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Woordje van ...

Geert Vandromme, voorzitter Aquatropica
Al meer dan een j aar moeten we telkens melden dat de
vergadering verschoven is naar de maand later en telkens  kwam  er  terug  nieuws  vanuit  Brussel  dat  we
weeral een maand moesten verschuiven.
Nu hebben we gelukkig iets meer uitzicht. Onze ministers durven geen uitstel meer te geven en vanaf 8 mei
gaan ze, alhoewel de ziekenhuizen nog volledig vol liggen
en een nieuwe Indische versie van het corona-virus ons
land aan het binnendringen is, eindelijk versoepelingen
geven aan culturele verenigingen. 
Maar er zijn wel enige voorwaarden aan verbonden. D e vergaderingen mogen
enkel buiten doorgaan en met maximaal 25 personen. Maar daar is nog wat
twijfel over. Je mag maar met 10 p ersonen in j ouw tuin samenkomen, maar op
dezelfde plaats zouden er 25 man mogen samenkomen als het vereniging is
en 50 als het evenement is.
En vergaderen buiten heeft dan ook zijn nadelen met planning. Hoe zal het
weer zijn binnen 5 weken? Eind mei mogen we normaal goed weer verwachten, maar voor hetzelfde geld is het kou en aan het regenen. 
Onzekerheden  troef,  maar  wij
van het b estuur laten ons niet tegenhouden en we zullen toch een
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poging wagen om terug op te starten, dit met de vrees dat als de coronacijfers
terug de pan uitswingen we mogelijks de bijeenkomst terug zullen moeten
schrappen. 
We hadden ook reeds overwogen om een digitale vergadering te geven, maar
dit vonden we niet de b este oplossing. Voor het werk lukt dit nog enigszins,
maar een echt gesprek kun j e dit niet noemen en voor veel mensen is het niet
altijd gemakkelijk om deel te nemen wegens het ontbreken van de nodige software, een te oude computer ofeen trage verbinding. 
Voor veel verenigingen is het laatste j aar een zeer moeilijke periode geweest.
Gelukkig hebben we  onze Martin gehad  die gans  de tijd het boekje heeft
kunnen verzorgen  en  op  deze manier hebben we  contact met  onze leden
kunnen blijven verzorgen.
Hopende jullie heel binnenkort terug in levenden lijve te kunnen b egroeten.

Aborichthys uni obarensis Na n da,

Mac ha hary, Ta ma ng & Das 2021 .
Fa mi l i e: Ne mac h ei l i dae.

Mo menteel enkel geken d va n de
Senkhi ri vi er ( Br a h ma putr a- bekken) di c ht bi j P ol i ce c ol ony, Vi vek
Vi har, I ta nagar, Ar u nac hal Pr ades h, I n di ë.
De ri vi er b ode m bestaat ui t r otsen
va n ver sc hi l l en de gr oottes en een
mengsel va n kei en, gri n d en za n d. Het wat er i s koel , h el der en str oo mt ge mati gt
t ot st er k.
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Auteur: Kees deJong, Black Molly Hoorn(NL)

De sherrybarbeel (Puntius titteya ) is bijna altijd verkrijgbaar in de aquariumhandel. Dat is tegenwoordig zo, maar toen ik voor het eerst aquariumvissen
ging kopen was dit visje ook al te koop. 
Ik woonde toen in  Surhuisterveen en was op  12-jarige leeftijd de trotse eigenaar van een aquarium van 5 0x30x30 cm geworden. Ik was twee j aar eerder
begonnen met glazen p otten waarin ik guppen hield en had daarna een klein
frame-aquariumpje van ongeveer 25 cm van mijn spaargeld gekocht. Toen ik
het op dat moment in mijn ogen enorme aquarium van 5 0 cm van mijn grootouders kreeg was ik dan ook de koning te rijk.
Na de lagere school ging ik naar de middelbare school in Drachten. Ik verdeelde mijn pauzes  en tussenuurtjes tussen kaarten  of een bezoek  aan  de
aquarium- ofplatenwinkel. Mijn spaarzame geld verdeelde ik tussen deze drie
hobby's. 
——— 4 ———
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Eén van de soorten die ik in die tijd kocht was de sherrybarbeel. Van deze visjes, die maximaal 5 centimeter groot worden, kocht ik toen vier. Het is een
scholenvis maar vier waren voor mij genoeg. Het waren leuke visjes en sindsdien heb ik ze  altijd interessant gevonden. Aangezien ik  altijd veel  andere
vissen hield, had ik geen ruimte meer voor deze barbeeltjes. Twee j aar geleden had ik wat ruimte over en bij een b ezoek aan een aquariumwinkel kocht
ik tien van deze visjes. Toen ik daar even over nadacht, realiseerde ik me dat
dit bijna vijftig j aar nadat ik ze voor het eerst kocht was. Oei. ...
In  mijn  herinnering waren  de  mannetjes vroeger  niet  zo  schitterend  rood
zoals ik ze nu heb. De mannetjes die ik nu heb zijn altijd prachtig rood. Ik
dacht dat ze dat vroeger alleen maar deze fraaie kleuren hadden als ze in de
juiste stemming waren. Het schijnt dat tegenwoordig vooral een kweekvorm
met altijd rode mannetjes te koop wordt aangeboden. Ook kwam ik nog een
albinovorm tegen. Deze mist alle tekening en is in mijn ogen lang zo mooi
niet als de natuurlijke vorm. Afen toe wordt er ook een langvinnige vorm aangeboden.

Uiterlijk

De kleur van de sherrybarbeel is roodbruin tot fel rood. Deze kleur hangt erg af
van de stemming van de vissen en het geslacht. Mannetjes zijn roder van kleur
dan de vrouwtjes. Daarnaast worden de kleuren intensiever tij dens de paartij d.
De  rode  kleur  is  belangrijk.  Zo  hebben  de  mannetjes  een  voorkeur  voor
vrouwtjes met meer rood. Uit onderzoek is gebleken dat de rodere vrouwtjes
ook grotere eieren hebben (Mieno & Karino 2 019). O ok de vrouwtjes kiezen
voor rood. D e vrouwtjes kiezen de roodste mannetjes als partner.
Een voordeel van deze keuze is dat het sperma van deze mannetje ook het
langste leeft (Fukuda & Karino 2014). Bij onderlinge competitie tussen man——— 5 ———

Jaargang 36/05 

Zoetwater

Aquatropica

netjes blijken de roodste mannetjes het dominantst. Als door ander licht het
effect van lichaamskleur wordt uitgeschakeld zijn de grootste mannetjes dit
(Ogita & Karino 2019).
De intensiviteit van de rode kleur wordt veroorzaakt door caroteen. Als een
vis meer van deze stofweet te bemachtigen wordt ze roder. De best aangepaste en sterkste vissen lukt dit in de natuur het b este. D e keuze voor rood is
dus een keuze voor de beste partner.
Naast deze rode kleur hebben ze een donkere, horizontale streep die van de
kop tot de staartvin loopt. D e vissen zijn op hun rug donkerder gekleurd dan
op hun buik. Ze worden 4 tot 5 centimeter lang en zijn in het b ezit van 4 kenmerkende baardharen.
Verspreiding
De soort is afkomstig uit  Sri Lanka waar het leefgebied beperkt is tot het
stroomgebied van rivieren Kelani en Nilwana en de tussenliggende moerassen
in het zuidwestelijke vochtige deel van dit eiland. D e soort leeft daar in schaduwrijk, langzaam stromend water. Doordat het water niet in het volle zonlicht
ligt, is het relatiefkoel. De zandbodem is bedekt met bladeren en takjes. Sommige
delen zijn begroeid en ook overhangende planten zijn regelmatig aanwezig.
In  hetzelfde  gebied  leven  onder  andere  de  volgende  vissen:  de  Ceylondwergrasbora (Rasboroides vaterifloris ), de tweepunt-barbeel (Puntius bimaculatus ), de purperkop (Pethia nigrofasciata ), een barbeel (Dawkinsia singhala * ), een killi (Aplocheilus w erneri ), de C eylon dwergslangekopvis (Channa
orientalis ),  de  goerami Malpulutta kretseri en een stekelaal Mastacembelus

armatus .
In de natuur wordt de sherrybarbeel in haar voortbestaan
bedreigd.  Naast  het  feit  dat
veel  vissen  voor  de  export
worden gevangen, spelen ook
de  ontbossing  en  de  vervui-

