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Woordje van ...

Gerrit Plovie, contactpersoonzoet- enzeewater
Beste leden,
De vakantie zit er weer op en we kijken weer aan op de donkere avonden van de laatste vier maanden van het j aar. Hopelijk kunnen we die op de laatste vrijdag van de maand weer
vullen met onze vergaderingen nu de C ovid- 19 pandemie wellicht ten einde is.
Een bewogen j aar mag j e weeral zeggen, humane onverschillen die landen in rep en roer zetten en volkeren
doen wegvluchten uit eigen land. Natuurrampen, overstromingen door de hevige regenval die alles en iedereen wegspoelen. B osbranden overal ter wereld
in gebieden waar de temperaturen voortdurend records verbreken. B eetje bij
beetje b egint de natuur daar onder te lijden.
Wereldwijd verdwijnen koraalriffen. Oorzaken hiervoor zijn hogere zeewatertemperaturen en toegenomen CO 2-opname in de oceanen. Maar de wetenschappers zitten niet stil en doen onderzoek naar een strategie om die koralen weerbaarder te maken.
Om het uitsterven van koralen te voorkomen, laat men stekken  onder beschermde omstandigheden opgroeien in lokale  ‘nurseries' om deze vervolgens uit te planten op plekken waar het koraal verdwenen is. Deze koralen
overleven  goed  onder  normale  omstandigheden,  maar  milieuverstoringen
vormen ook voor deze herstelde koraalriffen een groot gevaar. Een nieuwe,
veelbelovende strategie om koralen weerbaarder te maken tegen milieuverstoringen is modificatie van het koraalmicrobioom.
Dit microbioom bevat bacteriën die gunstige effecten op de gezondheid en
weerbaarheid van koralen hebben. Het extra toedienen van deze gunstige b acteriën in de vorm van een probioticum zou koralen beter bestand moeten
maken tegen milieuverstoringen. Met het onderzoek hopen de wetenschap——— 2 ———

Jaargang 36/09 

Woordje van ...

Aquatropica

pers  te  kunnen  bepalen welke  bacteriën  de  herstelde  koralen  bevatten  en
welke van deze bacteriën gunstige eigenschappen hebben op de gezondheid
en weerbaarheid van het koraal.
Zo zie j e maar, de mens doet ook nog eens goeie dingen en zo krijgen we
meer  inzicht  in  hoe  de  natuur  in  elkaar  zit  en  bacteriën  een  onmisbare
schakel zijn in het leven.

Nanhai pota mon i ncendi u m
Hua ng, Yi n g & Shi h 2021 

N. aureo margi natu m

Hu a ng, Yi ng & Shi h 2021 

Fa mi l i e:  P ota mi dae, on derfa mi l i e:  P ota mi sci nae. 
Vi n d pl aats:  Hui z h ou, pr ovi nci e Gua ngd on, Zui d- Chi na.
De s oort naa m ' i ncen di u m'  i s l ati j ns voor vu ur, wat ver wi j st naar de kl eur va n de
s oort.  De s oort naa m ' a ur eo mar gi nat u m'  ver wi j st naar de gou dkl euri ge r a n d va n
h et sc hi l d.

Lagenandra waya mbae Ma dol a, Yaka n-

da wal a, Yaka n da wal a & Kar u n ar at n e
2021
Vi n dpl aats:  Wal a u we wat ht ha  Wat h ur a na- moer as b os, Bul at hsi nghal a, Sri
La nka.
I UC N Rode l i j st:  Er nsti g bedr ei gd.
9de Sri  La nkaa nse Lagenandra- s oort.
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Kenny Mertens, Zilverhaai Beringen
De Kongozalm (Phenacogra mmus interruptus )

De herkomst van deze vis is de Democratische Republiek Congo (CongoKinshasa) beter gespecificeerd in de ‘middenloopzone' van de Kongorivier.
Deze middenloop strekt zich uit van Kisangani tot Kinshasa en loopt langs 5
grote steden in de D emocratische Republiek C ongo.
Het water van de Kongorivier wordt in het algemeen geklasseerd in de ‘ zwartwater' categorie. De zichtbaarheid onder water is op sommige plaatsen zeer
beperkt waardoor er enkel gedimd licht p enetreert onder de oppervlakte, ook
is er een redelijk sterke stroming. De temperatuur van het water schommelt
tussen 22 en 29 ˚ C. D e rivier heeft een zeer donkere bodem. Andere plekken
in de rivier zijn dan weer kraakhelder en kalm van stroming.
——— 4 ———
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AHoe maak je een onderscheid tussen man en vrouw bij de Kongozalm?

Wel het zit zo: het mannetje is groter, kleuriger en met een verlengde staarten rugvin. Het gedrag van de mannetjes verschilt ook van dat van de vrouwtjes.  De  mannen  gaan veel  makkelijker  zichzelf showen,  terwijl  de  dames
daarentegen een beetje preutser zijn. De mannetjes hebben doorgaans een
lengte van 8,5 cm, waar de vrouwen dan eerder een 6 cm lang worden.

AGedrag

Ze zwemmen voornamelijk in het midden van het aquarium, maar het durft
wel gebeuren dat ze meer in de b ovenste waterlaag gaan zwemmen. Hun gedrag kan j e het makkelijkst b eschrijven als redelijk rustige, leuke vissen.
Tofom in een mooie school in j e bak te hebben. Wel moet j e opletten dat j e ze
niet samenhoudt met agressieve vissen want dan durven ze erg schuwworden.

AWelke woonst moeten wij voorzien voor deze dieren?

Het beste voorzie j e een aquarium met veel zwemruimte, met een aanbevolen
minimumlengte van toch wel  100 cm en +/- 40 cm diepte. De temperatuur
kan je best houden tussen  24  ˚ C en  29  ˚ C. Je voorziet best een donkere
bodem en eventueel een oppervlaktebedekking met drijfplanten want in het
gedimde licht komen hun kleuren het b este naar voren. D e vissen voelen zich
het prettigst in water dat gefilterd wordt over turf, waardoor dit dan lichtbruin
kleurt, een  echt  ‘bleekwater' kleurtje  dus. Ze durven, wanneer ze niet voldoende gevoerd worden, zich te vergrijpen aan zachte en/ofj onge planten.
Zoals alle karperzalmen is deze soort ook redelijk gevoelig voor geluid, hou ze
dus het beste in een aquarium in een niet te drukke ruimte. Het zou zonde
zijn om er zo meerdere te verliezen.
De pH hou j e b est op ongeveer 6,2 en de hardheid op GH 4- 18 ˚ .

