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Woordje van...

Filip Willen, penningmeester Aquatropica
Wie had dat kunnen denken ...
Begin dit j aar leek het eerst een ver-van-mijn-bed grap
maar al snel had het ook ons in de greep en mocht j e
blij zijn dat C ovid 19 j e niet in j e b ed kreeg.
Door  de  snelle wissel van  opleggen  en versoepelen
van de maatregelen werd mijn aankoop van een nieuw
aquarium steeds verplaatst.  Ik wil geen standaard
‘bak'. Ik vond, in wat er op de markt was, niet
de juiste maat ofmijn wederhelft vond het niet
passen in het interieur.  En zo was er wel steeds iets. Dan hebben we onze
zinnen maar gezet op een aquarium op maat gemaakt. Toegegeven, dit is niet
de goedkoopste manier om een aquarium aan te schaffen. Maar na al die
jaren weet ik zeker dat dit geen bevlieging is en moet dit dan ook de perfecte
‘bak' zijn ofis het toch de b edoeling.
Het  is  een  doorkijkaquarium geworden.  Deze  zorgt voor  een gedeeltelijke
scheiding tussen het salon en het eetgedeelte.  Een potfilter ruim groot genoeg,  een  gestuurde  CO 2-installatie  en  een  uitgebalanceerde  ledverlichting
met controller maken het geheel af.  Blijkbaar is de vraag naar dergelijke op
maat gemaakte aquaria groot.  Dit wellicht ook omdat we (noodgedwongen)
meer thuis vertoeven en bijgevolg wordt er niet zozeer naar een euro omgekeken.  D e levertijd is dus ook navenant en dus meer dan 8 weken.  Omstreeks
de j aarwissel zal ik mijn b ak thuis geleverd krijgen. Ideaal!!!  Zo kan ik tijdens
de kerstperiode, die we noodgedwongen in beperkte kring moeten doorbrengen, de inrichting en de opstart van het aquarium doen.
Wat het geworden is, zullen jullie dan in de loop van volgend j aar wel vernemen.  Ofwel eis ik een extra pagina op in het b oekje en deel op deze manier
mijn ervaring.  Dit is iets wat ieder van jullie ook mogen doen. Het b oekje is
——— 2 ———
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er voor iedereen.  Ervaring, leuke anekdotes ofgewoon een mededeling, het
brengt de leden op deze manier terug wat dichter. Zeker tijdens deze isolatieperiode! Op die manier krijgen we wat meer variatie, en komen we samen
door deze periode. Martin die het tijdschrift  samenstelt en opstelt is daar
zeker ook wel tevreden mee.  Niet dat er iets op te merken valt betreffende
zijn inbreng maar  een  extra inbreng is zeker welkom.  Dit mag met  eigen
woorden en zelfs in het westvloams.
Zoals reeds gemeld in het vorig nummer kan j e voor een kleine extra bijdrage
ook lid worden van BBAT en krijg j e maandelijks ook het tijdschrift Aquariumwereld toegestuurd. Heb j e nog niet betaald voor 2021, zeker het overwegen
waard. Heb j e wel al betaald, maar niet voor BBAT, dan kan ik j e dit ten stelligste
aanraden om nog bij te storten onder vermelding ‘extra voor BBAT'.
Wanneer we terug  een vergadering  kunnen  inplannen,  staat  nog  niet vast
maar dat we hiernaar uitkijken, j a dat is zeker.  D e leden worden zeker tijdig
verwittigd. En mocht de j aarlijkse nieuwjaarsreceptie niet kunnen doorgaan,
dan stellen we die even uit.  Maar 2020 afsluiten en 2021 verwelkomen, dat
doen we zeker, en dit het liefst met alle leden.
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ErikLievens, AquarianenGent
De Hemichromis lifalili maakt deel uit van de groep vissen die men in de
volksmond de “rode Hemichromis” noemt. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes vertonen deze b onte kleuren, wat toch uitzonderlijk is daar het over het
algemeen bij andere vissoorten enkel het mannetje is dat mooi gekleurd is.

Het is zeker een cichlidensoort die in uw aquarium niet mag ontbreken en dit
niet  alleen  omwille  van  zijn  kleuren.  Binnen  zijn  soort  mag  deze  Hemichromis zeker als de mooiste beschouwd worden.
Zij zijn nauw verwant met de Hemichromis

letourneuxi en worden ook veelal
verward met Hemichromis

.

D
e

b imaculatus
Hemichromis
lifalili onderscheidt
zich van de vorige genaamde soorten door zijn verlengde b ek en de vorm van
het b eentje tussen de muil en de slokdarm.
De basiskleur van hun vissenlichaam is oranjerood tot rood met een bruinachtige zone b oven hun kop en nek. Enkel de oranjerode kleur komt bij het
vrouwtje volledig tot  zijn recht.  Deze vissoort heeft  ook  een uitgesproken
——— 4 ———
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zwarte grote vlek ongeveer in het midden van hun zijlanken. D eze is omringd
door een veelvoud aan iriserende staalblauwe punten. D eze punten staan talloos verspreid op zowel hun zijden als op hun kop en vinnen. D e mannetjes
van Hemichromis lifalili worden tot  10  cm groot, terwijl  de vrouwtjes iets
kleiner blijven.
Het zijn echter geen “beginnersvissen”. Hoewel het in principe rustige vissen
zijn, hebben ze, vooral als er zich een koppel heeft gevormd, een zeer territoriaal gedrag. Het is niet aan te raden deze vissen samen te houden met een
cichlidensoort als die laatste kleinere afmetingen hebben. Ook hun soortgenoten moeten robuust zijn, willen zij niet ten onder gaan door de wilde achtervolgingen van het broedpaar.
Mits rekening te houden met voorgaande, hebben wij toch de mogelijkheid
om andere cichlidensoorten samen te houden met Hemichromis

lifalili . Eén
broedpaar in een aquarium is meer dan voldoende, tenzij wij een aquarium
bezitten van gigantische afmetingen wat doorgaans niet het geval is. Zelfs met
een broedpaar hebben wij een aquarium nodig met een inhoud van 400 liter.
Het territorium dat een broedpaar voor zich neemt is vooral in de baltsperiode zeer groot.
Wat wel tot de mogelijkheden behoort is Hemichromis

lifalili samenhouden
met bv. een Steatocranus

-soort ofmet een Pelvicachromis

. Ook kan men opteren voor een p aar Synondontis

die wat aan uw eventuele algenplaag kunnen
doen. Een schooltje Phenacogrammus

interruptus kan ook nog omdat deze
heel vlugge zwemmers zijn en aldus kunnen wegschieten van de aanvallen van
het broedpaar.
Bij voorkeur houden wij de
Hemichromis lifalili in een
aquarium  dat  speciaal
wordt  ingericht  naar  zijn
behoeften.  In  dit  geval  is
een aquarium met een nuttige  inhoud  van  200  liter
Steatocranus casuari us
bul tkopci c hl i de
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voldoende. Houd er rekening mee dat deze vissoort als echte  “bulldozers”
door uw aquarium kunnen te werk gaan. Zij graven kuilen, maken holen en
scheppen schuilplaatsen voor zichzelfen molesteren uw planten. Houdt hier
rekening mee met uw keuze aan plantensoorten. Sagittaria

, Anubias

en Vallisneria b ehoren wel nog tot de mogelijkheden.
Als b odembedekking maken we gebruik van fijn Loirezand. Enkele rotspartijen  zorgen  voor  een  natuurlijk  uitzicht  van  uw  aquarium.  Het  vrouwtje
maakt van de gelegenheid gebruik om tussen de stenen te duiken om te ontsnappen aan de opdringerigheid van het mannetje. Zorg ook voor een platte
steen  die u  op  de bodem legt. Deze zal  dan  dienstdoen  als  afzetsubstraat
waarop de eieren zullen afgelegd worden.
Wat zeker noodzakelijk is voor het optimaal houden van deze cichlide is een
goede filtering  en  een grote zuurstoftoevoer. Een filter  die  3x het volume
water doorheen de filtermassa laat passeren, is geen overbodige luxe.
Een regelmatige waterverversing draagt ook bij tot het welzijn van de vissen.
Hemichromis l ifalili stelt geen hoge eisen aan de watersamenstelling. Een neu-

trale zuurtegraad bij een temperatuur van 22 à 25  ˚ C voldoet uitstekend.

