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Woordje van ...

Gerrit Plovie, contactpersoonzee- & zoetwater
Wie had dat nu gedacht? We zitten ons thuis te verschuilen voor
een vreselijk virus, Covid- 19. Het is onwezenlijk, deze onzichtbare vijand brengt ons meer en meer in paniek, we zijn in lockdown. D e beelden die we zien uit China en Italië zijn schrikwekkend.  Mensen  die  geen  afscheid  kunnen  nemen  van  hun
dierbare uit angst voor besmetting en het verderzetten van
de epidemie, pandemie ofhoe moeten we het noemen,
ronduit dramatisch.
Van waar  komt  dat beestje plots  opduiken? Van  China waar het  allemaal
begon in de provincie Hubei november 2019.

Een populaire complottheorie is dat het nieuwe coronavirus, Covid- 19, een
menselijke oorsprong zou hebben. Die wilde theorie kan dankzij het onderzoek van Amerikaanse wetenschappers van tafel geveegd worden. D e onderzoekers van het  Scripps Research Institute (Californië) hebben tijdens een
grondige analyse van het nieuwe virus geen enkele aanwijzing gevonden die
impliceert dat het in een laboratorium gefabriceerd werd. Door de beschikbare data van de ons bekende stammen van het coronavirus te bestuderen,
kunnen we nu met zekerheid zeggen dat het nieuwe coronavirus door natuurlijke processen is ontstaan, b eklemtoont de hoofdonderzoeker.
Ofzoekt de natuur een middel om de aarde weer in evenwicht te brengen?
Met de klimaatsverandering, door toedoen van de mens, smelt de Siberische
permafrost in hoog tempo.  Onbekende virussen  ontwaken uit  een  eeuwen
oude slaap om te muteren en de mens te infecteren. Zo zal de mens misschien
inzien waar hij mee bezig is en zijn gedrag aanpassen.
Berichten laten nu al zien dat de luchtkwaliteit al heel wat b eter is door het
wegvallen van industriële activiteiten, verkeer en luchtverkeer.
Een nieuw model om de aarde en het leven te beheren dringt zich op.
——— 2 ———
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Janvan der Heijden, Ons Natuurgenot (NL)
De naam Nannocharax is afgeleid van het latijnse ‘nannus' wat klein betekent
en uit het Grieks, ‘charax', dit staat voor ‘een vis zonder identificatie'.* Het
woord fasciatus betekent ‘gestreept'. Dus vrij vertaald, zouden wij kunnen zeggen: een klein visje met streepjes, zonder identificatie.
Deze, voor mij onbekende vis, hebben we gezien bij een van onze sponsors.
Een leuke visje, wat niet uitblinkt in uitzonderlijke kleuren.

, ook wel Afrikaanse pijltetra is een eerder onbekende
Nannocharax fasciatus


karperzalm uit West-Afrika, voor het eerst b eschreven door de Duitse ichtyoloog Albert Gunther in  1867. Hij valt erg op door zijn gedrag, namelijk het
met schokjes over het zand ‘lopen'.
Verspreiding en beschikbaarheid

wordt gevonden in een groot gebied van West-Afrika:
Nannocharax fasciatus


van S enegal, Niger en Tsjaad in het noorden tot aan Kameroen in het zuiden,
alle landen aan de Golfvan Guinea.
——— 3 ———
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Hoewel Nannocharax

fasciatus wijdverbreid is en er veel voorkomt, is hij bij
de aquariumhouders nog een zeldzaamheid. Zo nu en dan komt hij mee met
bestellingen van West-Afrikaanse importeurs.
Omdat ze geen uitgesproken kleuren hebben en niet erg groot zijn, vallen de
prijzen meestal mee.
Beschrijving

is een typische zalmachtige met een torpedovormig liNannocharax fasciatus


chaam. Een brede zwarte streep loopt over de volle lengte vanafde punt van
de neus tot aan de staartwortel. D e rug is olijfkleurig en de buik crème-achtig.
Een aantal zwak donker gekleurde b anden lopen verticaal over het lichaam.
De  schubben zijn  duidelijk zichtbaar en groot. De  ogen zijn groot  en een
vetvin is ook aanwezig. Alle vinnen behalve de kieuwvinnen hebben  1 of2
donkere banden.
Het geslachtsonderscheid is niet b ekend.
Nannocharax fasciatus gebruikt zijn harde buik- en anaalvinnen om mee op
de b odem te rusten, en b eweegt zich voort met komische schokjes. Zwemmen
doet hij met zijn kop schuin naar b oven gericht.
In tegenstelling tot de meeste zalmachtigen is Nannocharax f asciatus geen
scholenvis, sterker nog als de groep te groot is in het aquarium, zullen de grotere dieren de kleinere verdringen. Dit kan gedeeltelijk opgevangen worden
door niet teveel dieren te houden en voor voldoende schuilplaatsen te zorgen.
Het zijn geen schuwe dieren en zullen snel aan hun nieuwe omgeving wennen.
Er komt een overeenkomstige genus van karperzalmen voor in Zuid-Amerika:
Characidium  (Cha).
racidium fasciatum

Een  prachtig  voorbeeld  van  evenwijdige  evolutie,  deze
vis  lijkt  hetzelfde,
maar  hun  verwantschap ligt ver uiteen.
Characi di u m fasci atu m

——— 4 ———

Jaargang 35/04 (04/20) 

Aquatropica

Zoetwater

Nannocharax f asciatus , houdt van goed zuurstofrijk water, temperatuur 23 –

27  ˚ C, pH 6 - 7,5 en een hardheid tussen de 2 en 10  ˚ dH.

Het aquarium moet ingericht worden met ruime open plaatsen, zandbodem,
maar ook met voldoende schuilgelegenheid. Als voedsel nemen zij graag levend voer, muggenlarven, watervlooien, etc.
Er zijn geen kweekresultaten bekend.
is een interessant en leuk klein visje, goed te houden in
Nannocharaxfasciatus

een aquarium met vreedzame vissen.

Jammer dat deze soort niet zo vaak te zien is en het is een uitdaging om deze
vissen tot voortplanting te krijgen.
NVDR Aquatr opi ca

Het Griekse woord' charax' betekent zoiets als' palisade, paal werk' of' punti ge stokken'.
Dit refereert naar de dicht opeengepakte tanden.