AKweek

Zonlicht ofsterke verlichting leiden vaak tot heftige achtervolgingen tussen
de kweekdieren. Het zijn vrijleggers. Na ongeveer 6 dagen komen de eitjes uit
en kan j e de j ongen opkweken met artemia-naupliën.
Ze zetten p aarsgewijs ofin groepen af. D e eieren (tot 3 00 stuks) vallen vervolgens op de bodem. Na 6 dagen komen deze uit en hebben dan het fijnst mogelijke voer (infusoriën) nodig. Na veertien dagen kunnen p ekelkreeftjes en/of
fijn gewreven vlokkenvoer worden aangeboden.
——— 5 ———
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AVoedsel

In het algemeen krijgen ze graag levend voer; bvb buffalowormen ofvlokkenvoer (grote vlokken). Ze blijven tij dens het voeren rustig aan de planten knabbelen en gaan pas eten als de verzorger de kamer uit is. Zo schuwkunnen ze zijn.
Dan gaan we het nog even uitgebreider over deze dieren hun natuurlijk habitat hebben:
D e Kongorivier
Lengte: +/- 4.700 3km
Debiet: 41.800 m /s
2
Stroomgebied: 3.680.000 km
Monding: Atlantische O ceaan
Bron: Sheba gebied
Stroomt door: Congo-Kinshasa en Angola
De Kongo (ook wel Congo) is de waterrijkste en na de Nijl de langste rivier
van Afrika en maakt deel uit van het Kongobekken.
Ze stroomt door het op één na grootste regenwoudgebied ter wereld en vormt
een belangrijke scheepvaartverbinding voor Centraal-Afrika.
De Kongo heeft na de
Amazone  zowel  het
grootste  stroomgebied  evenals  het
grootste debiet ter wereld.  Dit  wil  zeggen
dat  er  per 3 seconde
41.800  m  water
stroomt.
De rivier ontspringt in
de  provincie  Lualaba
in  Congo-Kinshasa,
met als bronnen de ri——— 6 ———
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vieren Lualapa en Lualaba. Ze mondt uit aan de grens met Angola in een 4 0
km brede b aai aan de Atlantische Oceaan.
De monding van de Kongo werd in 1482 ontdekt door de Portugese ontdekkingsreiziger  Diogo  Cão,  die merkte  dat het zeewater ineens zoeter werd.
Men heeft vele j aren gedacht dat de Lualaba een bron was van de Nijl. Henry
Morton Stanley was de eerste Europeaan die de gehele rivier verkende. Hij
kon ten slotte vaststellen dat de Lualaba géén bron van de Nijl was.
De rivier b estaat uit vier delen:
Bovenloop: van de bron tot Kisangani
Middenloop: van Kisangani tot Kinshasa
Benedenloop: van Kinshasa tot Matadi
Kongo-zeestroom

Circa 3 .000 km van de Kongo is bevaarbaar en vormt een belangrijke scheepvaartverbinding. Ze voedt ook de Ingadam die elektriciteit opwekt door waterkracht. In de buurt van Kisangani en tussen Kinshasa en Matadi zijn er
spoorwegen aangelegd om deze watervallen te kunnen passeren. Zo zijn er
bijvoorbeeld tussen Kinshasa en Matadi al 38 watervallen.
——— 7 ———
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Veel transport in CentraaI-Afrika vindt via de Kongo plaats: onder andere
van koper, palmolie in de vorm van palmpitten, suiker en koffie.
De beide  staten  Congo-Kinshasa  en  Congo-Brazzaville  hebben  hun  naam
ontleend aan deze rivier.
De twee b elangrijkste steden aan de Kongo zijn Brazzaville en Kinshasa. Een
andere b ekende stad is Kisangani.
De Kongozalmen komen voor in de middenloop van de rivier die in het algemeen redelijk rustig stroomt. Echter is het wel zo dat er op meerdere punten
in de rivier stroomversnellingen zijn waar deze vissen mee te maken krijgen.
Dit is dan ook de oorzaak van de bouw van de vissen. Het zijn snelle en gespierde zwemmers die zeker kunnen opboksen tegen een stroming in een rivier ofin ons aquarium.

ABelangrijkste zijrivieren

Rechts: Lufira, Luvua, Lindi, Aruwimi, Ubangi en Sangha.
Links: Lomami, Maringa, Busira en Kasaï (de grootste zijrivier).

AVissoorten in de rivier

De uitbundige onderwaterwereld
van de Kongo is de thuishaven van minstens
1)
686 soorten vissen  waarvan liefst 80% endemisch zijn, en dus nergens anders ter wereld gevonden kunnen worden.
Enkele foto's van dit aquatische habitat onthullen onder andere de olifant- of
tapirvis, de lucht ademende longvis en killivisjes. Maar er is veel meer in deze
wonderlijke viswereld dan j e op het eerste zicht kan zien.
De Kongo is wereldwijd b elangrijk op het gebied van visdiversiteit. Ze is ook
van groot evolutionair b elang, daar 7 van de 10 vissoorten in het Tanganjikameer geëvolueerd zijn in deze wateren.
Tijdens  een  onderzoek van  de Kongorivier  door het  ‘New England Aquarium' werd het al snel duidelijk dat de viswereld hier ruimschoots gedomineerd wordt door de olifant- oftapirvissen (Mormyridae), gevolgd door ci——— 8 ———
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chliden (Cichlidae), karperzalmen (Characidae), hoogrugzalmen (Distichodontidae)  en  2  families  uit  de  katvisorde  (Siluriformes):  baardmeervallen
(Mochokidae) en stekelmeervallen (Bagridae). Een andere zeer aanwezige familie zijn de karpers (Cyprinidae).

AEen nauwkeurigere kijk op sommige van de Kongo-visfamilies.
F Olifantoftapirvissen

De Mormyriden zijn lichtjes elektrisch. Ze hebben een elektrisch orgaan in
hun staart dat ze gebruiken om te communiceren en zich te oriënteren in het
donker water. Ze zijn voornamelijk 's nachts actief.

Pseudocrenil abrus nicholsi ( Pel l egri n

Ver ui t de bekenste vertegen woor di ger
va n de Mor myri dae:  Gnathone mus petersii ( Gü nt h er 1 862).

1 928).  Deze mui l br oeder wor dt zeer
zel den i n de ha n del  aa ngetr offen.

F Cichliden

Cichlidae zijn uniek omdat ze tanden hebben zowel in hun kaken als in hun
keel en één enkel neusgat aan beide zijden van hun hoofd in plaats van 2 . Een
van de redenen van de immense diversiteit van deze visfamilie in vergelijking
met andere vissen is de uitgebreide broedzorg.

F Longvissen

Soort  van  de  Protopteridae (Afrikaanse longvissen) welke luchtademend
zijn. Ze kunnen zowel in
zuurstofarm  als  in  zuurstofrijk  water  leven.  Dit
zorgt ervoor dat ze lange, Protopterus aethi opicus
——— 9 ———
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droge p eriodes kunnen overleven. Tijdens deze periodes zitten ze ingegraven
in de modder (klei ofgrond) en zijn ze omwikkeld met slijm om toch een
beetje vochtig te blijven.

FWimpelalen

Vissen van de Polypteridae-familie hebben de eigenschappen van oeroude vissen: gespierde vinnen en beenharde schubben.
Hele grote exemplaren kunnen 120 cm lang worden, maar de meeste soorten
blijven onder de 30 cm.

Polypterus mokele mbe mbe Sc hl i e wen &
Sc häfer 2006.
Rec hts:  Aphyose mi on pseudoelegans Son n enber g & va n der Zee 201 2.  A= ma n n etj e;
B=vr ou wtj e.

