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Woordje van ...

Martin Byttebier, secretaris Aquatropica
Beetje bij b eetje worden we willens nillens een richting uitgeduwd  die  volgens  een  minderheid  het juiste  pad  is.  We
moeten en zullen met zijn allen de elektrische toer opgaan. Ik snap volledig dat we zoveel mogelijk de omslag
naar  alternatieve  energiebronnen  moeten  maken,
maar dan om andere redenen. Aardolie wordt niet
enkel gebruikt om brandstofte bekomen, maar is bovendien ook de b asis van talrijke andere producten,
zoals medicijnen en plastiek (bijv. aquariumfilters). Gegeven het feit dat er
geen oneindige voorraad aardolie voorhanden is, moeten we  er wel zuinig
mee omspringen.
Is elektriciteit als energiebron wel zo groen als sommige mensen durven te beweren? Zeker niet, neem nu de batterijen waarmee de Tesla's en consorten
mee uitgerust zijn. D eze b evatten momenteel naast lithium en kobalt nog andere zeldzame aardmetalen. Het meeste kobalt wordt gewonnen in Congo.
En denk j e dat ze daar kijken naar milieuvervuiling ofeen ton CO 2 meer of
minder? Kobalt wordt wel gewonnen in  Congo, maar  50  % van het ruwe
kobalt wordt naar China gebracht voor verdere behandeling. Lithium wordt
vooral gewonnen in Bolivia, Chili en Argentinië. Nog zo'n landen die niet
echt b ezig zijn met het milieu. D e zeldzame aardmetalen (praseodymium, neodymium en dysprosium) worden voor 9 0 % geleverd door China. M.a.w. we
zijn voor deze metalen afhankelijk van de welwillendheid van China. En zoals we
gezien hebben, een minuscuul beestje is voldoende om gans de boel te ontregelen.
Door die drang naar vergroening zoeken firma's extra bronnen om aan de nodige grondstoffen te geraken. Nu denkt men eraan om mangaanknollen die
massaal voorkomen op de bodem van de diepzee te ontginnen. De knollen
bevatten naast mangaan onder andere ook kobalt. De diepzee is een van de
laatste stukken ongerepte natuur. Het neemt meer dan 1 miljoen j aar in beslag
om de knol met een centimeter te laten groeien.
Conclusie: groen is het zeer zeker niet.
——— 2 ———
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Maar  wat  me  het  meest  kwaad  maakt,  is  dat  onze  groene  minister  van
Energie Tinne Van der Straeten onlangs beslist heeft om drie nieuwe, zeer
vervuilende gascentrales te laten bouwen om de CO 2-neutrale kerncentrales
tegen 2025 te kunnen sluiten.
We zijn nu midden 2 021. Dus in drieënhalfj aar tijd drie centrales bouwen en
operationeel worden? Tja. Wie zei er ook weer dat dromen bedrog zijn?
Het laat zich raden dat de kostprijs voor het sluiten van de kerncentrales en
het bouwen van nieuwe gascentrales zullen verhaald worden op de consument. En het milieu, dat zal er ook niet b eter op worden.
Wij,  als  aquariaan  doen  er  alles  aan  om  de  kostprijs  zo  laag  mogelijk  te
houden door bijv. ledverlichting te gebruiken, maar door de ondoordachte b eslissingen van de beleidsmensen vrees ik dat in de toekomst de aquaristiek
een hobby zal worden voor de rijke enkeling.

Rhi nell a chull achaki Fa mi l i e: Bufoni dae

Casti l l o- Ur bi na, Gl a w, Agui l ar- P u ntri a n o, Vences & Köhl er, 2021
E nkel geken d va n de typel ocati e: l i c htj es ten z ui d oost en va n La Cu mbr e, waar de
nati onal e weg 5 N de Cor di l l er a Az ul d war st ( depart e ment Huá n uc o, Per u, 1 780
m h oogt e).
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Erik Lievens, Aquarianen Gent

Ditmaal ga ik het hebben over de Corydoras trilineatus . Dit is een b odembewonende meervallensoort die, zoals zijn soortgenoten, als een schooltje bij elkaar zwemt in het aquarium.
De natuurlijke omgeving van deze heel mooie Corydoras

-soort zijn de rivieren
van  Peru  zoals  de  rio  Morona,  rio  Ucayali  en  de  rio  Ampiyacu.  Ook  in
Ecuador wordt hij teruggevonden, meer b epaald in de rio Napo en de rio C apanuari.
Ze leven samen in scholen van zo'n tiental en, hoe eigenaardig dit ook mag
klinken, verschillende groepen gaan zich niet vermengen. Toch oogt het heel
wat mooier als we een b epaalde Corydoras -soort van éénzelfde groep in het
aquarium houden, maar met minimum 10 exemplaren in een groep. Dit uiteraard in verhouding tot de grootte van het aquarium.
Tijdens het droge seizoen leven ze in de natuur in zuurstofarm water. D oor de
geringe hoeveelheid aan zuurstofin het water zijn deze vissen uitgerust met
een aangepast ademhalingsorgaan dat hen in staat stelt om voldoende zuurstofop te nemen aan het wateroppervlak. Door regelmatig in een ijltempo
——— 4 ———
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van de b odem naar het wateroppervlak te schieten nemen zij een hoeveelheid
zuurstofop uit de lucht via hun zwemblaas, darm en spijsverteringsstelsel en
keren dan terug naar de b odem. Let op! Dit gedrag duidt niet op een ziekteverschijnsel ofeen slechte conditie, dit is hun natuurlijk gedrag en zij doen dit
ook in optimale omstandigheden.
De Corydoras trilineatus kan 5 à 7 j aar oud worden.
In verhouding met zijn soortgenoten is het een robuuste kerel. Zijn uiterlijk is
gekarakteriseerd  door  zijn  schubloos  lichaamsoppervlak  dat  bestaat  uit  2
rijen rechthoekige b eenplaten die min ofmeer gekarteld zijn en elkaar gedeeltelijk overlappen. D eze platen vormen als het ware een borstharnas.
Doordat  ze  bodembewoners  zijn,  is  hun  lichaam  hieraan  aangepast.  Hun
buikzijde is afgeplat terwijl hun rug meer is afgerond en hoger is opgebouwd.
Hoewel het eerder kleine vissen zijn is hun kop vrij groot ten opzichte van de
lengte van hun lichaam. D e Corydoras trilineatus wordt 5 à 7 cm groot.
Wat ook opvalt, is de grootte van hun ogen. Hun pupil is geel omrand. D eze
ogen  hebben  de  eigenschap  dat  ze  in  verschillende  richtingen  kunnen
draaien. Het is een beetje te vergelijken met die van de kameleon ( een beetje
overdreven). D eze eigenschap gebruiken ze om de omgeving afte speuren en
om te zien ofer gevaar dreigt. Hun ogen zijn groot, maar hun muil is klein.
Rond hun mond hebben zij 3 paar baarddraden waarvan er twee vrij lang zijn
en naar beneden zijn gericht. Deze gebruiken ze om voedsel te zoeken dat
zich in de bodem b evindt.
Hun vinnen zijn transparant en bedekt met donkere vlekken. De rugvin is
voor de helft zwart gekleurd. Zoals dit bij veel vissoorten het geval is, zijn de
vinnen bij het mannetje veel groter  en hebben ze  een  spitse vorm. Bij  de
vrouwtjes zijn deze kleiner en meer afgerond.
De vinnen van de vrouwtjes zijn doorgaans minder zwart en de vlek op de
rugvin is ook heel wat kleiner dan bij het mannetje.
De  rug-  en  borstvinnen voelen  wat  benig  aan  en  kunnen  recht  opgericht
worden als de vissen belaagd worden door predatoren. Bij het uitvangen met
een vangnet van deze corydoras moeten we heel voorzichtig tewerk gaan. Ze
kunnen via deze “benige” vinstralen vast komen te zitten in de mazen van het
net en zo beschadigd worden. Om dit te vermijden houden we het vangnet in
hetwater en wachten aftot de vissen zichzelfhebben b evrijd. Waar ook aandacht moet aan besteed worden is het transporteren van de vis van de hande——— 5 ———
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laar naar het aquarium. Vraag aan de handelaar om de vissen in een dubbele
plastiekzak te steken. D e kans is vrij groot dat met één enkele zak de stekelige
vinnen er dwars doorheen steken en de zak leegloopt.
Hoe eigenaardig het ook moge klinken, vraag aan de verkoper om niet te veel
zuurstofin de zak te pompen. Voor Corydoras

