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Woordje van ...

Geert Vandromme, voorzitter Aquatropica
En nu de b oer zijn oogst aan het binnenhalen is en de
kermissen  terug  achter  de  rug  zijn,  kunnen  we  al
denken aan kerst en nieuwjaar. Ook, wij van het bestuur zijn reeds b ezig met het volgend j aar. Het is niet
altijd gemakkelijk om nog een j aarprogramma samen
te stellen. Het aantal voordrachtgevers zijn door corona
en  door  ouderdom  afgevallen  en  er  staan  niet  veel
nieuwe mensen te springen om iets over hun hobby
ter vertellen. Gelukkig hebben we onze redacteur Martin die ook bij andere verenigingen langs gaat om voordrachtgevers op te sporen.

Om volgend j aar terug een gevuld programma te hebben vragen we dan
ook de inbreng van onze leden. Jullie kunnen ons helpen aan het b epalen
van de onderwerpen. Voor ons is het soms moeilijk om nog mensen te
vinden die nog niet bij ons zijn langsgekomen als voordrachtgever, maar
misschien  willen  jullie  wel  eens  iets  gemakkelijkere  verteerbaar  antwoorden op de problemen die j ullie hebben ofover vissen die j ullie in uw
aquarium bezitten. Alle bestuursleden zijn gemiddeld meer dan 25 j aar
lid en hebben elk reeds zo'n 2 00 voordrachten meegemaakt en voor ons
ligt de lat dan ook hoog en horen we zelfook wel eens iets nieuws. Maar
mogelijks willen jullie wel iets anders. 
Daarom een warme oproep om nieuwe onderwerpen voor de volgende
vergaderingen. Laat maar gerust iets van u horen. Wij zullen wel zoeken
om de j uiste voordrachtgever en als we die niet vinden zullen we zelfwel
iets in elkaar steken. Als b estuur hebben we samen meer dan 150 j aar ervaring  in  het  houden  en  verzorgen  van  vissen.  Het  zou  nu  toch  wel
moeten lukken dat we uw probleem nog nooit hebben meegemaakt en er
——— 2 ———
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niet over kunnen vertellen. Maar j e weet vele wegen leiden naar Rome en
niet iedere manier om iets op te lossen is even wetenschappelijk. 
Een  geluk,  binnen  het  bestuur  zitten  twee  oud-scheikundigen  die  de
meeste  dingen  op  een wetenschappelijke manier kunnen nagaan. Volgende maanden hebben we nog twee goede en zeker interessante voordrachten die op u staan te wachten.
Ook het nieuwe lidgeld zal binnen enige tijd terug gevraagd worden en
hierbij zullen we ook uw gsm-nummer vragen zodat we iedere maand u
kunnen herinneren dat er vergadering is. Nu hebben we door een onverwachte zaalwissel gezien dat we plots meer mensen in de vergadering
hadden omdat we ze even opgebeld hebben. Dit kunnen we niet iedere
maand, maar iedereen enkele dagen op voorhand een sms sturen ligt wel
in onze mogelijkheden.
Ik hoop dan ook om jullie de volgende vergadering terug te mogen ontmoeten.
Jullie voorzitter
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JohnStel, A. V. Aquavo, Pur merend
Een zeldzame verschijning binnen de aquariumhobby. Het zijn scholende, eierleggende tandkarpers.
Hylopanchax -species  komen voor  in  de  Democratische  Republiek  Congo,
Gabon,  Congo-Brazzaville  en  de  Centraal-Afrikaanse Republiek. De Hylopanchax s tictopleuron komt voornamelijk in de Alima- en Likouala-rivierstelsels (DRC) voor.
Tot nu toe worden er een vijftal * soorten onderscheiden: H.
 m
 n deko ,
 oke , H.
,

en

.
Er
zijn
nog
meer
types
echter,
deze
H. leki H. silvestris H. s tictopleuron
zijn nog niet wetenschappelijk b eschreven.
Hylopanchax s tictopleuron is enkele malen commercieel geïmporteerd.

De stictopleuron is een lang gerekte, maximaal  5 centimeter lange vis. De
schubben hebben  een  donker gekleurd randje. De  staart  en  de vinnen variëren van blauw tot bloedrood. Mannen hebben meer kleur, zijn gemiddeld
groter en hebben een karakteristieke zwarte punt bij het b egin van de aarsvin.

De vissen komen voor in ondiepe stromende riviertjes met veel bladafval en
op de minder stromende delen afen toe wat planten. Veel schaduw door overhangende vegetatie en stromend water zorgen voor lage watertemperaturen
en een hoog zuurstofgehalte. Door het bladafval lijkt het water wel op thee
met de bijbehorende lage pH en geleidbaarheid van het water.
——— 4 ———
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Het importeren wordt slecht verdragen door de vissen. Ze komen vaak zeer
verzwakt en ziek aan bij de groothandel. Als het lukt om enige exemplaren te
bemachtigen is de b est mogelijke verzorging nodig om ze de eerste weken te
laten overleven. Het water moet sterk stromen, lage pH, 20 tot 22 graden en
een lage geleidbaarheid hebben. Het b este is pH 5 tot 6 , geleidbaarheid onder
de 100 ppm. Het toevoegen van Cattapabladeren is aan te b evelen.
De vissen hebben niet genoeg aan droogvoer, vooral zwarte muggenlarven,
watervlooien, cyclops en artemia's worden graag genomen.
Zodra de vissen aangesterkt en geacclimatiseerd zijn, beginnen de mannen
territoria in te nemen. D e rode eitjes worden afgezet aan planten, wier en bladeren, de incubatietijd is ongeveer 2,5 week.
De eieren kunnen met de vingers opgepakt worden en verzameld. D e wat oudere, meer uitgeharde eitjes zijn beter bestand tegen aanraken. Vers gelegde
en  daarna  verzamelde  eitjes  gaan  vaak  schimmelen.  De  incubatie  en  opfokken van de j ongen geeft het beste resultaat bij 20 tot 22 graden en zeer
zacht zuur water. pH 5,5 en geleidbaarheid van 25 ppm.
Als het water  een hogere pH en geleidbaarheid heeft, ontstaan er verhoudingsgewijs meer mannen  dan vrouwen. De larven  eten  al het levende  en
kant-en-klaarvoedsel wat naar binnen p ast. De eerste dagen infusie en vloeibaar voedsel, maar al heel snel artemia en azijnaaltjes en dergelijke. 
Opvallend is dat de vissen een zeer beweeglijke ruggengraat hebben welke ze
zelfs in staat stelt om een stukje achteruit te kunnen zwemmen. Het nadeel is
dat ze makkelijk hun ruggengraat beschadigen tij dens het vangen met een netje.
Het ene mannetje ontwikkeld een rode staart en de andere is j uist meer blauw.
Het is niet te zeggen ofhet nou erfelijk b epaald wordt ofmet dominantie te
maken  heeft.  Afwisselend is het wel! 
Het  beste  kunt  u  een
mooie school van zo'n 15
vissen in een 120/ 150 cm
bak  houden,  geen  verwarming,  flinke  stro——— 5 ———
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ming, Anubias en veel bladafval. Afen toe wat zonlicht op de b ak. Vooral in
zonlicht  komt  de  kleurenpracht  van  deze  vissen  fantastisch  mooi  uit.  De
vissen worden niet echt oud (2 j aar) dus als u gedurende j aren van ze wil
blijven genieten is het raadzaam ze regelmatig na te kweken ofde larven die
vlak onder het wateroppervlakte zwemmen te verzamelen en op te kweken.
NVDR Aquatr opi ca