F Killivissen

Nothobranchiidae zijn een belangrijke prooi voor andere vissoorten.
De killivissen voeden zich met insectenlarven, zoals muggenlarven en kunnen
daardoor belangrijk zijn om ziektes die door muggen verspreid worden onder
controle te houden.

ALeefgebied vissen

Vissen zwemmen niet zomaar overal in de rivieren van het Kongobekken. In
feite zijn de meeste zeer kieskeurig en leven enkel in specifieke gebieden.
Hieronder verstaan we:
– Kanalen, kreken en beken met kalme in schaduw gehulde p oelen, trage stroming en zand ofmodderige bodems die rijk zijn aan plantaardig puin.
– Moerasgebied, zandbanken bij oevers.
– Overstromingsgebieden.
De vissen zijn erg gesteld op ondiepe wateren bij zandbanken en eilanden,
waar de stroming trager is en waar het heldere water de b eschikbaarheid van
voedsel verhoogt.
——— 10 ———
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AHoe de vissen hun habitat gebruiken

Sommige  soorten  zijn  geëvolueerd  om  hun  voordeel  te  doen  met  de  geschenken van de natuur. Bijvoorbeeld j onge katvissen, karperzalmen en olifant- oftapirvissen zoeken beschutting en veiligheid voor rovers door dicht bij
planten  zoals  de  waterhyacint  die  op  en  aan  de  oevers  groeit,  te  blijven.
Planten en insecten die gevonden worden in dit habitat dienen voornamelijk
als voer voor zowel de vele j onge als volwassen vissen.
Voor  sommige vissoorten  zijn  omgevallen bomen  en/of ondergedompelde
stammen als riparium een b elangrijk habitat.
Andere verkiezen dan weer rotsachtige bodems, terwijl andere soorten aangepast
zijn aan zuurstofarm water en wisselend waterpeil in moerassen.
Vissoorten zijn niet altijd gebonden aan één soort leefomgeving.
In feite, veel verandering in omgeving gedurende verschillende stappen in hun
leven, zorgen ervoor dat de vissen gaan evolueren en zich anders gaan gedragen, zoals bij voortplanting en opgroei.
Jongen brengen hun hele j eugd door in een overstroomd gebied en wanneer
ze volwassen zijn migreren ze naar een hoofddeel in de rivier. Het b egin van
het regenseizoen geeft voor vele van deze vissen het startschot om beginnen
te kweken. Dit gebeurt tweemaal per j aar: de b elangrijkste periode is september/oktober. En de tweede maal, de minder actieve kweekperiode, is van april
tot juni.
Wanneer het waterpeil stijgt, ontstaat er een explosie van micro-organismen
en planten, welke dan weer leidt tot een toename van insecten en ongewervelde dieren. Dit valt niet toevallig samen met de opgroeifase van vele vissoorten, voor wie de nood voor een overvloed aan voedsel het hoogst is om uit te
groeien en aan te sterken, in deze periode.
NVDR Aquatr opi ca

1 ) Hoeveel  vi ss oorten er pr eci es voor ko men i n h et Kongobekken i s zeer moei l i j k
t e ac hter hal en.  Men s pr eekt va n ten mi nst e 1 . 1 00 s oort en.  Jaarl i j ks wor den er
n og ni eu we s oorten besc hr even.  I n 201 9:  5; 2020:  6 en di t j aar r eeds 2.

——— 1 1 ———
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Jacques van Ommen. ( www. zeeaquarium. me)
Met dankovergenomen uit Reefsecrets
Condylactis gigantea  is  een  tropische  anemoon  die voorkomt  op  ondiepe

riffen  en in  andere ondiepe kustgebieden in  de Caribische zee. In het bijzonder  in  de West-Indische  en  de westelijke  Atlantische  Oceaan  inclusief
Zuid-Florida tot aan de Florida Keys. Je vindt ze in rotsspleten en op harde
ondergrond  in  lagunes,
havens  of in  binnenriffen,  alleenstaand  of in
losse  groepen,  maar
nooit als kolonies. Deze
anemonen kunnen voorkomen  tot  een  diepte
van  ongeveer  dertig
meter  in  licht  stromend
water  met  een  temperatuur  van  20  tot  24
graden  Celsius.  De  tentakels  kunnen  afmetingen bereiken tot ongeveer  15 cm, zijn prachtig gekleurd en meestal voorzien van een paarse punt. Deze anemoon is in Nederland bekend onder de
namen Caribische zeeanemoon, luciferanemoon en Florida-anemoon.
Het is één van de grootste en meest spectaculaire anemoon uit het C araibisch
gebied.
Condylactis gigantea  speelt  een belangrijke rol  in het verstrekken van  onderdak aan een verscheidenheid van in symbiose
levende dieren. Symbiose1)
partners zijn o .a. Periclimenis


p edersoni  , Periclimenes
y ucatanicus , Thor a men
andere

k
reeftachtigen.
boinensis
In de literatuur staat vermeld dat deze dieren een sterke verlichting prefereren. Maar wat is sterk? Op een diepte van 35 meter leven deze dieren onder
andere lichtomstandigheden dan op bv. 5 meter. Om een indruk te geven, in
mijn aquarium staan ze onder 8 T 5 lampen van 80 watt waarvan er 6 tegelij——— 12 ———
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kertijd branden. Toen ze boven in de bak stonden liepen ze weg. En nu ze b eneden staan hebben ze hun plaats gevonden onder twee 15000 K lampen en
twee 20000 K(blauw) lampen waarvan een  15000 Klamp en een 20000 K
lamp slechts 6 uren branden. Voor wat de waterbeweging betreft vermeldt de
literatuur een middelmatige stroming. Bij de exemplaren die bij mij in een wat
sterkere stroming staan zodat de tentakels ( om en om) plat liggen, zijn de tentakels langer en dunner dan die van die exemplaren die bij mij meer in de
luwte staan.
Vermeerderen

De luciferanemoon vermeerdert zich in het Caribische gebied het sterkst in
de maand mei maar ook in de rest van het j aar, zij het dan op een lager niveau.  De luciferanemoon  kan  zich
niet  delen  maar  is  over  het  algemeen tweehuizig, (wat b etekent dat
een groep uit verschillende mannelijke  en vrouwelijke  individuele  organismen  of kolonie  bestaat.  Een
kolonie bevat  alleen mannelijke  of
vrouwelijke individuen.)
Ancyl o menes pedersoni

Tweehuizigheid (dioecisch) is een methode die zelfbevruchting uitsluit en allogamie bevordert (uitkruising) en heeft derhalve de neiging om de vorming van recessieve schadelijke mutaties die aanwezig zijn in een populatie te verminderen.
Ook zijn deze anemonen afen toe hermafrodiet, dit b etekent dat ze zowel de
mannelijke  als  de  vrouwelijke  geslachtsorganen  bezitten.  Hij  heeft  een
sexratio van 1 (de verhouding mannelijk tot vrouwelijk is gelijk).
De meest algemene reproductie bij de Caribische zeeanemoon is vergelijkbaar met die van een zoutwatervis; dat wil zeggen dat de b evruchting buiten
het lichaam plaatsvindt. Het succes van deze externe bevruchting is afhankelijk  van  de  nabijheid  van  afzonderlijke  anemonen.  De  vermeerdering  geschiedt via het uitstoten van eitjes die in het water b evrucht worden door het
tegelijkertijd vrijgekomen sperma. De bevruchting leidt tot een larve van de
——— 13 ———
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planula, die is ontstaan uit voedingsstoffen van de dooier. D eze planula-larve
kan op de zeebodem een voetschijfontwikkelen en uitgroeien tot een volwaardige anemoon. 

