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Gezamenlijke voordracht zoet- en zeewater
"Het Internationaal Aquarium Treffen 

Hasselt 2016 in woord en beeld"
door Ludo Jermei & Germain Leys

26 september 2016

Deze avond is een gezamenlijke voor-
dracht voor zowel de zoet- als de zeewa-
tergroep. Dat is traditioneel in september 
en in april. Er is dus deze maand geen 
aparte voordracht 
voor de zeewater-
groep.

Op die manier kun-
nen de zee- en de 
zoetwaterl iefheb-
bers elkaar beter le-
ren kennen als hob-
byliefhebbers. Dat 
bevordert de team-
spirit en zorgt voor 
nieuwe contacten 
binnen de hobby.

Deze avond is geheel gewijd aan het In-
ternationaal Aquarium Treffen 2016.

Door middel van foto's en filmbeelden 
van de opgebouwde aquaria zullen we 

een overzicht geven van de tentoonstel-
lng met uitleg over de vissen, planten 
en hoe ze te houden. De valkuilen zullen 
besproken worden en vooral hoe ze te 

voorkomen.

Ook het 10de Dis-
cuskampioenschap 
en de Europese 
Guppydoorgang zul-
len ruim aan bod ko-
men. Onze leden die 
gespecialiseerd zijn 
in deze disciplines 
zullen tekst en uit-
leg verschaffen over 
deze takken van de 

hobby.
Als je dan weet dat er een ook een mooie 
tombola wordt georganiseerd en dat 
Ludo zeker zal zorgen voor worsten of 
bouletten of andere versnaperingen, dan 
kan deze avond enkel slagen!
De toegang is gratis, iedereen is welkom!

Vergaderdata  2016:

Zeewater: 26/09 (opgelet! afwijkende datum), 10/10, 14/11, 12/12

Zoetwater: 26/09 (opgelet! afwijkende datum), 24/10, 28/11, 19/12

Eetdag Tanichthys 06/11/2016

O.C. Runkst, Runkstersteenweg 149, 3500 Hasselt om 20u00



Doorbraak in het kweken van
Paracanthus hepatus,

een korte geschiedenis
bewerkt door Germain Leys - Tanichthys Hasselt

Foto links onder: Eerste partij van in gevangen-
schap succesvol gekweekte Paracanthurus hepatus 
op dag 55 na het uitkomen van de eieren. Foto: 
Tyler Jones.

Hieronder krijgt u een overzicht van de 
6-jaar durende reis die leidde tot de 's we-
relds eerste in gevangenschap gekweekte 
Paracanthurus hepatus, de Picasso dok-
tersvis.

Paracanthurus hepatus, is een iconische 
rifaquariumvis, verzameld uit de riffen van 
de Indo-Pacific. Ondanks dat hij overvloe-
dig en wijdverbreid is in de hele regio, is 
er een duidelijke vraag van de viskwekers 
om te beginnen met het kweken van deze 
vis vanwege de hoge vraag en bijgevolg 
de stijgende prijs. In vrijwel elke zeeaqua-
riumhandel over de hele wereld is deze vis 
verkrijgbaar.
Er is ook de voortdurende bezorgdheid 
over het verzamelen van deze vissen uit 
het wild, maar zoals bij vrijwel alle zeevis, 
is er nog niemand in geslaagd om deze te 
kweken in gevangenschap.

In samenwerking met de Universiteit van 
Florida, kondigt Dr. Judy St. Leger, hoofd 
van de Rising Tide Conservation op 20 juli 
2016 de eerste succesvolle cultuur van de 
Picasso doktersvis aan, de soort die be-
kend staat als het personage 'Dory" in de 
film Finding Nemo. Deze doorbraak is een 
belangrijke stap voorwaarts in de aquacul-
tuur van mariene siervissen. Tot op heden 
werden alle Picasso doktersvissen verza-
meld van riffen, voornamelijk in Indonesië 
of de Filippijnen.
Dit is een nieuw hoofdstuk in de aquacul-
tuur van siervissen. De zeevissen hobby-
isten kunnen nu kiezen waar veel van hun 
vissen vandaan komen. Het verzamelen 
van rifvissen is een complex vraagstuk 
met zowel positieve als negatieve kanten. 
Uit deze alternatieve bron van aanvoer 
halen zowel vissen, mensen en riffen hun 
voordeel.
Deze doorbraak werd mogelijk gemaakt 
door de inzet van een toegewijd team van 
biologen, waaronder Eric Cassiano en Ke-
vin Barden op het Tropical Aquaculture 
Laboratory van de Universiteit van Florida 
in Ruskin, Florida. Het laboratorium wordt 
geleid door Craig Watson, en het Rising 
Tide Conservation programma wordt be-
geleid door Dr. Matt DiMaggio. 