-soorten is dit zeker niet nodig.
Door hun speciaal ademhalingssysteem kan het teveel aan zuurstofnefaste
gevolgen hebben.
Ze brengen  een groot  deel van hun leven  door met  zoeken naar voedsel.
Voortdurend  zijn  ze  met  hun  baarddraden  aan  het  rondscharrelen  in  de
bodem op zoek naar kleine prooien ofvoedsel dat andere vissen niet hebben
opgegeten.

Je moet deze visjes nu ook niet gaan beschouwen als de “ stofzuigers” van uw
aquarium.  Het  liefst  houden  ze van  een vers  hapje. Naast  het  “courante”
voedselaanbod is het aan te bevelen speciale voedseltabletten te voorzien die
vlug naar de b odem zakken. Zo bied j e deze bodembewonende vissen de mogelijkheid ook aan hun trekken te komen, zonder dat andere vissoorten aan
het wateroppervlak met het overgrote deel van het voedsel gaan lopen.
Naast  deze voedseltabletten is  de  Corydoras trilineatus  ook verlekkerd  op
rode muggenlarven, artemia en watervlooien op voorwaarde dat ze niet te
groot zijn. Bij voorkeur geven we dit voedsel in de vooravond. Het zijn immers
nachtactieve dieren.
Ondanks onze voorzorgen gaan we niet kunnen vermijden dat andere vissoorten het voedsel wegkapen. Pas het voedselschema zodanig aan dat elke vissoort aan zijn trekken komt. Corydoras -soorten kunnen sterven van de honger
als ze worden ondergebracht in een aquarium met grote, snelle zwemmers.
——— 6 ———
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Corydoras gaan door hun bescheiden zwemgedrag geen goud halen op de
Olympische Spelen.
Afwisselend voeren is de b oodschap. Wat de één niet lust, is goed voor de ander. Hoewel ze ook een groen blaadje lusten, zoals een stukje komkommer of
een blad sla, laten zij uw plantenbestand met rust. In de handel is allerlei
droog-groenvoer voorhanden om aan hun behoeften te voldoen. 
Gezien ze als het ware met hun kop in de b odemgrond duiken op zoek naar
voedsel, zijn we verplicht  om zand te gebruiken  als bodembedekking.  Gebruiken we bijvoorbeeld kiezel, dan is het niet denkbeeldig dat hun baarddraden beschadigd worden ofin het slechtste geval afbreken. Dit kan zelfs de
dood van de visjes veroorzaken. 
Ik schreefdat het geen olympische zwemmers zijn maar toch kunnen ze zich
als een raket verplaatsen om hetzij zuurstofte gaan opnemen aan het wateroppervlak, hetzij om zich te verschuilen achter een steen ofkienhoutwortel.
Baarddraden zijn niet enkel hun sonar, ze dienen ook om hun soortgenoten te
herkennen. Als j e van plan b ent deze vissen aan te kopen kijk dan zeker ofde
baarddraden nog volledig intact zijn, want zonder deze b aarddraden zijn deze
visjes als het ware stuurloos.
De Corydoras trilineatus gedijt het b est in een mengeling van leiding- en regenwater. Met een pH kleiner dan  7 en een geringe hardheid voelen deze
vissen zich in hun nopjes. Het zijn heel vreedzame en rustige vissen die zich
het liefst ophouden in de nabijheid van kienhoutwortels ofandere substraten.
Op een b epaald ogenblik rusten ze in groep op een plaats in het aquarium om
dan, zonder aanwijsbare reden, plots gezamenlijk weg te schieten naar andere
oorden. Zij nemen geen territorium in, maar toch hebben zij de neiging om
steeds naar dezelfde plaats terug te keren. Hoe meer exemplaren wij houden
van deze Corydoras

-soort, hoe meer wij hun natuurlijk gedrag kunnen b ewonderen.
Om het aquarium in te richten zorgen wij voor een niet te dichte b eplanting,
maar wel voor een ruim vrij zandoppervlak. Een voedingsbodem is uit den
boze. Gezien Corydoras voortdurend de b odem omwoelen is het niet denkbeeldig dat ook delen van de voedingsbodem naar boven komen, wat zeker
niet ten goede komt aan de waterhuishouding. 
——— 7 ———
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Ze laten planten met rust maar door hun woelgedrag kan het voorkomen dat
planten  ontworteld  worden  en  gaan  drijven  in  het  aquarium.  Kies  voor
planten met een stevig wortelgestel.
Een aquarium met een nuttige inhoud van 2 00 liter kunnen we bevolken met
een 15-tal van deze C orydoras en daarbij ook nog wat dwergcichliden, karperzalmpjes en tetra-soorten.
Waar ook rekening mee moet gehouden worden is dat deze vissen gevoelig
zijn aan nitraten en fosfaten. Zorg dus voor een regelmatige waterverversing
en een goede filtering.
Wanneer aan deze omstandigheden is voldaan, zal je
 veel p lezier beleven aan
deze visjes!

Tri meresurus kui buri Fa mi l i e: Vi peri dae, on derfa mi l i e: Cr otal i nae

Su mont ha, Su ntr ar ac h u n, Pa u wel s, Pa wa ngkha na nt, Ch o mnga m, I a mwi ri yakul &
Cha n h o me, 2021 . Te vi n den i n h et kust massi ef va n Kh a o Sa m Roi Yot, Kui Buri - di stri ct, pr ovi nci e Pr ac h u a p Khi ri Kha n, i n h et n oor den va n h et sc hi er ei l a n d Thai l a n d.

——— 8 ———
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Tekst: Robert Verhaeren, bewerking R. Hoofs
Minor, Maastricht
Vele in zeewateraquaria gehouden
soorten  koralen  bevatten
zoöxanthellen,  dit  zijn  onderhuidse  symbiotische  algjes  welke
onder invloed van licht suikers afgeven aan het koraal. In tegenstelling  tot  wat  lang  werd  aangenomen  dat  licht  de  enige  benodigde  bron  van  voedsel  voor
koralen was, is  er in recente  onderzoeken aangetoond dat tal van
koralen  niet  voor  langere  tijd  in
leven  kunnen  worden  gehouden
op licht alleen.
Op zich is dit natuurlijk niet vreemd als men bedenkt dat bijna alle koralen
poliepen hebben met daarop een kroon van tentakels. D eze tentakels kunnen
stoffen uit het water filteren en soms ook deeltjes uit het water ‘grijpen'. In de
natuur is het meestal zo dat alle delen van een organisme een functie vervullen en het lijkt niet logisch dat koralen uitsluitend p oliepen hebben omdat
wij deze mooi vinden.
De meeste p oliepen zijn dermate klein dat ze uitsluitend de allerkleinste deeltjes  uit  het  water  kunnen  halen.  Deze  deeltjes  vallen  dan  ook  onder  de
noemer ‘plankton'.
Niet alleen koralen maar ook larven van vis, garnalen en andere zeedieren
zijn in hun eerste levensfase afhankelijk van plankton. De larven en j ongen
van zeedieren zijn vaak zo klein dat alleen de allerkleinste deeltjes gegeten
kunnen worden. Overigens vallen deze j ongen en larven vaak zelfook in de
——— 9 ———
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categorie ‘plankton', met het verschil dat ze dit stadium ontgroeien ( als ze het
geluk hebben niet voortijdig opgegeten te worden).
Uit recent onderzoek is gebleken dat sommige vissen zelfs niet tot voortplanting
overgaan indien ze niet het juiste soort plankton bespeuren voor de larven.
Planktonvervangers

