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Woordje van ...

Filip Willen, penningmeester Aquatropica
Knaldrang? 
En beste leden hebben jullie ook een knaldrang? Blijkbaar
heeft de j eugd dit wel, vooral sinds onze regering werkt met
de vooraflang aangekondigde gezondheidsbarometer. Op
vrijdag 18 februari zitten we in code oranje en niet meer in
rood. Aangezien de studenten op vrijdag naar hun thuisbasis trekken hebben ze in Gent niet gewacht tot vrij dag,
maar konden ze al op donderdag alle remmen lossen.
Gevolg terug een overvolle uitgangsbuurt.

Ook het weer had blijkbaar een knaldrang. Op dezelfde dag gingen de weercodes ook naar code oranje en raasde Eunice over België met alle gevolgen
vandien. Een storm krijgt zijn naam van het land waar er eerst melding wordt
gemaakt van windsnelheden boven  de  100 km/uur. De  eer was weggelegd
voor Ierland. D e namen moeten b eurtelings vrouwelijk en mannelijk zijn. B ovendien moet de alfabetische volgorde gerespecteerd worden. Eunice is de
vijfde storm in Europa en bijgevolg de letter E. De storm is vernoemd naar
Eunice Foote. Foote wordt gezien als
een  van  de  eerste  klimaatwetenschappers. Ze was een pionier in het
onderzoek  naar  de  opwarming  van
lucht door de zon, en hoe die opwarming toenam onder invloed van koolstofdioxide, een fenomeen dat later het
broeikaseffect zou genoemd worden.
De kans dat ons land ooit de naam aan een storm mag geven, lijkt volgens het
KMI eerder klein. ‘De grootte van onze territoriale wateren is zo b eperkt ten
opzichte van die van onze buurlanden, dat de kans klein is dat B elgië zelfeen
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naam zal mogen geven, maar j e weet nooit ...' Best niet want waarschijnlijk
krijgen we dan wel de discussie en de opmerking dat deze naam niet genderneutraal is en niet meer van deze tijd is.
Wij, als bestuur hebben ook wel een beetje knaldrang en verheugen er ons op
om terug onze maandelijkse vergaderingen te mogen opstarten en . .. hopelijk
voor de rest van het j aar. 
Als j e dit leest is de eerste grote knal, de j aarlijkse nieuwjaarsreceptie al voorbij . 
We starten dan ook deze maand de eerste vergadering met “vragen staat vrij”.
Iedereen kan zijn wensen voorleggen ofproblemen aankaarten op gebied van
onze aquaristiek. We proberen dan gezamenlijk tot een oplossing ofantwoord
te komen. Mogelijks wijden we er de komende maanden een vergadering aan.
Heb j e een idee, een onderwerp, een tip ofeen b oeiend verhaal, laat het ons
weten. Wij als b estuur stellen alles in het werk om dit als onderwerp van een
vergadering te b espreken. 

Synapturanus danta Chávez, Th o mps on, Sá nc h ez, Chávez- Arri bas pl ata &
Cat enazzi 2022. Fa mi l i e: Mi cr ohyl i dae, on derfa mi l i e: Ot ophr yni nae

Deze ki kker i s mo menteel enkel geken d va n zi j n typel ocati e aa n de ben edenl oop
va n h et P ut u maya- bekken, L or et o, Per u.

S.  danta i s een gr aven de ki kker di e deel s on der de gr on d l eeft. Ze zi j n meestal te
vi n den i n ga ngen on der de wortel s va n Cl usi a s p p. i n
veengebi eden.
De s oort naa m " da nta" wer d
gegeven o mdat de s n ui t va n de
ki kker d oet denken aa n de s n ui t va n de
Amaz on e ta pi r ( Tapirus terrestris), ook
geken d al s " Da nta" d oor de l okal e bevol ki ng.

Aquatr opi ca I nfobl ad

Jaar gang 37/03

4

Zoetwater

Erik Lievens, Aquarianen Gent

Nog zo een vreemde naam!
Een gedeelte van zijn naam zou afkomstig zijn van de wetenschapper
B ohlke,
1 )
voorts is de analyse van zijn verdere naamgeving onbekend.
Dit kleine blauwe visje is afkomstig uit Peru. Pas de laatste j aren worden deze
prachtige visjes  aangeboden  in  de handel. Ze  zijn  zeer levendig  en  horen
zeker thuis in een Zuid-Amerikaans amazoneaquarium. Het zijn echte speelvogels die niet aarzelen om hun  soortgenoten te  sarren, dit echter zonder
kwetsuren als gevolg.
maakt deel u it v an de u itgebreide familie der Characidae die,
Boehlkea fredcochui

zoals u weet, heel wat mooie visjes omvat. Boehlkea

is b est te vergefredcochui

die

v
ergelijkbare

kleuren heeft. 
lijken met de koningstetra Inpaichthys

kerri
Zoals dit bij meerdere vissoorten het geval is, heeft men vroeger deze vissoort
verschillende namen gegeven zoals Microbrycon

cochui ofMicrobrycon f red,

m
aar

z
ij

z
ijn

n
ooit
onder
deze

n
amen

o
fficieel
erkend. Er is ook niet
cochui
veel terug te vinden in de wetenschappelijke vakliteratuur. Het aanbod aan tetrasoorten is in de handel zo groot dat we de Boehlkea

fredcochui er niet in
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herkennen ofdat hij verloren gaat
in  de massa.  Enkel  door goed te
observeren zullen we dit visje van
de andere kunnen onderscheiden.
Vooral het gegeven dat vissen in de
winkel onder stress staan en vaak
hun kleuren niet laten zien, speelt
Inpaichthys kerri
dit in de hand. 
Het vissenlichaam van Boehlkea

f redcochui is azuurblauw t.t.z. er loopt een
band in het midden zijdelings van zijn lichaam van de staart tot de kop, maar
naarmate men kijkt in de richting van de buik- en/ofrugzijde wordt het vissenlichaam zilverkleurig. Aan het begin van de staartvin zien wij een rode
plek. Wist u dat sommige plekken van zijn vissenlichaam zodanig transparant
zijn dat wij enkele van de organen kunnen onderscheiden?
De vinnen zijn eveneens transparant, b ehalve de staartvin die een zwartgrijze
kleur heeft. De kieuwen staan ter hoogte van het begin van de borstvinnen.
Als we goed kijken gaan we ook minuscule puntjes en kleine zilverachtige
vlekken zien, verspreid op het lichaam. 
Eerder heb ik geschreven dat vissen in de handel meestal zeer gestresseerd
zijn en hun mooie kleuren niet laten zien. Dit is bij deze B oehlkea fredcochui
niet anders. Gelijk de kardinaaltetra's, de neons en andere soorten gekend
onder  de  naam Hemigrammus  en Hyphessobrycon ,  wordt Boehlkea fredcochui b eschouwd als een “echte” tetra.
Ze b eschikken dus over een vetvin waarvan tot nu toe niet is geweten wat haar
functie is. Ze zijn ook in het b ezit van het orgaan van Weber dat hen in staat
stelt  trillingen  in  het water  op  te vangen.  Ze  hebben  ook  een  ingebouwd
“gchemisch alarm” dat hen waarschuwt als er predatoren naderen ofals er
voedsel b ereikbaar is.
Dit visje wordt niet groter dan 5 cm, heeft een langwerpige vorm met een in
verhouding een heel kleine kop die geen opvallende kleuren ofkenmerken
heeft. Zijn b ek is naar b oven gericht wat maakt dat hij zijn voedsel zoekt aan
het wateroppervlak en zich tegoed doet aan insecten die in het water zijn gevallen.
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In verhouding met zijn kleine kop heeft hij grote ogen die de helft van hun
kop in b eslag nemen.
Het is een scholenvis. Houdt hem a.u.b. in uw aquarium samen met een minimum van 10 exemplaren. Ze bevolken de middelste waterlagen.
Om hen voldoende zwemruimte te geven is een aquarium van  1 meter geen
overbodige  luxe.  Als  medebewoners  kunnen  wij  kiezen  tussen  Corydoras soorten die zich hoofdzakelijk ophouden op de b odem en klein blijvende cichliden.
heeft de negatieve eigenschap om aan de waaiervormige
Boehlkea fredcochui