Uiterlijke kenmerken
Deze C aribische anemoon is ongeveer 15 cm hoog en 3 0 cm breed, waardoor
de schijfdiameter in de natuur, ongeveer 40 cm kan bedragen. De anemoon
kan verschillende kleuren hebben, variërend van wit, lichtblauw, roze, p aars,
oranje, bleekrood, tot groen oflichtbruin. In de meeste gevallen zijn de tentakels voorzien van duidelijke doorgaans paars-rood gekleurde ofsoms bijna
onzichtbaar tentakelpunten. Daar komt dan ook de Nederlandse naam luciferanemoon vandaan. D e mond is omgeven door 100 ofmeer tentakels. D eze
tentakels verschillen per individu en de meestal paarse ofroze tentakeluiteinden kunnen fel gekleurd zijn ofzelfs bijna onzichtbaar van kleur. D e voet
kan helderrood zijn maar ook vuilwit. D e meest b ekende kleurcombinatie is
licht grijsbruin met p aars-rode tentakeltoppen.  Deze  kleur  werd  het  meest
geïmporteerd.  Gelukkig  komen  de  andere  kleurvariëteiten  nu  ook  steeds
meer binnen. Ik heb onlangs bij Diebo
in  Nieuwegein  verschillende  prachtig
gekleurde exemplaren gezien die in een
speciaal  anemonenbakje  worden  gehouden. Helaas was het licht b oven het
aquarium te blauw om de kleuren duidelijk te kunnen zien.
Zoals bij de meeste anemonen het geval is, moeten ook deze anemonen op
een voor hen geschikte plaats staan om niet weg te lopen. Dus niet eigenwijs
zijn en zelfbepalen waar u deze dieren en andere anemonen wilt zetten. D e
anemoon is eigenwijzer en u verliest het toch. Ik verzorg al ruim dertig j aar
anemonen en ben regelmatig tegen het plafond gesprongen als de nieuwe aanschafvan mening was dat hij ofzij een b etere plaats kon vinden. Eigenlijk zijn
anemonen dieren voor een speciaalaquarium maar dat geldt natuurlijk voor
de meeste dieren. Wij willen dat niet weten en blijven eigenwijs. Toch met ge——— 14 ———
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duld en met aanpassen, lees verplaatsen van andere aquariumdieren, lukt het
om te kunnen genieten van deze prachtige dieren zonder in het p sychologisch
observatiecentrum te komen. Maar sterke zenuwen zijn wel nodig. Sterke verandering van stroming en/ofb elichting kan ervoor zorgen dat anemonen van
plaats veranderen. Maar ondanks alles ben en blijfik een anemonenliefhebber. Ik heb dan ook geen showaquarium waar alle dieren netjes op die plaats
staan waar de eigenaar dat wil. Bij mij staan ze op die plaats die voor het dier
de b este optie is. Ik heb een b ak om van te leren én te genieten. Anemonen
kunnen altijd van plaats veranderen (hoewel de meesten bij mij maanden tot
jaren op dezelfde plaats zijn blijven staan). Ze hebben een eigen wil en zijn
net zo eigenwijs als ik. Maar ik kan tegen mijn verlies. Ze mogen hun plek uitzoeken en ik stuur ze een beetje bij. Het is daarom ook belangrijk om te weten
waar  de nieuw  aangekochte  anemonen in  de natuur gedijden. Heeft u  die
kennis niet dan kunt u ze ook niet alvast op die meest geschikte plaats zetten
die u voor deze diertjes in uw bak gecreëerd heeft. Helaas kunt u niet exact
weten op welke diepte de aanschafheeft geleefd (licht en temperatuur) en
onder welke stroming en wordt het in de meeste gevallen toch uitproberen.
Leefwijze

De luciferanemoon leeft een vastzittend b estaan ( onder optimale omstandigheden) maar kan ook, zij het heel geleidelijk, van plaats veranderen.
Het heeft zoals de meeste anemonen een netelende tentakelkrans. Zoals veel
anemonen kan ook deze anemoon zich helemaal intrekken tot een fractie van
zijn/haar grootte, zodat ze zich ook op deze manier kan beschermen tegen
aanvallers.
Deze C aribische anemonen hebben nog een andere, meer effectieve verdediging in hun nematocystes. Dit zijn de grote capsules in gespecialiseerde cellen
in de tentakels van neteldieren zoals koralen, kwallen en dus anemonen, met
daarin  draadvormige  buisjes  die  een  giftige  steek  kunnen  toedienen  aan
prooien ofroofdieren. 
De tentakels van deze C aribische zeeanemonen zijn gevuld met dergelijke nematocysts. Wanneer aangeraakt, ontploffen de capsules en spietsen de neteldraden als het ware de aanvaller. Het gifdat dan ontladen is, veroorzaakt pijn
en verlamming. In mijn bakken heb ik trouwens meer last van de netelwerking
afkomstig van de rode tepelanemonen.
——— 15 ———
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De  luciferanemoon  kan  redelijk  agressief zijn tegenover  andere  aquariumdieren en vecht als het ware, zoals bij de meest anemonen het geval is, om een
plaats in het aquarium. In de praktijk valt het allemaal nogal mee maar het is
toch ook een punt om rekening mee te houden. U zou zomaar uw exclusieve
steenkoraal met het gouden randje kwijt kunnen raken in een gevecht met de
luciferanemoon.
In het aquarium kunt u het garnaaltje Periclimenes

y ucatanicus als symbiose-2)
bewoner aan de anemoon toevoegen. Niet verwarren met de P. brevicarpalis 
die veel geïmporteerd wordt. D eze garnaal
hoort  niet  in  deze  Caribische  anemoon
thuis. D e P. brevicarpalis garnaal woont in
mijn  aquaria  in  de  tapijtanemonen,  Stichodactyla (niet de minitapijtanemoon) en
Heteractis. Ze  zijn nog nooit  overgestapt
naar de luciferanemonen.
Voeding

