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Woordje van ...

Martin Byttebier, secretaris Aquatropica
Pensioen, j oepie eindelijk! Van mensen die al met pensioen
zijn hoorde ik altijd dat ze tijd tekort komen. Ik lachte dit
altijd weg, j e weet wel oudemannen-/vrouwengedoe. Nu
ik echter in dezelfde situatie verkeer, merk ik inderdaad
dat ik tijd tekort kom. In de maanden vóór mijn in
opruststelling, zoals dit deftig heet, maakte ik allerlei plannen. Ik zou tijd hebben om artikels neer
te pennen, het huis verder  op te kalefateren,  de
tuin in orde te brengen, ik zou mijn aquarium eens
compleet anders inrichten, wandelen, enzovoort, enzoverder. In mijn dromen
klopte alles, maar in praktijk is dat ‘quelque chose d'autre'.
De eerste week was, om weer eens een Franse term te gebruiken, á l'aise. De
tweede week b egon ik met de uitvoering van de geplande werken. Alles verliep
goed totdat mijn geteisterde linkerpols (door het zware werk voorheen) het liet
afweten. Gevolg, linkeronderarm in het gips voor minimum twee weken. 
Martin zou Martin niet zijn, indien hij door die gipsen linkeronderarm de pijp
aan  Maarten  zou geven.  De  schilderwerken worden, weliswaar in  een trager
tempo, uitgevoerd en de andere plannen ... ik heb tijd zat toch?
Probleem  is  dat  de  aquariumplanten  in  mijn  bak  maar  blijven  groeien  en
snoeien en de plantjes terugzetten gaat niet met slechts één arm.
Kan j e j e het voorstellen? Ik, een prille gepensioneerde, moet de hulp inroepen
van  iemand  die  al  20 jaar  op  rust  is  om  mijn  aquariumplanten  te  komen
snoeien. B edankt daarvoor, Lucien. Ik zal j e gedenken in mijn gebeden.
Wat me wel deugd doet, is dat mijn b ak toch niet zo slecht is. Ik kan om een of
-soorten, niet houden, maar anandere reden verschillende planten, zoals Blyxa

dere planten doen het opmerkelijk goed. Zo goed zelfs dat Lucien, de plantenspecialist bij Aquatropica, een plantensoort die het bij hem blijkbaar minder
goed doet, mee naar huis heeft genomen.
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En dat is toch het mooie aan een aquariumclub: leden helpen leden. Dit is toch
iets dat j e niet ervaart in al dat online gedoe.
Hopelijk gaat de nieuwe uitbraak van dat vermaledijde Covid-9 virus geen roet
in het eten strooien en kunnen we verder blijven bijeenkomen. Vrijdag 26 november belooft een topavond te worden. 

Met droefheid moeten we melden dat Cornelis Snoeren, Kees voor de
vrienden, op 5 oktober het tijdelijke heeft omgeruild voor het eeuwige.
Kees werd in  1985 lid van Aquatropica en dat is zeker niet ongemerkt
voorbijgegaan. Hij was een bevlogen zeeaquariaan en mede door zijn enthousiasme kende het zeewatergebeuren een nooit geziene opmars.
Kees en zijn vrouw Gladys waren ook steevast van de partij tijdens de
nieuwjaarsrecepties  en jaarlijkse barbecues, waarbij vooral zijn vrouw
graag de handen uit de mouwen stak om die feestelijkheden te ondersteunen. Trouwens, Kees was ook niet vies om achterafde afwas te doen.
Hij  is  lid  gebleven  tot
2010. D aarna liet zijn gezondheid het helaas niet
meer toe om nog langer
actieflid te blijven.
Kees,  het  ga je  goed  in
het hiernamaals.
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Gabriël Lammertijn, Exotica Roeselare

De keizertetra, want zo heet onze Nematobrycon

p almeri in onze b eschaafde
aquariumtaal, heeft zijn vindgebied in Zuid-Amerika met name in C olumbia,
het uiterste noorden van dit werelddeel. Hij leeft er in traagstromende kreken
en riviertjes. Het water is er zeer zacht en zuur, iets wat we moeten in het oog
houden, willen we onze keizers in optimale conditie en kleurenpracht verzorgen.
De vis heeft geen in het oog springende kleuren. Het meest opvallende is wel
zijn blauw oog, overblijfsel van een vuistslag misschien, licht iriserend. Het lichaam is zacht bruin met in het bovenste gedeelte groen tot blauw iriserend.
Na het kieuwdeksel, tot in de staartwortel een tamelijk brede zwarte b and. D e
buikstreek wit. De vinnen zijn geel tot bruin. De aarsvin is bij de mannetjes
meer gekleurd, bovendien zijn de middelste stralen van de staartvin, die eveneens  een  zwarte  kleur hebben, verlengd.  Daarmee weet je  meteen het geslachtsonderscheid. D e mannetjes zijn ook iets groter van stuk.
Keizertetra's houdt men het b est in geen te klein aquarium. D e b odem niet te
hel want op een helle bodem kleuren ze niet en voelen zich er niet op hun gemak.  Een  dichte  randbeplanting  heeft  hun  voorkeur  en  rond  kienhoutstronken bakenen ze graag hun territorium af. Eens de mannetjes een gebied
voor hen alleen hebben afgebakend zijn ze vaak onverdraagzaam tegenover
——— 4 ———

Jaargang 36/ 1 1 

Aquatropica

Zoetwater

elkaar.  Meer vrouwtjes  dan  mannetjes  zijn  daarom  aan te  bevelen  in  een
kleiner aquarium. We moeten ze natuurlijk, zoals de meeste zalmen in schoolverband, bij elkaar houden om het meeste genoegen te b eleven aan hun vingeknipper en pronkzucht. Het is werkelijk enig om zien hoe ze hun territorium
verdedigen. Het is een van de zalmen waarbij de zogezegd wildkweek in een
voor hen geschikt watermilieu bijna altijd voorvalt. Is dan de plantengroei welig, zullen er vanzelfkleine keizerzalmen bijkomen. 
Voor waterwissel zijn ze nogal gevoelig, daarom zeer voorzichtig met keizerzalmen  te  werk  gaan  wanneer  we  er  ons  aanschaffen.  Nare  gevolgen  als
schimmel en witte stip zijn niet zo zeldzaam. Ze houden niet van altijd van de
ene naar de andere bak verzet te worden, naar eens gewoon aan het aquarium
zijn ze een belevenis.
Als voedsel kunt j e alle levende voedsel op het menu zetten. Hun voorkeur
gaat  naar  de  muggenlarven.  Fruitvliegjes  kunnen  ze,  naar  de  oppervlakte
schietend, van de waterspiegel wegsnoepen. Ook droogvoer wordt graag genomen, maar ik zou daar niet de voorkeur aan geven. Gedroogde muggenlarven die we op het wateroppervlak strooien komen ze aan het wateroppervlak oppeuzelen.
Kweek, gewilde kweek dan, heeft in de liefhebberskringen de naam niet productiefte zijn. Nestjes van vijf-  zeshonderd hoeft j e niet te verwachten, maar bij een
bestendige kweek met een koppel kan men toch tot goede resultaten komen. Een
nestje van rond de tweehonderd j ongen is dan niet meer zo zeldzaam. 
Met b estendige kweek b edoel ik dat ik het koppel om de veertien dagen, na
een goede, gevarieerde voeding met insecten en hun larven, in de kweekbak
doe om hun eieren afte zetten. 
De  kweekbak  moet  niet  zo
groot  zijn, twintig  liter  inhoud
volstaat. Deze kweekbak vullen
we met zacht, vers opgevangen
regenwater  dat  we  aanzuren
met turfen een flinke dot planten.  's  Avonds  zetten  we  het
best  een  kweekstel,  apart.  Ge——— 5 ———
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woonlijk zal dan in de morgenuren reeds de paring b eginnen. D e paring duurt
zo een drietal uur. Het mannetje drijft het vrouwtje in het plantenpakket en
daar worden de eitjes in afgezet. D e eitjes zijn niet klevend. Vallen tussen de
planten door en wachten daar anderhalve dag voor zo larven worden. Na een
zestal dagen is het dooierzakje opgeteerd en kunnen we direct b eginnen voederen met artemia-nauplien. Bijgevolg is infusie hier overbodig en zelfs gevaarlijk voor de j onge keizertetra's.
Verder kennen wij nog: Nematobrycon