vinnen van bepaalde vissoorten te knabbelen. Het is niet  aangewezen  om
vissen met baarddraden ofverlengde vinnen zoals bv. Gymnocorymbus ternetzi onder te brengen.
Grotere vissen dan henzelflaten ze met rust. Hun levendigheid en ongeordend gedrag kan heel storend
zijn voor vissen die het kalmer aan doen zoals
2)
de Hemigrammus



e
n
de Petitella

bleheri
g eorgiae .
Zij doen het wel goed met bv. de Hasemania


n ana , Paracheirodon
axelrodi ,
en
de

(citroentetra).
Hemigrammus ocellifer
Hyphessobrycon p ulchripinnis
Wat ook interessant om weten is, is dat3) een combinatie van Boehlkea f red
cochui met de Hyphessobrycon
c allistus heel mooi oogt in uw aquarium. Het
azuurblauw van de Boehlkea en het rood van de Hyphessobrycon vormen
samen een heel mooi contrast. 
Bijna  iedereen  weet  dat  vissoorten  uit  het  Amazonebekken  houden  van  een  lage
pH  bij  een  lage  hardheid. 
Deze vissoort echter stelt zich
tevreden  met  een  samenstelling van het water dat ons leidingwater  benadert.  Dat  is
toch meegenomen, niet? 
 Hyphessobrycon eques
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Wat ze echter niet kunnen verdragen is een teveel aan nitraten. Een goede filtering en een goede zuurstoftoevoer zijn dan ook noodzakelijk. Als bodembedekking kiezen we voor een donkere ondergrond en een bescheiden belichting.
Deze vissen voelen zich dan ook in hun sas onder dergelijke omstandigheden. 
Veel liefhebbers hebben graag een dicht plantenbestand. Vissen zien dit ook
graag omdat dit hen veel schuilplaatsen biedt.
We weten ook dat, in functie van het CO 2-gehalte, planten het beter doen in
traag stromend water en een evenwichtige zuurstofvoorziening. Een te sterke
filter en zuurstofpomp gaan het CO 2-gehalte van het water drastisch beperken. Planten doen dit onder deze omstandigheden niet goed.
Wat kunnen we nu als voedsel geven aan de Boehlkea

In de eerste
fredcochui?

plaats levend voer op b asis van insecten oflarven zoals artemia, watervlooien
en cyclops. Diepvriesvoer kan ook gebruikt worden. Voedselgranulaten met
een grootte in verhouding met hun b ek aanvaarden zij ook. Het moet in hun
“muilke” passen.
Als jullie

d it a llemaal g elezen h ebben g aan jullie

toch n iet a arzelen om d it v isje
aan te s chaffen ?
NVDR Aquatr opi ca

1 ) Boehl ke a Géry 1 966 - a, beh or en de t ot: I c ht hyol oog Ja mes E. Böhl ke ( 1 930 –
1 982), Aca de my of Nat ur al Sci ences of P hi l a del phi a. Ja mes was de eer st e pers oon di e, i n zi j n besc hri j vi ng va n He mi brycon orcesi i n 1 958 ( n u Boehlkea orcesi),
de u ni ekh ei d va n Boehlkea fredcochui op mer kte.
Boehl kea fr edcoch ui Gér y 1 966. I n eer va n de tr opi sc h e vi si mp orteur Ferdi na n d ( Fr ed) Coc h u, Par a mou nt Aq uari u m. Fer di n a n d i ntr od uceer de deze vi s
i n de a q uari u mh ob by r on d 1 956.
2) He mi gra mmus bleheri i s een syn oni e m va n Petitell a bleheri.
3) Hyphessobrycon callistus wor dt t egen woor di g al s een syn. va n Hyphessobrycon
eques beschouwd.
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Zeewater

Margie van der Heijden, Ons Natuurgenot Gouda

 Afkomst en habitat
Odontodactylus s cyllarus is een p auwbidsprinkhaankreeft uit de familie van de

Odontodactylidae en b ehoort tot de orde Stomatopoda.
Bidsprinkhaankreeften leven in tropsche en subtropische wateren in de Indische en Stille Oceaan tussen Oost-Afrika en Hawaï.
 U iterlijk
O. scyllarus  wordt zo'n  18 – 20

cm lang. Er zijn zelfverhalen dat
er  bidsprinkhaankreeften  gevangen  zijn  in  Florida  met  een
lengte van 46 cm.

De  pauwbidsprinkhaankreeft
dankt  zijn  naam  aan  zijn  kleuren. Het is een van de kleurrijkste dieren die er in de zee te vinden is en dat
zegt wel wat, want er zijn heel veel prachtig gekleurde zeedieren in de oceanen te vinden. Hij heeft een helder blauw-groen schild dat alleen het achterste deel van de kop en de eerste vier segmenten van de thorax bedekt. D e
poten zijn felrood en bedekt met flappen die blauw en rood zijn. Maar het
mooist is toch wel zijn kop, die ik gelukkig wel heb kunnen vastleggen. De
paarse ogen staan op helblauwe steeltjes en kunnen onafhankelijk van elkaar
bewegen. Het zijn de meeste complexe ogen van het dierenrijk. De ogen bezitten bijvoorbeeld twaalfverschillende soorten lichtgevoelige cellen. En dan
te bedenken dat om alle bestaande kleuren te onderscheiden er slechts vier
tot  zeven  van  deze  cellen  nodig  zijn.  Helaas  heeft  de  pauwbidsprink-
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haankreeft er niet veel aan want hij ziet
geen verschil  tussen  kleuren  die  op  elkaar  lijken.  Bovendien  kunnen  bidsprinkhaankreeften  een  indrukwekkend
bereik van golflengte zien, ondanks dat
hebben  ze  niet  het vermogen  om golflengten te onderscheiden die minder ban
25 nanometer uit elkaar liggen.
Onder deze ogen bevinden zich de voelsprieten die van blauw, tot gestreept met groen naar felrood gaan. D aaronder
zitten twee grote rood omzoomde flappen, dit is het eerste paar thoracale
aanhangsels.
Het tweede paar thoracale aanhangsels is aangepast voor krachtige gevechten
op korte afstand. D eze zijn wit met felle gekleurde vlekken.
 Gedrag
Odontodactylus s cyllarus zijn vleesetende schaaldieren die b ehoren tot de b e-