Het gesl ac ht Hyl opanchax tel t mo ment eel  8 s oort en: 
Hyl opanchax leki va n der Zee, Son n en ber g & Sc hl i e wen 201 3
Hyl opanchax moke va n der Zee, Son n en ber g & Sc hl i e wen 201 3
Hyl opanchax multisqua matus Br aga nça, va n der Zee, Son n en ber g & Vr even 2020
Hyl opanchax ndeko va n der Zee, Son n en ber g & Sc hl i e wen 201 3
Hyl opanchax paucisqua matus Son n en ber g, Fri el  & va n der Zee 201 4
Hyl opanchax silvestris ( P ol l  & La mbert 1 958)
Hyl opanchax stictopleuron ( F o wl er 1 949)
Hyl opanchax thysi Br aga nça, va n der Zee, Son n en ber g & Vr even 2020

Hypl opanchax leki gefotografeerd net na vangst.  Vi ndpl aats een stroo m tussen
Lo mpolé en Yaka, provi ncie Bandundu, De mocratische Republiek Congo
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Tekst: Kees deJong, Black Molly, Hoorn
Het l even v an d e v issen i n d e s avanne i n h et o osten v an Afrika

i s n iet e envoudig.
Tijdens d e m
 oesson v alt v eel r egen e n d aardoor o ntstaan o p v eel plekken w atertjes waarin ze een goede woonplaats kunnen vinden. Meestal gaat het om
kleine p oeltjes, m aar soms ontstaat een m eertje. Deze worden gevoed door de
tijdelijke rivieren en worden g ekenmerkt door h et feit
 dat de temperatuur afen
toe s nel s tijgt, v eel plantaardig

m
 ateriaal a anwezig i s e n h et w aterniveau a fhankelijk is van de h oeveelheid n eerslag. Tijdens de droge tijd verdwijnt dit water
weer. Dit vraagt h et n odige van h et aanpassingsvermogen van de vissen die in
dit b iotoop leven.

Een b ekende overlever in dit
gebied  is  de  Afrikaanse
longvis  (Protopterus  annectens ).  Deze  vis  overleeft  de
droge  tijd  dankzij  haar  primitieve  longen  en  het  vermogen om tijdelijk in een extreme  ruststand  te  gaan.
Deze soort wordt erg oud.

Dit in tegenstelling tot de in hetzelfde gebied levende eierleggende tandkarpers (killi's) die niet voor niks ook wel seizoensvissen worden genoemd. De
oude vissen sterven op het moment dat het water verdampt. D e embryo's in
de eitjes overleven enkele maanden tot j aren in de modder in een ruststadium
dat diapauze wordt genoemd. Als de moesson weer b egint komen de eitjes uit
en b ewoont een nieuwe generatie de ontstane watertjes. Zij leggen weer eitjes
voordat het water weer verdampt is.
Uit veldonderzoek in zuidelijk Mozambique naar Nothobranchius f urzeri is
duidelijk geworden dat vis de gewervelde diersoort is die het snelste volwassen
wordt. Nadat  de  in  de  modder gelegen  eitjes  in  het water terecht  komen
——— 7 ———
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kunnen de vissen in twee weken geslachtsrijp zijn. Volwassen vrouwtjes produceren hun hele leven dagelijks eitjes zonder dat er tekenen van afnemende
vruchtbaarheid zichtbaar zijn. D e enige beperking in het aantal nakomelingen
wordt door het opdrogen van het biotoop gevormd. Dit duurt enkele weken
tot enkele maanden. De soort is helemaal aangepast aan een kort leven en
snel lichamelijk verval.

Nothobranchi us furzeri J u b b 1 971 .  Not h obr a nc hi i dae.
Li nks:  ma n n etj e gel e vor m; r ec hts ma n n etj e r ode vor m.

Aangezien de watertjes van elkaar gescheiden zijn, zijn genetische verschillen
tussen de verschillende populaties van één soort ontstaan. Ook de soorten
binnen het genus Nothobranchius

zijn vermoedelijk ontstaan door geografische isolatie. Een aantal soorten leeft in het droge binnenland, maar ook in
——— 8 ———
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de kuststreken met meer neerslag worden soorten uit het genus gevonden. Afhankelijk van de hoeveelheid neerslag leven in een gebied andere soorten. D e
levensduur wordt b epaald door de hoeveelheid neerslag in het gebied.
De  vissen  uit  het  genus Nothobranchius  zijn  fraai  gekleurde  dieren  en  ze
worden dan ook vaak gehouden en gekweekt door liefhebbers van killi's. O ok
binnen Nederland zijn mensen met het houden en kweken van deze vissen
bezig. Ze zijn verenigd
in de Nederlandse killivisvereniging (https://www.killi1)
fishnederland.nl)  . D e soorten hebben een hogere temperatuur van rond de
26 ˚ C nodig. Ze leggen hun eitjes in een turfvezel. D e turfvezel met daarin de
eitjes moet vochtig worden bewaard, waarna na enige maanden water kan
worden opgegoten. D e eitjes komen dan snel uit en de j ongen zijn over het algemeen eenvoudig op te kweken. Hoe lang de vissen leven en hoe lang de eitjes bewaard moeten worden, is sterk afhankelijk van de temperatuur. Een
kwestie van ervaring, goed luisteren naar degene waarvan j e de vissen hebt gekregen en soms ook een b eetje geluk. Het ruilen van deze vissen is eenvoudig.
De eitjes in de turfvezel kunnen eenvoudig worden verstuurd.
De  soorten uit het genus Nothobranchius worden veel voor onderzoek gebruikt.  Daartoe  worden  veel  stammen  in  het  laboratorium  gebruikt.  Een
voorbeeld hiervan is de populatie van N.
furzeri  die  al  sinds  1970  wordt  gehouden.  Deze  populatie  heeft  de
kortste  levensduur  en  is  daardoor  uitermate geschikt naar onderzoek naar veroudering.
In hun artikel gaan Terzibasi Tozzini & Cellerino ( 2020) dieper in op het onderzoek waar deze seizoensvissen voor worden gebruikt. Ik noem ze hier kort.
Doordat de vissen zo snel verouderen, kunnen allerlei bijkomende verschijnselen van het ouder worden, zoals de ontwikkeling van de celdeling, regeneratie en de ontwikkeling van neuronen, goed worden onderzocht. O ok het effect van farmaceutische middelen op het verouderen kunnen goed worden b estudeerd. Genen spelen een b elangrijke rol bij het verouderen en kunnen bij
deze snel verouderende vissen worden geanalyseerd. 
Ook algemeen geldende theorieën over veroudering kunnen door de korte levensduur worden onderzocht.
——— 9 ———
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De diapauze van de eitjes waarin de ontwikkeling stopt, biedt mogelijk bruikbare oplossing voor het stoppen van bepaalde lichamelijke ontwikkelingen. 
De invloed van giftige stoffen is ook goed te onderzoeken bij deze zich snel
ontwikkelende vissen.
Voor de liefhebbers van wetenschappelijk onderzoek bieden de soorten uit
het genus Nothobranchius dus veel aanknopingspunten. Voor aquarianen zijn
het prachtige gekleurde interessante vissen die bij een juiste verzorging niet
moeilijk te houden zijn.
Li ter atuur
E. Terzi basi Tozzi ni & A. Cell eri no 2020.  Not h obr a nc hi us a n n u al  ki l l i fi s h es.

