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Woordje van ...

Filip Willen, penningmeester Aquatropica
Hoeveel kan het temperatuurverschil bedragen gedurende
één week in ons kleine B elgië? 
Op 9 februari meten we waarden die we in j aren al niet
meer gezien hadden. We hadden temperaturen van − 10
˚ C met een gevoelstemperatuur van − 15  ˚ C.
Een hele week met waarden die overdag niet boven −3
C ˚ komen. Zelfs aan de kust komen ze niet boven het
vriespunt. Sneeuw blijft niet uit en iedereen geniet,
coronaproefvan de mooie winterse taferelen. Het
dragen van een mondmasker voelt zelfs prettig aan en dan nog liefst een zo
dik mogelijk exemplaar. D eze koude episode houdt welgeteld een volle week
aan. Mijn vijver, die gefilterd wordt door een airliftpomp, vriest volledig dicht.
Meer zelfs, de luchttoevoer naar de vijver wordt geblokkeerd door ijs en alles
vriest vast. Net als de vele waterleidingen aan het tuinhuis, de carport en de
garage. Het onderhouden van dieren die buiten verblijven vraagt extra werk.
En net zo snel als de winterprik gekomen is, is hij terug weg. Van de ene op de
andere dag noteren we terug temperaturen boven het vriespunt. Meer zelfs,
een week na de helse vrieskou lopen we in T-shirt op het strand. Het dragen
van het mondmasker is al veel moeilijker en de drang om afte spreken met
vrienden, weliswaar in de buitenlucht, is zeer groot. Her en der zien we kleine
groepjes  mensen  terug  samen,  buiten,  op  afstand en met een mondmasker.

Zelfheb ik op zondag een  strandwandeling gedaan  en  ik  was  er  niet  alleen.  Twee  personen
gingen wel echt ver in het genieten van de zon en
de zee... ze waagden zich aan een zwempartijtje in
de zee!!! Wees gerust ik ben ze niet achternagegaan, dit was toch iets te veel van het goede.
——— 2 ———
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Zelfs na deze korte winterprik had iedereen het al over barbecueën en werken
in de tuin. En neen dit keer geen sneeuwruimen maar planten en snoeien ...
Stel dergelijke werken toch maar nog even uit net als werkjes aan j e vijver. Het
vijverwater is nog iets te koud om al veel te gaan woelen. D e vissen zijn nog in
wintermodus en verdragen deze verstoringen nog niet. Wacht gerust nog even.
Ook de algemene vergaderingen moeten we noodgedwongen nog wat uitstellen.
Dit weliswaar voor andere redenen, die ons verenigingsleven al een j aar in de
greep houden. Ten einde verveling tegen te gaan weiger ik hierover uit te wij den.
We snakken allemaal naar een beetje meer samenkomsten, gezelligheid en
menselijk contact. Ik ben zeker niet de enige die heel wat te bespreken heb
met mede-aquarianen.
In een volgend verslag heb ik het over de ups en downs bij de opstart van mijn
aquarium, en dat zal stofzijn voor heel wat uitwisseling van tips en ervaring.

We vernemen het overlij den van Ludo
Jermei,  mede-bestuurslid  BBAT  en
voorzitter van Tanichthys-Hasselt.
Hij heeft een zware hartoperatie ondergaan die hem uiteindelijk fataal is geworden.
Wat  een  intens  verdriet  en  gemis,  in
onze gedachten zijn we bij jullie.
Vanwege  het  Bestuur  en  leden  van
Aquatropica.
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GlennCoulembier, Skalaar Torhout

Men vindt deze visjes ook nog terug onder het synoniemen Aplocheilichtys

,

.
normani Micropanchax n ormani
Ze behoren tot de familie van de Poeciliidae*. Het zijn kleine eierleggende
tandkarpertjes. Ze bereiken een gemiddelde leeftijd van 2 tot 4 j aar.
Het Afrikaans lampoogje is qua kleur heel sober. D e grondkleur is lichtgrijs,
naargelang de lichtinval kan men in de flanken van het lichaam een licht iriserende  blauwe  glans  opmerken.  Ook  in  de vinnen  kan je  een  lichtgelige
schijn waarnemen. D e mannetjes hebben een verlengde rug- en aarsvin.
Wat het visje dan zo bijzonder maakt zijn de ogen! Zowel het mannetje als het
vrouwtje hebben beiden lichtgevende blauwe ogen. Je kan het wat de kleur betreft wat vergelijken zoals bij de blauwe iriserende lengtestreep van de kardinaaltetra. Het interessante is als j e ze van b ovenaan bekijkt, j e het blauw van
de ogen niet ziet! Ze lijken dan precies heel goed op j onge guppyvrouwtjes.
Moeder natuur heeft dit weer goed geregeld, anders zouden ze van b ovenaan
gezien, een gemakkelijk doelwit vormen voor predatoren.
Deze visjes vragen dat ze in een school gehouden worden. Als j e maar een
paar exemplaren (2) zal houden dan zullen ze schuw zijn en zal j e ze praktisch niet te zien krijgen. Is de school te klein ( - 10) dan zal er dominantie op——— 4 ———
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treden onderling. Het mogen er dus gerust wat meer dan  10 zijn, Qua prijs
vallen ze heel goed mee, gemiddeld 1,5 euro per stuk. Als men ze in een grote
school (+20) houdt, zal men een mooi schouwspel krijgen.
Houd ze op een donkere b odem met gedempt licht en drijfgroen ofwat overhangende takjes (wilg). Zorg ook wel dat ze voldoende zwemruimte hebben.
Als men voor veel schuilplaatsen en/offijnbladige planten zorgt (want daar
worden de eitjes afgezet), bestaat de kans dat er enkele eitjes zich ontwikkelen
en er een p aar j ongen groot worden in het aquarium.
Het Afrikaans lampoogje is uiterst vreedzaam, ze verdragen en temperatuur
van gemiddeld 22 ˚ C à 2 6 ˚ C. Ik hou ze op 2 0 ˚ C dit lukt ook best en een pH
van 6,5-7,5. Hou ze liever apart in een grote school en zeker niet bij grote of
agressieve vissen. Volgens de literatuur houden ze zich voornamelijk op in de
bovenste en middelste waterlagen en ze zouden geen voedsel opnemen van de
grond. Wel, ik kan j e vertellen dat ze bij mij in een b akje van 60 cm door de
hele bak rondzwemmen en dat ik ze regelmatig betrap dat ze in de bodem
happen, op zoek naar iets eetbaars. Ze lusten heel graag Cyclops en watervlooien, ook artemia gaat er vlotjes in. Dit mag levend- ofdiepvriesvoer zijn,
ook kwalitatiefdroogvoer wordt aanvaard. Het is van groot b elang dat j e deze
visjes afwisselend voedert, zo blijven ze in optimale gezondheid.
In hun natuurlijk habitat komen ze wijdverspreid voor in Noordoost-Afrika
en West-Afrika, zoals in S enegal, S oedan, Gambia, Sierra Leone, Liberia, Niger, Nigeria, Kameroen en Tsjaad. Ze b evolken er kleine riviertjes, beekjes en
moerasachtige gebieden.
Zeker de moeite waard om deze visjes eens te houden in een speciaal aquarium.
NVDR Aquatr opi ca
Vr oeger wer den de l a mp oogj es i n de fa mi l i e P oeci l i i dae, on derfa mi l i e Pr ocat op odi n ae gepl aatst. I n 201 8 ver hi ef Br aga nça, Amori m & Costa de on derfa mi l i e t ot fami l i estat us, Pr ocat opodi dae met t wee on derfa mi l i es:  Apl oc h ei l i c ht hyi nae ( 1  gesl ac ht, 1  s oort) en Pr ocat op odi nae ( 1 3 gesl ac ht en en 78 s oort en).
De Afri kaa nse l a mpoogj es wer den i n de on derfa mi l i e Pr ocat op odi nae gepl aatst.
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Auteur onbekend: AZAC
Mede door h et in p opulariteit s tijgende rifaquarium, we bedoelen h ier h et m oderne zeeaquarium m et h oofdzakelijk lagere dieren en enkele aangepaste vissoorten, krijgen o ok de dwergzeebaarsjes van de subfamilie Pseudochrominae
de aandacht die z e eigenlijk verdienen.

