Cultur el e ver eni gi ng aangesl ot en bij de B. B. A. T.
Opgeric ht i n 1 966
I nfor mati ef maandbl ad voor het ver ant woor d verzorgen van
u w aquari u m, terr ari u m of vijver

Jaargang 36/07 

Aquatropica

Index

Jaargang36/07 - juli/augustus 2021
Index .................................................................................................................... 1 
Woordje van ... ...................................................................................................2 
Het inrichten van een aquarium voor cichliden uit het Malawimeer  ........4 
Genicanthus p ersonatus  .................................................................................. 13 

Verzorging van de vijver en zijn b ewoners in de zomer  ............................ 16 
Uit de oude doos  ............................................................................................. 19 
Biologische bestrijding van algen in een zoetwateraquarium
Erythrinus erythrinus - regenboogwolfvis .....................................................24 

Vissen uit Noord-Amerika  .............................................................................30 
Uitnodiging algemene ledenbijenekomst, vrijdag 27 augustus
Colofon  ............................................................................................................. 32 

——— 1 ———

Jaargang 36/07 

Aquatropica

Woordje van ...

Filip Willen, penningmeestert Aquatropica
Komkommertijd ...
We  staan  aan het begin van de, jaarlijks terugkerende,
komkommertijd. Alles valt zowat een beetje stil, er valt
blijkbaar in deze p eriode weinig nieuws te rapen en dat
vooral omdat de verlofperiode start. Inderdaad, het twee
maanden durende schoolverlofis gestart! Maar ofdit nu
bepaald een stille periode is, betwijfel ik. D e kleinkinderen  komen  vanaf nu  niet  alleen  na  school  bij
“poepa” en moema” maar spelen er de hele dag.

Daar de schoolgaande j eugd de voorbije tien maanden een leerachterstand
hadden opgelopen had men graag de vakantie ingekort. D aar is niets van in
huis gekomen. Redenen in overvloed om deze wending te staven. Tijd te kort
om nog iets te organiseren hoor j e bij de inrichtende macht. Blijkbaar is het
zeer moeilijk om afte stappen van die 8 weken durende schoolonderbreking.
Alle begrip voor iedereen die les moest geven via ‘het net', geen overzicht,
geen  onmiddellijke  controle  en  ook behoorlijk nieuw voor iedereen, maar
toch .. Wat met alle kinderen die het niet zo makkelijk hebben om de leerstof
bij te houden, en geen back-up vinden thuis?
Meer nog, in het hoger onderwijs is de vakantie al lang gestart. D oor corona
mag er geen fysiek contact zijn en worden schoolrapporten ook al digitaal
doorgestuurd. Oudercontact verloopt zelfs digitaal  ...
Dit j aar heb j e dan ook niemand die zich ergert aan het feit dat er al voor het
einde van het schooljaar duizenden mensen op reis vertrekken. Hoewel reizen
door de gezondheidsdienst sterk wordt afgeraden. Vandaar wellicht ook de
grote vraag om toch maar op de lijst te staan voor een PCR-test. Zonder een
negatieve test raak j e het vliegtuig niet op oflaten bepaalde landen geen reizigers
toe. Als echte Belgen vinden we vast en zeker ook wel een gaatje in het net om
buiten onze landsgrenzen ons verlofdoor te brengen. Zo inventiefzijn we wel !!
——— 2 ———
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Onze algemene vergaderingen hebben we gelukkig terug kunnen opstarten.
En hoewel dit ook maar van korte duur is, de volgende bijeenkomst is pas
voor eind augustus, is dit toch een hele opluchting. Laat ons hopen dat we
dan met veel enthousiasme van start kunnen gaan voor een langere periode.
Tegen die tij d zijn al onze leden wel gevaccineerd ofhebben ze zeker de mogelijkheid daartoe gehad . Dit gezien de ‘gemiddelde ‘ leeftij d van onze leden ;-)
We doen dan nogmaals een warme oproep aan iedereen om terug trouw op
post te zijn de laatste vrijdag van de maand. Wij, als b estuur zorgen voor zeer
interessante vergaderingen. Heb j e een suggestie ofprobleem dat j e wenst aan
bod te zien komen, geefdan gerust een seintje. We proberen dan ze goed als
mogelijk jullie wensen in te vullen.
Geniet  nog  van  een  verdiende  verlofperiode
... al dan niet met een komkommersalade.

De r edacti e i s even eens t oe
aa n een wel ver di en de r ust peri ode o m daar na met vol l e
moed er ter ug tegenaa n te
vl i egen.
Bi j l even en wel zi j n zi en we
j ul l i e gr aag ter ug ei n d a ugust us. 
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SergeSpitters, https://www. nvcweb. nl

Tegen de tijd dat j e dit  stukje aan het lezen bent, heb j e waarschijnlijk de
keuze voor het soort Malawicichliden dat j e wilt houden al gemaakt. Het kan
ook zijn dat j e j e nog aan het oriënteren bent, en dat j e wilt weten wat er zoal
komt kijken bij het houden van Malawicichliden. In b eide gevallen kan dit artikel behulpzaam zijn. We gaan ons toeleggen op het geven van tips voor het
verantwoord inrichten van een aquarium voor Malawicichliden, zodat j e de
dieren een omgeving kunt bieden waarin ze zich ‘thuisvoelen', en de vissen
hun natuurlijke gedrag laten zien, voor zover dat mogelijk is in de beperkte
ruimte van een aquarium.
Nadrukkelijk gaan we  ons
beperken tot het  ‘hoe-waten-waarom'.  Wat  we  niet
willen is j e een handleiding
geven over hoe j e bak eruit
moet  komen  te  zien.  Het
esthetisch  oogpunt  is  persoonlijk,  en  zal  vooral
Aul onocara korneli ae
Chi z u mul u I sl a n d
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worden b epaald door wat j e zelfmooi vind. Ofeen steen nu drie centimeter
meer naar links moet, is een stuk minder belangrijk dan hóe j e stenen het
beste stapelt.
Het inrichten van een aquarium doe j e best in logische stappen, waarbij de eerdere stappen geen belemmering vormen om de volgende uit te voeren. Dus niet
eerst de bodem erin, en dan pas de achterwand! Het meest logische is als volgt:
L
Bepalen en aanbrengen van de techniek (wordt hier niet b esproken).
M

 Aanbrengen achterwand, waarbij de techniek gecamoufleerd indien gewenst en mogelijk de techniek gecamoufleerd wordt.
N
Aanbrengen ‘inrichtingselementen' zoals stenen en eventueel hout ( decoratie is hier niet het juiste woord, want de stenen in een Malawiaquarium
hebben een belangrijke functie!).
O
Aanbrengen van de bodem.
P
Aanbrengen van planten, indien gewenst.
De achterwand