In de handel zijn vele soorten planktonvervangers beschikbaar die succes verzekeren. Met sommige van
die  producten  zijn  redelijke  resultaten  behaald  en
met anderen weer niet. Feit blijft dat het dode materie is en als zodanig door veel dieren ook zo wordt
herkend met als gevolg dat het niet als voer geaccepteerd wordt.
Een aantal dieren zal het ‘per ongeluk' zo nu en dan
eens accepteren maar het overgrote deel van deze toevoegingen zal ongebruikt via de eiwitafschuimer verdwijnen,  in  het gunstigste geval tenminste. Vaak belasten dit soort producten het systeem enorm, iets wat meestal op de verpakking van de producten vermeld staat.
Het doelgericht voeren met deze producten is vaak ook erg moeilijk, tenslotte
is er in de meeste aquaria een aanzienlijke stroming welke het product binnen
enkele seconden door de hele b ak verspreid. Indien de pompen worden uitgezet zullen vele dieren snel hun p oliepen oftentakels intrekken zodat ook op
deze wijze het ‘voer' niet op de plaatsen komt waarvoor het bedoeld is.
Wat dan wel?

De oplossing is even simpel als gecompliceerd: levend plankton. Simpel is het
om reden dat levend plankton direct ofindirect ten goede komt aan tal van
aquariumbewoners. Het is levend voer dat ook in de natuurlijke omgeving
wordt aangeboden.
Zolang het plankton leeft belast het, het water niet ofnauwelijks. Sterker nog,
het kan zelfs meehelpen aan een stabielere omgeving. Fytoplankton ( de eencellige  algjes) nemen immers nitraten  op, welke we in  onze  aquaria graag
kwijt willen. Op hun b eurt wordt dit fytoplankton weer gegeten door bijvoor——— 10 ———

Jaargang 36/06 

Aquatropica

Zeewater

beeld  radardiertjes  (Brachionus plicatilis ).  Deze  radardiertjes  eten  tot  wel
100.000 algjes per dag! Tenslotte zijn het deze radardiertjes welke klein genoeg zijn om door koralen, larven en j ongbroed ‘gegeten' te kunnen worden.
Gecompliceerd is het omdat de tegenwoordig zeer efficiënte eiwitafschuimers
spreekwoordelijk roet in het eten gooien.
Deze apparaten verwijderen het opgevangen vuil meteen en voorgoed uit het
systeem. Ze maken immers geen onderscheid tussen ‘vuil' en plankton. Hierdoor is het nagenoeg onmogelijk een planktoncultuur binnen het zeewateraquarium in stand te houden.
Hoe dan wel?

Door buiten het aquarium culturen op te zetten en ze in stand te houden.
Regelmatig porties van die culturen toevoegen aan het aquariumwater. Om
culturen op te zetten heeft men iets nodig om deze culturen in te houden.
Dit kan op betrekkelijk eenvoudige wijze door middel van flessen ofj ampotjes, doch deze eenvoudige methodes geven relatiefweinig rendement.
Omdat  zeeaquaria  zelden  minder  dan  zo'n  250  liter  bevatten  is  een  ‘kopje'
plankton wat op bovengenoemde methode dagelijks verkregen word eigenlijk niet
genoeg om de vaak sterk bezette bakken te voorzien van voldoende plankton.
In speciaalzaken worden verschillende systemen aangeboden welke geschikt
systemen zouden moeten zijn voor het kweken van plankton.
Het kweken van plankton

Zo zijn er bijvoorbeeld acrylaatbuizen met ofzonder verlichting te verkrijgen
en reactors waarin een tussenwand is aangebracht. Nadeel van het eerst genoemde systeem is echter dat deze constructie erg moeilijk te reinigen is, iets
wat essentieel is voor het in stand houden van culturen, daarbij komt ook dat
vooral de modellen met verlichting bijzonder kostbaar zijn. Nadeel van de
laatst genoemde is dat de fyto- en zoöculturen zeer dicht bij elkaar worden gehouden. Een gemorste  of opgespatte  druppel kan  de  culturen gemakkelijk
doen instorten, iets wat ondergetekende aan den lijve heeft ondervonden.
Ook het feit dat het hier gaat om een systeem met een platte bodem speelt parten.
Na verloop van tij d raakt de bodem vervuild met sediment. Dit komt de culturen
zeker niet ten goede. Ook dit systeem is niet gemakkelijk schoon te houden.
——— 1 1 ———
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Bij de systemen met conische acrylaatbuizen loopt de onderzijde toe in een
punt. Dit is tevens de plaatst waar lucht in gedreven wordt door een luchtpomp, Hierdoor zet zich in dit systeem geen sediment afop de bodem maar
wordt alles zwevend gehouden in het water.
Tijdens het aftappen van de cultuur voor gebruik in het aquarium zal tegelijkertijd  een  deel van het vuil verwijderd worden wat  de  cultuur ten goede
komt.
Koraalenzo heeft een aantal j aren geleden een nieuw systeem ontwikkeld dat
4 b elangrijke eigenschappen verenigd.
 Het  is  zeer  gemakkelijk  schoon  te  houden  door  het  gebruik  van  zogenaamde plastic ‘cilinderzakken‘.
De fyto- en zooplanktonculturen worden gescheiden gehouden.
De opbrengsten zijn zeer hoog.
De kosten zijn zeer laag. B ovendien kan dit systeem gemakkelijk worden
uitgebreid.
Alle  culturen  dienen te worden belucht met  een grove bellenbaan  om het
water in b eweging te houden en zo te voorzien van zuurstof/CO 2.

B
B
B
B

Het opzetten en in stand houden van culturen

Nadat de keuze is gemaakt met welk systeem zal worden gewerkt
kan de cultuur aangemaakt worden. Hiervoor moet voldoende
vers zeewater worden aangemaakt. Het b est b etrouwbaar is om
osmosewater met  synthetisch zeezout te gebruiken vermits dit
niet vervuild kan zijn met andere microalgen ofplanktonsoorten.
Het zeewater wordt aangemaakt met een soortelijk gewicht tussen
de 1,017 en 1,020 en de cultuurmedia word hiermee gevuld.
Doordat  het  fytoplankton  in  grote  hoeveelheden  door  het  zoöplankton  wordt  gegeten  is  het  verstandig  twee  keer  zoveel  fytoplankton te kweken om zeker voldoende zoöplankton te verkrijgen.
Aq ua Medi c pl a nkt onr eact or