Het is aangewezen om met een 5 à 6 -tal j onge visjes te starten, in de hoop dat
er zich na verloop van tijd een koppel heeft gevormd. Eenmaal dit is gelukt,
moet men de overige vissen ergens anders onder brengen.
Als alles naar hun wens is ingericht, zal het koppel vlug overgaan tot hun
broedgedrag. Het vrouwtje legt b eurtelings 10 à 20 eieren afdie onmiddellijk
door  het  mannetje  worden  bevrucht.  Na  herhaalde  aflegbeurten  zal  het
vrouwtje  na  ongeveer  1  uur  een  200  à  500  eieren  hebben  afgelegd.  Het
vrouwtje houdt zich b ezig met de broedzorg, terwijl het mannetje het territorium verdedigt. Het is fantastisch mooi om naar dit b altsgedrag te kijken. Om
zijn territorium te benadrukken neemt het mannetje wat zandkorrels in de mond
en spuwt deze krachtig uit als afschrikkingselement voor de medebewoners.
Na 36 à 48 uren komen de eieren uit en worden de j ongen in de muil genomen en naar een veilige plaats gebracht. Na 90 uren zwemmen de j ongen
vrij rond, altijd in het gezelschap van de moeder.
——— 6 ———
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Als voedsel kiezen wij voor artemia-naupliën. Het ouderpaar draagt goed zorg
voor hun nageslacht tot ze een lengte hebben b ereikt van 1 à 2 cm. Na 5 à 6
maanden zijn de j ongen 5 cm en zijn ze op hun b eurt geslachtsrijp.
Hemichromis lifalili is niet kieskeurig wat het voedselaanbod betreft. Liefst

houden zij van zoveel mogelijk levend voer zoals insecten, muggenlarven, artemia en watervlooien. Naast dit levend voer zijn ze ook niet vies van diepvriesvoer en droogvoer (als het niet anders kan).

Deze vis voorkomend in h et Congobekken z al u z eker kunnen bekoren!

——— 7 ———
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Auteur onbekend, Aqua Review 201 0- 6 (Azac)
Stam: Chordata
Klasse: Actinopterygii
Orde: Perciformes
Familie: Pomacanthidae
Genus: Chaetodontoplus
Soort: septentrionalis

Eigenschappen en kenmerken

De soorten van het geslacht Chaetodontoplus b ewonen een relatiefklein gebied van de Stille Oceaan, het Grote B arrièreriftot het zuiden van Japan.
Dit genus staat b ekend om zijn moeilijke individuen, doch C. septentrionalis
blijkt daar wel de gemakkelijkste van te zijn. D e j onge dieren van deze soort
zijn gewoonlijk totaal zwart tot zwartbruin  met  een  gele  band  achter  de
kop, en een gele staart.
Wanneer ze opgroeien en verkleuren,
dit  gebeurt  meestal  wanneer  ze
slechts  3,5  à  4,5  cm  groot  zijn,
worden  ze  prachtig  oranje-bruin  met
helblauwe strepen.
De jonge  dieren  in jeugdkleed  vertonen  opvallend  veel  gelijkenis  met  het
jeugdkleed van C. chrysocephalus , en men denkt wel dat ze eigenlijk van dezelfde soort zijn. Chaetodontoplus en Pomacanthus

zijn nauw verwant.
Het grote verschil met andere keizersoorten b erust in het feit dat de schubben
van Chaetondontoplus

- en Pomacanthus

-soorten veel kleiner zijn en daardoor
de huid een fluwelen uitzicht geven.
——— 8 ———
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Op de riffen zwemmen ze solitair ofpaarsgewijs dicht tegen het substraat,
waar ze bij  de minste  onraad in wegduiken. In de vrije natuur bestaat hun
voedsel voornamelijk uit algen en waarschijnlijk ook sponzen en manteldieren.
In het aquarium

In gevangenschap zijn Chaetodontoplus -soorten eigenlijk moeilijke kostgangers. Maar eens de voedingsmoeilijkheden bij het overwennen achter de rug
zijn, valt  het  met  de  blauwgestreepte  keizer wel  mee.  De  beste  resultaten
worden geboekt met levende mysis en andere kleine levende kreeftachtige.
Groenvoer mag uiteraard niet ontbreken, sla en spinazie voldoen b est.
In het begin zeer gevoelig voor allerhande huidinfecties en vergen daardoor
de speciale aandacht van de meer gevorderde aquariaan.
Een aquarium opgebouwd op basis van levende steen, verhoogt de kansen op een
geslaagde verzorging,  evenals  een weelderige  algenbegroeiing. De temperatuur
wordt liefst boven de 24  ˚ C gehouden. De pH-waarde tussen 8,0 en 8,3.
Opgelet bij medicijngebruik! Deze soort verdraagt een koperdosering echter
met tegenzin. Bedenk steeds dat een kopersulfaatbehandeling een zware b elasting is voor alle vissen in het aquarium, zeker voor diegenen waarvoor de
dosering b edoeld is.
——— 9 ———
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Auteurs:
Faried Dahdouh- Guebas, Steven Bouillon, Jurgen Tack &
NicoKoedam. Vrije Universiteit Brussel
© Natuurwetenschap & Techniek
https://www. nemokennislink. nl/pagina/auteursrechten/
Het m angrovewoud aan de kust van Kenia vormt de n atuurlijke grens tussen
zoet en zout water. I n dit g ebied zwaaien ontelbare krabbensoorten de scepter.
Als weinig a ndere d ieren h ebben z e z ich a angepast a an h et leven in h et brakke
getijdewater. Z
 wem-, k lim-, w enk- e n s pookkrabben v oeren e r d agelijks h un r ituelen u it.

Kenia. Het is vijfuur ' s morgens en nog pikkedonker. Toch is het al broeierig
warm in het woud nabij de evenaar. Met een groep Belgische en Italiaanse
biologen, onder leiding van Profdr. Marco Vannini en dr. Stefano Cannicci
van de Universiteit van Florence uit Italië, hangen we al enige tijd geduldig te
wachten in één van de vele boomkruinen van de reusachtige mangroven.
Het mangrovewoud bevindt zich continu tussen de lage en de hoge waterstand. Voorzien van fotoapparatuur en videocamera's zullen we straks getuige
zijn van een fascinerend schouwspel dat zich tweemaal p er dag afspeelt in het
woud: de uittocht van klimkrabben.
Verscholen tussen  de mangrovewortels maken  de  achtpotige  schaaldiertjes
zich klaar voor hun dagelijkse klim naar de top van de metershoge zeebomen.
Nog geen tien minuten na het
ochtendkraaien van een haan
in het dorp vlakbij horen we
het ritselende geluid van duizenden bewegende  klimkrabben, één van de talrijke krabSel ati u m el ongatu m

——— 10 ———
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ensoorten die het mangrovewoud rijk is. Aangezet door de sterkte van het
licht klauteren ze b ehoedzaam, pootje voor pootje, langs de gespleten schors
van de mangrove omhoog. De krabbetjes, nauwelijks vijfcentimeter groot,
leggen de steile klim van ongeveer twintig meter binnen een uur af. Eenmaal
in de kruin begeven zij zich als volleerde acrobaten over de dunste takjes om
uiteindelijk het topje van de bladkransen te bereiken.
Deze verse j onge bladeren en het zoete water van de dauwdruppels vormen
het dagelijkse maal van de klimkrabben. Terwijl de krabben ontbijten, registreren we geruisloos hun waarnemingen. Het onderzoek naar het eet- en leefgedrag van de mangrovekrabben is weer b egonnen.
Levende dijken
Wie denkt dat krabben slechts zeedieren zijn die langs onze kust over de golfbrekers klauteren ofonder water zitten, heeft het mis. In de mangroven zijn
zij de natuurlijke bosbewoners die in een enorme soortendiversiteit voorkomen. Ze zijn vaak én de planteneters én de roofdieren én de opruimers.

