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Woordje van ...

Gerrit Plovie, contactpersoonzoet/zeewater Aquatropica
Hoi, daar zijn we weer ... van op een zekere afstand wel te verstaan.
Al die bubbels met beperkt aantal personen doen geen goed aan
het verenigingsleven.
We kijken uit naar een b abbel over de hobby met de andere
leden van de vereniging. Gelukkig zijn er de sociale media
waarlangs we nog eens ons hart kunnen luchten.
En alsofcorona nog niet genoeg was kwam er de zuiderse wind die de temperaturen van onze huiskamers vlotjes naar de 30  ˚ C j oeg en de temperatuur
onze aquaria in het rood deed gaan. Ventilatoren brachten geen soelaas meer.
De gevolgen zijn voor sommigen desastreus, dode vissen door zuurstofgebrek
en plantenaquariums waar de planten gingen verslijmen en rotten met een slechte waterkwaliteit
tot  gevolg.  Koralen  in  zeeaquaria  begonnen  te
bleachen en algen kwamen de kop opsteken.
Het enige middel dat nog hielp was de aquariumkoeler, een apparaat dat werkt met een koelelement en die zeer accuraat het aquarium op temperatuur houdt.
Hopelijk zijn velen zonder problemen deze periode doorgeraakt en zijn weer
op het goeie pad.
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Auteur: DarrenStevens, Aquarium World Magazine
Vrijevertaling: Martin Byttebier, Aquatropica
Zeilvindoktersvissen zijn  aantrekkelijke  en populaire vissen,  die  een lengte
van 40 cm kunnen halen. Volwassen vissen verlangen dus een groot aquarium. Ze kunnen hun zeer grote rug- en anale vinnen opzetten waardoor ze
lijken op een zeil, vandaar hun populaire naam.
De naam zeilvindoktersvissen wordt meestal gebruikt voor twee op elkaar gelijkende soorten: de gestreepte zeilvindoktersvis (Zebrasoma desjardinii ) en
de grijze zeilvindoktersvis (Zebrasoma velifer ).
In hun juveniele fase zijn b eide
soorten haast niet van elkaar te
onderscheiden.  Naarmate  ze
ouder  worden,  zijn  de  verschillen duidelijker.
Z. desjardinii wordt lichter van
kleur  en  er  ontstaan  meer
vlekken op zijn lichaam. Verder
heeft Desjardinii's zeilvin meer

Boven:

Zebraso ma
1 836)

desjardi nii

( Ben n ett

Rec hts:

Zebraso ma velifer ( Bl oc h 1 795)

——— 4 ———

Jaargang 35/09 (09/20) 

Aquatropica

Zeewater

uitgesproken witte vlekken aan de voorkant van het lichaam en meer vlekken
op het einde van het lichaam.
Verspreiding
Z. desjardinii wordt gevonden in de Indische Oceaan van de zuidelijke Rode

Zee tot Zuid-Afrika en oostwaarts tot Indië, Java en de C ocoseilanden. In de
wateren rond het Christmaseiland worden ze evenwel niet gevonden.

Z. velifer komt wijdverspreid voor in de Stille Oceaan van Zuid-Japan tot In-

donesië en oostwaarts tot het Groot B arrièrerif, Nieuw-Caledonië, de Tuamotuarchipel en Hawaï. Z.
 velifer wordt ook gevonden in de westelijke Indische
Oceaan bij Mozambique.

Habitat

Beide soorten worden gevonden in ondiepe riffen en lagunes tot ongeveer 30
meter. De juvenielen zijn  solitair en worden aangetroffen in ondiep water,
waar ze zich verschuilen tussen rotsen en koraal. Volwassenen worden vaak in
paren gevonden en soms in kleine scholen.
Maximale grootte: beide worden zo'n 40 cm.
Levensverwachting: tenminste 5 – 7 j aar.
 Aquariumafmetingen
Gezien de afmetingen van de volwassen dieren is een aquarium van 4 00 l het
minimum. Juvenielen kunnen in een kleinere b ak gehouden worden.
 Verpleging
De zeilvindoktersvissen worden beschouwd als matig moeilijk te houden en
vereisen goede waterstroming, veel opgeloste zuurstofen zeer stabiele waterwaarden. Om goed te gedijen moeten ze wel in een gerijpt aquarium (minstens zes maanden oud) gedaan worden. Ze hebben ook veel open ruimte
nodig om te zwemmen en ook plaatsen tussen de rotsen en koralen waar ze
zich kunnen schuilhouden.
——— 5 ———
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Ze zijn vrij goed b estand tegen huidparasieten,  maar  om  het  risico  tot
het minimum te b eperken is het een
goed  idee  om  poetsgarnalen  of
poetsgrondels (Elacatinus oceanops )
in de b ak te hebben.

El acati nus oceanops J or da n 1 904.

Fa mi l i e: Gobi i dae.

Zoals de meeste zeewatervissen zijn ze ook gevoelig voor witte stip. Het is dan
ook een goed idee om ze bij aankoop een tijdje in quarantaine te plaatsen.
Wees voorzichtig bij het verhandelen van de zeilvindoktersvissen. Net zoals
bij de andere doktersvissen, hebben ze een scalpel-achtige doorn aan de b asis
van de staart. Het scalpel kan zeer pijnlijke wonden veroorzaken die vrij vlug
kunnen ontsteken.
 Waterwaarden
Temperatuur: 23 – 28  ˚ C
pH: 8,1 – 8,4
Soortelijk gewicht: 1,020 – 1,025
dKH: 8 – 12
 Voedsel
In de natuur voeden beide  soorten zich
voornamelijk met macroalgen en in het
aquarium zullen ze dan ook het levend steen en algen afgrazen.
In het aquarium kan j e ze gevarieerd voeden, maar het hoofdbestanddeel  moet  wel  vegetarisch
zijn. Gedroogd zeewier (te verkrijgen
in  de  Aziatische  winkels),  geblancheerde
——— 6 ———
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bladgroenten en gekookte wortelen vormen een goede optie. Verder kan j e ze
nu en dan het b etere vlokkenvoer mysis en pekelkreefjes voeren.
Zeilvindoktersvissen worden het b est meerdere keren p er dag van kleine p orties voedsel voorzien. Het is ook aangeraden ze iets te geven, zoals nori en geblancheerde  groenten,  die  dienst  kunnen  doen  als  een  snack.  De  snacks
kunnen  op  hun  plaats gehouden worden  door  een wasknijper  of door  de
veggie clip (voedermagneet).
Als de zeilvindokter stopt met eten, moet j e de waterwaarden nakijken en
eventueel een waterwissel doorvoeren. Je kunt ook de vis proberen te verleiden met verse algen.
Gedrag en compatibiliteit

De zeilvindokters zijn tegenover hun soortgenoten en andere dokters matig
agressief. Tenzij het aquarium vrij groot is, is het b eter om ze niet met andere
doktersvissen samen te houden. Om de kans op agressiviteit te verminderen,
is het ook beter de zeilvindokters als laatste aan de b ak toe te voegen.
Zebrasoma desjardinii wordt beschouwd als rifvriendelijk. Z. velifer daaren-

tegen is minder vriendelijk voor het rif, daar hij soms aan ongewervelden of
aan de LPS-koralen nibbelt.
Voortplanting

Voor zover men het weet, zijn ze nog nooit in het aquarium nagekweekt.