Bij het laatste en b este systeem (systeem Koraalenzo) worden twee cilinderzakken met een inhoud van maximum 12 liter geënt met fytoplankton en één
met zoöplankton. Het zoöplankton word geleverd in  een literfles  en  deze
wordt in zijn geheel in de eerste cilinderzak gegoten. Om het zoöplankton de
——— 12 ———
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eerste dagen van voeding te voorzien wordt uit de meegeleverde tweeliterfles
fytoplankton een halve liter bij het zoöplankton gegoten.
De resterende anderhalve liter word verdeeld over de twee resterende cilinderzakken. D e eerste zak wordt geënt met 1 liter fytoplankton terwijl de tweede
het moet doen met de resterende halve liter. Het resultaat is dat de eerste cilinderzak fytoplankton eerder ‘oogstrijp' is dan de tweede.
De b eide fytoplanktonculturen dienen volop belicht te worden met minimaal
12 uur zon-  ofkunstlicht. Hoe meer licht,  des te hoger  de  opbrengst. De
ideale temperatuur is rond de 22 graden, maar zolang de temperatuur tussen
de 15 en 30 graden blijft is de opbrengst nog ‘goed' te noemen.
Twee tot vier dagen na het opstarten van de culturen, afhankelijk van de b elichtingssterkte en omgevingstemperatuur, zal de zak met zoöplankton weer
helder worden, het zoöplankton heeft zich vermenigvuldigd en heeft de algjes
opgegeten. D e b eide zakken met fytoplankton zullen daarentegen steeds donkerder worden wat aangeeft dat de ‘algjes-dichtheid' aan het toenemen is.
Als de cultuur met zoöplankton helder is kan men het plankton met het blote
oog in grote hoeveelheden waarnemen, maar met een goed vergrootglas is dit
wel b eter te zien. Vooral in stilstaand water kan men zien dat de radardiertjes
onafhankelijk van elkaar bewegen. D at de zoöplankton cultuur helder wordt,
geeft aan dat de radardiertjes gevoerd moeten worden met het fytoplankton
uit de andere culturen. Om dit te doen tapt men eerst een liter fytoplankton af
en vult men aan met schoon en vers zeewater.
Het is overigens goed mogelijk om een voorraad zeewater aan te maken in
een goed afgesloten emmer. Hang er een bruissteentje in aangesloten op een
luchtpompje. Men hoeft dan niet telkens een liter vers zeewater aan te maken
om de cultuur opnieuw aan te vullen maar kan men bijvoorbeeld met een 20
liter emmer tot 20 dagen ‘vooruit'. Het verdient aanbeveling voor zowel zoöplankton, fytoplankton en vers zeewater een litermaat offles afzonderlijk te
gebruiken en te merken om b esmetting van de culturen te voorkomen.

Nadat het verse zeewater is aangevuld is het tijd om het zoöplankton afte tappen, dit kan dan gebruikt worden in het aquarium. De liter afgetapte zoöplankton moet nu worden aangevuld met de gereedstaande liter fytoplankton
welke als voer dient voor de rest van de zoöplanktoncultuur. D e volgorde van
werken is zeer belangrijk om te voorkomen dat men per ongeluk en ongewild
de fytoculturen zou b esmetten met zoöplankton.
——— 13 ———
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Fytoplankton voeden

Zoals  het  zoöplankton  wordt  gevoed  met  fytoplankton,  moet  het  fytoplankton zelfook gevoed worden. Fytoplankton gebruikt licht om voedingsstoffen om te zetten in organische stoffen. De hiervoor gebruikte voedingsstoffen zijn vooral nitraten en fosfaten, maar ook sporenelementen en vitaminen zijn noodzakelijk. Vaak word hiervoor plantenvoeding gebruikt. Zo
heeft men uitgebalanceerde fytoplanktonvoeding ontwikkeld welke rijk is aan
de benodigde stoffen en arm is aan stoffen welke onbruikbaar zijn voor het fytoplankton. Eén van deze ongewenste stoffen is bv. kalium, wat een hoofdbestandsdeel is in nagenoeg elke ‘gewone' plantenvoeding.
Hygiëne

Het is van groot b elang dat men zeer hygiënisch te werk gaat bij het kweken
van plankton. Mochten er onverhoopt toch enkele radardiertjes in de culturen met zoöplankton terecht zijn komen dan zullen deze zich binnen enkele
dagen  zo  explosief vermenigvuldigen  dat  er  binnen  een  week  geen  fytoplankton meer over is. Het gevolg hiervan is dat radardiertjes geen voedsel
meer kunnen vinden en afsterven. Een radardiertje eet zoals eerder gezegd tot
wel 100.000 algjes p er dag. Maar gelukkig b evat een rijpe donkergroene fytoplanktoncultuur zeker 100.000.000.000 algjes p er liter.
Mocht j e het idee (ofb ewijs) hebben dat er per ongeluk zoöplankton in het
fytoplankton  is  terecht  gekomen,  gooi  dan  direct  de  cultuur  over  in  een
schone emmer en monteer (in geval van gebruik van het koraalenzosysteem)
een nieuwe lege (lengte) zak. Vul deze tot 2 /3 met schoon zeewater en ent de
zak met p akweg 2 liter door de planktonzeefgezeefde fytoplankton.
De overgebleven cultuur kan j e dan tot 4 dagen (96 uur) bewaren voor gebruik in het aquarium. 
Mocht om wat voor reden dan ook een van de culturen vervuild raken met
andere algen ofaanslag ( oorzaak meestal vieze handen ofvervuild materiaal)
dan kan j e dezelfde procedure volgen als hierboven omschreven. Hier wordt
het voordeel van het gebruik van wegwerpzakken in plaats van moeilijk te reinigen  buizen  ook  meteen  duidelijk.  Een wegwerpzak  ‘van  de  rol'  is  altijd
100% schoon.
——— 14 ———
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Om een emmer oflitermaat goed schoon te krijgen kunt u deze enkele seconden  in  de  magnetron  (microgolfoven)  te  zetten.  Schoon  maken  met
chloor en dit zeer goed naspoelen ofweken in zeewater met de dubbele dichtheid (dus ongeveer 70 gr zout per liter water toevoegen). Dit water is dan
eventueel later te hergebruiken door er voldoende osmosewater bij te voegen
zodat het weer op normale sterkte komt.
Bij het overgieten van de cultuur naar de litermaat ( offles) kunt u het b est b eginnen met het overgieten van een liter fytoplankton. D eze laat j e even staan
en vul vervolgens schoon zeewater aan in de door u afgetapte zak. Tot nu toe
ben j e nog niet met uw handen ofmateriaal in
aanraking geweest met het zoöplankton en er is dus nog geen gevaar op b esmetting van een fytoplanktoncultuur met radardiertjes.
Doseerapparaten

Alles is natuurlijk ook te automatiseren door gebruik te maken van drie doseerpompen. Dit heeft
als voordeel dat er geen handen, slangen, bekers oflitermaten aan te pas komen waardoor  de  kans  op  ‘besmetting'  van  de  culturen aanzienlijk afneemt. Het 3-kanaals doseerapparaat  van  Gro-Tech  is  hiervoor
bijzonder geschikt, met name omdat de kanalen
5 minuten na elkaar doseren en niet tegelijk.
Kanaal 1 voor het zoöplankton naar het aquarium, Vijfminuten later kanaal
2 voor  het  fytoplankton  naar  het  zoöplankton  en weer vijf minuten  later
kanaal 3 voor het schone water naar het fytoplankton.
Dit apparaat is trouwens uit te breiden tot een 1 1-kanaals doseerapparaat op
een en dezelfde aansturing. 
Om te voorkomen dat zoöplankton afsterft in de slangen ofin het
doseerapparaat  moet  het  apparaat  wel  op  eenmalige  dosering  per  dag  te
worden ingesteld en niet verdeeld over meerdere doseringen p er dag.
Het toevoegen van voedingsstoffen geschiedt in dermate kleine hoeveelheden
dat wij adviseren dit handmatig te (blijven) doen. (bv. met een injectiespuit).

——— 15 ———
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Tot slot

Het kweken van plankton is niet zo moeilijk, wanneer men de moeite neemt
een aantal handelingen dagelijks te verrichten hebben uw koralen dagelijks
plankton ter beschikking. Dit is in tegenstelling tot de ‘planktonvervangers' die
op de markt zijn, geen vervuiler voor de bak maar een waardevolle toevoeging.