langrijkste  roofdieren  in  veel  diepe,  tropische  en  subtropische  zeeën.  Ondanks dat ze veel voorkomen, worden ze niet vaak waargenomen daar ze het
grootste deel van hun leven weggestopt in holen en gaten leven. Die holen verlaten ze alleen om eten te zoeken ofomdat ze eruit gegroeid zijn en daardoor een
groter hol moeten zoeken. Ook wordt er in dit hol gepaarden de eieren bewaard.
De bidsprinkhaankreeft wordt wel gezien als de beste b okser van de oceaan
én daarbuiten. Hij kan namelijk met zijn hamerachtige klauwen stoten uitdelen met een snelheid van zo'n 83 kilometer p er uur en een kracht van meer
dan duizend keer zijn eigen lichaamsgewicht.  Hierdoor  kan  hij  zonder
moeite schelpen kapotslaan om de inhoud op te peuzelen. Hij is niet alleen
een  goede jager,  hij  heeft  in  de  zee
ook weinig natuurlijke vijanden. Hierdoor  is  zijn  overlevens  kans  heel
groot.
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 Aquarium

Het komt wel eens voor dat bij het inrichten van een zee-aquarium de p auwbidsprinkhaan in het levend steen meekomt. Helaas heeft dit vaak tot gevolg
dat de aquariaan er pas achter komt als er dieren verdwijnen uit het aquarium. Slakken, vissen, garnalen en krabben zijn allemaal voer voor hem, het is
dus zeker niet aan te bevelen dit dier in een gemengd rifaquarium te houden,
al zijn er mensen die al j aren een bidsprinkhaankreeft probleemloos houden
door hem genoeg te voeren.
Misschien is het beter dit dier solitair te houden zodat hij geen medehuisgenoten kan beschadigen ofzelfs opeet. Bedenk tevens dat de kracht van zijn klauwhamers zelfs beschadigingen aan het glas van het aquarium kan veroorzaken.
Maar a ls je
 e en a quarium o ver h ebt d at s terk g enoeg i s, d an i s h et w el e en s chitterend h uisgenoot waar je
 h eel veel van kan g enieten.
Parotoci ncl us hard mani, Leh ma n n, L uj a n & Rei s 2022
Fa mi l i e: L ori cari i dae, on derfa mi l i e: Hyp opt op o mati nae
I s mo ment eel enkel geken d va n 7 l ocati es i n zi jri vi er en va n ri o P otar o,
P otar o- Si par u ni , Guya na. Al l e vi n d pl aatsen zi j n r el ati ef gr ot e b oskr eken of ri vi er en
met mati g br ui n gekl eur d, s n el str o men d water. Al l e s peci mens va n P.  hard mani
wer den geva ngen i n of di c ht bi j wat erval l en en str oo mvers n el l i ng.
De s oort naa m ' har d ma ni '
wer d gegeven ter er e va n
Mi c hael Har d ma n, voormal i g tec h ni eker va n h et
Center for Bi odi ver si ty, I l l i n oi s Nat ur al Hi st ory Survey, Cha mpai gn, I l l i n oi s,
USA, Hi j was h et di e deze
s oort al i n 1 998 ha d geva ngen en h er ken d ha d al s
een on besc hr even s oort.
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Tekst: Swa Vle minckx
Bron: Nieuwsbrief A. V. Pristella Schoten (B)
Hoewel z e e en r elatiefn ieuwe g eslacht v an planten z ijn v oor o nze h obby, z ijn z e
al bekend in de wetenschappelijke wereld sinds 1858. Toen ze voor h et eerst
werden ingevoerd v oor d e a quariumhobby werden z e v ergeleken m
 et  Cryptocoryne-soorten vanwege h un smalle en m eestal olijfgekleurde bladeren. Echter,
hun kruipende wortelstokken en wortels passen dan weer meer bij de kenmerken van Anubias.

Verspreiding
Bucephalandra's zijn te vinden op het grootste eiland
van de Maleise Archipel, Borneo dus. De planten
worden daar gevonden in rivieren en beken,
en soms ook op de oevers van de rivieren.  Borneo  heeft  een  tropisch
klimaat, met een gemiddelde j aarlijkse
temperatuur  van  boven  de  20  ˚ C.
Ondanks het constante klimaat in bepaalde  gebieden  op  het  eiland  Borneo
zijn er twee seizoenen die worden bepaald door de hoeveelheid neerslag.
Tijdens  het  regenseizoen,  wanneer  de  rivieren  stijgen,  worden  de  Bucephalandra,  die
groeien op land, ondergedompeld in water voor Bucephal andra motleyana
een paar maanden.
Dit betekent echter niet dat ze niet blijven groeien en ze kunnen gemakkelijk
transformeren in hun ondergedompelde vorm.
De belangrijkste verschillen tussen de bovenwater- en onderwatervorm zijn
de volgende, onder water hebben ze een fijnere bladstructuur en vertonen
ook een intensere kleuring.
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 B loei

In bloei komen begint voornamelijk onder water. Het is moeilijk te zeggen
welke factoren  ertoe leiden  dat  de plant  een bloem begint te produceren.
Bloei vanAnubias

-species gaat vaak gepaard met verandering ( soms verslechtering) van de milieuomstandigheden en wordt b eschouwd als een vorm van
overleving van de plant.
Echter,  Bucephalandra -soorten  kunnen  bloeien  als  ze  een  ruim  aanbod
hebben van voedingsstoffen, en zich in ideale omstandigheden bevinden. Ze
kunnen zelfs meerdere bloemen tegelijk produceren.
 In het aquarium

Bij  veranderingen  in  het
aquarium,  zoals  verandering van het licht en de waterchemie,  of het  verplaatsen  naar  een  ander
aquarium  kan  Bucephalandra  een  deel  van  zijn
bladeren  verliezen  door
verslijming.  Dit  zien  we

