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Woordje van ...

Gerrit Plovie, contactpersoonzoet- & zeewater
Precies een j aar geleden, in maart 2020, gingen we door het
coronavirus  volledig  in  lockdown.  Nu  we  al  wat  ervaring
hebben met dat vuil beestje, gaan we maart 2 021 een maand in
“Paaspauze”. Het is toch maar wat om na een j aar al voor de
derde keer in een hokje geduwd te worden met heel wat regeltjes van alles wat mag maar vooral wat niet mag.
Gelukkig  komt  de lente  eraan met langere  dagen  en
goed weer. Zo kunnen we terug de tuin in en onze vijver
op punt  stellen. Bladafval verwij deren, onkruid wieden, planten uitdunnen  en
algen verwij deren. Ja, soms is er tij d te kort om alles voor elkaar te krijgen.
Er is nog altijd geen mogelijkheid om samen te komen voor onze maandelijkse vergadering. Jammer, we missen de uitwisseling van ervaringen en gegevens en vooral de gezellige b abbel bij een lekker glaasje. Toch onderhouden
we de contacten en mits de nodige voorzorgen zouden we al eens een plantje
en een koraaltje uitwisselen om toch niet te vervreemden van onze leden.
Trouwens, onze geest moet ook nog gezond blijven willen we na corona onze
club draaiende te houden.

En dan hebben we ook nog ons clubboekje dat Martin nog iedere maand samenstelt met veel interessante lectuur zowel voor de vijverliefhebber als voor
de zoet- en zeewateraquariaan. Ook het terrarium komt nog steeds aan bod
met vele nieuwtjes.
Aan iedereen bedankt voor het geduld en hopelijk kunnen we snel weer samenkomen als alles onder controle is na de vaccinaties. 
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Margievan der Heijden, Ons Natuurgenot Gouda
In één van onze z oetwateraquaria z wemmen s inds enige tijd een aantal Danio
choprae, p rachtige kleine visjes die dankzij h un s chitterende kleuren de N
 ederlandse benaming ‘vuurdanio' ofn og beter de E
 ngelse benaming ‘Glowlight D
 anio' h eeft g ekregen.

De vuurdanio is een visje dat nog niet zo lang te koop is voor de aquariumliefhebber, maar die mijn man Jan gelukkig ontdekte bij onze adverteerder Diertotaal Utopia in Waddinxveen.
Het grootste probleem voor mij was om ze op de foto te krijgen. Zodra ze de
camera zagen, verstopten ze zich achter de planten. Veel uren en veel geduld
later is het me dan toch gelukt ze op de plaat te krijgen, zodat ik er een artikeltje over kon maken.
Danio choprae is een klein visje. De grootte van deze danio is, als hij vol-

wassen is, slechts 3 centimeter. Het is een echte scholenvis, dus een groep van
10 stuks is wel het minimumaantal om te houden in een aquarium. Een gro——— 3 ———
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tere groep is nog b eter. Omdat voornamelijk de alfa mannetjes agressieftegen
soortgenoten kunnen zijn, zorgt een grote school ervoor dat de agressie verdeeld wordt. Het is niet abnormaal dat er vissen met gescheurde vinnen rondzwemmen door deze onderlinge agressie. Over het algemeen b eperkt dit zich
alleen tot soortgenoten en worden andere medebewoners met rust gelaten.
Belangrijk bij  de  aanschafis goed te letten  op  de verhouding man versus
vrouw. D at deze in evenwicht is, omdat het mannetje territoriaal gedrag kan
vertonen wanneer er te weinig vrouwtjes zijn. Het verschil tussen de mannetjes en vrouwtjes is niet gemakkelijk te zien, maar over het algemeen kun j e
stellen dat de vrouwtjes iets voller zijn, maar dan alleen tijdens de broedperiode. O ok zijn ze vaak iets groter, terwijl het mannetje iets kleurrijker is. Het is
een typische oppervlaktezwemmer.
Net als alle Danio -soorten, is ook deze gestroomlijnd qua vorm. De vuurdanio heeft een mooie oranje streep langs zijn flanken. Dit en het geel in de
vinnen en staartvin maken hem echt een lust voor het oog. D oor zijn geringe
grootte is deze danio ook zeer geschikt om in een kleiner aquarium te houden. Hij gaat heel goed samen met bijvoorbeeld garnaaltjes, maar vermijd grotere agressieve vissoorten als medebewoners.
In de loop van de tijd heeft deze vis al aardig wat synoniemen gekregen, zo is
een van de  synoniemen Celestichthys choprae , maar  ook de naam Brachydanio choprae wordt wel genoemd.
De officiële naam luidt: Danio

c hoprae . D e soortnaam ‘ choprae' is vernoemd
naar zijn vinder Dr. B .N. Chopra.
Ook bij de Nederlandse naam kom j e verschillende versies tegen. Naast de al
eerdergenoemde vuurdanio, wordt  hij  ook  wel  dwergdanio  of Birmadanio
(naar zijn vindplaats) genoemd. Gezien zijn prachtige felle kleuren vind ik
zelfde Nederlandse naam vuurdanio het mooist erbij passen.
Danio choprae is tot dusver uitsluitend gevonden in Myanmar (Birma) rond

de steden Kamaing en Mogaung,  Hier leven ze in de Mogaung Chaung, een
zijtak van de Irrawaddy (ook wel Ayeyarwaddy geschreven). De stroompjes
waar deze soort in leeft hebben een sterke stroming met kristalhelder water.
De b odem b estaat alleen uit grind en grote stenen. Er zijn geen waterplanten
——— 4 ———
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te vinden. Er zijn zelfs vissen
gevonden in een poel van zo'n
30 meter breed  en  30 tot  50
centimeter  diep.  Hieruit  liep
een  klein  stroompje  van  30
centimeter breed en 20 centimeter diep door het grasland.
De pH van deze poel was 7,6
met een watertemperatuur van
24,8  ˚ C.
E en vi n d pl aats va n Dani o choprae.
De temperatuur in  een  aquaF ot o:  Ral f Bri tz
rium kan liggen tussen de  22
˚ C  -26  ˚ C  met  een  van  pH
6,4 -7,4 en een KH/GH 6,0 - 12,0. Een matige tot sterke stroming is gewenst.
Danio c hoprae is geen moeilijke eter en neemt bijna al het voer aan. Het geven

van droogvoer is dus geen probleem. Ze zijn voornamelijk carnivoor. In de
natuur b estaat hun dieet uit larven en insecten, maar ze zullen ook groenvoer
nuttigen. Aangezien deze soort voorkomt in snelstromend water moet dit ook
worden nagebootst in het aquarium.
Om de vis zijn mooiste kleuren te laten vertonen wordt een donker substraat
met veel schuilplaatsen aangeraden in de vorm van stenen en hout. Wanneer
je zo  dicht mogelijk bij de natuurlijke habitat wilt blijven, moeten  er geen
planten bij worden geplaatst. Maar wanneer de keuze ligt bij het nog mooier
uitkomen van de kleuren van de vissen, zou kunnen worden gekozen voor een
(dicht) beplant aquarium. Denk er ook aan dat de Danio choprae goed kan
springen. Het aquarium moet dus worden afgedekt.
Kweken met Danio