Rasboroi des vaterifl oris
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ling hierbij een rol. Om de afhankelijkheid van wildvang afte laten nemen, is
nakweek in gevangenschap belangrijk (Egodauyana et al., Sundarabarath et
al. 2004). Gelukkig is dat eenvoudig.
 Verzorging
De sherrybarbeel is een perfecte aquariumvis die prima kan worden samengehouden met andere rustige soorten. Ze houden zich op in het midden van het
aquarium. Aangezien het een scholenvis is, moeten ze in een groep van minstens 6 dieren worden gehouden. Enige schaduw in het aquarium wordt op
prijs gesteld. Planten kunnen voor de j uiste schaduwwerking zorgen en bieden
de vissen ook de gelegenheid om zich afen toe uit de school terug te trekken.
Als twee mannetjes elkaar tegenkomen proberen ze elkaar te imponeren door
hun vinnen op te zetten en zich zo groot mogelijk te maken. O ok proberen ze
op deze wijze indruk op de vrouwtjes te maken.
Het zijn alleseters die alle voer dat het juiste formaat heeft eten. Natuurlijk
mag enige variatie niet ontbreken en afen toe klein levend ofdiepvries voer is
noodzakelijk. 
Aan de watersamenstelling worden geen buitengewone eisen gesteld. Indien
de waarden niet extreem zijn, kan de sherrybarbeel er in worden gehouden.
De temperatuur kan tussen de 2 0 en 2 8 ˚ C liggen. Een lichte stroming wordt
door deze barbeeltjes op prijs gesteld.
Kortom eenvoudige kostgangers die zich in een gemiddeld gezelschapsaquarium goed thuis voelen.
Kweek

In de literatuur wordt de kweek van de sherrybarbeel als eenvoudig volgens de
standaardmethode voor barbelen beschreven.  Het leek mij interessant  om
eens een poging te wagen om dit leuke visje te vermeerderen.
Ruim een j aar daarvoor had ik vijfp aartjes, waarvan de mannetjes een intensiefrode kleur hadden, gekocht. Drie vrouwtjes had ik ruim twee weken apart
gezet en flink gevoerd. Aanvullende informatie over de kweek haalde ik van
het internet en uit het artikel van Sundarabarathy et al. (2004).
——— 7 ———
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Om de vissen te kweken maakte ik een aquarium van 40x25x25 cm schoon.
Dit vulde ik voor  de helft met leidingwater. Ik zorgde  ervoor  dat  er geen
planaria of slakken(eitjes) in de bak zaten. Deze eten de eitjes op. Op de
bodem van het b akje legde ik een matje van plastic gras dat ik met een aantal
stenen verzwaard had. Je kunt ook een laag knikkers op de b odem leggen of
een gaasje met kleine openingen gebruiken. Het gaat erom dat de volwassen
vissen niet meteen bij hun eitjes kunnen komen en deze opeten.
In het aquarium bracht ik een bruissteentje aan en met een verwarmingselement hield ik de temperatuur op 24  ˚ C. Op het plastic gras legde ik enkele
plukken blauwe filterwatten.
De twee meest gevulde vrouwtjes deed ik in de kweekbak en ik voegde daar
drie  grote  mannetjes  aan  toe.  Na  een  paar  rondjes  door  het  bakje  gezwommen te hebben, b egonnen de mannetjes meteen de vrouwtjes het hofte
maken. Afen toe zwommen ze dicht bij elkaar. D e sherrybarbeel zet afen toe
een aantal eitjes afen het duurt dan ook even voordat alle eitjes afgezet zijn.
De volwassen dieren gafik geen voer, want daarmee zou ik het water vervuilen.
Na ongeveer 36 uur ving ik de volwassen vissen uit de bak. Om het schimmelen van de eitjes tegen te gaan, voegde ik methyleenblauw aan het water
toe. Het plastic gras schudde ik uit en verwijderde ik. D e eitjes zijn heel klein,
tot maximaal 1 mm en zijn dan ook niet eenvoudig te zien. D oor vlak over de
glazen b odem van het aquarium te kijken kun j e bij een juiste lichtinval een
aantal zien liggen. Zo'n 4 8 uur later komen de j ongen uit het ei. Het zijn dan 4
mm lange, bijna doorzichtige visjes die erg lastig te zien zijn en op de b odem
liggen. Afen toe schiet er eentje omhoog. D aarna worden de oogjes zwart en
zie j e ze iets beter liggen. In eerste instantie wordt de dooierzak verteerd. Het
kost  even tijd  om te  zien waar  ze  af en toe liggen.  Het is  ondoenlijk  om
meteen een b eeld te hebben van het aantal j ongen.
Twee tot drie dagen later gaan de visjes zwemmen en kan er gevoerd worden.
In eerste instantie moet dit natuurlijk heel klein voer zijn. Ik gebruik daarvoor
het kunstmatige liquifry ofeen vergelijkbaar product in combinatie met infuus.  Ook  knijp  ik wel  eens  een  pluk  algen uit  en voeg  dit water  aan  de
kweekbak toe.  Daar  zit  allerlei microscopisch  klein levend voer in  dat  de
jongen eten. Zodra het kan voer ik ook micro-aaltjes aan de kleine visjes. Enkele slakken die ik dan in het aquarium plaats beginnen de voedselresten op
te eten. Zodra ik de indruk heb dat ze artemianaupliën kunnen eten, b egin ik
die te voeren. Ook ververs ik dan afen toe een deel van het water. Sundara——— 8 ———
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bathy et al. geven aan dat dit het beste voedsel is om sherrybarbelen in de
eerste weken groot te krijgen. Zodra het mogelijk is, moet iets anders dan infusoriën worden gevoerd, anders stokt de groei.
Als ze geen infusoriën meer krijgen, vervang ik het uitstroomsteentje door
een sponsfiltertje. Tussendoor zuig ik regelmatig vuil van de b odem met een
stukje luchtslang. Hierbij moet j e wel opletten, want een klein visjes wordt
snel meegezogen.
Na ongeveer twee weken wordt de donkere lengtestreep zichtbaar en krijgen
de visjes  een rode kleur. Ik voeg  dan  ook  stofvoer  en  andere vormen van
droogvoer aan het voer toe. Dit b eginnen ze ook te eten.
Langzamerhand kan het voer daarna worden aangepast aan het formaat van
de vissen. Daarna is het een kwestie van (gevarieerd) blijven  voeren en  waterverversen.
Sundarabathy et al. (2004) zien varkenslever als een goedkoop voer om de
vissen groot te brengen. Gezien alle mogelijkheden die voor ons b eschikbaar
zijn, lijkt me dat niet handig (voor de liefhebbers het recept voor dit voer in
het kader).
Var kensl ever al s vi svoer.