Het  zijn  een  van  de  meest
kleurrijke vissen die we in het
zeeaquarium  kunnen  houden
en  menige  zeeaquariaan  kan
beslist  wel  een  verhaal  kwijt
over deze vissengroep, zij het
negatiefomdat ze soms onberekenbaar  zijn  ofwel  positief
omdat  ze  er  misschien  met
succes mee gekweekt hebben.
Ze  passen  van  nature  uitstekend  in  dit  soort  aquaria
Manonichthys alleni Gi l l  2004
mede doordat ze klein blijven,
mooi van kleur zijn en vooral omdat ze de meeste lagere dieren met rust laten. Toch hebben ook deze visjes nog enkele ‘tekortkomingen'.
Vele soorten hebben een ‘rot temperament' en kunnen de hel doen losbarsten
tussen soortgenoten en gelijk gekleurde vissen, in het anders zo vredige gezelschapsaquarium. D oor eenzijdige voeding kunnen ze soms wel eens van kleur
vervagen.
Systematiek

De meeste soorten die in de aquariumhandel voorkomen behoren tot de onderfamilie Pseudochrominae wat eigenlijk spijtig is want in de andere subfamilies komen zeker ook interessante soorten voor, vb. de soorten in de subfamilie
——— 6 ———
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Pseudoplesiopinae die allen klein blijven en zeer interessant gedrag vertonen.
Orde: Perciformes (baarzen)
Onderorde: Percoidae
Familie: Pseudochromidae (dwergzeebaarsjes)
Onderfamilies: (zie onder)
Volgens de nieuwe classificatie (1)2009) wordt de familie Pseudochromidae onderverdeeld in 4 onderfamilies namelijk:
1. Anisochrominae
2. Congrogadinae
3. Pseudochrominae
4. Pseudoplesiopinae
Omdat er in de familie Pseudochromidae nogal wat wijzigingen zijn doorgevoerd, zullen we hier de onderfamilie Pseudochrominae wat nader b elichten
omdat hierin de meeste voor het aquarium in aanmerking komende soorten
voorkomen. Gill (2004) reviseerde de subfamilie (Pseudochrominae) en erkende 80 geldige soorten in 10 genera.
2)
De  geldige  genera  zijn:  Assiculus ,
Cypho ,  Labracinus ,  Manonichthys ,
Ogilbyina ,  Oxycercichthys ,  Pholidochromis , Pictichromis , Pseudochromis
en het nieuwe geslacht Manonichthys.

Pholi dochro mis cerasi na Gi l l  & Ta naka
2004

De soorten in dit nieuwe genus zijn Manonichthys

 paranox , M.
 poly-3)
a lleni , M.
,

,


e
n

r
ecent

n
og

t
oegevoegd

.
nemus M. s plendens M. winterbottomi
M. jamali

Deze dwergzeebaarsjes blijken allen “mimicry” (kleur- en gedragsnabootsing)
uit te oefenen. Al deze dwergzeebaarsjes meten tussen de 5 en de 7 cm.
4)


 coralensis , P. diadema ,
In Pictichromis hebben we Pictichromis
caitlinae , P.
,

,

en

P. dinar P. ephippiata P. p accagnellae P. p orphyrea . Omdat de literatuur
nog steeds de oudere nomenclatuur gebruikt kan er wel verwarring optreden.

——— 7 ———
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3 soorten uit het genus Ogilbyina en  1 soort uit Assiculus

zijn overgebracht
naar Pseudochromis

. D e vroegere genusnaam Dampieria

heet nu Labracinus

met 4 soorten, 5)Labracinus

,

,


a trofasciatus L. cyclophthalmus L. lineatus en L.
.
melanotaenia
Het genus Cypho

heeft slechts 2 soorten namelijk: C.
 p urpurescens en C.
 z aps .
6)

Pseudochromis is het meest soortenrijke genus van deze subfamilie.
Onlangs werden door Gill en Edwards ( 2002) nog twee nieuwe soorten 7)in het
geslacht Pseudoplesiops

beschreven, P. immaculatus en P. occidentalis .

Kenmerken en gedragingen

De grootste dwergzeebaars is Labracinus lineatus , de gestreepte dwergzeebaars, hij meet8)tot 25 cm, andere grote dwergzeebaarzen zijn Pseudochromis

en

,

z
e

m
eten

m
eer
dan
15
cm.
9)
queenslandiae
P. p ersicus
De kleinste gekende dwergzeebaars is Pseudochromis

rosae en meet slechts
2,3 cm. D e overige soorten meten tussen de 7 en 10 cm in lengte.
Ze werden vroeger  ingedeeld  bij  de  zakbaarzen,  maar  er  zijn  te veel verschillen die een toewijzing in de familie S eranidae niet toelaten. Het meest opvallende verschil is wel de voortplanting. Zakbaarzen deponeren hun eieren
en sperma in het vrije water.
Dwergzeebaarsjes echter produceren demersale eieren, deze zinken na de bevruchting naar de bodem waar ze zich als eierklompen vastzetten op het substraat. D e eieren worden tot de uitkomst der larven b ewaakt, soms zelfs in de
bek genomen waardoor sommige auteurs deze dieren als muilbroeders bestempelden, wat helemaal niet het geval is.
De broedtijd kan naargelang de soort van 3 tot  14 dagen duren, waarbij het
hoofdzakelijk het mannetje is dat de broedzorg waarneemt.
De meeste soorten komen in een begrensd gebied voor, zoals de Rode Zee,
de Stille O ceaan ofde Indische O ceaan als we hier al van een begrensd gebied
kunnen  spreken. De grootste  soortenrijkdom komt  echter in het Westelijk
deel van de Stille Oceaan voor. Ze hebben daarenboven praktisch allen het——— 8 ———
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zelfde biotoop als hun woonplaats namelijk koraalformaties en rotspartijen
op een zandige bodem. Dwergzeebaarzen komen niet voor in de westelijke
Atlantische O ceaan, hier worden ze vervangen door de families S erranidae en
Grammatidae.
Verschillende karakteristieken onderscheiden de dwergzeebaarsjes van hun
naaste verwanten.  De  meest  opvallende  is  de  peervormige  oogpupil.  Ook
hebben ze schubben op de kop, een doorlopende rugvin met 2 à 3 stekels en
21  tot  37  zachte  vinstralen  en  een  onderbroken  zijlijn.  Deze  van  nature
schuwe visjes wagen zich nooit ver van hun schuilplaats. Het kleine formaat
en de afwezigheid van anatomische verdedigingsmiddelen maken hen zeer
kwetsbaar voor roofvissen allerhande.
Een constant wakende levenswijze b ehoedt hen tegen gegeten worden.
Vele dwergzeebaarsjes vertonen ‘mimicry'. Zo bootst de ‘smakelijke' Mano p anichthys p aranox de ‘ stekelige' zwarte dwergkeizer Centropyqe n ox na. M.

h
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n
iet

a
lleen

h
etzelfde

k
leurpatroon,

h
i
j

z
wemt

o
ok

z
oals

d
eze

d
wergkeiranox
zer.  De  recentelijk  beschreven  Manonichthys jamali  bootst  het  juffertje
Chromis r etrofasciata na zowel in kleurpatroon als de gepigmenteerde rugstreep.