Litori a mira Ol i ver, Ri tt meyer, Tor kkol a, Da hl , Don n el l a n & Ri c har ds 2021
Fa mi l i e: Pel odr ya di dae, on derfa mi l i e: Pel odrya di nae
E ngel se popul ai r e naa m: Ch oc ol ate tr ee fr og
Laagl a n d moer as b ossen va n Ni eu w- Gui n ea.
Vol gens A mp hi bi a n s peci es of t h e Worl d i s de j ui ste naa m Ranoi dea mira ( Ol i ver,
Ri tt meyer, Tor kkol a, Da hl , Don n el l a n & Ri c har ds 2021 ).
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Auteur onbekend, De Natuur in Huis
Rotala wallichii  is  afkomstig uit  Zuidoost-Azië.  Deze

plant werd in het b egin van de zeventiger j aren voor het
eerst ingevoerd.
Rotala wallichii heeft een fijngegroefde stengel met een
doorsnede van  1,5 à 2,5 mm. De blaadjes van ± 20 mm
staan in een krans om de stengel. Zoals bij alle stengelplanten is licht van invloed op de lengte van de internodiën.
Als deze 4 à 5 mm bedraagt, dan is er sprake van een goede belichting en zullen de blaadjes roodbruin van kleur zijn.
In het natuurlijke biotoop zal de plant bij een lage waterstand de oppervlakte bereiken en overgaan in de landvorm. D e internodiën
worden dan langer en de blaadjes worden korter, breder en meer afgerond.
De plant heeft  duidelijk  een voorkeur voor zacht  en zuur water. Een pHwaarde van 6 ,8 à 7 en een carbonaathardheid tussen 4 en 8 graden DH moet
worden nagestreefd. Diegenen onder u, die CO 2 toevoegen, hoeven wat de
groei van deze plant b etreft geen problemen te hebben. D e plant verlangt een
krachtige belichting, waarbij beter kan worden vermeden dat er guirlandes
worden gevormd die het licht wegnemen van de onderste stengeldelen. Verder
is het aan te raden de planten niet te dicht bij elkaar te plaatsen. 
Gemakkelijk houdbaar is deze soort allerminst. Wil de attractieve kleur van
de bladeren b ehouden blijven, dan zal men voor een sterke b elichting, kristalhelder  water  (zweefvuil  nestelt  zich  namelijk  gemakkelijk  tussen  de  bladkransen en is funest voor de plant) moet zorgen. Ook moet er voor een voldoende aanbod van CO 2 en ijzer worden gezorgd. 

Rotala wallichii is door zijn fijne bladstructuur een goede zuurstofproducent.

Zweefvuil kan ze minder goed verdragen. Ze is daardoor uitermate geschikt
voor een aquarium dat b evolkt wordt door de wat kleinere vissoorten, zoals
bijvoorbeeld karperzalmen. Het toppen kan op dezelfde wijze geschieden als
bij andere stengelplanten. 
——— 17 ———
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Een groep Rotala

wallichii is
ideaal voor  aquaria  met  een
niet te hoge waterstand.

Opgepast, in lage aquaria kan
de  intensiteit  van  het  licht
gauw te hoog zijn, waardoor
de  plant  gemakkelijk  door
algen  wordt  belaagd  als  het
milieu niet optimaal is. In dat
geval loert het gevaar van verstikking  door  blauwe-  en
slijmalgen. Door chemicaliën
voor het b estrijden van algen ofvisziekten gaat de fragiele plant ten gronde.

Li nks: Curcu ma phrayawan Boon ma & Saens ouk 2021

Zi n gi ber aceae ( ge mberfa mi l i e)
Vi n d pl aats: Di stri ct Ba n Nat, pr ovi nci e Nakh on Nayok,
Thai l a n d.
Deze pl a nt wor dt al meer da n 40 j aar gec ul ti veer d d oor de
pl aatsel i j ke bevol ki ng. Naast h et gebr ui k al s si er pl a nt wor dt
deze pl a nt ook gebr ui kt i n de tr a di ti on el e gen eesku n de.
F ot o: Tha wat p h ong Boon ma
Curcu ma rangsi mae Boon ma & Saens ouk 2021
Ha bi tat: pr ovi nci es Nakh on Nayok, Sar a b uri v, Pr ac hi n Buri ,
Chac h oengsa o
en
Nakh on
Ratc hasi ma,
Thai l a n d. De bl oei wi j ze
en bl oe men wor den gec onserveer d i n sa n del h out ol i e. Men gel ooft
dat di t aa ntr ekkel i j kh ei d, c hari s ma, p opul ari tei t en r ep utati e
br engt. F ot o:
Tha wat p h ong Boon ma
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Guido L urquin
Bron: The Pond Library
Krabbenscheer is een zeer mooie,
wat  exotisch  uitziende  inheemse
waterplant. Hij wordt wel eens vergeleken  met  een  ananasplant
omdat hij  er wel wat  op  lijkt  en
eveneens stekels draagt op de bladeren. Krabbenscheer is in de natuur biologisch belangrijk. 
De  plant  herbergt  zo'n  200
soorten kleine, nog net met het
oog  waarneembare  diertjes.  De
stekende  bladeren  geven  bescherming,  inwoning,  gelegenheid  tot  paring,
plaats voor eiafzetting enz. aan dit leger van kleine wezentjes.
Krabbenscheer is  een  overblijvende waterplant met grote kroonachtige rozetten van stugge, ribbelige bladeren met dicht nervenpatroon. De bladeren
kunnen tot 40 cm lang worden en 4 cm breed en zijn stekelig gezaagd. De
plant is tweehuizig. Zowel de vrouwelijke als de mannelijke bloemen hebben 3
witte kroonblaadjes van 2 ,5 cm lang. Mannelijke bloemen staan op een steeltje, vrouwelijke zijn zittend. B estuiving gebeurt door insecten.
In de vijver

De plant is zeker een mooie aanwinst voor onze vijver. D e rozetten liggen als
sterren in het water en wie over onderwaterverlichting b eschikt zal er ook ‘s
avonds veel genoegen aan beleven.
Krabbenscheer wordt vaak verkeerdelijk als een doorsnee drijfplant behandeld waardoor vooral j onge planten dikwijls teloor gaan. Ze zinken en raken
nooit meer boven. Leg kleine planten ergens langs de kant tussen oeverbegroeiing. Grotere planten liggen in de vijver b est b oven 4 0 à 6 0 cm diep water.
——— 19 ———
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Krabbenscheer  verkiest  eerder
zuur maar toch voldoende voedselrijk water. Als de plant bloeit
(in  mei, juni  ofjuli)  komen  de
bladrozetten  meer  dan  half
boven water drijven, maar in de
herfst zinkt de plant opnieuw om
te overwinteren.
Tussen de rozetten maken algen
weinig kans want krabbenscheer
scheidt algenwerende stoffen af.
Krabbenscheer  plant  zich  ongeslachtelijk  voort  door  nieuwe  planten  te
vormen aan het eind van uitlopers. Men laat de j onge plantjes best aan de ouderplant tot ze groot genoeg zijn (minstens 10- 15 cm, liever 20 cm).
Leuk om weten