J eu di ge Zebraso ma desjardi nii

J eu di ge Zebraso ma velifer

——— 7 ———
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Auteur onbekend
Met dankovergenomen uit Black Molly Genk
Het genus Badis

bestaat uit kleine baarsachtige visjes die men in India en het
noorden van Zuidoost -Azië aantreft. Badis badis is een bekend aquariumvisje, maar hij heeft nog enkele interessante neefjes die we hier eens onder de
loep gaan nemen.

Badisl aspi ophil us ma n n etj e

Val desal i c & va n der Voort 201 5

Badis britzi

Da ha n ukar, Ku mkar, Kat wate & Raghava n 201 5

Badis badis is al sinds  1904 een bekend visje. Het is echter pas sinds 2002
(Kullander en Britz) dat we weten hoe divers het genus Badis

eigenlijk wel is.
Er werd zelfs een nieuw genus – Dario

– opgericht om een aantal soorten in

onder te brengen. De ene nieuwe beschrijving volgde de andere razendsnel
op. Zo komt het dat we nu plots over niet minder dan  17* soorten Badis

en
Dario spreken!
In de natuur

Op een enkele uitzondering na verkiezen alle Badi
 s– en Dario

-soorten traag
stromend water met een weelderige plantengroei. Ze doen het zelfs goed in
grachten en sloten zolang er geen vervuiling is en er voldoende beplanting
aanwezig is.
Doordat alle soorten in subtropische gebieden voorkomen, verdragen ze koel
water erg goed. Ze zijn ook goed b estand tegen sterke temperatuurschomme——— 8 ———
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lingen. 18 ˚ c is een prima gemiddelde temperatuur. Afhankelijk van de soort
kan men van  10  ˚ C tot 25  ˚ C gaan. Een verschil van  10  ˚ C tussen dag en
nacht is voor een aantal soorten ook dagelijkse kost in hun natuurlijk habitat.
Vermijd in j e aquarium echter de extremen (dus ook niet te warm!).
Doordat de vindplaatsen dicht bij het Himalayagebergte liggen, bevatten de
waters waarin deze soorten voorkomen nog redelijk wat mineralen.
Je kunt deze soorten dus ook p erfect houden en kweken in extreem zuur en
zacht water zoals de vissen uit de Zuidoost-Aziatische turfmoerassen! Een
pH van 6,5 – 8 en een GH ˚ van 1- 10 zijn metingen die j e op de vindplaatsen
van Badis

en Dario

kan verwachten.
In het aquarium

Als het op waterchemie aankomt, zijn deze soorten niet erg veeleisend. Onze
aandacht moet vooral uitgaan naar het kiezen van geschikt voedsel en geschikte medebewoners. Houd in j e achterhoofd dat hun agressie niet te onderschatten is wanneer j e ze niet correct huisvest. Een gezelschapsaquarium b ehoort tot de mogelijkheden, maar een soortaquarium is toch aan te raden.
Voor de soorten uit het genus Badis

geldt dat de lengte van het aquarium minimum 6 0 cm dient te zijn voor twee koppeltjes. Voor de soorten uit het genus
Dario , die veel kleiner zijn, volstaat 4 0 cm voor twee koppeltjes en 6 0 cm voor
een groepje (een groepje b estaat b est uit meer vrouwtjes dan mannetjes).

Hun  naaste  verwanten  zijn  de
bladvissen (Nandidae). Dit zijn
roofvissen die hun prooi ongezien  zeer  langzaam  besluipen.
Hun camouflagevorm en kleur
van een dor blad helpt hierbij.
Nandus nebul osus ( Gr ay 1 835)

Badis - en Dario -soorten zijn in tegenstelling tot de bladvissen erg kleurrijk.

Echte roofvissen zijn het ook niet, maar ze zullen  erg jonge visjes zonder
twijfel verorberen. Wanneer het op eten aankomt, gaan ze echter ook zeer
——— 9 ———
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langzaam naar het voedsel toe. B ovendien zijn ze vrij kieskeurig wat voedsel
betreft.  Om  deze  twee  redenen  zijn  ze  niet  echt  geschikt voor  een  gezelschapsaquarium met gulzige vissen. Ze zullen dan binnen de kortste keren
verhongeren.
De kweek

Het genus Badis bestaat uit holenbroeders. Het mannetje verzorgt de j ongen
totdat ze het nest verlaten. Vanafdan zijn ze voedsel in de ogen van hun ouders.
Deze soort vormt geen vaste koppeltjes. Een mannetje kan telkens met een
ander vrouwtje paren. Nadat de bevruchte eieren afgezet zijn, wordt het mannetje erg agressiefen verjaagt hij alle andere vissen, inclusiefhet vrouwtje.
De voortplanting bij Dario

verloopt anders dan bij Badis

-soorten. Dario

-soorten
leggen hun eieren tussen de planten. Wanneer j e in een soortaquarium voldoende
beplanting hebt, verschijnen de j ongen spontaan in de bak.
Het geslachtsonderscheid is niet moeilijk. Mannetjes zijn kleurrijker dan de
vrouwtjes, ze hebben langere vinnen en een veel minder ronde buik. Bij j onge
dieren kan het b epalen van het geslacht wel problemen geven.
De verschillende soorten

Badis  badis
Komt voor in India, rond de Ganges en Brahmaputra, in traag stromend water. D e beplanting bestaat dikwijls uit Vallisneria en Limnophila

. D e mannetjes worden tot 6 cm groot,
de vrouwtjes blijven kleiner.
In de natuur varieert de temperatuur  voor  deze  soort
van  15  tot  30  ˚ C,  20  ˚ C
blijkt  een  prima  aquariumtemperatuur te zijn.
Badis badis i n n eutr al e kl eur

——— 10 ———
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Badis  ruber (B.  burmanicus)
Een rode Badis uit het laagland van
Myanmar  en  uit  het  stroomgebied
van de Mekong in Thailand en Laos.
De veel gebruikte naam, Badis burmanicus ,  is  een  ongeldige  naam.
Deze  soort  wordt  8  à  9  cm  groot.
Ook hier blijven de vrouwtjes kleiner.
Badis  sia mensis
Deze soort die erg op Badis ruber
lijkt, komt van Zuid-Thailand (o.a.
Phuket).  Door  het  zuidelijke  verspreidingsgebied moet j e deze soort
iets  warmer  houden;  20-24  ˚ C  is
prima.
Badis si a mensis i n n or maal kl eur en pa-

tr oon.