Evo Devo 1 1 : 25
htt ps: // d oi . or g/1 0. 1 1 86/s 1 3227- 020- 001 70- x

NVDR Aquatr opi ca

Ook Bel gi ë h eeft een ver eni gi ng di e zi c h bezi gh ou dt met ki l l i es:  Bel gi sc h e Ki l l i fi s h
Ver eni gi ng( B. K. V. ).  E en websi t e h ebi k ec ht er ni et ku n n en ter ugvi n den.  Voor meer
i nfo ka n j e mai l en naar Her ma n Meeus ( h er ma n. meeus1 @t el en et. be).

Amol ops chaochi n

Ji a ng, Ren, Lyu & Li
2021  i n a mpl exus
( paar gr eep).  Ma n n etj e
b oven.  Fa mi l i e:  Ra ni dae
Voor ko men:  Ber gac hti ge str eken aa n de
r a n den
va n
h et
Si c h u a n- bekken, met
i n begri p va n Ch engd u
Ci ty ( Ch ongz h ou, Dayi
en Duji a ngya n), Les ha n
Ci ty ( Mt.  E mei ), Mi a nya n Ci ty ( Anxi a n) en Ya a n Ci ty ( Ti a n q ua n).  Chi na.

——— 10 ———
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Margievan der Heijden, Ons Natuurgenot Gouda
Naam en afkomst
Ostorhinchus compressus is een straalvinnige vissensoort uit de familie van de

kardinaalbaarzen (Apogonidae).
Deze vis werd voor het eerst b eschreven onder het geslachtAmia

(Amia com)
door
Hugh
McCormick
Smith
en
Lewis
Radcliffe
na
hun
expeditie
pressa
van 1907- 1910. Pas later werd dit geslacht beschreven als Ostorhinchus . 

Waar de soortnaam ‘compressus' precies vanafkomt is niet terug te vinden.
Letterlijk  betekent  ‘compressus'  opeengehoopt,
 misschien  duidt  dit  op  de
1)
enigszins platte vorm van de vis. 

Ostorhi nchus co mpressus, Pel el i u, Kor or, Pal a u, febr u ari  201 4.  Br on:  Mar k Rosenst ei n / i Nat ur al i st. or g.  Li cense:  CC BY Attri b uti on- Nonc o m mer ci al - Shar eAl i ke

——— 1 1 ———
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De Nederlandse naam is okerkleurige kardinaalvis. Maar hij is ook onder vele
andere  namen  bekend,  zoals  gestreepte  kardinaalvis,  oker-gestreepte  kardinaalvis, blauwogige kardinaalvis ofgespleten gestreepte kardinaalvis.
Een synoniem van Ostorhinchus compressus is Apogon

compressus ,een naam
die soms ook in de handel gebruikt wordt om deze kardinaalbaars aan te duiden.
Habitat

Dit mooie visje leeft in het gebied wat b ekend staat als Indo-West Pacific, een
biogeografische regio van de aardse zeeën, bestaande uit de tropische wateren van de Indische Oceaan, de westelijke en centrale Stille Oceaan en de
zeeën tussen de Indonesische eilanden. Van West-Australië, het Groot B arrièreriftot aan de Tasmanzee.
Ze leven over het algemeen tussen de 2 en 20 meter diep. Het zijn typische
schemerdieren. Overdag rusten ze verborgen al drijvend samen met andere
‘Apogonidae'-soorten tussen koraalformaties.
Wanneer er rovers worden waargenomen, schuilen ze tussen de ‘takken' van
ondiep gelegen koralen waar de roofvissen moeilijk bij kunnen. 

Ost or hi nc h us c o mpr ess us, Ma da ng, Pa p ua Ne w Gui n ea, Febr uari  201 0.  Br on:  Ja n
Messers mi t h / htt p: // www. messer s mi t h. n a me/ wor d pr ess.  Li cense:  CC by Attri b uti on- Non Co m mer ci al - Shar eAl i ke

——— 12 ———
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In dit gedeelte van de zee kan het water een temperatuur van wel 3 0 ˚ C b ereiken. Bovendien is hier weinig  stroming en  sommige van deze koralen verbruiken veel zuurstof. Hieraan is te zien dat deze kardinaalbaars zelfs kan
leven in water met een laag zuurstofgehalte en hoge temperaturen. Iets wat
waarschijnlijk een hoog rustmetabolisme stimuleert.
Uiterlijk
Ostorhinchus compressus kan maximaal  12 cm groot worden maar de meest

voorkomende lengte voor volwassen dieren is 8,5 cm. Ze hebben de typisch
bek van de b aarsachtigen (Perciformes) waartoe ze behoren.
Op hun roze-zilveren lichaam zijn zes bruin-oranje horizontale strepen aan
beide kanten van het lichaam. Drie dikkere strepen die lopen vanafhet oog tot
aan de staartvin en drie dunnere strepen die onderbroken ofgestippeld zijn.
De vinnen zijn roze tot goudgeel. Heel opvallend zijn de grote blauwe iriserende oogringen, waar ze hun populaire naam ‘blauwogige kardinaalvis' aan
te danken hebben.
Op de staartwortel bevinden zich vier bruine vlekken. D e j onge vissen hebben
een zwarte vlek op een gele staartwortel.
Aquarium

De kardinaalbaars kan zowel als koppel ofin een schooltje gehouden worden
waarbij dan een aquarium van 1.000 liter water wordt aangeraden. Temperatuur tussen de 22  ˚ C - 28  ˚ C.
In de literatuur kom j e verschillende meningen tegen wat b etreft de eenvoud
van het houden van deze vis. Zo kan j e lezen dat deze vissen zowel voor b eginnende  als  gevorderde  aquariumliefhebber  geschikt  zijn,  terwijl  andere
bronnen melden dat deze vissen alleen voor gevorderden zijn. 
Gezien het feit dat deze vis zo weinig eisen heeft en daardoor toch makkelijk
te houden is, de vis totaal niet agressiefis, zou volgens mij iedere aquariumliefhebber ze moeten kunnen houden. 
Ook de eisen voor hun voer zijn eenvoudig. Hun dieet bestaat uit plankton,
mysis, artemia en p elletvoer.
Omdat het  een  schemervis is komen ze pas tevoorschijn  als het licht wat
minder is, iets wat makkelijk met belichting b oven het aquarium te regelen is.
——— 13 ———
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Kweken