7

Foto rechts onder 
vorige bladzijde: 
Paracanthurus hepa-
tus eieren, verzameld 
uit ouderdieren in het 
Tropical Aquaculture 
Lab. De diameter is 
ongeveer 750 um. 
Foto UF IFAS Tropical 
Aquaculture Labora-
tory

Een zestal jaar ge-
leden benaderde 
Dr. Judy St. Leger 
van SeaWorld Busch Gardens Craig Watson 
om samen te werken met het Rising Tide 
Conservation programma. Dit programma 
had als voorname doelstelling de ontwik-
keling van de productie technologieën voor 
de belangrijkste mariene siervissen en de 
Picasso doktersvis stond hoog op het ver-
langlijstje. Na het akkoord kocht de Uni-
versiteit van Florida's Tropical Aquaculture 
Laboratory een eerste groep potentiële 
ouderdieren van een lokale groothandel in 
de zomer van 2012 en begon men hen te 
conditioneren om ze in een aquarium te 
laten paaien.
Paaien bleek gemakkelijker dan eerst ge-
dacht, De vissen lieten regelmatig duizen-
den kleine drijvende eieren vrij in de sche-
mering, die 's nachts werden afgeroomd 
aan het oppervlak en verzameld werden in 
netten tijdens de ochtend. Hatching bleek 
ook gemakkelijk te zijn, en gebeurde de 
volgende avond. Van dan af werd het pas 
echt moeilijk!
Pas uitgekomen Picasso dokters zijn iets 
minder dan twee millimeter lang, hebben 
geen ogen of mond, en worden aan hun lot 
overgelaten om rond te drijven in het wa-
ter voor de komende twee dagen, terwijl 
zij hun dooier absorberen. Gedurende die 
tijd ontwikkelen ze ogen en een mond. Als 
het voedsel dat aan de ouderdieren wordt 
gevoederd niet exact goed is, zal de dooier 
onvoldoende groot zijn, of niet de juiste 
kwaliteit hebben om de larven door dit 
eerste stadium te krijgen. De waterkwali-
teit en de temperatuur is van cruciaal be-
lang, en als er iets mis gaat kunnen ze bin-
nen enkele uren sterven. Maar het team 
slaagde er tenslotte in om 80% of meer te 
laten overleven tot dag 4.

Paracanthurus hepatus larven, 5 dagen na het uit-
komen. Ongeveer 3 mm lang. De dooier is volledig 
geabsorbeerd. Ogen, mond en het spijsverterings-
kanaal ontwikkeld. Foto UF IFAS Tropical Aquacul-
ture Laboratory

Wanneer zij voor het eerst beginnen te 
eten, wordt het voedsel dat ze eten, zo-
als bij de meeste vissen, beperkt tot hoe 
breed zij hun mond kunnen openen, en 
in dit geval moet het voedsel slechts on-
geveer 40-50 micron groot zijn. Niemand 
wist precies zeker wat deze kleine dokters-
vis eet, dus de volgende stap was: Wat ge-
ven we hem te eten? Ze zijn ruim 2 mm 
groot en een kleine fout bij het geven van 
de juiste voeding kan de dood van de lar-
ven betekenen in een kwestie van enkele 
dagen of zelfs uren. Veel onderzoekers 
hebben aangetoond dat roeipootkreeftjes 
een belangrijk onderdeel van het dieet uit-
maken van veel paairijpe rifvissen, en dat 
de kleine larven zich ook zullen richten op 
de pas uitgekomen baby roeipootkreeft-
jes, nauplii genaamd. Dus een ander as-
pect van het onderzoek werd belangrijk: 
Hoe miljoenen van de kleine, pas uitgeko-
men nauplii kweken?
In de komende vier jaar begon een team 
van wetenschappers van het Tropical 
Aquaculture Laboratory, de UF Indian Ri-
ver Research en Education Center, en de 
Oceanic Institute of Hawaii Pacific Univer-
sity samen te werken met blauwe en gele 
doktersvissen en andere soorten, alle on-
der de vlag van het Rising Tide Conserva-
tion programma. Ondanks enkele veelbe-
lovende resultaten kon de beste van het 
team slechts een enkele Picasso doktersvis 
tot 24 dagen na uitkomst in leven houden. 
Elke keer dat het team dacht dat ze iets 
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had ontdekt, stuitte ze op dezelfde muur, 
of een andere verscheen.

Paracanthurus hepatus larven, 19 dagen na het uit-
komen. Ongeveer 5 mm. Dorsale en ventrale ste-
kels duidelijk. Anaal uiteinde gevormd. Lichaams-
vorm verdiept. Foto: UF IFAS Tropical Aquaculture 
Laboratory

In het najaar van 2015 slaagde Dr. Chad 
Callan en zijn team in Hawaii er in met 
succes de eerste Gele doktersvissen 
te kweken en gezien de verwantschap 
van de twee soorten, stuurde UF één 
van zijn biologen, Kevin Barden, om 
uit de eerste hand te zien hoe ze dat 
deden. Na dat bezoek, brachten Drs. 
Matthew DiMaggio en Cortney Ohs het 
hele team van UF samen om een stra-
tegie te ontwikkelen om te proberen de 
procedures met de Picasso doktersvis-
sen na te bootsen op beide faculteiten.