Badis  assa mensis
Een grote ( 10 cm) soort uit Noordoost-India.  Deze  groengekleurde
soort is vrij  agressief en heeft  een
groter roversinstinct dan de andere
soorten.  Een  groot,  dicht  beplant
soortaquarium is dus geen overbodige luxe voor deze soort.
Badis assa mensis i n br oedkl eur
Dario dario
Dit is een klein (3 cm) blauw-rood juweeltje dat
erg geschikt is voor  kleine  aquaria.  Deze  soort
komt uit India (noordelijke Bengalen) en bewoont
daar traag stromende rivieren. Een temperatuur
tussen  18  en  25  ˚ C  is  aan  te  raden.  Ook  een
dichte beplanting mag hier niet ontbreken.
——— 1 1 ———
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Dario hysginon
Een visje uit Myanmar dat nog lagere temperaturen dan Dario

dario kan verdragen. Bij deze soort zijn de mannetjes volledig rood. Ze tonen enkel een wit
lijntje  op  de  rugvin.  De vrouwtjes  zijn  zoals  bij  alle Dario -soorten  eerder
grauw gekleurd.
Dario dayingensis
Komt uit het China en Myanmar. Lijkt sprekend op D.
 hysginon , maar heeft
geen wit lijntje dat de  rugvin afzoomt.

 Dari o dayi ngensis

Dari o hysgi non

NVDR Aquatr opi ca.

Vol gens de ori gi n el e besc hri j vi ng gel i j kt D.  dayi ngensis zeer st er k op D. hysgi n on
en ver sc hi l t enkel d oor enkel e meri sti sc h e kar akter s, z oal s h et aa ntal sc h u b ben.
Vol wassen D. dayi ngensi s zi j n ook i ets gr ot er da n D. hysgi n on.

Br on:
Kull ander, S. O. & R. Bri tz. 2002. Revi si on of t h e fa mi l y Ba di dae ( Tel eost ei :

Per ci for mes), wi t h descri pti on of a n e w gen us a n d ten n e w s peci es. I c ht hyol .
Expl or. Fr es h wat. 1 3( 4): 295- 372
Het gesl ac ht Ba di s bevat mo menteel 25 s oort en en Dari o 6 s oort en.
Ba di s a n dr e wr a oi Val desal i ci & va n der Voort 201 5.
Ba di s assa mensi s Ahl 1 937.
Ba di s a ut u mn u m Val desal i ci & va n der Voort 201 5.
Ba di s ba di s ( Ha mi l t on 1 822).
Ba di s bl osyr us Kul l a n der & Bri tz 2002.

——— 12 ———
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Ba di s bri tzi Da ha n ukar, Ku mkar, Kat wat e & Ragh ava n 201 5.
Ba di s c hi ttagongi s Kul l a n der & Bri tz 2002.
Ba di s c orycaeus Kul l a n der & Bri tz 2002.
Ba di s di br u ensi s Geetaku mari & Vi s h wa nat h 201 0.
Ba di s ferr ari si Kul l a n der & Bri tz 2002.
Ba di s j u er gensc h mi dti Sc hi n dl er & Li nke 201 0.
Ba di s ka na b os Kul l a n der & Bri tz 2002.
Ba di s kh wae Kul l a n der & Bri tz 2002.
Ba di s kya n os Val desal i ci & va n der Voort 201 5.
Ba di s kyar Kul l a n der & Bri tz 2002.
Ba di s l as pi op hi l us Val desal i ci & va n der Voort 201 5.
Ba di s pal l i d us Kul l a n der, Nór en, Ra h ma n & Mol l a h 201 9.
Ba di s pye ma Kul l a n der & Bri tz 2002.
Ba di s r ha b d ot us Kul l a n der, Nór en, Ra h ma n & Mol l a h 201 9.
Ba di s r u ber Sc hr ei t mül l er 1 923.
Ba di s si a mensi s Kl a use wi tz 1 957.
Ba di s si ngen ensi s Geetaku mari & Ka d u 201 1 .
Ba di s s or aya Val desal i ci & va n der Voort 201 5.
Ba di s tri ocel l us Khynri a m & Sen 201 3.
Ba di s t ui vai ei Vi s h wa nat h & Sh a nta 2004.
Dari o dari o ( Ha mi l t on 1 822).
Dari o dayi ngensi s Kul l a n der & Bri tz 2002.
Dari o h ul i Bri tz & Al i 201 5.
Dari o hysgi n on Kul l a n der & Bri tz 2002
Dari o kaj al Bri tz & Kul l a n der 201 3
Dari o n eel a Bri tz, An oop & Da ha n ukar 201 8.
Dari o ur ops Bri tz, Al i & P hi l i p 201 2.
Let op de dat u m va n besc hri j vi ng. De l aatste ti en j aar zi j n er h eel veel ni eu we
s oorten ont dekt.

——— 13 ———
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Auteur onbekend.
Met dankovergenomen uit Minor Magazine,
De Minor Rupel- Vaartlandvzw
Omschrijving

Licht groene stengelplant met geverderde bladeren. Vrij gemakkelijke plant
welke tegen de b odem zijtakken vormt. D e planten groeien naar het licht toe,
waardoor deze plant aan de randen van het aquarium minder goed toe te
passen is. D e plant zal dan namelijk scheefnaar het licht toe groeien. In de literatuur deze plant vaak aanbevolen wordt als plant voor een nieuw ingericht
aquarium, omdat deze plant in het voordeel heeft dat deze erg snel aanslaat
en veel voedingsstoffen opneemt en daardoor zorgt voor een snelle stabilisering van het aquariummilieu in een nieuw ingericht aquarium.
——— 14 ———
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De reden dat deze plant zo snel aanslaat is dat deze plant als één van de weinige moerasplanten voor het  aquarium  onder water gekweekt wordt  en zich
daarom niet meer hoeft aan te passen aan het submerse leven in een aquarium.
Mijn ervaringen