Boven:  Manonichthys ja mali
Rec hts:  Chro mis retrofasci ata

Pseudochromis f uscus eet kleine visjes, de j ongen van de ‘juffer' die hij na-

bootst inclusief.

Alle dwergzeebaarzen zijn territoriaal ingesteld en verjagen soortgenoten en
alle indringers door staartslagen en uiteindelijk b ekvechten (hier niet figuurlijk b edoeld). In veel gevallen kan dat territorium het hele aquarium in b eslag
nemen. Hierdoor kunnen ernstige lichamelijke letsels ontstaan.
——— 9 ———
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Men heeft zelfs opgemerkt dat Pseu
,

de

vreedzame
dochromis springeri
Banggai  kardinaalvis,  Pterapogon
kauderni aanviel en doodde zonder
noemenswaardige reden.
Pterapogon kauderni Kou ma ns 1 933.
Ap ogoni dae:  Ap ogoni nae

I UC N r ode l i j st:  E N ( bedr ei gd).

Het gedrag van dwergzeebaarsjes tegenover de andere bewoners van het aquarium hangt in de eerste plaats afvan de soort.
Sommige zullen zonder pardon kleinere vissen eten, andere zullen vissen aanvallen om territoriale redenen ofzelfs maar uit strijdlust. D aarom zijn ze ook
uitermate geschikt voor het nanorifaquarium waarin ze dan als enkeling gehouden worden.
Dwergzeebaarsjes hebben een lage tolerantie vooral voor lipvissen. Dit komt
waarschijnlijk door het feit dat lipvissen visseneieren eten, en zeebaarsjes, die
toch broedzorg uitoefenen, van nature uit genetisch geprogrammeerd zijn om
broedrovers aan te vallen.
Een b elangrijk gegeven is dat dwergzeebaarsjes bijzonder geschikt blijken te
zijn om kweekpogingen mee uit te voeren. Vele soorten hebben al afgelegd in
gevangenschap. Ook het opkweken van larven is meer en meer een succes.
Dwergzeebaarsjes  zijn  protogene  hermafrodieten  d.w.z.  dat  de jongen  als
wijfje worden geboren en langzaamaan als mannetje uitgroeien, wanneer de
natuur dit dicteert.
Bij de soorten Cypho en Ogilbyina werd echter protandrisch hermafrodisme
opgemerkt wat zoveel betekent als dat de j ongen mannetjes zijn en tot wijfjes
veranderen om later terug mannetjes te worden.
Bij dwergzeebaarzen komt weinig ofgeen dicromatisme (verschil in kleur en
patroon tussen mannetjes en wijfjes) voor, doch met een beetje kennis van
zaken kan men subtiele verschillen in lichaamsbouw opmerken. Als vuistregel
——— 10 ———
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kan men stellen dat mannetjes over het algemeen groter en slanker zijn dan
de wijfjes. O ok zijn de kleuren bij de mannetjes eerder intenser. Bij sommige
soorten, zoals Pseudochromis

, kunt u het mannelijke exemplaar onfridmani

derscheiden door de puntige staartvin. 
Tegenwoordig is nakweek van vele soorten commercieel b eschikbaar. Van een
aantal soorten zijn reeds hybriden verkrijgbaar. Zo zijn kruisingen van P. frid

e
n


t
egenwoordig

r
egelmatig

i
n

d
e

h
andel

v
erkrijgbaar,

m
eestal
mani P. s ankeyi
lichtblauw van kleur.
Uitzonderlijk komen er ook lichtviolette exemplaren met een volledig horizontale zwarte dwarsstreep voor. D eze hybriden worden ook wel eens Pseudo
‘indigo'

g
enoemd.
chromis
 I n het aquarium
Over  het  algemeen  zijn  dwergzeebaarsjes  ‘harde'  aquariumdieren.  Ze  verdragen redelijk goed de ‘verzending' wat toch zeer belangrijk is. Ze zijn ook
niet kieskeurig wat hun voeding betreft. Dwergzeebaarsjes zijn kleine roofvissen die experten zijn in het verschalken van b entische organismen die dezelfde rotsachtige bodems bewonen waar ze zelfthuis zijn. Ze verorberen een
grote verscheidenheid  aan  kleine  kreeftachtigen, wormen,  zoöplankton  en
kleinere visjes. Hoe groter de dwergzeebaars hoe meer vis hij eet. D och ook
kleinere Pseudochromis

-soorten doden kleinere visjes, ook de nanogobies, al
worden die niet altijd opgegeten.
In het aquarium nemen ze echter alle vlezig voedsel met graagte aan, wanneer
het in hapklare brokken wordt aangeboden.
Dwergzeebaarzen grijpen en verzwelgen hun voedsel, het wordt niet gekauwd.
Mysis en Artemia zijn een uitstekend alternatief, zeker wanneer ze verrijkt
worden. Op de duur nemen ze ook pellets en droogvoer aan.
Dwergzeebaarsjes hebben redelijk zuiver en zuurstofrijk water nodig. S oorten
uit  de  Rode  Zee  verlangen  een  iets  hoger  zoutgehalte  (SG.  1.030),  doch
kunnen gemakkelijk naar een lager zoutgehalte overgewend worden. Dit dient
echter zeer langzaam te gebeuren (minimaal een maand).
——— 1 1 ———
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Vele  soorten  verdragen  ook  goed  een  kopersulfaatbehandeling,  alhoewel
koper onvoorwaardelijk uit een rifaquarium dient verbannen te worden. Anderszijds is een rifaquarium voor j aren ‘morsdood' na een koperbehandeling.
Dwergzeebaarsjes vormen weinig of
geen gevaar voor  de  sessiele lagere
dieren in een rifaquarium, ze zullen
echter  vroeg  of laat  uw  prachtige
garnalen  en  kleine  krabben  aanvallen  en  doden,  ook  de  poetsgarnalen  van  het  genus Lysmata .  Dit
gebeurt  niet  altijd  direct,  doch
dwergzeebaarsjes hebben de neiging
Lys mata a mboi nensis ( de Ma n 1 888).
uw garnalen te ‘ stalken' en het j uiste
Fa mi l i e:  Lys mati dae
moment afte wachten, vb. wanneer
de garnalen het meest kwetsbaar zijn, als ze j uist vervellen. Grotere dwergzeebaarzen doen al die moeite niet en vallen direct aan.
Het is ook raadzaam het aquarium goed afte sluiten met een net ofdekruiten,
daar  dwergzeebaarzen  bij  verontrusting  of wanneer  ze  achterna  gezeten
worden wel eens uit het water springen. Zelfs het plotseling in- ofuitschakelen
van de aquariumverlichting ofandere verlichting kan dit gedrag veroorzaken.
Het creëren van voldoende schuilplaatsen en holen is een noodzaak om gedragsproblemen met dwergzeebaarsjes tot een minimum te beperken.
Dwergzeebaarzen kunnen als een enkel exemplaar in een huiskameraquarium
verzorgd worden. Ze worden best zo klein mogelijk aangekocht, zo kan u ze
het gemakkelijkst overwennen. Wilt U toch meerdere exemplaren houden dan
moet u b eslist een paartje aankopen en de dieren samen in het aquarium overbrengen. Dit gaat het best met de redelijk vreedzame Pseudochromis