Bucephal andra " bl ack pearl "

soms ook gebeuren bij Cryptocoryne

-species ( en wordt aangeduid als ‘ Cryptocoryne ziekte'). Ook algenplagen zijn meestal verantwoordelijk voor het verlies van de bladeren. Dit proces, het afvallen ( en) ofverslijmen van bladeren,
is geleidelijk en zelden zal de plant heel snel al zijn bladeren verliezen. Dus ingrijpen is vaak mogelijk om het probleem te b ehandelen voordat alle bladeren
zijn afgevallen ofverslijmd. Zelfs zonder blad, indien de wortelstok en wortels
stevig  en  gezond  zijn,  kan  de  plant  zich  meestal  herstellen  en  is  het  een
kwestie om de plant wat tijd te gunnen. 
De parameters voor het water die Bucephalandra -soorten kunnen tolereren
zijn: pH van  5-8, bijna elke GH en KH, en een temperatuur tussen  22-28
graden C elsius.
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Om ze te planten in een aquarium zijn ze vergelijkbaar met Anubias en j avavarens, de wortelstokken moeten vastgebonden worden op hout ofstenen. D e
wortels hebben de mogelijkheid om zich stevig te hechten aan een verharding,
zelfs als de stenen glad zijn.
Ze groeien over het algemeen heel langzaam, maar de groei is afhankelijk van
de variëteit. Sommige rassen lukt het om 2 bladeren p er week te produceren
als ze zich in optimale omstandigheden bevinden, terwijl anderen slechts  1
blad zullen produceren om de 2 weken. D e meeste soorten zijn vrij klein 3 tot
5 cm, maar een aantal van de grotere soorten kunnen toch wel tot 20 cm
groot worden.
 S oorten

Er worden continu nieuwe soorten ontdekt die 1)nog niet beschreven zijn. Momenteel zijn er slechts drie soorten b eschreven : Bucephalandra


g igante a, Bu
cephalandra m agnifolia en Bucephalandra
m otleyana . Men kan echter meer
dan 200 handelsnamen tegenkomen. Omdat vele soorten nog onbekend zijn
voor de wetenschap, zijn de handelsnamen gemaakt op b asis van de namen
van de regio's, rivieren, ofstaten waar ze werden gevonden zoals Kedagang,
Kualakuayan, Tapah,  Sabah, Kalimantan,  Sintang. De namen zijn  ook gemaakt  op  basis van  de  kleur  en  de vorm van  de bladeren  zoals  Brownie
Brown, Red Gaia, Super Blue.
Bucephalandra's  hebben  ook  erg  aantrekkelijke  bladvormen,  de  bladeren
kunnen  ovaal met  een vlakke rand zijn,  ovaal met golvende rand, lang  en
recht, lang en golvend, ofzelfs amandelvormige ofals een druppel water. Teveel om te b eschrijven dus.

De kleuren van de stengels zijn voornamelijk roze ofrood, maar de bladeren
kunnen veelkleurig zijn. Afhankelijk van de soort, kunnen sommige bladeren
zelfs bijna  alle kleuren van  de regenboog hebben.  Er zijn vele variëteiten,
waarin een ‘blauwe glans' op de bladeren zichtbaar is. D eze eigenschap is interessant omdat de glans alleen zichtbaar is wanneer j e kijkt onder een bepaalde hoek. In sommige soorten, komen we ook andere kleuren tegen vergelijkbaar met een helder groene glans, ofde kleur van koper ofroodachtige tinten. Er zijn relatiefweinig rassen die volledig groen zijn.
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Conclusie
Bucephalandra -soorten zijn dus een prachtige en nog relatiefdure en moeilijk

te vinden geslacht van planten die nog veel aquarianen over de hele wereld
zullen b oeien dankzij hun majestueuze verschijning. Toch ook slecht nieuws,
helaas zijn sommige Bucephalandra's langzaam aan het verdwijnen uit hun
natuurlijke omgeving, als gevolg van de ontbossing op het eiland B orneo.
Meer info en foto's:
http://bucephalandraplants.blogspot.be/2014/01/english-bucephalandra-magical-plants.html
NVDR Aquatr opi ca

Het gesl ac ht Bucephal andra tel t mo menteel 32 s oorten ( WCSP ( 2022). I n 201 4
wer den er i n t otaal 22 ni eu we s oort en besc hr even.

Br on nen:
WCSP. 2022. Worl d Ch eckl i st of Sel ected Pl a nt Fa mi l i es. Faci l i tated 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 1 2 Febr uar y 2022.
WONG, S. Y. & Boyce, P. C. 201 4. St u di es on Sc hi s mat ogl otti deae ( Ar aceae) of
Bor n eo XXX – n e w s peci es a n d c o mbi nati ons for Bucep hal a n dr a. Wil l den o wi a
44 ( 2), 1 49− 1 99.
WONG, S. Y. & Boyce, P. C. 201 4. St u di es on Sc hi s mat ogl otti deae ( Ar aceae) of
Bor n eo XXXXI : Ad di ti onal n e w s peci es of Bucep hal a n dr a. Wil l den o wi a 44 ( 2),
247− 251

Bucephal andra chrysokoupa
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Auteur onbekend.
Met dank overgeno men uit maandblad Aquavo
1)

Bijna 2 00 soorten  b ehoren tot de 1)familie van kogelvis (Tetraodontidae). Als
we de suborders en 25 geslachten bekijken kunnen de dieren ook gerangschikt worden in rondkoppige en spitskoppige kogelvissen.

Li nks: Cari notetraodon travancoricus wor dt
3, 5 c m gr oot.
Rec hts: Tetraodon mbu wor dt 67 c m gr oot.

Hier ontmoeten we bijna kleine exemplaren met een totale lengte van amper
2 cm en hun grote broers, die meer dan een meter kunnen bereiken. Maar
lang niet al deze soorten, die van buiten al opvallen ten opzichte van de gebruikelijke ‘standaardvissen', hebben hun weg gevonden naar het aquarium.
Kogelvissen verschillen ook in hun woongebieden: sommige zijn zuivere zeedieren, andere zijn zoetwater en sommige zijn brakwater, uit gebieden waar
zoet- en zoutwater samenkomen.
Voorkomen in de natuur

Een groot deel van de kogelvissen komt uit het stroomgebied van de Amazone, waaronder de Rio Anapu en de Rio Tocantins. D aarnaast zijn er kogelvissen in Afrika, Oost-Indië en vooral in Zuidoost-Azië. Hun woongebieden
zijn meestal in de buurt van tropische kustgebieden en dus warmere zeeën. Interessant is dat sommige soorten meestal in zoetwater uitkomen, hoewel hun
ouders meestal in brakke gebieden wonen. Dit is een van de redenen waarom
‘zoetwaterkogelvis' vaak op de markt wordt aangeboden, maar dat ze liever in
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brak water moeten worden verzorgd. Omdat de verschillende kogelvissen in
hun eisen aan hun omgeving en hun water zo variëren, moeten we daar rekening mee houden.
Sommige kogelvissen bewonen riffen in het open water, andere zijn te vinden
in gebieden met meer vegetatie in  de vorm van  zeegras.  In het  aquarium
hebben kogelvissen ook bepaalde eisen waaraan moet worden voldaan om
deze dieren zo natuurlijk mogelijk te houden.
 U iterlijk