Kweken  met  de  Ostorhinchus compressus  is  goed  mogelijk.  Helaas  is  het
aantal nakomelingen niet groot genoeg om dit echt commercieel te doen en
daardoor de vraag van de handel te dekken. D e kans is dan ook groot dat j e
wildvang in de b ak hebt zitten.
Mooi zou zijn als iedereen, waarbij het kweken is gelukt, deze dieren aan de
handel verstrekt, zodat hiermee geholpen kan worden om de natuurlijke bestanden te behouden.
Wat ons betreft, is dit zeker een kanshebber om m edehuisgenoot te worden in
ons aquarium.
NVDR Aquatr opi ca
1 )I n de ori gi n el e besc hri j vi ng staat er geen naa mbesc hri j vi ng, maar ze zeggen di t:
“ Thi s s peci es i s easi l y r ec ogni zed by i ts s h ort h ea d, l ar ge eye, deep str ongl y c o mpr essed b ody, t h e n u mber of d or sal  s pi n es a n d a n al  r ays, a n d di sti ncti ve c ol or ati on”

Deze s oort i s ge makkel i j k t e h er ken n en aa n de kl ei n e kop, h et gr ote oog, h et
di epe, ster k sa men gedr ukte l i c haa m, h et aa ntal  d orsal e st ekel s en a nal e str al en
en de ken mer ken de kl eur mar keri ng.
Het h eeft er d us al l e sc hi j n naar dat de s oort naa m “c o mpr essa” ver wi j st naar del i c haa msvor m.
Er staat ook n og i ets op mer kel i j k i n de tekst.  De types oort wer d geva ngen door
mi d del  va n dyn a mi et. 

——— 14 ———
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koifar m.be
De m aand s eptember betekent dat h et einde van h et vijver- en koiseizoen bijna
in zicht is. A
 lhoewel de zomerse h itte voorbij is, kan h et n ajaar n og tamelijk
zacht z ijn. D
 us n og even volop g enieten is de boodschap!
Grijp de kans om u w koi n og eens goed te verwennen m et groeivoer ofkleurvoer, o fvoeg n og e en n ieuwe v riend toe a an u w v isbestand. L ees o ok w at u m
 oet
doen om de waterwaarden optimaal te h ouden.

Nieuwe koi toevoegen

U kan gerust nog nieuwe bewoners toevoegen aan uw vijver zolang de temperatuur b oven de 10  ˚ C b edraagt.
Voeding
F

Tot wanneer geef ik zomervoeding?
Zomervoeding is een krachtvoer met een hoog eiwitgehalte. De minimumtemperatuur verschilt per soort en staat altijd duidelijk aangegeven op de verpakking ofop de webshop bij de b eschrijving. Het rendement van optimale vertering en groei wordt enkel behaalt boven een watertemperatuur van 15 ˚ C.

F

 Waarom overschakelen naar lichtere voeding bij temperaturen onder de
15 ˚ C?
Het voor- en najaarsvoer is een licht verteerbare korrel die zinkend ofdrijvend kan zijn. Meestal zijn deze voeders op basis van tarwekiemen en andere
gemakkelijk te verteren geselecteerde granen. D e koi kan dit voer dus gemakkelijk verteren, maar hier bovenop kan dit voer ook niet constiperen als het
plots kouder wordt, ideaal voor in het najaar en voorjaar.
Voeder uw vissen zolang ze  actiefblijven, zodanig  dat ze genoeg reserves
kunnen  opslaan  om  de  winter  door  te  komen.  Verzwakte  of vermagerde
vissen zullen kwetsbaarder zijn in het voorjaar.
——— 15 ———
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Sommige voeders bereiden uw koi nog b eter voor op de winter dankzij extra
toegevoegde vitamines. Zo hebt u bijvoorbeeld Malamix Food, Saki Hikari,
en Winter Care.
F

 Wanneer stoppen met voeren?
Beneden een watertemperatuur van 8 ˚ C bereiden de vissen zich voor op hun
winterslaap, hun metabolisme vertraagt waardoor ze bijna niets meer kunnen
verteren, en er dus weinig nood is om bijgevoederd te worden.
Hou er ook rekening mee dat de biologische werking van de vijver en de filter
(bacteriën) wegvalt onder de 10 ˚ C waardoor gevaarlijke stoffen als ammonia
en nitriet niet meer worden omgezet.
Dagelijks voeren is op dat moment dus niet meer nodig. Als u nog voert, doe
dit dan met aangepast wintervoer in kleine hoeveelheden.
Waterkwaliteit

Een goedwerkende vijver en de gezondheid van uw vissen worden vooral bepaald door de waterkwaliteit. Ook in het najaar is het belangrijk om de verschillende parameters in de gaten te houden. D aarom raden we sterk aan om
thuis een testset te gebruiken ofuw vijverwater in uw winkel te laten testen.
F

 Ammonia en nitriet
Deze 2 waarden geven de giftige vervuiling van het water aan. Het is b elangrijk dat deze waarden zo dicht mogelijk bij de nul staan eer het water te koud
wordt en de werking van de bacteriën in de filter mindert.
Vervuild water verzwakt het immuunsysteem van de vissen en maakt ze gevoeliger voor ziektes. Ammonia en nitriet waarden kan u verlagen door water
te verversen ofdoor het toevoegen van waterverbeteraars zoals onder andere
bacteriën en Toxivec.
F

 Nitraten en fosfaten
Deze waarden zijn afkomstig van ammonia en nitriet die omgezet zijn via
bacteriën. Ze zijn niet giftig maar vormen wel de voeding voor planten ofalgen. Met genoeg voeding kunnen de algen zelfs in de winter groeien. Zorg
voor  een  zo laag mogelijk gehalte  om  algenbloei te voorkomen. Tenslotte
remmen deze in hoge concentratie ook de groei van de vissen af.
——— 16 ———
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 Mineralen
Mineralen zijn essentieel voor de goede werking van de vijver. D oor de overvloedige regen dalen de mineraalwaarden van uw vijver waardoor ze te laag
kunnen zijn voor een gezond vijvermilieu en gezonde vissen.
Zorg er steeds voor dat de kH- en gH-waarden voldoende hoog zijn vóór de
winter, want tijdens de winter gaan ze alleen maar dalen waardoor er zich in
het voorjaar problemen kunnen voordoen.

F

 GH of totale hardheid
Minimum 8 ˚ DH ( dit is de totale hoeveelheid opgeloste mineralen in het water). D eze mineralen zijn essentieel in de vijver voor de goede werking van de
vijver. Ze zorgen er ook voor dat bacteriën zich kunnen ontwikkelen, de slijmlaag van de vissen aanwezig blijft, en de waterplanten optimaal groeien. De
totale hardheid zorgt er ook voor dat uw water niet verzuurt.