Het zel f maken va n voer i s al ti j d een al t er nati ef. Hoe wel h et et en va n vl ees va n
war mbl oedi ge di er en voor de meest e vi ssen ni et nat u url i j k i s, wor dt h et t oc h n og
vaak gebr ui kt. Het i s nat u url i j k r el ati ef goedkoop.
Vr oeger gaf i k wel ger as pt bevr or en r u n der hart aa n mi j n vi ssen.
Hi er h et r ecept voor gedr oogde var kensl ever al s vi svoer.
• Kook de gehakte l ever 1 0 mi n uten,
• Dr oog h et 1 2 u ur i n een over op 50 ˚ C
• Maal h et t ot een for maat va n 0, 25 t ot 1 , 5 m m
Succes!
I k haal zel f wel wat voer ui t de vri ezer of ga h et va ngen.

De j ongen zijn na ongeveer 3 maanden geslachtsrijp. Van b ovenstaande poging hield ik uiteindelijk ongeveer 30 vissen over. Een tweede poging leverde
50+ j ongen. Daarmee had ik uiteindelijk ongeveer 30 vissen over. Een dit is
meer dan genoeg.
Hoewel het even tijd kost en het ook wel voorkomt dat een kweekje mislukt, is
het de moeite van het proberen waard. D e sherrybarbeel is een eenvoudig te
——— 9 ———

Jaargang 36/05 

Aquatropica

Zoetwater

houden en te verzorgen visje waarvan de kweek ook niet al te lastig is. Een
aquarium van 4 0x25x25 is voldoende om een groepje te kweken en volwassen
te krijgen.
Een  schooltje  sherrybarbelen  is  een  fraai  gezicht  in  een gemiddeld gezelschapsaquarium. Als de vissen zelfgekweekt zijn, maakt dat de visjes nog
aantrekkelijker. Het is toch veel leuker dat er in j e aquarium een schooltje
vissen zwemt dat j e zelfgekweekt hebt dan in de winkel gekochte exemplaren?
Succes m et de kweek en veel p lezier m et h et h ouden van dit barbeeltje.
Li ter atuur
Egodauyana, K. P. U. T.; Di as, P. C. B.; Jaya war dana, J. M. D. R.; Senevi r at hne,
J. D. M.; Li yanage, N. P. P. 201 9. Pr esent stat us of exp ort tr a de of en de mi c

a n d i n di gen ous fr es h water fi s h s peci es of Sri La nka. I nter nati on al Resear c h
Confer ence of U WU- 201 9.
F ukuda, S. & Kari no, K. 201 4. Mal e r ed c ol or ati on, fe mal e mate pr efer ence, a n d
s per m l ongevi ty i n t h e cypri ni d fi s h P u nti us ti tt eya. E nvi r on Bi ol Fi s h
97: 1 1 97- 1 205.
Mi eno, A. & Kari no, K. 201 9. Mal e mate pr efer ence for fe mal e c ol or ati on i n a
cypri ni d fi s h, P u nti us ti tteya. Zool ogi cal Sci ence 36( 6): 504- 51 0.
Ogi ta, M. & Kari no, K. 201 9. Effect of b ody c ol or ati on on mal e- mal e c o mpeti ti on i n a cypri ni d fi s h P u nti us ti tteya. Zool ogi cal Sci ence 36( 2): 1 41
Sundar abar athy, T. V., Di ri si nghe, U. E & De mata we wa, C. M. B. 2004. Ca pti ve br eedi ng a n d r eari ng of fr y a n d j uveni l es of c h err y bar b ( P u nti us ti tteya
Der a ni yagal a), a hi ghl y t hr eat en ed en de mi c fi s h s peci es i n Sri La nka. Tr opi cal
Agri c ul t ur al Resear c h Vol . 1 6: 1 37- 1 49.
htt ps: // www. seri ousl yfi s h. c o m/s peci es/ pu nti us-ti tt eya/

NVDR Aquatr opi ca

Vol gens de l aatste i nzi c hten ( Kat wat e et al . 2020) i s Dawki nsi a si nghal a ( Du ncker
1 91 2) een syn oni e m va n Dawki nsi a fil a mentosa ( Val enci en n es 1 844).

Br on:
Kat wate, U., Marcus Kni ght, J. D., Anoop, V. K., Raghavan, R., and Dahanuka, N. 2020. Thr ee n e w s peci es of fi l a ment bar bs of t h e gen us Da wki nsi a
( Tel eostei : Cypri ni dae) fr o mt h e West er n Ghats of I n di a. Vertebr ate Zool ogy v.
70 ( n o. 2): 207- 233.
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Daniël Knop
Bron: Aqua Review maart 201 1
Het lijdt geen twijfel, kleuren fascineren de meeste mensen. Overal komen we
kleurenrijkdom tegen, in de mode, de binnenhuisinrichting, auto's...... En als
iets ons verveelt noemen we het grauw ofkleurloos. O ok in de natuur enthousiasmeren we ons voor de prachtige kleurcontrasten zowel de bloedrode zonsondergang als de b onte bloemen in de malse grasgroene weiden, kunnen onze
bewondering wegdragen. Geen wonder dat ook de veelkleurigheid van een
koraalrifvoor veel mensen een fascinerend aspect is; en als we consequent
zijn staan de kleuren in een koraalrifaquarium vaak in het middelpunt van de
belangstelling.
We kunnen ons allen nog de j aren tachtig herinneren wanneer in het aquarium slechts zachte koralen werden gehouden. Veel aquarianen ergerden zich
aan  het  “eenheidsbruin”  van  deze  koralen,  die  onder  andere  door  hun
zooxanthellen  krachtig  donkerbruin  kleurden.  De weinige  kleurcontrasten  kwamen  toen  van  enkele  koralen  die  soms  meer  “reebruin”  lieten  zien,  of een volledig
openstaand exemplaar van een Sar

die
in
goudgeel
pronkte.
cophyton
Het absolute hoogtepunt was toen
een gifgroene fluorescerende Briareum -soort,  en  deze  kleurstoot
werd  dan  nog  met  blauwe  neonlampen opgevoerd.
Bri areu m asbesti nu m
Doch ondanks alle kritiek op het “eenheidsbruin” was het al een hele stap
voorwaarts tegenover wat  10 à  15 j aar eerder, in de b eginperiode van de koraalaquaristiek werd afgebracht. Slechts enkele maanden geleden vond ik bij
het opruimen een soepbordgrote platte vuurrode Acropora

-skelet, dat ik toen
——— 1 1 ———
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van een mede-aquariaan gekregen had met de woorden “het in ere te houden”, want het was een van de laatste overblijfselen van de toen heersende
rage om met eierverfen de skeletten van afgestorven steenkoralen wat kleur
in  de  zeeaquaristiek  te  brengen.  Toegegeven  de  koraalrifaquaristiek  stond
toen nog in de “kinderschoenen”. Enkele lederkoralen kon men toen al opmerken in sommige bakken, maar dat men op een dag prachtig gekleurde
steenkoralen in een aquarium zou kunnen laten groeien, kwam bij de toenmalige zeeaquarianen niet op. Men had zich toen b eperkt tot het bleken van de
koraalskeletten met natronloog om ze vrij van algen en zo wit mogelijk te krijgen, in plaats van ze met eierverfin rood, blauw ofgroen te kleuren.
We kunnen daar nu eens mee lachen, doch in Midden-Europa en NoordAmerika heeft de zeeaquaristiek ondertussen een natuurlijke betrekking tot
het koraalrifgevonden. We laten  ondertussen  door koraalgroei regelrechte
miniriffen  in  onze glazen bakken  ontstaan  en verzorgen  en vermeerderen
daarbij koraalsoorten die vroeger ondenkbaar waren. 
Toch vinden velen kleur nog  steeds het belangrijkste, anderen bekritiseren
deze zienswijze heftig. We bereiken deze bontheid echter niet met eierverf,
maar met levende koralen. D e hobby is nog j ong, steeds in b eweging en ontwikkelt zich nog steeds.
Dat kan echter niet gezegd worden van “het houden van koralen” in enkele
tropische landen in Azië.
Op de Filippijnen, Indonesië ofSingapore, overal vindt men zeeaquarianen,
die  door  ontoereikende  technische  uitrusting  verscheidene  steenkoralen
houden  die  slechts  enkele  maanden, zelfs slechts enkele weken in
leven  blijven.  Doch  niemand
wordt boos wanneer het gifgroene
fluorescerende weefsel van de Catalaphyllia  oplost  en  het  skelet
bloot legt. Men hoeft dat niet lang
Geel geverfde Goni opora s p.