——— 5 ———
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Origineel artikel: https://exotic- aquariums. com/
Met dankovergenomen uit Aquariana

De gele pincetvis ofForcipiger flavissimus
b ehoort tot de familie Chaetodon
tidae. Deze familie b estaat uit  120 soorten in  10 geslachten * en omvat alle
koraalvlinders, wimpelvissen en pincetvissen. D e leefomgeving van deze soort
loopt van de Rode Zee door de Indo-Pacific en in het oosten naar Hawaï. Ze
komen niet veelvuldig voor op Hawaï maar een grote populatie is te vinden op
het eiland Maui.
De naam zelf, pincetvis, impliceert een vis met unieke proporties. En dat is
ook het geval. Vanafde punt van zijn lange snuit tot de basis van zijn staartvin, heeft het lichaam en vinstructuur van deze vis de globale vorm van een
driehoek. Hun rugvin is opgedeeld in een paar veerachtige vinstralen die erg
——— 6 ———
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op een hanenkam lijken. Deze vis is heldergeel met een witte driehoek van
zijn snuit naar de onderkant van zijn kop en met een zilveren driehoek vanaf
zijn ogen naar de bovenkant van zijn kop. Ze hebben een witte vlek direct
onder de borstvinnen. Het kleurenpalet wordt verder afgemaakt met zwarte
accenten. Ze hebben zwarte markeringen rond hun ogen en juist na de zilveren driehoek en verder hebben ze ook een zwart vals oog op de top van hun
aarsvin. Hun staartvin is meestal transparant.
Deze vissen hebben een middelmatige moeilijkheidsgraad bij het verzorgen.
De gele pincetvis is een uitstekende keus voor de beginnende tot gemiddeld
ervaren  aquariaan.  Deze  exotische  schoonheden  zijn  al  lang  een  favoriet
onder de zeewateraquarianen. Je kunt ze prima mixen met andere vredelievende vissen.
In de natuur worden ze meestal gevonden in paren. Gele pincetvissen kunnen
hun territorium in de beslotenheid van een aquarium fel verdedigen. Deze
soort is niet geschikt voor een rifaquarium. Ze kunnen uitgroeien tot een volwassen lengte van zo'n 22 centimeter. Er wordt aangeraden ze te houden in
een aquarium van minimaal 300/350 liter. Je moet ze ook voorzien van voldoende schuilplaatsen evenals open water om in te zwemmen. Deze vissen
hebben de grappige gewoonte om bij het wateroppervlak ondersteboven te
zwemmen als ze zich in hun omgeving op hun gemak voelen.
Dit is een carnivore foeragerende soort. In de natuur gebruiken ze hun lange
snuit om in de kieren en spleten van rotsen en koraalformaties te poeren op zoek
naar kleine ongewervelden. Hun dieet bestaat grotendeels uit kokerwormen.
In een aquariumomgeving kun j e ze het best voorzien van een overvloed aan
levend steen om als snack te dienen tussen de maaltijden door. Ze staan er
om bekend dat ze knabbelen aan koraal en zee-egels bij afwezigheid van voldoende geschikt voer.
Een goed doorvoede Forcipiger

laat ze doorgaans wel met rust.
flavissimus

Deze soort kan als hij net in een aquarium is uitgezet wat terughoudend zijn
bij het beginnen met eten. Als dit het geval is probeer ze dan te verleiden met
levende mysis ofartemia. Ook tubifex en rode muggenlarven kunnen ze soms
aanzetten om te gaan eten.
——— 7 ———
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Een goede truc om ze aan het niet-levend voer te krijgen is door dit vast te
klemmen in kieren en spleten tussen de rotsen waartussen ze foerageren. Als
ze  eenmaal zijn gewend  aan het leven in gevangenschap nemen ze verder
meestal zonder al te veel problemen voedsel wat geschikt is voor carnivore
vissen. Om ze op gewicht, gezond en actiefte blijven kun j e ze het b este twee
tot drie keer per dag voeren.
NVDR Aquatr opi ca

Tegen woor di g bestaat de fa mi l i e Chaet od onti dae ui t 1 2 gesl ac ht en en 1 35
s oorten en er wor den r egel mati g n og ni eu we s oort en ont dekt. Di t j aar bi j v. wer d
Roa haraguchi ae Uej o, Sen ou & Mot o mur a 2020 besc hr even.

On der waterfot o va n Roa haraguchi ae
gen o men op 67 m di epte, Sur uga Bay,
Shi z u oka (fot o A. Mi s hi ku) 
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https://www. flowgrow. de/
Vertaling+ aanpassingen
Jean- PierreLegiest: AquarianenGent
1)

Echinodorus uruguayensis  is een
uiterst  variabele  soort  met  vele
vormen, die vele j aren in de hobby
is  gekweekt  en  dit  onder  een
aantal synoniemen en handelsnamen, zoals bijvoorbeeld E. africa h oremanii , E.
 veronikae of
nus , E.
.
E. viridis
Deze plant is dikwijls verkrijgbaar
in de handel.
De verschillende vormen van het
Uruguay-zwaard verschillen voornamelijk in bladlengte, breedte en
kleur.  Tinten  variëren  van  medium tot grasgroen over donkerrood tot zelfs zwartachtig. D e bladeren van de
grootste variëteiten worden meer dan een meter lang.

De vormen van E. uruguayensis spelen
een b elangrijke rol bij het verwezenlijken
van  Echinodorus -hybriden.  Al  deze
vormen hebben één ding gemeen: langwerpige  lancetvormige,  enigszins
transparante, flexibele, maar relatiefrobuuste  ondergedompelde  bladeren  met
een stompe punt. Het blad wordt smaller
in de bladsteel.
Echi nodorus uruguayensis var. Tri c ol or

——— 9 ———
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De niet-versterkte bloemstengels staan rechtop ofkruipen. De lange, dunne
wortelstok groeit in het substraat oflangs het oppervlak en wordt vaak vertakt. Met wortelstokgroei verandert de bladrozet zijn positie op het substraat.
De planten in mijn aquarium
zijn de groene variëteiten. Als we ze vergelijken
2)
met bijv. E. b leherae  , stellen we vast dat de U. u ruguyaensis minder bladeren
in het rozet produceren. Sommige aquarianen vinden deze plant dan ook niet
ideaal om als solitair te gebruiken.
E. uruguayensis is afkomstig uit het zuidoosten van Zuid-Amerika en wordt

het meest aangetroffen in relatiefkoele rivieren en beekjes met een  sterke
stroming en zuur water.
In de natuur groeit E.
 uruguayensis meestal onder water en vormt vaak grote
populaties die de grond b edekken met een netwerk van wortelstokken. Soms
produceert de plant langstelige drijvende bladeren met een ovaal ofomgekeerd blad.

Aquari us uruguayensis i n de Bota ni sc h er Gart en der Uni versi tät Hei del ber g.

De t ui n o mvat meer da n 1 4. 000 pl a nt2 ens oorten waar bi j de pl a ntenkassen een
gr oot deel er va n h er ber gen ( 4. 000 m i n t otaal ).

——— 10 ———
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In het aquarium groeit E.
 uruguayensis ook zonder bladeren boven de waterlijn.  Indien  het  een  open  aquarium betreft,  kan je  zowel  de  submerse  als
emerse vorm bekomen, met bloemen.
Deze prachtige plant vereist gemiddeld licht en een voedingsstofrijk substraat
voor snelle en robuuste groei. Licht zuur water, b emesting met C O 2 en temperaturen tussen 18 en 24  ˚ C hebben ook positieve effecten op de groei.
Waterhardheid lijkt voor deze soort min ofmeer irrelevant.
De verzonken rozetten blijven aanzienlijk lager dan die van de ondergedompelde vorm. De vorming van bloemstengels kan worden bevorderd door de
dagelijkse verlichtingsperiode voor de emers en de ondergedompelde vorm
geleidelijk te verkorten. Ik gebruik een led-armatuur als verlichting waarbij
zonsopgang- en ondergang worden gesimuleerd.
De plant staat op zand met daaronder een voedingsbodem van een gekend
merk. C O 2-bemesting gebruik ik niet omdat door het gebruik van regenwater
(50% regenwater en 50% stadswater) met lage koolstofhardheid, het CO 2-gehalte van zichzelfal laag is.
E. uruguayensis kan, ten minste tijdens het warme seizoen, buiten worden ge-

houden. Maar het hele j aar doorkweken in een tuinvijver is met succes uitgevoerd  in  Midden-Europa,  bijvoorbeeld  in  de  plantenkwekerij  van  Julius
Hoechstetter (Trostberg, B eieren), waar de planten die buiten overwinterden
rijk bloeien in de lente en zomer.