St ukj e ma ngr oveb os, La mu, Keni a

——— 1 1 ———
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Door deze positie spelen ze een b elangrijke rol in het onderhoud van de mangrovewouden, die op hun beurt weer van essentieel b elang zijn voor tropische
ecosystemen aan de kust. Mangrove-ecosystemen zijn namelijk de broed- en
kraamkamers voor vele vissoorten, garnalen en andere organismen.
Behalve deze belangrijke schakel in het mariene leven vormen zij ook voor de
mens  een belangrijke bron van inkomsten. Houtverbruikers  en  -verkopers,
houtskoolbranders, vissers,  imkers  en  zelfs  genezers  die  pijnstillende  middelen uit de bladeren en wortels halen, verdienen er hun brood mee.
Mangroven beschermen aan de ene kant het land tegen de golfslag van de
oceaan en houden aan de andere kant het b odemmateriaal dat door rivieren
wordt afgevoerd tegen. Zo beschutten ze de koraalriffen tegen sedimenten,
het zand dat door het water wordt getransporteerd en b ezinkt. D e mangroven
vormen als het ware een ‘levende dijk'.
De mangroven worden door de talrijke krabben gebruikt om er zich voort te
planten, b escherming te zoeken tegen roofvijanden, ofom er bij hoogtij naar
voedsel te zoeken.
Eén van de methoden om de posities die krabben in het voedselnet innemen
te bepalen, is hun maaginhoud te onderzoeken ofde fysisch-chemische samenstelling van hun weefsel te analyseren.
Voor het bestuderen van de maaginhoud is het van belang om de krabbetjes
niet al te lang na de maaltijd open te knippen en hun magen onder de microscoop te onderzoeken. D e bladeren ofopgenomen dierweefsels zijn dan nog
goed herkenbaar.
De schaar van de krab bevat een goed ontwikkelde knipspier die gebruikt kan
worden om naar de samenstelling van het weefsel op basis van stabiele isotopen te kijken. Isotopen zijn twee ofmeer vormen van eenzelfde chemische
element met een gelijk aantal protonen, maar een verschillend aantal neutronen. Met de isotopenanalyse kunnen we vrij nauwkeurig achterhalen wat de
primaire voedselbron van de krabben is.
Lange tijd veronderstelden onderzoekers dat de mangrovewouden van e ssentieel belang waren voor  de voedselketen in  de tropische kustzones. In  dat
geval zouden in alle krabben, slakken en andere b odembewoners sporen van
de mangrovebladeren terug te vinden moeten zijn.
——— 12 ———
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Bij analyse van de koolstof- en stikstofsamenstelling van fauna, flora en eencelligen kwam het belang van andere producenten van biomassa aan het licht,
zoals de microscopisch kleine wieren en cyanobacteriën. D eze groeien in het
water, op het sediment ofop de wortels en stammen van de mangrovebomen.
O m t e bepal en wel ke voedsel br on n en kr a b ben en a n der e or ga ni s men gebr ui ken,
ku n n en we naar de i s ot opensa menstel l i ng va n h et weefsel  ki j ken.  Bepaal de el ement en ko men n a mel i j k i n meer da n één vor m voor:  ze bezi tt en sta bi el e i s ot open, di e dezel fde c h e mi sc h e ei gensc ha p pen h eb ben maar ver sc hi l l en i n massa.
Dat massaversc hi l  ko mt d oor een ver sc hi l  i n h et aa ntal  n eutr on en i n de at oo mker n. I s ot open va n h etzel fde el e ment h eb ben wel  een gel i j k aa ntal  pr ot on eni n de
12
13
ker n.  Kool st of en sti kst of h ebben z o' nl i c hte en z war e vari a nt:  C en C voor kool 14
15
st of, en N en N voor sti kst of.
Dat de z war e vari a nt sta bi el  i s, wi l  zeggen dat deze al ti j d even z waar bl i jft en ni et
z oal s bi j de r a di oacti eve vari a nt h et geval i s, h et el e ment ter u gval t t otl i c hter e at omen.  I eder mat eri aal  ( di er, pl a nt of eencel l i ge) h eeft zi j n ei gen patr oon va n l i c hte
en z war e kool st ofat o men.  Zo vi n den we i n ma ngr ovebo men een a n der e ver h oudi n g aa n z war e enl i c hte kool st ofat o men da ni n eencel l i ge wi er en di ei n h et water
l even, of de kl ei n e ki ezel wi ertj es di e op de b ode m gr oei en.  Deze ver h ou di ng i s
met een moder n e massas pectr o meter zeer na u wkeuri g vast te stel l en.  Met di t
a p par aat ku nj e de ver h ou di ng t ussenl a di ng en massa va n p osi ti ef of n egati ef gel a den at o men (i on en) a n al yser en.
Wa n n eer een kr a b zi c h voedt met ma ngr ovebl a der en zal  zi j n kool st ofpatr oon
st er kl i j ken op dat va n h et bl a d, en st er k ver sc hi l l en va n een sl ak di e op ki ezel wi ertj es l eeft.  Het kool st ofpatr oon va n een kr a b di e zi c h ec ht er ui tsl ui t en d met deze
sl akken voedt, zal  hi er weer st er k opl i j ken.  O mdat bi j el ke sta pi n de voedsel keten
ec ht er i ets meer z war e sti kst ofat o men i n een or ga ni s me ter ug te vi n den zi j n da n
i n zi j n voedsel br on, zal  een sl ak r el ati ef meer z war e sti kst ofat o men bevatten da n
een ma ngr ovebl a d.  Op di e ma ni er ku n n en de voedsel keuzen en d us ook de p osi ti e va n kr a bben i n de voedsel ket en i n kaart wor den gebr ac ht.

