  verband  met  het  verantwoord
houden van een mooi aquarium, vijver ofterrarium voor
jou op te lossen.
Niet alleen vragen over water, verlichting, verwarming enz. kunnen aan
bod komen, maar ook vragen over het aankopen van planten, vissen of
dieren kunnen besproken worden.
Misschien kan het bestuur niet alles oplossen, maar er zijn misschien
leden aanwezig die wel het een en het andere kunnen bijdragen tot het
oplossen van dat ene probleem waar j e al j aren mee zit en die niet opgelost geraakt.
Iedereen is er van harte welkom, niet-leden zijn zeker ook welkom. D e
moeilijke vragen zou het panel, indien mogelijk, op voorhand willen
bestuderen om een correct antwoord te kunnen geven. Mail daarom
jouw vragen op voorhand door naar redactie@aquatropica.be
Wanneer: vrijdag 28 februari 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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