——— 12 ———
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aan te zien want eenmaal p er maand komt de “ aquariumverzorger” langs om
het aquarium terug vol gezonde koralen te zetten. Komt er zondag bezoek
dan roept men de vrijdag voordien even de “koralenman” en deze zorgt dat
alles er b ont en gezond uitziet, en misschien kan hij er nog een paar van die
heerlijke rode meebrengen, die passen zo mooi bij de sofakussens. 
Deze “snijbloemen-koraalrifaquaristiek”, die het dier tot verbruiksartikel degradeert kan ons, “koraalkwekers” uit de moderne koraalrifaquaristiek, verwerpelijk lijken en dat is het ook.
Het is eigenlijk een catastrofe voor het aanzien van de rifaquaristiek als hobby.
Daarom is het ook lovenswaardig dat er in Manilla een kleine groep uitstekende
koraalrifaquarianen zich geëngageerd hebben om het bewustzijn van de overige
aquarianen te openen voor het moderne aquariumhouden, waarbij het mogelijk is
om koralen te vermeerderen, in plaats van ze te “verbruiken”.
En toch zijn deze laakbare praktijken in de tropische landen niet zo moeilijk
te begrijpen. Bij ons is de technische uitrusting voor een rifaquarium voor een
eerder bescheiden som geld te verkrijgen. Daarentegen kan een klein fragment van een b epaalde koraalsoort bijna een vermogen kosten. Geen wonder
als j e weet dat de transportkosten voor elk stukje “leven” dat de halve wereld
rond  moet  verstuurd  worden,  zeer  hoog  oplopen.  De  techniek  voor  het
houden ervan wordt hier bij ons vervaardigd. 
Anders is het in de tropische landen gesteld: de riffen zijn voor iedereen gemakkelijk bereikbaar, eigenlijk “naast de deur”. Bevoorrading van het aquarium is vrijwel gratis. D e technische apparaten echter die nodig zijn om deze
koralen in leven te houden moeten uit het buitenland ingevoerd worden en op
hun beurt de halve wereld rond vervoerd worden. Daarom verwisselt men
liever eenmaal per maand de koralen dan eenmaal de techniek.
Men kan deze rifverwoestende aquariumpraktijk, kwaad “derdewereldaquaristiek” noemen. Evenzo kon men het bleken van koraalskeletten met natronloog en het “koperen”van het aquariumwater “zestigerjarenaquaristiek” noemen, b eiden zijn tegenwoordig niet meer acceptabel. 
Nu kan men in de Oosterse exportstations ook met verfbontgekleurde koralen tegenkomen. Ik was echter altijd de mening toegedaan dat er in de westerse landen nooit iemand op het idee zou komen om deze geverfde koralen
——— 13 ———
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aan  te  bieden,  tot  ik  onlangs  in  Duitse  vakhandel  op  gekleurde  koralen
stootte. “Die sterven dan in het aquarium” verklaarde de vriendelijke verkoper, “maar dan moet men toch nieuwe kopen”. Kassa, kassa!!
Gelukkig hebben deze geverfde neteldieren eerder toevallig de weg naar de
Midden-Europese vakhandel gevonden, en hopelijk blijft dat ook zo. Ik kan
me moeilijk voorstellen dat geëngageerde zeeaquarianen het leuk vinden om
naar in paaskleuren geverfde steenkoralen te kijken.
Het fascinerende van de zeeaquaristiek ligt toch in het zolang mogelijk in
leven houden, en het vermeerderen van koralen en andere neteldieren. Mocht
zich, ondanks alles, toch een trend ontwikkelen om zulke onomkeerbaar beschadigde “ snijbloem-koralen” in de handel aan te bieden, dan zou dat een fatale  ontwikkeling  van  de  koraalrifaquaristiek  betekenen.  Zeeaquarium
houden is in de eerste plaats, een stukje natuur in de huiskamer integreren, de
ontwikkelingen en de interacties in dat aquarium waarnemen en dat b eleven.
En  daar hoort  “respect voor het leven” toe.  Eigenlijk  zouden we hier het
woord “deemoed” moeten gebruiken, naar dat is uit de mode...

Hi kka d u wa kor aal ri f ( Sri La nka). Het Hi kka d u wa Nati onal Par k i s een va n de dri e
mari en e nati onal e par ken va n Sri La nka.

——— 14 ———
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Auteur onbekend, Vrijenblij(NL)
De baardalgen ( ook wel b orstelalgen genoemd) b ehoren tot de familie van de
rode algen en groeien aan de randen van de bladeren van de planten en aan
de randen van bijna elk hard oppervlak. Samengesteld uit zeer fijne strengen
ofpluimen, groeit hij in dichte vlekken die lijken op een vuile groene baard,
waardoor hij zijn naam verdient. Hij kan ook heldergroen, blauwgroen tot
zwartgroen zijn. Hij is zacht, glibberig en groeit snel, maar houdt zich vast
aan planten en kan niet gemakkelijk met de hand worden verwijderd. 
Hij wordt slechts door enkele vissen gegeten, met name de Siamese1 ) algeneter
(Crossocheilus siamensis  ). Het probleem met deze vis is dat hij druk is,
vrij groot wordt en als er voldoende
ander voedsel voorhanden is (en dat
is  in  99%  het  geval!)  hij  geen
baardalgen  meer  eet.  Andere  vissoorten eten geen b aardalgen.
Beter  is  het  Amanogarnalen  te  gebruiken want dat zijn de echte algeneters onder de garnalen.
Japonica  2)garnalen  (Caridina
japonica  )  worden  ook  wel
de Amanogarnalen genoemd.
Dit komt omdat de p opulaire
aquascaper  Takashi  Amano
deze  garnalen  destijds  voor
het  eerst  heeft  geïntroduceerd  in  de  aquariumhobby.
Hij heeft het gebruik van deze
garnalen in het aquarium dan
ook zeer populair gemaakt.
——— 15 ———
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Oorzaken van baardalgen

Misschien is de belangrijkste oorzaak wel onstabiel ofeen laag kooldioxidegehalte. Als C O 2 onstabiel is, kunnen planten de b eschikbare meststoffen en het
licht niet gebruiken om de fotosynthese te ondergaan, en dat soort omgeving
is een gastvrije omgeving voor b aardalgen. In dat geval is waarschijnlijk aanvullende CO 2-toevoeging nodig. 
Baardalgen komen het vaakst in het aquarium terecht bij “vervuilde” planten.
Maar zelfs kleine vrij zwevende slierten in een zak met vissen zijn voldoende
om de groei in uw aquarium op gang te brengen.
Kuren voor baardalgen