Een  achterwand is geen verplichting in  een  aquarium, maar vissen voelen
zich veiliger en kleuren b eter indien er wel een achterwand in het aquarium
aanwezig is. D aarnaast is het aan te raden om, afhankelijk van de plaats van
het aquarium ook nog zijwanden aan te brengen (tenzij inkijk via de zijruiten
mogelijk en/ofgewenst is).
Er zijn legio mogelijkheden  om  een  achterwand  aan te brengen, voor  elk
budget en bak is er wel een oplossing. Veel (gevorderde) hobbyisten maken
zélfeen achterwand. Het meest gebruikte materiaal hiervoor is piepschuim,
dat in model gebracht kan worden en afgewerkt met bijvoorbeeld tegellijm, al
dan niet gekleurd, en een laag epoxyhars. Op NVCWeb zijn enkele handleidingen te vinden die dit onderwerp b ehandelen, en met Google kom j e nog
veel meer tegen.
De  andere  optie  is  een  kant-enklare  achterwand te kopen. Deze
zijn  tegenwoordig  bijzonder  na——— 5 ———
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tuurgetrouw, en verkrijgbaar van zeer duur tot b etaalbaar. Goedkoop zijn ze
bijna nooit. Het eindresultaat is vaak wel erg fraai. Andere kant-en-klare achterwanden zijn eenvoudiger, maar kunnen prima voldoen. Vaak zijn het dooren-doorgekleurde donkergrijze of-bruine styroporplaten, met een reliëferin
aangebracht. D at reliëflijkt vaak op een b oomschors ofmodderbank, en is uit
dat oogpunt wellicht niet zo mooi voor een aquarium, maar dat is vooral een
kwestie van smaak. Voor de vissen maakt het niet uit!
Wat  voor  achterwand  je
ook  kiest,  probeer  het
midden  te  vinden  tussen
dieptewerking  en  ruimteverlies  in  je  bak.  In  een
Chi ndongo fl avus ( Sta uffer

1 988)
Syn oni e m:   Pseudotropheus
fl avus Sta uffer 1 988.
Vi n d pl aats:  Chi nya nk wazi
ei l a n d en Chi nya mwezi  ri f

aquarium van 50 cm diep is een achterwand met uitstekende stukken tot  15
cm wellicht wat teveel van het goede, en feitelijk zonde van de zwemruimte
voor de vissen. Voor een minder diepe bak zijn voldoende dunnere alternatieven voorhanden, die ook een zeer fraai effect bewerkstelligen.
Het b evestigen van de achterwand gebeurt veelal met kit. Kies een kit die geschikt is voor het gebruik in het aquarium en wees er niet te zuinig mee. Zeker
bij het gebruik van piepschuim moet je  zorgen  dat  de wand goed vastzit.
Piepschuim heeft een enorm drijfvermogen, en een dotje kit hier en daar is
niet voldoende om een flinke dikke wand op zijn plaats te houden!
Kit de naden van j e achterwand goed dicht, hiermee voorkom j e dat er water
en vooral vuil achter komt te zitten. Dit gaat rotten en kan het lastig maken
om de waterkwaliteit op peil te houden. Mocht er toch water achter komen,
dan is dat niet het einde van de wereld, bij het verversen zakt het waterpeil achter
de wand gewoon mee, en het word ook daar vervangen door vers water.
——— 6 ———
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Tot slot kan j e ervoor kiezen om geen wand in te bouwen, maar de achterwand te schilderen. D at kan ook, doe dat dan wel aan de buitenkant van het
aquarium, en gebruik een donkere kleur (zwart, bruin, grijs). D e vissen voelen
zich b eter – en kleuren mooier – als het wat donkerder is. Helderblauw wordt
ook vaak gebruikt, maar dan vooral in kweek- en quarantaine-aquaria.
Na het kitten ofschilderen van de achterwand, is de eerste zorg dat j e alles
goed laat drogen/uitharden. Kijk hiervoor op de verpakking van het materiaal
dat j e gebruikt hebt, en neem het zekere voor het onzekere: tel er minimaal
een dag bij op. Zo kan j e verfbijvoorbeeld prima overschilderen na een Xaantal uren, maar dat wil niet zeggen dat er geen giftige dampen meer vanaf
komen!
Aanbrengen inrichtingselementen en decoratie

Als eerste stap is het aan te raden dat j e op de b odemplaat, dus in het aquarium, een dunne tempexplaat ofrubbermat aanbrengt. Hierop komen dan de
stenen te liggen. Het tempex zorgt voor de drukverdeling over de b odemplaat.
Bedenk dat een zandkorreltje met daar b ovenop op 4 0 kilo stenen een flinke
druk kan veroorzaken op een zeer klein oppervlak. D at is voldoende om een
glasplaat te doen b arsten.
Bovenop de b odemlaag (tempex, rubber), ga j e dan de stenen stapelen die j e
in j e bak wilt hebben. ‘Waarom dan niet eerst het bodemsubstraat (zand) erin
doen', hoor ik j e nu vragen. Ook dat is logisch verklaarbaar: het zou zonder
meer kunnen dat j e vissen met hun graafwerkzaamheden een steen ondergraven, en dat hierdoor een hele steenstapel in de bak omvalt. De mogelijke gevolgen hoeven we hier niet uit de doeken te doen... Door de stenen dus op de bodemplaat te leggen, voorkom j e dus dat de cichliden de stenen gaan ondergraven.
Hoeveel stenen j e moet gebruiken, en
hoe de b ak ingedeeld moet worden is
afhankelijk  van  je  visbestand:  welke
Mayl andi a usisyae ( Li , Koni ngs & Sta uffer
201 6).  Syn.  Metri acli ma usisyae
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soorten en hoeveel vissen? In het algemeen hebben Mbuna (rotsbewoners) meer
behoefte aan veel stenen dan Aulonocara's en Haplochromine cichliden.
Hier zijn wat algemene richtlijnen:
F
Mbuna: meerdere steenhopen maken, met holen en doorgangen waar ze op
volle snelheid doorheen kunnen zwemmen. O ok zorgen voor donkere plekjes
en schuilplaatsen waar bijvoorbeeld opgejaagde ofbroedende vrouwtjes zich
terug kunnen trekken. D e steenhopen kan j e het beste optrekken tot b ovenin
de bak, anders blijven veel soorten allemaal onderin zitten. Mbuna voelen
zich het prettigst in de nabijheid van de rotsen, dat is tenslotte hun natuurlijke
biotoop!
Aulonocara's en andere soorten uit
overgangsbiotopen:  verspreidt  grotere stenen, eventueel een grotje of
twee  maken  als  extra  schuilplaats.
Zorgen voor voldoende vrij e ruimte
in  het  zand!  Met  name Lethrinops
spp. heeft zeer veel open zand nodig.
Lethri nops s p.  " Red Ca p"
F