Gezonde eetlust

Wat eten de mangrovekrabben? Vroeger dacht men dat mangrovebladeren de
hoofdmaaltijd van mangrovebewoners vormden, maar dat is alleen zo voor
een beperkt aantal organismen (groen vlakje). Analyse van de koolstofsamenstelling van andere organismen en hun voedsel bracht aan het licht dat naast
mangrovebladeren, plankton uit zee en eencellige kiezelwieren op de b odem
een b elangrijk onderdeel vormden van de hoofdmaaltijd.
——— 13 ———

Jaargang 35/ 12 ( 12/20) 

Aquatropica

Wetenschap

In de figuur stemt elk bolletje
en elk vlakje overeen met één
of meer  organismen  die  elk
een  specifieke koolstof-  (horizontale  as)  en  stikstofverhouding  (verticale  as)  hebben. Marien materiaal omvat
o.a.  dierlijk  en  plantaardig
plankton  ofwel  plankton  uit
zee.
Langs de horizontale as staat
de toename in de verhouding
13
12
C/ C, o fwel15z waarder
i

n
k

oolstof.
L

angs
d

e
v

erticale
a s s taat d e t oename v an d e
14
verhouding  N/ N, ofwel zwaarder in  stikstof. De witte  stippen  stellen de
voedselbronnen voor. D e zwarte stippen staan voor de krabben en andere organismen zoals slakken. Als een krab zowel mangrovebladeren
als kiezelwier
13
12
eet, ligt de koolstofsamenstelling (verhouding  C/ C) van zijn weefsel tussen
deze twee voedselbronnen in (horizontale as). Voor stikstoftreedt een meer
uitgesproken verzwaring op (verticale as).
Mangrovekrabben  zijn  er  in  vele  vormen,  afmetingen  en  kleuren,  maar
worden al gauw ingedeeld naar hun gedrag. Zo zijn er de klim- en wenkkrabben, modder gravende soorten en ook de grote, j agende zwemkrabben.
Deze laatste maken bij vloed de kreekjes onveilig en j agen op vissen, slakken
en  zelfs  andere  krabben.
Meer  landwaarts  trekt  ‘de
kokoskrab'  –  eigenlijk  een
grote  heremietkreeft  verwant aan de krabben – naar
Birgus l atro of kokokrab is de
grootste l andlevende kreeftachti ge.  Kan tot 1  m groot
worden(ge meten van ti p tot ti p
van de uitgestrekte poten). 
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de metershoge kokospalmen. Hij breekt met de brute kracht van zijn schaar
de kokosnoot open, voedt zich met de inhoud en doet zo zijn bijnaam ‘ kokosdief' veel eer aan.

Elke krab heeft zijn eigen p ositie (niche) in het ecosysteem verworven. Terwijl
de klimkrab zich voedt met verse bladeren in de kruin, verorberen de moddergravers  afgevallen bladeren  en jonge mangroveplantjes. Toch zit  er  een
keerzijde aan het gezonde eetgedrag van de moddergravende krabben.
Ook op plaatsen van herbebossing waar het natuurlijk herstel van mangroven
kunstmatig geholpen wordt, stillen krabben hun honger met j onge mangroveplantjes. Vaak loopt het uit op een eetfestijn met meerdere krabbensoorten tegelijk. Op deze manier kunnen de krabben de rehabilitatiezones van de mangroven totaal vernietigen.
Vioolkrabben

Deze  wenkkrab  (of vioolkrab)  is  de  grootste  in  zijn  soort  uit  de  OostAfrikaanse regio. De mannetjes zwaaien met een van de voorpoten alsofze
een viool bespelen.
Terwijl we ons verder over de modderbodem in het mangrovebos worstelen
om ons opnieuw in de bomen te nestelen, lijkt het alsofwe ons op een levend
tapijt bevinden. Bij  elke  stap lijkt  de bodem  ogenschijnlijk links  ofrechts,
voor- ofachterwaarts te verschuiven om onze voeten te ontwijken.
Opnieuw stoten we op opvallende bodemkrabben. Het zijn de wenkkrabben
——— 15 ———
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(ook wel vioolkrabben genoemd) die hun  ogen  op  steeltjes dragen. Wenkkrabben komen voor in een rijke waaier van kleuren met een blauw, rood of
wit-zwart gestippeld patroon. D e mannetjes van dit geslacht maken groot vertoon met één reuzeschaar aan de linker- ofrechtervoorpoot, waarmee ze onophoudelijk zwaaien alsofze met de strijkstok een viool b espelen.
Twee Keniaanse j ongentjes
vertellen ons de betekenis:
de  draaiende  schaarbeweging  naar  de  krab toe wil
zeggen  dat  het  getij  opkomt. Bij eb draaien ze de
andere  kant  op  en  sturen
zo het getij weg. 
Cranuca i nversa

( syn.  Uca i nversa).

Helaas, deze prachtige verklaring doorstaat de toetsing met de feiten niet. D e
draaiende scharen moeten de wijfjes aantrekken ofandere mannetjes verjagen. Wanneer een mannetje zich niet laat verjagen komt het tot een gevecht
waarbij het  er  soms heftig  aan toe  kan gaan.  Een judoka  zou  er iets van
kunnen leren.
Zoals vaak bij dieren is de verliezer diegene die het opgeeft, ofbij krabben
diegene die zijn schaar verliest. Net als hagedissoorten die hun staart kunnen
afwerpen, kunnen krabben hun vastgeklemde ledematen afsnoeren en zo ontsnappen. Bij hun volgende vervellingen zal de kleine schaar aan de andere
voorpoot langzaam uitgroeien tot een even grote schaar dan voorheen. Aan
de geamputeerde stomp verschijnt een nieuw schaartje. Dit proces kan zich,
zolang de krab leeft, blijven herhalen.
Opruimen

Inmiddels is het eb geworden. Duizenden zwarte hoopjes aarde springen in
het oog: de wenkkrabben hebben hun hol geveegd. Als bulldozers schuiven ze
de zwarte modder naar buiten. Naast de wenkkrabben komen tal van modder
gravende krabbensoorten tot leven die zich tussen de karakteristieke steltwortels van de mangrovebomen bevinden. In dit complexe labyrint in de diepe
——— 16 ———

Jaargang 35/ 12 ( 12/20) 

Aquatropica

Wetenschap

modder zien de moddergravende krabben er met hun slijkkleur en soms roodachtige scharen een stuk minder vriendelijk uit.
Deze krabben in het bijzonder dragen bij tot een versnelde afbraak van organisch materiaal. Zij zijn de opruimers en knippen de afgevallen bladeren letterlijk ‘in stukjes'. Bacteriën breken deze stukjes plantenafval makkelijker af
waardoor de voedingsstoffen sneller vrijkomen.
Daarnaast zorgt de graafactiviteit van modderkrabben voor een goede b eluchting van de dichtgeslagen bodem.
Het beroep van hoofdaannemer is echter weggelegd voor de modderkreeft.
Waar hij voorkomt lijkt het
mangrovelandschap  een
bouwwerf met  bomkraters
en  puinheuvels.  Deze  in
wezen  schuwe  graver  van
maar  liefst  dertig  centimeter  werpt  heuvels  van
ruim één meter hoog op en
bepaalt zo het gezicht van Thal assi na ano mal a
de mangrovebodem.
 Krabbenmaal
Terwijl  de wenk-  en moddergravende krabben het meest  actiefzijn bij  eb,
voelen andere soorten zich alleen thuis in het water. In de kreekjes waar altijd
water staat, schuilt de mangrovemodderkrab. Met zijn scharen waarmee j e
liever niet in aanraking komt, vormt hij een gevaar onder water. Tijdens een
boottochtje zien we in de modder langs de oever de enorme, donkere holen
van wel een halve meter doorsnede.
Het is de thuisbasis van de meest b ekende
zwemkrab,  niet  alleen  omdat  hij  ‘de
grootste en sterkste' is en j e met een simpele kneep van zijn schaar in het ziekenhuis kan belanden, maar vooral omdat hij
van sociaaleconomisch belang is.
Scyll a serrata
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De lokale bevolking verdient een dagelijks inkomen met de vangst en verkoop
van  deze krabben. Bepaalde restaurants in  Kenia  serveren bij  dit tropisch
krabbenmaal dan ook standaard een knuppel.
Alle zwemkrabben van deze familie zijn stuk voor stuk grote en gevaarlijke roofdieren. Ze besluipen hun prooien ofwachten met hun open scharen die ze sluiten
als er iets langs kruipt. Zij eten doorgaans vastzittende oftraag bewegende dieren,
maar als ze de kans krijgen eten ze alles wat ‘vlees' is, ook soortgenoten.
Chemische oorlogsvoering