Aangetaste planten kunnen twee tot drie minuten worden geweekt in een  10
procent  bleekmiddeloplossing  om  eventuele  algen  te  doden.  (Giet  nooit
bleekmiddel in een aquarium!) En spoel langdurig de planten afzodat zelfs
het kleinste restje bleekwater is verdwenen.
Verwijder  zwaar  aangetaste
bladeren volledig. Bleek rotsen,  grind  en  alle  andere
voorwerpen  die  de  algen
laten groeien. Volg een strikt
plan voor het wekelijkse onderhoud  van  het  aquarium.
Het water wekelijks verversen
is  nodig  om  verloren  mineralen bij te vullen en de verloren mineralen bij te vullen en de pH te stabiliseren
om een te zure omgeving te voorkomen. Reinig het grind op de bodem consequent en voer niet te veel. Vooral te veel voeren geeft problemen. Vissen lijken altij d honger te hebben maar zijn koudbloedige, dus verteren langzaam het voer.
Maar eten willen ze altij d omdat ze in de natuur altij d op zoek moeten naar
voedsel en zo zijn ze nu eenmaal “geprogrammeerd” door moeder natuur. 
Wanneer b aardalgen zich in het aquarium vasthechten, kan het moeilijk zijn
om ze te scheiden van het grind, glas en de siliconennaden. Er is veel arbeid
en zweet nodig om het van harde oppervlakken te verwijderen. Probeer een
——— 16 ———
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tandenborstel, maar gebruik geen middelen die u in de handel kunt kopen, want
dan verandert u het aquariumwater meestal te rigoureus.
Baardalgenpreventie

Preventie is de beste manier van handelen. Als de baardalgen eenmaal beginnen te groeien, zullen ze heel snel alles in het aquarium bedekken wat niet
beweegt. Bij planten kunnen ze het licht blokkeren en de fotosynthese stoppen, wat de dood van de planten tot gevolg heeft.
Er is een middel tegen alg. Ik zal niet zeggen dat het een wondermiddel is,
maar ik weet zeker dat het voor menig aquariumbezitter een uitkomst zal zijn
in de strijd tegen algen als b aard-, penseel- en draadalg. Ik kwam erachter via
Geert van Laarhoven uit Groningen, B ondskeurmeester bij de NBAT. 
Zelfheb ik het uitgeprobeerd en ik mag zeggen met veel succes. D e alg waar
ik in een aquarium last van had, was draadalg. Meer ofminder licht mocht
niet  helpen,  meer  snelgroeiende  planten bood  ook geen uitkomst.  De  alg
bleef, het was niet echt hinderlijk, maar toch wil j e de alg weg hebben.
AlgExit is niet schadelijk voor vissen, planten slakken ofgarnalen. U kunt het
gebruiken als kuur ofter preventie. Het middel is kopervrij. Dit is goed, want
in een groot aantal algenmiddeltjes zit koper, wat niet goed is voor planten en
vis en zeker niet voor garnaaltjes.
De  bestaande  algen  worden  direct  teruggedrongen  door
AlgExit, terwijl de vorming van nieuwe algen veilig verhinderd wordt. B ovendien worden de in het aquarium aanwezige algensporen buiten werking gesteld.
Tenslotte verbetert het product de plantengroei, waardoor  de  algengroei nog verder worden tegengegaan.
Als de alg is verdwenen, is het wel belangrijk om het
aquarium goed te beplanten met snelgroeiende  plantensoorten.
De werkzame stoffen in AlgExit zijn salicylaten. Er zit
een mix van salicylaten in het product zoals natriumsalicylaat, salicylzuur, acetylsalicylzuur (aspirine) en an——— 17 ———
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dere salicylaatverbindingen die, in een bepaalde optimale mengverhouding,
ervoor zorgen dat algen geen kans meer krijgen. D e anti-alg werking (de één
wat sterker dan de ander) van de afzonderlijke salicylaatverbindingen is redelijk b ekend in de literatuur.
Dosering en gebruik

Schudden voor gebruik. Gedurende 4 weken, 10 ml p er 100 liter per week doseren. Verlenging van de kuur is geen probleem indien nog algen achterblijven
ofsporen ontkiemen. Ter preventie: 5 ml per 100 liter elke twee weken. Niet
overdoseren. Actiefkool uit het filter verwijderen. Uitsluitend voor gebruik in
zoetwateraquaria.
NVDR Aquatr opi ca
1 ) De j ui ste wetensc ha ppel i j ke n aa m voor de Si a mese al gen eter i s Crossocheil us
obl ongus Ku hl & va n Hassel t 1 823. Syn oni e men: Epalzeorhynchus si a mensis S mi t h
1 931 en Crossocheil us si a mensis ( S mi t h 1 931 ).
2) Ui t een st u di e ui tgevoer d i n 2006 ( Cai et al . ) bl i j kt dat Cari di na multi dentata een
seni or syn oni e m ( ou der e naa m) i s va n C.  japonica. Vol gens de r egel s va n de n omencl at u ur ( wetensc ha p pel i j ke naa mgevi ng) kri j gt de ou dst e naa m ( ui tz on deri ngen daar gel aten) voorr a ng. De j ui ste wetensc ha p pel i j k naa m voor de Ama n ogar naal i s d us Cari di na multi dentata Sti mps on, 1 860, syn. C.  japonica De Ma n
1 892.

Scel oporus hesperus Brys on & Gr u m mer 2021 .
Fa mi l i e: P hr yn os o mati dae
On derfa mi l i e: Scel op ori nae.

Voor h et mo ment enkel e geken d va n de
typel ocati e, een den n en- ei ken b os i n Si err a de
Masc ota, Jal i sc o, Mexi c o.

——— 18 ———
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Raymond Burger.
Met dankovergenomen uit
het maandbladvan Natuurvrienden- Zwolle
De balearenvroedmeesterpad
ofin h et L atijns A lytes mulutensis is een speciaal diertje.
Lang  werd  gedacht  dat  ze
waren  uitgestorven,  tot  in
1979 b iologen l yrisch w
 erden,
omdat e rjonge

d ieren e n k ikkervisjes g evonden waren.
Na een succesvolle reddingsmissie is dit de enige amfibie
wiens IUCN-status van  ‘ernstig bedreigd' verbeterd is n aar ‘kwetsbaar'.

Hij is  directe familie van  de Nederlandse vroedmeesterpad  en komt  (voor
zover b ekend) alleen voor op Noord-Mallorca.
Ze zijn goed aangepast aan hun leefgebied in de b ergen. Ze zijn veel slanker
gebouwd dan de meeste padden en hebben lange poten. Met een maximale
grootte van 4 centimeter is het geen fors dier. D e kikkervisjes kunnen wel fors
worden, tot wel 7 centimeter.
Meestal worden ze in hun rotsappartementen aangetroffen in groepjes. Vlak
op elkaar zitten vertraagt namelijk de vochtverdamping en dus uitdroging.
De mannetjes fluiten in mijn kamer dag en nacht, slapen lijkt voor hen overbodig. Ik daarentegen heb daar wel b ehoefte aan.
In de natuur heeft het fluiten meerdere functies:
1. Het aantrekken van soortgenoten, mannen en vrouwen.
2. Het stimuleert de ei-aanmaak bij de vrouwtjes.
3.  De  aan  land  komende  padjes  krijgen  goede  schuilplaatsinstructies.  Dit
voorkomt veel uitgedroogde j eugd.
——— 19 ———
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Nadat het vrouwtje maximaal 12 eitjes heeft afgezet neemt het mannetje deze
mee, geplakt aan zijn achterpoten. Zijn Nederlandse plattelandsfamilie draagt
de eieren op de rug, gemakkelijk meer dan 100.
Ze  weten  instinctief het  benodigde  vochtgehalte  van  de  eieren en houden een poosje hun
kwek, tot de eieren afgezet zijn
in het water.
De  larven  eten  voornamelijk
alg,  de  volwassen  dieren  wormen,  loopkevers  en  andere  insecten.  In  gevangenschap
fluiten  en  kweken  ze  goed  op
een  dieet  van  (bepoederde)  krekels,  regenwormpjes,  fruitvliegen  en  buffalowormen.  De  kikkervisjes  voer  ik  met  geblancheerde  andijvie,  spirulina,
zwarte muggenlarven en soms een b odemvistablet.
Samenvattend: een g emakkelijke en interessante s oort om te h ouden, o ok voor
beginners.