Haplochromine cichliden: stenen zijn eigenlijk niet eens noodzakelijk, maar
een kale bak is ook geen gezicht. Verspreid enkele grote stenen door de b ak,
waarbij j e ook wat donkere plekken maakt voor de vrouwtjes en onderdrukte
mannen. Houdt met name b ovenin de b ak veel zwemruimte vrij.
Verder zijn  er nog wat  algemene tips: probeer  ‘zichtlijnen' te  onderbreken
door bv. midden op het zand hoge stenen te plaatsen. Hiermee voorkom j e
dat vissen elkaar continue op de korrel kunnen nemen. Verder oogt het vaak
fraaier als j e enkele grote stenen gebruikt, in plaats van een heleboel kleintjes.
Dat is vooral een kwestie van smaak, maar heeft ook nog een praktische reden: een heleboel kleine steentje zijn vaak een bron van vervuiling: vuil gaat
ertussen zitten en gaat rotten.
Wat voor soort stenen j e gebruikt is vooral ook weer een kwestie van smaak.
De meeste  stenen zijn feitelijk wel geschikt, zolang ze maar geen  scherpe
randen hebben. Malawicichliden kunnen wel eens wild rondzwemmen, en de
——— 8 ———
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vissen zouden zich aan scherpe randen kunnen verwonden. Verder is het aan
te b evelen om geen stenen te gebruiken die al te poreus zijn, zoals maansteen,
want in de vele gaten gaat vaak veel vuil zitten.
Veel gebruikte  stenen zijn breuksteen  en maaskeien. Beide  soorten zijn te
koop in bv. tuincentra. Breuksteen heeft als voordeel dat het makkelijker te
stapelen is. Maaskeien willen nogal eens rond zijn waarbij het niet eenvoudig
is om een stevige steenstapel te maken.
Tot slot kun j e natuurlijk j e stenen gebruiken om technische elementen zoals
een filteraanzuiging, een stromingspomp, ofde verwarming te camoufleren.
Leg de stenen dan altijd wel dusdanig weg dat j e er zonder al teveel moeite
weer bij kunt!
Aanbrengen bodem

Malawicichliden zijn notoire gravers. Veel soorten b ouwen nestkuilen, -burchten, of–prieëlen, waarbij een b ehoorlijke hoeveelheid zand verplaatst wordt.
Sommige soorten houden er bijvoorbeeld nestkuilen op na tot een meter (!)
ofmeer in doorsnede. Dat krijgen ze in de meeste aquaria niet voor elkaar,
maar ze zullen het wel proberen.
Daarnaast zoeken veel soorten in het zand actiefnaar eten, en ook buiten de
normale voedertijden zullen ze dit soms erg leuke gedrag laten zien. Aulonocara's bijvoorbeeld nemen een hele hap zand en kauwen dat helemaal door
als ze denken dat er iets te eten inzit. Veel andere soorten vertonen soortgelijk
gedrag waarbij de kop soms tot de kieuwdeksels in het zand verdwijnt. Ook
spoelen de vissen vaak zand door de kieuwen om die te ontdoen van parasieten.
Het is dus verstandig om op de bodem om de bovenstaande redenen zand
aan te brengen. Fijn en afgerond grind kan eventueel ook. Het belangrijkste is
wel dat het niet te scherp ofte grofmag zijn, dus j e moet zeker geen scherp
split gebruiken. Hoeveel zand moet er dan in? Teveel heb j e niet snel, als uitgangspunt is een laag van rond de 5 centimeter voldoende, maar wat meer is
natuurlijk  geen  probleem.  Bij uitgesproken  ‘zandhappers'  zoals Lethrinops
spp. kan j e de laag nog dikker maken.
——— 9 ———
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Er zijn verschillende soorten zand verkrijgbaar, waarbij rijnzand (metselzand)
vermoedelijk vaak gebruikt wordt. Het voordeel is dat dit er erg natuurlijk uitziet, en bijzonder voordelig is. Het nadeel is dat het vaak en goed gespoeld
moet worden. O ok kan dit type zand ‘vastklinken', waarbij het zand niet meer
los is, en dus een bron voor stilstaand water en mogelijk rotting kan vormen.
Verder kan j e filterzand gebruiken. Filterzand is ‘gecalibreerd', waarbij elke
korrel dezelfde grootte heeft. Hierdoor is het zand altijd los, het gaat nauwelijks vastzitten. Filterzand bealgt verder niet ofnauwelijks, en door de losse
structuur zullen planten er makkelijk wortel in schieten. Verder hoefj e het
nauwelijks te spoelen: het is zeer schoon. Het nadeel is dat het – zeker met
veel verlichting –,  wel erg licht (bijna wit) overkomt. Ook aquariumzand dat
in de aquariumspeciaalzaak verkrijgbaar is, is natuurlijk bruikbaar, maar dat
is wel een stuk duurder.
Planten

Planten zijn altijd een onderwerp van discussie. In feite is het grotendeels een
kwestie van smaak, want de meeste Malawi-cichliden hebben ze zeker niet
nodig. Veel vindplaatsen in het Malawimeer zijn plantloos. Een bekende uitzondering  is  bijvoorbeeld  Dimidiochromis
compressiceps , die graag
bijna op zijn kop tussen
de  Vallisneria  hangt.
Dan zie j e overigens ook
pas  goed  waarom  de
dieren zo smal zijn!
Als j e biotoopechte planten wilt in j e Malawi-aquarium maak j e het j ezelftamelijk lastig. Vallisneria spiralis is dan wel een goede optie, dat is ook goed
verkrijgbaar, en doet het vaak redelijk goed. Daarnaast kom j e (zeer zelden)
Hydrilla v erticillata tegen, een plant die erg veel lijkt op de b ekende waterpest.
Maar, buiten  de biotoop-echte planten
zijn  er nog wel wat mogelijkheden
1)
zoalsA nubias barteri ofA. n ana , en ook de b ekende j avavaren (Microsorium
pteropus ) doet het vaak b est goed.  Buiten Vallisneria spiralis is ook V. g igan——— 10 ———
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2)

tea geschikt. B elangrijk is dat j e de wortels van j e planten goed b eschermd, j e

vissen zullen gaan graven, en ontzien de wortels daarbij niet. Let verder goed
op dat j e voldoende zwemruimte overlaat, dus de bak beslist niet helemaal
volstoppen met planten.
Wat algemene tips omtrent de soorten:

Vallisneria in een bos bij elkaar zetten. Slaat vaak lastig aan, maar áls het eenmaal aanslaat zul j e vaak moeten snoeien! Je kan de bladeren eventueel zelfs
gewoon afknippen als ze te lang worden. Let bij Vallisneria op dat de wortelstokken een b eetje vrij blijven, dus niet te diep planten.
Anubias: op een steen ofj e achterwand binden. In het zand kan wel, maar ze
doen het b eter als de wortels kunnen kruipen. Na een tijdje kan j e het touwtje
zelfs weghalen, want dan zitten ze stevig vastgegroeid!
Andere planten: wortels beschermen, bv. door kleinere stenen eromheen te
leggen zodat de vissen er niet te makkelijk bijkunnen. B eter geen zachtbladige
planten gebruiken, die worden vaak op- ofaangevreten.
Tot  slot  een  opmerking  over  algen. Algengroei  in  een  Malawiaquarium  is
zeker niet per se slecht. In het Malawimeer is de meest voorkomende vegetatie tenslotte ook alg. D e vissen (Mbuna, met name) eten ervan, en tussen de
algen vinden kleine kreeftachtigen hun leefgebied. Die kreeftjes vormen dan
weer voer voor de Mbuna, tesamen met de algen zelf. Het geheel van algen en
beestjes heet met een goed Duits woord “Aufwuchs”. Het is moeilijk om dit in
het aquarium na te b ootsen, de algenlaag is in het meer vele centimeters dik.
Toch is het aan te b evelen om algen te kweken. Wel groene alg dan, want sommige algen zijn ook in een Malawi-aquarium ongewenst. Penseelalg kan ook,
maar niet iedereen houdt ervan.
Wat j e b eslist niet wilt is blauwe alg, hetgeen overigens niet eens een alg is, het
is een (verzameling) van bacteriën. D eze ‘alg' verbruikt veel zuurstofen kan
schadelijke stoffen in het water doen terecht komen. Je ruikt een sterke plantaardige rottingslucht als j e het in j e bak hebt. Het is hardnekkig en lastig om
vanaf te  komen.  De  oorzaak  voor  het  ontstaan  van  blauwalg  hangt  vaak
——— 1 1 ———
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samen met (een gebrek aan) onderhoud, bv. door een ophoping van vuil of
een dode vis. O ok een sterk vervuild filter kan voor problemen zorgen. Soms
is niet  1-2-3 aan te wijzen waardoor het ontstaat. Plotselinge grootschalige
aanpassingen in het aquarium die het evenwicht verstoren kunnen ook een explosie van blauwalg tot gevolg hebben.
Tot slot
Met e en g oede i nrichting b en je v aak a l h alverwege h et d oel, n amelijk h et s uccesvol
houden en verzorgen van deze interessante en kleurrijke vissen! Geniet ervan.
NVDR Aquatr opi ca
1 ) De j ui ste wettensc ha ppel i j ke naa m i s Anubi as barteri var.  nana.
2)  Vallisneri a gi gantea wor dt t egen woor di g al s een syn.  va n Vallisneri a nana
besc h ou wd.

Characi di u m kal unga Mel o, Bou q u er el , Mas u mot o, Fr a nça & Nett o- Ferr ei r a 2021
Characi di u m kal unga i s al l een beken d va n de str o men di e h et z ui del i j ke deel  va n

de Cha pa da d os Vea dei r os af wat er en ( zi jri vi er en b ovenl oop ri o Toca nti ns), Br azi l i ë.  De vi ssen wer den geva n gen i n ri o dos Cour os en ri o Al mécegas, maar ze
ko men ook voor i n de ri o Pr et o, str oo mop waarts va n de " Sal t o de 1 20 Metr os"- wat erval .

——— 12 ———
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Auteur onbekend
Met dankovergenomen uit Aqua Limburg,
Tanichthys Hasselt
Deze  keizersvis,  met  zijn  extreem witte verschijning, is één
van de zeldzaamste soorten op
aarde. We vinden hem terug in
het noordwesten van de Hawaiiaanse  eilandengroep  op
dieptes van ongeveer 70 meter.
Er is echter een atol (Midway)
in hun leefgebied waar we ze al
terugvinden op dieptes van ongeveer  20  meter.  Dit  komt
omdat dit atol zeer noordelijk gelegen is waardoor de watertemperatuur op
deze plaats even koud is als op de andere vindplaatsen die 70 meter diep zijn.
Om deze vis überhaupt te kunnen zien is er al heel wat nodig. De exemplaren die
gevangen worden voor de aquariumindustrie komen uit de buurt van Midway. Nu
is Midwayeen militair oefengebied waar in feite niemand mag komen. Het is dus
niet vanzelfsprekend om deze dieren in de aquariumhandel te krijgen.
Al deze redenen zorgen ervoor dat deze vis extreem duur is als hij al eens aangeboden wordt. Je b etaalt al snel enkele duizenden euro p er exemplaar. Jonge
exemplaren en volwassen vrouwtjes hebben allemaal een zwart masker.
Wanneer een vrouwtje omvormt tot een mannelijk exemplaar zal de oranje
kleur zichtbaar worden. Dit op zijn masker en vinnen. Het veranderen van
masker is ook een bijdrage geweest aan zijn naam: p ersonatus.
In totaal wordt deze soort 21 cm groot. Het eerste exemplaar werd in  1972
ontdekt. Het b etrofeen vrouwelijk exemplaar. Pas na 3 j aar werd er een mannelijk exemplaar gespot. Omdat ze grotendeels in beschermd natuurgebied
——— 13 ———
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leven worden er tijdens duiktochten meer en meer exemplaren aangetroffen.
Wil j e deze soort zien zonder een flinke duit neer te leggen dan kan dat in het
Waikiki-aquarium  in  Hawaï.  In  dit  aquarium  heeft  men  een  koppel  rondzwemmen dat zelfs al succesvol j ongen heeft grootgebracht ( 1997) ( deze zijn
uitgezet in het wild). 
Komen ze toch één keer in de handel en u wilt deze dieren aanschaffen dan
moet u heel snel zijn.
Zo is er onlangs een koppel binnengekomen in Japan. Julian Sprung was op
dat moment in Japan en meldde dit nieuws voor ons. Een b evriend aquariaan
van hem heeft een koppel gekocht bij B-BOX aquarium in Japan. Julian was
erbij toen de dieren werden uitgepakt en losgelaten in het aquarium.
Het aquarium van Dhr. Chung is afgestemd op deze dieren. Het is gesitueerd in Hong Kong en bevat alle
techniek die nodig is om de leefomgeving  goed  te  houden.  Het  aquarium wordt gedeeld met enkele Ho
*
en
dit
alles
op
lanthias borbonius
een temperatuur van 19  ˚ C.