lacortei , de rode keizertetra, ook wel
diamantkeizertetra genoemd  en  de Nematobrycon amphiloxus  *  ofzwarte
keizerzalm.
NVDR Aquatr opi ca

* Ne matobrycon a mphil oxus wor dt al s een syn oni e m va n Ne matobrycon pal meri Ei gen ma n n 1 91 1  besc h ou wd.

Ne matobrycon l acortei Wei tz ma n & Fi nk 1 971
S mal l e geïs ol eer de p oel en l a n gs h een de bovenl oop va n Ri o Cal i ma, str o mi ngsgebi ed va n de Sa n J ua n, Col o mbi a.
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Anthony Calfo– Vertaling Marc Callens
Met dankovergenomen uitreefsecrets. org
Het gebruik van substraten in zeeaquaria h eeft m et de loop der jaren

zijn ups
en  downs gekend. Zo  werd  er  overgestapt  van  kale  bodem  aquaria,  naar
aquaria m et een dunne zandlaag, over aquaria m et diep zand bed (DSB) om
terug te eindigen b ij de kale b odem aquaria.
Niettegenstaande een DSB in de loop der j aren en dan vooral in de USA halverwege d e jaren

90 a an p opulariteit won, h eeft h et toch g eduurd tot h et r efugium z ijn
intrede deed, alvorens het D
 SB algemeen z ou worden g eaccepteerd in onze h obby.

De redenen hiervoor zijn waarschijnlijk al duidelijk: Een refugium is kleiner,
kost minder en houdt minder risico in dan een echte D SB. D e hobbyist heeft
blijkbaar meer vertrouwen in het refugium. Maar zelfs met die faalangst, is het
toevoegen van een D SB op een volledig aquariumsysteem, rekeninghoudende
met de kostprijs en onderhoud, echt een investering voor de toekomst.

——— 7 ———
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Het is niet verwonderlijk dat de grote DSB-systemen moeilijk geaccepteerd
worden.  Naarmate  de  DSB  aan  populariteit  won,  groeide  echter  ook  het
aantal critici. Helaas werd er vooral theoretische kritiek gespuwd, zonder zelf
ooit een D SB te hebben geprobeerd.
Het  overgrote  deel  van  die  kritiekrasters  die  problemen  hadden  met  hun
aquaria, beschuldigden te makkelijk de D SB-filtering, vooral omdat ze een te
geringe  DSB-kennis  bezaten.  De  problemen  waren  eerder  te  wijten  aan
slechte waterkwaliteit, slecht onderhoud, onvoldoende stroming en de typische bio-overbelasting (te zware b ezetting).
Een D SB-systeem is eigenlijk heel éénvoudig,
maar moet volgens b epaalde regels toegepast worden.


Voorwaar kan ik u zeggen, dat mijn ervaring met D SB-sytemen, niet onbelangrijk
is: Ik heb meer dan 20.000 kg fijn zand gebruikt bij mijn persoonlijk koraalproject
en heb soortgelijke systemen op meer dan honderd privé-aquaria opgestart in de
laatste tien j aar. In dit artikel wil ik u een praktisch overzicht geven van het potentieel – en de beperkingen – van de D SB-toepassing.

Als ik mijn talrijke DSB-projecten  zou  moeten  verwoorden  in  één  slagzin,  dan
kan ik dat door één algemene
opmerking te geven, zijnde het
feit  dat  vele  nieuwe  hobbyisten  onrealistische  verwachtingen  hebben van  een  DSB.
Phyll ochaetopterus s p.  ( b orstel wor m)

Er is zeker genoeg potentieel, doch veel mensen hebben echt te hoge verwachtingen. Een nieuw opgestart D SB kan niet in één nacht een habitat van
vele levende diertjes worden. Zo'n klimaat bewerkstelligen is moeilijk, vergt
een goede planning en vraagt tijd en geduld. 
Te vaak mislukt de opdracht door het ongeduld van de aquarist. Men brengt
veel te vlug grotere  roofzuchtige vissen  in  het  DSB-aquarium,  die  dan  de
groeiende populatie aan de zo nodige wormen, microcrustacean (bvb pod) en
——— 8 ———
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andere zandfauna , gaan verstoren en opeten, alvorens deze op peil is en bijgevolg het roofzuchtige gedrag van bepaalde vissen kan weerstaan. Dit is dus
een enorme vergissing van het eerste uur dat men hier b egaat. 
Het klein biologische leven in de D SB, dat zich nog ten volle moet ontwikkelen, komt hierbij in een ongelijke strijd met de te volle aquaria aan vissen,
waardoor de D SB op termijn faalt.
Een gelijkaardig probleem steekt de kop op bij aquariumsystemen, waar onvoldoende waterbeweging is, zodat er zich te veel bezinksel kan vormen, wat
zich dan ophoopt waardoor het systeem na verloop van tijd crasht.
We moeten er integendeel voor zorgen dat er altijd voldoende natuurlijke waterbeweging is in het aquarium, ofhet nu een kale bodem heeft ofeen DSB
heeft. Zo blijft de vaste stofin suspensie in de waterkolom en is de kans groter
dat het ofwel terecht komt bij de filtervoeders ofwel bij de eiwitafschuimer of
soortgelijk filtersysteem.

Sterke waterbeweging in het aquarium is de sleutel
tot succes voor een langdurig gezonde D SB.

Ik raad de algemeen bekende ‘ sps'-debieten aan van 4 0 tot 6 0 x het bruto watervolume van het aquarium voor de b este resultaten.