Pedi opl anis mayeri Chi l der s, Ki r c h h of & Ba u er 2021 .
Fa mi l i e: Lacerti dae, on derfa mi l i e: Er e mi a di nae.
E n de mi sc h i n h et n oor den va n Na mi bi ë.

——— 20 ———

Jaargang 36/05 

Aquatropica

Algemeen

Met dankovergenomen uit https://www. aponogeton. nl/

Een aquarium onderhouden kan veel werk zijn. Is j e aquarium goed in evenwicht dan zal het er prachtig uitzien. Maar daar is j ouw hulp wel bij nodig, het
gaat niet vanzelf. Het filter doet het zware werk en zal veel vuil uit het water
opvangen, maar met alleen een filter red j e het niet. 
Wil j ij een prachtig aquarium b edenk dat hier eigenschappen als geduld, reinheid en discipline goed van pas komen. 
Je zult zelfook verschillende taken moeten uitvoeren, zoals water verversen,
het glas schoonmaken en C O 2 controleren. Niet alle taken hoefj e even vaak uit
te voeren. Daarom zetten we de meest voorkomende klusjes voor j e op een rij . 
Wanneer voer je welke werkzaamheden uit?

ADagelijks onderhoud van je aquarium

Voor het dagelijks onderhoud van j e aquarium neem j e graag de tijd. Het zijn
geen vervelende klusjes en het kost j e weinig tijd. Zo voorkom j e problemen in
de toekomst en kun j e op tijd ingrijpen als dat nodig is.

F Check dagelijks de temperatuur. 

Een  stabiele temperatuur is belangrijk voor  de bewoners van je  aquarium.
Controleer  daarom  elke  dag  of de  temperatuur  van  het  water  binnen  de
——— 21 ———

Jaargang 36/05 

Aquatropica

Algemeen

normen blijft. ' s Nachts, als onze verwarming uit gaat, zal de verwarming in j e
aquarium deze temperatuurschommeling op moeten vangen. In de zomer kan
de temperatuur van het water flink  oplopen. Door  op tijd maatregelen te
nemen kun j e al te grote temperatuurschommelingen voorkomen. 

F Controleer je vissen en de andere bewoners van je aquarium.

Natuurlijk kijk j e elke dag naar j e vissen, garnalen, kreeftjes en andere bewoners van j e aquarium. Neem elke dag de tijd om goed te kijken naar hun gedrag en het aantal. Is er een vis dood, haal deze er dan zo snel mogelijk uit. 
Gedragen j e vissen zich anders dan kan er iets aan de hand zijn, bijvoorbeeld
een bepaalde visziekte.
Wees alert; zwemmen ze loom, gaan ze naar het oppervlak om zuurstofte
happen en is dat gedrag anders dan normaal? Grijp dan in, check het filter, is
er een stroomstoring geweest, zo j a maak het filter schoon. Een filter welke
langer dan een uur stil staat geeft zwavel en kan ammoniak veroorzaken, waterverversen en beluchten zijn dan de acties die ingezet moeten worden.
Een goed moment  om je vissen te  controleren is tijdens het voeren. Dan
komen ze tevoorschijn en kun j e ze goed bekijken. Je ziet ook meteen ofal het
voer opgegeten wordt. Blijft er veel over, pas dan de hoeveelheid aan. Te veel
voedingsresten vervuilen j e aquarium en zijn een voedingsbodem voor algen.

Bekijk j e planten
Door elke dag j e aquariumplanten goed te b ekijken merk j e het meteen als ze
minder goed groeien. Je planten horen een mooie, frisse kleur te hebben en
gezond door te groeien. D oen ze dit niet dan is er iets mis. Vervormde blaadjes, gaatjes ofeen vreemde groei? 

Controleer ofj e CO 2-fles nog vol is en goed werkt.
En hoe lang is het geleden dat j e de planten voeding hebt gegeven? 
Tip; zet een datum op j e fles wanneer j e deze heb aangesloten, leg een klein
boekje aan met b elangrijke items wat j e hebt gedaan en wanneer. 

F
F

F Zijn er algen te zien?

Algen ben j e liever kwijt dan rijk. Hoe sneller j e algen opmerkt hoe makkelijker j e er weer vanafkomt. Vaak hangt de groei van algen samen met de hoe——— 22 ———
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veelheid voedingsresten die j e vissen achterlaten ofhet slecht groeien van j e
aquariumplanten. D oor dit elke dag te controleren ben j e er op tijd bij als iets
de balans in j e bak dreigt te verstoren.
Geefalgen geen kans hou de groeidriehoek in balans.

AWekelijks onderhoud van je aquarium

Het wekelijks onderhoud van j e aquarium vraag iets meer tijd. Als j e van j e
hobby wilt blijven genieten zul j e de volgende werkzaamheden elke week uit
moeten voeren. Water verversen, glas schoonmaken en planten snoeien.
Maak je  hier  een wekelijks terugkerend  ritueel van  dan blijft je  aquarium
onder controle en veroorzaak j e geen grote schommelingen waardoor de balans verloren kan gaan. 

FWater verversen

Het verversen van het aquariumwater is het belangrijkste
aquariumonderhoud om j e aquarium schoon te houden.
Wil j e de bak voor vissen en planten een aangename plek
maken, dan zul j e elke week een kwart tot de helft van
het water moeten verversen. 

F Het glas schoonmaken

Tijdens het verversen van het water kun j e mooi de ruiten van j e
aquarium schoonmaken. Staalwol 000 is hier uitstekend  geschikt  voor  en  krast  niet.  Wel
slakjes  verwijderen  en  geen  zand  of
grind mee nemen onder bij de bodem.
Daarom doe ik dat laatste randje op het
laatst. Voorkomt  krassen. Verwijder  de
aanslag en eventuele algen van de ruiten en
gebruik voor de moeilijk b ereikbare hoekjes een tandenborstel. 

F Snoei de planten

Sommige aquariumplanten kunnen heel snel groeien. Door ze wekelijks te
snoeien voorkom j e dat ze andere planten overwoekeren. Wil j e compacte
planten dan kun j e ze terug knippen. Je verwijdert dan de toppen, dit doe j e
bijvoorbeeld bij Ludwigia

sp red ofAlternanthera reineckii mini.
——— 23 ———
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In een Hollandse b ak met een bodem van grofzand ofgrind, gebruik ik de
toppen van planten. Hier zit de groeikracht in en ze zijn fris en fraai om te
zien. D eze knip ik op de juiste lengte en poot ze terug met een pincet. 
Mossen en kleine voorgrondbeplanting knip ik in vorm, met een netje haal ik
het snoeiafval weg, en de lastige stukjes verwijder ik met de hevelslang als ik
het water ga verversen. 