De luciferanemoon is een echte carnivoor en zijn diner b estaat uit vis, mosselen, garnalen, zoöplankton en zeewormen. Houd wel rekening met het feit dat
een anemoon voor het grootste gedeelte uit water b estaat. Wanneer het zich
heeft ingetrokken ziet u de vaste massa. D enk daar bij het voeren aan en geef
die hoeveelheid voedsel die past bij de vaste massa. De meeste ‘onervaren'
liefhebbers geven anemonen
teveel voedsel, te vaak en in
te  grote  brokken.  Later  zal
het  onverteerde  voedsel
worden  uitgebraakt  en  het
aquarium vervuilen.
De anemonen die o .a. van de
zoöxanthellen  leven  worden
in mijn bakken slechts afen
Pericli menes yucatanicus
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toe een beetje bijgevoerd met een kleine hoeveelheid artemia, mysis ofkrill
die ik via een voederspuit toebreng. Als u vissen voert komt er ook voedsel in de
anemonen terecht. Andere anemonen die minder ofhelemaal niet afhankelijk
zijn van zoöxanthellen voer ik iedere week met een grotere portie, afhankelijk van
de afmeting van de anemoon. Ook gebruik ik regelmatig kleine regenwormen.
Bent u verstandig (natuurlijk bent u dat) en ook een anemonenliefhebber/ster,
verzorg deze prachtige dieren dan in een speciaalaquarium met bvals medebewoners vissen, garnalen, zeesterren, heremietkreeften en zee-egels. Ook kunnen de
meeste softkoralen tegen een stootje en kunt u deze er gerust bij plaatsen.
Bent u een eigenwijze liefhebber (zoals ik) die het niet zo nodig vindt om een
statisch aquarium te verzorgen met dieren die op een b epaalde plaats moeten
staan omdat de bak een showbak moet zijn met dure koralen die vooral op
anderen een grote indruk moeten maken, probeer dan rustig eens een anemoon in uw (niet speciaal) bak te verzorgen. Ze zijn zo mooi en brengen
kleur én b eweging in de b ak.
U moet hem/haar wel in de gaten houden, ze willen wel eens, zonder bij mij
bekende reden, van plaats veranderen, maar u als liefhebber houdt toch al altijd uw dieren in de gaten, nietwaar?
Heeft u vragen over de verzorging van anemonen neem dan gerust contact
met mij op. Ik help u graag aan ervaringsinfo. Kijk eens op Google afbeeldingen om de kleurvariëteiten te kunnen zien.
NVDR Aquatr opi ca

1 ) Pericli menes pedersoni wer d sa men met enkel e a n der e Pericli menes- s oorten
( al l en beh or en de t ot de Pericli menes aesopi us- s oort engr oep) d oor Oku mo &
Br uce ( 201 0) over gebr ac ht naar h et ni eu we gesl ac ht Ancyl o menes.
De j ui ste n aa m l ui dt d us Ancyl o menes pedersoni ( Chace 1 958).
2) Sc h enkel  besc hr eef i n 1 902 een ni eu w gar n al engesl ac ht, Ancyl ocaris met al s
eni ge vertegen woor di ger A. brevicarpalis.  Deze wer d l ater on der gebr ac ht i n h et
gesl ac ht Pericli menes.  I n 201 7 k wa m daar ter ug ver a n deri ng i n.  Zden ì k & Hor ká
r akel den h et oor s pr onkel i j k gesl ac ht ter ug op.  Dus de h ui di ge wetensc ha ppel i j k
naa m i s dus:  Ancyl ocaris brevicarpalis Sc h enkel  1 902.
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Auteur onbekend
Met dankovergenomen uit AquaSpiegel
De in Singapore gecreëerde kweekvorm van de Echi

*
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‘
vesuvius',
is
nodorus a ngustfolia
Echinodorus
een  absolute  aanwinst  voor  het  aquarium.  Met
zijn prachtig gekrulde bladeren is deze plant een
echte blikvanger.
De plant is ideaal voor de middenzone maar kan in
lagere aquaria ook als achtergrondplant worden
gebruikt. De plant dient als groep te worden geplant om een dicht gekrulde bos te krijgen.
De Echinodorus

‘vesuvius' is een makkelijke plant die niet
veel eisen stelt aan het aquarium, met minder licht zal zijn
groei vertragen en met veel licht zal hij ook sneller gaan
groeien. D aarnaast reageert de plant goed op C O 2-toevoeging, maar is dit absoluut geen vereiste.

Qua voeding zal de plant het fijn vinden dat hij voeding kan opnemen via zijn
wortels. Dus een voedingsbodem is aan te raden, Mocht deze niet aanwezig
zijn  dan  kan  deze  prima
worden  vervangen  door
kleikegels.
De plant zal, als hij is aangeslagen,  zich  voortplanten  door  middel  van
uitlopers. Om de plant een
frisse en nette uitstraling te
geven  dienen  deze  uitlopers regelmatig te worden
——— 18 ———
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gesnoeid en dan kunnen deze worden herplant zodat er een dichtere b os ontstaat. D e plant is gemakkelijk te planten, D e wortels dienen iets te worden bijgeknipt, dit stimuleert de groei en de plant zal sneller aanslaan. D an kan de
plant gewoon in het bodemgrond worden geplant. Mocht er geen voedingsbodem aanwezig zijn is het verstandig om wat kleikegels bij te plaatsen.
NVDR Aquatr opi ca

Vol gens Worl d Fl or a Onl i n e en Worl d Ch eckl i st of Sel ected Pl a nt Fa mi l i es i s Echinodorus angustfoli a een syn oni e m va n Hel anthi u m bolivi anu m.  Aa ngezi en E.
angustifoli a een syn.  i s va n H. bolivi anu m i s de j ui ste naa m, Hel anthi u m bolivi anu m
' Ves uvi us' .  Let op de sc hri jf wi j ze.  Gezi en h et een k weekvor m en geen vari ëtei t i s
mag de afkorti ng ' var.'  ( ko mt va n vari etas) ni et gebr ui kt wor den.  De c ul ti var naa m
ko mt t ussen enkel e aa n h al i ngstekens te staa n en mag ni et c ursi ef gezet wor den.

Badis kal adanensis Ra ml i a na, Lal r on u nga & Si ngh 2021

Mo menteel  enkel  geken d va n de ri vi er en Pal ak ( di c ht bi j P h urr a) en Sal a ( di c ht bi j
L u n gpuk), zi jri vi er en va n de Kal a da nri vi er, di stri ct Si a ha, I n di ë. 
Vi ssen di e i n zi j n na bi j h ei d vert oeven zi j n Olyra sagi nata, Pethi a expletiforis, Ras-

bora rasbora en R. daniconi us.
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Rochelle Williams. Uit' The Aquatic Gardner' (1 997).
Vrijvertaald door Leovan den Berkmortel.
NatuurvriendenZwolle
Verborgen schatten van een beplant aquarium
Tuinliefhebbers w eten d at planten m
 oeilijk g roeien i n v aste g rond e n d at r egenwormen een belangrijke rol s pelen b ij h et oplossen van dit p robleem. We weten
dat de b odem in aquaria vergelijkbare p roblemen h eeft. H
 elaas worden regenwormen in aquaria m eestal a lleen g ebruikt a ls visvoer en ze zullen verdrinken
als z e in de bodem kruipen. 
Moeder A arde h eeft voor de aquarianen echter een vergelijkbare h elper. M
 aleisische p untslakjes kruipen door h et zand en h ouden dit los, zodat p lantenwortels erin kunnen g roeien. 