Ik herinner me nog goed de ‘begindagen' van het aquarium houden in VS. We
hoorden de verhalen van de grote Duitse hobbyisten die hun nieuw vers levend steen (Berlin Systeem) zes maanden in niet-verlicht recipiënt hielden,
met een goede stroming erop en toevoegingen van supplementaire organische
en  anorganische voedingstoffen  om  zo  meer
leven  op het  steen te krijgen.  Op  die manier
konden  ze  het  gespoeld  steen  voorzien  van
meer dan nuttige algen en andere levende diertjes  alvorens  er  vol  licht  op  gezet  werd  en
vissen werden geïntroduceerd in het aquarium.
Slechts  enkele  Amerikaanse  hobbyisten
hadden  het  geduld  om  op  deze  manier  een
zeeaquarium op te starten.
E en kl ei n e sl a ngster

——— 9 ———
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We moeten de Duitse koraalsystemen van die tijd zo mooi gevonden hebben
en de les onthouden hebben, dat we dit nu toepassen op onze refugia en D SBsystemen. Nu kunnen we dus, met dank en respect, onze Europese vrienden
eraan herinneren dat D SB's met geduld en hetzelfde advies van destijds opgestart worden: Vermijd het te vroeg introduceren van (roofzuchtige) vissen en
zelfs koralen in het DSB-aquarium, om het mogelijk te maken dat het DSB
kan rijpen en kan voorzien in voldoende populatie van de noodzakelijke infauna.
Het zal j e nu al opgevallen zijn dat deze twee bovenvermelde adviezen indruisen tegen wat de meeste zogezegde experten en detailhandelaars verkondigen. Ze geven ten onrechte de raad een schoonmaakploeg van in het begin te
introduceren (minstens één van de twee vernoemden halen profijt uit dit advies).
De toevoeging van roofzuchtige
slakken, zoals de wulken (Buccinidae),  en  aanverwante  slakken
zoals  de  Murex  of rotsslakken
(Muricidae),  de  modderslakken
(Nassariidae), tulp- ofasslakken
(Fasciolariidae),  kunnen  verwoestend zijn voor de noodzake-

Euproto mus bull a ( Rödi ng 1 798)
syn.  Stro mbus bull a Rödi ng 1 798

lijke levensvormen in het zandbed. D e p opulaire Strombus -slakken doen het
nog slechter dan de andere soorten. Ze zullen, nadat ze zich te goed gedaan
hebben aan fauna van het D SB, zeker de hongersdood sterven.
Het zelfde gaat eigenlijk op voor de zeekomkommers (Holothuridae), de gekende zeekoekjes ( Clypeasteroidae ofb eter
bekend  als  zanddollars)  en  alle  zandzevende grondels. D eze krachtige zandzevers
vernietigen  veel  van  de  biomassa  in  het
substraat.
Clypeaster reticul atus( Li n naeus 1 758), h et n etvor mi g zeekoekj e, i s een s oort va n zee- egel
beh or en de t ot de fa mi l i e Cl ypeast eri dae.

——— 10 ———
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De  ergste  van  allemaal,  is  misschien wel de vermeende reefsafe
heremietkreeft:  Deze  is  als  roofdier  te  willekeurig  en  te  brutaal
om op een D SB te leven.
De enige goede kwaliteit van voornoemde dieren is dat zij het zand
omwoelen, met als gevolg dat de
bruine algen ( diatomeeën) minder
Calci nus elegans ( H.  Mi l n e E d war ds
1 836).  Bl a u we h er e mi etkr eeft.

kans maken om zich te ontwikkelen (m.a.w. ze houden het zand wit, maar
daar is dan ook alles mee gezegd).
Bij een DSB-aquarium kan men echter
gebruik  maken  van  andere  dieren  om
het zand algenvrij te houden, zonder dat
deze de biodiversiteit van het DSB vernietigen. Deze zijn onder meer: Stomatella -type slakken, Cerithium en aanverwanten en bijna alle b orstelwormen.
Cerithi u m s p.

Ja!  Borstelwormen  zijn  zeer  nuttig.  De  populatie  van  borstelwormen,  zal
nooit  overmaats groeien  omdat ze te  afhankelijk zijn van het beschikbare
voedsel. Het beschikbare voedsel dat eigenlijk nooit zal overheersen, gezien
onze stelregel nummer 1 (voldoende stroming zoals daarnet omschreven). D e
waterstroming zorgt er voor dat er niet te
veel voedselophoping is.
Na verloop van tijd kan j e zelfs Asterina

type zeesterren laten gedijen welke eigenlijk  niet  kwaadaardig  zijn  (alhoewel  dit
enigszins controversieel is ).
Asteri na gi bbosa ( Pen na nt 1 777)

——— 1 1 ———
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Als we het dan toch over zeesterren hebben, dan kan ik j e zeker de Ophiuroidae -soorten aanraden. Het zijn zeer goede aaseters en hoeven weinig of
geen omkijken naar.
Na een j aar van rijping, kan
men  verschillende  soorten
garnalen  gaan  inbrengen,
zoals  de  Lysmata -soort.
Deze  hebben  als  voordeel
dat  hun  larven,  welke  ze
zeker  zullen  produceren,
op  hun  beurt  terug  als
voedsel  kan  dienen  voor
koralen.  Ze  zorgen  voor
een  mooi  evenwicht  en
Lys mata debeli us
azen over het substraat.

Wat de vissen betreft, is eigenlijk de borsteltanddoktersvis (geslacht Ctenochaetus ) de b este keuze als opruimploeg. Ze hebben het voordeel dat ze door
hun morfologie (aanwezigheid van gespecialiseerde monddelen) het zand gaan
zeven (algen eten) op zo'n manier dat het nano-leven kan blijven bestaan.
Manueel zand gaan omwoelen door de aquariaan is op die manier overbodig
en zelfs niet wenselijk, rekeninghoudende met opnieuw stelregel nummer  1
(voldoende stroming over het zandoppervlak) en met voldoende biodiversiteit in de zandbodem. Dit gezegd zijnde, kan het manueel gaan omwoelen van
het zand, toch ondersteunend werken indien er niet voldoende stroming zou
zijn, omdat men zo de eventueel aanwezige filterfeeders voor voldoende voeding kan voorzien. Maar we gaan er vanuit dat stelregel 1 een must is voor een
goedwerkende D SB. 
Ik kan het niet genoeg herhalen, voldoende stroming
over en voldoende biodiversiteit in de zandbodem.
Naarmate het D SB rijpt, zal men verschillende algensoorten zien gedijen. Het
zijn eigenlijk maar dunne lagen tussen het aquariumglas en het substraat en ze
zullen echter nooit het zandbed gaan overwoekeren. Algen worden immers
——— 12 ———
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ook gestimuleerd tot groeien door de (weerkaatsende) aquariumverlichting
op verticale ruiten en door het indirecte invallende daglicht door het glas.
Vandaar de dunne algenfilm tussen zandbed en het verticale glas.
Veel aquarianen die een D SB b enutten met voldoende waterbeweging en hun
DSB onderhouden zoals het hoort, zullen merken dat bij het verplaatsen van
een bestaande gerijpte D SB naar een ander aquarium, dat het zand even reukloos en zuiver is, als de dag dat het geplaatst werd. Zo moet een DSB er uit
zien, na vele j aren.
Ik persoonlijk heb ooit een negen j aar oude D SB ( 15 cm dik in een 1.000 liter
aquarium gevuld met o.a. kleine rifhaaien) verhuisd en het maakte diezelfde
indruk op me: Schoon, proper, reukloos, gezond levend zand.
Misschien wel het meest onderschatte en tevens ook meest significante voordeel van een DSB is het vermogen om op een natuurlijk wijze vrij snel nitraten te reduceren.
Meer dan tien j aar geleden schreefik een artikel over hobbyisten die gebruik
maakten van een Remote D eep Sand B ed (RDSB) ofeen D SB in een apart
recipiënt in bypass op het aquarium. Ze gebruikten dit systeem opdat ze toen
(en sommigen nu nog) de vrees hadden van ... mocht er iets verkeerd gaan in
het D SB, mocht het substraat vervuild geraken, wat dan?
Eigenlijk hebben ze een beetje gelijk: Een verlichte D SB is moeilijker gezond
te houden omwille van de steeds aanwezige competitie tussen het leven in het
water (roofzuchtige dieren) en het leven in het zandbed, met daar nog eens bij
de eventueel ongewenste levensvormen in het zandbed ( azende dieren in het
zandbed) en de toename van energiebronnen (voedsel, afval, licht). Temeer
de voordelen van een D SB, eigenlijk ook gelden voor een onverlichte RDSB,
die in verbinding staat met het aquarium.
Een typisch voorbeeld van een RDSB-opzet voor huiselijk gebruik (voor een
aquarium kleiner dan 800 liter bruto) is een grote emmer vol zand ( ca. 2 5 kg
in een 2 0-liter emmer bv.) dat gefilterde watertoevoer krijgt van het aquarium,
als verderzetting op het aquariumsysteem (lees sump). Sommige hobbyisten
vereenvoudigen deze opzet door de emmer in een recipiënt te zetten en het te
voorzien van water door ofwel, via de zwaartekracht het water uit het aquarium ofrefugium te laten afvloeien in de emmer, ofwel door de watervoorzie——— 13 ———
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ning te voorzien via een bypass op de opvoerleiding. Het water kan dan langzaam in de emmer lopen, om zodoende terug over de rand van de emmer in
het recipiënt te lopen om dan terug naar het aquarium te verdwijnen. Een andere mogelijkheid is een extra compartiment in de  sump te voorzien, juist
voor het opvoervak, waar j e de emmer in kwijt kan. Het is een zeer éénvoudige en effectieve manier om de nitraatwaarde beneden de 10 ppm te houden.