AOnderhoud van je aquariumfilter

In het filter van j e aquarium zitten veel bacteriën. Belangrijke bacteriën die
nodig zijn  om je bak in balans te houden. Het filter zal  eens per  2 tot  4
maanden  schoongemaakt moeten worden  om  zijn werk te  kunnen blijven
doen. Het witte filtervlies en ofvoorfilter mag j e wekelijks doen. D e rest laat
je zoveel mogelijk met rust. Pas als het filter in zijn stroming terug loopt ofop
de instroom komen zwarte kleine haartjes  alg te zitten  dan ga je  over tot
schoonmaak van het filter. Je neemt een emmer aquariumwater en spoelt de
materialen daar in uit, maar maak het niet brandschoon, het slib en vuil mag
er uit, de filmlagen van de b acteriën, kunnen wel wat hebben, maar bewaren
we maar wat graag. 

In j e bodem zitten veel meer bacteriën dan in het filter. D eze verwijder j e niet
als j e water gaat verversen. In de praktijk kun j e dus j e filter schoonmaken
zoals hierboven omschreven. D an blijven in de filtermaterialen genoeg b acteriën achter die zich met een week weer hebben hersteld. Beter iets te vuil
terug dan te schoon hou dat in gedachten.
Alternanthera rei neckii " mi ni "
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Martin Byttebier, Aquatropica
De machtige Yangtze, ook wel gekend als Jangtsekiang ofBlauwe Rivier was
ooit de thuis van vele grote vissoorten, zoals de Yangtze rivierdolfijn (Lipotes

vexillifer ), Luciobrama
m acrocephalus en Onychostoma angustistomata .
Ook een van de grootste zoetwatervissen, de Chinese zwaardvis (Psephurus
gladius ), kwam  daar voor. De panda van  de Yangtze kon zo'n  7 m groot
worden met een gewicht van 450 kg. D eze vis leefde daar al ongeveer 2 00 miljoen j aar geleden en in al die tijd is hij bitter weinig geëvolueerd. Dit stukje antiek heeft alles overleefd, zoals de massale sterfte, zo'fn 66 miljoen j aar geleden, die de dinosaurussen en vele zeereptielen, zoals de plesiosaurus, van de
aardbol deed verdwijnen. Maar één ding konden ze niet aan, de mens.

Dood exe mpl aar va n de Chi n ese z waar dvi s gevon den aa n de voet va n de
Gez h ou ba- da m, 1 993.

In de j aren 70 had overbevissing een zware invloed op de Chinese zwaardvis.
Er werd j aarlijks ongeveer  25 ton gevangen. In de j aren  80 werd hij opgenomen in de lijst van nationale b eschermde dieren.
Het werd nog erger, toen men in 1981 b egon met de b ouw van de Gezhoubadam. Deze dam splitste de populatie van de Chinese zwaardvis in twee. Ze
konden niet meer migreren en hun broedplaatsen verder stroomopwaarts b ereiken. Van dan afwaren ze in feite functioneel uitgestorven, doordat ze zich
niet meer in grote getallen konden vermeerderen.
——— 25 ———
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De laatste Chinese zwaardvis werd gespot in 2003 door Qiwei Wei, coauteur
van de wetenschappelijke studie.
Tussen  2017  en  2018 werd  door  het team van  Zhang  het bekken van  de
Yangtze grondig bestudeerd, o .a. door bevissing en het b ekijken van de lokale
vismarkten. Ze vonden 332 verschillende soorten, maar van de p anda van de
Yangtze konden ze geen spoor terugvinden. Van 140 soorten die normaal gesproken in  dit  ecosysteem voorkomen, werd  ook niets teruggevonden.  De
meeste van die soorten zijn waarschijnlijk uitgestorven oftoch bijna.
Kort na de studie vaardigde de Minister van Landbouw en Plattelandszaken
een 10-jarig commercieel visverbod uit in de hoop het tij te keren. In zo'n 3 00
zones langs de Blauwe Rivier wordt geen enkele visvangst meer toegelaten. Of
dit iets zal uithalen valt nog te bekijken.
Br onnen:
Hui Zhang et al . Exti ncti on of on e of t h e worl d' s l ar gest fr es h wat er fi s h es: Les-

s ons for c onservi n g t h e en da nger ed Ya ngtze fa u na, Sci ence of Th e Total E nvi r on ment ( 201 9).

Leptopelis diffi dens Ti utenko &

Zi n enko 2021
Fa mi l i e: Art hr ol epti dae
On derfa mi l i e: Lept opel i nae
Mo ment eel enkel geken d va n
h et Har en na wou d, Zui d oostEt hi opi ë, waar ze voor ko men
op h oogt es t ussen 1 . 400 en
2. 300 m. Ze vert oeven op
gr ote, open pl aatsen di e ti jdens h et r egensei z oen ti j del i j k overstr o men. Ui tsl ui ten d
gr on dbe won en d. Ti j dens h et
dr oogt esei z oen een nac htki kker. I n h et r egensei z oen ook over dag t e zi en.
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Pim Wilhelm, Danio Rerio Delft (NL)
Pterapon kauderni werd

in  1933  wetenschappelijk  beschreven  door
Koumans  (ook  wel  gespeld als C oumans). Het
toenmalige  Celebes  (tegenwoordig  Sulawesi)
was  onderdeel  van  het
koloniale  Nederland  en
werd natuurlijk geïnventariseerd op “natuurlijke hulpbronnen”. Pterapon

k auderni is tot dusver alleen
bekend van de B anggai-eilanden aan de oostkust van Sulawesi.
Sulawesi b ehoort tot de Sunda-eilanden en ligt tegen de zogenaamde Wallacelijn: de scheiding tussen de Euraziatische plaat en de Australische. Aardbevingen en tsunami's behoren daar tot het arsenaal aan natuurrampen.
De familie

De familie van de kardinaalbaarzen (Apogonidae)
is al langer bekend in de aquaristiek en heeft een
veel groter verspreidingsgebied. De klassieker van
F. de Graaf‘Encyclopedie van Tropische Zeeaquariumvissen' benoemt al een  10-tal soorten. De eigenschappen als: geassocieerd met zee-egels, veelal
nachtactiefen muilbroedende mannen waren toen
ook al bekend.
De huidige www.fishbase.org telt 40 geslachten en
357  soorten  in  deze  familie.  (Catalog  of Fishes:
40/382)
——— 27 ———
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Nu kun j e uit de wetenschappelijke literatuur prima opmaken welke soorten
er allemaal zijn, ofze ook allemaal in de handel komen is een tweede. Je moet
ze vinden: zie verspreidingsgebied. Je moet het biotoop weten te vinden. Je
moet de soort in zijn biotoop weten te spotten en hem dan ook nog daadwerkelijk kunnen vangen. Lukt dat, dan komt het hele traject van, in een verdienmodel, in leven houden, transporteren in de keten tot uiteindelijk de consument.
Voor uiteindelijk de consument is er dan een prijskaartje, waarvan de lokale
visser maar een fractie ontvangt. FairTrade siervis is nog ver te zoeken.
Dat gebeurde met de juweelkardinaalbaars ergens rond  1995. Pterapon
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toen  de vraag naar  ouderdieren toenam,  omdat ze gemakkelijk te kweken
bleken ( 1997). Als iedereen gaat kweken gaat de prijs natuurlijk weer omlaag.
Ondertussen raakte in het b eperkte verspreidingsgebied de soort schaars vanwege  overbevissing.  Per jaar werden  600.000  tot  900.000  dieren  geëxporteerd, op een initiële populatie van 2,4 miljoen (geschat).
Dan verwacht j e productdiversificatie: wildvangdieren duur, nakweek j onge
dieren relatiefgoedkoop. Het bleek omgekeerd: de kweek bleek duur. En dan
wordt labelling “wildvang” of“nakweek” in meerdere opzichten relevant.
Bedreigd – IUCN en CITES