Zoals hierboven al beschreven staat is deze plant een gemakkelijk te houden
plant, wat gedeeltelijk ook mijn ervaring is met deze plant. Zo slaat deze plant
erg snel aan na plaatsing in het aquarium en groeit ook goed. Ondanks de gemakkelijke groei van deze plant heb ik in het verleden vooral slechte ervaringen met deze plant gehad.
Ofschoon  deze  plant  altijd  goed  groeide  in  mijn  aquarium,  trokken  deze
planten  altijd  veel  algen  aan  waardoor  ik  deze  plant  meestal  na  1  tot  2
maanden weer wegdeed. Hoewel ook de andere planten in die tijd wel wat last
hadden van algengroei op de bladeren ging het bij andere planten vooral om
algen op oudere bladeren ofplanten, terwijl op deze plant ook de j onge bladeren altijd al snel algen aantrokken.
De laatste keer dat ik deze plant in mijn aquarium gehad heb, waren de algen
in mijn aquarium zeer sterk afgenomen. Onder deze omstandigheden bleek
deze plant wel een gemakkelijke en mooie plant te zijn om te houden. Wel
blijft deze plant als nadeel hebben dat de plant meestal niet recht omhoog
groeit  maar  ook  enigszins  horizontaal,  waardoor
een groep van deze planten de neiging heeft
om andere planten te overschaduwen.
Samengevat heb ik wisselende ervaringen met
deze plant, waarbij naar mijn idee deze plant
vooral in een bealgd aquarium niet echt aan
te raden is. Ook het veel gegeven advies om
deze  plant  juist  in  een  nieuw  ingericht
aquarium te gebruiken vind ik p ersoonlijk dan
ook niet altijd een goed idee. Het is natuurlijk wel
waar dat deze plant snel aanslaat en goed groeit en
hierdoor het aquarium snel stabiliseert, maar zeker
in een nieuw ingericht aquarium waar het risico op overmatige algengroei groot is kan deze plant naar mijn idee
ook het risico meebrengen extra algen aan te trekken.
——— 15 ———
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Vermeerdering

Zelfs toen deze plant snel bealgde in mijn aquarium was de vermeerdering
van deze plant gemakkelijk. D e planten vormen vooral aan de onderzijde van
de stengel zijtakken die meestal enige tijd horizontaal over de bodem groeien.
Het is bij deze plant zelfs mogelijk om nieuwe planten te krijgen door afgebroken bladeren in het aquarium te laten drijven. D eze zullen na verloop van
tijd wortels gaan vormen, waarna deze na enige tijd ook in de bodem geplant
kunnen worden. Echter, de vermeerdering door zijtakken is zo productiefdat
dit laatste eigenlijk niet nodig is om deze plant snel te vermeerderen.

——— 16 ———
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Auteur onbekend– Aqua Noord Limburg

Een geslaagde tuinvijver is een samenspel van helder water, gezonde vissen,
rijk  bloeiende  waterlelies  en juist  geschakeerde  oever-  en  randbeplanting.
Vooral de b eplanting in en om de vijver is van b elang. Dit is namelijk niet alleen een lust voor het oog, maar ook goed voor de natuurlijke groei.
Dankzij hun biologische functie v erwij deren de v ijverplanten met hun bladeren en
wortels schadelijke stoffen uit het water en zo houden ze het milieu gezond.
Hoe sterker een waterplant groeit, des te meer voedingsstoffen uit het milieu
worden opgenomen. Het is in dit verband niet zo belangrijk welke soorten
planten we nemen, als er maar sprake is van groei. Zowel moerasplanten, waterlelies,  drijfplanten  als  onder water groeiende planten  kunnen,  onder  de
——— 17 ———
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juiste omstandigheden, enorm in omvang toenemen. En voor het biologisch
functioneren van de vijver, dat is waar het om gaat.
Als we er niet in slagen de aanwezige voedingsstoffen in het milieu op te laten
nemen door waterplanten ontstaat er een probleem. Voedingsoverschot vertaalt zich vrij spoedig in algengroei. Al naar gelang de omstandigheden en waterkwaliteit ontstaan er zweefalgen, draadalgen ofblauwalgen. Een vervelende
bijkomstigheid van algengroei is dat algen als het ware het milieu naar zich
toetrekken. D e groeiomstandigheden voor het eigen organisme worden geoptimaliseerd waardoor de groei van andere organismen (waterplanten) onmogelijk wordt gemaakt.
Het spreekt vanzelfdat niet alleen de groei van de te gebruiken planten belangrijk is, maar ook de hoeveelheid. Als het bij nieuw ingerichte vijvers misgaat, ligt de oorzaak nagenoeg altijd in het feit dat er niet voldoende planten
zijn aangebracht.
Een vraag die zich dan ook direct voordoet, luidt: ‘hoeveel planten moet ik aanbrengen?' Een algemeen antwoord is: ‘zoveel dat alle aanwezige voedingsstoffen
vrijwel vanafhet begin, door de plantengroei kunnen worden opgenomen.'
Een b eter hanteerbaar antwoord is: ‘ zoveel dat binnen 2-3 maanden die uitgezette planten 40 tot 50% van het wateroppervlak bedekken.' Bij dit percentage mogen we alle soorten waterplanten meerekenen, ofzij nu in, op ofuit
het water groeien. D at kunnen dus waterlelies, moerasplanten, drijfplanten en
onder water groeiende planten zijn.
We  zullen  deze  groepen  vijverplanten  eens  wat  nader  bekijken.  Daarbij
richten we onze aandacht vooral op de groei-optima, het gebruik in de vijver
en hun biologische functie binnen het milieu.
Zuurstofplanten houden het water helder

Zuurstofgevende waterplanten  zoals waterpest, hoornblad,  fonteinkruid  en
vederkruid,  groeien geheel  ondergedoken  in  het water.  Door  hun  enorme
groeikracht vervullen ze een belangrijke rol bij het helder houden van het vijverwater.  De  biologische  betekenis  is  zelfs  zo  groot,  dat  u  zonder  deze
planten grote problemen zou krijgen. Bovendien nemen ze zoveel voedingsstoffen uit het water op dat er geen algengroei kan ontstaan. Zuurstofplanten
zijn geheel ofnagenoeg geheel aangewezen op het water. Onder invloed van
——— 18 ———
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zonlicht en met b ehulp van C O 2 worden voedingsstoffen door het blad opgenomen en omgezet in biomassa. Bij dit zogenaamde assimilatieproces komt
zuurstofvrij.
Onder gunstige omstandigheden kunnen deze planten enorm in omvang toenemen. Ze vormen dan ook een belangrijke pijler voor het natuurlijke evenwicht
en zijn uiterst nuttig voor het helder en gezond houden van het vijverwater.
Groei-optima wordt bepaald  door  de  aanwezigheid van  licht, temperatuur
( 12-25  ˚ C), voedingsstoffen, waterkwaliteit en C O 2. D e oorzaak van groeibeperking ofstagnatie kan doorgaans worden gezocht in de waterkwaliteit en
het aanbod CO 2. Vooral het C O 2 is een groeibeperkende factor van belang.
Minimaal is 5 mg/l CO 2 nodig. Water neemt uit de atmosfeer geen CO 2 op.
De b enodigde hoeveelheid moet dus in het watermilieu worden gevormd.
De micro-organismen spelen hierbij een belangrijke rol. Nieuwe vijvers bevatten in het begin nog weinig micro-organismen en hebben dus een gering
CO 2-aanbod. Alvorens zuurstofplanten uit te zetten, is het verstandig de vijver
4 tot 6 weken te laten ‘rijpen'. O ok in vijvers met algenproblemen (groen water, draadalgen) is het niet verstandig om zuurstofplanten aan te brengen. Algengroei van enige omvang neemt zo efficiënt CO 2 op uit het water dat er
werkelijk niets overblijft voor de zuurstofplanten.
Zuurstofplanten stellen weinig eisen aan de voedingsbodem. Om verslijmen
en zwarte bladeren te voorkomen kunnen deze planten het b este in fijn substraat worden gepoot, dat verstikking van de wortels voorkomt.
Geefzuurstofplanten de kans om te groeien.
Optimale groeiomstandigheden voor zuurstofplanten zijn als volgt:
F
De gezamenlijke hardheid moet liggen tussen GH 8 en GH 12.
F
De carbonaathardheid moet liggen tussen KH 6 en KH 12.
F
Er moeten voldoende voedingsstoffen (nitraten en fosfaten) aanwezig zijn.
F
Het water moet voldoende sporenelementen (vooral ijzer) en CO2 bevatten.
Drijfplanten hebben alleen lucht nodig om te groeien