Kies j e dan toch voor een D SB ofRDSB, respectievelijk in het aquarium zelf
ofin de sump (zonder emmer, doch zand rechtsreeks in een sumpcompartiment), dan mag men rekenen dat 2 5 kg fijn zand (minder dan 2 mm diameter
korrelgrootte) voldoet om ongeveer 400 liter netto aan water van een aanvaardbare nitraatwaarde te voorzien.
Het laatste decennia rapporteerden hobbyisten de nitraatwaarde met moeite
onder de 40 ppm te kunnen houden, door enkel frequente waterwissels door
te voeren en door gebruik te maken van andere drastische maatregelen, die eigenlijk niet werkten. Nadat ze een RSDB installeerden, merkten ze dat de nitraatwaarde gevoelig daalde, in minder dan 4 maanden met reeds een vooruitgang in de eerste 8 weken ofzelfs minder.
Ikzelfheb al menige zeewaterhandelaar geholpen door zwaar belaste winkelsystemen te voorzien van een RDSB-aquarium gevuld met 2 00 liter fijn zand
( 1 mm diameter korrelgrootte) bijna tot aan de aquariumbovenrand gevuld en
met slechts  10 cm waterhoogte boven het zandoppervlak. Dit was effectief
werkzaam op enkelvissystemen tot 4.000 liter.
Het voordeel van een diepzandbed is, de controle hebben over de nitraatwaarde.

Hoewel  veel  aquarianen  beweren  dat
hogere  nitraatwaardes,  door  de jaren
heen,  beter  getolereerd  worden  door
vele vissen, is de realiteit anders en verdragen vele vissen deze hoge waardes
niet.
Rapporten over Pterois, haaien en andere roofvissen impliceren dat de hoge
nitraatwaardes  een  remmend  effect
Pterois radi at a Cuvi er 1 829

——— 14 ———

Jaargang 36/ 1 1 

Aquatropica

Zeewater

hebben  op  de  opname  van jodium  wat  vervolgens  kan  leiden  tot  schildklier-hyperplasie (struma in de keel). De toestand wordt in vele gevallen zo
erg dat het aangetaste dier niet meer in staat is te eten.
Met behulp van de emmer-RDSB, als voorbeeld, versus het refugium ofD SB,
zijn dit eigenlijk de voor– en nadelen van een dik zandbed:
Er is weinig risico aan verbonden en eigenlijk ook weinig voordeel (uitgezonderd de nitraatreductie) aan een gezonde D SB
Sterke stroming b oven het zandbed zal het geheel gezond houden, zwakke
stroming daarentegen vernietigt het geheel.
In gelijk welke opstelling is een D SB opzetten éénvoudig en goedkoop, maar
ook omslachtig (neemt veel plaats in beslag) en moeizaam (men moet het
geduld kunnen opbrengen)
Levend  zand  (LZ) is  als levende  steen  (LS): Veel geduld  impliceert  een
goede filterende werking van de substraten, weinig geduld met betrekking
tot het inzetten van dieren tijdens de rijpingsfase, produceert waardeloze
steen ofzand.

Eén van de grote voordelen van een RDSB (emmer ofandere toepassing)
t.o.v. DSB is dat het kan kortgesloten worden van het aquariumsysteem en
terug kan aangesloten worden mocht het nodig zijn. 
Medicatie gebruiken in een aquarium met D SB kan gevaarlijk zijn gezien de
dikke zandbodem stoffen kan absorberen waarbij het microleven dood gaat.
Een RDSB zoals hierboven omschreven kan bij gebruik van medicatie, kortgesloten worden  en  kan  d.m.v.  een  lus  (gesloten  circuit)  zelfstandig  doordraaien (d.m.v. een voldoende sterke pomp die het water intern doet rondpompen) om dan nadien (na de medicijnenkuur) terug aangesloten te worden.

F
F
F
F

Mocht het RDSB om één ofandere redenen dichtslaan, dan kan met een simpele draai aan de kogelkraan, het systeem losgekoppeld worden van het aquarium, in tegenstelling tot een D SB die faalt, waar men voor een helse karwei
staat om het zandbed te draineren ofte verwijderen.

Om deze redenen is mijn raad: 
Gebruik een RDSB i .p.v. een D SB als j e de mogelijkheid hebt.
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We moeten natuurlijk  ook rekening houden met  de  samenstelling van het
zand dat voor de D SB gebruikt wordt. Het moet van die aard zijn dat het een
perfect  onderkomen  biedt voor  de wenselijke  levensvormen  en  bestand  is
tegen de toch wel sterke stroming. De regels om een DSB op te zetten zijn
niet al te strikt, doch ik wil j e wel enkele praktische tips meegeven: 
Het gestelde doel is het cultiveren van een zuurstofarme zone, waar denitrificatie plaats grijpt en waar dichtslibben zo goed als mogelijk geweerd wordt.
Hiervoor raad ik een zandkorrelgrootte aan van minder dan 2 mm diameter.
Grover zand kan gebruikt worden, maar dan moet het zandbed dikker zijn en
moet de stroming nog krachtiger zijn. Grotere zandkorrels zorgen voor openingen in het zandbed, waar vaste stoffen in kunnen vast geraken en bijgevolg
kan leiden, zoals critici aanhalen, tot dichtslibben van het zandbed.

Als we hier rekening mee houden dan kan een mengsel van fijn zand met grof
zand gebruikt worden, zolang het fijne zand de holtes tussen de grovere korrels opvult om zodoende een homogeen substraat te verkrijgen, waar geen
vaste stoffen kunnen in vast blijven zitten. Het is raadzaam een mengsel te gebruiken van fijn en grover zand, omdat een zandbed uit één soort zand er mogelijks voor  zorgt  dat  bepaalde  levensvormen  andere  levensvormen  zullen
wegdringen, temeer een zandmengsel voor meer biodiversiteit zorgt.