Adventiefplanten op de bloemstelen en zijscheuten op de wortelstok zijn de
belangrijkste  manieren  waarop  deze  plant  zich  voortplant.  De  plantjes
kunnen van de wortelstok worden afgesneden met een scheermesje ofiets
vergelijkbaars. Na herbeplanting ontwikkelen ze zich binnen enkele maanden
tot robuuste planten, gezien de gunstige omstandigheden.
Voor het vermeerderen van de planten bekwam ik de beste resultaten met de
adventiefplantjes op de bloemstengel. De afgesneden adventiefplantjes zette
ik in een b okaaltje met regenwater en wachtte tot er zich worteltjes vormden.
Vervolgens plantte ik ze in het aquarium.
——— 1 1 ———
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De adventiefplantjes hebben aanvankelijk emerse bladeren, eenmaal onder water
vormen er zich submerse bladeren, die zijn smaller en donkerder van kleur dan de
eerste. Ze dienen wel enkele maanden in het aquarium te staan vooraleer ze doorgroeien naar de wateroppervlakte, tenminste dat is mijn ervaring.
Vele vormen van E.
 uruguayensis worden te groot voor het gemiddelde aquarium, maar bakken met een volume van 300 liter en meer zijn zeer geschikt
om deze prachtige plant te kweken.
Het is een geweldige solitaire plant en/ofhoofdplant en ze contrasteert heel
goed met rode planten en plantenbosjes.
NVDR Aquatr opi ca
1 ) Vol gens Worl d Ch eckl i st of Sel ected Pl a nt Fa mi l i es ( kort weg WCSP) i s de j ui ste
naa m voor deze pl a nt Aquari us uruguayensis.
E en aa ntal Echi nodorus- s oort en wer den d oor Chri st en h usz, Fay & Byng ( 201 8)
over gepl aatst naar een ni eu w gesl ac ht “ Aquari us”.
Het ni eu we gesl ac ht h ui svest meerj ari ge water pl a nt en, di e on der water of deel s
boven water gr oei en. Ver gel i j kbaar met Ec hi n od or us, maar ni et j aarl i j ks en z on der
gevl eu gel de ri bben op de za den.
Het gesl ac ht Aquari us o mvat 26 s oorten:

Aquari us bracteatus ( Mi c h el i ) Chri sten h. & Byng, Gl obal Fl . 4: 51 ( 201 8).

Syn. Echi nodorus bracteatus
Aquari us cordifoli us ( L. ) Chri st en h. & Byng, Gl obal Fl . 4: 51 ( 201 8).
Syn. Echi nodorus cordifoli us
Aquari us cyli ndricus ( Rataj) Chri st en h. & Byn g, Gl obal Fl . 4: 51 ( 201 8).
Syn. Echi nodorus cyli ndricus
Aquari us decu mbens ( Kassel m. ) Chri sten h. & Byng, Gl obal Fl . 4: 51 ( 201 8).
Syn. Echi nodorus decu mbens
Aquari us densi nervis ( So mogyi ) Chri st en h. & Byn g, Gl obal Fl . 4: 51 ( 201 8).
Syn. Echi nodorus densi nervis
Aquari us e mersus ( Leht on en) Chri sten h. & Byng, Gl obal Fl . 4: 53 ( 201 8).
Syn. Echi nodorus e mersus
Aquari us flori bundus ( Seu b. ) Chri sten h. & Byng, Gl obal Fl . 4: 53 ( 201 8).
Syn. Echi nodorus fl ori bundus
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Aquari us glaucus ( Rataj) Chri st en h. & Byng, Gl obal Fl . 4: 53 ( 201 8).
Syn. Echi nodorus gl aucus
Aquari us grandiflorus ( Cha m. & Schl tdl . ) Chri sten h. & Byng, Gl obal Fl . 4: 53 ( 201 8).
Syn. Echi nodorus grandifl orus
Aquari us grisebachii ( S mal l ) Chri sten h. & Byng, Gl obal Fl . 4: 53 ( 201 8).
Syn. Echi nodorus grisebachii
Aquari us horizontalis ( Rataj) Chri sten h. & Byng, Gl obal Fl . 4: 53 ( 201 8).
Syn. Echi nodorus horizontalis
Aquari us i npai ( Rataj) Chri st en h. & Byng, Gl obal Fl . 4: 53 ( 201 8).
Syn. Echi nodorus i npai
Aquari us lanceolatus ( Rataj) Chri st en h. & Byng, Gl obal Fl . 4: 53 ( 201 8).
Syn. Echi nodorus l anceol atus
Aquari us longi petalus ( Mi c h el i ) Chri sten h. & Byng, Gl obal Fl . 4: 53 ( 201 8).
Syn. Echi nodorus l ongi petal us
Aquari us longiscapus ( Ar ec hav. ) Chri st en h. & Byn g, Gl obal Fl . 4: 53 ( 201 8).
Syn. Echi nodorus l ongiscapus
Aquari us macrophyllus ( Ku nt h) Chri sten h. & Byng, Gl obal Fl . 4: 53 ( 201 8).
Syn. Echi nodorus macrophyll u m
Aquari us major ( Mi c h el i ) Chri st en h. & Byng, Gl obal Fl . 4: 53 ( 201 8).
Syn. Echi nodorus martii var. major
Aquari us palifoli us ( Nees & Mart. ) Chri st en h. & Byn g, Gl obal Fl . 4: 53 ( 201 8).
Syn. Echi nodorus palifoli a
Aquari us paniculatus ( Mi c h el i ) Chri sten h. & Byng, Gl obal Fl . 4: 53 ( 201 8).
Syn. Echi nodorus panicul atus
Aquari us pubescens ( Mart. ex Sc h ul t. f. ) Chri st en h. & Byn g, Gl obal Fl . 4: 53 ( 201 8).
Syn. Echi nodorus pubescens
Aquari us reptilis ( Leht on en) Chri st en h. & Byng, Gl obal Fl . 4: 53 ( 201 8).
Syn. Echi nodorus reptilis
Aquari us scaber ( Rataj) Chri sten h. & Byng, Gl obal Fl . 4: 53 ( 201 8).
Syn. Echi nodorus scaber
Aquari us subulatus ( Mart. ex Sc h ul t. f. ) Chri st en h. & Byng, Gl obal Fl . 4: 53 ( 201 8).
Syn. Echi nodorus subal atu m
Aquari us trialatus ( Fassett) Chri sten h. & Byng, Gl obal Fl . 4: 53 ( 201 8).
Syn. Echi nodorus tri al atus
Aquari us tunicatus ( S mal l ) Chri sten h. & Byng, Gl obal Fl . 4: 53 ( 201 8).
Syn. Echi nodorus tunicatus
Aquari us uruguayensis ( Ar ec h av. ) Chri sten h. & Byng, Gl obal Fl . 4: 53 ( 201 8).
Syn. Echi nodorus uruguayensis

——— 13 ———
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2) Echi
 nodorus bleherae i s een syn. va n Aquari us grisebachii

Br onnen redacti e Aquatr opi ca:
WCSP ( 2020). ' Worl d Ch eckl i st of Sel ect ed Pl a nt Fa mi l i es. Faci l i tat ed by t h e Royal

Bota ni c Gar dens, Ke w. P u bl i s h ed on t h e I nter n et; htt p: // wcs p. sci ence. ke w. or g/
Retri eved 27 Mar c h 2020.'
Chri stenhusz, M.J. M., F ay, M. F. & Byng, J. W. ( eds. ). 201 8. Th e Gl obal Fl or a: A
pr acti cal fl or a t o vasc ul ar pl a nt s peci es of t h e worl d. Speci al E di ti on, GL OVAP
No mencl at ur e Part 1 , Vol . 4: 1 - 1 55.