Odontanthi as borboni us

Voor de filtratie maakt Dhr. Chung gebruik van een reeds bestaand filtersysteem.
Deze man had namelijk al een aquarium met kostbare zeedraakjes die dezelfde
eisen stellen als deze keizers. Twee aquaria op één filtersysteem. Het enige nadeel
is dat de temperatuur niet afzonderlijk geregeld kan worden in beide systemen. 
Zoals we reeds gezegd hebben heeft Karen Brittain (in het Waikiki museum)
ooit succesvol gekweekt met deze soort. Nu er eindelijk weer een koppel beschikbaar is kan er niet mee gekweekt worden. Dit komt omdat dan een temperatuurshock  gegeven  moet  worden  wat  niet  mogelijk  is  omdat  de  zeedraakjes hier niet tegen kunnen.
Toen de vissen eenmaal overgeplaatst waren, was het wel even schrikken. D e
sneeuwwitte kleur van de man was verdwenen en had een zwarte ondergrond
gekregen. Omdat er zo weinig over deze vis bekend is weet j e niet altijd ofde
——— 14 ———
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dingen die gebeuren normaal zijn ofniet. Het bleek de normaalste zaak van
de wereld. Het mannetje doet dit vaker in tijden van stress, schrik ofbij de
voortplanting. Zeer interessant is dat alleen het mannelijk exemplaar in staat
is om deze kleurverandering te laten zien.
Kortom een mysterieuze verschijning die we voorlopig nog niet snel in de B enelux zullen aantreffen. Wellicht wanneer er meer kweekresultaten komen zal
deze vis ook ooit in onze landen verkrijgbaar zijn. Ofhet prijskaartje dan nog
zo hoog is valt alleen maar afte wachten.

Genicanthus personatus- paar.  Ma n b oven.

NVDR Aquatr opi ca
* Hol anthi as borboni us wer d i n 2006 d oor Ra n dal l  & Hee mstr a i n syn oni e m gepl aatst met Od onta nt hi as b or b oni us ( Val enci en n es 1 828).
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A. Manhaeghe, DeTuingids

Het grootste onderhoud in de zomer zal het bijvullen van de vijver zijn. Dit
hangt n atuurlijk a fvan h et weer. E
 en d roge z omer z al h eel wat m
 eer werk v oor
bijvullen vragen, m aar de laatste jaren

z ijn de droge z omers toch ver te z oeken.

Verzorging van de planten
Afstervende plantendelen verwijderen, uitgebloeide bloemen om voortplanting  en  watervervuiling  te  vermijden.  Waterlelies;  gele  bladeren  en  uitgebloeide bloemen afknippen.
Oeverplanten; onkruid verwijderen en indien nodig ziektes b ehandelen.
Moerasplanten; te groot geworden moerasplanten uitdunnen.
Drijfplanten;  te  groot  geworden  drijfplanten  wegnemen  om  woekering  te
voorkomen.
——— 16 ———
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Zuurstofplanten; zuurstofplanten uitdunnen. Heb ik zelfduidelijk aan de levende lijve ondervonden. Mijn zuurstofplanten waren serieus gaan overwoekeren. Een groot misverstand is dat de “zuurstofplanten altijd zuurstofafgeven” dit klopt niet. Waterpest bv. geeft overdag zuurstofaf, maar nemen 's
nachts heel veel zuurstofop. D oor stroomstoring was mijn pomp uitgevallen
en ' s morgens, amper 6 uur later, lagen er 9 vissen dood. D e andere vissen in
zuurstofnood heb ik gelukkig kunnen redden. D e oorzaak ligt hier bij verschillende factoren, de hoofdfactor is het warme weer, warm water is niet zuurstofrijk en kan moeilijk zuurstofvasthouden.
De tweede factor is een overwoekering van mijn waterpest (zuurstofplant),
deze heeft gedurende de nacht heel wat zuurstofaan het water ontnomen.
Verzorging van de vissen

De zomer is  de periode waarin de vis het meest  actiefis  en  dan  ook het
meeste voedsel nodig heeft. Uit ondervinding weet ik dat bij 30  ˚ C, vissen
meer eten dan bij 2 0 ˚ C. Geefde vissen vooral eiwitrijk voedsel ofverwen ze
met dierlijk voedsel zoals muggenlarven ofregenwormen.
Verzorging van het water
Het  water  eens  laten  controleren.  Plaats  een  beluchtingspompje  om  voldoende zuurstofin het water te behouden. Een beluchtingspomp kan men
ook in de winter gebruiken om de vijver op een plaats open te houden. D oor
het warme weer zal het water ook veel vlugger verdampen, vul daarom regelmatig bij, leidingwater is hiervoor het meest aanbevolen. Het bijvullen van de
vijver gebeurt b eter niet rechtstreeks in de vijver maar via het moeras ofeen
plantenzone. Verwijder zoveel mogelijk draadalgen, een teveel aan draagalgen
neemt zuurstofweg uit het water en kan tot verstikking leiden. Als oplossing
hiervoor kan men een ultravioletlamp
aanschaffen  of de  waarden  van  het
water controleren. Verder moet u ook
alle inwaaiend vuil zoals bladeren  en
dergelijke uit de vijver verwijderen.
RP UVC 1 1  Watt
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De aanschaf van nieuwe vissen

De zomerperiode is de beste periode voor het aanschaffen van nieuwe vissen.
Let wel op want de aankoop van een zieke vis kan u heel wat ellende geven.
Waar u zoal op moet letten als u een vijvervis aankoopt?
ä
Een goede huidskleur
ä
De ruggengraat mag niet ingevallen zijn
ä
De vis moet fit rondzwemmen en snel reageren
ä
De vinnen moeten gespreid staan
ä
Heldere ogen
ä
Vervoer de vissen zo snel mogelijk naar huis. Plaats de vissen nooit in de
zon tijdens het vervoer.
ä
Direct na de thuiskomst de zak openen en in de vijver hangen, dan 1/3 vijverwater in de zak erbij scheppen Na tien minuten weer een schep water
erbij D an na vijfminuten de vissen loslaten in de vijver.

Moenkhausi a ca mbacica Mari n h o, Ohar a & Dagosta 2021 .  Char aci dae:
St et ha pri oni nae.
Tot op h eden enkel  geken d va n t wee zi jri vi er en va n de b ovenl oop va n ri o
Mac ha d o, Ch a pa da d os Par eci s, staat Ron d ôni a, Br azi l i ë.
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ErikVansteenkiste- Aquatropica Kortrijk(† 201 5)
Algen zijn er altijd in een aquarium, en vormen een natuurlijke schakel in het
evenwicht. Nemen ze de overhand dan maken ze van het aquarium een ‘rotbak'. Preventie is de b este remedie.
Hoe? D oor ervoor te zorgen dat hun leefomstandigheden slecht zijn.
Voorstel: We hongeren ze uit! Ze leven hoofdzakelijk van grote hoeveelheden
voedingstoffen in het water. Deze zijn al bij de start van het aquarium aanwezig en in de levensloop van het aquarium komt die situatie meerdere malen
voor. Als we het niet zo nauw nemen met de hoeveelheid voedsel, het aantal
vissen ofmet de aquariumhygiëne (tijdgebrek) steken ze de kop op.
Wat zie je dan zo allemaal?