Ten slotte wil ik nog kwijt dat er de laatste tijd te veel gedebatteerd is over de
samenstelling van  een  diepzandbed. De  drie meest voor  de hand liggende
keuzes zijn, calciet, kwartszand ofaragoniet. Elke type substraat heeft zijn
voorstanders en tegenstanders. Elk van deze media zijn nuttig, geloofme vrij,
al zullen critici het tegendeel proberen te bewijzen. 
Het doel is de substraten met elkaar te vergelijken qua korrelgrootte, zoals
eerder reeds aangehaald, en niet te gaan zoeken in de verschillen qua chemische samenstelling.

A

De voor– en de nadelen zijn de volgende:
Calciet D SB:
Voordelen: Makkelijk verkrijgbaar in de handel

Matig

geprijsd
 
Diverse

korrelgroottes verkrijgbaar.
 Nadelen : Weinig

buffervermogen (over de pH 7,6)
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Kwartszand DSB:
Voordelen: Zeer goedkoop (industriële bronnen)
Nadelen: Geen buffering

Korrelgrootte

is minder dan 1 mm diameter

 Scherpe korrel met matige doorstromingscapaciteit

Aragoniet DSB:
Voordelen: Zeer goed gevormde korrel met goede doorstromingscapaciteit

Excellente

pH-buffering

Zeer
 goede mineraalwaarde
Nadelen: Duurder dan voorgaande substraten

Niet
 altijd makkelijk verkrijgbaar

 (Noot

vertaler: Tegenwoordig  gemakkelijk verkrijgbaar)

Afhankelijk van de beschikbaarheid en de kostprijs van de substraten, is het
mogelijk van elke soort hierboven vermeld een geschikt zandbed te maken.
De ronde-ovale korrel van Aragoniet zorgt er voor dat er een zeer goede doorstroming is, waarbij de diepere lagen van het zandbed voorzien worden van
het nodige voedsel en waarbij de groei van diatomeeën aan de oppervlakte
verminderd wordt.

Kwartszand met zijn  scherpe kanten daarentegen zorgt voor weinig waterdoorstroming. Het gevolg daarvan is dat er minder voeding tot in de diepere
lagen van het zandbed doordringt en dat diatomeeën makkelijker kunnen gedijen aan de oppervlakte. Een DSB van kwartszand lijkt in eerste instantie
goedkoper, doch is veel arbeidsintensiever (manueel omwoelen zand) en zal
voor een meerkost zorgen i .v.m. de stroming die meer moet zijn.
Hobbyisten vinden de Calciet DSB de b etere, omwille van zijn kostprijs, b eschikbaarheid, e sthetiek en teelt. Dit zijn echter hun woorden.
Met deze primeur hoop ik jullie te hebben voorzien van een geruisloze samenvatting van de voor- en nadelen van de D SB, wat de D SB kan en niet kan.
Als u weet te weerstaan aan zijn beperkingen, dan denk ik dat j e zal merken
dat een D SB een haalbare en b etrouwbare methode is voor zeewateraquaria.
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John DeLange, aquainfo. nl
De term wildvang zal voor velen in de aquariumhobby wel b ekend zijn. Het
betekend dat de desbetreffende vis afkomstig is uit het wild. Door de grote
populaties en verspreiding van de soorten hebben deze vissen de genen die
het sterkst overeenkomen met hoe de vissen er in het wild uitzien.
Gelukkig worden niet alle vissen uit het wild gevangen. Maar j a, hoe geefj e dan
aan hoever de afstammelingen afstaan van de in het wild gevangen exemplaren?
Hiervoor gebruikt (ofmisbruikt) de hobby de notatie die afkomstig is uit de
wetenschap. Om onderzoek te doen naar de overerving van eigenschappen bij
planten heeft de Oostenrijkse Augustijnermonnik Gregor Mendel (grondlegger
van  de  moderne  erfelijkheidsleer)  in  de
19e  eeuw een  systeem  opgezet waarmee
bijgehouden  kon  worden  hoe  de  overerving in zijn werk gaat.
Om bij te houden met welke generatie
afstammeling hij  aan het werk was gebruikte hij de term F 1 voor de eerste generatie na het ouderpaar. F2 is dan de
tweede generatie na het ouderpaar.
Gebruik in de aquariumhobby
In de aquariumhobby wordt deze notatie iets anders gebruikt. Hier zijn we
niet wetenschappelijk b ezig en willen we alleen maar aangeven hoever vissen
van de wildvang exemplaren afstaan. 
Als opsomming krijg j e dan het volgende lijstje:
Wildvang (WV)
F1 Dit is nakweek van 2 wildvang ouders
F2 Nakweek van twee F 1 ouders
F3 Nakweek van twee F2 ouders
——— 18 ———
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Na F 3 wordt doorgaans niet bijgehouden en spreek j e verder van nakweek.
Wat nu te doen met nakweek van bijvoorbeeld een wildvang man en een F 1
vrouw. Je kunt deze best beschrijven als WVx F 1, het is geen F 1 en ook geen F2.
Houdt het dus simpel, gebruik de term wildvang alleen voor vissen die in het
wild zijn gevangen en de F 1 tot F 3 notatie alleen voor de vissen waarvan j e de
herkomst zeker weet. Weet j e niet zeker hoever de afstammeling van de wildvang afstaan, gebruik dan de term nakweek.
Hybriden

In dit artikel zijn we er natuurlijk wel vanuit gegaan dat de ouders van dezelfde soort zijn. Een wildvang man x een wildvang vrouw van een andere
soort, levert voor de hobby natuurlijk geen j ongen op die j e als F1 kunt bestempelen (wetenschappelijk ongetwijfeld correct maar in de hobbymiddens
ongewenst). D eze j ongen zijn voor de hobby hybriden. D e meeste liefhebbers
houden het liever bij de oorspronkelijke soorten ofspecifiek doorgekweekte
varianten.

De fl o wer h or n i s een va n de beken dste hybri den.  De exact e kr ui si ng i s ni et geken d maar men ver moedt dat h et een kr ui si ng i s t ussen Amphil ophus tri macul atus, Amphil ophus citri nell us en waar sc hi j nl i j k Mesoherosfestae en Vieja synspil a.  Zeer
ge wi l d i n h et Verr e Oosten.  I n s o m mi ge l a n den zi j n ze al  opged oken i n h et wi l d
waar ze een bedr ei gen vor men voor de i n h ee mse fa u na.  Austr al i ë h eeft de i mp ort va n de fl o wer h or ns ver b oden.
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Met dankovergenomen uit nieuwbrief DHA
Vallisneria asiatica * heeft enigs-