Toch laten niet alle organismen zich zomaar vangen. Terwijl de wenkkrab gespecialiseerd is in Oosterse gevechtssporten, is de mangrove-oester, een potentieel slachtoffer van zwemkrabben, bedreven in chemische oorlogvoering.
De oesters zijn in staat om met een chemische afschrikstofde krabben op afstand te houden. Van deze speciale eigenschap maken ook de larven van de
oester dankbaar gebruik om zich in de veilige omgeving van de volwassenen
te ontwikkelen. Voordat het zover is, worden de larven achtentwintig dagen
lang onder invloed van het getij het mangrovewoud in- en uitgedreven.
De volwassen oesters scheiden een b eetje herkenningsstofafzodat de larven
‘weten' dat er volwassen soortgenoten in de buurt zijn. D e kleine oesterlarve
reageert direct door een chemisch signaal terug te sturen, waardoor de volwassen exemplaren de herkenningsstofin veel grotere hoeveelheden aanmaken. D e larve gaat nu op zoek naar de plek met de hoogste concentratie herkenningsstofom zich in de onmiddellijke omgeving van de volwassen oester
vast  te  hechten  op  de  mangrovewortels  en  -stammen.  Onder  de  beschermende geursluier van afschrikstoffen kunnen ze nu opgroeien, totdat ze op latere leeftijd zelfin staat zijn deze aan te maken. Ze zullen dan op hun beurt
instaan voor de overleving van de volgende generaties oesterlarven.
De weg naar huis

Het mangrovemilieu verandert normaal twee keer per dag van aanzicht. Het
ene moment steken de kruinen boven het water uit, het andere moment is het
een  doolhofvan  houtige  stammen  op  de  modder.  Elke  hoogwaterperiode
veegt de oude sporen uit. Een kat zou er zeker haar j ongen kwijtraken, maar
krabben vinden hun huis ofnest zonder problemen terug.
——— 18 ———
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Eén  soort  van  de  zwemkrabben
krijgt de speciale aandacht van de
biologen.  Deze  vertoont  een  opmerkelijk homing-gedrag:  de  capaciteit om zijn  schuilplaats terug te
vinden. Dit is zeer belangrijk en gekoppeld  aan  het  eet-  en vluchtgedrag: de krabben hebben er immers
alle belang bij snel een veilig onderkomen  te  vinden  wanneer  ze  op
zoek naar voedsel worden belaagd.
Een  hypothese  luidt  dat  deze
krabben  een  soort  geheugen Thal a mita crenata
hebben waarmee ze herkenningstekens, bijvoorbeeld de bodemtopografie, kunnen onthouden. Op basis van
die zogenaamde ‘cognitieve kaart' zouden zij zich kunnen oriënteren en hun
hol terugvinden, een mechanisme dat voorheen alleen bij gewervelde dieren
werd geobserveerd.
Om  deze  oriëntatiecapaciteiten te bestuderen  doen biologen bepaalde homing-experimenten. Enkele eenvoudige proeven, waarbij de modderbodem,
de mangrovehorizon ofde ogen van de krab werden afgedekt zodat de omgeving  onherkenbaar was, gaven  een  eerste bevestiging van  deze  hypothese.
Zonder de vertrouwde herkenningstekens uit de omgeving waren zij de weg kwijt.
Voor andere experimenten werden de krabben eerst ‘getraind' om bepaalde
visuele kenmerken naar hun hol te volgen zoals een patroon van bakstenen.
Wanneer deze opstelling vervolgens in zijn geheel, elke steen in precies dezelfde onderlinge positie, verplaatst werd, kon de krab zijn hol niet vinden.
Wel zocht hij op de plek waar zijn hol zich volgens de herkenningstekens zou
moeten b evinden. Uit proeven in het laboratorium blijkt dat de activiteit ook
gereguleerd wordt door een combinatie van de biologische getijdenklok en de
hydrostatische druk van het water (de druk van een stilstaande kolom water
op een b epaald punt). Op een te lage ofeen te hoge druk, veroorzaakt door
een lage ofeen hoge waterstand, reageren de krabben instinctiefdoor te gaan
schuilen  om roofvijanden, zoals vogels bij laag water  en grotere vissen bij
hoogwater, te ontvluchten.
——— 19 ———
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Net als de zwemkrabben op de b odem vertonen klimkrabben homing-gedrag
in verticale richting. D e weg terugvinden naar hun eigen b oom ofkruin is ook
voor hen zelden een probleem. Dit gaat zover dat zij niet alleen terugkeren
naar  hun  eigen  ‘thuisboom',  maar  zelfs  een  eigen  ‘thuistak'  hebben.  Elke
morgen en elke avond trekken de krabben naar de kruin, elk hun eigen weg
volgend over de stam, takjes, twijgjes steeds naar hetzelfde kransje bladeren.
 O nder bedreiging
Een afgeleide van het homing-gedrag is het vluchtgedrag. De eerste reactie
van de krabben op b edreiging is het zich ogenblikkelijk ingraven in het zand.
Een gedrag dat bij de meeste krabben voorkomt die in zacht zand ofonder
water  leven. Wenkkrabben  hebben  hiervoor  een  kinestatisch geheugen:  ze
lopen bij bedreiging terug vanwaar ze vandaan komen, meestal hun hol.
Spookkrabben  leven  net  buiten  de  mangroven  op  de  zandstranden.  Hun
naam  hebben  ze  te
danken  aan  de  snelle
zigzagmanier  waarmee
ze  als  spichtige  witte
schimmen  over  het
zand trippelen. Bij dreiging lopen zij vaak naar
de wassende golven en
proberen er te schuilen
tussen  het  schuim
Ocypode ryderi

waaruit  zij  anders  aanspoelende  voedseldeeltjes  wegplukken.  Moddergravende krabben zorgen tijdens het vluchtgedrag voor de ludiekste toestanden.
Vooral wanneer een opgeschrikte krab het eerste het beste hol in kruipt en er enkele seconden later al even snel weer uitvlucht omdat het reeds bewoond blijkt.
Klimkrabben springen daarentegen bij bedreiging zomaar van de wortel, stam
oftak waarop ze zich b evinden en wagen zich zo aan een vrije val, ofbij hoog
water aan een schoonsprong. Ofze hier beter afzijn is nog maar de vraag.
Weer schieten de krabben als pijlen terug naar hun hol en plonzen in het water. Ditmaal waren wij de b oosdoeners. Een van de schrijfmappen viel uit een
——— 20 ———
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paar verkrampte handen naar b eneden. Hiermee zit gelijk deze dag erop en
kunnen we onze stijve ledematen rekken. Morgen volgt er weer een lange dag
van stilzitten en kijken om uiteindelijk dit stuk natuur te doorgronden.
Li ter atuur
Staffor d- Dei tsch, J.  1 996.  Ma ngr ove:  t h e F or gott en Ha bi tat.  I m mel  P u bl i s hi ng
Li mi ted, L on don, UK.

Dahdouh- Guebas, F. & N. Koeda m.  Ma ngr oven, wa n del en de di j ken.  E os
j aar ga n g 1 8, febr uari  2001 , pag.  74- 80.