,
fridmani

het Koning Salomonsvisje, indien het aquarium groot genoeg is.
Het Koning Salomomsvisje is reeds door verschillende aquarianen gekweekt.
Het paar produceert gewoonlijk een ronde eibal op de bodem die door het
mannetje bewaakt wordt. De eieren komen uit na 6 dagen bij 27 ˚ C. Ze leggen
elke twee tot drie weken eieren afgedurende een bepaalde tij d van het j aar.
——— 12 ———
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Verder volgt een b eschrijving van enkele soorten die min ofmeer regelmatig
worden ingevoerd.
Pictichromis diade ma (diadeem dwergzeebaars)
Kleur: Heeft een heldergeel lichaam met magenta strepen langs het lichaam.
Lengte: Tot 6 cm.
Verspreiding: Westelijke Stille Oceaan en Filippijnen tot Maleisië.
Ecologie: Koraalformaties en rotspartijen met zandbodems. Op een diepte
tot 30 m .
Voeding: Eet vooral planktonkreeftjes en kleinere lagere dieren.
Gedrag: Solitair, in paren ofsoms in groepjes. Tracht deze sociale structuur
in het aquarium verder te zetten, loopt meestal faliekant af.
Is agressieftegenover andere kleinere ofeven grote soorten. Gedrag verschilt
van individu tot individu. Vb. sommige specimen leven samen in harmonie
met een Gramma loreto , anderen vallen deze aan tot de dood. Wordt in het
Duits wel eens de “ Giftzwerg” genoemd, wat we zouden kunnen vertalen door
“het kleine vergif” wat genoeg zegt over zijn gedragingen.
Aquarium:  Middelharde  soort.  Verliest  nogal  snel  de  heldere  keuren  en
wordt vaal. Zeer resistent tegenover parasieten en bacterie-infecties.



Pictichro mis di ade ma

Pictichro mis porphyrea

is porphyrea (purperen dwergzeebaars)
 Pictichrom


Kleur: Volledig  purper-magentakleurig.  Heeft  geen  zwarte  markering  over
het oog, op grote diepte lijkt hij diepblauw. Lijkt qua vorm erg op P. p accagnellae .
Lengte: Tot 6 cm.
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Verspreiding: Komt voor van S amoa tot de Filipijnen en van Riu Kiu tot Fiji.
Ecologie: Vooral in dieper water tussen 2 0 en 4 0 meter. Onder overhangende
rotsen, in holen en spleten en b oven koraalpuin.
Voeding: Leeft hoofdzakelijk van zoöplankton.
Gedrag: Zeer nerveus  dier. Meestal  solitair, houdt  een individuele  afstand
van 60 cm tot een meter in de natuur.
Aquarium: Hoewel het een minder agressieve soort van het geslacht is, moet
het aquarium toch groot genoeg en zwaar gedecoreerd zijn om meerdere exemplaren van dezelfde soort te kunnen huisvesten. Agressieftegenover poetsgarnalen van het geslacht Lysmata

.
Tamelijk harde soort. Kleuren vervagen na een tijd.

Pictichromis paccagnelloru m (tweekleurige dwergzeebaars)
Kleur: Halfpurper, halfgeel zoals de Nederlandse naam al doet vermoeden.
Lengte: Tot 6 cm.
Verspreiding: Maleisië — Indonesië — Australië en Sri Lanka.
Ecologie: Meestal tegen verticale rotswanden en koralen tussen 10 en 15 m .
Voeding: Eten vooral planktonkreeftjes.
Gedrag: Een van de meest agressieve zeebaarsjes. Valt zelfs vissen aan die
groter zijn dan hemzelf. Afte raden wanneer U gobies, blennies ofvuurvisjes
wilt houden. Vormt een territorium van verscheidene vierkante meters.
Aquarium: Tamelijk harde soort. Lijdt vaak aan kleurvervaging, doch dit kan
enigszins tegengegaan worden door een gevarieerde voeding te geven. Hebben
wel  eens  te  lijden  van  zoutwaterparasieten  (Oodinium  en  Kryptokarion).
Soorten uit Indonesië kan men herkennen aan een subtiele witte lijn tussen de
kleurscheiding.



Pictichro mis paccagnell oru m

Pseudochro mis fl avivertex
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Pseudochromis flavivertex (blauwe dwergzeebaars)
Kleur: Volledig blauw met een gele streep over de rug. Gele staartvin.
Lengte: +/- 7,5 cm
Verspreiding: Rode Zee - Golfvan Aden.
Ecologie: Aan de b asis van grote geïsoleerde koraalstukken b oven een zandbodem van 2 tot 30 meter.
Voeding: Eten vooral planktonkreeftjes.
Gedrag: Solitair ofin p aren. Zeer schuwe dieren die, wanneer grote vissen in
de nabijheid zijn, praktisch niet tevoorschijn komen.
Aquarium: Zeer mooie en begeerde aquariumvis. Beschikbaar uit nakweek
en goed te houden. D e eieren komen uit na 6 dagen bij 27  ˚ C.

Pseudochromis fridmani (koning Salomon's dwergzeebaars)
Kleur: Volledig magenta van kleur met zwarte lijn op de snuit die door het
oog loopt. D onkerblauwe vlek op het kieuwdeksel.
Lengte: Tot 6 cm
Verspreiding: Rode Zee.
Ecologie: Komt voor tussen koralen en vooral tussen het softkoraal Dendro
,
op
diepten

t
ussen
5

e
n
30

m
eter.
nepthya
Voeding: Eet kleine kreeftachtigen en kleine kokerwormen.
Gedrag:  Actieve,  snel  bewegende  vis.  Eerst  zeer  schuw,  wordt  mettertijd
“stouter”. Komt meestal in groep voor, doch in te kleine aquaria verdragen ze
elkaar niet. Bij aanschafvan een seksueel paar b estaat er een kans op slagen.
Aquarium: Zeer harde soort. Zeer resistent tegenover parasieten en ziekten. Accepteert alle surrogaatvoedsel. In een
te klein aquarium agressieftegenover
blennies, gobies, lipvissen en pijlvisjes.
Een van de meest geschikte dwergzeebaarsjes  voor  het  minirifaquarium.  Tegenwoordig  ruim  als  nakweek vertegenwoordigd in de handel. Gelijkaardig aan P. f ridmani is
P. sankeyi die ook afkomstig is uit
de Rode Zee.
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Pseudochromis springeri (Springer's dwergzeebaars)
Kleur:  Donkergrijs  tot  zwart  over  heel  het  lichaam.  Twee  helderblauwe
strepen lopen over de kop tot aan de staart. D e vinnen zijn blauw gezoomd.
De blauwe strepen maken hem onderwater zeer opvallend.
Lengte: Tot 5,5 cm.
Verspreiding: Rode Zee.
Ecologie: Leeft vooral tussen de koraaltakken van de soorten Acropora