De geslachtsnaam komt van het Grieks voor soldaat, vermoedelijk vanwege
de zwaardvormige bladeren. De plant zou alle wonden genezen die door ijzeren wapens waren gemaakt. D e wetenschappelijke soortnaam werd gegeven
omwille van de gelijkenis met aloë. D e Nederlandse naam is ontstaan doordat
de  schutbladeren  aan  de  bloemstelen
lijken op de schaar van een krab. De in ons
taalgebied  eveneens  gebruikte  naam  wateraloë laat zich makkelijk verklaren.
Krabbenscheer migreert in het najaar naar
beneden toe. Dit komt omdat de fotosynthese (de productie van zuurstof) zo laag
wordt dat de luchtholtes in de plant langzaam vol water lopen. D e plant wordt hierdoor zwaarder en zakt naar onder de waterlijn. In de lente, wanneer er weer meer
licht is, verhoogt de fotosynthetische activiteit.  De  krabbenscheerplant  slaat  zuurstof op  in  de  holtes  en  wordt  langzaam
——— 20 ———
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maar zeker opnieuw een drijvende plant. Het vermogen van de plant om te
zinken en te stijgen heeft b ovendien nog te maken met de hoeveelheid calciumcarbonaat op de bladranden en de bladnerven. O ok de wortels spelen een
zekere rol in het tijdens de bloei naar b oven duwen en recht houden.
Krabbenscheer speelt een b elangrijke rol in verlandingsprocessen. Een goed
ontwikkeld krabbenscheerveld lijkt zo gesloten dat j e erop zou kunnen lopen.
Bij de eerste stap wordt meteen duidelijk dat dit niet het geval is. Wat vastgesteld werd bij drijvende krabbenscheervegetaties, is dat het water eronder een
vrij laag gehalte aan zuurstofbevat in de zomer. In de lente stijgt het zuurstofgehalte door fotosynthese onder water, maar eens de planten drijven verandert de situatie. Krabbenscheer ademt dan onder water maar geeft de uit de
fotosynthese voorkomende zuurstofafaan de lucht. Dit is een strategie van
deze plant. Krabbenscheer heeft namelijk veel fosfor nodig. Het probleem
met fosfor is dat deze onder zuurstofrijke omstandigheden sterk gebonden is
en  dus  niet  beschikbaar  voor  de  plant.  Een  krabbenscheerveld  creëert
daarom zelfzuurstofarm water zodat de fosfor b eschikbaar komt. Het gevolg
van zo'n zuurstofarme waterlaag is dat de omzetting van organische stoffen in
minerale meststoffen niet meer volledig plaatsgrijpt, en dat er een ophoping
van ammonium kan plaatsvinden, ammonium dat voor een aantal waterplantensoorten giftig is. Krabbenscheer krijgt hierdoor een soort monopolie. Opgelet dus: zorg dat de planten niet heel j e waterpartij inpalmen want dan gaat
er zuurstofgebrek heersen.
De bedreigde vogel zwarte stern (Chlidonias n iger ) heeft krabbenscheer nodig. D eze vogel b ouwt zijn nest een eindje uit de oever op deze plant. Zo ligt
het  buiten  bet  bereik  van  landroofdieren  zoals  bunzings.  De
stekels van krabbenscheer geven
extra bescherming aan bet nest.
Als het water stijgt, gaat het nest
gewoon  mee  omhoog.  Als  een
van de oorzaken van de achteruitgang van deze kwetsbare vogel
wordt de achteruitgang van krabbenscheer genoemd.
——— 21 ———
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Krabbenscheer  is  erg  achteruitgegaan  in  de  natuur  door  overmaat  van
sulfaten in het water. Deze sulfaten geven in zuurstofarme condities giftige
vrije sulfiden. Ter vervanging van krabbenscheer legt men in sommige natuurgebieden tijdens  de broedtijd  kunstnesten in het water  als reddingsmiddel
voor de zwarte stern.
In de Verenigde  Staten is de verkoop en transport van krabbenscheer aan
banden gelegd om een te sterke verspreiding tegen te gaan.
NVDR Aquatr opi ca

Ni et al l een de z warte st er n i s afha nkel i j k
va n de kr a bbensc h eer. Ook de gr oen e
gl azen maker ( Aeshna viri dis) i s afha nkel i j k
va n de kr a b bensc h eer. Voor z over i k h et
weet ko mt de gr oen e gl azen maker ni et
voor i n Bel gi ë, maar i n Nederl a n d i s hi j i nh ee ms, maar zel dzaa m. I n Nederl a n d i s
deze ec ht e l i bel geb on den aa n de l ageveengebi eden met een kr a b bensc h eer vegetati e.
De s oort i s i n E ur opees ver ba n d besc h er md d oor de Ha bi tatri c htl i j n ( bi jl age I V) en
i s i n Nederl a n d nati onaal besc h er md d oor de Fl or a- en fa u na wet.

Eutropis alcal ai Barl ey, Sa ngui l a & Br o wn 2021
Fa mi l i e: Sci nci dae, on derfa mi l i e: Ma buyi nae
I s mo menteel enkel geken d va n h et
Pas ona nca Nat ur al Par k, di c ht bi j Za mboa nga
sta d aa n de z ui d westel i j ke ti p va n h et Za mboa nga sc hi er ei l a n d, Fi l i pi j n en.
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Kenny Mertens, Zilverhaai Beringen
In de h andel zijn er m eerdere soorten (kien)hout die voor h et aquarium bestemd zijn. Echt kienhout u it h et h oogveen, dat zijn h ele o ude, deels verteerde
boomstronken en -wortels. Ze zuren h et water aan, kleuren h et enigszins en
worden bruinrood van kleur.

Kienhout voor het aquarium

De beste keus, maar niet meer overal te koop. Waarom? Deels
omdat veel hoogveen nu beschermd is, deels uit gemakzucht.
Kienhout zinkt namelijk niet gelijk. Het moet worden ‘ingewaterd' voordat het zich heeft verzadigd met water en wel zinkt.
Dat kan gauw een week oftwee, ofzelfs soms een maand
duren, en dat vinden de meeste mensen veel te lang.
Overigens is  dit  ook  de  soort  die je moet hebben
voor  algenetende  meervallen  (zoals Ancistrus -soorten, Panaque  spec.  en veel  andere
L-nummers), die dit hout afraspen. De vezels vormen een belangrijk onderdeel van hun dieet.
Tropisch hardhout

Bijvoorbeeld: Mopanihout (niet geschikt voor gebruik in een garnalenbak),  Driftwood,  Mangrovehout,
noem maar op. Loodzwaar, het
zinkt (bijna) meteen, keihard (te
hard voor meervallen, zie hierboven)  en  anders  grillig  van  vorm.
Kwestie van  smaak welke
soort j e mooier vindt.

——— 23 ———
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Kunststof

Er worden tegenwoordig  allerhande  kunsthars  knutselwerkjes  aangeboden,
van auto's en kastelen tot een model van de Titanic (compleet met gat erin)
tot kristallen schedels, en zo ook boomstronken e .d. Duur, nutteloos in biologische zin en vaak een plek waar water in blijft staan, waar dan allerlei bacteriën een plekje vinden. Niet gebruiken dus.
Alle soorten (ook de neppers) moeten altijd eerst worden uitgekookt! Echt
kienhout en tropisch hardhout, omdat ze nogal veel kleurstoffen afgeven tijdens het koken, maar ook omdat ze wie-weet-waar geweest zijn. Er kan dus
van alles en nog wat op zitten: stof, uitlaatgassen, olie ofvet, bacteriën etc.
Koken dus!
10 minuutjes in een grote soeppot ofzo doet het wel. Geen pan ofpot groot
genoeg? Gebruik een emmer ofzoals sommige van onze clubleden een bad.
Schrob het hout van tevoren met zo heet mogelijk water en een b orstel goed
af, doe in de emmer en overgiet met kokend water. Laten afkoelen, emmer ledigen en nog een keer overgieten met kokend water.
Niet iedereen is het eens over het koken van hout. Het zou de structuur van
de houtvezels kunnen aantasten, waardoor het eerder gaat rotten. Afspoelen
en goed borstelen onder een warme douche ofmet de hogedrukreiniger verwijdert ook het oppervlakkige vuil
Tip: in plaats van  1 groot stuk hout (wat duur is en moeilijk schoon te maken/te koken) gaan toepassen, kan j e op de gewenste plekken wat planten erin
steken, zoals j avavaren en Anubias