- Di t arti kel  p u bl i ceer de NE M O Ken ni sl i nk op 01  mei  2001
htt ps: // www. n e moken ni sl i nk. nl / p u bl i cati es/ ma ngr ove wou d- vol - kr a b ben/

Atl anti hyl a melissa To wnsen d, Herr er a- B., Hof ma n n, L u q u e- Mont es, Ross, Du dek,

Kr ygeri s, Duc ha mp & Wil s on 2020.  Vol wassen vr ou wtj e.  Ko mt voor i n h et
r egen wou d va n Refu gi o de Vi da Si l vestr e Texi guat, Hon dur as.
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Auteur onbekend
Met dankovergenomen uit Aquavo
Watervallen, beekloopjes en andere stroompjes

Veel vijvers beschikken over een klein stroompje van water in de vorm van
een beekloopje ofwatervalletje, wat langzaam kabbelend de vijver bereikt.
Deze onderdelen van de vijver zijn het gevoeligst in de winter op bevriezing.
De b este oplossing is door deze uit te schakelen, zodat hier nooit bevriezing
kan optreden. Zorg er altijd voor wanneer dit soort onderdelen uitgeschakeld
worden dat er geen leidingen met stilstaand water ontstaan. Zorg er te allen
tijde voor dat deze leidingen leeg zijn. Wanneer het water in de leiding bevriest, zal deze namelijk openscheuren.
Mocht het niet mogelijk zijn om een watervalletje uit te zetten is het van belang deze zo goed mogelijk te isoleren en bevriezing te voorkomen door gebruik te maken van bijvoorbeeld noppenfolie oftempex. Het is altijd opletten
ofer geen bevriezingsverschijnselen voordoen bij de filterinstallatie. Er zijn
——— 22 ———
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mogelijkheden om het filtersysteem uit te schakelen. D e voorkeur gaat echter
gaat naar filtersystemen die gedurende de winterperiode door blijven functioneren. Vooral bij koivijvers is het belangrijk dat het filtersysteem gedurende
de winterperiode door blijft draaien. D e koi veroorzaken namelijk ook in de
winterperiode nog vervuiling in het vijverwater. Wanneer het filter uitgeschakeld wordt kan dit verkeerd uitpakken.
Ook voor het filter en de biologie in het filtersysteem is het belangrijk dat
deze gedurende de winterperiode blijft functioneren. Een groot deel van de
bacteriën zullen de winterperiode niet overleven. Er blijft echter altijd een
deel in leven  dat  direct in het voorjaar  aanwezig is  om het water weer te
kunnen reinigen wanneer er weer met kleine beetje gevoerd wordt.
Pompgevoede filtersystemen zijn bovengronds opgesteld. D eze systemen zijn
zeer gevoelig voor vorst. Zorg ervoor dat het filter voldoende geïsoleerd is,
zodat er geen problemen kunnen voordoen. Wanneer er namelijk b evriezing
optreedt bij de uitgang van het filter, loopt u goede kans dat het filter gaat
overstromen en u in zeer korte tijd een leeggepompte vijver hebt.
Maar ook bij andere filtersystemen, zoals het zeeffilter in gravity-opstelling, is
het van belang  dat  deze goed wordt geïsoleerd  zodat  er  nooit  problemen
kunnen ontstaan.
Filtersystemen als de bakki shower en het trickle filter kunnen beter worden
uitgeschakeld. Deze filters koelen het water namelijk zeer snel afvanwege de
ruime contacttij d met de lucht die ze hebben. De filters zullen het water zeer snel
laten afkoelen en waardoor de kans vergroot op bevriezing van het filtersysteem.
Een vijver  zonder  overkapping  ofverwarming zal gemakkelijk  kunnen bevriezen in de winterperiode. Dit kan in eerste instantie voor de meeste vijvers
geen kwaad. Al kan het wel een flink risico voor koi vormen. Zoals ijskristallen in het vijverwater die zich kunnen afzetten op de kieuwen van koi, wat
als gevolg sterfte kan hebben.
Om bevriezing van het volledige oppervlak van de vijver te voorkomen is het
van belang gebruik te maken van b eluchting in de vijver. D e opstijgende luchtbelletjes zullen ervoor zorgen dat een deel van de vijver niet zal b evriezen.
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Mocht de vijver toch b evriezen is het belangrijk om nooit een gat in het ijs te
slaan, hierdoor ontstaat een drukgolfin het water die directe vissterfte tot gevolg kan hebben.
Het b este kunt u gebruik van maken een pan met warm water die u op het ijs
plaatst, de b ak zal langzaam door het ijs zakken en er is weer mogelijkheid tot
ontluchting van het vijverwater. Stap nooit zelfop het ijs bij een vijver met vissen. Ook dit kan drukgolven in het water veroorzaken die directe vissterfte als
gevolg kan hebben. Ga altijd voorzichtig te werk.
Wanneer er ijs op de vijver ligt en er komt een sneeuwbui voor is het vanzelfsprekend dat de sneeuw zal blijven liggen op het ijs. Sneeuw heeft een krachtige isolerende werking. Sneeuw kan ervoor zorgen dat er geen gassen meer
de vijver in ofuit kunnen. Zorg er altijd voor dat de sneeuw voorzichtig van
het ijs afgehaald wordt. Houd er hierbij altijd rekening mee dat het gevaarlijk
is om op het ijs te gaan lopen.

I ndoreonectes tel anganaensis Pr asa d, Sri ni vas ul u, Sri ni vas ul u, An oop &
Da ha n ukar 2020.
Wer d gevon den i n een sei z oensgeb on den zi jri vi er va n h et Godavari - bekken.  De
ri vi er str oo mt ni et di r ect i n de h oofdstr oo m.  De vi n d pl aats l i gt i n h et Ka wal
ti j gerr eser vaat ( Ka wal  Ti ger Reser ve), staat Tel a nga na, I n di ë.
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Swa Vleminckx– BettaBuggenhout
Nymphoides  hydrophylla

sp.  ‘Taiwan' werd in  1994
door de kwekerij D ennerle
uit  Taiwan  geïmporteerd.
In de handel soms ook als
Nymphoides  sp.  ‘Flipper'
aangeboden.  Over  de  natuurlijke  groeiplaats  van
deze plant is niets bekend.
Ik kreeg deze plant in mijn
bezit  tijdens  een  bezoek
aan  een  medelid  om  zijn
prachtig aquarium te gaan
bewonderen, nogmaals b edankt  Norbert  voor  de
mooie  stekken  die  je  mij
toen meegaf.
Lange stengels tot 60 cm. De kleine, niervormige bladeren ontwikkelen een
grootte van 5- 10 cm. Bloemen zijn eigenlijk voor determinatie nodig, maar
konden  nog  niet  in  cultuur  waargenomen  worden  (Kasselmann  Christel,
Aquariumplanten, blz.: 470).*
Nu zijn er sinds 201 1 inmiddels al wel foto's verschenen van de bloem van
Nymphoides sp. ‘Taiwan'.
Deze soort wordt gekenmerkt door veel onderwaterbladeren en de intense,
lichtgroene en transparante kleur, bij voldoende CO 2-bemesting.
Is een probleemloze plant, bijzonder aan te b evelen. Als onderscheid met andere watergentianen vormt deze nog vrij j onge soort in het aquarium heel
zelden drijfbladeren die aan de oppervlakte van het water doorgroeien. De
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plant is snelgroeiend en daarom moet u de plant afen toe uitdunnen (verwijder de oudste bladeren en de oppervlaktebladeren).
Er worden weinig eisen aan de watersamenstelling gesteld en gedijt zowel in
een zacht als in een hard, alkalisch milieu.
Ook de temperatuurtolerantie is groot van 18 ˚ C tot 32 ˚ C geeft geen problemen.
Een vegetatieve vermeerdering is gemakkelijk  en productief: krachtige bladeren vormen enkele centimeter onder de bladbasis zijscheuten. De nieuwe
plantjes groeien dus aan de onderzijde van de oudere bladeren. Ook kunnen
enkelvoudige bladeren afgesneden worden en in de bodem gestopt worden,
waar ze een nieuwe stek vormen.
Deze plant is  dus heel gemakkelijk te verzorgen, maar voor  een  optimale
groei is wel voeding nodig.
NVDR Aquatr opi ca