choprae is niet erg moeilijk. D oorgaans zal dit gewoon in
het aquarium plaats vinden. De ouderdieren zullen geen broedzorg plegen.
Daarom is het nodig om een kweekaquarium op te zetten als nakomelingen
gewenst zijn. Dit kweekaquarium moet zodanig worden ingericht dat de ouderdieren de eitjes niet kunnen opeten. Zo kan er gebruik worden gemaakt
van een b odem van knikkers, afzetmoppen ofeen fijnmazig rooster b oven de
bodem. Het aquarium dicht b eplanten met fijn bladerige planten ofj avamos
is ook een optie.
——— 5 ———
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Om de kweek te bevorderen kan men het aquarium voor een groot deel leeg
laten lopen en daarna weer langzaam aanvullen. Doe hier echt enkele uren
over en de ouderdieren zullen de dag erna overgaan tot het afzetten van eieren. Zorg verder dat de pH zo rond de 7 is en verhoog de temperatuur.
Nadat de eieren zijn afgezet moeten de ouderdieren worden verwijderd. Om
te voorkomen dat de j onge vissen worden opgezogen door het filter, wordt
het aangeraden om die te vervangen door een die minder krachtig is. Na 3
dagen komen de eitjes uit en een paar dagen later zullen de j ongen vrij rondzwemmen. D eze kunnen worden gevoerd met infusoriën en fijn stofvoer.
Ook a l z ijn d it k leine v isjes, h un k leuren z ijn z o prachtig

d at h et e en g enot i s o m
naar te kijken en z eker een aanwinst z al z ijn voor m enig aquarium.

Ni eu we br aa ms oort.

Rubus noricus Hohl a, Pagi tz & Ki r ál y 2021
Vi n d pl aats:  Oostenri j k ( deel stat en Kari nt hi ë,
Op per- Oostenri j k, Neder- Oostenri j k en Sal zb ur g) en 1  pl aats i n Dui tsl a n d ( Ki r c h d orf a m
I n n, Bei er en).
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JanJacobs. Met dankovergenomen uit AquarianenGent.
Ik herinner me nog hoe dit kleine
juffertje  enkele  jaren  geleden  bij
mij in de bak terecht gekomen is.
Via  een  online-advertentie was  ik
op een partij levend steen gestoten
ergens diep in West-Vlaanderen.
Eenmaal  ter  plaatse  aangekomen
bleek dit steen al enkele weken in
een oud aquarium te zitten, volgepropt,  zonder  verlichting  of afschuimer  en  amper voorzien van  stroming  door  een veel te  klein  opvoerpompje. Alles werd mooi overgeladen in tempexboxen, en op de terugrit naar
huis ging ik nog even langs die grote aquariumwinkel in Estampuis. Eenmaal
thuis ging al het steen in een bak waar ik het een paar weken wou laten indraaien.
Groot was mijn verbazing toen ik de volgende ochtend het licht aanstak en
iets felblauw zag wegflitsen in dit aquarium. Ik had het er niet ingestoken,
maar toch zwom daar een brutaal visje, 4 cm groot, azuurblauw met een geel
staartje. Eén telefoontje later naar de verkoper van het levend steen werd mijn
vermoeden b evestigd: het visje had in dat bakje gezeten, maar de eigenaar kon
het niet vangen en was na enkele weken overtuigd dat het visje ondertussen al
het loodje gelegd had. Niet dus, en aldus verhuisde mijn nieuwste “aanwinst”
naar de grote b ak ...
Met dit verhaal wil ik maar even aantonen hoe sterk dit visje wel is. Een b eknopte  zoektocht  naar  informatie  over  dit  visje  levert  veelal  variaties  op
termen uit volgend lijstje: kleurrijk, gemakkelijk te houden, beginnersvisje,
weerbaar, goedkoop, gemakkelijk te verkrijgen, lang levend en extreem populair. Het is dan ook een visje dat we in heel veel zeewaterbakken tegenkomen.
——— 7 ———
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Verzorging

Door zijn geringe grootte kan dit juffertje gemakkelijk gehouden worden in
een aquarium vanaf2 00 liter. Het zoekt zijn plekje in j e b ak, en zal meestal in
de buurt van die plek verblijven. Het visje is reefsafe, en zal zich dus niet verlekkeren aan j e koraalbestand. Voor de rest p ast het visje in het standaardprofiel van een tropische rifbak: temperatuur van rond de 24 graden, veel stroming en een zoutgehalte van 1,024.
Er worden geen speciale eisen gesteld qua inrichting van de bak. Mocht j e
meerdere exemplaren zitten hebben, zorg er dan echter voor dat de inrichting
toelaat dat elk visje zijn eigen stukje territorium kan afbakenen.
Het is een rasechte omnivoor die alles eet wat j e in de b ak smijt. Droogvoer,
levend voer, diepvriesvoer: het gaat er allemaal in! Uiteraard is het aan te
raden om voldoende afwisselend te voederen. Gebruik hiervoor o .a. artemia,
mysis en kreefteneieren, afgewisseld met bv. spirulinavlokken.
Territoriaal schoolvisje?

Deze juffer wordt gerekend tot één van de minder agressieve soorten. Toch
vertoont ook dit visje erg territoriaal gedrag, en zal een nieuwkomer in de b ak
al gauw achternagezeten worden en alle hoeken van de b ak zien. Het maakt
daarbij niet uit dat de tegenstander 5x zo groot is. Na enkele uren – in extreme
gevallen tot enkele dagen – keert de rust echter terug in de b ak en zijn er geen
noemenswaardige conflicten meer tussen dit visje en de andere bakbewoners.
Eenmaal deze juffer een plek gevonden heeft in de b ak zal het daar voornamelijk vertoeven. Toch staan er heel afen toe excursies op het programma, en
dan wordt gans de bak rondgezwommen. Het is echter geen drukke zwemmer, eerder een nieuwsgierige verkenner.
In het wild komen deze visjes voor in kleine groepen van maximaal 5 -6 stuks,
waarbij elk visje uit de groep zijn eigen stukje territorium zal afbakenen op het
stukje rifdat ze bevolken. Ze houden zich voornamelijk op tussen Acroporakoralen om zich te b eschermen tegen roofvissen.
——— 8 ———
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Grotere groepen zullen in het  aquarium  al gauw uitgedund worden tot  er
maar enkele overblijven.
Afen toe doen verhalen de ronde dat het mogelijk is om grotere “ scholen” te
houden: hoogstwaarschijnlijk gaat het hier om j onge exemplaren. Zolang ze
nog niet volwassen zijn vormen ze grotere groepen. Eenmaal ze ouder worden
vallen ze namelijk terug op kleinere groepjes. Dit indachtig moet de b ak dan
ook zo ingericht worden zodat elk visje comfortabel zijn eigen plekje kan innemen.
Uiterlijke kenmerken

Er is uiterlijk geen verschil merkbaar tussen het mannetje en het vrouwtje.
Het visje wordt maximaal 7 -8 cm groot, heeft een azuurblauw lichaam en een
felgele staart. Afhankelijk van de vindplaats kan het geel ook aanwezig zijn op
het achterlichaam en de b orstvinnen.
Nauwverwante soorten zoals de Chrysiptera

h emicyanea hebben gelijkaardige
kleurpatronen, maar dan anders verdeeld (bv.: de buik van de vis is volledig
geel, en de staart en rest van het lichaam azuurblauw).
Een close-up van de vis, zoals te zien op de foto bij dit artikel, toont pas hoe
prachtig dit visje getekend is.