-soorten. Die kan j e dan met behulp van
wat zwart touw ofeen vislijn losjes vastbinden. Ze zullen na verloop van tijd
zichzelfm .b.v. hun wortels vasthechten.
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Kees de Jong, Black Molly, Hoorn
Het genus Rivulus

omvatte j arenlang zo'n  150 soorten eierleggende tandkarpers  (killi's)  uit  Amerika.  De  over  het  algemeen  niet  erg  kleurrijke  visjes
maken geen onderdeel uit van het standaardassortiment dat in de aquariumwinkels aanwezig is.
Zoals wel vaker gebeurt met een dergelijk omvangrijk genus is ook het genus
Rivulus gesplitst.
Costa (201 1 ) splitste het genus in een aantal nieuwe genera:
– Anablepsoides

– Cynodonichthys
– Atlantirivulus

– Laimosemion

– Melanorivulus

– Rivulus

Deze splitsing is nog wel onderdeel van discussie, want ze wordt niet door alle
wetenschappers erkend. Ongetwijfeld wordt hierover nog wel het nodige gepubliceerd.
Na de splitsing van het genus b evat Rivulus

nog drie soorten die afkomstig zijn
van het Cuba, het nabijgelegen Isla de Juventud en de Dominicaanse Republiek.
Eén van deze soorten is Rivulus

cylindraceus Poey, 1860 die al sinds 1930 in
het aquarium wordt gehouden. D eze vis heb ik al enkele j aren in mijn bezit en
houd en kweek ik met veel plezier.
Deze  Rivulus  is  geen  spectaculair  gekleurd  visje,  maar  de  fraaie,  gedempte
kleuren die vooral bij het mannetje zichtbaar zijn maken het in mijn  ogen toch
een  aantrekkelijk  visje.  De  mannetjes
hebben mooie pastelkleuren in de aars——— 25 ———
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en staartvin en een oranje borst. De kleuren zijn bij de vrouwtjes vager. De
rugvin staat ver naar achteren geplaatst. Ze zijn verder, net als bij praktisch
alle “Rivulus”-soorten, herkenbaar aan de zwarte wit omrande vlek ( oogvlek)
in de bovenkant van staartbasis.

Het lichaam is cilindervormig, waaraan ze ook hun naam te danken hebben.
De mannetjes worden ongeveer 5 cm groot, de vrouwtjes blijven iets kleiner.
Rivulus cylindraceus is eenvoudig te houden. Ze verdragen een temperatuur
tussen de 20 en 30  ˚ C en stellen geen bijzondere eisen aan het voedsel. Natuurlijk is het wel noodzakelijk om gevarieerd te voeren.
Ik houd ze altijd in een eigen aquarium, maar ze kunnen ook in een gezelschapsaquarium met andere bewoners worden gehouden. Let wel op, want
net als de andere vertegenwoordigers uit deze vissengroep zijn het uitstekende
springers die elk gaatje weten te vinden. Een kier tussen de glasplaat en de
aquariumrand zullen ze gebruiken om het aquarium te verlaten.
Aangezien Rivulus

cylindraceus niet in de detailhandel verkrijgbaar is, b en j e
afhankelijk van een gespecialiseerde kweker om ze te pakken te krijgen. Bij de
KFN (de Nederlandse vereniging voor liefhebbers van killivissen) zijn veel
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soorten b eschikbaar. Ook bij mij kun j e meestal wel wat visjes ofanders eitjes
krijgen. Wil j e er meer hebben, dan zul j e zelfmoeten gaan kweken. D at gaat
eenvoudig met dit visje.
Ik houd een groepje in een aquarium van 4 0x25x25 cm. Op de bodem van dit
bakje leg ik  een mop  (bijeengebonden  zwarte  acrylaatwol).  De mannetjes
zwemmen  regelmatig  boven  de  mop  en  proberen  de  aandacht  van  een
vrouwtje te trekken. Als dit lukt, duikt afen toe een paartje in de wol. D aarna
is het een kwestie van elke dag de mop te controleren. Haal hem uit het water,
schud even goed, zodat j e zeker weet dat er geen vissen meer in zitten en knijp
hem voorzichtig uit. Je ziet de kleine eitjes dan eenvoudig zitten. Het is even
wennen, maar als j e ze eenmaal gezien hebt, herken j e de eitjes snel. R.
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kaar zitten. Je vindt elke dag een wisselend aantal eitjes. Soms enkele dagen
veel en andere dagen maar enkele.
De eieren kun j e daarna op twee manier uit laten komen. Je kunt ze uit de
mop in een b akje met helder water doen en daar uit laten komen. D at duurt
afhankelijk van  de temperatuur  ongeveer twee weken. Als je  zo  een  paar
dagen eitjes verzamelt, heb j e meestal een aardig aantal. Probleem is wel dat
je na een paar dagen moet hiermee moet stoppen. Anders komen de eerste
visjes al uit het ei, terwijl andere eitjes zich nog aan het ontwikkelen zijn.
Door het voer hebben deze een grote kans om te gaan schimmelen.
Een andere manier is om in afsluitbaar plastic bakje wat vochtig turfvezel te
doen en daar dagelijks de eitjes bij te doen. D e eitjes ontwikkelen zich dan wel
maar komen niet uit. D e oogst van ongeveer twee weken kun j e hieraan toevoegen. Als j e gestopt bent met het oogsten van de eitjes laat j e ze nog twee
tot drie weken liggen.
Het kan voorkomen dat een eitje gaat schimmelen en wit wordt. Meestal gaat
het dan om een onbevrucht eitje dat j e weg kunt halen.
Daarna gooi j e de inhoud van het bakje in een klein aquarium. Ik gebruik
daarvoor een bakje van 2 0x15x15cm. Hier giet ik vervolgens koud kraanwater
op en hang er een uitstroomsteentje in voor de nodige waterbeweging. Binnen
een uur kun j e dan de eerste j ongen zien zwemmen. Wacht nog even  1 of2
dagen totdat ze de dooierzak verteerd hebben en gaan zwemmen. D e j ongen
zijn bij het uitkomen direct groot genoeg om micro-aaltjes ofartemia-naupliën te eten. Als j e infusoriën hebt, kun j e daar ook nog wat van voeren. 
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Na een aantal dagen ververs ik afen toe wat water en langzamerhand verwijder ik de aanwezige turfvezel. O ok voeg ik dan enkele slakken toe. Zij eten
de voedselresten  op  en zorgen  er zo voor  dat het bakje  schoon blijft. De
jongen hebben een opvallende zwarte lengtestreep op hun lichaam. 
Door een latje onder de achterkant van het b akje te leggen, zorg ik er voor dat
dit schuin naar voren hangt. Het vuil zakt dan naar de voorkant en kan eenvoudiger worden afgezogen. Later kan ook nog een klein sponsfiltertje in het
aquarium worden geplaatst. 
De eerste week ververs ik weinig water, maar langzamerhand doe ik dit meer.
In vervuilt water groeien de j ongen slechter.
Na enkele weken kunnen de j ongen naar een groter aquarium worden verplaatst om verder op te groeien.
De geslachten zijn na enkele maanden van elkaar te onderscheiden. D e oogvlek in de b ovenkant van de staartbasis is dan bij de vrouwtjes al zichtbaar.
Het duurt bij mij ruim twee j aar voordat ze hun maximale grootte hebben bereikt. Ze kweken als ze nog kleiner zijn.
De  kweek  kan  nog  eenvoudiger.  In  een  aquarium  met  voldoende  schuilplaatsen en fijnbladige planten blijven meestal wel wat j ongen over. Zeker in
een soorteigenaquarium zal een groot aantal j ongen zonder problemen bij de
grote R.
 cylindraceus op kunnen groeien.
Concluderend: Rivulus cylindraceus i s e en i nteressante v is v oor a quarianen d ie
op z oek z ijn n aar iets b ijzonders. H
 et z ijn e envoudige e n d ankbare k ostgangers
die  ook  in  een gezelschapsaquarium  met  rustige  medebewoners gehouden
kunnen worden. Zorg er wel voor dat dit aquarium goed afgedekt is. Het zijn
uitstekende s pringers die elk g aatje weten te vinden.
Li ter atuur
www. killi- data. org
O. HEL KE R 201 5. Ri vul us & Co. Bac hl i nge – al te Beka n nt e mi t n eu en Na men.
DATZ Deze mber: 20- 24.