zins  gedraaide,  groene  bladeren
die  een  mooi  contrast  vormen
met Rotala rotundifolia wanneer
deze in mooie grote groepen zijn
geplant. Met de kortere bladeren
van 20 à  30 cm is dit een lager
blijvende  Vallisneria -soort  die
geen schaduw maakt voor de andere  plantgroepen  die  er  in  de
omgeving staan. 
2
Groeit relatiefmakkelijk, wel  CO toevoegen en een goede bemesting zodat
deze plant goed te eten krijgt. Wat j e dan ziet is dat hij zich heel mooi ontwikkeld. 
Vermeerdering gaat via uitlopers, verwijder eens in de week dan wel 14 dagen
even de ouderen bladeren. Die worden gevoelig voor begroeiing met algen.
Haal j e hand er eens door van onder naar boven dan staat de groep er weer
verzorgd bij. 
Heeft helemaal niet zoveel licht nodig en is daardoor juist ideaal om aan de
zijkant te gebruiken waar het licht toch wat minder is.
Wat j e niet moet doen is toevoegen
van EasyCarbo daar kan deze plant
niet tegen en gaat verslijmen. Vandaar  dat  de  pH  in  mijn  aquarium
nauwlettend  wordt  opgevolgd  en
aangestuurd wordt op  6,8 met een
KH van 5.
Rotal a rotundifoli a
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Het leidingwater wordt hiervoor aangelengd met twee gieters regenwater die
ik voorafeven op temperatuur heb laten komen in de verwarmde schuur.  Alhoewel de plant ook op kamertemperatuur goed kan gehouden worden is het
aan te raden ze niet te koud houden...
Kortom, een geschikte aquariumplant voor b eginners!
De b este plek in het aquarium is in een hoek, bij de achterwand oflangs de
wanden. Het mooiste effect krijg j e als j e een wat grotere bos planten bij elkaar zet. Het is een gemakkelijke waterplant, maar heeft wel voldoende licht
nodig om goed te gedijen. D at houdt de bladeren ook mooi groen. Vergeleken
met de andere Vallisneria -soorten, is dit de kleinste versie. D e krul in de bladeren maakt dat j e als aquariumliefhebber minimaal eens geprobeerd moet
hebben om Vallisneria asiatica een goed plekje te geven. Je zult zeker niet teleurgesteld worden.
NVDR Aquatr opi ca

Vol gens s o m mi ge a uteur s( o. a.  Les et al . , 2008)i s Vallisneri a asi atica een syn oni e m
va n Vallisneri a natans.
On der di e naa m h ou den er zi c h  tr ou wens vel e a n der e syn oni e men sc h ui l :  Vallisneri a spiral oi des,  Vallisneri a mi nor,  Vallisneri a spiralis f.  mi nor, Vallisneri a spiralis var.

subulispatha, Vallisneri a asi atica, Vallisneri a asi atica var.  bi waensis, Vallisneri a asi atica var.  hi goensis,  Vallisneri a subulispatha,  Vallisneri a bi waensis,  Vallisneri a hi goensis,
Vallisneri a gi gantea var.  hi goensis, Vallisneri a natans var.  bi waensis, Vallisneri a natans
var.  hi goensis en Vallisneri a a mericana var.  bi waensis.

Br onnen:
Les, D. H., Jacobs, S. W. L., Ti ppery, N. P., Chen, L., Moody, M. L., & Wil stermann- Hil debr and, M.  2008.  Syst e mati cs of Val l i s n eri a ( Hydr oc hari taceae).
Syste mati c Bota ny, 33( 1 ), 49–65.  htt p: // www. j st or. or g/sta bl e/2506431 7

WCSP.  2021 .  Worl d Ch eckl i st of Sel ect ed Pl a nt Fa mi l i es.  Faci l i tat ed by t h e Royal

Bota ni c
Gar dens,
Ke w. 
P u bl i s h ed
on
t h e
I nter n et;
htt p: // wcs p. sci ence. ke w. or g/ Retri eved 24 Oct ober 2021 . 
WF O.  2021 :  Worl d Fl or a Onl i n e.  P u bl i s h ed on t h e I nter n et; htt p: // www. worl dfl or a onl i n e. or g.  Accessed on:  25 Oct 2021 
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LICG (Landelijke Infor matieCentrum Gezelschapsdieren):
https://www. licg. nl

Peruphas ma schultei

Met zijn p erfecte camouflage is de wandelende tak een f ascinerend dier. Er bestaan  vele  soorten  waarvan  sommige
flink groot kunnen worden. Ook zijn er
wandelende takken met vleugels ofopvallende kleuren. Sommige soorten zijn
geschikt voor beginnende terrariumhouders, voor andere heeft u wat ervaring
nodig. K
 ies h et juiste

dier voor u w situatie: l ees v oor h et k open e erst o fde w andelende tak h et h uisdier is dat u zoekt.

Algemeen

Er zijn veel verschillende soorten wandelende takken, en de verzorging van
deze dieren hangt in veel gevallen afvan de soort. Voor veel soorten is een
hoge luchtvochtigheid belangrijk. Het is daarom erg belangrijk om bij aanschaf van  de  takken  bij  de  dierenspeciaalzaak,  goed  na  te  vragen  welke
soorten u koopt, en hoe deze gehouden, verzorgd en gevoerd moeten worden.
De levensverwachting is p er soort verschillend. Er zijn soorten die maar een
paar maanden leven, terwijl anderen wel een paar j aar oud kunnen worden.
Vrouwtjes worden meestal ouder dan mannetjes.
Verschillende varianten

De wandelende tak is geen aparte diersoort, maar een groep insecten waar
veel verschillende soorten onder vallen. Er zijn meer dan 2.000 soorten bekend. Zij verschillen van elkaar in grootte, in kleur en in lichaamsbouw. De
grootste wandelende tak kan  55 centimeter lang worden, maar er zijn ook
soorten die niet langer worden dan enkele centimeters. De meeste soorten
——— 22 ———
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Li nks:  De kl ei nst e wa n del en de tak:  Ti me ma cristi nae.  Ma n n etj es (fot o) wor den
sl ec hts 1 , 1  c m gr oot.  De vr ou wtj es wor den 2 à 3 c m gr oot.
Rechts:  de gr ootste wa n del en de tak:  Sadyattes chani ( syn.  Phobaeticus chani).  De
vr ou wtj es ku n n en eenl i c haa msl engte va n 35, 7 c m ( ui tgestr ekt 56, 7 c m) ber ei ken.
I n 201 6 wer d een n og gr oter e tak ont dekt, maar deze wer d t ot op h eden n og ni et
wetensc ha ppel i j k besc hr even.  P hr yga ni stri a c hi n ensi s, z oal s de tak i nfor meel
gen oe md wor dt, ber ei kt een l i c h aa msl engt e va n 38, 2 c m ( ui tgestr ekt 62, 4 c m).
E en va n de vr ou wel i j k nako mel i ngen ber ei kt e zel f een ui tgestr ekte l engt e va n 64
c m en staat daar mee i n h et Gui n n ess Worl d Rec or ds al s l a ngst e wa n del en de tak.

zijn onopvallend en lijken op een tak, er zijn ook soorten die juist opvallend
gekleurd zijn. Sommige wandelende takken hebben vleugels.
Van nature
De wandelende tak komt voor over de hele wereld. D e meeste soorten leven
in Zuidoost-Azië en in Zuid-Amerika, maar er zijn ook wandelende takken te
vinden in Europa en Afrika.
De  meeste  wandelende  takken  zijn  nachtdieren,  overdag  houden  ze  zich
rustig  en  's nachts worden ze juist  actief. Een wandelende tak houdt zich
graag verborgen, dit lukt meestal goed door zijn onopvallende uiterlijk. Sommige soorten wandelende takken houden zich dood als ze zich bedreigd voelen. Ze blijven stil liggen tot het gevaar geweken is.
Omdat verschillende  soorten op verschillende plaatsen in de wereld leven,
hebben ze niet allemaal dezelfde verzorging nodig. Ze stellen verschillende
eisen aan huisvesting en voedsel.
——— 23 ———
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Huisvesting

U kunt wandelende takken houden in een terrarium. Voor de b odem kunt u
bijvoorbeeld zand, bark, humus, turfmolm, spagnum ofonbemeste potgrond
gebruiken. Een verblijfvoor wandelende takken moet minstens drie keer zo
hoog en twee keer zo lang zijn als de grootste tak die u erin wilt huisvesten.
Om de wandelende takken klimgelegenheid te geven, kunt u een achterwand
van kurk in het verblijfplaatsen oflosse b oomtakken neerzetten.
Het benodigde klimaat is voor elke soort anders en het is belangrijk dat u zich
voor aanschafhierover informeert. Veel soorten hebben een verblijfnodig met
een hoge luchtvochtigheid, andere soorten kunnen alleen gehouden worden in
een droog verblijfmet goede ventilatie. De meeste wandelende takken kunnen
leven bij een temperatuur van 20 à 2 8 ˚ C, maar ook dit kan per soort verschillen.