Drijvende oppervlakteplanten zijn vooral ideaal voor nieuwe vijvers, omdat ze
het voor hun groei benodigde koolzuur ( CO 2) niet uit het water, maar via het
oppervlakteblad rechtstreeks uit  de  atmosfeer halen. Waar zuurstofplanten
het  door  koolzuurgebrek  laten  afweten,  zult  u  met  drijfplanten  geen  pro——— 19 ———
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blemen krijgen. Een extra voordeel
is,  dat  de  in  het  water  hangende
worteltjes  zoveel  voedingsstoffen
aan het water onttrekken, dat algen
geen kans meer krijgen zich te ontwikkelen.
Strati otes al oi des, kr a b bensc h eer

Fa mi l i e: Hydr oc hari taceae ( wat er kaardefa mi l i e)

De groep drijfplanten is niet zo groot, zeker niet als we de inheemse winterharde soorten rekenen. Maar ook al zijn ze in soorten gering, ze vormen een
zeer nuttige en in sommige gevallen essentiële groep waterplanten.
Voor het verkrijgen van een natuurlijk evenwicht en helder water zijn ze vaak onmisbaar. Hun waarde wordt vooral bepaald door de enorme groeicapaciteit, ook
onder omstandigheden waarin de zogenaamde zuurstofplanten het laten afweten.
Het drijfvermogen hebben de plantjes te danken aan de met luchtgevulde bladeren, terwijl de in het water hangende worteltjes de voedingsstoffen opnemen. In tegenstelling tot de groep onderwater groeiende planten, zijn de drijfplanten voor hun groei niet aangewezen op het aanwezige CO 2. Zij b enutten
het  in  atmosfeer  aanwezige  CO 2  direct.
Drijfplanten zijn dan ook bij uitstek geschikt
om in nieuwe vijvers te worden aangebracht.
Bruikbare soorten zijn kikkerbeet, eendenkroos, puntkroos en kroosvaren.
Niet  winterharde  soorten,  maar  in  de
maanden  mei  t/m  september  goed  te  gebruiken, zijn het mosselplantje en het vlotvarentje. D eze subtropische plantjes kunnen eventueel in een aquarium overwinteren.  Tropische  drijfplanten  zoals  het  waternoot  en  de  waterhyacint
kunnen als sierelement dienst doen, maar hebben in ons klimaat geen biologisch nut.
Wanneer na verloop van tijd het wateroppervlak dreigt dicht te groeien, kunt
u stap voor stap een deel van de drijfplanten vervangen door zuurstofplanten.
——— 20 ———
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Grafiek voor keuze van uw waterplanten:
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Bron: https://www. heldervijveren. com

Het lijkt wel alsoferop geschreven werd. S ommige bladeren zijn erg aangetast
en gaan rotten. Welke diertjes veroorzaken dat?
Het gaat om de larven van waterleliekevertjes. Het lijkt wel alsofze ‘ schrijven'
op de bladeren. Typisch voor de vraatsporen van deze gitzwarte larfjes is dat ze
de onderste bladhuid intact laten. De larven worden namelijk niet graag nat.
Waterlelies zijn sterke planten die tegen een stootje kunnen en over het algemeen weinig last hebben van plagen.
Er is echter één grote uitzondering, de vraatzucht van de
larven van de waterleliekevertjes. Typisch voor de vraatsporen van deze gitzwarte larfjes is dat ze de onderste
bladhuid  intact  laten.  De  larven worden  namelijk  niet
graag nat.
Zowel de volwassen kevertjes (de imago's) als de larven
knagen aan de b ovenzijde van de bladeren. D e kevertjes
vreten ronde vlekken uit het blad. Ze eten niet veel en
brengen al bij al weinig schade toe. De larven daarentegen graven lange ofkorte slingerende kanalen. Ze doen
——— 23 ———

Jaargang 35/09 (09/20) 

Aquatropica

Vijvers

dit  zonder  de  onderste
bladhuid  door  te  knagen.
Doordat  de  bladeren  beschadigd  zijn  beginnen  ze
na enkele dagen vaak bruin
te  worden,  zeker  wanneer
het water warm is.
wat erl el i ekever, Galerucell a
nymphaeae ( Li n naeus 1 758)

De  bladeren  zien  er  niet uit  en  gaan verrotten. Wanneer  de  larven jonge
bloemknoppen  aanknagen  worden  deze  soms  dermate  beschadigd  dat  de
open bloem volledig vervormd is.
Wat te doen bij waterleliekevers?

Mechanische verwijdering is de b este remedie. Het is echter niet zo makkelijk
larven en kevers van de bladeren te spuiten met een tuinslang. Met bladluizen
lukt dit b eter. D eze worden dan door de hongerige vissen verorberd. D e waterleliekevers daarentegen klauteren zo snel mogelijk weer op een lelieblad,
tenminste wanneer snelle vissen hen niet voor zijn.
Met de hand verwijderen ofplatdrukken van de larven, p oppen en kevers is
de b este methode voor kleine, toegankelijke vijvers. Niet iedereen zal echter
de moed hebben om dit op regelmatige tijdstippen te doen. Er loopt een feloranje ‘sap' uit de platgedrukte insectjes. Het is een tijdrovend werkje en toegankelijkheid is  een  ander probleem.  In grote vijvers
raakt men niet zomaar bij de waterlelies, laat staan dat
men ze blad voor blad zou kunnen verzorgen. De bladeren gedurende één dag onder water houden is een
goede  en  makkelijkere  methode.  De  diertjes  kunnen
namelijk niet onder water ademen en worden weggeplukt door de vissen. Je kunt de waterleliebladeren tijdelijk  onder  water  houden  door  er  bijvoorbeeld  een
kippengaas over te leggen.
——— 24 ———
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Er bestaat ook een manier van biologische bestrijding.
Dit gebeurt met een preparaat met de bacterie Bacillus