J.J. H OE DE MAN 1 959. Aq uari u mvi ssen encycl op ædi e. Ui tgeveri j de Bezi ge Bi j.
Amster da m
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Kees de Jong, Black Molly Hoorn
Dat de gup vaak wordt gebruikt voor allerlei wetenschappelijk onderzoek is
algemeen b ekend. D at de soort nu ook in een taalkundige rubriek als treffend
voorbeeld wordt genoemd, is echter nieuw. In het landelijke ochtendblad D e
Pers van 15 september 2008 wordt dit kleurige aquariumvisje genoemd in de
taalrubriek ‘Van D ale geeft antwoord'. Een deel van deze rubriek heb ik hieronder overgenomen.
‘Het eponiem' is niet de b enaming van één ofandere dopingsoort, maar een
‘persoonsnaam die gebruikt wordt om een land, plaats, instituut ofuitvinding
mee te benoemen. Een voorbeeld hiervan is pasteuriseren dat is afgeleid van
de uitvinder van dat procedé, Louis Pasteur.
Onze taal biedt een onvermoede rijkdom aan eponiemen. Laten we klein b eginnen, bij het guppy. Dat is een klein aquariumvisje. Veel mensen schrijven
guppie en denken dat het een verkleinwoord is, zoals cluppie ofpuppie. Zo is
zelfs het woord gup ontstaan. Hiermee wordt taalkundig onrecht gedaan aan
dominee Robert John Lechmere Guppy, die het visje ontdekte in de wateren
van Trinidad. Wilt u dus nooit meer guppie schrijven?”
Daarna gaat het artikel verder over het bintje, maar die aardappelsoort is voor
ons minder interessant. In ieder geval weten we nu  dat we guppy moeten
schrijven. Het taalkundig foute gup is al zo ingeburgerd dat we die naam ook
maar blijven gebruiken. We weten nu in ieder geval dat guppy een eponiem is
en weten waarom dit de correcte schrijfwijze is.
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Proca mbarus adani l var ez, Torr es

& Vi l l al ob os 2021
Fa mi l i e: Ca mbari dae
Ha bi tat: gr otten va n Sóta n o de
La L uc ha, Mexi c o.

Pl atyceps josephi Deepak, Nar aya na n,

Moha patr a, Dutta, Mel vi nsel va n, Kha n,
Ma hl o w & Ti l l ack 2021
Fa mi l i e:
Col u bri dae,
on derfa mi l i e:
Col u bri nae

I s mo ment eel enkel geken d va n de
staat Ta mi l Na d u, I n di ë

Tyl ototriton thai oru m P oyar kov,

Nguyen & Ar khi p ov 2021
Fa mi l i e: Sal a ma n dri dae, on derfami l i e: Pl eur odel i n ae

Mo menteel enkel geken d va n
een beper kt gebi ed i n de ber gb ossen va n h et P u Hoat nat u urr eservaat, pr ovi nci e Ngh e An,
Centr aal - Vi et na m.

Li mnonectes pseudodori ae Yodt h ong,

Ruji r a wa n, St uart & Ao wph ol 2021
Fa mi l i e: Di cr ogl ossi dae, on derfa mi l i e:
Di cr ogl ossi nae
Mo menteel enkel geken d va n 3 l ocati es i n Zui d- Thai l a n d: de ei l a n den Ko
P ha nga n (type l ocati e) en Ko Sa mui
( Gol f va n Thai l a n d) en h et ei l a n d Ko
La nta Yai i n de An da ma nse Zee.
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Vragen staat vrij
Uitnodiging algemene bijeenkomst, vrijdag 25 juni

Geert Vandromme, Aquatropica
Eenmaal per j aar zijn onze leden baas en kunnen ze al hun
vragen afvuren op een p anel van deskundigen die binnen het
bestuur de werkgroepen leiden. Het panel zal proberen alle
problemen  en  vragen  in  verband  met  het  verantwoord
houden van een mooi aquarium, vijver ofterrarium voor
jou op te lossen.
Niet alleen vragen over water, verlichting, verwarming enz. kunnen aan
bod komen, maar ook vragen over het aankopen van planten, vissen of
dieren kunnen besproken worden.
Misschien kan het bestuur niet alles oplossen, maar er zijn misschien
leden aanwezig die wel het een en het andere kunnen bijdragen tot het
oplossen van dat ene probleem waar j e al j aren mee zit en die niet opgelost geraakt.
Iedereen is er van harte welkom, niet-leden zijn zeker ook welkom. D e
moeilijke vragen zou het panel, indien mogelijk, op voorhand willen
bestuderen om een correct antwoord te kunnen geven. Mail daarom
jouw vragen op voorhand door naar redactie@aquatropica.be
Wanneer: vrijdag 25 juni om 20.00 uur
Waar: Zaal ‘Van B oven', Kortrijkstraat 138a, Wevelgem
De ingang van de zaal is gelegen in het steegje tussen huisnummers 136
en 138.
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Jaargang 3 6/06 - juni 2021
Bestuursraad
Voorzitter: Geert Vandromme
Kuurnestraat 1a, 8531 Hulste  | 0 56 71 82 07  | terrarium@aquatropica.be
Penningmeester-ledenadministratie: Filip Willen
Tolbeekstraat 1 1, 8560 Wevelgem  | 056 42 28 76  | filip.willen@gmail.com
Secretariaat, redactie & webmeester: Martin Byttebier
Kleine Brandstraat 12, 8540 D eerlijk  | 056 77 59 27
secretaris@aquatropica.be  | redactie@aquatropica.be
Coördinator zoet- en zeewater: Gerrit Plovie
Kozakstraat 180, 8560 Wevelgem  | 056 40 24 56  | gerrit.plovie@skynet.be
Lidgeld 2021
Lidgeld:
Lidgeld + Aquariumwereld:

€ 22,- 
€ 26,-

Bankrekening: Argenta: BE66 9796 2363 6243
Algemeenheden
Website: http://www.aquatropica.be
Clublokaal: ‘Zaal Van B oven' Kortrijkstraat 138a, 8560 Wevelgem
Verantwoordelijke uitgever: Martin Byttebier  | nightowl@telenet.be
De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties en teksten.
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Kortrij kstr a at 47  8 5 60 Wevel ge m

Open van ma- za:  09. 00 - 1 8. 3 0
Zon- en f eest dagen gesl ot en

Tel . :  05 6 42 3 5 5 3     F ax:  05 6 40 47 5 8    i nf o @di er en zaak n oach. be

Despecial ist i n  destreekvoor

TRO PISCH EAQUARIA
 &WATERPLANTEN
Sl u iti ngsdag :  d i nsdag
N OO RDSTRAAT 27,  8500 KO RTRIJ Ktel :  056-36.09.95
http://www.aquariu mcenter. be
info@aquariu mcenter. be