De Nederl a n dstal i ge ver si e va n Aq uari en pfl a nzen, der de ui tgave versc h een i n
201 1 .  I n dat b oek ha d ze h et i n der daa d over Nymhoi des s p.  ' Tai wa n'  z on der verder e s peci fi cati e va n de s oort.
I n 2020 wer d de E ngel stal i ge ver si e va n de vi er de ui tgave gep u bl i ceer d.  Daari n
sc hri jft Chri st el  Kassel ma n n dat de d na- a nal yse va n de pl a nt ver wi j st naar N.  cristata.  Ny mp h oi des hydr op hyl l a en N.  cri stata l i j ken er g op el kaar en wor den vaak
al s syn oni e m va n el kaar aa nsc h ou wd.  Tot op h eden wor den bei de s oort en al s
gel di g besc h ou wd ( Worl d Fl or a Onl i n e c ons orti u m 2020).
Chri stel  Kassel ma n n kon aa n de ha n d va n fot o' s va n bl oei en de a qu ari u mpl a nten
( Pel l egri ni  201 8) vaststel l en dat de dri j ven de bl a der en va n N.  cristata' Tai wa n'  t oc h
i et wat versc hi l l en va n N.  cristata en N.  hydrophyll a.  Daar o m oppert ze de mogel i j khei d dat de gecul ti veer de pl a nt een nat u url i j k hybri de of een geneti sch gefi xeer de
vegati eve kl ooni s.  Met a n der e woor den de echtei denti tei t va n de pl a nti s onzeker.

——— 26 ———

Jaargang 35/ 12 ( 12/20) 

Aquatropica

Zoetwater

Joris Aerts, Black Molly Genk
Hooglandtandkarpers, de groep waartoe  Characodon  lateralis behoort, zijn
niet dadelijk de m eest gangbare aquariumbewoners. De u itzondering op deze
regel i s Ameca splendens d ie a ls a lgenbestrijdingswonder wordt v erkocht. D
 eze
forse vis doet z ijn taak a ls a lgenvreter n iet a ltijd even g oed en bezorgt door z ijn
soms b ijterig g edrag d eze g roep v an v issen g een a l te g oede n aam. H
 oog tijd o m
met behulp van  C. lateralis de n aam van de h ooglandtandkarpers te z uiveren.

Hooglandtandkarpers ofGoodeidae hebben heel wat gemeen met levendbarenden. Ook zij brengen levende j ongen ter wereld. Om een lang verhaal erg
kort te maken, bestaat het verschil met de echte levendbarenden voornamelijk uit het verschil in het voortplantingsorgaan. Bij de hooglandtandkarpers is
er ook een aanpassing van de anaalvin bij de mannetjes die dienstdoet bij het
voortplanten. We spreken hier echter van een andropodium en niet van een
gonopodium zoals bij ei-levendbarende als de guppy.
Deze groep van  36  soorten, verdeeld over  16 genera*, komt voornamelijk
voor in Mexico. Enkele soorten stammen uit het zuiden van de Verenigde Staten. D e meeste soorten zijn vrij robuust gebouwd en hebben een vrij hoge rug.
Hooglandtandkarpers zijn taaie vissen die door het klimaat van hun biotopen
dikwijls enorme temperatuurverschillen aankunnen. Afhankelijk van de soort
spreken we hier over een spectrum tussen de  10 en 40  ˚ C. Alle soorten verkiezen harder water met een bijhorende pH van + 7.
Characo don

lateral
is

Er bestaat (nog) geen Nederlandse naam voor dit visje. D e letterlijke vertaling
van de populaire Engelse namen klinken als: regenboog hooglandtandkarper
en de rode prins. D e soort komt uit de Mexicaanse staat Durango waar hij zo
goed als uitgestorven is.
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Toch is het houden van deze relatiefkleine soort in een aquarium vanafeen
60-tal liter niet zo moeilijk. De mannetjes zijn bij een viertal centimeter volgroeid, de vrouwtjes b ereiken een 5 à 6 cm lengte.
Naar andere vissen toe is C.
 lateralis niet agressief. Mannetjes van deze soort
zijn onderling wel behoorlijk strijdlustig. Dit valt echter bijzonder goed mee
als j e het aquarium goed b eplant en voorziet van voldoende schuilplaatsen in
de vorm van stenen en/ofandere decoratie.
Zoals in de algemene voorstelling van de groep reeds werd aangegeven, dient
het water hard te zijn met een pH van + 7. D e temperatuur ligt b est tussen de
20 en 24  ˚ C waarbij vooral te hoge temperaturen nefast kunnen zijn. Deze
soort leent zich prima voor een buitenverblijftijdens de zomer!
In de natuur leven ze in heldere beken, bronnen en p oelen. Er is altijd sprake
van weelderige planten- en algengroei. In de natuur is de soort nooit algemeen
voorkomend geweest en j e treft ze nooit in grote aantallen aan.
De ene liefhebber b eweert dat deze vis erg gevoelig voor ziektes is, de andere
zweert dat ze ijzersterk zijn. Natuurlijk is het correct verzorgen hier belangrijk: de juiste watersamenstelling, geen al te hoge temperaturen en regelmatig
water verversen zijn hier de b elangrijke punten.
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Natuurlijk is een gezond dieet b elangrijk. D e nadruk dient hierbij op variatie
te liggen: levend-, diepvries-, en vlokkenvoer worden allen aanvaard. Let erop
dat  er voldoende plantaardige voeding  (spirulina,  spinazie,  algen...)  aangereikt wordt.
Ondanks het gekibbel tussen de mannetjes, is het kweekgedrag b oeiend. De
mannetjes voeren  een hele  show voor  de vrouwtjes  op.  Hierbij wordt  een
vaste choreografie gevolgd. De kweek is niet zo eenvoudig als bij de huis-,
tuin- en keuken zwaarddragers, platies en guppen, maar is bij een goede verzorging niet al te moeilijk.
50 à 55 dagen na de paring worden de j ongen geboren. Een normaal aantal
jongen ligt tussen de 10 en 20. Grotere aantallen komen sporadisch voor. Bij
de geboorte zijn de j ongen 7 à 12 mm groot.
Door de vervuiling van het natuurlijke leefmilieu en de introductie van exotische vissoorten, staat deze soort zwaar onder druk in het wild. Het is zelfs
mogelijk dat de soort tot de ondergang gedoemd is. D aarom is het niet onbelangrijk dat we als aquariumliefhebbers ons steentje bijdragen en de aquariumpopulatie verder uitbreiden zodat  deze  soort niet verloren gaat  en misschien ooit vanuit onze hobby terug in het wild uitgezet kan worden.
* NVDR Aquatr opi ca

De Goodei dae wor dt ver deel di n t wee s u bfa mi l i es, te wet en Goodei nae en E mpetri c ht hyi nae.  Sa men bevatten ze 54 s oorten ( on der s oort en va n Crenichthys baileyi
en E mpetrichthys l atos i n begr epen) ver deel t over 1 8 gen er a.
Al l e s oorten va n de on derfa mi l i e E mpetri c ht hyi nae zi j n of wel  ui tgest orven, er nsti g
bedr ei gd of i n gevaar.  De over gebl even s oorten wor den besc h er md en er l open
versc hi l l en de h erstel l i ngs pr ogr a m ma' s.
De Goodei nae zi j n ni et beter af.  Versc hi l l en de s oorten zi j n al  ui tgest orven ( z oal s
Characodon gar mani) of ko men ni et meer voor i n h et wi l d ( o. a.  Skiffi a francesae).
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AlbertSanderse
Was h et n iet z o d at w e v roeger b ijna a lles i n h et a quarium h ielden o fdat h et n u
kon ofn iet kon ??
We wisten e igenlijk n iet beter, want e r was n og m
 aar weinig literatuur e n z eker
nog g een Google om dergelijke z aken n a te z oeken.
Gelukkig z ijn d e o mstandigheden h eel e rg s terk v erbeterd m
 ede d oor a quariumverenigingen en de lezingen die daar worden gegeven, en h ouden we rekening
met de wensen van de vissen en p lanten.