Dit  artikel  geeft  een  overzicht van  de  literatuur  en  geeft  een  aquaristisch
standpunt over het houden van deze slakjes.
Over  het  algemeen  spelen  Maleisische  puntslakjes  een gunstige  rol  in  het
aquarium,  maar  staan  er  ook  om  bekend  de  aquariaan  tot  wanhoop  te
kunnen brengen door hun enorme aantallen. 
B estaat er wel zoiets als een goede slak in het aquarium? Wat zijn het?
Maleisische  puntslakjes  zijn  slakjes  met  een
donker lichaam  en  donkerbruine tot grijsachtige
slakkenhuisjes,  iets  minder  donker  dan  hun  lichaam.
Dr. Vierke in ‘Your home aquarium' raadt aan om
ze in een bak te stoppen, omdat hun natuurlijke
bezigheid, het  door  de bodem kruipen, het  substraat los houdt, waardoor er water doorheen kan
stromen en rotte plekken worden voorkomen. Ze
leven van dood organisch materiaal en zullen geen
——— 20 ———
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levende planten eten. Hij voegt er specifiek aan toe: ‘Alle andere slakken zijn
van geen betekenis, ofkunnen zelfs ronduit gevaarlijk zijn'. Als een bekend
aquariumboek zo over hen roemt, moeten we ze wel serieus nemen.
Beschrijving

Er zijn drie soorten in de familie Thiaridae, volgens Dr. Perera & Mr. Walls in
‘Apple-snails in the aquarium'. D e drie soorten zien er bijna hetzelfde uit op
een paar uitzonderingen na.
* Melanoides

tubercularia , de rood getande torenslak heeft rode strepen, een
roodbruine b and rond de b asis van het huisje en heeft fijne spiraaldraden en
gebogen verticale ribbels.
* Melanoides

t urricula * lijkt op de tubercularia, maar mist de rode b and rond
de b asis van het huisje en de meeste van de verticale ribbels, behalve die op
de bovenste spiraalwindingen.
* Tarebia granifera heeft afgeplatte zijkanten en de huisjeswindingen (in tegenstelling tot de afgeronde windingen van de b eide vorige), hebben niet het
rode streeppatroon, is overdekt met rijen opvallende knobbeltjes en is kleiner
dan b eide andere soorten.

Mel anoi des tubercul ari a

Mel anoi des turricul a

Tarebi a granifera

Puntslakjes zijn twee- tot driemaal langer dan breed. Er is een duidelijke punt
aan het huisje aan het andere eind van de kop. Wanneer men kleine puntslakjes vergelijkt met vijverslakjes is verwarring niet uitgesloten.
De te bekijken slak dient op een lichtgekleurde ondergrond gezet te worden en de
punt van het huisje zal zichtbaar zijn wanneer het om een puntslakje gaat.
Op iedere winding van het huisje zijn roodachtige lengtestrepen zichtbaar.
——— 21 ———
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De  kleinste  slakjes  die  in  de  bodem  zichtbaar  zijn,  meten  1  mm  en  de
grootste zijn ca. 3 cm. Rode streepjes worden zichtbaar op slakjes vanaf5
mm grootte.
Persoonlijk heb ik bij het leegmaken van een 76-literbak de slakjes alleen aangetroffen in het grind. Afen toe ziet men ze langs planten oflangs het glas
kruipen, maar schade aan planten heb ik nooit kunnen ontdekken. Laat op de
avond ziet men slakjes langs het glas omhoogklimmen tot aan het wateroppervlak (het moment om ze met een netje te verwijderen), waar ze een kleine
luchtbuis uitsteken om te ademhalen. D eze luchtbuis is ongeveer even lang als
het monduitsteeksel en is moeilijk te zien, tenzij men te maken heeft met een
grote slak van 15 mm ofmeer. 
Deze slakjes kunnen leven bij een temperatuur van  15 tot 32  ˚ C, maar verdragen misschien wel een groter bereik. Perera & Walls vermelden dat alle
Maleisische puntslakjes vrouwelijk zijn en zonder b evruchting j ongen voortbrengen, die volledig gevormd worden in een broedbuidel in de hals. 
Zoals met alles is er ook een keerzijde aan de medaille

In een kweekbak met eierleggende vissen zullen de slakjes geen onderscheid
maken tussen voedseldieren en eitjes. Omdat slakjes klimmen zullen de eitjes,
die waar dan ook in de bak zijn afgezet, in gevaar zijn. Ook b ericht Perera &
Walls dat puntslakjes tussengastheren zijn voor de menselijke longworm Para
,

e
en

g
evaarlijke

p
arasiet.
gonimus westermanni
Maar het is belangrijk om hierbij te vermelden dat slakjes in een aquarium
nooit in aanraking kunnen zijn geweest met de gastheer die de zuigworm zou
moeten overbrengen. Het is wel oppassen geblazen bij importslakken, die in
de natuur gevangen zijn.
Hoe komt men van puntslakjes af?

Veel succes gewenst, want de slakjes kunnen klein zijn en de meeste slakkenverdelgingsmiddelen vernietigen uw planten eerder dan dat zij de slakjes doden. Een p opulatie volledig uitroeien is praktisch onmogelijk. D e chemische
middelen die ik gebruikt heb: koper, zout, ParagonJ en Tetracycline bleken
geen van alle de populatie werkelijk te verminderen.
——— 22 ———
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De enige keer dat er echt grote aantallen slakken gedood werden was p er ongeluk. Vier  clownbotia's hadden  een  feestmaal  aan  honderden puntslakjes
toen een stukje courgette in de bak viel. De slakjes zwermden binnen een
paar uur over de courgettes en de botia's deden er zich tegoed aan.
Door gedurende enige weken stukjes verse courgette in de bak te leggen, kunnen
de slakjes uit de bodem gelokt worden, zodat de botia's ze kunnen opeten. Maar
dan heb j e weer het probleem dat de botia's hoefijzervormige gaten in plantenbladeren kunnen maken en dat zij ook bepaalde planten gaan eten.

Over h et a lgemeen z ijn M
 aleisische p untslakjes n uttig i n h et a quarium d oordat
ze de g rond luchtig m aken en voedselresten tussen h et g rind opruimen. E
 r z ijn
weinig problemen. Parasitaire infectie vanuit de slakken is onwaarschijnlijk,
maar s lakken u it de n atuur kunnen levensgevaarlijk z ijn.
NVDR Aquatr opi ca
Mel anoi des turricul a i s vol gens enkel e br on n en een syn.  va n Mel anoi des
tubercul ari a.
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Jan Mannekens, AquarianenGent.
Zij die afen toe levend voer g aan scheppen weten dat ze m oeten oppassen om
geen ongenode g asten in h et aquarium te brengen. 

Hydra

Een van deze niet gewenste aquariumbewoners is de hydra ofzoetwaterpoliep. D e
hydra leeft in plassen, meren en rivieren,
vastgehecht  aan  planten  of stenen.  De
hydra zit vast door middel van een kleverige stofdie wordt afgescheiden door de
voetschijf. Zijn mond is omgeven door tentakels  die  de hydra het uitzicht geven van
een stukje uitgerafeld touw. Aquariumliefhebbers die levend voer gaan scheppen
zien hem gemakkelijk over het hoofd, omdat hij slechts een cm groot en doorzichtig is, en zich bij de minste aanraking ineen trekt tot een knopje.
Wist j e dat de hydra familie is van de kwallen, zeeanemonen en koralen? Het
is de enige uit stam Coelenterata (ook Cnidaria  genoemd) (ofholtedieren)
die zich aan het leven in zoetwater heeft weten aan te p assen. D e naam holtedier danken ze aan het feit dat hun voornaamste lichaamsholte de spijsverteringsholte is ( Coelenterata = coel (holte) + enteron (darm)).