Boven:  Aquari us cordifoli us
( syn.  Echi nodorus cordifoli us ss p.  fl uitans,
E.  cordifoli us, E.  fl uitans)
Li nks:  Aquari us major
syn.  Echi nodorus martii var.  major

——— 14 ———
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http://www. hobbykwekers. nl
Hydrocleys nymphoides, ook wel “Zuid-Amerikaanse waterlelie” genoemd, is

nog n iet zo bekend in de aquariumwereld. Toch zie j e h em s teeds vaker verschijnen in aquaria dankzij gulle m ede-hobbyisten. De p lant m aakt n amelijk
gemakkelijk u itlopers aan a ls je
 g eluk h ebt.

Herkomst

Zoals de naam al doet vermoeden komt deze soort uit Zuid-Amerika.
Lengte

De plant past zich aan de hoogte van het aquarium aan.
Ik heb in mijn b ak van 6 0 cm hoog planten welke een lengte hebben van maximaal 70 cm, terwijl in mijn andere bak die 50 cm hoog is de planten maximaal zo'n 60 cm lang worden.
Verzorging

Licht en kleibolletjes zijn heel belangrijk voor de Hydrocleys

nymphoides . Je
mag best een stuk of4 bolletjes om de
wortels heen doen en hem vol in het
licht  zetten.  Bij lichtgebrek maakt  de
plant  geen  drijfbladeren  meer  aan,
maar onderwaterbladeren.
De temperatuur moet tussen de 23 en
29 graden liggen. Als het water koeler
is, kun j e ook bloemen verwachten. D e
pH kan variëren van 5,5 tot 7 de GH
——— 15 ———
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liefst  niet  te  hoog,  maximaal  6  ongeveer. Mijn ervaring is dat deze plant
het beter doet bij een pH van 6 en
een GH van 4 dan bij neutrale waterwaarden.
Zorg ervoor dat j e niet te veel oppervlaktebladeren van andere planten hebt zoals bijvoorbeeld Vallisneria. Ook drijfplanten zitten alleen maar in de weg.
Bij ruimtegebrek aan het oppervlak kunnen de bladeren misvormen, ofhet blad gaat open onder water. Gevolg is dan dat deze
vrij snel wegrot.
Om de zoveel tijd sterven er één ofmeerdere bladeren af, deze
worden gewoon weer vervangen door nieuwe.
Standplaats

In principe maakt het niet uit waar j e deze plant plaatst. Ondanks zijn lengte
plaats j e hem het liefst in het midden. Achterin zal de plant niet zo gauw opvallen, terwijl het toch een prachtige blikvanger is.
Vermeerdering

De vermeerdering vindt plaats door lange uitlopers waaruit een nieuwe plant
groeit. Een uitloper kan wel
20 tot  30 cm lang worden.
In de Engelstalige literatuur
wordt deze plant ook wel als
“water poppy” b eschreven.
Bekijk de foto van de bloem
maar  even:  enige  gelijkenis
met de klaproos is er wel bij
deze bovenwatervorm.

——— 16 ———
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J. Vente, bewerking R. Hoofs
Bron: Minor, Maastricht
Zwart is een kleur die bij vissen in de vrije n atuur slechts sporadisch in grote
mate voorkomt. M
 eestal beperkt h et zwart zich tot s trepen en vlekken ofkomt
het i n d e v orm v an z wartgrijze t inten1 ) v oor. Tot d e u itzonderingen b ehoren o nder
andere2) de bekende  Labeo bicolor (met rode s taart),  Morulius chrysophekadion  (volledig zwarte  labeo) en de veel minder  bekende  Apteronotus  albifrons (zwarte m esvis).
Voor zover er in onze aquaria geheel ofbijna geheel zwarte vissen voorkomen
betreft h et m eestal de zwarte kweekvormen van bepaalde vissoorten, zoals b ijvoorbeeld de zwarte m aanvis, de zwarte zwaarddrager, de zwarte p laty en de
black m olly.

Wat deze laatstgenoemde v is betreft bestaat er echter nogal w
 at spraakverwarring,
want onder de naam black molly worden de zwarte kweekvormen van drie verschillende, hoewel nauwverwante, levendbarende tandkarpers verkocht.
Black molly nr. 1

Het  kweekproduct  van  de  zeilvinkarper Poecilia latipinna  is  de  eerste  en
oudste black molly. In het b egin van de j aren twintig werden in Florida, waar
deze soort onder andere voorkomt, een aantal zwart gespikkelde exemplaren
gevangen.  Door  selectieve
kweek  slaagde  Schaumberg
erin  geheel  zwarte  exemplaren te kweken.
Dat het voorkomen in de vrij e
natuur van  melanistische  exemplaren  geen  kwestie  van
puur toeval was bewijzen  de
hierover verschenen artikelen.
——— 17 ———
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Black molly nr.2

Ted Whiting b eschrijft hoe hij in  1926, op zoek naar Poecilia

latipinna in de
moerassen, ten zuiden van de Galoosahatch rivier, een honderdtal zwarte en
bijna zwarte Poecilia

latipinna vond.
Deze vis komt in het zuiden van de Verenigde Staten voor, tot in Yucatan,
Mexico. Ze worden  ongeveer  12  cm groot.  Het  aanpassingsvermogen van
deze soort is zeer groot en men treft ze zowel in zoet- als in brakwater aan.
De originele zwarte vorm van Poecilia

latipinna herkent men aan de langgerekte rugvin, die, als het goed is, een oranje-gele zoom heeft.
Waarschijnlijk door kruising ontstond in de j aren dertig een zwarte vorm van
de hoogvinkarper, Poecilia

velifera . Prachtige diepzwarte exemplaren, die een
rugvin met rode zoom hadden, de zogenaamde middernacht mollies, werden
in de vooroorlogse j aren in ‘The Aquarium' beschreven en afgebeeld. Jammer
genoeg is in latere j aren, door niet selectieve kruisingen, een groot deel van de
oorspronkelijke schoonheid verloren gegaan.