Bovenal is hun bolvormige uiterlijk heel anders dan de anders gewone visfiguur die we meestal kennen. Hun onhandige uiterlijk en de nogal langzame
beweging  in  combinatie  met  de  knopogen
maken ze voor de aquariaan aantrekkelijk.
Vooral het hoofdgedeelte, maar ook de ogen
en zelfs de vogelachtige bek vallen onmiddellijk op. Het sterke kaakbeen vertoont in de boven- en onderkaak twee ingegroeide sterke tanden. De  familienaam Tetraodontidae verwijst
naar  die  tanden:  ‘tetra'  voor  vier  en  ‘odontidae' voor tanden. Met deze tanden kraken zij
hun voedsel, schaaldieren.
Kogelvissen behoren tot de meest geavanceerd botvissen. In plaats van een schilferig lichaam, zoals we dat van andere vissen kennen, hebben ze een leerachtige
en naakte huid. Bij nadere inspectie is ook merkbaar dat ze de buikvin missen.
 Voortbeweging

De kogelvis beweegt vrij comfortabel, maar ze zijn verbazingwekkend goed
met snelle richtingsveranderingen. Meestal peddelen ze door het water met hun
vrij kleine borstvinnen en gebruiken ze nauwelijks hun dorsale en anale vinnen.
Om de richting te veranderen gebruiken ze de staartvin, waar ze deze soms in verschillende hoeken houden. Ze kunnen zowel vooruit als achteruit zwemmen.
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 Gedrag

Een van de meest bekende fenomenen van kogelvis is waarschijnlijk hun vermogen om zich vele malen ‘op te blazen'. Kogelvissen hebben de mogelijkheid om zich op te blazen in geval van gevaar, maar ook onder stress, zodat
ze niet meer passen in een mond
van roofdieren door hun balvormige uiterlijk, maar ook door de
toegenomen grootte.
Een  zeer  effectieve  en  slimme
overlevingsstrategie,  want  zelfs
‘op  het  laatste  moment'  opgepompt,  blijft  de  kogelvis  dus
steken in de b ek van zijn aanvaller,  die  dan  stikt.  Hij  kan  zijn
kleine stekels opzetten, die tegelijkertijd  het  slikken van  de  kogelvis  voorkomen.  Dit  is  mogelijk voor de kogelvis door een maagverwijding, die werkt als een verzegelde
zak. D aar duwt hij schokkerige hoeveelheden water in uit de b ek.
Zelfs tijdens het verplaatsen slikken kogelvissen - zij het lucht - wat ze zelf
kunnen onderdrukken. Vaak vindt men dergelijke ‘opgeblazen' en helaas gedroogde exemplaren op het strand van de zeeën waarin ze voorkomen.
NVDR Aquatr opi ca.

Hui di ge sta n d ( Fri cke, Esc h meyer & F ong 2022): Tetr a od onti dae: 28 gesl ac hten
met i n t otaal 1 93 er ken de s oorten.
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Do miniek Leenknegt, Danio Rerio Izege m
Deze d aguitstap z alje
 v erschillende z aken l aten z ien w atje
 n og n ooit h ebt m
 eegemaakt. D
 eze t rip z al n iet a lleen h et a quaristieke n aar b oven h alen, m
 aar o ok
veel andere belevenissen op g ebied van n atuur, fauna

en flora.

Met veel z org werd er een p rogramma ineengestoken waar iedere m edereiziger,
ongeacht z ijn/haar leeftijd er iets aan z al h ebben.

Het clublokaal van de Aquarianen Gent is de eerste tussenstop. D aar krijgen
we een ontbijt aangeboden (koffie + lekkere koeken).
Daarna vertrekken we naar het Museum van Natuurwetenschappen waar we
ruim de tijd zullen krijgen om het museum te ontdekken en te lunchen. In het
museum kan dit op verschillende plaatsen.

Na de lunch vertrekken we naar het
AfricaMuseum  in  Tervuren  waar
we ons gedurende een drietal uren
zullen kunnen verdiepen in de uitzonderlijke  collecties  uit  voormalige koloniën in Centraal-Afrika.
Daarna zetten we koers naar de rozentuin “Coloma” in Sint-Pieters-Leeuw.
Deze prachtige tuin bevat meer dan 3 .000 rozensoorten (in totaal 3 00.000 ro-
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zen). Vergeet zeker j ouw fototoestel niet! Indien de weergoden ons niet gunstig gezind zijn is er een alternatiefvoorzien.
Na al dat fotograferen en wandelen zal een verfrissing in het nabijgelegen cafetaria “De Koetsier” zeker deugd doen.
Als iedereen terug een b eetje op zijn positieven is vatten we de terugreis aan.
We maken nog een tussenstop in het snelwegrestaurant “van der Valk” in Nazareth waar we van het avondmaal zullen genieten. Er is keuze tussen vlees en
vis (soep v/d dag, hoofdgerecht: vlees ofvis, 1 drankje is inbegrepen.)
Daarna brengt de bus ons terug naar de verschillende opstapplaatsen.
Deze federatiereis is een gezamenlijke organisatie van de BBAT-WEST+-verenigingen (Oostende Platy, Skalaar Torhout, Exotica Roeselare, Danio Rerio
Izegem, Aquatropica en Aquarianen Gent).
Om iedereen de kans te geven en het zo praktisch mogelijk te maken om mee
te reizen zijn we genoodzaakt om de  opstap- en afstapplaatsen beperkt te
houden. Voorziene vertrektijden en opstaplaatsen bij ons in de buurt:
7.30 uur: Kortrijk, C owboy Henk.

F

 P rijs

Leden en huisgenoten: 74 euro/per p ersoon. Senioren > 65 j .: 72 euro
Kinderen tot 18 j aar: 59 euro/kind 
Kinder tot12 j aar 39 euro/kind
Niet-leden: 79 euro/ per persoon.
 I nschrijvingen

Inschrijven kan via Aquatropica (rekeningnummer op p . 3 4), met vermelding:
Federatiereis, club, opstapplaats, leeftijd, telefoon en voorkeur hoofdgerecht
(vlees ofvis).
 Uiterste datum inschrijven
Via Aquatropica 13 juni.
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Martin Byttebier, Aquatropica

In  1971 beschreef Rivero  aan  de
hand  van  een  exemplaar  een
kleine rode kikker als Dendrobates

steyermarki ,  familie  Dendrobatidae. In 1987 plaatste Myers deze
pijlgifkikker in het nieuw geslacht
Minyobates .  In  2000  kwam  daar
weer verandering in, toen Jungfer
et al. de soorten van het geslacht
Minyobates  terug  overplaatste
naar  Dendrobates .  Grant  et  al.
(2006)  herkende  het geslacht Minyobates  als  monotypisch  met M. steyermarki als enige vertegenwoordiger.
In  de  Engelstalige  literatuur  circuleren  de  volgende  populaire  namen: Yapacana's Little Red Frog; Steyermark's Poison frog; demonic Poison-arrow
Frog;  D emonic Poison Frog; Little Red Frog ofYapacana.
Bij mijn weten heeft deze soort geen Nederlandse populaire naam.
 O mschrijving
Minyobates s teyermarki is een vrij kleine kikker. D e vrouwtjes worden maxi-

maal  16  mm  groot.  De  mannetjes  zijn  nog  kleiner.  Trouwens  de  geslachtsnaam  “Miniobates” is afgeleid van het Latijn  “minor” (klein, miniatuur) en het Grieks “bates”, wat vertaald kan worden als wandelaar.