Chrysi ptera he micyanea ( Weber 1 91 3)

 Chrysi ptera parase ma ( F o wl er 1 91 8)

Kweek & broedzorg

Met meerdere exemplaren bestaat  de kans  dat er zich tijdelijk een kweekkoppel gaat vormen. Wanneer het koppel klaar is om te gaan kweken zal het
mannetje erg agressiefgedrag b eginnen vertonen tegenover het vrouwtje. Dit
gedrag is vooral merkbaar in de ochtenduren.
——— 9 ———
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Afleggen  van  de  eieren  gebeurt  op  het  substraat,  waarbij  tot  een  400-tal
transparante eitjes van ongeveer  1 mm afgelegd worden. Meestal gebeurt dit
op de onderzijde van een rots. Eenmaal de eitjes afgelegd zijn gaat het mannetje over tot de broedzorg. Hij zal het nest bewaken en de eitjes van zuurstofrijk water voorzien.  Gedurende  deze  periode  zal  het  mannetje  een  toegenomen territoriaal gedrag vertonen t.o.v. andere vissen in de b ak die het nest
te dicht zouden naderen.
Na een week komen de eieren uit, en dan b egint voor de aquariaan het echte
werk! Jammer genoeg blijkt ook nakweek in gevangenschap voor deze soort
moeilijk. Sommige bronnen gewagen van geslaagde kweekpogingen, maar de
meeste rapporten vermelden dat het j ongbroed 3 dagen na het uitkomen afsterft. Het hoe ofwaarom hiervan is nog niet b ekend.
Vindplaats

Westelijk deel van de Stille Oceaan, inclusiefde Salomonseilanden, NoordPapoea-Nieuw-Guinea, Filipijnen en de Riukiu-eilanden.
Taxonomie
Rijk: Animalia (dieren)
Stam: Chordata (chordadieren)
Klasse: Actinopterygii ( straalvinnigen)
Orde: Perciformes (baarsachtigen)
Familie: Pomacentridae (rifbaarzen)
Onderfamilie: Pomacentrinae
Geslacht: Chrysiptera
Chrysi ptera starcki ( Al l en 1 973)
Soort: C. p arasema (Fowler 1918)
Eerstbeschrijving: Fowler 1918 als Abudefduf

parasema
Br onver mel di ngen
htt p: // www. fs h base. or g
htt p: // www. wi ki pedi a. or g
htt p: // www. mbi si te. or g

——— 10 ———
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Auteur onbekend
Met dankovergenomen uittijdschrift Danio Rerio Delft
Wanneer we vroeger naar tentoonstellingen gingen ofde leden aan huis bezochten, konden we daar steeds een uitgebreide gamma planten aantreffen in
de aquaria zoals waterpest,  Vallisneria , Ludwigia , Cabomba , Myriophyllum
enzovoort. Hier en daar trofmen een gelukkige b ezitter aan van een
klein hoekje gevuld met crypto's.
Wat we wel meer zagen waren de blikvangers in de
vorm  van  een  prachtige Aponogeton  ulvaceus  of
een grote amazonezwaardplant. Enkele j aren
terug
1)
was het mode geworden om de fenestralis  ofgaasplant te hebben.
Daar  waar  de  voornoemde  planten  minder  in  de
gunst schenen te blijven was er één soort die zich meer
en meer burgerrecht ging verwerven... de Cryptocoryne.
Als we vandaag de dag onze rondgang hernemen zien we dan ook niet veel
meer van de ‘ouderwetse' planten prijken. Iedereen schijnt wel de aronskelkachtige  als  de  aquariumplant  te  beschouwen.  Behalve  hier  en  daar  een
kweker waar we hele b ossen Hygrophila aantroffen, indien hij al niet met j avavaren werkt, b eschikt iedere aquariumliefhebber over bossen crypto's.
Er zijn ook zoveel soorten op de markt en zeker met lavasteen, kurkschors en
kienhout zijn prachtige decors te bouwen, alleen maar met Cryptocoryne als
plant ertussen.
Hoewel er nog veel mensen zijn die geen enkele crypto kunnen laten groeien,
laat staan vermenigvuldigen. Voor hen dan deze enkele richtlijnen.
Wat b etekent de naam Cryptocoryne? Hij komt uit het Grieks: kryptos = verborgen, koryne = kolfofschede. Het eerste deel wijst op zijn groeiplaats in
het oerbos verborgen, waar de planten geheel ofhalfondergedompeld leven
——— 1 1 ———
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aan de waterkant. Het tweede deel
van zijn naam is tot betrekking met
de  schede  der  bloemen.  Dit  kan
ons al heel wat leren over de manier  waarop  we  de  plant  zullen
dienen te houden, willen we er een
groeiend resultaat mee krijgen.
Cryptocoryne bast meijeri Wongs o,

Wil l den o wi a 47:  327 ( 201 7).
Sc h wa n er- geber gt e,
West- Kal i ma nta n ( Bor n eo).

Dat verborgen groeien wijst er ons in elk geval op dat Cryptocoryne planten
zijn die men met rust moet laten, willen ze prachtig gedijen. Iemand die telkens en telkens weer zijn aquarium en de b odem ervan doorwoelt en steeds
maar andere plantenschikkingen wil, zal zeker nooit met een weelderige cryptobeplanting kunnen pronken.
Iedere verplanting van de crypto geeft een stilstand ofachteruitgang en zeer
vaak gebeurt het dat een mooie b eplanting binnen een paar weken verslijmen
gaat en alleen een treurige aanblik over blijft. Zeker is het dat een grote rol gespeeld wordt door de lichtinval, maar ook de temperatuur, de hoogte van de
waterstand en de samenstelling van de bodem spelen een grote rol. Niet alleen en dezer factoren ofeen p aar, maar alle tegelijk laten hun invloed gelden.
Sommige crypto' s willen in fel licht b epaald niet vooruit, terwijl ze op een beschaduwde plaats ofonder getemperde belichting uitlopers vormen bij de vleet.
Wat ik wel ondervond is dat de crypto's allemaal zonder uitzondering graag
‘warme voeten' hebben. D at wil zeggen als j e ze kweekt in aquariumpjes met
een ouderwetse b odemverwarming, j e snel en veel resultaten zult krijgen.
Natuurlijk gaat dit niet, ofover het algemeen niet in het huiskameraquarium,
maar dat geeft ook niet. Want als de crypto's groot zijn en een bos gaan vormen,
hoeven we in het showaquarium die overtollige vermenigvuldiging niet te hebben.
Voor hen die j onge planten willen aankweken, kan ik gerust een bakje aanraden met klei onder het bodemzand, een lage waterstand, temperatuur rond
de 25  ˚ C, liefst zacht water en laat daar maar de wortelstokjes in drijven.
——— 12 ———
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Zorg voor een dekruit, zodat het deel b oven water een kleine broeikas lijkt en
spoedig  zal je jonge  crypto's  kunnen uitplanten  in  de bodemlaag van  het
bakje. Groter geworden verhuizen die dan naar het showaquarium.
Indien mogelijk planten we ze in schaaltjes van glas ofplastic ofgebakken
aarde. Wanneer de stand niet te licht wordt, mag gerust een laagje klei onder
het zand aangebracht worden. Wanneer echter een tamelijk lichte stand in het
aquarium gegeven wordt, dan kunt u b eter een mengsel van turfen zand nemen, omdat bij fel licht een kleibodem steeds aanleiding kan geven tot woekering van groene algen, wat nu niet bepaald sierlijk genoemd kan worden. In
dat geval zal het volstaan om een p aar bolletjes droge klei in het zand te duwen, als j e merkt dat een stilstand in de groei optreedt.
Er zijn een groot aantal crypto's in de handel, maar die kunnen in het bestek
van dit artikel niet behandeld worden, zodat we ons tot een drietal soorten
gaan b eperken.
 2)