en
Pocillopora op diepten tussen 2 en 60 m in woelig water. Het kleurpatroon
komt sterk overeen met dit van de p oetsvis Larabicus

q uadrilineatus . D aarom
genieten deze zeebaarsjes misschien enige veiligheid omdat ze als poetsers
aanzien worden.
Voeding: Eten vooral planktonkreeftjes.
Gedrag:  Komt  in  de  natuur  meestal  in  paren voor.  Doch  in  aquaria van
minder dan 4 00 l niet samen te houden. Zeer actieve vis, tamelijk agressieftegenover kleinere vissen.
Aquarium:  Zeer  harde,  prachtig  gekleurde  dwergzeebaars.  Aanvaardt  alle
soorten voedsel en is ondanks zijn hogere prijs sterk aanbevolen.

Pseudochro mis spri ngeri

Pseudochro mis al dabraensis

Pseudochromis aldabraensis (neon dwergzeebaars)
Kleur: Dit is misschien de meest prachtig gekleurde dwergzeebaars. Het lichaam
is geeloranje met een iriserende blauwe streep van snuit tot staartvin, een andere
loopt van de bovenkaak naar het kieuwdeksel. Verder nog 2 blauwe strepen over
de iris. Hij heeft nog blauwe accenten op staart- en rugvin. Meestal komt er nog
rood voor in de vinnen. Het lichaam is slanker dan dat van zijn familieleden.
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Lengte: Tot 9 cm.
Verspreiding:  Komt  voor  in  de  Arabische  Golf,  Sri  Lanka  en  de  OostAfrikaanse kust.
Ecologie:  Bewoont  verschillende  biotopen  zoals  rotsbodems,  rifkusten,
zandbodems, getijdenpoeltjes  en is zelfs tegengekomen in lege  Coca-Colablikjes aan de voet van een olieboorplatform. Komt voor op diepten van 25 m.
rond Koeweit komt hij echter het meest voor op een diepte van slechts 3 m.
Voeding: Eten vooral planktonkreeftjes en kreeftachtigen.
Gedrag: Zeer stoere dwergzeebaars, zeer agressieftegenover kleinere vissen,
vooral lipvissen mede door hun relatieve grootte. Daarom komen ook in de
natuur geen kleinere lipvissen voor in de omgeving waar soort leeft.
Aquarium: Zeer harde aquariumvis. Zeer agressieftegenover kleinere medebewoners. Eet alle soorten droog en levend voer, kleine visjes en uwgegeerde prij sgarnaal inbegrepen. Behoudt zijn kleur goed bij een gevarieerd dieet. Geschikt
voor het meer agressiefingestelde rifaquarium. Deze soort is goed te kweken.

is fuscus (gele dwergzeebaars)
 Pseudochrom

Kleur:  Deze  zeer  plomp  gebouwde  dwergzeebaars  vertoont  een  seksueel
kleurverschil. De mannetjes zijn volledig geel, de wijfjes zijn olijfkleurig met
lichtere rugvin. Ze hebben beiden blauwe puntjes in het midden van  elke
schub zodat subtiele blauwe lijnen langs het lichaam lopen.
Lengte: Tot 10 cm.
Verspreiding: Indische Oceaan, Filipijnen, Maleisië en rond Australië.
Ecologie: Deze soort komt meestal voor in holen van een lagunerifen in de
getijdenpoelen tussen het koraaldak op geringe diepte.
Voeding: Voedt zich vooral met kleine visjes, kleine kreeftachtigen en groot
zoöplankton.
Gedrag:  Ondanks  de
grootte is  deze  soort zeer
vreedzaam.  Enkel  tegenover  soortgenoten  kan
enige  agressiviteit  voorkomen, ofU moest een seksueel  paartje  kunnen  bemachtigen.  Het  seksuele
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gedrag is in  de natuur uitgebreid geobserveerd.  Het mannetje verjaagt het
wijfje na het afleggen en verzorgt het broed eigenhandig. Hij verjaagt daarbij
alle vissen die in de nabijheid van het nest komen.
Aquarium:  Zeer goed  houdbare  dwergzeebaars.  Eet  alles wat  hem  aangeboden wordt. Weinig gevoelig voor parasieten en ziekten.
Ogilbyina novaehollandiae (Australische dwergzeebaars)
Kleur: D eze soort heeft twee kleurvormen. Een is donkergrijs aan de kop tot
ongeveer  1/3 van de lichaamslengte en de rest is helder oranje met een gele
staart. De tweede kleurvorm is zachtgroen aan de voorzijde en het achterlichaam is rood. B eide vormen hebben blauwgezoomde vinnen en een blauwe
streep onder de ogen.
Lengte: Tot 19 cm.
Verspreiding: Komt enkel voor rond Queensland in Australië.
Ecologie: Leeft in de verschillende biotopen van getij denpoelen tot koraalriffen.
Voeding: Eet kleine vissen en kreeftachtigen.
Gedrag: Tamelijk agressieve soort. Valt alles aan wat in ‘ zijn aquarium' komt.
In een aquarium kan zelfs geen seksueel paar met redelijk succes gehouden
worden.
Aquarium: De meest harde dwergzeebaars, doch door zijn autoritair gedrag
minder geschikt voor het rifaquarium. Zeer prijzig door sporadische invoer.

 Ogil byi na novaeholl andi ae

Pseudochro mis cyanotaeni a

Pseudochromis cyanotaenia (blauwgestreepte dwergzeebaars)

Kleur: Het lichaam van het mannetje is geel tot geelgroen aan de voorzijde
en gaat geleidelijk over in donkerblauw naar het achterlichaam toe. Een gele
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lijn loopt onder de rugvin en hij heeft blauwe strepen op de flanken.
Lengte: Tot 7 cm.
Verspreiding: Tropische Indische Oceaan en Westelijke Stille Oceaan.
Ecologie: Tussen rotsen en in getijdenpoelen tot 10 meter diepte.
Voeding: Eet kleine kreeftachtigen.
Gedrag: Leeft meestal verscholen in holen en spleten. Zeer rustige en vreedzame soort.
Aquarium: Tamelijk harde  soort. Verschuilt zich veel.  Komt in  een gezelschapsaquarium met levendige vissen niet aan voldoende voedsel. Heeft in
het aquarium al afgelegd.
Zeer duur, weinig beschikbaar.
Cypho purpurascens Gevlamde dwergzeebaars
Kleur: Een van de mooiste dwergzeebaarzen. De mannetjes zijn vuurrood
met schuine lijnen in de flanken. D e wijfjes hebben wel een andere kleur, ze
zijn namelijk blauwgrijs met overgangen naar roze.
Lengte: Tot 7,5 cm.
Verspreiding:  Westelijke  Stille  Oceaan,  Groot  Barrièrerif,  Nieuw  Guinee,
Tonga.
Gedrag: Territoriumverdediger, vreedzaam tegenover andere b ewoners in het
aquarium.
Aquarium: Tamelijk harde  soort. Verschuilt zich veel.  Komt in  een gezelschapsaquarium met levendige vissen niet aan voldoende voedsel. Zeer duur,
weinig b eschikbaar.