F

 KH of carbonaathardheid
Minimum 6 ˚ DH. Uw carbonaathardheid zorgt voor een stabiele pH en zorgt
ervoor dat uw water in staat is om zuurstofvast te houden.

F

Algen
Algen zijn niet veeleisend en kunnen ook in het najaar een hardnekkig probleem vormen. Het is beter deze te verwijderen vóór de winter want zo voorkomt u dat de algen die ‘ s winters afsterven voor extra organisch afval zorgen.
U kan nog tegen de algen b ehandelen tot een watertemperatuur van 12 ˚ C.

F

 Gezondheid vissen
Vertonen uw vissen atypisch gedrag zoals schuren, springen, flitsen, afzonderen, ofuiterlijke symptomen van ziekte zoals open wonden, schimmels etc.
wacht dan niet om dit te onderzoeken en te behandelen. D e meeste b ehandelingen hebben geen effect meer onder de 10 ofzelfs 15  ˚ C.
B eter voorkomen dan genezen
Net zoals bij de mens, is het een goed idee om het immuunsysteem van de koi
aan te sterken voor de winter. D aarvoor kan u melkzuurbacteriën toevoegen
en vitaminen zoals Malamix 17.
——— 17 ———
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Herfstproblemen

F

 Organisch afval
Vooral tijdens de herfst moeten we aandachtig zijn voor het vallen van de bladeren, maar  ook voor  dode  algen,  afgestorven waterplanten  en  slib. Deze
vormen organisch afval dat op termijn het water kan verzuren, een broeihaard
kan worden voor slechte bacteriën en het fosfaatgehalte doet pieken waardoor u later met algen wordt geconfronteerd.
F

 Slib vermijden
De bladeren kan u simpelweg vermijden door een net over de vijver te hangen
ofregelmatig eens met een fijn schepnet rond te gaan.
Een  esthetischere  en  nog  efficiëntere  oplossing  is  het  installeren van  een
skimmer  die  ervoor zorgt  dat bladeren, maar  ook  overgebleven korrels  en
ander afval niet in de vijver blijven liggen.

F

 Slib opkuisen

Slib kan u eventueel verminderen met slibetende
bacteriën ofoxydatoren zoals Biobooster+, BiOx,
Green C ontrol ofBio Oxydator. In het algemeen
komt het  slib  dan  aan het  oppervlak  drijven  en
moet u het uitscheppen  ofin  de  skimmer laten
drijven.
Maar de beste oplossing om uwvijver proper en gezond te houden is het gebruiken van een vijverstofzuiger. Met de aangepaste stofzuiger voor uwvijver kunt
u zonder veel moeite al het slib op de bodem opzuigen. Een stofzuiger is gewoonweg voor alle seizoenen praktisch en kan veel problemen helpen vermij den.
Filtersysteem
Is het b eter de filterinstallatie te laten draaien ofuit te zetten tijdens de winter? Om de b acteriecultuur te laten overwinteren is het beter de filter te laten
draaien, maar het kan ook zonder.
U kan alvast uw uv-apparaat uitzetten rond de maand oktober (wanneer er
minder zonlicht is), want de kans is groot dat de vijver toch mooi helder blijft.
——— 18 ———
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 Filterinstallatie stopzetten tijdens de winter
Indien u  ervoor kiest  om  alles uit te zetten tijdens  de winter,  dan moet u
weten dat de heropstart in het voorjaar wat moeizamer kan gebeuren. Het biologisch evenwicht moet opnieuwaangemaakt w
 orden aangezien er geen bacteriën
meer aanwezig zijn. Dat betekent regelmatig bacteriën toevoegen, uiterst langzaam beginnen voeren en uiteraard systematisch de waterwaarden testen.
De elektrische apparaten bewaart u beter binnen, maar reinig die wel eerst
grondig zodanig dat het vuil en eventueel kalk niet aankoekt tijdens de winter.
De pomp kan u eventueel in de vijver laten staan.
En tenslotte is het aangeraden om de luchtpomp nog te laten draaien. Die
brengt zuurstoftoe aan het water en indien het erg vriest zorgen de
luchtbellen ervoor dat de vijver niet dichtvriest.

F

 Filterinstallatie laten draaien tijdens de winter
Als  het  filtersysteem
blijft draaien tijdens de
winter, zal de opstart in
het voorjaar sneller verlopen. Onder de  10  ˚ C
zijn  de bacteriën in  de
filter  niet  meer  actief
maar een deel ervan zal
de  winter  doorkomen
en  sneller  terug  opstarten in de lente – uw
biologisch systeem start
niet van nul. Ook in dit scenario is het aangeraden nieuwe kolonies opstartbacteriën toe te voegen om de opstart te versnellen.
Indien u over een regelbare pomp beschikt kan u deze tijdens de winter gerust
op de helft van het regime laten draaien.
Het uv-apparaat mag uiteraard uitgezet worden, eventueel via bypass.
Als de filter en de buizen b oven de grond zitten, is het b eter om alles goed te
isoleren. Zo kan u vermijden dat het water te sterk afkoelt en dat de buizen
kapotvriezen.

——— 19 ———
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Auteur onbekend, Exotica Roeselare
Gedoornd hoornblad,  Ceratophyllum  demersum,
is een p lantje dat wel door
iedere vijverliefhebber zal
gekend zijn. Dat deze inheemse  plant  ook  te
houden  is  in  onze  tropische  aquaria  is  bij  vele
aquariumhouders  minder
goed g eweten.