De eerste die we b ekijken is de Cryptocoryne

h aerteliana , zo genoemd naar
de vis- en plantenkweker Herman Härtel uit Dresden. Dit is een soort die
graag zon heeft. D e roodbruine stengels kunnen een lengte b ereiken van 8 tot
20 cm en daarop prijken dan lancetvormige bladeren, welke 8 tot 18 cm lang
en 2 tot 3,5 cm breed kunnen zijn.
Ze  zijn  gladrandig  en  vertonen  7  tot  9  overlangs  lopende  hoofdnerven
waarvan de middelste bijzonder krachtig is.
De kleur van de nerven is witachtig groen, terwijl de bladeren bovenaan een
mooie  blauwgroene  zijdeglans  vertonen  en  langs  de  onderkant  violetrood
zijn, als de belichting voldoende is. Wanneer we deze plant zo plaatsen dat af
en toe zonnestralen in het aquarium binnendringen en ze zich daarin kan
koesteren, dan zullen we de onderkant van de bladeren vurig wijnrood zien
kleuren.
Op donkere plaatsen zal ze wel groeien maar zullen we die mooie zijdeglans
moeten missen,  die zo karakteristiek is voor  deze plant.  Ook  de uitlopers
zullen niet zo weelderig gevormd worden als in de zon. Op te merken valt dat
van deze plant twee groeivormen in de handel zijn, die spijtig genoeg nog niet
van elkaar gescheiden verkocht en gekweekt worden.
De eerste vorm doet in het aquarium verwilderd aan daar de bladeren her en
——— 13 ———
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der gericht zijn en door elkaar  groeien  in  allerlei
standen.
De  andere  vorm  vertoont
praktisch verticaal staande
stengels  en  de  bladeren
liggen bijna horizontaal in
het  water,  zodat  zo  een
bosje planten als het ware
een baldakijn kan vormen
op  10 tot 20 cm boven de
bodemlaag, wat zeer sierlijk is en een prachtig effect kan geven. Waar bij de
eerste groeivorm de stengels en bladeren in elkaars verlengde liggen, zien we
bij de tweede vorm een hoek van ongeveer 1 10 ˚ gevormd worden tussen stengels en bladeren.
Zeer  decoratief is  Cryptocoryne  beckettii ,  die
vooral op het eiland Sri Lanka wordt gevonden.
De bruinrode stelen zijn 10 tot 20 cm lang, terwijl de bladeren een lengte hebben van 6 tot
15 cm en een breedte van 2 tot 4 cm.
De kleur der bladeren van deze plant is
bruingroen tot olijfgroen bovenaan,
terwijl  de  onderkant  bruinrood
kleurt. De beste temperatuur schijnt
rond de 25  ˚ C te liggen, terwijl de
belichting best gematigd kan zijn.
Zoals dit over het algemeen met crypto's  het  geval  is,  zullen  we  deze  plant  zeer
moeilijk in bloei krijgen, tenzij we hem kweken in een zeer lage waterstand,
bijna in vochtige grond.
3)

Een grasgroene crypto is de Cryptocoryne n evillii  met zijn zeer smalle lancetvormige bladeren. De stelen, die zeer lichtjes naar het rood toe kleuren, zijn
10 tot 20 cm lang, terwijl de bladeren 2,5 tot 10 cm lang kunnen worden, terwijl
de breedte slechts van 4 tot 15 mm gaat, uitzonderlijk eens meer dan 1,5 cm.
——— 14 ———
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Misschien zullen er enkelen zijn die de nevellii eveneens hebben,
maar die zullen opmerken dat bij hen de bladeren
aanmerkelijk breder zijn. Wel, dat ligt eenvoudig
aan de plant die ze eerst b emachtigden en aan de
condities waarin ze gehouden wordt.
Over  het  algemeen  kunnen  we  zeggen  dat  in
België en Nederland de bladeren aan de b asis wat
breder zijn en meer kegelvormig uitlopen.
Cryptocoryne nevellii is een mooi plantje dat, mits
het niet te licht gezet wordt, lange tijd als voorgrondplantje kan fungeren. Wees echter voorzichtig dat u
niet in het  andere uiterste vervalt, want  de grasgroene
kleur van de bladeren wijst erop dat het absoluut geen schaduwplant is. En
laat u vooral niet ontmoedigen omdat u eventueel de j uiste naam niet kent van
de in uw b ezit zijnde crypto's. Dit feit doet echter niets afvan de schoonheid
dezer plantensoort, die bij ons onder zoveel variëteiten steeds meer en meer
gebruikt wordt.
Voor hen die hun aquarium met rust kunnen laten, zal dit na één j aartje zeker
de moeite lonen en zullen de aldus ingerichte aquaria niets anders dan een
prachtige propaganda zijn voor onze liefhebberij.
NVDR Aquatr opi ca

1 ) De c orr ecte wetensc ha p pel i j ke naa m voor de gaas pl a nt i s Aponogeton madagascariensis.
2) Va n wa n n eer bovenstaa n d arti kel  dat eert kon i k ni et ac hter h al en, maar gezi en
de gebr ui kte naa mgevi n g moet h et arti kel  t oc h vri j ou d zi j n.
Er gens i n de j ar en 50 was h et al  d ui del i j k dat Cryptocoryne haerteli ana i n fei te
Cryptocoryne affi nis i s.  I n 1 953 was H. C. D.  de Wit n og overt ui gd dat C.  haerteli ana een gel di ge s oort was ( Het Aq uari u m nr 2/1 953).  Later wer d C.  haerteli ana
gezi en al s een on der s oort va n C.  affi nis, Cryptocoryne affi nis s u bs p.  haerteli ana
( ZAG Wasser pfl a nzen 4/1 977).  Een paarj aarl ater kr eeg deze pl ant zij n defi ni ti eve
bena mi ng.
3) Vol gens Bast mei j er i s de ec hte Cryptocoryne nevillii ni et gesc hi kt voor h et
a qu ari u m.  De n evi l l i i  di e men i n de ha n del  vi n dt i s i n fei t e C.  x  willisii, een
nat u url i j k hybri de.  Al h oe wel  de naa m al i n 1 976 wer d ver a n der d gebr ui ken n og
veel  ha n del aars de ou de naa m.