(
handelsnamen

X
entari,

N
ovodor,
Scutello,
thuringensis
Agbac). Het preparaat wordt in water opgelost en over
de bladeren verneveld.
De volwassen kevertjes overleven de winter in holle stengels en afgevallen looflangs de oever. Wanneer men last
heeft van een invasie van waterleliekevertjes verdient het
aanbeveling in de herfst de stengels van de oeverplanten afte knippen en ook
de bladeren te verzamelen. Wanneer je  deze plantenresten vervolgens verbrandt, zal men zo een aantal kevertjes doden en de opmars ervan stuiten.
Waterleliekever  heet  wetenschappelijk  Galerucella nymphaeae .  Het  is  een
klein kevertje,  6 tot  8 mm lang met een lang ovale lichaamsvorm en geelbruine b eharing. D e eitjes zijn kogelvormig en opaalwit met een zwak gerimpeld oppervlak. Ze worden afgezet op plantendelen b oven water, in groepjes
van 10 tot 15. Tijdens haar leven legt een vrouwtje 40 tot 60 eieren. Ze doet
dit niet ineens maar met meerdaagse tussenpozen. D e eitjes rijpen, afhankelijk van de zoninstraling, gedurende 5 tot  10 dagen. Rijpe eieren verkleuren
vuilgrijs. De cilindervormige larven zijn zwart. De larven vervellen driemaal.
Een volwassen larve meet 8 tot 10 mm en heeft drie paar poten. De pop is eerder
oranjegeel en vastgehecht aan het bladoppervlak. Na een week is de metamorfose
voltooid en kruipt het kevertje eruit. In onze streken zijn er meerdere generaties
per j aar. Daardoor kunnen waterleliekevertjes een echte plaag worden.

——— 25 ———
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Charles Buddendorf
https://buddendo. home. xs4all. nl/
Planten hebben koolstofdioxide (CO 2) nodig om te kunnen groeien. In het
aquarium kan dat op verschillende manieren worden toegevoegd. Vaak is het
duur om C O 2 toe te dienen. Het is dan zaak om het kostbare gas zo goed mogelijk op te laten lossen in het water om zo minder te hoeven te gebruiken.
Voor mijn eigen aquarium zocht ik dus ook een manier om zoveel mogelijk
CO 2 op te lossen in het water. Ik wilde iets maken met de (rest)materialen die
ik al in huis had. D at leek me wel het goedkoopst. Er zijn namelijk wel handige apparaatjes hiervoor, maar die zijn vrij prijzig. Omgekeerde bakjes die
het gas opvangen leken handig maar door het relatiefkleine oppervlak lost
het gas niet snel genoeg op. Een plukje filterwatten was al wat b eter maar het
gas ontweek nog steeds te snel. Enfin, na een paar uurtjes prutsen had ik de
‘CO 2-worst', genoemd naar de uiteindelijke vorm.
De worst is niets anders dan een diffusor die het gas in
het water oplost. D e belletjes die uit het luchtslangetje
komen willen natuurlijk omhoog. D oor filterschuim te
gebruiken worden de b elletjes b ehoorlijk vertraagd. Dit
schuim heeft namelijk een open celstructuur en is daardoor zeer goed lucht-/waterdoorlatend. D e b edoeling is
om schuim te nemen waarvan de cellen net iets kleiner
zijn dan de diameter van de CO 2-belletjes. Op die manier worden de b elletjes op hun weg naar het wateroppervlak b ehoorlijk gehinderd en blijven hierdoor langer
in het water. Zo lost er veel meer C O 2 op in het water.
Hoe langer de weg door het schuim, des te meer gas zal er oplossen.
Ik heb een stukje filterslang ( 10- 13 mm), een zuignap en twee langwerpige
reststrookjes filterschuim gebruikt. Verder niks, ook geen bruissteentje. De
twee stroken worden losjes met synthetische garen tegen elkaar en om de fil——— 26 ———
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terslang gebonden.  Zo  kunnen wat  belletjes  door  het  midden  naar boven
gaan, zonder dat ze meteen via de zijkant ontwijken. Onderaan goed aan de
filterslang vastbinden want anders zou het schuim erafkunnen schieten en
gaan drijven. Voor de duidelijk is in de tekening de voorste strook schuim
weggelaten.  De  diffusor  moet  wel  goed  verticaal  worden  opgehangen.  Zo
blijven de b elletjes langer in het schuim. D oor de b elletjes eerst in het bredere
stukje  slang  te  laten  ‘druppelen'  kun je  zien  hoeveel  belletjes  er  eigenlijk
worden geproduceerd.
Het geheel kan direct in het aquarium tegen het glas worden geplakt met b ehulp van de zuignap. D oor de kleur van de gebruikte materialen valt het dan
ook niet zo op (tenzij het blauwe filterschuim gebruikt is natuurlijk). Zelfgebruik ik het achter mijn Hamburger mattenfilter en is dan helemaal uit het zicht.
Waarschuwing

De ochtend nadat ik de C O 2-worst in gebruikt had genomen was de C O 2-concentratie in het water ruim 350 mg/l en was de pH 5,5! Gewenst is een concentratie van ongeveer 20 mg CO 2/l. Wel werd er 's nachts ook CO 2 toegevoegd. Gelukkig had ik nog geen vissen in mijn 120 liter b ak. Ik heb om C O 2
te maken 2 stuks  1,5 liter petflessen (gewone frisdrankflessen) gebruikt met
daarin per fles  1 liter water, 50 gram suiker en  1 gram gevriesdroogde gist.
Oppassen dus! Hou de ademhaling van de vissen a.u.b. goed in de gaten en
ook de pH. 's Nachts geen CO 2 toe dienen. De planten gebruiken het toch
niet in het donker, ze produceren het dan zelfs.
Gewoon  schuimrubber  kan  niet  gebruikt  worden.  Het  gewone  schuimrubber
heeft ofveel te kleine cellen ofcellen die zelfs helemaal gesloten zijn. Ook bevatten sommige plastics/schuimrubbers weekmakers die dodelijk zijn voor vissen.
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Martin Byttebier, Aquatropica

|

Levendbarende vissen van de familie Poeciliidae (Gambusia , Limia

, Girardinus , Quintana en Poecilia ) zijn de meest voorkomende groep vissen in de
zoete wateren van de Caraïben.
Het soortenrijkst van de gehele geografische regio (Hispaniola met Haïti en
Dominicaanse Republiek), Cuba, J1amaica
en Grand Cayman is het geslacht
)
Limia met 21 b eschreven soorten  .
Tot voor kort huisvestte Hispaniola 17 endemische Limia