Cypho purpurascens ma n n etj e

 Cypho purpurascens vr ou wtj e
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Besluit
Zoals hoger reeds vermeld behoren de meeste dwergzeebaarsjes die voor het
aquarium in aanmerking komen tot het geslacht Pseudochromis

, en het is dan
ook niet verwonderlijk dat deze groep zeer divers is, zowel in gedrag, grootte
en aquariumgeschiktheid. Verschillende soorten uit de Rode Zee en de Arabische Golfzijn al in gevangenschap gekweekt zoals: Pseudochromis

fridmani ,
,

,


en

.

Deze

populaire
P.  aldabraensis P. flavivertex P. springeri
P. sankeyi
soorten hebben twee grote voordelen, ten eerste zijn ze minder agressieftegenover kleinere vissen en ten tweede zijn ze als zeer j onge exemplaren te verkrijgen door het feit dat ze nagekweekt zijn. Hierdoor kunnen ook gemakkelijk paartjes gevormd worden ofzelfs haremgroepen zodat het natuurlijke gedrag ook in het aquarium kan tentoongespreid worden.
Hiermede dacht ik een zo volledig mogelijk overzicht te hebben gegeven van
de beschikbare dwergzeebaarsjes. Enkele zijn minder geschikt voor het rifaquarium doch deze zijn mee opgenomen om de lijst zo volledig mogelijk te
maken. Sommige soorten blijken uitermate geschikt om kweekpogingen mee
te wagen, vooral P. cyanotaenia .
We moeten  echter opletten  dat  dwergzeebaarzen weinig  ofgeen tolerantie
vertonen tegenover kleine lipvissen. Lipvissen worden altijd uit het territorium  geweerd  of krachtig  aangevallen.  Dit  opvallende  feit  kan  uitgelegd
worden door een ongeschreven wet in de natuur dat dieren die dezelfde voedingsgewoonten en aldus hetzelfde soort prooidieren verorberen, elkaar altijd
beconcurreren. Hiermee moeten we dus rekening houden wanneer we een bezetting samenstellen voor ons aquarium.
Li ter atuur:

Fa ma Magazi n e – " Pseu doc hr o mi ds" by Sc ott Mi c hael
Der Meer wasser Aq uari a n er “ Kl ei n e Bi ester” von Fri sc h e J oac hi m

NVDR Aquatr opi ca

1 ) Tegen woor di g bevat de fa mi l i e Pseu d oc hr o mi dae 6 on derfa mi l i es
Ani s oc hr o mi nae:  1  gesl ac ht, 3 s oorten
Assi c ul i nae:  2 gesl ac hten, 2 s oort en
Assi c ul oi di n ae:  1  gesl ac ht, 1  s oort
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Congr oga di n ae:  8 gesl ac hten, 24 s oorten
Pseu d oc hr o mi n ae:  8 gesl ac hten, 98 s oorten
Pseu d opl esi opi nae:  5 gesl ac hten, 27 s oort en
Gesl ac hten Pseu doc hr o mi nae:  Cypho, Labraci nus, Manonichthys, Ogil byi na,
 Oxycercichthys, Pholi dochro mis, Pictichro mis en Pseudochro mis
2) Het mon otypi sc h gesl ac ht Assicul us wer di n 201 3 d oor Gi l ei n h et d oor h e m opgeri c ht ni eu we on derfa mi l i e, Assi c ul i nae gepl aatst.
3) Het gesl ac ht Manonichthys tel t mo ment eel  7 s oorten.  M.  sci ntill a wer d i n 201 1
d oor Gi l l  & Wil l i a ms besc hr even.
4) Pictichro mis t el t op de dag va n va n daag 8 s oorten:
 Pictichro mis aurifrons ( L u bb ock 1 980)
 Pictichro mis caitli nae Al l en, Gi l l  & Er d ma n n 2008
 Pictichro mis coralensis Gi l l  2004
 Pictichro mis di ade ma ( L u b bock & Ra n dal l  1 978)
 Pictichro mis di nar Ra n dal l  & Sc h ul tz 2009
 Pictichro mis ephi ppi ata ( Gi l l , Pyl e & E arl e 1 996)
 Pictichro mis paccagnell oru m ( Axel r od 1 973)
 Pictichro mis porphyrea ( L u b bock & Gol d ma n 1 974)
5) Labraci nus mel anotaeni a wor dt al s syn oni e m va n Labraci nus cycl ophthal mus
( Mül l er & Tr osc h el  1 849) besc h ou wd.  Het gesl ac ht Labraci nus t el t dus maar 3
s oorten.
6) Mo ment eel  t el t h et gesl ac ht Pseudochro mis 72 val i de s oorten, waarva n 21  s peci es besc hr even wer den i n de peri ode 2004 – 201 7.
7) I n 2003 wer d er n og eentj e besc hr even:  Pseudoplesi ops wassi Gi l l  & E d war ds
2003 wat h et t otaal  br engt op 9 Pseudoplesi ops- s oort en.
8) Pseudochro mis queensl andi ae i s een syn oni e m va n Ogil byi na queensl andi ae ( Savi l l e- Kent 1 893)
9) De j ui st e wetensc ha p pel i j k naa m i s Pseudoplesi ops rosae Sc h ul tz 1 943
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Auteur: KarinD
https://www. aquainfo. nl
De  Fissidens s p. ‘fox' is n og vrij
onbekend  in  de  aquariumwereld. H
 ij is erg decoratief, m aar
niet heel erg makkelijk om te
houden.
Hij heeft veel licht en
2
CO nodig, maar wanneer hij
alles krijgt wat h ij n odig h eeft,
zal  hij  uitgroeien  tot  een
prachtig m os en een echte aanwinst z ijn voor je
 aquarium.

De  plant  wordt  2  tot  3  cm
hoog  en  is  dus  een  stukje
kleiner dan zijn grotere broer,
Fissidens fontanus .  Ook  zijn
donkergroene blaadjes zijn kleiner, ongeveer 5 mm. Het lijkt alsofde plant uit
veren bestaat.
Hij is erg geliefd bij garnalen, die er een goede schuilplaats in vinden. Het mos
laat zich prima op steen opbinden, maar wanneer hij geplaatst wordt op een
rooster kan hij ook een prachtig tapijt vormen. Hij kan op die manier ook aan
de achterwand bevestigd worden.
Er kan heel makkelijk een dry start gemaakt worden met deze mos, door hem
heel fijn te hakken en met wat water te mengen. Je kan dan, om schimmel bij
de dry start te voorkomen, een beetje Activia yoghurt erdoorheen mengen.
Het mengsel smeer j e met een kwast op de steen ofhet hout. Het geheel leg j e
in een b ak die j e goed afgesloten houdt. Een paar keer per dag met de plantenspuit nat maken en dan is het mos na een week of2 zo ver dat hij in het
aquarium kan. Het mos groeit op deze manier goed vast aan de steen en j e
hoeft dan niet b ang te zijn dat hij loskomt.
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Zoals de meeste mossoorten houdt de Fissidens