——— 15 ———
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ErikTheeuwen, Chameleons VL
De  Calumma malthe is bij kameleonliefhebbers een m inder g ekende s oort. D
 e
kameleon wordt, omwille van zijn m oeilijker karakter, weinig gehouden door
liefhebbers. Ons l eek h et d e m
 oeite o m d eze m
 ooie t rotse k ameleon m
 et d e t yperende n ekflappen wat verder te beschrijven.

Camouflagekleuren en nekflappen
Calumma m althe is een kameleonsoort van een gemiddelde grootte. Manne-

tjes b ereiken een maximale lengte van 31 cm, terwijl de vrouwtjes slechts 28
cm groot worden. Het achterste gedeelte van de helm reikt tot over de nek.
Mannen hebben een verlengde schedel wat uitmondt in een kleine hoorn op
de neus van ongeveer  1 cm. Zowel in het bovenste als onderste gedeelte van
de hoorn tekent zich een diepe groefaf. D e hoorn en de canthi rostralis zijn
——— 16 ———
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bedekt met kegelvormige, knobbelige schubben. Het achterste deel van het
hoofd draagt twee extreem grote flappen die in het midden met elkaar verbonden zijn en zo een soort van hoed vormen. D eze flappen zijn bedekt met
kleine schubjes.
De kameleon kan de flappen recht zetten om zo een zeer imposante vertoning aan te nemen. Het lange lichaam is bedekt met homogene schubben, en
kleine schubben worden afgewisseld met plaatachtige schubben. De rugkam
is goed ontwikkeld en bestaat uit puntige
kegelvormige schubben die geleidelijk aan
kleiner worden naar de staart toe.
De b asiskleur van deze kameleon is bruingroen. Deze  dieren vertonen  occasioneel
tonen van geel ofblauw, en wanneer de kameleon  deze  kleuren  opzet,  worden  ook
de rand van de nekflappen felgroen.
De kleuren van de Calumma

m althe zijn over het algemeen vooral camouflagekleuren vergelijkbaar met mos dat groeit op schors.
Vrouwtjes kunnen gemakkelijk van de mannen onderscheiden worden omdat
hun hoorn zichtbaar kleiner is en ze ook een compacter lichaam hebben. B ovendien zie j e het ook aan de staartbasis van de mannen, die is dikker omdat
daar hun hemipenis verscholen zit.
Uit Madagaskar

Malthe's kameleon is nauw verwant aan de Calumma brevicornis . De kameleon  leeft voornamelijk  in  een groot gebied  in  Oost-Centraal-Madagascar.
Ruw geschat de regio van Andasibe en Périnet. Je vindt hem ook terug in geïsoleerde habitats in het Marojezy massief. Hij komt voor in de gebergtes langs
de  oostkust  op  hoogtes  van  800  tot
1.300 meter. Zijn leefgebied b estaat uit
heuvelachtige  landschappen  bedekt
met  tropisch  regenwoud  en  met  een
dicht  bladerdek  bestaande uit  boomsoorten  als  Ravensara ,  Weinmannia ,
Cal u mma brevicornis ( Günther, 1 879)
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en Symphonia . In het gebied zijn ook veel boomvaTambourissa , Dalbergia
rens (Cyathea ) te vinden. Op bepaalde plaatsen zijn de boomstammen en
takken b edekt met een dikke laag mos en korstmossen.

De soort werd voor het eerst beschreven als Chameleo m althe door Günther
in 1879, en werd later, in 1986; ondergebracht bij het geslacht Calumma

door
Klaver & Bhöme.
 Hoog in de bomen
Calumma m althe is een soort die hoog in de b omen leeft. Het liefst zitten ze

in het middelste ofhoogste gedeelte van het bladerdek in de b ergwouden en
aangrenzende  regio's.  Hoewel je  ze  ook  wel  eens  tegenkomt  in  een  hoge
boom  in  het  dorp.  Een  gemakkelijke  manier  om  ze  te  vinden  is  door  te
zoeken op de smalle takken zonder gebladerte, of's nachts op pad te gaan
met een zaklamp wanneer ze slapen. Ze worden zelden gevonden in dichte
struiken ofb osranden op hoogtes minder dan vijfmeter.
Hun habitat kan gekarakteriseerd worden als tropisch oosters klimaat met hevige regenval tijdens de zomer, die duurt van einde oktober tot eind april, en
een pak minder regen in de winter. De j aarlijkse regenval in deze regio bedraagt ongeveer 2.000 mm.
Waar de Calumma malthe voorkomt, is het niet al te warm. In de zomermaanden reiken de temperaturen in het woud nauwelijks boven de 2 0 graden.
In de winter zakt de temperatuur behoorlijk, ' s nachts kan het zelfs tot onder
het vriespunt gaan.
Rustig op een tak

Calumma m althe is eerder een rustige kameleonsoort die het meeste van de

dag rustend op een dikke tak doorbrengt.
Hij neemt een afwachtende pose aan. De kameleon verhoogt zijn activiteit
wanneer ze gewaarworden dat er een soortgenoot in de buurt is. Mannetjes
zullen proberen erachter te komen welk geslacht ze voor zich hebben door
heftig met de kop te schudden. Wanneer het om een ander mannetje gaat, zal
hij reageren door te knikken, zich plat te maken, zijn nekflappen op te zetten
en luid te sissen met de mond wagenwijd open. Zulk gedrag is vaak voldoende
——— 18 ———
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om het ander mannetje afte schrikken zodat die het op een lopen zet. Gebeurt dit niet, dan zullen de rivalen met elkaar beginnen te vechten en mekaar
van de tak proberen afte duwen.
 Apart huisvesten
Calumma m althe moeten apart gehuisvest worden. Zeker malthe's van het-

zelfde geslacht kunnen elkaar niet verdragen.
Koppels kunnen eventueel samengehouden worden, maar dan enkel in een
zeer ruime behuizing. Om zo goed mogelijk hun natuurlijk habitat na te bootsen,
moeten ze niet alleen in een ruime behuizing zitten, maar moet er ook voldoende
ventilatie en luchtvochtigheid aanwezig zijn. In zijn verblijfmoet voldoende dichte
begroeiing en dikke takken om te klimmen voorzien worden.
De dagtemperaturen mogen nooit de 2 5 graden overschrijden, en een nachtelijke afkoeling van 8 graden is gewenst voor het welzijn van de kameleons.
Hun verblijfmoet minstens één keer per dag grondig gesproeid worden. Wanneer j e merkt dat de dieren niet van de druppels op de bladeren drinken, moet
je om de twee dagen het dier met de pipet drinken geven ofeen druppelsysteem installeren.
De C.
 m
 althe is een gemakkelijke eter, en eet zowat elk insect dat aangeboden
wordt.
Er bestaan nog geen rapporten van nakweek van deze soort. Er is wel eens
een drachtig vrouwtje geïmporteerd. Ze groefeen tunnel waarin ze zeventien
eitjes legde. Helaas konden de eitjes niet met succes uitgebroeid worden.