De kop is breed met een gedeeltelijk afgeknotte snuit en een hoekige richel
tussen het oog en het neusgat. D e voorste ledematen zijn lang en slank en alle
vingers hebben  schijven aan hun toppen. De  eerste vinger van de hand is
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langer dan de tweede, en de derde
en vierde vinger hebben schijven,
die  groter  zijn  dan  de  andere
twee.
De  tenen  hebben  ook  schijven,
maar deze zijn kleiner dan die op
de voorste ledematen. De huid is
fijnkorrelig op de keel en flanken,
maar  elders glad.  De  rug  is  helderrood, ofrood ofroodbruin en rijkelijk gespikkeld met kleine zwarte vlekken. D e ledematen hebben dezelfde kleur als het lichaam ofkunnen zalmroze
zijn. D e buik is ook vergelijkbaar, maar heeft wat grotere donkere vlekken.
Minyobates s teyermarki is voornamelijk een landbewoner.

 Verspreiding en leefgebied
M. steyermarki  is  endemisch  in  het  beschermd  natuurgebied  “Cerro  Ya-

pacana”, Estado Amazonas, Zuid-Venezuela. Hun natuurlijke habitat is een
geïsoleerde tafelberg (tepui), waar ze te vinden zijn op een hoogte van 6 00 tot
1.300  m.  Ze  houden
 zich  op  in  bromelia's  (Puya  sp.).  Hun  leefgebied  is
2
slechts 10 km groot.
De tepui ligt zo'n 4 0 km noordwestelijk van de samenvloeiing van de rio Orinoco met de rio Ventuari in de Amazonelaagvlakte.
De gemiddelde temperatuur ligt tussen de 18 en 24 ˚ C. D e j aarlijkse regenval
in deze regio ligt tussen de 2.000 en 4.000 mm. Ter vergelijking de gemiddelde regenval in B elgië bedraagt 910 mm/jaar.
 Kweken

Ze broeden in  de met water gevulde bladoksels van bromelia's. Veel is  er
echter nog niet gekend over het broeden in het wild. Men neemt aan dat de eieren afgezet worden in vochtige plaatsen, waar ze door de mannetjes verzorgd
worden (vochtig houden van de eieren). Na het uitkomen van de eieren ver-
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voert het mannetje de larven een voor een naar een met water gevulde bladoksel van een bromelia.
In gevangenschap zijn er al verschillende geslaagde kweken gerapporteerd,
maar het blijft  een moeilijke bevalling. Het houden van M. steyermarki is
daarom enkel voor gevorderde terrarianen weggelegd. 
 Conservatiestatus

Niettegenstaande ze daar vrij veel voorkomen, staat deze soort op de Rode
Lijst van de IUCN gecatalogiseerd als “ ernstig bedreigd” ( CR). Dit hebben ze
te danken aan hun vrij beperkt leefgebied en aan het feit dat meer en meer
bos verdwijnt van de tepui. De grootste bedreigingen voor het voortbestaan
van deze pijlgifkikker zijn de illegale goudwinningen ( dagbouwmijnen) waardoor veel kwik en cyanide in het milieu komt en illegale dierenhandel.
Voor de goudwinning worden delen van het b os afgebrand.
M. s teyermarki staat op de CITES Appendix II.
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https://aquainfo. nl/hout-in- het- aquarium/
Je kan dan s tandaard spullen kopen in de winkel, maar soms zijn er houtsoorten die je
 m isschien z elf wilt g aan p roberen, welke je
 in de n atuur z iet.
Misschien wil je
 n et iets anders, iets uniekers dan wat je
 in de winkel kan kopen. Ofm isschien m
 oet h et g ewoon e cht h eel v eel h out z ijn e n i s h et n iet b etaalbaar a ls je
 h et u it de winkel g aat h alen.

In dit artikel zal ik j ullie proberen uit te leggen welke soorten hout j e allemaal
uit de natuur kan gebruiken in j ouw aquarium. Naar het eind van dit artikel
toe zeg ik ook wat er absoluut niet kan en wat enkele aandachtspunten zijn
waar j e zeker en vast op moet letten op het ogenblik dat j e hout uit de natuur
gaat gebruiken. Want dat is nu eenmaal iets wat echt heel veel mensen nodig
vinden, waar ze nood aan hebben, wat ze echt willen proberen.
Wat kan je uit de natuur gaan halen en zelfgebruiken in jouw aquarium:

ADe els

De eerste die ik zeker en vast wil aanhalen is de els.
De takken van de els kunnen zeker en vast gebruikt worden om te gaan verwerken in het aquarium. Je kan die simpelweg, als j e een elzenboom staan
hebt, zelfgaan afknippen. Je laat het
drogen, zodanig dat al het sap uit de
takken is en j e kan het zo in j e aquarium donderen (steken), inclusiefde
elzenproppen.  De  elzenproppen
gaan er namelijk voor zorgen dat j e
meer zwartwater (blackwater) krijgt.
Blackwater,  het  donkerbruin,  okerige, notige kleur wat j ouw aquarium
kan hebben; ik had er al een artikel
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over gemaakt, waarin elzenproppen ook al is besproken. Het is niet alleen uiterst decoratiefom elzenproppen ofelzentakken te gaan gebruiken. Geeftoe,
het ziet er mooi uit. Het is ook gewoon een houtsoort die echt redelijk lange
termijn (kom ik later nog op terug) kan gaan houden in j ouw aquarium.
Let er echter wel op dat j e, als j e een grote hoeveelheid elzenproppen in een
klein bakje gaat dumpen, dan kan ik j ou garanderen dat blackwater een understatement1 )wordt. Het wordt echt gitzwart water, het wordt bijna koffie.
Da's te veel.

ADe appel- en/ofperenboom

Iets wat heel veel mensen wel ergens in de buurt staan hebben, ofwie weet in
hun eigen tuin staan hebben. Appelbomen en perenbomen kan j e gewoon
gaan gebruiken voor j ouw aquarium. Uiteraard moet j e die gedurende lange
periode gaan laten drogen.
Ik ga het niet elke keer herhalen, want dat geldt bij elke tak. Het spreekt uiteraard ook voor zich dat j e de vruchten van de appel- en de p erenboom, dus de
appels en de peren, niet in j ouw aquarium moet gaan donderen. D at zou niet
zo heel fantastisch goed zijn voor j ouw ecosysteem.

ADe beuk

Takken van de beukenboom kunnen ook gebruikt worden in het aquarium.
Heel vaak hebben die zo van die uitsprongen, wat een heel decoratief, mooi
geheel kan gaan vormen. Gndien zal b euk ook relatieflang mee gaan in j ouw
aquarium. Dus b euk is ook zeker en vast een optie wat j e kan gaan overwegen
wil j e takken gaan gebruiken uit de vrije natuur in j ouw aquarium.