Deze  plant  is  inderdaad
soms  in  zeer  grote  hoeveelheden  in  sloot  of
vijver  te  vinden.  In  hun
natuurlijk  milieu,  stilstaande  tot  zwak  stromende, zoete tot licht brakke wateren, zijn ze ondergedoken waterplanten. Ze
hebben helemaal geen wortels en zweven dus vrij in het water. 
Bij  ons in West-Europa komen twee  soorten Ceralophyllum voor: Ceratophyllum  demersum ,  gedoornd  hoornblad  is  de
meest gekende. Deze soort is over bijna
gans  de  aarde te vinden; het is  een
kosmopoliet. 
Het veel zeldzamere, ongedoornd  hoornblad:  Ceratophyllum  submersum ,  is
een plant die meer in onze
streken  te  vinden  is.  Ze
komt ook voor in Azië. 
——— 20 ———
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Beide soorten zijn echter heel eenvoudig uit elkaar te houden. De bladeren
staan in kransen langs de stengel en zijn gevorkt. Bij het gedoornd hoornblad
gewoonlijk tweemaal, de andere soort heeft iets zachtere, slappere bladeren
en is, van de voet al, driemaal gevorkt.
De bladeren, en dus de planten, voelen meestal ruw aan. Dit komt doordat er
op de bladeren als het ware ‘tandjes' staan. O ok aan de vruchten zijn ze zeer
goed uit elkaar te houden. Het vruchtje van de gedoornde soort is een klein
nootje met 3 stekels. Bij Ceratophyllum s ubmersum , is het ongestekeld. 
Stekels ofdoorntjes, vandaar de Nederlandse naamgeving.
Er bestaat ook nog een derde soort afkomstig uit Noord-Amerika. D eze heeft
stevige, 2 tot 4 maal gevorkte bladeren die niet stekelig zijn en een vrucht met
verscheidene  stekels:  Ceratophyllum  echinatum .  Prof.  Dr.  H.C.D.  de  Wit
houdt het op deze drie soorten. Andere onderzoekers zijn van mening dat er
in Amerika vier soorten zijn. 
Wel zouden er vele plaatselijke varianten en rassen
bestaan. Deze planten
1)
hebben ook een zeer groot aantal synoniemen. 
Alle soorten zijn uitermate geschikt voor buitenvijvers en koudwateraquaria,
maar houden het ook bij de hogere temperaturen in onze tropische aquaria
vaak zeer lang uit.
Dat ze het zo goed doen in onze aquaria? Ze houden immers van ‘eutroof'
water! En dat type water zal wel in de meeste van onze aquaria hier te lande te
vinden zijn. Eutroofwil zeggen rijk aan voedingsstoffen: carbonaat, fosfaat,
nitraat, ammonium, enz... 
Meteen zijn wij bij de voorwaarden gekomen om deze planten het maar hun
zin te maken: voldoende voedselrijk water en veel licht.
Omdat er toch geen wortels zijn, hoeven deze planten niet in de b odem.
Ze laten drijven kan, maar  door  de enorme groei zal dat in  onze aquaria
spoedig een zeer verwilderde indruk geven.
Beter verankeren we enkele guirlandes met een steen ofeen stukje lood. Op
deze  wijze  zijn  de  planten  zeer  decoratief.  Onder  goede  omstandigheden
zullen ze zeer goed groeien en in korte tijd langs het wateroppervlak een dicht
net van stengels vormen. Op deze wijze gehouden zullen de planten een ‘natuurlijke' schuilplaats vormen voor de eitjes en later voor de j ongen van menig
‘toevalskweekje' in uw aquarium.
——— 21 ———
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De steeds maar groeiende stengels kunnen wel twee meter lang worden, doch
door toedoen van b .v. grotere vissen zullen deze zeer breekbare guirlandes dit
zelden halen. D e op deze wijze geïsoleerde plantendelen groeien zonder problemen terug uit tot nieuwe planten. Goed groeiend hoornblad onttrekt veel
organische voedingsstoffen aan het water en draagt zo bij tot de zuivering van
het water. Mede door deze zuiverende eigenschap kan het nuttig zijn flinke
hoeveelheden van deze planten in het aquarium te doen, b.v. wanneer er in
het aquarium een sterke blauwalg ontwikkeling aanwezig is.
Hoornblad heeft een sterke assimilatie. Daardoor zet er zich kalk afop de
bladeren (biogene ontkalking van het water). D och door een gerichte C O 2-dosering valt een en ander b est mee. Er zijn wel gevallen b ekend waarbij ongedoornd hoornblad, verzameld uit de natuur, in een met kooldioxide bemest
aquarium afsterft.
Een  ander voordeel van  de  sterke  assimilatie van  de planten is  dat wij ze
kunnen inzetten tot zuivering van troebel water, de vijverliefhebbers maken
van deze eigenschap dankbaar gebruik.
ln de vrije natuur en in de vijver worden in de herfst de zogenaamde ‘winterknoppen' gevormd: zeer dicht opeen staande bladgroepen aan de top van de
stengel. Terwijl de planten wegrotten, zakken deze knoppen naar de bodem
om, indien ze met rust gelaten worden, p as bij het volgende voorjaar terug uit
te groeien tot mooie krachtige planten.
In het huiskameraquarium blijven de planten gans het j aar door in vegetatie.
Er wordt tij dens de winterperiode toch wel een vertraging in de groei bemerkt.
Gaan de planten ondanks alle goede zorgen toch kapot, wel tegen die tij d zullen
uwlastige algen ook reeds weg zijn. In dit geval is ongedoornd hoornblad, die een
iets hogere temperatuur wenst, beter afdan de gedoornde soort.
Probeer het eens, het hoornblad zal u zeker niet teleurstellen.
NVDR Aquatr opi ca

Worl d Ch eckl i st of Sel ected Pl a nt Fa mi l i es ( WCSP) accept eert 1 3 gel di ge s oorten
( 6 s oorten + 7 on ders oorten).
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Hans Houtman, Lacerta
Inleiding

Basilisken  * zijn middelgrote hagedissen  die in Midden-  en Zuid-Amerika
voorkomen. Twee soorten worden in Nederland gekweekt en zijn in het terrarium zonder veel problemen te verzorgen. Het uiterlijk van de mannetjes is
nogal spectaculair. Al naargelang de soort hebben de mannetjes een enkele of
dubbele helm op de kop en soms een grote huidplooi op de rug en de staart.
De totale lengte van de grotere soorten, de groene basilisk (Basiliscus plumifrons ) en de helmbasilisk (Basiliscus basiliscus ) kan tachtig cm b edragen. 

Kijken is de kunst


Het is natuurlijk het beste om te kiezen voor in gevangenschap geboren dieren. Deze zijn gewend aan mensen en meestal vrij van p arasieten. Helemaal
tam  zullen basilisken  echter nooit worden.  Basilisken moeten  een gevulde
staartbasis hebben en vooral geen beschadigingen aan de bek ofneus. Dit
laatste  zal  bij  in  gevangenschap  geboren  dieren  zelden  het  geval  zijn.  De
dieren moeten alert op veranderingen in de omgeving reageren. Neemt u toch
volwassen wildvangdieren in huis, dan is het raadzaam om niet te kiezen voor
vrouwtjes waarbij eieren te zien zijn. D oor het vangen en het transport is de
kans groot dat de dieren verzwakt zijn en aan legnood zullen overlijden.
——— 23 ———
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Geslachtsonderscheid

Bij volwassen dieren is het geslacht makkelijk te zien. Bij alle soorten hebben
de mannetjes een helm op hun kop en een huidkam op de rug en soms op de
staart. Bij j onge dieren is het geslachtsonderscheid niet te zien.