In de j aren vijftig slaagden kwekers uit Singapore erin van Poecilia

latipinna
een lierstaartvorm te ontwikkelen. Toen deze vormen weer werden gekruist
met de zwarte exemplaren was de chaos compleet. Als men al, door selectieve
kweek, bepaalde kleur-ofvin vormen wil ontwikkelen, dan dient men er ten——— 18 ———
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minste voor te zorgen dat deze stammen zo zuiver mogelijk blijven. Laat men
dit na, dan ontstaat er binnen korte tijd een mengelmoes waaruit niemand
meer wijs wordt en het zou dan volgens mij beter zijn dat de kwekers zich tot
de stamvorm b eperken.
 B lack molly nr.3
Het ontstaan van de derde black molly, de zwarte kweekvorm van Poecilia
sphenops , ligt in het duister. D eze vorm schijnt enkele j aren voor het b egin van
de tweede wereldoorlog te zijn ontwikkeld. Een feit is het dat hij niet werd vermeld tot 1947.
Poecilia s phenops , de stamvader  van  deze  derde  en
waarschijnlijk  meest  bekende  black  molly,  wordt
van Mexico tot Columbia
aangetroffen en werd al in
1899  geïmporteerd.  Het
aanpassingsvermogen  van
deze vis is bijna onbegrensd en dit heeft geleid tot het voorkomen van een aantal
lokale vormen, die in grootte en in het aantal vinstralen van de rugvin verschillen.
Men treft ze in z3)oet-, zee- en brakwater aan en in C entraal-Mexico werd zelfs
een ondersoort gevonden die, evenals de blinde grottenvis, in onderaardse
stroompjes en in poeltjes leeft. In Columbia komt een zwartgevlekte ondersoort voor, die vermoedelijk wel eens de stamvorm van black molly nr.3 zou
kunnen zijn.
Verzorging

Black mollies worden soms als vissen voor het onverwarmde kameraquarium
aanbevolen en verkocht. Zeer ten onrechte overigens, want lage temperaturen
beneden de 20 graden C elsius verdragen ze slecht ofhelemaal niet.
Beter is het deze vissen, evenals trouwens de stamvormen, op een temperatuur van ongeveer 26 graden C elsius te houden. Black mollies zijn alleseters.
Om ze in goede conditie te houden is het noodzakelijk om naast levend voer
zoals  Daphnia,  muggenlarven,  Cyclops,  Mysis  en  Tubifex  ook  regelmatig
——— 19 ———
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plantaardig voedsel in de vorm van spinazie, algen en dergelijke te verstrekken. Droogvoer van een goede kwaliteit wordt door de vissen graag gegeten.
Het verdient echter aanbeveling droogvoer ter afwisseling van het gebruikelijke menu te geven en niet als hoofdschotel.
Kweek

Bij de levendbarende tandkarpers waartoe de black mollies behoren, levert de
kweek,  een  enkele  uitzondering  daar  gelaten,  geen  problemen  op.  De  geslachten zijn gemakkelijk te herkennen. De mannetjes hebben een slankere
bouw en een gonopodium; de vrouwtjes zijn groter en breder van b ouw. Voor
de kweek voldoen kleine slanke mannetjes het b este. Zij zijn al in een vroeg
stadium als man herkenbaar. De grotere, vaak ook plompere mannetjes, die
veel later  de uiterlijke kenmerken van hun geslacht vertonen, zijn voor  de
kweek minder geschikt.
Ter vergelijking: ook bij de zwaarddragers treft men zogenaamde ‘vroege' en
‘late'  mannetjes  aan,  die  in  uiterlijk  duidelijk  van  elkaar  verschillen  en
waarvan de eerstgenoemde het b este voor de kweek geschikt zijn.
Goede black molly-mannetjes zijn seksueel zeer actief, dit wil zeggen dat ze nogal
jagen. Daarom is het beter meerdere vrouwtjes bij één mannetje te houden.
De productiviteit verschilt naar gelang de soort. Bij de zwarte kweekvorm van
Poecilia latipinna kunnen volwassen en goed uitgegroeide vrouwtjes zo'n 100
à  150 j ongen per worp ter wereld brengen. Bij de zwarte vorm van Poecilia
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men. Black molly-vrouwtjes kunnen met tussenpozen van 3 5 tot 4 0 dagen een
nest j ongen ter wereld brengen.
Plaatst men een drachtig black molly-vrouwtje kort voor de geboorte van de
jongen in een kweekbak, gevuld met water van een andere samenstelling dan
dat van het aquarium waaruit het vrouwtje afkomstig is, dan komt het soms
tot het verwerpen (het te vroegtijdig werpen) van de j ongen. D eze j ongen zijn
dan meestal niet levensvatbaar en zijn direct bij de geboorte dood ofsterven
binnen enkele uren. B eter is het daarom de kweekbak te vullen met water afkomstig uit het aquarium waarin het vrouwtje voordien, was ondergebracht.
Verloopt het werpen van de j ongen wat moeilijk, dan kan een kleine zouttoevoe——— 20 ———
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ging ( 1 afgestreken theelepel op 1 l water (is dat niet te veel?) verbetering bieden.
Om de j ongen, direct na de geboorte, tegen eventuele kannibalistische neigingen
van de moeder te beschermen, dient de kweekbak van drijfplanten zoals Riccia

,
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orden
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oorzien.
fluitans Salvinia n atans Ceratopteris thalictroides
Hierin kunnen de j ongen zich verschuilen. Vaak komt het voor dat de j ongen
bij de geboorte niet volkomen zwart zijn. Als u over vissen b eschikt die uit een
goede selectie stammen, b ehoeft u zich daarover geen zorgen te maken want
dan zal het merendeel van de j ongen binnen enkele dagen bijkleuren.
Nadat alle j ongen zijn geworpen wordt het vrouwtje uit de kweekbak verwijderd. Het is  aan te bevelen  om het vrouwtje  dan niet  direct in het gezelschapsaquarium terug te plaatsen maar ze in een apart bakje, enkele dagen
rust te gunnen. De j ongen kunnen met kleine daphnia's en cyclops worden
grootgebracht.
Noot van de r edacti e Aquatr opi ca
1 ) De j ui ste wetensc ha p pel i j ke naa m voor de vu urstaartl a beo i s Epalzeorhynchos

bicol or ( S mi t h 1 931 ) syn. La beo bi c ol or.

2) Moruli us chrysophekadi on i s de ver ou der e naa m voor de z warte fr a nj el i p. De
j ui ste wet ensc ha p pel i j ke naa ml ui dt Labeo chrysophekadi on ( Bl eeker 1 849).
3) Het betr eft hi er Poecili a mexicana Stei n dac h n er 1 863. Het ha bi tat va n deze vi s
i s t e vi n den l a ngs de Atl a nti sc h e kust va n Centr aal - Ameri ka, va n de gr ens va n
Texas t ot Pa na ma waar ze voor na mel i j k te vi n den zi j n i n kustl agu n es, mer en en
str o men va n l aag gel egen gebi eden. Ze zi j n ook te vi n den i n h oger op gel egen
str o men. Ze ko men ook voor i n gr otten z oal s i n h et Cu eva del Az ufr e gr ottensyst ee m( Ta pi j ul a pa, staat Ta basc o, Mexi c o).

Poecili a mexicana

a) ma n n etj e
b) vr ou wtj e

——— 21 ———
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DominiekLeenknegt, Danio RerioIzegem
Deze d aguitstap z alje
 v erschillende z aken l aten z ien w atje
 n og n ooit h ebt m
 eegemaakt. D
 eze t rip z al n iet a lleen h et a quaristieke n aar b oven h alen, m
 aar o ok
veel andere belevenissen op g ebied van n atuur, fauna

en flora.

Met veel z org werd er een p rogramma ineengestoken waar iedere m edereiziger,
ongeacht z ijn/haar leeftijd er iets aan z al h ebben.