Achri optera cli quennoisi " Ma n o mpa na" Hen n e ma n n & Conl e 2004

Noor doost- Ma dagascar:  for êt d' A mb odi ri a na ( Ma n o mpa na, Ta matave)
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Het is mogelijk om verschillende soorten in één verblijfte houden, maar niet
alle combinaties kunnen bij elkaar gehouden worden. Het is b elangrijk dat de
soorten in hetzelfde klimaat leven en van dezelfde planten eten. D aarnaast is
het niet verstandig om soorten die erg verschillen in formaat bij elkaar te zetten. D e grotere soort kan de kleinere p otentieel ernstig verwonden.
Verzorging en hanteren

Als u soorten houdt die oorspronkelijk leven in een klimaat met een hoge
luchtvochtigheid, is het noodzakelijk dat het verblijfminimaal één keer per
dag  wordt  besproeid  met  een  plantenspuit.  Gebruik  hiervoor  geen  harde
straal, maar een waternevel.
Wandelende takken zijn erg tere diertjes, wees zeer voorzichtig bij het hanteren. Als u een wandelende tak wilt oppakken kunt u hem b eetpakken tussen
het eerste en het tweede paar p oten. B eter is het om het dier op uw hand of
op een voorwerp te laten lopen.
Een wandelende tak vervelt een aantal keer in zijn leven. Het is belangrijk om
het dier tijdens en net na de vervelling met rust te laten en zeker niet op te tillen. U kunt zijn nieuwe huid makkelijk beschadigen, en hieraan kan een wandelende tak overlijden.
Sommige soorten wandelende takken kunnen bijten en met hun poten knijpen. Dit zal in de meeste gevallen geen gevaar opleveren. Als u geknepen of
gebeten  wordt  door  een  wandelende  tak  kan  dit  kleine  wondjes
opleveren. Wandelende takken van
de Anisomorpha

-soort staan er om
bekend  dat  ze  zuur  spuiten.  Bij
deze soort is het verstandig om tijdens het hanteren uw ogen te beschermen met een veiligheidsbril.
Aniso morpha buprestoi des
or a nj e vor m.
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Voeding

Wandelende takken zijn planteneters. Elke soort heeft een eigen dieet, maar
braamblad wordt door bijna alle soorten wel gegeten. Let er bij de aanschaf
van de wandelende tak in ieder geval op dat ze blad eten wat goed verkrijgbaar is. Veel  soorten zijn  extreem  specialistisch en hebben blad nodig  dat
soms niet in Nederland groeit ofniet het gehele j aar door.
Jonge wandelende takken (nimfen) zijn soms niet in  staat om harde bladranden te eten, deze kunt u er daarom afknippen. Wat uw wandelende tak
nog meer eet, kunt u bij aanschafnavragen. U kunt voedselplanten vinden in
de natuur, zelfkweken ofkopen. Let wel op dat de planten niet b espoten zijn
met insecticiden. D at is dodelijk voor een wandelende tak. Er moet altijd voldoende eten aanwezig zijn. Het is verstandig de voedselplanten in water te
zetten  zodat  ze  langer  vers  blijven.  Zorg  er  wel  voor  dat  de  wandelende
takken niet in het water kunnen komen, want dan zullen ze verdrinken.
Wandelende takken drinken niet veel. Als u het terrarium b esproeit, hebben
ze genoeg aan de druppeltjes die blijven liggen.
Voortplanting
Bij een aantal soorten wandelende takken zijn de mannetjes wat groter dan
vrouwtjes. Het mannetje heeft aan de onderkant van zijn achterlijfeen geslachtsorgaan, dit is te zien als een verdikking.
Een vrouwtje legt p er nacht één tot vijftien eieren en in totaal vijftig tot duizend  per  periode.  Bij  de  meeste  soorten  is  er  geen  mannetje  nodig.  Het
vrouwtje kan dan b evruchte eitjes leggen, zonder dat ze gepaard heeft. Afhankelijk van de soort duurt het twee tot twaalfmaanden voordat de eitjes uitkomen. Uit de eitjes komen j onge wandelende takken, ook wel nimfen genoemd.
Zij moeten een aantal keer vervellen totdat ze volwassen zijn, dit gebeurt meestal
vijfofzes keer. Dit duurt circa drie tot zes maanden. Twee tot vier weken na de
laatste vervelling kunnen de vrouwtjes voor het eerst eitjes gaan leggen.
Omdat het vrouwtje zoveel eitjes legt, is het verstandig slechts een klein deel
van de eitjes te bewaren en de rest te verwijderen. De eitjes die u bewaart,
kunt u uit het verblijfhalen en in een geschikt klimaat bewaren. Voor elke
soort verschilt het optimale klimaat, dit kunt u navragen bij aanschaf.
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Ziekten en aandoeningen

Wandelende takken kunnen last hebben van ongedierte dat p er ongeluk met
het voedsel in het verblijfgebracht wordt. D e eitjes kunnen aangetast worden
door schimmels die in hun omgeving terecht komen. Meestal gebeurt dit als
de omstandigheden niet optimaal zijn. Als een wandelende tak diarree heeft,
kan dit duiden op een te vochtig klimaat in het verblijfofop het aanbieden
van een onjuiste voedselplant.
Als een wandelende tak een pootje verliest, kan dit na een aantal vervellingen
weer aangroeien. Volwassen dieren vervellen niet meer: zij krijgen dus geen
nieuw pootje meer.
Benodigde ervaring

De  makkelijkste  soort  is  de  Indische
wandelende  tak,  of Carausius morosus .
Voor deze soort heeft u niet veel ervaring
nodig,  omdat  hij  geen  hoge  eisen  stelt
aan  zijn  omgeving  en  verzorging.  Voor
andere soorten is meer ervaring nodig.
Aanschaf en kosten