Huisvesting

Basilisken zijn niet erg b eweeglijk. In de natuur zitten de dieren meestal rustig
op een tak en kijken ofer prooidieren langs komen. Aangezien het vrij grote
hagedissen  zijn  moet  het  terrarium  toch  ruim  zijn.  Afmetingen  van
80x80x150cm (lxbxh) zijn voor een volwassen p aartje wel een minimum vereiste. Het terrarium moet ingericht worden met veel grillige takken zodat de
verblijfsoppervlakte voor de dieren vergroot wordt. Dit kan men ook b ereiken
met een ruwe achterwand van kurk, granol ofcement.
Basilisken leven in bomen en  struiken en kunnen goed klimmen. Een waterbak die zo groot is dat ze er in kunnen b aden wordt door basilisken op prijs
gesteld. Het terrarium kan verlicht en verwarmd worden door spotjes. Enkele
lampen van 6 0 watt zijn meestal voldoende. Onder de lampen moet de temperatuur ongeveer 3 0 ˚ C b edragen; in de rest van het terrarium moet overdag de
temperatuur rond 25  ˚ C zijn. 's Nachts mag de lucht afkoelen tot 15  ˚ C. 
Uit terrariumervaringen is gebleken dat men de daglengte niet hoeft te variëren om de dieren tot voortplanting te brengen. 
Als bodembedekking kunnen gewassen aquariumzand, turfmolm ofhoutsnippers gebruikt worden. Er moet zeker een plaats in het terrarium zijn waar het
vrouwtje een gat van ongeveer  10 cm diep in zand ofaarde kan graven om
haar eieren te leggen. In grote terraria kan men proberen om ook planten in
het terrarium te plaatsen. Gezien het formaat van basilisken zullen de planten
meestal erg te lijden hebben onder hun aanwezigheid. 
In het terrarium moet enkele keren p er week gesproeid worden met lauw water. De basilisken vinden dit over het algemeen prettig en het bevordert ook een
goede vervelling.
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Gedrag

Het is onmogelijk om langdurig meerdere mannetjes in één terrarium te houden. D e dieren hebben een sterke drang om hun territorium te verdedigen en
het sterkste mannetje zal het hele terrarium als zijn territorium beschouwen.
Meerdere vrouwtjes in één terrarium kan soms wel. Toch zijn er ook liefhebbers waarbij de vrouwtjes onderling ook territoriumgedrag vertoonden. Het is dan
ook raadzaam om niet meer dan een paartje in een terrarium onder te brengen. 
Over het algemeen worden b asilisken alleen erg actiefals er levende dieren gevoerd worden. Wildvangdieren kunnen de eerste maanden in gevangenschap
vrij schuw zijn en soms in paniek door het terrarium rennen. De gestreepte
basilisk is over het algemeen wat drukker in zijn gedrag dan de groene basilisk
en de helmbasilisk. Hoewel de gestreepte b asilisk wat kleiner blijft dan de andere soorten kan hij beslist niet in een kleiner terrarium.

Basilisken  kunnen  alleen met  even grote  andere hagedissen gecombineerd
worden. Kleinere zullen meestal opgegeten worden. In het algemeen is het
niet verstandig om b asilisken met andere dieren te combineren.
Op een leeftijd van anderhalftot twee j aar zijn basilisken geslachtsrijp. Per
jaar kan een vrouwtje drie tot vier legsels produceren die in grootte variëren
van 4 tot 16 eieren. Gezonde eieren zijn wit van kleur. Ze kunnen het best in
vochtig substraat zoals veenmos bij een relatieve lucht vochtigheid van 90%
en een temperatuur van ongeveer 30  ˚ C uitgebroed worden. Na ongeveer 60
dagen komen de j ongen uit. 
Enkele dagen na de geboorte b eginnen de j onge dieren kleine insecten zoals
krekels te eten. Het voedsel moet goed verrijkt zijn met kalk- en vitaminepreparaten. Tevens is het b elangrijk dat er in het drinkwater van de j onge dieren
in water oplosbare druppels vitamine D 3 gedaan worden (Davitamon D aquosum, 2 0 druppels p er liter). D e eerste weken drinken de j onge b asilisken bijna
alleen sproeiwater.
Zij moeten in niet al te grote terraria gehuisvest worden opdat ze aangeboden
voedseldieren snel zien. Een bakje met als afmetingen 60x40x40cm (lxbxh) is
voor een tiental j onge dieren gedurende de eerste levensmaanden groot genoeg.
——— 25 ———
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Soorten

Er zijn vier soorten binnen het geslacht Basiliscus

, de groene b asilisk - B.
 p lu
(
afb.1
),

d
e

h
elmbasilisk



(
afb.2),

d
e

g
estreepte

b
asilisk
mifrons
B. basiliscus
 g aleritus (afb.4).
B. vittatus (afb.3) en de Ecuadorbasilisk - B.

De eerste twee soorten kunnen een totale lengte van ongeveer 80 cm halen,
de andere 60 tot 70 cm. De groene en de gestreepte basilisk worden regelmatig aangeboden, zowel nakweek als wildvangdieren. D e helmbasilisk werd
vroeger wel in Nederland gehouden en gekweekt. D e laatste j aren lijken deze
dieren verdwenen te zijn uit de terraria van de Nederlandse liefhebbers. De
Ecuadorbasilisk wordt zelden in Europa ingevoerd. 
Er  zijn  enkele  soorten  hagedissen  die  enigszins  op  basilisken  lijken  maar
moeilijker te verzorgen zijn en voor beginners beslist afgeraden worden. Dit
zijn kroonbasilisken, geslacht Laemanctus en helmleguanen, geslacht Corytophanes . Ook wateragamen, geslacht Physignathus , lijken wat leefwijze betreft wat op b asilisken maar ook deze zijn veel lastiger te houden.
Voedsel

Basilisken  eten bijna uitsluitend  dierlijk voedsel.  Dit  kan  al naargelang  de
grootte van de dieren variëren van insecten, moriowormen, tot regenwormen
en kleine muizen. Sommige dieren eten ook dood voedsel zoals runderhart,
mosselen ofkattenvoer uit blik. Al het voedsel moet goed verrijkt worden met
kalk  en  vitaminepreparaten.  Goede  preparaten  zijn  Carmix  en  Sporavit.
Eventueel kan Gistocal gegeven worden. Bij het voeren van krekels schudt
men 20 krekels met  1-2 eetlepels preparaat om de insecten te bepoederen.
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Vooral  drachtige vrouwtjes en jongen hebben  een zeer grote behoefte  aan
kalk en vitamine D 3. Bij de j ongen kan men calciumlactaat in het drinkwater
doen. Een drachtig vrouwtje krijgt van mij één tot twee keer in de week twee
druppels vitamine D3 op haar voedsel (Davitamon D aquosum, 90 IE per
druppel). Haar geefik liever kalk per ‘bepoederde' krekel.
Ziekten

De meest voorkomende ziekte bij basilisken is legnood bij de vrouwtjes. Dit
heeft meestal kalkgebrek ofvitaminegebrek als oorzaak. Voorkomen is hier
duidelijk b eter dan genezen. Een vrouwtje met legnood houdt haar eieren zo
lang bij zich dat ze soms duidelijk te zien zijn. Men kan dan overgaan tot het
inspuiten van een weeënopwekkend hormoon ofde eieren door een dierenarts operatieflaten verwijderen. De beste vooruitzichten hebben die dieren
waarbij  het  probleem  tijdig  wordt  onderkend  en  waarbij  de juiste  aanpak
wordt gekozen. Wanneer pas in een laat stadium wordt ingegrepen zijn de resultaten vaak teleurstellend. Bij wildvangdieren worden nogal eens ingewandswormen aangetroffen. Andere ziekten komen bij b asilisken weinig voor. 
NVDR Aquatr opi ca