-soorten. Van sommige Limia

-soorten is geweten dat ze zout water tolereren, maar de meeste
worden gevonden in zoetwatergebieden.
Een plaats die opvalt door zijn soortenrijkdom is toch wel het meer van Miragoâne, in het zuidwesten van Haïti.
Het meer van Miragoâne – een van de grootse zoetwatermeren
in de C araïben
2
– is slechts 12 km lang met een oppervlakte van 25 km .
——— 28 ———
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Het meer zelfherbergde tot voor kort 7 endemische Limia

-soorten:

R
ivas
1980,
L. g rossidens
Rivas 1980,
L. fuscomaculata


R
ivas
1980,
L. g arnieri
L. immaculata Rivas 1980,
L. m iragoanensis Rivas 1980,
L. ornata Regan 1913,
L. n igrofasciata Regan 1913.
Dit j aar zijn er nog twee bijgekomen: Limia

islai Rodriguez-Silva & Weaver
2020 en L.
 m andibularis Rodriguez-Silva, Torres-Pineda & Josaphat 2020.
  Li mia islai
Deze nieuwe  soort is bij  de liefhebbers van levendbarende  al  sinds begin
2000 bekend onder de handelsnaam Limia sp. "Tiger" en werd nogal vaak
verkeerdelijk ingevoerd als L.
 g arnieri ofL. n igrofasciata.
Na bijna twintig j aar is er nu eindelijk een formele beschrijving van Limia

sp.
"Tiger".

Limia islai onderscheidt zich van de andere soorten met uitzondering van L.

nigrofasciata door de 4 tot 12 zwarte strepen op het lichaam. D e strepen bij L.

z
ijn

w
ijder

e
n

z
warter

v
an

k
leur

d
an

d
eze

v
an

.

V
erder
is
islai
L. n igrofasciata
er bij de L.
 islai -mannen geen rugbult te zien, welke bij L.
 n igrofasciata , zoals

zijn  Engelse  populaire
naam hump-backed Limia,  het  aangeeft, wel
vrij vaak voorkomt. D e
Nederlandse  naam  is
zwartbandtandkarper.

Li mi a isl ai - vr ou wtj e

Bij de vrouwtjes van de tijger-limia ligt het begin van de rugvin iets na het
begin van de anaalvin.
Een ander punt van onderscheid met de zwartbandkarper is het paringsgedrag. Het mannetje van de tijger-limia maakt er niet veel spel van, een vlug——— 29 ———
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gertje als het ware. D e zwartbandkarper daarentegen maakt er meer zijn werk
van en houdt er een uitgebreid p aringsgedrag op na.
Verspreiding: deze soort werd gevonden in een kleine, met helder water gevulde uitstroom aan de noordkant van het meer. L.
 islai wordt ook gevonden
in het meer zelf.
De tijger-limia is vrij gemakkelijk te houden in een soortaquarium. Ze eten
alle soorten voedsel, van vlokkenvoer over diepgevroren pekelkreeftjes tot levende muggenlarven.
Het schijnt dat sommige tijger-limia ( dodelijk) gevoelig zijn voor grote waterverversingen. Opgepast daarmee dus.
Woordverklaring: D e soortnaam ‘islai' werd gekozen om wijlen D ominic Isla
te eren. Hij was een van de eerste personen die deze nieuwe soort kon vangen
en ze later in de aquariumhobby binnenbracht.

  Negende soort: Li mia  mandibularis
Het  belangrijkste  kenmerk
waarmee L . mandibularis zich onderscheidt  van  de  andere Limia soorten  is  de  kenmerkende vorm
van de mond. L . mandibularis (de
Engelse  populaire  naam  is Jawed
Limia)  heeft  een  bovenstaande
mond waarvan de kaak, bij een gesloten mond, bijna een recht hoek
vormt met de inferieure rand van
het oog.
2)

De maximale standaardlengte gemeten bij de p aratypes  is 41,5 mm.
Limia m andibularis werd gevonden in de noordelijke b ocht van het meer. D e

vissen die gebruikt werden voor de beschrijving van de nieuwe soort werden
gevangen in een traag stromende uitweg van het meer. Op het moment van
verzamelen (juni 2019) was de watertemperatuur 29,9  ˚ C en de geleidbaar——— 30 ———
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heid  321 m S/cm. Het gebied wordt gekenmerkt  door  de  aanwezigheid van
modderige b odems en halfondergedompelde en ondergedompelde vegetatie
die groeit nabij de oevers.
Woordherkomst:  “mandibularis”,
afgeleid van het Latijn “mandibula”, verwijst naar de goed ontwikkelde onderkaak die kenmerkend
is voor deze soort.
Levenr ui mt e va n Li mi a mandi bul aris, n oor del i j ke b oc ht va n h et meer

i n een tr aag str o men de ui tstr oo m
va n h et meer.
1 ) Li mi a al s gesl ac hts n aa m wor dt d oor s o m mi ge wetensc ha p per s aa nvaar d maar
vol gens a n der en ( o. a. Hu ber) i s Li mi a een on der gesl ac ht ( s u bgen us) va n Poecili a.
2) Par atype. Ni et- n aa mdr agen d exe mpl aar va n een taxon o mi sc h gedefi ni eer de
s oort of fossi el dat al s ver gel i j ki ngs materi aal be waar d wor dt sa men met h et
naa mdr agen de h ol otype.
Naast h et h ol otype o mvat een c ol l ecti e s peci mens meestal ook een seri e par atypes. Het h ol otype of type- s peci men i s h et u ni eke obj ect waar de naa m va n de
s oort op gebaseer d i s. De taxon oo m of pal eont ol oog di e de s oort besc hri jft, h eeft
dat s peci fi eke s peci men aa nge wezen al s h ol otype. Daar door ka n geen ver warri ng
ontstaa n bi j de besc hri j vi ng va n ni eu we s oorten. E en taxon oo m zal , voor al eer hi j
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een ni eu we s oort besc hri j vi ng p u bl i ceert, zi j n s peci mens moet en ver gel i j ken met
h et h ol otype o m er zeker va n te zi j n dat de ni eu we s oort ni et on der een a n der e
naa m al beken d i s.
Naast h et h ol otype wor den ook par atypes on der sc h ei den. Di t zi j n de i n di vi du en
waar mee bi j de s oort besc hri j vi ng r ekeni ng geh ou den wor dt en di e de nat u url i j ke
vari ati e va n de s oort l aten zi en. I n pri nci pe zi j n de di agn osti sc h e ken mer ken waar
de s oort aa n te h er ken n en i s voor de par atypes i denti ek aa n h et h ol otype, maar
i n a n der e ken mer ken ku n n en ze ver sc hi l l en. Zo i s h et bi j voor beel d mogel i j k dat
de s peci es- naa m va n een vl i n ders oort afgel ei d wor dt aa n de ha n d va n de morfol ogi e va n de ma n n el i j ke geni tal i ën en ni et va n ui t de kl eur patr on en va n de vl eugel s, o mdat di e vari a bel zi j n. De versc hi l l en de vl eugel kl eur en wor den da n al s par atypes aa n h et h ol otype t oegevoegd.
Br on: htt ps: // www. ensi e. nl / ni c o- va n- str aal en/ par atype

Br onnen:
Ri vas, L. R. 1 980. Ei ght n e w s peci es of p oeci l i i d fi s h es of t h e gen us Li mi a fr o m
Hi s pa ni ol a. Nort h east Gul f Sci ence v. 4 ( n o. 1 ): 28- 38.