Br on: 
Petr Necas, Cha mel eons Nat ur e' s hi dden j e wel s
NVDR Aquatr opi ca:
Sedert 1  okt ober 201 9 i s i n Vl aa n der en de z ogenaa mde p osi ti eve l i j st i n voege.
Op deze l i j st staa n de r epti el en opgel i j st di e j e n og mag h ou den.  Di er en di e ni et
op de l i j st staa n mogen d us ni et meer geh ou den wor den tenzi j j e ze al  i n bezi t
ha d voor 1  okt ober 201 9.  J e moet wel  ku n n en aa nt on en dat j e de di er en al  ha d
( aa nkoop be wi j s, ver kl ari n g di er enarts).  Event u eel  n ak week mag j e ni et ver ha ndel en t enzi j aa n i e ma n d met een er ken ni ng.  J e ka n event u eel  een er ken ni ng
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aa nvr agen.  Voor el ke s oort di ent j e 60 eur o te betal en.  Let wel , de s oort ver mel d
i n de aa nvr aag mag j e enkel  h ou den na goedkeuri ng va n de aa nvr aag.  Dus ni et
h et di er kopen en da n de aa nvr aag d oen.
Op del i j st staa n maar dri e ka mel eons oorten ver mel d:  Cha maeleo calyptratus, Furcifer pardalis en Rieppeleon brevicaudatus.  De r est va n de 21 7 beken de s oorten
mogen d us ni et meer geh ou den wor den.

Di nsho, Ethi opië

Goba, Ethi opië

Tri oceros wolfgangboeh mei Kop petsc h, Necas & Wi pfl er 2021

Paroedura rennerae Mi r al l es, Br uy, Cr otti ni , Rakot oari s on, Rats oavi na, Sc h er z,
Sc h mi dt, Köhl er, Gl a w & Vences 2021 .  Centr aal - en Zui d- Ma dagaskar.
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Auteur onbekend: A. V. Pronkjuweel (NL)
Artemia salina ofpekelkreeftjes zijn bij de kwekers onder ons wel bekend.

Minder b ekend is dat deze kreeftjes ook in zoetwater voorkomen.
Voor  ons  zijn  echter  de  kreeftjes  die in  zoutwater voorkomen van belang
omdat ze eieren produceren die lange tijd houdbaar zijn. D eze eieren zijn vrij
eenvoudig uit te laten komen, zonder dat we ingewikkelde apparatuur daarvoor nodig hebben.
Een luchtpompje  en  enkele melkflessen, wat luchtslangetjes  en  de zaak is
klaar. Een handige aquariaan knutselt deze zaken zelfin elkaar en voor diegenen onder ons die niet zo handig zijn, zijn complete sets in de handel te
koop. De pas uitgekomen Artemia

-nauplii vormen ideaal voedsel voor j onge
visjes. Wanneer men wat nauplii in een goed bealgd aquarium overzet, dat deLi nks: 
d oe- h et- zel fi nstal l ati e
Rec hts:
J BL Arte mi o set

zelfde zoutconcentratie heeft, kan men ze heel goed grootbrengen. Volwassen
pekelkreeftjes zijn 1 tot 2 cm groot en goed voer voor onze grote vissen.
Voedsel voor jongbroed

Dit kan zeer veel zijn. B ehalve de reeds genoemde nauplii van p ekelkreeftjes
kunnen we zeer eenvoudig over een grote verscheidenheid van microscopisch
klein voedsel b eschikken. In de eerste plaats is het tegenwoordig te koop en
het voldoet, voor zover ik het gebruikt heb, redelijk goed. Wanneer men zelf
infuus kweekt weet men dat men een schone cultuur heeft.
——— 21 ———
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In een grote inmaakpot doet men gedroogde slabladeren, een bananenschil of
hooi. Dit overgiet men met kokend water. Zet deze pot dan weg op een zonnige plaats en na enkele dagen beschikt men over een pracht infuuskweek.
Die mag men echter niet te lang laten staan, want na drie dagen ontwikkelen
zich schadelijke b acteriën.
Pantoffeldiertjes kan men kweken op koolraap. Een pot gevuld met enkele
stukjes koolraap in halfom halfleiding- en slootwater. Met het slootwater
brengt men in het  algemeen voldoende pantoffeldiertjes in  de fles  om  de
kweek te starten. Men kan ook wat slootmodder in de fles doen.
Ook goed j ongbroedvoedsel is het geel van een hardgekookt ei dat men tussen
de vingers fijnwrijft.
Wijze van voederen

Het is toch eigenlijk te gek dat we daar nog over moeten praten. “ Gewoon wat
voer in de bak gooien, is toch wel voldoende” is de methode die door veel
aquarianen helaas nog steeds gebezigd wordt. Laten we daarom meteen duidelijk stellen: hoe meer keren u de vissen kleine b eetjes voert, hoe b eter u de
vissen in conditie houdt. D e spijsverteringsorganen van de vissen werken nu
eenmaal anders dan van de zoogdieren. Ze zijn erop ingesteld om de hele dag
naar voedsel te zoeken en kunnen daarom niet steeds te grote hoeveelheden
in één keer verwerken. Grote proporties voeren betekent dus voedselresten
met alle kwalijke gevolgen van dien, terwijl de vissen een deel van de dag rammelend van  de honger zwemmen. Is men in  staat  om vijfmaal per  dag te
voeren dan is dit nog beter dan driemaal. Voor velen zal dit niet mogelijk zijn,
tenzij één van de huisgenoten die veel thuis is ook liefhebber(ster) is en deze
taak op zich wil nemen.
Voeren op onregelmatige tijden is ook een middel om de vissen levendig te
houden. Denk erom dat u minstens twee uur voordat het licht uitgaat niet
meer voert, anders zouden er weer voedselresten kunnen blijven liggen.
Bij het voeren van levend voeder zoals Daphnia

ofCyclops is het gevaar van
zuurstofgebrek gedurende de nacht bovendien niet denkbeeldig. Bij het voeren
van fabrieksmatig bereide voeder hebben we in het algemeen geen moeilijkheden,
wanneer we het maar met mate doen. Met mate betekent: zeer zuinig.
——— 22 ———
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Met gevriesdroogde voeders ligt het ook niet zo moeilijk als we ook hier maar
bedenken: geen te grote brokken voedsel, want als ze in het water uit elkaar
vallen, is het enorm veel.
Met levend voer wordt de zaak iets ingewikkelder. Daphnia