Het clublokaal van de Aquarianen Gent is de eerste tussenstop. D aar krijgen
we een ontbijt aangeboden (koffie + lekkere koeken).
Daarna vertrekken we naar het Museum van Natuurwetenschappen waar we
ruim de tijd zullen krijgen om het museum te ontdekken en te lunchen. In het
museum kan dit op verschillende plaatsen.
Na de lunch vertrekken we naar het AfricaMuseum in Tervuren waar we ons
gedurende een drietal uren zullen kunnen verdiepen in de uitzonderlijke collecties uit voormalige koloniën in Centraal-Afrika.

Daarna zetten we koers naar de rozentuin  “Coloma”  in  Sint-PietersLeeuw.  Deze  prachtige  tuin  bevat
meer  dan  3.000  rozensoorten  (in
totaal  300.000  rozen).  Vergeet
zeker j ouw fototoestel niet! Indien
——— 22 ———
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de weergoden ons niet gunstig gezind zijn is er een alternatiefvoorzien.
Na al dat fotograferen en wandelen zal een verfrissing in het nabijgelegen cafetaria “De Koetsier” zeker deugd doen.
Als iedereen terug een b eetje op zijn positieven is vatten we de terugreis aan.
We maken nog een tussenstop in het snelwegrestaurant “van der Valk” in Nazareth waar we van het avondmaal zullen genieten. Er is keuze tussen vlees en
vis (soep v/d dag, hoofdgerecht: vlees ofvis, 1 drankje is inbegrepen.)
Daarna brengt de bus ons terug naar de verschillende opstapplaatsen.
Deze federatiereis is een gezamenlijke organisatie van de BBAT-WEST+-verenigingen (Oostende Platy, Skalaar Torhout, Exotica Roeselare, Danio Rerio
Izegem, Aquatropica en Aquarianen Gent).
Om iedereen de kans te geven en het zo praktisch mogelijk te maken om mee
te reizen zijn we genoodzaakt om de  opstap- en afstapplaatsen beperkt te
houden. Voorziene vertrektijden en opstaplaatsen bij ons in de buurt:
F
7.30 uur: Kortrijk, C owboy Henk.
Prijs

Leden en huisgenoten: 69 euro/per persoon.
Kinderen - 12 j aar: 38 euro/ per kind.
Niet-leden: 74 euro/ p er p ersoon.
Inschrijvingen

Inschrijven kan via Aquatropica (rekeningnummer op p . 34) of
via Brecht Vanhoutte (Danio Rerio): Rekeningnummer: BE4724 3691 8189
Met vermelding: Federatiereis, club, opstapplaats, leeftijd, telefoon en voorkeur hoofdgerecht (vlees ofvis).
 Uiterste datum inschrijven
Via Aquatropica 14 juni.
Via Brecht: 19 juni.

——— 23 ———
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FrederikLins, Exotica Roeselare
Deze garnaal is eens wat anders. In de hobby zijn de garnalen sinds enkele
jaren ingeburgerd. D e vele verschillende soorten worden gezien als goede opruimers en kunnen makkelijk samen met vissen het gezelschapsaquarium b evolken. Ze zijn ook de oplossing voor algenproblemen.
Zo ken ik geen enkel dier dat b eter draadalgen kan b estrijden dan Japonicagarnalen. S ommige hobbyisten richten zich specifiek op de Neocaridina

-soorten. In het O osten zijn hier talloze kweekvormen van, met speciale p atronen
en kleuren. Hiervoor moet j e echter j e watersamenstelling ook wel goed in de
gaten houden, wat ze voor het gezelschapsaquarium minder geschikt maakt.

De  garnaaltjes  die  we  meest  tegenkomen  in  de  gezelschapsaquaria zijn dan ook vuurgarnalen.
Deze  kweken  vlot,  zonder  enige
moeite, je  hoeft  ze  niet  speciaal
bij te voeren  of de jongen  apart
zetten om ze groot te brengen.
Sommige van  de gekende garnalensoorten  zijn  wat  lastiger  te
kweken. Zo hebben de Japonica——— 25 ———
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garnalen nood aan  een brakwaterperiode  die  stelselmatig moet  afgebouwd
worden. Een heel secuur werk om hiervan nakweek op te kweken dus. Niet
onoverkomelijk echter, ons clublid Hannes heeft dit al meermaals bewezen.
Hier wil ik het hebben over de Afrikaanse zweefgarnaal. De Latijnse naam,
Desmocaris trispinosa is al even sierlijk als de garnaal zelf. Ze hebben een
kromming in de rug, ietwat uitpuilende ogen en hele lange voelsprieten, een
apart zicht. D e meest gekende garnalen gaan we terugvinden op de bodem of
op een met mos begroeide achterwand. D eze garnaal is een echte zwemmer,
ze gaan als het ware door het water zweven, voor hun voedsel gaan ze ook wel
vaak naar de bodem. Ze zijn een stuk groter dan de vuurtjes, wat er ook voor
zorgt dat ze geschikter zijn om ze samen met iets grotere vissen, zoals killivissen, Apistogramma -soorten,  of andere vissen  die  kleine vuurtjes  als  hapje
zullen zien, te houden.

Des mocaris trispi nosa- vr ou wtj e met ei tj es

Qua tekening heeft deze garnaal weinig om ons te bekoren. Hij is doorgaans
doorzichtig.  Bij  het  zoeken  op  het  internet  krijg  je  soms  ook  de  naam
Afrikaanse glasgarnaal voorgeschoteld. Vergis j e niet met de Macrobrachium

soorten, deze kunnen roofzuchtig zijn en kleine visjes aanvallen.
——— 26 ———
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Ik ben de Desmocaris