Wandelende takken kunt u kopen bij de dierenspeciaalzaak ofbij kwekers.
Let  er  op  dat  het  terrarium waar  de  dieren vandaan  komen  goed  onderhouden is en dat de dieren onbeschadigd zijn.
Eitjes van een wandelende tak zijn al te koop voor tien eurocent p er stuk. Een
wandelende tak is bij de dierenspeciaalzaak te koop vanafenkele euro's. Een
zeldzame soort is duurder dan een veel voorkomende soort. Voedselplanten
kunt u meestal zelfkweken ofin de natuur vinden, dus die hoeven weinig te
kosten. De prijs voor een geschikt verblijfvoor uw wandelende takken varieert van enkele tientallen tot enkele honderden euro's. Dit hangt afvan de
hoeveel wandelende takken die u erin wilt huisvesten en welk klimaat uw wandelende takken nodig hebben. Een plantenspuit om het verblijfte besproeien
kost enkele euro's.
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John deLange, Aquainfo. nl
Bunocephalus verrucosus is al in  1792 b eschreven door Walbaum. Ze maken

onderdeel uit van de familie Aspredinidae ofwel de b anjomeervallen. De geslachtsnaam Bunocephalus is  op te breken in twee  oud  Griekse woorden.
‘Bounos' betekent heuvel ofberg en ‘Kephale' betekent kop. Een verwijzing
naar de b obbels op de kop van dit geslacht. ‘Verrucae‘ is de naam voor wratten. De soortnaam betekent dan zoiets als bedekt met wratten, verwijzend
naar wrattige knobbeltjes op het lichaam.
De Nederlandse naam die heel soms nog wordt gebruikt is Agmus banjomeerval.Agmus

is een niet langer gebruikte geslachtsnaam, deze is verworden
tot een synoniem.
Beschrijving

Bunocephalus verrucosus kan een totale lengte b ereiken van zo'n 1 1 centime-

ter. Zoals de naam al aangeeft, heeft deze soort op de kop en het lichaam
kleine bobbeltjes.  De  rug  is  hoog  en geribbeld.  Hieraan  zijn  ze te  onderscheiden van andere b anjomeervallen. D e kleur is lichtbruin tot donkerbruin,
soms ook wel gevlekt.
Het verschil tussen de mannen en vrouwen is het beste van b ovenafte zien.
De vrouwen hebben een rondere buik. Vooral van bovenafgoed te zien bij de
aanzet van de staartwortel.
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Bij Bunocephalus

verrucosus loopt de b orstgordel (coracoideus proces) bijna
helemaal  door  tot  aan  de  buikvinnen.  Dit  is  een  botje  wat  loopt  van  de
schouder langs de rand van de buik naar achteren toe. Je kunt dit b otje van de
buitenkant afvoelen. Bij Bunocephalus

verrucosus loopt hij zelfs verder door
dan bij Bunocephalus

coracoideus die daar zijn naam aan dankt.
Camouflage

Niet alleen de kleur en vorm van Bunocephalus

verrucosus zorgt voor camouflage. Bij gevaar krult de vis zijn staart langs het lichaam. Hierdoor ontstaat
een ronde vorm die lijkt op de zaden van de b omen en struiken langs de oever. D e staartvin kan zelfs iets worden opgezet waardoor het lijkt ofde vrucht
op het punt staat te spruiten.
Karakter

Het karakter van Bunocephalus

verrucosus is zeer vredelievend. O ok kleinere
visjes laten ze geheel met rust. Ze laten zich goed combineren met veel andere vissen van vergelijkbare grootte. Het zijn wel nachtdieren die voornamelijk naar voren komen in de schemering.
Biotoop

Het verspreidingsgebied van Bunocephalus

v errucosus omvat rivieren in Brazilië, Ecuador, Guyana en Peru.
Inmiddels is de soort B. scabriceps een synoniem geworden maar de naam
wordt soms nog wel gebruikt in de exporten. D eze exemplaren komen uit het
Amazone-gebied. D eze variant heeft wat meer uitgesproken knobbels op het
deel van de kop voor de rugvin. In de handel worden ze soms aangeduid met

Bunocephalus verrucosus verrucosus en Bunocephalus
verrucosus scabriceps .
Dieet

Het dieet van Bunocephalus

verrucosus is niet al te moeilijk. D eze omnivoor
zal vrijwel al het voer wel eten. Je kunt ze voeren met zinkende tabletten, vlokvoer, levend- en diepvriesvoer.
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De beste tijd om ze te voeren is nadat de lichten uit zijn. Als er nog andere
vissen rondzwemmen zullen ze niet naar voer zoeken tenzij ze echt heel wanhopig en hongerig zijn. Je kunt ze b eter niet combineren met andere soorten
waar ze al te veel mee moeten concurreren om voedsel.
Met de hand voeren

Met veel geduld en doorzettingsvermogen kun j e deze soort leren om met de
hand gevoerd te worden. Het voordeel hiervan is dat j e zeker weet dat ze ook
echt eten. Als ze eenmaal gewend zijn om met de hand gevoerd te worden,
dan komt de b anjomeerval ook wel naar voren als het licht nog aan staat.
Het aquarium

Je kunt Bunocephalus

verrucosus houden in een aquarium vanafzo'n 80 cm.
Gebruik op de b odem bij voorkeur zand. In tegenstelling tot veel andere b anjomeervallen graaft deze soort niet ofnauwelijks. Richt het aquarium in met wat
planten, hout ofbladeren waartussen ze zich bij daglicht kunnen verbergen.
Zoals gezegd zijn het vredelievende vissen die zich makkelijk laten combineren. Houdt ze alleen niet met al te drukke en agressieve vissen. Als een Buno
cephalus verrucosus aan het wateroppervlak hangt in plaats van op de b odem
ligt, dan is dat een teken dat ze worden lastig gevallen.
Water
Dit is een redelijk sterke soort die makkelijk is te houden. Uiteraard hebben
ze bij voorkeur wel water wat past bij hun natuurlijke omgeving.
De temperatuur van het water mag liggen tussen de 21 en 26 graden C elsius.
De pH mag wat zuurder tot neutraal zijn bij een pH van 5,5 tot 7,5.
Bunocephal us hartti Carval h o, Car dos o, Fri el  &

Rei s 201 5.  Ko mt voor i n versc hi l l en de zi jri vi er en va n de mi d den- en bovenl oop va n h et
ri o Sã o Fr a nci sc o- bekken met i n begri p va n de
das Vel has, Par a opeba en F or mos o i n de Br azi l i aa nse staat Mi nas Ger ai s.
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Erik Brion
Uitnodigingalgemeneledenbijeenkomst
vrijdag26 november
In Aquariumwereld juni 2016 verscheen er een opmerkelijk artikel met als
opschrift  ‘Nooit  meer  waterverversen'.  Rik Verhulst  en  Eddy  Leysen  beschreven hierin de werkwijze die Erik Brion toepast op zijn 4m-bak.

‘Nooit meer waterverversen' is een stelling die regelrecht indruist tegen het advies die tegenwoordig algemeen aanzien wordt als de enige manier om correct
een (planten)aquarium te houden, namelijk regelmatig waterverversen.
Erik Brion, onlangs nog te zien in de VRT-uitzending ‘Man bijt hond' (week
21 ) komt zijn opmerkelijke werkwijze uit de doeken doen.
Tijdens het eerste deel van de voordracht legt hij theoretisch en praktisch uit
hoe een aquarium kan gehouden worden zonder waterverversing. We maken
kennis met zijn visie op aquaristiek. De gebruikte methodes en technieken,
filtratie, ... komen eveneens aan bod.
In het tweede deel legt hij uit wat er in zijn kweekkamer gebeurt. Gebruikte
filtratiemethode alsook verschillende regeneratiemethodes die gebruikt worden, worden in detail toegelicht.
Ben j e net als ik een benieuwd hoe dit in zijn werk gaat? Hou dan zeker deze
avond vrij en kom luisteren.
Dit is een voordracht om niet te missen!!
Wanneer: vrijdag 26 november om 20.00 uur
Waar: Zaal ‘Van B oven' Kortrijkstraat 138a, Wevelgem
De ingang is gelegen in het steegje tussen huisnummers 136 en 138 .
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