Basiliscus basiliscus en B.  pl u mifrons staa n op de P osi ti eve Li j st Repti el en Vl aa n der en.  Deze mag j e dus h ou den.  De a n der e t wee, B.  galeritus en B.  vittatus wor den

ni et ver mel d op de l i j st. 
Met a n der e woor den, ze mogen ni et geh ou den wor den t enzi j j e ze al  voor 1  okt ober 201 9 i n j ou w bezi t ha d.  Let wel , event u eel  nako mel i ngen di e na di e dat u m
geb or en wer den, mag j e h ou den maar deze mogen ni et ver ha n del d wor den
t enzi j aa n i e ma n d met een er ken ni n g.
Wil  j e t oc h deze di er en h ou den da n moet j e een er ken ni ng aa nvr agen.
Tr ou wens, met ui tz on deri n g va n B.  basiliscus en B.  pl u mifrons, staat geen enkel e
a n der l i d va n de fa mi l i e Cor yt op ha ni dae op de l i j st ( Basiliscus:  4 s oort en; Corytophanes:  3 s oorten; Lae manctus:  4 s oorten).  Va n de fa mi l i e Aga mi dae, waart oe h et
gesl ac ht Physi gnathus beh oort, mogen er maar 1 8 va n de 548 er ken de s oorten
geh ou den wor den.  De wat er aga men beh or en t ot de ver b oden s oorten.
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E en on derz oekstea m on der l ei di ng va n Pr of.  Ka pi l a Yaka n da wal a en Mr.  I n dr akh eel a Ma d ol a ver b on den aa n de fac ul tei t va n agri c ul t ur e en pl a ntagebeh eer va n
de  u ni ver si t ei t va n Waya mba, Sri  La nka en met mede wer ki ng va n  Pr of.  Deept hi
Yaka n da wal a en Dr.  Sena ni  Kar u nar at h n e h eb ben een ni eu we pl a ntens oort ontdekt,  Lagenandra waya mbae.
Deze Lagenandra wer d gevon den i n een moer as b os i n de o mgevi ng va n Bul at hsi n ghal a, Sri  La nka.
De ni eu we s oort wor dt gecatal ogeer d al s CR ( cri ti cal l y en da nger ed).   Lagenandra
waya mbae i s de n egen de en de mi sc h e Lagenandra- s oort op Sri  La nka.  De ni eu we
pl a nt kr eeg de s oort naa m ' waya mbae'  aa nge meten o m de u ni ver si tei t  Waya mba
te er en.
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Auteur onbekend
Grind, z and, w el o fgeen v oedingsbodem ? Wat i s d e b este b odembedekking v oor
je aquarium ? Iedereen heeft zijn persoonlijke voorkeur en smaak, maar ik
zweer b ij filterzand.


Waarom is het een goede bodembedekker? Ik ga hieronder enkele voordelen
beschrijven, zodat j e filterzand op de bodem gaat gebruiken bij j e eerstvolgende aquarium.
Het  grote  voordeel  is  dat  het  een  kant-enklaar product is. Filterzand is te koop bij de
betere  aquariumspeciaalzaken,  doe-het-zelfzaken zoals Hornbach en bij zwembadspeciaalzaken.  Bij  zwembadspeciaalzaken  hoor  ik  u
denken. D at is j uist, want in speciale filters voor
het zwembad wordt dit zand gebruikt. 
Het  kan in  één  keer in
het  aquarium  en  hoeft
niet 1uitgespoeld te worden .  Het  water  blijft
helder en j e zit niet dagenlang
tegen een stoffig aquarium aan te kijken. D oor een stoffig aquarium kan het
filter ook snel verstopt raken. Een dubbel voordeel dus.
Wanneer j e een aquarium vol met planten hebt is dit ook een ideale b odem.
Planten wortelen erg goed in deze bodem en het slibt niet dicht, omdat de
korreltjes  dezelfde grootte  hebben. Vaak  hoor  ik  aquariumhouders  die  op
zoek gaan naar  een goedkoper  alternatief, zoals rivierzand  ofmetselzand.
Hoewel het een mooie natuurlijke uitstraling heeft en niet duur is, kunnen er
na een aantal weken toch problemen ontstaan. De b odem gaat dichtslibben
en de wortels van de planten gaan rotten, met alle gevolgen van dien. 
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Planten doen het zelfs zo goed in filterzand dat een voedingsbodem overbodig is. Bij planten die wat extra voeding verlangen kun j e kleibolletjes bij de
wortels stoppen.
Natuurlijk is de b odemkeuze niet afhankelijk van de planten in j e aquarium,
maar ook van de b ewoners. B odemvissen, zoals alle soorten C orydorassen of
andere meervalachtige, scharrelen de hele dag over de bodem. Ook zijn er
veel  cichliden  die bekend  staan  om het graven in  de bodem. Wanneer  de
bodem bestaat uit grofofscherp grind kunnen de bek ofbaardharen van de
vissen beschadigen. Niet fijn voor de vissen en ook geen mooi gezicht voor j ou.
Filterzand heeft gladde, kleine korrels die perfect zijn voor deze vissen.
Het laatste voordeel van filterzand vind ik nog altijd dat het zo natuurlijk
oogt. Het lijkt veel op zand, maar het is eigenlijk een hele fijne soort grind.
1) Maar h et i s ver sta n di g o m di t wel  t e d oen (r ed.  ni eu ws bri ef)

Cne maspis jackieii Pal , Mi rza, Ds ouza & Sha nker 2021 .  Fa mi l i e Gekkoni dae
I n een kl a p wer den t waal f ni eu we Cne maspis- s oorten besc hr even, al l en va n de
West- Gh ats, I n di ë.  Ti en va n de t waal f ni eu we s oorten zi j n en de mi sc h i n de
wou den va n Zui d west- Ghats. 

Cne maspis baleri on, C.  fl avi gul aris, C.  gal axi a, C. jackieii, C. lithophilis, C.  ni griventris, C.
ni mbus, C.  pal anica, C.  regalis, C.  rubraocul us, C.  s maug & C.  wall aceii.

——— 30 ———

Jaargang 36/ 10 

Aquatropica

Uitnodiging

Ronny Vannerom
Ronny Vannerom heeft een zwak voor de levendbarenden onder de vissoorten. In deze nieuwe lezing gaat hij het hebben over Xiphophorussen, b eter gekend als ‘zwaarddragers'.
Deze vissoort behoort tot de familie van de levendbarende tandkarpers. Er b estaan van deze groep veel soorten en ondersoorten. Ronny
gaat ons vertellen waar wij deze vissen in hun natuurlijke omgeving
kunnen terugvinden.
Ook zal hij ons vertellen hoe het gesteld is met de bestaande populatie in de verschillende biotopen waar ze voorkomen. Onderwerpen
als wat is de invloed van de mens op hun p opulatie en wat met de opwarming van de aarde, komen zeker aan bod.
Na de pauze zal Ronny ons uitleggen hoe wij het best deze vissen
kunnen houden in het aquarium en hoe te verzorgen. Ook hybriden
komen aan bod. Spijtig genoeg hebben zij ook hun weg gevonden in
de aquaristieke middens.
Het wordt ongetwijfeld een niet te missen bijeenkomst.
Wanneer: Vrijdag 29 oktober 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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Lidgeld 2021
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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
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