Oh ja ... In het midden van dit alles 
had Disney en Pixar aangekondigd dat 
een vervolg op Finding Nemo zou wor-
den uitgebracht in de zomer van 2016, 
en dat het hoofdpersonage Dory was, 
een Picasso doktersvis. Net als de eer-
ste film, werd verwacht dat de film een be-
langrijke impuls voor de aquariumhandel 
zou zijn, met name voor het hoofdperso-

nage. De race tegen de tijd was dus be-
gonnen!

Net zoals bij veel suc-
cesvolle onderzoeken, 
werd een team ge-
vormd van twee UF 
biologen die echt sa-
men begonnen te wer-
ken - Eric Cassiano en 
Kevin Barden - om dat 
te realiseren. Ze waren 
niet alleen, ze werkten 
ook met docenten, stu-
denten en andere me-
dewerkers, maar eind 
mei 2016, slechts en-
kele weken voor de re-
lease van de film “Fin-
ding Dory”, begonnen 
ze eindelijk met het 
kweken van de eerste 
Picasso doktersvissen.
Zelfs tijdens feestda-
gen en in het weekend 
produceerden de twee 
enorme hoeveelheden 

roeipootkreeftjes en andere levend voed-
sel, beheerden de kwaliteit van het water, 
de voeding, de verlichting en andere din-
gen om na te bootsen wat in Hawaii had 
gewerkt. Naarmate de dagen en weken 
verstreken, begonnen de vissen zich goed 
te voelen en ze groeiden als nooit tevoren.

Paracanthurus hepatus larven, 29 dagen na het uit-
komen. Ongeveer 6 mm lang. Anale uiteinde zicht-
baar. Foto: UF IFAS Tropical Aquaculture Labo.
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Foto links onder: Paracanthurus hepatus jeugd-
kleed, 55 dagen na uitkomst. Nu ongeveer 25mm. 
Blauwe en zwarte kleuring ontwikkelen. Nog geen 
geel. Foto Tyler Jones.
Het werk is nog niet gedaan, want het suc-
ces is echt afhankelijk van een commer-
ciële producent die in staat is om te re-
pliceren wat UF deed. De frustratie en de 
uitdaging zijn nu kleiner, wetende dat het 
inderdaad mogelijk is. Eric en Kevin glim-
lachen uitbundig, en de partners uit de in-
dustrie zijn klaar om een versnelling ho-
ger te schakelen. Wat we geleerd hebben 

van dit succes geeft iedereen hoop 
dat het kan worden herhaald als de 
ouders weer paaien, en dat zullen 
we de volgende keer beter doen. 
Momenteel hebben Dr. Ohs en zijn 
team aan de Indian River Research 
and Education Center een schooltje 
dat twee weken oud is en het nog 
steeds goed doet. Het is dus moge-
lijk!

Bron: Coral, The Reef and Mari-
ne Aquarium Magazine Newsletter 
22/07/2016.

Foto boven: Paracanthurus hepatus, 33 dagen 
na uitkomst, ongeveer 7 mm lang. De ontwikkeling 
van het lichaam gaat verder. Zwarte kleuring aan-
wezig bij de staartaanzet. Foto: UF IFAS Tropical 
Aquaculture Laboratory

Op dag 40 na uitkomst, waren de vissen 
zich op de bodem beginnen te vestigen, 
en zagen er uit als kleine replica’s van hun 
ouders, zonder de briljante kleuren. Op 
dag 51 werd de eerste baby "Dory" gefoto-
grafeerd, niet die van een Indo Pacific rif, 
maar in een aquarium in Ruskin, Florida.
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Onder de tandkarpers is de Rasborage-
meenschap belangrijk door het grote aan-
bod aan geschikte aquariumvissen. De 
meeste vissen uit dit geslacht zijn slank en 
hun lichaam is zijdelings samengedrukt.

Ze komen voor van Oost-Afrika over Zuid- 
en Oost-Azië tot Kanton en verder door op 
Indonesië en de Filippijnen. Ze leven er 
in grote scholen en bevolken de bovenste 
waterlagen van langzaam stromende of 
stilstaande wateren.

Hun mond is schuin naar boven gericht 
met een vooruitspringende onderkaak.  