sp. ‘ Fox'veel zwerfvuil vast en
moet daarom om de paar weken even schoongemaakt worden. D at kan met
de hevel ofgewoon door de hand er een p aar keer doorheen te halen.
Doordat Fissidens sp. ‘fox' langzaam
groeit is hij gevoelig voor overwoekering door andere planten. D e planten
in zijn omgeving moeten dus goed in
de gaten gehouden worden. O ok is hij
gevoelig  voor  algen.  Maar  verder
heeft hij weinig onderhoud nodig. Zo
nodig kan hij worden gesnoeid door
de stengels op de gewenste lengte af
te knippen. Maar dat is bij deze soort niet noodzakelijk, de onderkant sterft
niet afzoals bij de Fissidens

wel gebeurt.
fontanus


Apl astodiscus heterophonicus Pi n h ei r o, Pezz uti , Ber n eck, Lyr a, Li ma & Lei te 2021
Fa mi l i e:  Hyl i dae |  Su bfa mi l i e:  Cop h o ma nti nae.

Leefgebi ed:  oostel i j ke h el l i ngen va n h et z ui del i j k deel  va n h et Es pi n haç o- ge-

ber gte, i n de ge meent en Concei çã o d o Mat o Dentr o, Do m J oa q ui m, Al vor a da de
Mi nas en Morr o d o Pi l ar, i n de staat Mi nas Ger ai s, Br azi l i ë, op h oogtes va naf 608
t ot 1 326 m b oven de zees pei gel .
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Martin Byttebier, Aquatropica

Waarschijnlijk denken vele mensen dat Betta

-soorten enkel leven in traag stromende tot stilstaande wateren. Voor een groot deel is dit wel waar, maar niet
alle 7 7 b eschreven soorten zijn te vinden in zo'n wateren. Je weet wel, de uitzondering b evestigt de regel.
De  vorig jaar  door  Kamal,  Tan  &  Ng  beschreven Betta nuluhon  is  zo'n
vreemde eend in de bijt.
Betta  nuluhon  werd  ge-

vonden in bergrivieren van
het Crocker-gebergte in de
Maleisische  staat  Sabah
(Borneo).  Ter  voorkoming
van  illegale  visvangst
werden door de auteurs de
exacte  coördinaten  van  de
vindplaats niet weergegeven.
Aangezien er in het westelijk deel van Sabah tot op
s geva ngen Bett a nuhal on.  On der h et vr ou wtj e,
heden  maar  één  enkele Ver
b oven h et ma n n etj e.

Betta -soort, namelijk Betta
F ot o:  Ka mal  et al .

v
oorkomt,

d
achten
de
chini
auteurs aanvankelijk dat ze te maken hadden met een variant van Betta

chini .
Deze betta heeft  zijn habitat in  een laaglandveenmoeras  dichtbij  Beaufort
(Klias schiereiand). Dit gebied paalt aan het Crockergebergte.
Bergstromen  en veenmoerassen  zijn  echter  compleet  andere  leefgebieden.
Laaglandveenmoerassen bestaan uit traag stromende wateren met een lage
pH, rijk aan tannines (zwartwaterrivieren), arm aan voedingsstoffen en een
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laag zuurstofgehalte. B ergrivieren daarentegen b evatten veel zuurstof, hebben
een neutrale tot lichtzure pH en hebben uiteraard veel stroming.
De nieuwe soort werd gevangen in een ondiepe rivier met helder water met
overhangende  oevervegetatie.  De  bodem  bestond  uit  een  combinatie  van
keien, zand en leem. Bij het uitvangen van de nieuwe Betta

-soort had het water
een temperatuur van 24 ˚ C, pH van 6,57 en zuurstofgehalte van 6,25 mg/l.
Op de vindplaats kwamen ook Anguilla


m armorata (gemarmerde aal), Bar,

,


e
n

bodes s ealei Nematabramis borneensis Tor tambra Gastromyzon introrsus
voor.
De soortnaam is afgeleid van het inheemse Kaduzandusun-woord “nuluhon”,
wat b erg b etekent.
Net zoals bij de andere leden van de Betta

a karensis -groep is B . nuluhon een
mannelijke muilbroeder.
Br on:
Ka mal, N. S. S., H. H. Tan and C. K. C. Ng 2020.  Betta n ul u h on, a n e w s peci es
of fi ghti ng fi s h fr o m west er n Sa ba h, Mal aysi a ( Tel eostei :  Os p hr on e mi dae).
Zootaxa 481 9 ( n o.  1 ):  1 87- 1 94.

Aspi doras azaghal Tencatt, Muri el - Cu n ha, Zua n on, Ferr ei r a & Bri tt o 2020
I s enkel  geken d va n t wee zi jri vi er en va n h et I gar a pé d o P ontal - bekken, Par á, Br azi l i ë
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Het blijft me verwonderen dat er anno 2021 nog steeds nieuwe dier- en plantensoorten ontdekt worden.
Kortgeleden werd er in de b ergwouden van de provincie C añar, Zuid-Ecuador
een nieuwe landkikker van het geslacht Pristimantis

(familie: Craugastoridae onderfamilie: Ceuthomantinae) ontdekt.
Met 565 beschreven soorten b ehoort het geslacht Pristimantis

tot het meest
diverse geslacht van de gewervelden en vormt meteen ook de meerderheid
van de kikkerdiversiteit in tropisch Andesgebied van Colombia en Ecuador.
De nieuw beschreven  soort, Pristimantis andinodiabolus onderscheidt zich
van  de  andere Pristimantis -soorten  door  onder
andere  de  opvallende  donkergrijze  en  rode
rugkleuring.
P. andinodiabolus is

momenteel  alleen
maar gekend van de typevindplaats,  de  Monay
sector. De vindplaats  situeert  zich  in  de bossen
op  een  hoogte  tussen
3374 en 3535 m .
Gezien het b eperkt leefgebied van P. a ndinodiabolus worden ze als CR (Critically Endangered, ernstig bedreigd) gecatalogeerd.
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De  soortnaam  ‘andinodiabolus' werd  afgeleid van het  Quechuawoord  “andino” wat refereert naar de Andes en van het Griekse “diabolos”. D eze laatste
verwijst naar de duivelse kleurcombinatie van rood en grijs.
Br onnen:
Fr ost, Darrel R.  2021 .  Amp hi bi a n Speci es of t h e Worl d:  a n Onl i n e Refer ence.