In het voorjaar: kiezelwieren en in de vroege zomer: groenwieren. In de late
zomer en herfst: blauwwieren.
1. Waterbloei
Bestijding:  Daphnia  ruimt
waterbloei  snel  op.  Ook  de
Aziatische  waaierhandgar1)
naal (Atya m oluccensis  ), die
soms in de handel worden aangeboden, lusten ze wel rauw.
Atyopsis mol uccensis wor dt vri j

gr oot.  De ma n n etj es ku n n en
1 0 c m ( of meer) hal en.  De
vr ou wtj es wor den over h et al ge meen maar 8 c m gr oot.
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2. Bruine smeeralg
Kiezelwieren vormen een bruin olieachtig laagje op de bodem. Meestal bij
lage b elichting in water met een te hoge pH.
Bestrijding: D e milieuomstandigheden wijzigen door verhoging van de belichtingsintensiteit.
3. Draadalg
Het groenwier Spirogyra

ofhet goudwier Vaucheria : treedt meestal op in gezond water.
Bestrijding: Kan het beste mechanisch verwijderd worden door het op een
ruw stokje te draaien. Het wordt gegeten door Epalzeorhynchus

s iamensis 1 ), 
argusvis en Ameca

s plendens.
4. Fluweelalgen
Het groenwier Oedogonium vormt een fluweelachtige laag op de planten.
Bestrijding: Wordt  gegeten  door  Planorbis  en  Ampullaria  en  door Ameca
splendens .
5. Puntalgen
Het groenwier Gongrosira vormt zwartgroene punten op het hele blad van de
plant.
Bestrijding: Planorbis, Ampullaria en Ameca

s plendens eten deze algensoort.
6. Groene penseelalgen
Het groenwier Cladophora komt voor in water met veel organische zuren of
met een hoge carbonaathardheid.
Bestrijding: De milieuomstandigheden wijzigen door langzaam de watersamenstelling te veranderen. Planorbis en Ameca

s plendens helpen ook.
7. Zwarte penseelalgen
Deze komen vooral voor op stenen, kienhout en achterwanden in schaars belichte aquaria. Soms op planten van de geslachten A nubias , Crinum en Echi
.
nodorus
Bestrijding: Geen enkele slak eet ervan, maar Epalzeorhynchus

siamensis en
Ameca splendens ruimen deze2 wel op. Milieuomstandigheden wijzigen door
langzaam toevoegen van CO .
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8. Baardalgen
Deze vindt j e in water met een hoge pH wegens een CO 2-gebrek tengevolge
van  overmatige  belichting.  De  planten  beginnen  de
aanwezige  carbonaten te  assimileren,  zodat  deze
algen op de planten gaat groeien.
Bestrijding:  De  milieuomstandigheden  wijzigen
door het verminderen van de belichtingsintensiteit, een langzame CO 2-toevoer ofhet verhogen
van het visbestand.
Volgens een Duits bericht zou het Mexicaanse eikenblad (Shinnersia rivularis ) een voedselconcurrent zijn.
9. Blauwalgen
De primitieve blauwwieren vindt men in aquaria, waar nog geen evenwicht is
ingesteld ofaquaria die door overmatig voederen sterk verontreinigd zijn. 
Bestrijding: In het eerste geval verdwijnt hij vanzelfzodra het evenwicht bereikt is, wat door snelgroeiende planten moet worden bewerkstelligd. In het
tweede geval kunnen ook extreme snelgroeiers als voedselconcurrent voor de
algen ingezet worden. Ceratophyllum , Elodea densa en Shinnersia rivularis
zijn het meest aangewezen.
Er  zijn  ook  enkele  dieren
die  deze  algen  opruimen:
dikkoppen  (kikkervisjes),
Poecilia  sphenops  en  Chapalichthys p ardalis .
Chapalichthys pardalis ma n

Een  ‘onschadelijk'  chemisch  middel  is  waterstofperoxide
(H 2O 2) dat in een 3 % oplossing met 0 ,5 ml per 100 liter aquariumwater  mag worden toegevoegd.  Onder  invloed van  licht
wordt waterstofperoxide snel afgebroken, maar de verhoogde
zuurstofconcentratie  die  hiervan  het  gevolg  is,  wordt  door
blauwalgen  niet  op  prijs  gesteld.  Een  hogere  concentratie
brengt  schade  (verbranding)  toe  aan  verschillende  hogere
planten.
——— 21 ———
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Hoe kun je de pH beïnvloeden?

Om het water zuurder te maken, kan over turfgefilterd worden, ofkunnen
turfextracten worden toegevoegd. Een ander middel is om het C O 2-gehalte te
verhogen, vooral dan wanneer de milieuomstandigheden dat specifiek aanwijzen.
Dat kan gebeuren door koolzuurhoudend mineraalwater langzaam toe te voegen. Een te grote hoeveelheid is ook weer schadelijk voor sommige hogere
planten en ook de vissen vinden dit niet leuk. Een redelijk onschuldige hoeveelheid gedurende een week is dagelijks 100 ml per 100 liter aquariumwater
toe te voegen, liefst in twee ofdrie b eurten.
We  kunnen  ook  via  het  bekende  gistingsproces werken: 1 liter water met 100 g suiker
en  5  g  gist  (gevriesdroogd)  samendoen  in
een goed gesloten fles met in de  stop  een
aquariumslangetje  bevestigd.  Een  fijne  uitstromer zorgt voor een constante CO 2-toevoer gedurende een 14-tal dagen.
Misschien  tot  vervelens  toe  nog  eens  de
praktische grondregels om algen te vermijden. Bij het starten voldoende planten in het
gezelschapsaquarium plaatsen en ze de kans
geven om goed door te groeien voordat j e de
vissen inbrengt. In deze periode nemen de planten al het overtollige voedselaanbod  uit  het  water  weg.  Regelmatig  ophopend  bodemvuil  afhevelen  en
water verversen.
NVDR Aquatr opi ca
Eri k Va nsteenki st e was een va n de sti c hten de l eden di e i n 1 966
Aq uatr opi ca Kortri j k boven de d oopvont hi el den.  Tot ei n d 2008
h eeft hi j al ti j d een of a n der e best u ur sfu ncti e bekl eed t ot dat hi j
door zi ekt e de fakkel  va n voor zi tter sc ha p d oor gaf aa n wi jl en
Pa ul  God deeri s.
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Wa n n eer h et b ovenstaa n d arti kel  n eer gepen d wer d koni k ni et ac hter hal en, maar
dat h et vri j ou d i s bl i j kt mi n of meer ui t de t ekst.  Het een en a n der wi l  ec hter ni et
zeggen dat de t ekst, op een paar p u nten na, ni et act u eel  te n oe men i s.
1 ) Tegen woor di g h eet de Azi ati sc h e waai er ha n dgar naal  Atyopsis mol uccensis ( De
Haa n 1 849)
2) Hui di ge naa m:  Crossocheil us obl ongus Ku hl  & va n Hassel t 1 823.  Syn oni e men:
Epalzeorhynchus si a mensis, Crossocheil us si a mensis.