en Cyclops gaat
nog wel, al moeten we wel bedenken dat te veel van de diertjes voeren een
groot gevaar van zuurstofgebrek b etekent.
Bovendien is er nog een andere mogelijkheid wanneer we een filter hebben
aangesloten die een redelijke tot sterke doorstroming geeft in het aquarium.
Immens veel voedsel dat niet direct geconsumeerd is, zal tijdens zijn rondwandeling door het aquarium in de buurt van de aanzuigslang van de filter
komen en dan in de filter doodgaan en daar een zuurstoftekort veroorzaken.
Beter is om gedurende een halfuur na het voederen de filter afte zetten.
Maar denk erom: b eslist niet langer, want dan komt er andere narigheid van!
Voederen  met  muggenlarven  altijd  zuinig  doen,  want  rode  muggenlarven
kruipen in de b odem en kunnen een hoop narigheid veroorzaken.
Overmatig voeren met zwarte en witte muggenlarven kan zuurstoftekorten
veroorzaken.  Voeding  met  Tubifex  altijd  met  mate  en  liefst  in  een  zogenaamde Tubifexring. D eze ringen hebben het voordeel dat ze ook gebruikt
kunnen worden voor  droogvoer.  Tubifex die in  de grond kruipt, is voor  de
meeste vissen onbereikbaar geworden en kan een bron van ellende vormen (de
gevreesde zuurstoftekorten). Zelfsnij ik de Tubifexmet een scheermesje kapot op
een schoteltje ofeen plankje zodat het niet in de bodem kan doordringen.
Wanneer we pekelkreeftjes voeren, moeten we  er goed  aan  denken  dat ze
eerst met zoetwater zijn afgespoeld.
Levend voer dat we in de sloot gevangen hebben, moet altijd goed nagekeken
worden op ongedierte. Laat daarom de emmer met Daphnia en/ofCyclops
eerst enkele uren staan alvorens ze in platte schalen over te gieten. Bloedzuigers etc. hebben zich dan aan de wanden gehecht en blijven achter. Alvorens
Daphnia aan de vissen te voeren, giet men het zaakje nog eens door een zeef
die zo grofis dat de Daphnia

er wel door kan, maar bijv. de larve van de geelgerande watertor achterblijft.
De aquariaan die zelfde verschillende soorten voedsel wil vangen, doet er
goed aan verschillende soorten netten aan te schaffen. Voor muggenlarven
moeten ze een nogal grove maas hebben, terwijl de Daphnia

een fijner net
vraagt. Voor het vangen van infuus hebben we een heel fijnmazig net nodig,
——— 23 ———
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dat ook niet zo gemakkelijk door het water te trekken is.
Transport van Daphnia

over een grotere afstand doet men het beste op fijnmazige zeven, welke men steeds vult met een niet te dikke laag. B eschikt men
over veel levend voer, denk er dan eens aan om, wanneer u een diepvrieskist
heeft, het overtollige in te vriezen.
U heeft dan meteen voer voor tijden van voedselschaarste.

Hyl opanchax multisqua matus

Br aga nça, va n der Zee, Son n enber g & Vr even 2020.  Pr ocat op odi dae:  Pr ocat op odi n ae
E n de mi sc h i n de zi jri vi er en va n
de I vi n d o (r ec hter oever zi jri vi er
va n de Ogo we, Ga b on.

Hyl opanchax thysi

Br aga nça, va n der Zee, Son n enber g & Vr even 2020
Mou ni a nze-ri vi er en de ben edenstr oo m va n de Li b ou mba ( zi jri vi er en va n de I vi n d o), Ga b on.

Vi pera tuniyevi Ana nj eva, Ga baev, I r e mas hvi l i , L oti ev & Petr ova 2021
Geor gi ë, Zui d- Osseti ë.  E nkel e kl eur vari a nten.
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https://www. aquariadise. com
Vrijevertalingenbewerking: MartinByttebier, Aquatropica
Wanneerje
 o p z oek b ent n aar e en m
 ooie s cholenvis d ie b ovendien v reedzaam i s
en kan leven in een klein aquarium, zoek dan niet verder.  Corydoras pygmaeus,  C. hastatus en  C. habrosus, bekend a ls dwergpantsermeerval, voldoen
aan al deze eisen. Deze kleine vissen zijn een perfecte keuze voor een gezelschapsaquarium.

Naam

Alle drie krijgen ze soms dezelfde Nederlandse populaire naam aangemeten,
nl. dwergpantsermeerval. D aarom b en ik persoonlijk geen fan van populaire
namen. Dwergpantsermeerval is dat nu pygmaeus, hastatus ofhabrosus?
Als men toch een populaire naam wil gebruiken, dan stel ik voor de naam
dwergmeerval ofpygmee-pantsermeerval toe te kennen aan de kleinste van
de drie, C.
 p ygmaeus . Men kan sikkelvlekpantsermeerval voor C. h astatus en
peper-en-zoutpantsermeerval voor C. h abrosus gebruiken.
Natuurlijk habitat
C. p ygmaeus heeft zijn leefgebied in het rio Madeira-bekken in Brazilië, waar

ze voornamelijk te vinden zijn in kleine zijrivieren, kreken, vijvertjes en overstroomde b ossen.
Herkenning

De echte dwergmeerval lijkt op de meeste andere soorten, alleen worden ze
niet groter dan 2,5 cm.
In de aquariumwinkel worden ze vaak verward met C. h astatus ofC. h abrosus . Niet echt verwonderlijk, daar ze nogal goed op elkaar gelijken.
——— 25 ———
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Hoe kan je ze nu van elkaar onderscheiden?
C. p ygmaeus ( dwergpantsermeerval ofpygmee-pantsermeerval)

Deze vis wordt maximaal 3,2 cm. Over de ganse zijkant loopt er een onafgebroken zwarte lijn. B oven deze lijn is de lichaamskleur donkergrijs, terwijl de
kleur onder de lijn wit/crème is.
Het verschil man/vrouw is vrij gemakkelijk vast te stellen. De vrouwtjes zijn
ronder van vorm, alleszins wanneer men ze van b ovenafb ekijkt. D e vrouwtjes
zijn ook iets groter dan de mannetjes.

C. h astatus (sikkelvlekpantsermeerval) wordt met 3,8 cm net iets groter dan
C. p ygmaeus . Het ganse lichaam is licht zilver van kleur met tinten in olijfen

kunnen een herkenbare lichte horizontale streep hebben op de zijkant van
hun lichaam. D eze lijn verbreekt de zilverkleuring echter niet. D eze vis heeft
een zwarte vlek op zijn staart. D e vlek is omringd door een witte halvemaanvormige omtrek. Vandaar hun populaire naam.
Geslachtsonderscheid: zie bij C. p ygmaeus.
——— 26 ———
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Corydoras hastatus

C. habrosus  (zout-en-peperpantsermeerval) wordt  maximaal  3,5  cm groot.
Net als C. p ygmaeus heeft C. h abrosus een zwarte lijn over het hele lichaam

met donkergrijs boven de lijn en een lichter gekleurde buik. Het grootse verschil is dat deze lijn onderbroken en gefragmenteerd is. Verder onderscheidt
 p ygmaeus door de vele zwarte vlekjes op de rug, rugC. h abrosus zich van C.
en staartvin.
Geslachtsonderscheid: zie bij C. p ygmaeus .
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Verzorging dwergpantsermeerval