F Hoe is nu zo'n hydra opgebouwd?

Wanneer we de hydra van heel dicht bij bekijken, dan kunnen we  2 lagen
cellen onderscheiden. D e buitenste laag (het ectoderm) is een beschermende
cellaag, terwijl de binnenste laag (het entoderm) die de inwendige holte bekleedt  een rol  speelt bij  de vertering van het voedsel. De buitenste  cellen
lopen naar onderen uit in lange spiervezels die bij contractie zorgen dat het lichaam korter wordt. Als ze zich langs een kant meer samentrekken dan aan
——— 24 ———
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de andere kant, dan wordt het lichaam van het dier gebogen naar de kant van
de sterkste samentrekking. De spiervezels van de binnenste cellen verlopen
circulair. Door samentrekking hiervan wordt het lichaam smaller en langer.
Tussen b eide cellagen ligt een geleiachtige stofdie zowel door de buitenste als
binnenste laag cellen wordt afgescheiden.

F De voeding

Als de hydra honger heeft gaat hij zijn prooi niet achtervolgen, maar wacht hij
rustig afen steekt zijn nagenoeg onbeweeglijke tentakels uit. Komt er nu een
wormpje, een cyclops, een watervlo
ofin het slechtste geval een vissenlarve in het voorbijgaan even tegen
een  der  tentakels  aan,  dan  wordt
het  slachtoffer  doorzeefd  met  giftige,  hem  verlammende  projectielen:  de  draadjes  die  uit  de  zogenaamde draadkapsels worden afgeschoten  (het  lijkt  wel  een
gewelddadige sciencefictionfilm).
Deze  draadkapsels  bevinden  zich
voornamelijk  op  de  tentakels.  Er
bestaan  vier  soorten  draadkapsels
en de grootste en opvallendste worden netelcellen genoemd. Het mechanisme
waarmee  de  als  een  spiraal  opgewonden  holle  draad  wordt  afgeschoten,
wordt vergeleken met het naar buiten schieten van een uitgestulpte vinger van
een rubber handschoen wanneer men in de handschoen blaast. Als de draad
in het slachtoffer dringt wordt een giftige stofin het lichaam gespoten die in
het kapsel lag opgeslagen.
Na de vergiftiging van de prooi worden de tentakels rond de vangst geslagen
en samengetrokken, zodat deze naar de mondopening geduwd wordt. Met b ehulp van spiercontracties wordt het slachtoffer verzwolgen. Een netelcel kan
slechts  een  keer gebruikt worden.  Door gespecialiseerde  cellen worden  er
steeds nieuwe gevormd.
De  vertering  gebeurt  in  de  inwendige  holte.  Kliercellen  in  het  entoderm
scheiden enzymen af, die de verteerbare delen van de prooi omzetten in een
——— 25 ———
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dikke brei van kleine deeltjes. De onverteerbare resten worden via de mond
terug naar buiten gewerkt. D oor de spierbewegingen en het slaan van de lange
zweepharen wordt de voedselbrij door de ganse lichaamsholte verspreid.
De hydra kan zich zowel via geslachtelijke als ongeslachtelijke  voortplanten.
Als de hydra's over voldoende voedsel b eschikken en gezond zijn, dan zullen
zij  zich  ongeslachtelijk vermenigvuldigen  door  knopvorming.  Op  ongeveer
een derde van de totale lengte vanafde voet ontspruiten knoppen. Deze knop
groeit uit in de lengte en na enige tij d zien we tentakels ten tonele verschijnen. Na
een paar dagen ziet de knop eruit als een kleine hydra, met mond, steel en tentakels. Na afsnoering van het moederlichaam gaat de kleine hydra zijn eigen gang.
Vooral in de herfst en de winter planten hydra's zich ook geslachtelijk voort.
Sommige exemplaren zijn zelfs hermafrodiet; dit betekent dat op dergelijke
exemplaren zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtscellen voorkomen. Andere hydra's zijn vrouwelijk en nog anderen zijn dan weer alleen mannelijk
van geslacht. Een vrouwelijke hydra vormt één eicel die naar buiten steekt en
die bevrucht wordt door een van de vele zaadcellen die door een uitstulpsel
bij de mannelijke hydra worden geproduceerd. Als het eitje niet snel genoeg
bevrucht wordt gaat het kapot.

F Regeneratievermogen

De hydra is een dier dat is opgebouwd uit een groot aantal niet gespecialiseerde
reservecellen. Daardoor bezit de hydra over een groot regeneratievermogen. Hydra's kunnen snel verloren tentakels vervangen ofernstige letsels herstellen. Zelfs
als we een hydra in een aantal stukjes snij den zullen de meeste stukjes de ontbrekende delen opnieuwaanvullen tot een volledig en onafhankelijk dier.

F Voortbeweging

Zoals al vermeld zit de hydra met zijn voet vast op het substraat. Toch kunnen
hydra's zich voortbewegen over dit substraat. D e eenvoudigste manier is een
soort  glijden  over  de  onderlaag.  De  vlugste  manier  van  voortbewegen  is
echter het uitvoeren van een koprol! Het dier buigt voorover, hecht met behulp van zijn kleverige draden uit de draadkapsels zijn tentakels vast en laat
zijn voetplaat los, zwaait deze over de mondopening heen en hecht hem weer
vast; dan lossen de tentakels en b egint alles van voorafaan.
——— 26 ———
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De hydra is dus b est een leuk en interessant diertje dat we toch liever niet in
ons aquarium hebben. Sommige vissen zouden hydra's als lekkernij b eschouwen, maar hydra's b eschouwen vissenlarven ook als een niet te missen hapje.
Grote vissen zullen echter niet te veel last ondervinden van de hydra's al valt
het niet uit te sluiten dat gevoelige soorten b est onder stress kunnen komen
als ze teveel geprikkeld worden door de zweepharen uit de draadkapsels. Uitkijken is dus de b oodschap voor de aquariumliefhebbers.
P lanaria
Wie niet weet hoe planaria er uitzien moet maar
eens een stukje rauwvlees ergens in de sloot leggen.
Al  snel  zal  het  stukje  vlees  in  beslag  genomen
worden door zwarte beestjes, Planaria! Planaria zijn
ongeveer één cm groot en behoren tot het geslacht
van de Platyhelminthes ofplatwormen. Een andere
bekende platworm is de lintworm.
De planaria onderscheiden zich van de hydra doordat zij zeer duidelijk een
voorkant en een achterkant bezitten. Vooraan zien we zeer duidelijk een kop
met  ogen  en  andere  zintuigen.  Bij  de
voortbeweging  is  de  kop  steeds  naar
voor gericht. Het dier is afgeplat en het
naar  de  ondergrond  gerichte  deel
noemen we de ventrale zijde (buikzijde).
Daar  tegenover  ligt  de  dorsale  zijde
(rugzijde). Als j e de hydra in de lengte
bekijkt, dan zie j e dat hij symmetrisch is
opgebouwd.