trispinosa voor het eerst tegengekomen toen ik op zoek
was naar een garnaal voor mijn Afrikaans biotoopaquarium. Ze zijn afkomstig uit West-Afrika, waar ze in kleine poelen en rivieren voorkomen, waterwaarden zijn van ondergeschikt b elang. Hun oorspronkelijk biotoop is zo vervuild dat deze soort zich heeft leren handhaven in vervuild water!
In de hobby werden ze, zoals zoveel aquariumdieren, eerst uit Duitsland geïmporteerd, maar we zien ze ook steeds meer opduiken in de Vlaamse aquaria.
In Nederland zijn verschillende aquariumzaken die ze aanbieden. Toen ik ernaar op zoek ging was de vraagprijs redelijk hoog, er waren importproblemen
door de toen heersende ebola-epidemie. Ik had er me daardoor toen slechts
15 aangeschaft, wat voor een  100l-aquarium voldoende leek. Zorg bij transport steeds dat wat mos ofdergelijk aanwezig is in de zak oftransportdoos,
dit helpt de garnalen; ze hebben iets om zich mee b ezig te houden en om vast
te pakken. Groen zou het stressniveau verminderen net zoals bij veel vissen.
Dus na mijn aankoop en na het overzetten had ik al wat uitval gekend en eens
de b ak goed draaide zag ik slechts afen toe een 4-tal garnalen. Ik heb toen 1
vrouwtje gehad dat zichtbaar eitjes droeg, maar daar is het bij gebleven. Mijn
advies is dan ook, indien j e ze kan vinden en wil houden, start met een groep
van min 25 stuks. Garnalen zijn echte groepsdieren, deze soort ook.
Als j e start met een grote groep, doe dit ook in een goed ingedraaid aquarium, In
zo'n bak is voor garnalen meer voedsel te vinden dan een pas opgestarte bak.
Vooral ook voor de j ongen zijn hier meer schuilmogelijkheden.
Een vrouwtje draagt gemiddeld zo'n 2 0 j ongen. Je kan de grote eitjes en later
larfjes goed zien zitten in hun doorzichtig lijf. Vrouwtjes zijn ook iets groter
dan de mannen, die dan wat langere voelsprieten hebben. D e j ongen worden
levend geboren, als volwaardige minigarnaaltje en zijn al direct, qua formaat
althans, te vergelijken met een vuurgarnaal.
Ik heb goede ervaring met de aanwezigheid van zee-amandelblad (Catappabladeren). Vooral de j onge dieren zie ik hierop grazen. Ofhet een noodzaak
is, dat weet ik niet. Maar toen ik deze bladeren niet toevoegde aan mijn aquarium had ik veel minder kweek en was het moeilijker om de kweek groot te
brengen. Iets wat de kweek ook stimuleert is dierlijk voedsel: muggenlarven,
——— 27 ———
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Artemia, mysis, kortom, de gekende soorten. Soms zie ik de
garnalen het voedsel stelen van
de kikkers. Bij mij zit deze garnaal dus samen in een biotoopaquarium met dwergklauwkikkers.  Een  aquatisch  kikkertje
dat  ervoor  gekend  is  andere
garnaaltjes wel  te  lusten.  Met
deze garnaal gaat  dat verbluf- Hymenochirus boettgeri ( Tor ni er 1 896)
fend  goed.  Kikkers  vervellen
dagelijks en dan is het soms lastig voor de kikkers om hun oude huid afte
werpen, de garnalen komen met plezier deze huid afpellen. Meestal eet de
kikker dit oude vel dan zelfop, maar soms loopt een garnaal ermee weg. Gevolgd door andere liefhebbers, snel buiten het bereik van de kikker, liefst op
een blad van rode lotus.
Er zitten ook killi's in mijn Afrika-bak. Killi's staan er bij de liefhebber om b ekend dat ze niet samengaan met garnalen. Killi's zijn over het algemeen goede
jagers, maar met de Afrikaanse zweefgarnaal gaan ze goed samen, doordat
deze garnalen ook iets groter zijn. In mijn b ak heb ik Nothobranchius

, Aphyo

, afen toe verander ik eens van killi.
semion en Fundulopanchax
Door goede kweekresultaten b en ik de garnaal gaan uitzetten in mijn andere
aquaria. Zo heb ik ook een onverwarmd p aludarium voor mijn schildpadden
(Emys  orbicularis )  en
zelfs  hier  doen  ze  het
goed en planten ze zich
voort.  De  schildpaddenmest  is  voor  hen
een echte lekkernij. Dit
aquarium is echter niet
afgedekt,  omdat  de
schildpadden  aan land
moeten  kunnen.  En
deze garnaal  durft wel
——— 28 ———
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eens springen. Dus soms vind ik wel een opgedroogd exemplaar op de vloer.
Dekruiten zijn dus aan te raden.
Desmocaris trispinosa is een aanrader voor de liefhebber. Wie ze niet in de
winkel kan vinden, laat mij maar iets weten, ik heb kweek genoeg.

——— 29 ———
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Dusty Vesters, hobbykwekers. nl

De Heterandria

ofin het Nederlands de dwergtandkarper is een van
formosa

de kleinste visjes ter wereld. Er zijn tot nog toe slechts zes soorten bekend die
nog kleiner zijn dan de formosa. De vrouwtjes zijn bij deze soort duidelijk
groter en voller dan de mannetjes. D e mannetjes worden slechts 2 cm groot,
waar de vrouwtjes tot 3,5 cm groot worden.
Beide geslachten zijn grij sbruinig van kleur en hebben een brede, diepzwarte onregelmatige streep over de flank van neusje tot aan de staartbasis. De staartvin is
kleurloos, de rugvin is aan de basis vaak zwart en de punt is vaak kleurloos.
De kleine visjes hebben vaak nog niet zo'n duidelijke tekening en vaak bestaat
deze streep dan ook nog uit alleen maar een paar kleine verticale streepjes of
stipjes. Later wordt deze tekening steeds dieper van kleur en dikker.
Mannetjes hebben een tot gonopodium (geslachtsorgaan) omgevormde vin
onderaan de buik. D eze is in verhouding erg groot tot zijn lichaam en kan wel
5 mm tot 1 cm lang worden. Het geslachtsonderscheid is dan ook duidelijk te
zien hierdoor, zelfs al op relatiefj onge leeftijd.
——— 30 ———

Jaargang 35/04 (04/20) 

Aquatropica

Zoetwater

Het is een wat ondergewaardeerd visje, wat eigenlijk ook alleen in de hobbykwekerijen aangeboden zal worden, vanwege hun formaat en speciale eisen.
Jonge visjes groeien namelijk niet erg snel uit en worden zeer klein geboren en
regelmatig  ook nog  opgegeten  door  de  eigen  ouders. Daarnaast wordt het
visje ook zeker niet erg oud. Ze worden tot ongeveer 2 j aar oud.
 Herkomst
South C arolina, Florida in de Verenigde Staten van Amerika.
Inrichting van het aquarium

Voor deze kleine visjes is niet echt een groot aquarium nodig. Het zijn ook
geen snelle zwemmer, maar struinen meer het aquarium af, zoals bijna alle levendbarende tandkarpertjes doen. D aarom is de lengte van het aquarium ook
niet zo belangrijk. Ik denk dat j e met een 25 a 30 liter en een breedte van 30
cm (een Aqua  40 bijvoorbeeld) al een leuk onderkomen kan maken. Hoe
groter hoe beter natuurlijk, vooral als j e j onge visjes over wilt houden en er
nog wat andere b ewoners bij wilt zetten.
Deze vis is echt een groepsdier en dient met minimaal 8 exemplaren samen
gehouden te worden, maar liever nog meer. D e dieren worden zekerder als ze
soortgenoten in de buurt hebben. Probeer wel meer vrouwen dan mannetjes
te houden, vanwege de drang om te paren van de mannetjes.
Het aquarium moet voorzien zijn van erg veel beplanting in de vorm van fijnbladige en vederbladige planten, omdat de visjes vaak schuw zijn aangelegd
en weg willen kunnen voor medebewoners ofbij het benaderen van
het  aquarium.  Drijfplanten  en
vooral randbeplanting is dus een
must. Hierbij kun je  denken  aan
mossen,  hoornblad,  waterpest,
guppygras  (Najas guadalupensis )
en dat soort planten.