De pygmee-corydoras is een van weinige Corydoras -soorten die in een klein
aquarium gehouden kan worden. Het absolute minimum is toch wel 40 l. Maar
gezien hun actiefkarakter is een groter aquarium beter dan een klein bakje.
Net zoals alle Corydoras -soorten moeten ze in een groep van minstens 8 exemplaren gehouden worden. In hun natuurlijke habitat is het niet ongewoon
dat ze samenhokken met honderde soortgenoten.
Als de school niet groot genoeg is, zal de pygmee-cory schichtig en gestrest
worden en zal men ze niet veel zien in het aquarium.
Daarom is het ook van belang om de bak goed te beplanten en te voorzien
van vele schuilplaatsen. Zijn deze voorwaarden vervuld, dan zal de pygmeecory zich meer op zijn gemak voelen.
Het is van groot b elang een zanderig b odemsubstraat te gebruiken in plaats
van grind. Wanneer corydorassen te lang op grind gehouden worden, zullen
hun  baarddraden  afslijten,  waardoor  ze  niet  meer  in  staat  zijn  om  naar
voedsel te zoeken.
Corydorassen  houden  met  een  zandbodem  levert  ook  meer  prettige  momenten op voor de aquariaan. Zo kun j e de vissen zich met hun kop tot aan
de ogen in het zand zien boren op zoek naar iets eetbaars.
Wat b etreft medebewoners voor de pygmee-cory, moet j e een paar dingen in
gedachten houden. Ze zijn zeer klein  en vreedzaam. In  aanwezigheid van
grote en agressieve vissen zullen ze zich dus zeker niet op hun gemak voelen.
Ideale medebewoners zijn garnalen,  dwergcichliden  en kleine vissen, zoals
neons en soortgenoten (Paracheirodon innes i, Paracheirodon


axelrodi , Para),

r
oodneuzen

(
,


*

e
n

cheirodon s imulans
Petitella g eorgiae Petitella b leheri
Peti*).
tella rhodostoma
Voedsel

In tegenstelling met wat velen  denken is geen  enkele  Corydoras -soort  een
strikte planteneter. Met alleen plantaardig voedsel zullen ze het niet redden. In
feite zijn het omnivoren, alleseters dus. Ze hebben dus nood aan vlezig voedsel.
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De pygmee-cory is niet kieskeurig: diepvriesvoer (muggenlarven, artemia's,
enz.), pellets, vlokkenvoer, algentabletten worden met graagte genomen. Een
vereiste is wel dat het voedsel klein genoeg moet zijn voor hun mond.
Eet de dwerpantsermeerval garnalen?

Zoals gezegd, is C.
 p ygmaeus een omnivoor. Er is altijd een kans dat ze zullen
proberen om een garnaal te verschalken. Gelukkig is deze cory zelfaan de
kleine kant. Met andere woorden, alles wat ze eten moet kleiner zijn dan hun
mond. Als j e echt kleine, ongewervelden wil houden in j ouw b ak, zorg er dan
voor dat ze groot genoeg zijn om niet als een snack te worden beschouwd.
Gedrag

Indien de pygmee-corydoras in een grote school gehouden wordt en als er
voldoende schuilplaatsen voorhanden zijn, vertonen ze vaak een interessant
gedrag en is het leuk om hem te zien.
Ze zwemmen meestal in schoolverband rond waarbij er nu en dan eentje als
een pijl uit de boog naar het oppervlak schiet om lucht te happen.
Als j e een vis lucht ziet happen, dan is dit veelal een slecht teken, maar niet bij
corydorassen.  Corydorassen kunnen namelijk lucht  ademen. Ze gebruiken
hun darmen om zuurstofop te nemen. In de natuur kan dit wel eens handig
zijn, als de waterkwaliteit niet echt ideaal is.
In het aquarium, waar de omstandigheden meestal optimaal zijn, is dit luchthappen niet echt nodig, maar toch doen ze het. Mocht j e opmerken dat ze
meer naar het oppervlak komen dan normaal, dan moet j e wel de waterkwaliteit (zuurstoftekort, te hoge nitriet- ofnitraatwaarden) eens nakijken.
In tegenstelling met de meeste andere corydoras

-soorten vertoeven ze niet altijd op de bodem op zoek naar iets eetbaars. Ze zwemmen nogal vaak rond in
de middenzone van de b ak. Iets wat j e toch in gedachten moet houden.
Verschillende soorten vissen die de middenzone bevolken, kunnen wel eens
chaotisch overkomen en ook territoriale problemen veroorzaken.
Van de drie dwergcorydorassen is C. p ygmaeus de meest schuwe soort. C. h astatus en C. h abrosus brengen meer tij d door op de bodem en zijn minder schuw.
——— 29 ———
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Kweken dwergcorydoras

Het  kweken  op  zich  is  niet  echt  moeilijk,  maar  het  grootbrengen van  de
kroost is een ander paar mouwen.
Het afleggen kan in gang gezet worden door een waterverversing uit te voeren
met iets koeler water. Wanneer het vrouwtje er klaar voor is, zal ze de eitjes op
het aquariumvenster (meestal de zijruiten) afzetten. De ouders moeten dan
verwijderd worden, omdat ze anders de eitjes zullen oppeuzelen.
Een andere mogelijkheid is de eieren verwijderen en ze grootbrengen in een
aparte b ak. De eitjes zijn vrij robuust, j e kunt ze met de vinger zachtjes omhoog rollen.
Een paar eitjes zullen na een p aar dagen b eschimmelen. D an is het zaak om
de b eschimmelde eieren zo vlug mogelijk te verwijderen, zodat de schimmel
geen kans krijgt om de andere eieren te b esmetten.
Naar het schijnt is de vuurgarnaal (Neocardina davidi, syn. N. heteropoda)
een goede opruimer van b eschimmelde eieren, waarbij ze de gezonde eieren
met rust laten.
Eens de eitjes uitgekomen, kan j e het j ongbroed grootbrengen met infusoriën
en/of zeer  fijn  gestampt  droogvoer.  Later  kan  je  overstappen  naar  microwormen en Artemia-nauplii.
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NVDR Aquatr opi ca

Vori g j aar wer den He mi gra mmus bleheri (r oodkopzal m) en H.  rhodosto mus (r oodn euszal m) over gepl aatst naar h et gesl ac ht Petitell a.  Di t gesl ac ht bevat n u dri e
s oorten.  Voor meer i nfo zi e Aq uatr opi ca' s ti j dsc hri ft 1 1 /2020, p.  20- 21 .

Br onnen:
Bi ttencourt, P. S., Machado, V. N. Marshall, B. G., Hr bek, T. & F ari as, I. P.

2020.  P hyl ogen eti c r el ati ons hi ps of t h e n eon tetr as Par ac h ei r od on s p p.  ( Ch ar aci for mes:  Char aci dae:  St et ha pri oni nae), i ncl u di ng c o m ments on Peti t el l a
geor gi ae a n d He mi gr a m mus bl eh eri .  Neotr opi cal  I c ht hyol ogy v.  1 8 ( n o.  2):
1- 1 1.
Byttebi er, M.  2020.  De r oodn euzen beh or en t ot h etzel fde gesl ac ht.  Aq uatr opi ca' s ti j dsc hri ft v.  35 ( n o 1 1 ):  20- 21
van der Laan, R.  2021 .  Fr es h wat er Fi s h Li st 31 st E di ti on.
htt ps: // www. r esear c hgate. n et/ p u bl i cati on/3481 86763_Fr es h water_Fi s h_Li st_31 st_E di ti on_J a n uary_2021
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