F Voortbeweging

Een planaria b eweegt zich voort met een langzame kruipbeweging. Hij buigt
hierbij de kop van de ene kant naar de andere alsofhij zijn omgeving afzoekt.
Als we de planaria verstoren, haast deze zich weg met golvende spierbewegingen. D e langzame kruipbeweging wordt veroorzaakt door het slaan van trilharen, de snelle golfbeweging ontstaat door samentrekking van spieren. Plana——— 27 ———

Jaargang 36/09 

Aquatropica

Zoetwater

ria's kunnen niet vrij door het water zwemmen. Ze b ewegen zich enkel in contact met een vast voorwerp oflangs de onderkant van het wateroppervlak. Als
ze het wateroppervlak verlaten zakken ze aan een slijmdraadje naar beneden.

F Verteringsstelsel

De planaria is een rare gast om mee aan tafel te gaan! Zijn mond zit niet in de
kop, maar halverwege de buikzijde. De mond voert naar een buisvormig orgaan, de farynx genaamd, die naar achteren is gericht en een aantal spierlagen
en tal van kliercellen b ezit. Wanneer de planaria aan het eten slaat, wordt de
farynx sterk in lengte uitgestrekt, waardoor hij een eind uit de mondopening
steekt. Planaria's leven van kleine levende ofgrotere dode dieren.

Al van op grote afstand kunnen ze voedsel opsporen via zintuigcellen in de
kop. Ze b ewegen dan naar het voedsel toe en kruipen er bovenop en drukken
het voedsel met hun gespierde lichaam tegen hun onderkant. Een spartelende
prooi kan zo goed worden vastgehouden, vooral als deze in de slijmerige afscheiding van  de worm is blijven vastkleven. Nu wordt de farynx  door de
mondopening  naar  achteren  gestoken  en  deze  trekt  door  zuigende  bewegingen het voedsel in microscopisch kleine stukjes die naar binnen worden
gezogen. De farynxholte mondt uit in een vertakt  spijsverteringsstelsel dat
zich over de ganse lichaamsholte uitstrekt. Er zijn drie hoofdtakken in het
spijsverteringskanaal: één naar de kop toe en twee naar achteren, aan weerskanten  van  de  farynx.  Deze  drie  hoofdtakken  dragen  op  regelmatige  afstanden van elkaar een groot aantal zijtakken, zodat het voedsel in alle delen
van het lichaam terecht komt. Het darmstelsel heeft maar één opening, zodat
net als bij de hydra de voedselresten het lichaam opnieuwverlaten door de mond.

F Voortplanting

Planaria zijn hermafrodiet. Dit betekent dat er in elk dier zowel mannelijke
als  vrouwelijke  geslachtsorganen  ontwikkeld  worden.  Bij  de  voortplanting
worden zaadcellen uitgewisseld, zodat er een kruisbevruchting optreedt. Na
de voortplantingsperiode  degenereren  de geslachtsorganen  om bij  een volgende voortplantingsperiode opnieuw gevormd te worden. Tal van planaria
planten zich geslachtelijk voort, maar er zijn er ook die zich ongeslachtelijk
delen. Hierbij krijgt de worm zonder zichtbare voorafgaande verandering een
insnoering achter de farynx en b egint het achterste stuk zich te gedragen alsof
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het niets meer met het voorste te maken heeft. Na een krachtmeting waarbij
het voorste deel vooruit wil kruipen, terwijl het achterste deel zich schrap zet
op het substraat raken beide delen los van elkaar, waarbij beide stukken het
ontbrekende deel opnieuw genereren, zodat er 2 planaria ontstaan.
Op de schoolbanken werden planaria gebruikt om het regeneratievermogen
bij dieren te illustreren. Zo kan men door een insnijding in de kop van de
planaria een meerkoppige planaria genereren.
Het is duidelijk dat deze planaria eerder geschikt zijn om hun leven in de sloot
te slijten, dan in ons aquarium. Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat kleine
visjes niet veilig zijn voor deze op zich best interessante b eestjes.
Br on: 

De onge wer vel de di er en, deel  1  - Ral p h Buc hs ba u m.

I ndoreonectes neeleshi  Ri ta, Ba nar esc u  & Nal ba nt 2021 .  Mul a ri vi er.  I n di ë.
I ndoreonectes rajeevi  Ri ta, Ba nar esc u  & Nal ba nt 2021 .  Hi r a nyakes hi  ri vi er.  I n di ë.
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Het bestuur Aquatropica
Vanaf 2022  wil  het  BBAT  Bondsbestuur  en  de  redactie  Aquariumwereld,
naast een gedrukte versie van het blad, ook inzetten op een digitale boekje.
Op deze wijze wil men mee zijn met de niet te stoppen digitale trein, ook
hoopt men op deze manier meer lezers te kunnen aantrekken.
Bij wijze van kennismaking zal dit voorlopig gratis zijn voor leden die in 2 021
in orde zijn met het lidgeld. Ook voor j ou dus.
Wij moeten enkel j ouw mailadres doorgeven aan de verantwoordelijke binnen
de BBAT. En dat is j uist iets dat we niet zomaar kunnen doen. Je weet wel de
GDPR-regels  (General  Data  Protection  Regulation).  Volgens  die  regels
moeten we toestemming vragen om j ouw e-mailadres te mogen doorsturen.
Wij,  als  clubbestuur  hebben  ervoor
gekozen  om  het  opt-in-systeem  te
gebruiken.  M.a.w.  wie  wil  dat  het
mailadres  aan  de  BBAT  wordt
doorgegeven  moet  dit  melden  aan
Aquatropica.  Dit  kan  gewoon  door
een  mailtje  te  sturen  naar
secretaris@aquatropica.be.
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Jos de Kraker
Uitnodiging algemene ledenbijeenkomst, vrijdag 24 september
Wordt een avond ondergedompeld in 1 van de grootste zoetwatermeren ter wereld dat te vinden is in Malawi.
Reis mee door het warme hart van Afrika zoals het zichzelfpresenteert en b ezoek de hotspots in en boven water zoals visexporteur Stuart Grant waarvandaan de cichliden wereldwijd verzonden
worden, Liwonde National Parc, Thumbi west dat te b oek staat als
“het Aquarium”, Zimbawe Rock, Otterpoint, C ape Maclear en Likoma island.
Duik mee de diepte in waar de parels van dit meer worden gevangen en waar Jos de Kraker j aarlijks te vinden is.
Van plan een Malawi ofander biotoop te b eginnen geniet dan van
het  praktijkdeel  waarbij  aan  de  hand  van  filmfragmenten  een
aquarium  en  bioloog  in  opbouw  na  50 jaar  ervaring  met  tips
worden b esproken.
Zeker is er voor een ieder enig specifiek deel van de voordracht
voor de hobby te gebruiken en anders kunt u er naar vragen: samen
tillen we de aquaristiek naar een hoger niveau.
Wanneer: Vrijdag 24 september 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.
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