Rodri guez- Sil va, R. & P. F. Weaver. 2020. A n e wl i vebeari n g fi s h of t h e gen us

Li mi a ( Cypri n od onti for mes: P oeci l i i dae) fr o m Lake Mi r agoa n e, Hai ti . J our nal of
Fi s h Bi ol ogy v. 96 ( n o. 6): [ 1 - 1 0] 1 360- 1 369.
Rodri guez- Sil va, R., P. Torr es- Pi neda & J. Josaphat. 2020. Li mi a ma n di b ul ari s,
a n e wl i vebeari ng fi s h ( Cypri n od onti for mes: P oeci l i i dae) fr o m Lake Mi r agoa n e,
Hai ti . Zootaxa 4768 ( 3): 395- 404.
van der Laan, R.  2020. Fr es h water Fi s h Li st 29t h edi ti on. An al p ha beti c sci enti fi c
na me l i st of t h e worl d' s fr es h water fi s h es a n d a n overvi e w of t h e sci enti fi c
na mes used i n t h e a q uari u ml i t er at ur e. Al mer e, Th e Net h erl a n ds.
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Het West– en Centraal Afrikaans aquarium
Glenn Coulembier, Skalaar Torhout
Uitnodiging algemene bijeenkomst, vrijdag 25 september

In de grote lijn ben ik liefhebber van praktisch iedere tropische vissoort. Ik b en
altijd benieuwd naar het verzorgen en het gedrag van een vissoort en wil van iedere soort die ik ken toch wel iets bijleren, gelijk van welk continent het dan ook
mag zijn. In mijn 35 j aar dat ik al aan aquaristiek doe, heb ik dan ook al wat
kennis vergaard.
Maar men moet eerlijk toegeven  dat je nog  altijd nieuwe dingen en waarnemingen ontdekt en j e nooit ten einde bent in deze hobby en dat is net datgene
wat mij prikkelt om verder te doen.
Na een tijdlang zo een beetje van alles te hebben gehouden, zonder echt een
voorkeur te maken, begon ik na wat opzoekingswerk meer en meer de woorden
“endemisch”,  “kwetsbaar”,  “bedreigd”, enz... bij onze vissoorten te lezen. Nu
heb  ik  ook  nog verscheidene vissoorten uit verschillende  continenten,  maar
deze zijn nu meer met zorg uitgekozen ofze zijn endemisch voor dit gebied, of
kwetsbaar ofbedreigd...
De laatste j aren b en ik mij gaan verdiepen in de West– en Centraal Afrikaanse
soorten. Dit heeft zo zijn redenen, er is een kleine minderheid van onze aquariumliefhebbers (zeker in België) die deze soorten houden. Als we dan nog een
stapje verder gaan en we halen de klassiekers eruit zoals de C ongozalm, de gele
Congozalm, de kersenbuikcichlide en de rode acara bijvoorbeeld dan wordt dit
kransje liefhebbers nog veel kleiner.
Ik kan u garanderen dat West– en C entraal-Afrika een hele resem prachtige zalmen,  barbelen,  killi's,  dwergcichliden  enz....  te  bieden  heeft,  die  zeker  niet
moeten onder doen qua kleur zoals hun Zuid-Amerikaanse broeders.
Het aanbod van Zuid-Amerikaanse vissoorten en het beeldmateriaal zijn veel
groter dan dat van Afrika. En dit heeft zo zijn redenen: eerst en vooral wordt de
import van (nieuwe) West– en Centraal-Afrikaanse soorten enorm belemmerd
door de vele onrustigheid die zelfs ontaardt in burgeroorlogen. Dit heeft dan
weer tot gevolg dat men geen constante aanvoer kan garanderen en dit zorgt er
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dan ook weer voor dat sommige soorten erg prijzig kunnen zijn. Als blanke ben
je ook in vele regio's niet meer welkom en wordt er negatiefreisadvies gegeven
(dit wordt dan ook weer moeilijker om beeldmateriaal te maken). En dan zegt
het spreekwoord: “onbekend maakt onbemind”.
Er wordt veel gesproken over Zuid-Amerika, dat het oerwoud bedreigd wordt
door ontginning van ertsen, illegale houtkap, cultivering van landbouwgewassen, droogte, vervuiling door industrie, enz... Veel mensen lijken te vergeten of
niet te weten dat er aan de andere kant van de wereld zich net hetzelfde afspeelt
om maar niet te zeggen het nog veel erger is!
Daarom heb ik een tijd geleden besloten om gekende, maar ook vele minder gekende, soorten van West– en C entraal Afrika te verzorgen en ook na te kweken.
Om in de eerste plaats ze meer bekend te laten worden bij het breder publiek en
zo hopend dat ze ook meer waardering krijgen in de hobby. Want net zoals bij
ondertussen zoveel vissoorten is dit ook bij de West-Afrikaanse soorten van belang!
Mijn voordracht laat j e in het eerste deel kennismaken over hoe j e een aquarium
opzet  voor  West–  en  Centraal  Afrikaanse  soorten  aan  de  hand  van  een
workshop, hierbij wordt er nader ingegaan op de keuze van decoratiemateriaal,
planten b elichting...
In het tweede deel laat ik j e de twee gezichten (mooi en minder mooi) van West–
en Centraal-Afrika zien en de vele gekende en minder gekende vissoorten die
West– en C entraal-Afrika (nu nog) rijk zijn. Je zal zien dat er hele mooie soorten
voorkomen en als j e de kans hebt om ze op de kop te tikken, j e die kans zeker
eens moet nemen.
Nieuwsgierig: dan kan ik j e maar één raad geven, kom gerust een kijkje nemen
en stel j e open voor het West– en Centraal Afrikaans aquarium.
Waar: Zaal ‘Van B oven' Kortrijksteenweg 138a, Wevelgem
De ingang van de zaal is gelegen in het steegje tussen huisnummers 136 en 138.
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