Zodra er uit een enkele ofmeerdere wetenschappelijke bronnen b ekend raakt
dat er een soort in de natuur “slecht gaat” storten er zich meerdere wetenschappers op om het probleem nader te beschrijven, te analyseren en oplossingsrichtingen aan te dragen.
Zo'n serie wetenschappelijke publicaties, ofinterne rapporten, wordt onder
regie gebundeld en door een ofmeerdere landen aangeboden bij de International Union C onservation ofNature (IUCN). D e IUCN is een onderdeel van
de Verenigde Naties (VN).
In IUCN-verband volgt er dan een classificatie in de schaal van: EXtinct – Extinct
in the Wild – CRitically endangered – ENdangered – VUlnerable – Near Threathened - Least Concern – Data Deficient. 
Pterapon kauderni , de juweelkardinaalbaars is ingeschaald op Endangered.
Die lijst wordt ook wel de Rode lijst genoemd. Niet te verwarren met de nationale Rode lijsten. D aar gelden namelijk weer heel andere criteria voor.
——— 28 ———
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Pas als landen een soort op een zogenaamde CITES-vergadering gaan voordragen voor plaatsing op een Lijst I ofeen Lijst II ofIII is er sprake van b eschermingsacties. CITES staat voor Convention International Trade Endangered Species ( ofanimals and plants); het is een handelsverdrag met ondertekenende landen (Partijstaten). De handel in  “wilde dieren” wordt hiermee
gereguleerd;  variërend  van  een  absoluut  verbod,  tot  gereguleerd  met  zogenaamde CITES-verklaring en soms ook quota.
Indonesië  had  bijvoorbeeld ooit zo'n quotumregeling bedongen voor de
Aziatische  beentongvis
.
Scleropages formosus

Tegen woor di g Ci tes a ppen di x I

Is het land van herkomst van zo'n dier (nog) geen p artijstaat, dan kan het niet
uitvoeren naar partijstaten. Maar, dat kan het wel naar een ander1 ) land dat
geen  partijstaat  is.  (Ooit  gebeurd  met Dendrobates mysteriosus van  Peru
naar Japan).
Is het land van herkomst van het dier een partijstaat en komt het dier in meerdere partijstaten voor dan kan een land een afwijkend regime b edingen. D at
gebeurd bijvoorbeeld in landen waar de Afrikaanse olifant populatie uitbreidt
en problemen veroorzaakt (Botswana).
Is het land van herkomst van het dier het enige land waar het dier voorkomt (endemisch) dan heeft dat land (Indonesië), als het een partij staat is, een veto.
Dat is gebeurd met Pterapogon

kauderni (in 2007). Het resultaat: geen plaatsing op CITES-lijsten, wel een IUCN-classificatie.
Dat ontslaat de liefhebberij niet van een morele kweekverplichting! P terapon
kauderni is letterlijk een recent voorbeeld van b edreiging door vangst voor de
liefhebberij.
Dat werd eigenlijk ook wel gerealiseerd. ‘ Erfolgreiche Nachzuchten im Meerwasseraquarium' ( 1999) van Joachim Frische en ‘ Kweken met zeewatervisen'
(2007) van Tom Verhoeven bevatten keurig uitgewerkt kweekadviezen. Tsunami's ( 201 1 ) in een relatiefklein verspreidingsgebied doen de boel in de natuur
natuurlijk ook geen goed.
——— 29 ———
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Fokplan?

Het is niet verwonderlijk dat veel openbare aquaria ertoe over gingen de juweelkardinaalbaars te kweken. Een muilbroeder levert grote j ongen die makkelijk te voeren zijn met Artemia. Je hebt er geen plankton en rotiferenkweek
voor nodig. Het gaat niet hard, 20 a 30 j ongen per nest.
Liefhebbers  experimenteerden  met  kunstzee-egels  als  schuilplaats voor  de
jongen.
Geleidelijk aan werd duidelijk dat de juweelkardinaalbaars geen typische rifbewonende vis is en dat een schooltje ook niet altijd de gewenste te houden
vorm is. Er zijn zelfs aanwijzingen dat inzet van 2 in grootte verschillende
dieren tot p aarvorming leidt door geslachtsverandering.
Meer problematisch wordt het, het op de lange duur voorkomen van inteeltproblemen. Bijvoorbeeld het aanhouden van zo'n 8 ‘bloedlijnen'. Met een maximale levensduur van 4 j aar in gevangenschap (tegen 1 à 2 j aar in de natuur)
heb j e al snel uitwisseling van exemplaren nodig om ‘vers bloed' in te brengen.
Beter om die bloedlijnen op 1 locatie te huisvesten.
Thailand exporteert j aarlijks een  100.000 commercieel gekweekte exemplaren. Op termijn speelt de handel overal op in. Het ene land is daar wat ondernemender in, dan het andere land.
Br onnen:

htt ps: // www. zee wat er ni eu ws. be/201 6/01 /ka u der ni - kar di naal vi s-i s- offi ci eel - k wets baar/

htt ps: //en. wi ki pedi a. or g/ wi ki / Ba nggai _car di nal fi s h
htt ps: // nl . wi ki pedi a. or g/ wi ki /Sul a wesi #

NVDR Aquatr opi ca

1 ) Dendrobates captivus wer d d oor Two mey & Br o wn ( 2008) gepl aatst i n een ni eu w
gesl ac ht: Exci dobates. De j ui st e naa mi s d us Exci dobates captivus ( Myer s, 1 982) .

Br on:
T wo mey, E. &  Br o wn, J. L.

2008. Sp ott ed P oi s on Fr ogs: r edi sc overy of a l ost s peci es
a n d a n e w gen us ( An ur a: Den dr obati dae) fr o m n ort h wester n Per u. Her pet ol ogi ca 64:
1 21 1 37.
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Aankondiging algemene ledenbijeenkomst,
vrijdag  28 mei
Geert Vandromme, voorzitter Aquatropica
Hopelijk zijn de weer- en de coronagoden van goede wil en kunnen we
de eerste vergadering in 2021 van start laten gaan. Eenvoudig zal het
niet zijn, maar in normale omstandigheden mogen we terug samenkomen om te vergaderen. We zullen proberen om 3 vergaderingen in 1
te stoppen. Namelijk de nieuwjaarsreceptie, vragen staat vrij en tuinbezoek. D aarom stel ik mijn tuin ter beschikking.
Er zijn j ammer genoeg enkele voorwaarden aan verbonden.
L Gezien we niet binnen mogen bijeenkomen, moet het goed weer zijn.
M Voorlopig zijn nog maar 25 mensen toegelaten.
N  De coronacijfers moeten goed blijven. Bij slechte cijfers zullen de
versoepelingen waarschijnlijk  door  de regering teruggeschroefd worden, vandaar...
Vandaar dat we met een verplichte inschrijving moeten werken.

Iedereen dient zich op voorhand in te schrijven , en dit tegen 26 mei,
waardoor wij de tijd krijgen om nog iedereen tijdig te verwittigen als we
de bijeenkomst te elfder ure dienen afte gelasten.
Hopende iedereen terug te mogen ontmoeten.
Inschrijven : info@aquatropica.be of056/71 82 0 7 (Geert)
Waar:  Kuurnsestraat  1a,  8531  Hulste.  Ruime parking  op  30 meter,
naast de herberg D en Tivoli.
Wanneer: vrijdag 28 mei vanaf20 uur.
Voor wie: leden en hun partner.
Mondmasker verplicht bij verplaatsing.
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