Het bijtje was een van de gedupeerden. Dit visje is afkomstig uit Azië, meer bepaald de Filipijnen, Java en Sumatra en is daar aan te treffen in kleine poelen en
stromende riviertjes die op de grens zitten van de eb- en vloedlijn.
Men noemt dat brakwater. Dit brakke water heeft daarbij nog een sterk wisselend zoutgehalte wat wordt bewerkstelligd  door  de  eb  en vloed waar  deze
poelen en riviertjes aan onderhevig zijn.
Het bijtje wordt niet zo erg groot want de maximumlengte is ongeveer 4 centimeter. Het vrouwtje heeft een wat vollere buikpartij, en hierdoor is het geslachtsonderscheid  redelijk goed waar  te  nemen. Wanneer we  de vis  aandachtig bekijken dan zullen we zien dat de buikvin is vergroeid tot een trechtervormige vin die gebruikt wordt als hechtschijfom zich op een blad van een
plant ofop een stuk steen vast te hechten.
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Mede door deze gegevens is het te zien dat het geen echte zwemmer is. O ok
wat het eten betreft is het niet de makkelijkste vis. Droogvoer (wat het meest
in het aquarium gevoerd wordt) is geen optie voor het bijtje. Levend voer in
de vorm van tubifex en bloedwormen worden met liefde genomen. O ok watervlooien zijn al moeilijk te voeren, want hij is niet snel genoeg om ze te vangen.
We moeten er wel rekening mee houden dat het geen echte zwemmers zijn en
derhalve moet het voer de bodem bereiken, zodat hij daar kan gaan eten. O ok
de temperatuur  is  niet  zo gemakkelijk. Voor  een gewoon  aquarium  is  dat
nogal hoog, want 26 tot 29 graden gemiddeld is voor het gezelschapsaquarium niet aantrekkelijk dit terwijl de temperaturen in die kanaaltjes bij felle
zon wel op kunnen lopen tot ver over de 30 graden.
Uit het b ovenstaande is wellicht duidelijk geworden dat het geen aquariumvis
is voor het gezelschapsaquarium.
Een speciaalbak is in deze dus de b este oplossing. Maar dan moet het wel een
brakwaterbak worden met een zeer laag zoutgehalte. Water met een SG van
ongeveer 1,006 maar ook dat mag wat variëren.
Dan moet dit speciaalaquarium ingericht worden met stenen en hout en een drijfplantje, maar hij moet ook nog een behoorlijk stukje open bodem hebben zodat
het gegeven voer daar terecht komt en het bijtje daar rustig kan gaan eten.
Ik moet zeggen dat ik vroeger,
toen  ik  nog  in  Vlissingen
woonde  en  vlak  aan  de  kust,
ook bijtjes in een speciaalbakje
had, maar dat ik het zoutgehalte
op peil bracht met water uit de
Noordzee.  Ik  woonde  300
meter  van  de  kust.  Dat  water
had een SG van  1,035. Ik moet
eerlijk b ekennen dat ik daar niet
zo erg secuur mee was, want ik
gooide zo maar wat zeewater bij het gewone leidingwater. Maar  de bijtjes
hebben het altijd goed gedaan.
Probeer h et ook eens, h et is echt de m oeite waard .
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Het aanvragen en betalen van buitenlandse tijdschriften gebeurt uitsluitend
door overschrijving van het abonnementsgeld op rekening:
IBAN: BE10 401 1 0180 0 104  BIC: KREDBEBB
t.n.v. BBAT - BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN
Kerkplein 1 1 / 3 te 3582 Koersel
én een b egeleidende brief(ofemail ) met per inschrijving:
- de naam van het betreffende tijdschrift;
- de naam en volledige adres (eventuele mailadres) van de intekenaar.
Dit schrijven dient gericht aan:
BBAT - BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN
p.a. Willy LUTS
Kerkplein 1 1 / 3 te 3582 Koersel.
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Naar j aarlijkse gewoonte zijn we terug om een oproep te doen voor de
inning van onze lidgelden. D eze lidgelden zorgen ervoor dat we verder
kunnen gaan met onze activiteiten, maar ook met het verder verspreiden
van ons b oekje. Aquatropica probeert altijd de prijs zo laag mogelijk te
houden en onze redacteur probeer daarom de drukkosten en dergelijke
zo laag mogelijk te houden.
Niettegenstaande –  ofmoet ik zeggen dankzij –  de  Corona-crisis zijn
onze prijzen niet gestegen en kunnen we een dubbelabonnement (Aquatropica en BBAT) aan een verlaagde prijs aanbieden.
Voor de buitenlandse abonnementen zijn de prijzen soms aardig aangepast,
maar daar kan Aquatropica noch de BBAT iets aan doen. Het blijft echter
stukken voordeliger om via de BBAT een abonnement voor een ofmeerdere buitenlandse tij dschriften aan te gaan dan rechtstreeks via de uitgever.
Het lidgeld bij Aquatropica blijft op 22 euro. Dankzij BBAT, die hun
lidgeld met 8 euro heeft verminderd kunt j e nu wel voor een zeer voordelige prijs intekenen bij de BBAT. Je b ent dan niet alleen lid van de B elgische Bond voor Aquarium- en Terrariumhouders en kunt j e genieten van tal van voordelen
(o.a. voordelige  prijs  buitenlandse  tijdschriften),  maar  je  ontvangt  ook  hun  prachtige
tijdschrift “Aquariumwereld”.
Ook Aquatropica doet een duitje in de zak. D e
club geeft nog een extra korting van 6 euro bovenop de 8 euro van BBAT.
M.a.w. Voor slechts 4 euro kunt j e lid worden
van BBAT. Niet nadenken, gewoon doen. D at
is nog wat anders dan de (nep-)kortingen die j e
krijgt op zwarte vrijdag.
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Samengevat:
Lidgeld Aquatropica: 22 euro
Lidgeld Aquatropica + BBAT: 26 euro

Opgelet: om te kunnen genieten van de verlaagde abonnementenprijs
buitenlandse tijdschrift dient j e wel lid te zijn van BBAT. En niet onlangrijk, de uiterste inschrijfdatum voor de buitenlandse tijdschriften is  15
december. zie p .32.

Lidgelden (voor Aquatropica en BBAT) kunnen overschreven worden op
REKENINGNUMMER - ARGENTA BE66 9796 2363 6243
met vermelding van uw naam en uw abonnementen zodat onze penningmeester vlug alle abonnementen in orde kan brengen.
Inschrijvingen voor buitenlandse tijdschriften kan enkel via de BBAT.
Zie p .32
Geert Vandromme,
voorzitter Aquatropica.
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