Gonyoso ma coeruleu m Li u, Hou, L wi n, Wa ng
& Ra o, 2021 .  Col u bri dae, Col u bri n ae.

Ko mt voor i n de a ut on o me pr efect u ur
Xi s h ua ngba n n a en P u' er, pr ovi nci e Yu n n a n,
Chi na.
Naar al l e waarsc hi j nl i j kh ei d ook te vi n deni n
a n der e del en va n de pr ovi nci e Yu n na n
al s ook i n de pr ovi nci es Si c h ua n, Gui z h ou
en Hai na n.  Zou ook ku n n en voor ko men i n
z ui del i j k Mya n mar, Thai l a n d, La os en
Vi et n a m.
Ni et gi fti g, maar een beet ka n t oc h wel  har d
aa nko men.

Pristi mantis ledzeppeli n Bri t o- Za pata a n d

Reyes- P ui g 2021 .   Fa mi l i e:  Cr a ugast ori dae,
Su bfa mi l i e:  Ceut h o ma nti nae.
E nkel  geken d va n de typevi n d pl aats Co muni da d Rí o Bl a nc o, Cor di l l er a del  Cón d or,
Ca nt ón Pa qui s ha, pr ovi nci e Za mor a Chi nc hi pe, Ec ua d or.
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John deLange: https://www. aquainfo. nl/

Erythrinus erythrinus is al in  1801 beschreven door Bloch en Schneider. In

het Nederlands worden ze ook wel regenboogwolfvis genoemd. D e naam erythrinus is afgeleid uit het oud Grieks en betekend “rood”. 

De  familie Erythrinidae  ofwolfvissen  omvat  slechts  3 geslachten. Het geslacht Erythrinus bestaat uit slechts twee officieel beschreven soorten: Ery
thrinus erythrinus en Erythrinus
kessleri .
De regenboogwolfvis wordt al  sinds  1910 in de aquariumhobby gehouden.
Doordat ze in gevangenschap niet zijn nagekweekt worden ze  echter heel
zelden aangeboden. D e Erythrinus

k essleri zul j e in de aquariumhobby in zijn
geheel niet tegenkomen. 
In  de  winkel  worden  ze
soms verkocht  als Hoplerythrinus unitaeniatus .
Synoniemen:  Synodus  erythrinus ,  Erythrinus  salmo
neus , Erythrinus
b revicauda ,
Erythrinus longipinnis .
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Beschrijving
Erythrinus erythrinus is een langwerpig gevormde overvalsjager. Het zijn dan

ook geen heel actieve j agers. Ze wachten rustig totdat hun prooi voorbij komt
zwemmen om dan toe te slaan.
Ze kunnen een lengte bereiken van zo'n 22 centimeter maar in het aquarium
worden ze soms iets langer, tot zo'n 25 centimeter. 

Voor op de kop bevindt zich een grote bek met daarin tanden waarmee hij
zijn prooi kan vangen.
De tekening en kleuren zijn afhankelijk van de locatie waar ze zijn gevangen.
Over de zijlijn is vaak een donkere streep te zien die van achter het oog doorloopt tot in de staart. Jonge exemplaren laten soms wat oranje ofgele accenten zien, deze worden feller naarmate de vis ouder wordt. Mogelijk dat
later bij nader onderzoek blijkt dat dit een heel complex aan soorten b etreft in
plaats van één enkele soort.
Het verschil tussen de mannen en vrouwen is heel moeilijk te zien. Waar1)
schijnlijk hebben de vrouwen een iets rondere buikpartij dan de mannen.
Aangepaste zwemblaas

Om te overleven in de vrijwel stilstaande wateren met weinig zuurstofheeft de
regenboogwolfvis  een  aangepaste  zwemblaas.  Hiermee  kunnen  ze  boven
water lucht happen. De zwemblaas haalt dan de zuurstofuit de lucht. Het
stelt ze ook in staat om kleine stukjes over land te bewegen. Dit doen ze als ze
in opdrogende delen gevangen komen te zitten in het droge seizoen.
Mimicry door jonge

E
ry
t hr
i nus  ery
t hr
i nus

Bij toeval hebben onderzoekers ontdekt dat
in Frans-Guyana een deel van de j onge Erythrinus erythrinus er een wel heel bijzondere
jachtmethode  op  nahouden.  De  jongen
bootsen in vorm en2) kleur de vrouwen na van
de Rivulus

agilae  . Door het nabootsen van
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de vrouwen trekken de j onge dieren de mannelijke Rivulus aan. Als ze dichterbij komen worden ze door de j onge regenboogwolfvis opgegeten. Als de regenboogwolfvis wat verder groeit laat hij deze j achtmethode vallen.
Biotoop

Het leefgebied van de regenboogwolfvis strekt zich uit over een heel aantal
landen van Zuid-Amerika. Je kunt ze vinden in Trinidad, Tobago, Brazilië,
Frans-Guyana, Guyana, Suriname en Venezuela. Ze leven in het stroomgebied van de Amazone, Rio Orinoco en in het stroomgebied van de rivieren
van de Guyana's.

De Erythrinus erythrinus bewoont voornamelijk de kleine toevoerriviertjes,
kreekjes en moerasgebieden oflangs de randen van meertjes waar het dan
voornamelijk wacht op prooi tussen de drijvende planten.
Het water in de leefomgeving kan variëren in zuurgraad van pH 5,5 tot zo'n
7,5 en een hardheid van 2 tot 2 5 GH. D oordat ze leven in heel langzaam stromend ofstilstaand water zijn er periodes dat er bijna geen zuurstofin het
water zit.
Dieet

In het wild voedt de Erythrinus erythrinus zich met visjes en insecten. Het
dieet in het aquarium moet dan ook b estaan uit een voornamelijk carnivoor
voedsel zoals vis (bijvoorbeeld spiering, kabeljauw etc.), mosselen, garnalen
en  bijvoorbeeld  regenwormen.  Doorgaans  accepteren  ze  geen  droogvoer
——— 26 ———
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maar j e kunt ze wel proberen te laten wennen aan pellets voor roofvissen. Dit
heeft de meeste kans van slagen als j e dit kunt geven als ze nog j ong zijn. Oudere dieren worden wat kieskeuriger over het voer wat ze willen eten.
Bij dit soort roofvissen wordt ook wel voedervisjes gegeven. Op zich is dit wel
mogelijk maar j e loopt altijd de kans dat de voedervisjes parasieten ofziektes
met zich meebrengen.
Het aquarium