ADe berk

Ikzelfvind dat een hele fantastische soort om te
gaan verwerken in het  aquarium, tussen  allerlei
andere takken of met enkel maar berk.
Waarom berk: berkenschors is wit van kleur en daar
kan j e dus echt wel heel veel contrast mee in j ouw
aquarium gaan aanbrengen. Het moet ook passen in
jouw aquarium.  Ga je  voor  een  zwartwateraquarium, moet j e daar geen berk gaan in doen, want dat
zou, j a, beetje overkill zijn als het ware.
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ADe kers/kersenboom/kerselaar

Daar kan j e ook de takken van gebruiken, ook hier natuurlijk de opmerking
erbij: “neen, de vruchten, de kersen zelfmag j e natuurlijk niet in j ouw aquarium gaan flikkeren”. Door de redelijk fijne takjes van de kerselaar, oftoch
zeker naar de uiteinden toe kan j e hele fijne takjes gaan krijgen, kan j e hele
speciale dingen gaan doen in het aquarium. Kers mag j e dus zeker en vast
gaan gebruiken in het aquarium.

ADe hagedoorn/de meidoorn

Is ook zo een leuk stuk hout wat j e kan gaan gebruiken in j ouw aquarium. Let
er wel op, ga de vruchten daar zeker niet van in j ouw aquarium gaan doen en
ga dit hout extreem lang gaan laten uitdrogen, omdat die vruchten redelijk
schadelijk ofmen b eweert zelfs in sommige gevallen giftig kunnen zijn voor
jouw vissen. Dus met andere woorden, het kan, het mag, maar er is een maar
bij. Dus zeker en vast gaan opletten wanneer j e dat zou gaan gebruiken.

AEsdoorn

De grijze kleur van de esdoorn kan zeker en vast ook gebruikt worden in ons
aquarium. En meer specifiek dan, net als bij de b erk, om contrast te gaan aanbrengen in ons aquarium. Wil j e dus wat meer contrast, maar vind j e b erk net
iets te verregaand dan kan j e bijvoorbeeld gaan voor de esdoorn. 
Houd er rekening mee dat de takken van de esdoorn heel snel rotten.

AEik

Eik daarentegen, iets wat we
ook  uiteraard  allemaal  wel
kennen, is extreem goed bestand tegen rot.
Een hele goede partij dus om
te  gaan  gebruiken  in  jouw
aquarium,  indien  je  gedurende een lange periode geen
veranderingen wil gaan  aanbrengen  in  de  aquascape.
Anderzijds  zou je  natuurlijk
kunnen gaan zeggen dat eik
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misschien, j a, een beetje, saai is. Het is vrij eenvoudig stuk hout. Maar als het
past in j ouw concept en j ij vindt het mooi, dan moet j e het gewoon echt gaan
proberen.
 Niet zomaar takken snoeien

Nu heb ik een aantal b omen en takken opgenoemd waarin j e de takken kunt
gaan gebruiken ofzelfs de stammen in sommige gevallen kunt gaan gebruiken
in j ouw aquarium. Het is niet te b edoeling dat j e zomaar in het wild in het b os
een halfbos gaat omzagen om dat te gaan verwerken in j ouw aquarium. Hou
rekening met de lokale wetgeving en dergelijke meer. 
Ga liever gewoon een aantal aquarianen gaan aanspreken: Wie heeft er een
els in zijn tuin staan? Wie heeft
er  een  eik  in  zijn  tuin  staan
waar  ik  een  takje  mag  komen
vanaf knippen?  Ga  dus  geen
ganse bossen gaan pluimen alleen al maar opdat j ouw aquarium zou ingericht raken.
Ik heb bewust gezegd; ga gaan
snoeien. Het is beter  om geen
takken  te  gaan  gebruiken  die
reeds op de grond liggen. Je weet nooit wat er van parasieten, van diertjes, van
bacteriën op zit, ofwie weet welke honden ofkatten erop geplast hebben, of
wie weet wat er allemaal gebeurd mee is met dat stukje hout.
Het is b eter om het niet te gaan doen. Wil j e het toch gaan doen dan kan j e al
heel veel problemen vermijden door het te gaan overgieten met kokend water.
Ga het niet gaan koken, maar ga het liever gewoon overgieten met water.
De beste periode om takken te gaan nemen is richting de winterkant toe,
omdat dan de sappen minder snel door het hout gaan vloeien en op die manier zal j e eigenlijk minder sappen in j e hout hebben en zal j e het minder lang
moeten drogen. Nadeel daaraan natuurlijk is tijdens de winter zal het ook
minder snel drogen. Dus dat is voor discussie vatbaar.
Een extra die ik doorgekregen heb van David Sobrie, iemand die gekend is
door zijn amazone-aquascape is de knotwilg.

Aquatr opi ca I nfobl ad

Jaar gang 37/03

27

Zoetwater
De knotwilg, volgens D avid S ., zal zeker en vast ook geschikt zijn om te gaan
gebruiken in het aquarium. Heel eerlijk: geen ervaring mee, dus ik durfer me
niet over uit te spreken. Maar als D avid het zegt, dan heb ik er heel veel vertrouwen in dat het ook daadwerkelijk kan.
 Takken schilderen ofinsmeren met epoxy

Sommige mensen gaan zeggen dat j e j ouw takken moet gaan inschilderen, inverven, met epoxyhars, omdat ze dan veel minder snel rotten. Het is inderdaad zo dat als j e ze met epoxy zou gaan inverven, dat ze veel minder snel
gaan rotten, want er kan namelijk geen water in. Eventuele sappen die er nog
in aanwezig zijn gaan er ook niet uitkomen, want het kan er niet uit.
Het enige wat ik daar van opmerking zou bij maken is:
1 ) Je moet eens proberen een tak met epoxy te gaan inschilderen. D e kans dat
je een plekje vergeet is groot en eenmaal als er een plekje is dan kan het
even snel gaan rotten als dat j e het niet zou gaan in epoxy zetten. 
2) Als j e gebruik maakt van natuurlijke elementen, wat iets wat j e zelfin de
natuur gaat zoeken, dan ben j e misschien beter om gewoon elke x-aantal
maanden tot maximaal j aar j ouw takken te gaan vervangen.
Als j e bijvoorbeeld elzenproppen inclusieftak in j ouw aquarium gaat gooien,
dan zal die na een paar maanden reeds goed gerot zijn. Hou er dus rekening
mee  dat je wat  extra takken  moet gaan voorzien  als je tijdens  de wintermaanden bijvoorbeeld gaat snoeien op j ouw els.
Ik h oop dat je
 een beetje inspiratie h ebt opgedaan door dit artikel.
NVDR Aqautr opi ca

* Bi j gebr ui k va n el zen pr op pen moet j e de K H, en i n i et wat mi n der mate, de p H
opvol gen. El zen pr oppen h eb ben de ei gensc ha p o m de K H te verl agen. De p H
daal t ook, maar ni et ec ht s pectac ul ai r veel . Ui ter aar d ha ngt di e dal i ng va n de p H
af va n h et b uffer en d ver mogen va n h et wat er, l ees K H. I s de K H al l aag bi j i n br eng
va n de pr op pen da n ka n d oor de K H- verl agen de wer ki n g va n de pr op pen h et
b uffer en d ver mogen wegval l en en zal de dal i ng va n de p H wel eens i ets t e veel
ku n n en wor den.
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Voedseldieren

Auteur onbekend
Voor h et g rootbrengen v an jonge

v isjes is h etjuiste

v oer n odig. E
 n d at h oeft n iet
altijd a lleen m aar u it p ekelkreeftjes te bestaan. Er zijn diverse andere diertjes
die o ok g eschikt z ijn a ls opfokvoer, a ls de visjes m aar g root g enoeg z ijn om h et
weg  te kunnen  werken. Een van die soorten voer zijn de zogenoemde microwormpjes  ( Panagrellus  redivivus),  niet  te  verwarren  met  de  azijnaaltjes
( Turbatrix aceti).