——— 31 ———

Jaargang 35/04 (04/20) 

Aquatropica

Zoetwater

De visjes lijken niet echt voorkeur te hebben voor een b epaalde ondergrond.
Ze doen het goed op een normale grindbodem. Om ze wat beter uit te laten
komen  is  een  donkere  achtergrond  en  wat  donkerdere  ondergrond  wel
mooier. Wat betreft belichting hebben ze niet zoveel eisen, maar ze komen
mooier uit bij een wat fellere verlichting.
Medebewoners kiezen bij  dit visje kan wel problematisch zijn. Ze worden
door hun formaat zelfsnel aangezien als voedsel en bovendien zijn ze zelfook
goed in het verorberen van levend voedsel, zoals bijvoorbeeld j onge garnaaltjes. Samen met appelslakken vormen ze geen goede combinatie, omdat de
formosa's hun sprieten afknabbelen en continu de slakken stressen en in paniek maken door ze te pikken en te bijten. Om die reden is het eigenlijk makkelijker om ze in een eigen speciaalaquarium te houden, maar gezien het niet
heel speciale voorkomen van de visjes zullen niet veel mensen dat doen.
Water:  temperatuur:

20 tot 25 graden.
pH:
 7-7,5
GH:
 8- 12
De visjes houden van zuurstofrijk en helder water wat niet al te hard stroomt. Het
water mag middelhard zijn, zoals bij veel andere levendbarende tandkarpertjes
ook het geval is. De temperatuur moet niet al te hoog zijn. 2 1 graden is een mooie
temperatuur. Bij te hoge temperaturen zullen ze geen j ongen meer geven.
 Voeding
Als voedsel kun j e niet al te groot levend voer ofdiepvriesvoer geven zoals
fijngemalen  muggenlarven  en watervlooien  ofbijvoorbeeld  artemia  en  cyclops. Droogvoer wordt ook wel gegeten, maar ze hebben hier zeker niet een
voorkeur voor. 
Zorg ook dat het voer niet te groot is, omdat de visjes en vooral ook de j ongen
niet al te grote mondjes hebben. Ik heb het idee dat ze ook algen eten, maar
het zou ook zo kunnen zijn dat ze restjes voer uit de algen plukken en dus niet
daadwerkelijk algen eten.
Voer zeker niet te veel, daar de visjes geen grote honger hebben. Overblijvend
voer rot snel weg en hier kunnen vooral de j onge visjes niet goed tegen. Som——— 32 ———
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mige exemplaren zijn ook zeer erg kannibalistisch, maar andere doen nauwelijks iets naar soortgenoten. Het lijkt er dus op dat men moet hopen dat men
vissen koopt uit een niet-kannibalistisch nest.
 Karakter
Het zijn rustige, zeer vreedzame visjes die de hele dag door het aquarium afstruinen op zoek naar voedsel. Qua gedrag zijn ze wel een beetje vergelijkbaar
met andere levendbarende visjes als de molly en guppy. Waar guppies echter
totaal niet schuw zijn, zijn de formosa's dat zeer zeker wel. De visjes zullen
dus gehouden moeten worden met niet-rovende en vreedzame vissen ofin
een speciaalaquarium.
 Kweek van deHeterandria for mosa
Voor de kweek hoeft men in principe niet veel te doen, b ehalve dan vooral de
visjes met rust te laten en zorgen voor een optimale leefomgeving. D e temperatuur moet niet te hoog liggen, zo tussen 21 en 23 graden geeft bij mij de
beste  resultaten. Vooral  bij  kleinere  aquaria  kan  het  dan  al  snel  te warm
worden door de verlichting ofbij warm weer.
De mannetjes zullen continu met de vrouwtjes proberen te paren en als dit
lukt, dan zal er door de vrouwtjes over meerdere dagen geworpen worden. D e
jongen worden niet, zoals bij bijvoorbeeld guppies, platies en mollies, gedurende een dag allemaal geboren. De formosa geeft gedurende ongeveer een
tiental dagen zo'n twee à drie j ongen per dag. D eze j ongen zijn dan zeer klein
en teer. Ze zijn enkele millimeters groot en worden vaak ook door kannibalistische soortgenoten ( en moeder) opgegeten. D aarom is het voor de kweek uiterst belangrijk dat er voorzien wordt in genoeg schuilplaatsen voor de j ongen, zoals vederbladige planten  en mossen. De visjes groeien niet zo heel
hard, wat logisch is als ze uiteindelijk ook niet groot worden.
Wanneer men een mooie groep formosa's bij elkaar zet komen er altijd wel
jonge visjes uit. Door de verspreiding van het werpen over meerdere dagen,
zullen er bij een dergelijke groep ook elke dag wel j onge visjes rondzwemmen
wat een lust is voor het oog.
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Geert Vandromme, voorzitter Aquatropica
Het had een kwisvraag kunnen zijn. Wat is een zoönose? Een vrouwelijke liefhebber van dierentuinen ofeen vrouw die zich verkleed in een dier?
Gelukkig geen van beide maar het gaat over ziektes die van dier naar mens
gaan. De kranten staan er de laatste maanden al vol van. De griep die momenteel door het land trekt is veroorzaakt door varkens. Verder is het coronavirus er een goed voorbeeld van. Hier is naar alle waarschijnlijkheid een
gordeldier de oorzaak van de uitbraak. 
Maar ook onze dieren komen vaak van dezelfde plaatsen waar die gordeldieren verhandeld worden en kunnen ook drager zijn van ziektes die mogelijks kunnen overgaan naar de mens. 
Er is nog weinig geweten over de gevolgen van het houden van tropische
dieren en de ziektes die er door veroorzaakt wordt. Mogelijks zijn zoönosen
wel voor veel meer ziektes verantwoordelijk dan we denken en vaak worden
deze ziektes over het hoofd gezien bij een bezoek aan de huisarts en zelfs aan
een specialist. Daarom ben ik eens gaan uitzoeken welke ziektes we mogelijks kunnen oplopen door het houden van huisdieren (reptielen en vissen).
We zullen het deze avond dan ook hebben over de mogelijke gevaren die om
de hoek loeren bij het houden van vissen en reptielen.
Wanneer: vrijdag 24 april om 20.00 uur (onder voorbehoud).
Waar: Zaal ‘Van B oven', Kortrijkstraat 138a, Wevelgem.

——— 34 ———

Jaargang 35/04 (04/20) 

Aquatropica

Colofon

Jaargang35/04 - april 2020
Bestuursraad
Erevoorzitter: Paul Goddeeris
Voorzitter: Geert Vandromme
Kuurnestraat 1a, 8531 Hulste  | 0 56718207  | terrarium@aquatropica.be
Penningmeester-ledenadministratie: Filip Willen
Tolbeekstraat 1 1, 8560 Wevelgem  | 056 42 28 76  | filip.willen@gmail.com
Secretariaat, redactie & webmeester: Martin Byttebier
Kleine Brandstraat 12, 8540 D eerlijk  | 056 77 59 27
secretaris@aquatropica.be  | redactie@aquatropica.be
Coördinator zoet- en zeewater: Gerrit Plovie
Kozakstraat 180, 8560 Wevelgem  | 056 40 24 56  | gerrit.plovie@skynet.be
Lidgeld 2020
Lidgeld:
Lidgeld + Aquariumwereld:

€ 22,- 
€ 34,-

Bankrekening: Argenta: BE66 9796 2363 6243
Algemeenheden
Website: http://www.aquatropica.be
Clublokaal: ‘Zaal Van B oven' Kortrijkstraat 138a, 8560 Wevelgem
Verantwoordelijke uitgever: Martin Byttebier  | nightowl@telenet.be
De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties en teksten.

——— 35 ———

Kortrij kstr a at 47  8 5 60 Wevel ge m

Open van ma- za:  09. 00 - 1 8. 3 0
Zon- en f eest dagen gesl ot en

Tel . :  05 6 42 3 5 5 3     F ax:  05 6 40 47 5 8    i nf o @di er en zaak n oach. be

De special ist i n de streek voor

TRO PISCH E AQUARIA
& WATERPLANTEN
Sl u iti ngsdag : d i nsdag
N OO RDSTRAAT 27, 8500 KO RTRIJ K tel : 056-36.09.95
http://www.aquariu mcenter. be
info@aquariu mcenter. be