Ondanks zijn lengte van zo'n 22 tot 25 centimeter heb j e voor de Erythrinus


n
iet
een

h
eel

g
root
aquarium

n
odig.
Doorgaans

h
angen
ze tussen
erythrinus
wat b eschutting te wachten op prooi en afen toe zwemmen ze rustig door het
aquarium. Als j e j e een regenboogwolfvis alleen houdt is een aquarium van 100
centimeter lengte al v oldoende. W
 il j e er nog w
 at andere v issen bijhouden dan zou
ik een minimale lengte van 120 centimeter aanraden. Let wel op dat ze alles eten
wat in hun bek past. Hou ze dan ook met vissen van vergelijkbare grootte.
Richt het aquarium in met op de b odem zand ofafgerond grind. Zorg voor
veel  schuilmogelijkheden  zoals  planten,  hout  of rotsen.  Grote  drijfplanten
zullen ze zeker waarderen. Ook kun j e bijvoorbeeld gebruik maken van pvcofklei-pijpen waarin ze kunnen schuilen, let op dat j e ze dan waarschijnlijk
minder te zien zal krijgen.
Zorg dat het aquarium is voorzien van een goed sluitende lichtkap en sluit alle
kieren en gaten goed af. Ze kunnen redelijk goed springen en kruipen en ontsnappen makkelijk uit een niet goed afgesloten aquarium.
De regenboogwolfvis is niet heel moeilijk te houden. Het water mag een temperatuur hebben van zo'n 22 tot 2 6 graden, een pH van 5 ,5 tot 8 . Kraanwater
zal voor de meeste aquariums in Nederland en B elgië volstaan.
In een groter aquarium kun j e ze samenhouden met vissen van vergelijkbare
grootte. Houdt ze liever niet met al te agressieve cichliden. Hun natuurlijk gedrag komt het b est naar voren als ze alleen gehouden worden in een speciaal
aquarium. Naar soortgenoten toe zijn ze ronduit agressief. Samenhouden zal
bijna nooit goed gaan.
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Kweek

Over de kweek van de Erythrinus

erythrinus is eigenlijk vrijwel niets b ekend.
In gevangenschap is het nog niet gelukt om ze na te kweken. Voornamelijk
omdat het verschil tussen mannen en vrouwen vrijwel niet is te zien en ze
ronduit agressiefnaar soortgenoten zijn.
NVDR Aquatr opi ca

1 ) De vr ou wtj es zi j n t e h er ken n en aa n de aa nzi enl i j k mi n der verl engde r ug- en
bui kvi n n en.  Dui del i j k te zi en op de fot o op p.  26.  De bovenst e vi s i s h et
vr ou wtj e. 
2) Na een gr on di ge r evi si e va n h et gesl ac ht Rivul us d oor Costa ( 201 1 ) bl even i n
h et gesl ac ht Rivul us sl ec ht t wee s oort en over.  De r est wer den gepl aatst i n di ver se a n der e gesl ac hten ( voor h een on der gesl ac hten).  Zo k wa m Rivul us agil ae
ter ec ht i n h et gesl ac ht Lai mose mi on.  De j ui ste wetensc ha p pel i j ke naa m i s d us
Lai mose mi on agil ae.

Oli godon bivirgatus Qi a n, Qi , Shi , L u,
J enki ns, Mo & Li  2021 .  Fa mi l i e:
Col u bri dae, on derfa mi l i e:  Col u bri n ae.
E nkel  geken d va n h et Sha ngxi
Nat u urr eservaat, Hai na n ei l a n d, Chi na

Conraua sagyi mase Nei r a- Sal a mea, Ofori - Boateng, Koua mé, Bl ackbur n, Segni agbet o, Hi l l er s,
Bar ej, Leac h é & Rödel  2021 .  Fa mi l i e:  Conr a ui dae.
Tot op h eden enkel  geken d va n 5 str o men i n h et
n oor derl i j k deel  va n h et Ate wa Ra nge F or est
Reser ve, Oost- Gha na.
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Synapturanus meso morphus F ou-

qu et, Lebl a nc, Fa br e, Rodri gu es,
Meni n, Court oi s, De wynter, Höl ti ng, Er nst, Pel os o & Kok 2021 .
Fa mi l i e:  Mi cr ohyl i dae,
on derfa mi l i e:  Ot ophr yni nae.
I s te vi n den i n Centr aal - en
Noor dcentr aal - Guya na en OostVen ez u el a. 

Synapturanus zo mbie F ou q u et, Le-

bl a nc, Fa br e, Rodri gu es, Meni n,
Court oi s, De wynter, Höl ti ng, Er nst,
Pel os o & Kok 2021 .
Fr a ns- Guya na ( Sava n e Vi r gi ni e/ Matar oni , Tr oi s Pi t ons, Sa ut Mari pa,
Al i ken e, Sa ul , I t ou pe, Mont Cha uve) en i n Ama pá, Br azi l i ë ( Oi a p oq u e
en b ovenl oop ri o Cal ç oen e).

Synapturanus ajuricaba  F ou-

q u et, Lebl a nc, Fa br e, Rodri gu es,
Meni n, Court oi s, De wynt er, Höl ti ng, Er nst, Pel os o & Kok 2021 .
Ko mt voor i n h et n oor del i j k deel
va n de Br azi l i aa nse stat en Amaz onas en Par á.

Sci nax pixi ngui nha Lacer da, Ferr ei r a, Ar a uj o- Vi ei r a, Zocca, a n d L our enç o 2021
Li nks:  geel  nac htkl eur, r ec hts:  l i c ht br ui n gri j s dagkl euri ng.
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Aankondiging

Uitnodiging algemene ledenbijeenkomst, vrijdag 27 augustus
Ruben D ecloedt, Exotica Roeselare 

Jarenlang genieten van meerdere tropische gezelschapsaquariums en
zoals bij velen, er kan altijd wel nog een b akje bij.
Een erg leuke tijd met vallen en opstaan, maar de energiekost werd me
te hoog. Tijd om toch wat te minderen, maar toen kwam Filip Maes
met zijn voordracht ‘Shiners'. 
De juiste man op het juiste moment!
Het is dan ook deze presentatie die een ware aardverschuiving veroorzaakte in mijn aquariumhobby.
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Naast de prachtige shiners had ik ook oog voor de interessant ogende
‘bijvissen' die tijdens de filmpjes te zien waren. Een echte uitdaging om
deze soorten te vinden! 
In deze presentatie zullen we dus stilstaan bij verschillende inheemse
soorten voor het koudwateraquarium ofvijver. 
Bij de vissen die ik zelfbezit deel ik mijn ervaringen inzake inrichting aquarium, kweek, importeren... met behulp van foto- en videomateriaal.
Noord-Amerika heeft heel wat te bieden, kom dat zien!
Wanneer: Vrijdag 27 augustus om 20.00 uur.
Waar: Zaal ‘Van B oven' Kortrijkstraat 138a, 8560 Wevelgem.
De ingang van de zaal is gelegen in het steegje tussen huisnummers 136
en 138.



Perci na evi des

Etheosto ma spectabile

Phoxi nus oreas

Etheosto ma zonale
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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
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