Voor de kweek van microwormpjes zijn diverse recepten in omloop. D e aangeprezen voedingsbodems variëren van koffiedik en havermout tot paneermeel. Ik heb zelfdrie mogelijkheden geprobeerd: havermout met toegevoegde
bakkersgist, havermout zonder gist en paneermeel. D e kweken deden het verschillend.
De kweek  op paneermeel houdt het bij mij tot  dusverre het langst vol  en
stinkt het minst. Dit recept heb ik via de vereniging Poecilia verkregen en dat
geefik hierna weer.
Microwormpjes zijn 0,5 – 3 mm lang en allemaal van het vrouwelijke geslacht.
Normaliter komen ze in voedzame aarde voor, bijvoorbeeld op de composthoop.
Kweken is niet moeilijk. Zelfgebruik ik er b ekers van yoghurt en vla uit de supermarkt voor.  D e bodem wordt bestrooid met paneermeel tot ongeveer 3
cm en dan met water voorzichtig vochtig gemaakt, zodat een kleverige brei
ontstaat. Daarop komt een beetje bakkersgist als voedsel voor de wormpjes
en een kleine hoeveelheid van een lopende cultuur microwormpjes ( dat bevat
ook wel een beetje gist).
Dan het deksel erop, maar niet helemaal dicht. Ofmet een stopnaald ongeveer 15 gaatjes in het deksel steken, dan kan het deksel dicht. Bij kamertemperatuur kruipen dan na ongeveer 4 dagen de eerste wormpjes tegen de wand
van de beker omhoog.
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Voedseldieren
Het is dan zaak, de wormpjes niet te laten uitdrogen. D e wormpjes die j e aan de vissen wilt
voeren kunnen met een p enseeltje ofeen wattenstaafje uit de beker gevist en dan gevoerd
worden,  zolang  ze  maar  niet  in  de  voedermassa  zitten.  Een  cultuur  loopt  ongeveer  2
weken. Na een week is het tijd om een nieuwe
cultuur te  starten.  Of een  cultuur  “over  datum” is, kun j e ruiken. Als de zaak stinkt, dan
snel nieuw  opstarten!  De wormpjes hebben
wel  een  hoog vetgehalte  en  zijn voor jonge
plantenetende  visjes  “zware  kost”.  Die
kunnen door microwormpjes het  slachtoffer
van verstopping worden.
Bovendien kruipen de wormpjes weg in de bodem en gaan ze onder water
binnen 24 uur dood. D aarom is het verstandig, microwormpjes niet vaker dan
twee keer per week te voeren. Het is mij opgevallen, dat microwormpjes en
azijnaaltjes nogal eens als dezelfde soort beschouwd worden. Maar dat lijkt
toch niet correct te zijn. 
Ook azijnaaltjes zijn overigens bruikbaar als opfokvoer. En ze zijn erg eenvoudig te kweken. Alles wat j e nodig hebt is een grote glazen pot, een mengsel
van halfwater en halfazijn, een stuk appel en een entportie azijnaaltjes. Alles
bij elkaar in de p ot mikken en de rest gaat als het ware vanzelf.
Na verloop van tijd zie j e de wormpjes dan wel zwemmen, al zijn ze wel erg
klein. Voor het voeren moeten de wormpjes even uit de zure oplossing. Dat
kan door wat oplossing in een vaasje te doen, daar een flinke prop filterwatten op te doen en vervolgens water op te schenken tot boven de filterwatten. De wormpjes kruipen ofzwemmen dan naar boven en kunnen worden
afgevist.
Ik zou zeggen, p robeer h et eens! Je vissen zullen j e dankbaar zijn. Je p artner
misschien even iets m inder, m aar enfin . .. Het is voor de goede zaak, m oet j e
maar denken.
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Uitnodiging

Vragen staat vrij
Uitnodiging algemene bijeenkomst, vrijdag 25 maart

Geert Vandromme, Aquatropica
Eenmaal per j aar zijn onze leden baas en kunnen ze al hun
vragen afvuren op een p anel van deskundigen die binnen het
bestuur de werkgroepen leiden. Het panel zal proberen alle
problemen  en  vragen  in  verband  met  het  verantwoord
houden van een mooi aquarium, vijver ofterrarium voor
jou op te lossen.
Niet alleen vragen over water, verlichting, verwarming enz. kunnen aan
bod komen, maar ook vragen over het aankopen van planten, vissen of
dieren kunnen besproken worden.
Misschien kan het bestuur niet alles oplossen, maar er zijn misschien
leden aanwezig die wel het een en het andere kunnen bijdragen tot het
oplossen van dat ene probleem waar j e al j aren mee zit en die niet opgelost geraakt.
Iedereen is er van harte welkom, niet-leden zijn zeker ook welkom. D e
moeilijke vragen zou het panel, indien mogelijk, op voorhand willen
bestuderen om een correct antwoord te kunnen geven. Mail daarom
jouw vragen op voorhand door naar redactie@aquatropica.be
Wanneer: vrijdag 25 maart om 20.00 uur
Waar: Zaal ‘Van B oven', Kortrijkstraat 138a, Wevelgem
De ingang van de zaal is gelegen in het steegje tussen huisnummers 136
en 138.

Aquatr opi ca I nfobl ad

Jaar gang 37/03

Colofon

Aquatropica's infoblad 37/03, maart 2022

Bestuursraad
Voorzitter: Geert Vandromme
Kuurnestraat 1a, 8531 Hulste  | 056 71 82 07  | terrarium@aquatropica.be
Penningmeester-ledenadministratie: Filip Willen
Tolbeekstraat 1 1, 8560 Wevelgem  | 0 473 89 89 2 7  | filip.willen@gmail.com
Secretariaat, redactie & webmeester: Martin Byttebier
Kleine Brandstraat 12, 8540 D eerlijk  | 0 56 77 59 27
secretaris@aquatropica.be  | redactie@aquatropica.be
Coördinator zoet- en zeewater: Gerrit Plovie
Kozakstraat 180, 8560 Wevelgem  | 056 40 24 56  | gerrit.plovie@skynet.be
Lidgeld 2022
Lidgeld: 
Lidgeld + Aquariumwereld: 

€ 22,- 
€ 26,-

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

31

Kortrij kstr a at 47  8 5 60 Wevel ge m

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

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

Despecial ist i n  destreekvoor

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