Ver si on 6. 1  ( 22/01 /2021 ).  El ectr oni c Data base accessi bl e at htt ps: //a mp hi bi a ns oft h e worl d. a mn h. or g/i n dex. ph p.  Ameri ca n Museu m of Nat ur al  Hi st or y,
Ne w Yor k, USA htt ps: // d oi . or g/1 0. 5531 / d b. vz. 0001

Sánchez- Ni vi cel a, J. C., Urgil es, V. L., Cedeño- Pal aci os, J., Abad- Peñafi el, H.
& Guayasa mi n J. M.  2021 .  Una fa ntásti ca n u eva es peci e del  gr u p o Pri sti ma nti s or cesi  de l os An des s ur de Ec ua d or, Neotr opi cal  Bi odi ver si ty, 6: 1 ,
224- 237,  htt ps: // d oi . or g/1 0. 1 080/23766808. 2020. 1 869449

Rasbora adisi Su dasi ngh e, Pet hi yagoda, Hetti ar ac hc hi ge, Ra n asi n gh e, Raghava n,

Da ha n ukar & Meegasku mb ur a 2020. 
Fa mi l i e:  Da ni oni dae, on derfa mi l i e Ras b ori nae

Gal  Oya-, Ku mbukka n Oya- en Meni k Ga nga- bekken, Oost- Sri  La nka.
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ErikLievens: AquarianenGent
Met dankovergenomen uit Aquariana
Deze  killisoort  wordt  beschouwd als de “ster van Kameroen”.  In  het  fascinerende
Afrika, waar de harten vaak nog
slaan op het ritme van de tamtam, vindt men dit seizoenvisje
terug. De meeste killi's worden
seizoenvisjes  genoemd  omdat
hun levenscyclus afhangt van de
wisselende seizoenen. D eze heel
mooie  killisoort  komt  voor  in
Kameroen, meer b epaald in het noordelijke deel van de Sanaga rivier, dicht
bij de Golfvan Guinée. In de riviertjes met een diepte van ongeveer 50 cm,
die doorheen de b ossen stromen, zijn er heel wat te vinden omdat de eigenschappen van het water voldoen aan hun eisen. D e b odemgrond van deze riviertjes bestaat uit dode bladeren die op een zandbodem rusten. Het water
heeft een temperatuur variërend van 22  ˚ C tot  31  ˚ C bij een pH van  6,5.
Voor het aquarium is het voldoende om de temperatuur wat lager te houden.
20  ˚ C à 24  ˚ C is voldoende. Deze lagere waarden zijn ook veel beter voor
onze planten die het niet zo moeten hebben van een “hittegolf”.
De Aphyosemion

amieti * heeft een cilindervormig lichaam dat tezelfdertijd
ook wat uitgestrekt is. Het mannetje vertoont de mooiste kleuren waarbij turquoise domineert. Hun buikzijde is veel lichter gekleurd en is oranjegeel. Een
aaneengesloten rij rode stippen siert hun zijlichaam over de volledige lengte.
Andere rode vlekken zijn te beschouwen als stippen en staan ingeplant ter
hoogte van hun kieuwen en hun borstvinnen. Als we naar hun rugzijde kijken,
wordt hun vissenlichaam donkerder naar bruingrijs toe. Hun staartvin heeft
de vorm van een lier. D e rug- en anaalvin staan ongeveer op 2/3 van hun li——— 28 ———
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chaam geplaatst, gerekend van hun kopzijde. Bij de oudere mannelijke exemplaren is de lengte van hun vinnen groter. In verhouding tot de grootte van
hun lichaam hebben deze visjes grote ogen.
Terwijl het mannetje een lengte kan bereiken van 7 à 8 cm, is het vrouwtje
kleiner. Ze houdt het bij 6 cm. Het vrouwtje heeft heel wat minder opvallende
kleuren dan het mannetje en is doorgaans bruingeel gekleurd. Enkel als ze opgewonden zijn, lichten enkele bruinrode stippen op. Vrouwtjes hebben meer
afgeronde vinnen die lichtgeel tot transparant van kleur zijn.
De mond van deze killi is zoals bij de meeste killi's naar b oven gericht, wat
betekent datAphyosemion

amieti hun voedsel zoeken op het wateroppervlak.
Dat zijn voornamelijk insecten die in het water gesukkeld zijn.
Om deze killi's op een verantwoorde manier te houden, moeten wij minstens
drie exemplaren van dezelfde soort onderbrengen in het aquarium. Speciale
aandacht moet er b esteed worden aan het b ovenaan afdichten van het aquarium met dekruiten. Zo niet zullen de visjes gegarandeerd ontsnappen en op
de vloer terechtkomen. Het zijn ware ontsnappingskoningen (en koninginnen).
Deze Aphyosemion

amieti wordt het best gehouden in een “speciaal” aquarium  dat voor hen  op  een  specifieke manier wordt ingericht.  Het is geen
agressieve soort en het zijn ook geen goede zwemmers. Het is dus niet aangeraden om ze in een aquarium onder te brengen b evolkt met levendige vissen.
Wist u dat een b akje met een volume van 20 l (40 x 20 x 25) volstaat om 3
visjes van deze soort te houden? Wil men een groter aquarium installeren om
er meer mannetjes in onder te brengen samen met enkele vrouwtjes, dan gaan
we het aquarium als het ware moeten overbevolken. Op die manier kunnen de
mannetjes geen territorium vormen. Het overbevolken moet dan ook niet al
te letterlijk worden genomen. Dit is ook nergens goed voor. Een thermostaatverwarming is niet per se nodig als we het aquariumwater op kamertemperatuur kunnen houden van 20  ˚ C.
Als bodemgrond gebruiken we zand dat we in een niet te dikke laag aanbrengen. Enkele plantensoorten die we voor het aquarium kunnen gebruiken zijn
o.a.  Microsorum pteropus ,  Anubias -  en  Cryptocoryne -soorten.  Ook  drijfplanten mogen niet ontbreken zoals Ceratopteris thalictroides . Voor wie van
——— 29 ———
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een p aludarium houdt, is dit een uitgelezen vijsje om in het watergedeelte te
houden.  Ze  hebben  geen  groot  watervolume  nodig  en  de  wortels  van  de
planten die in het aquarium hangen worden door deze visjes graag gebruikt
als schuilmogelijkheid en als afzettingsplaats.
De Aphyosemion

amieti heeft als goede eigenschap dat hij alle waterlagen in
het aquarium opzoekt. Zowel b oven de b odemlaag, in het midden als naar het
wateroppervlak toe, overal vinden ze hun gading.
Een kleine binnenfilter die eenmaal de inhoud van het aquarium kan verwerken in  1 uur is al voldoende. Echter zijn regelmatige waterverversingen
een must, waarbij we 30 % van het water verversen per week.
Deze killi houdt het meest van levend voer. D at laatste is onmisbaar trouwens
als  het  de  bedoeling  is  om  ermee  te  kweken.  Rode  muggenlarven, watervlooien, artemia en cyclops mogen zeker op hun menu niet ontbreken. Diepgevroren voer wordt ook aangenomen. 
Ik zou zeggen: laat u eens verleiden om dit visje te houden!
NVDR Aquatr opi ca

De j ui st e wetensc ha p pel i j ke naa m voor deze ki l l i  i s Fundul opanchax a mieti ( Ra d da
1 976), syn oni e m Aphyose mi on a mieti Ra d da 1 976.

E mble mari opsis l ancea Vi ct or 2020.  Chaen opsi dae
l i nks:  ma n t er mi nal e fase d onker e vor m |  r ec hts:  ter mi nal e fase bl eke vor m
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Met spijt i n ons hart moeten we de ledenbijeenko mst van maart afgelasten.



Leptoboti a brachycephal a Guo & Zhang 2021
Ko mt enkel voor i n t wee kustrivieren ( Ou-Ji ang en Qu-Ji ang), Zui d- Zheji ang, Chi na
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