De tot dit geslacht behorende vissen zijn 
vrijwel allen uitstekend geschikt voor het 
houden in aquaria omdat ze vredelievend 
zijn en geen bijzondere eisen stellen. De 
meest bekende soorten zijn Rasbora bo-
rapotensis, Rasbora dorsiocellata, Rasbora 

kalochroma, Rasbora maculata, Rasbora 
trilineata en Rasbora vaterifloris. Hoewel 
het stuk voor stuk prachtige visjes zijn, 
hebben zij zich nooit in aquariumland kun-
nen handhaven. De enige die dat wel kon
is de kegelvlekbarbeel.

Dit knappe visje komt voor op het Maleise 
schiereiland, op Thailand en op Sumatra. 
Hier leeft hij in matig tot vrij sterk stro-
mende oerwoudbeken en in de moerassen 
en overstromingsgebieden die met deze 
beken in verbinding staan.

Het water is overwegend helder en soms 
verontreinigd door organische stoffen. 
Soms is het door humusstoffen en door 
sporen van ijzer een weinig geel gekleurd.  
In tegenstelling tot de andere Rasbora-
soorten, die meestal lang en slank zijn, is 
zijn lichaam ruitvormig en sterk zijdelings 
samengedrukt.  De grondkleur is zilver-
grijs met zachtrode tot violetglanzende 

Rasbora heteromorpha
door Karei Fondu

Bewerking: R. Hoofs, AV De Minor Maastricht 
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boventoon. Zijn achterlijf wordt versierd 
met een blauwzwarte kegelvormige vlek. 
Vanuit de kop tot aan de kegel glanst de 
rugzijde goudgeel op. In de rugvin en in 
de staartvin iriseert een roodbruine schijn. 
Het oog is iriserend geel met in de boven-
rand ervan een klein rood spatje. De ke-
gelvlek wordt in gevangenschap ongeveer 
4 cm groot.

In de vrije natuur blijven ze merkwaardig 
genoeg kleiner en bereiken er een lengte 
van ongeveer 3,5 cm. De vrouwtjes zijn 
robuuster dan de mannetjes en hebben 
een glanzend dik buikje.  Deze Rasbora is 
geschikt voor het medebevolken van zo-
wel grote als kleine aquaria. Men dient ze 
wel in een schooltje van 6 tot 10 stuks te 
houden. Ze geven de voorkeur aan een 
dicht beplant aquarium waarin breedbla-
dige planten als Cryptocorinen, Echino-
dorus en Altemantera niet mogen ont-
breken. Onder deze grootbladige planten 
zoeken ze verpozing na een aardig staaltje 
van hun zwemkunst ten beste te hebben 
gegeven. De kegelvlek zal je vooral terug 
vinden in de middelste waterlagen; hij is 
vredelievend van natuur en als je hem sa-
menhoudt met vissen van dezelfde lengte 
zal hij nooit voor problemen zorgen.

Als je hem 
aankoopt zet 
hem dan niet 
in een pas 
o p g e s t a r t 
a q u a r i u m ; 
hij verkiest 
een iets ou-
der watertje 
en een don-
kere bodem. 
De tempe-
ratuur mag 
schommelen 
tussen 24ºC 
en 28ºC.
Daalt de tem-
peratuur onder de 22ºC dan wordt onze 
kegelvlek lusteloos, wil niet meer eten en 
valt totaal verzwakt ten prooi aan schim-
mel en stip. De pH mag gaan van 6,6 tot 
7,5 en de hardheid mag liggen tussen 3º 

en 15º dHG.  Kegelvlekken kweekt men in 
kleine bakjes van 6 tot 10 liter.
Het ingebrachte kweekstel zet meestal 
na twee of drie dagen af. Het wijfje zoekt 
een onderkant van bvb. een Cryptocorine-
blad op en prikkelt zich tot afzetten door 
enige malen met haar legbuis langs het 
blad te strijken. Is het moment aangebro-
ken zwemt het paartje op een uitgekozen 
blad toe waarbij het mannetje boven het 
wijfje probeert te komen. Nu zwemmen ze 
op de onderkant van het blad toe waarbij 
hun buikjes naar boven gericht zijn. Het 
mannetje slaat zijn staartvin en de staart-
wortel over de rug van het vrouwtje. Zij 
kleeft haar eitjes aan de onderkant van 
het blad en hij bevrucht ze onmiddellijk. 
Dan zwemt het paar uit mekaar.  

Daar er ook vele eitjes naar de bodem val-
len kan men best een aflegrooster gebrui-
ken, want de oudjes lusten ook graag een 
eitje. Voor de kweek moet het water zuur 
en zacht zijn.  De meest gunstige waarden 
zijn een hardheid van 5º dHG en een PH 
van 6 tot 6,5. De temperatuur wordt gere-
geld tussen 26ºC tot 28ºC. Na 48 uur ko-
men de vislarfjes uit.  Eens ze vrij zwem-
men worden ze onmiddellijk gevoederd 
met raderdiertjes. Later geeft men hen 
Cyclops en Artemianaupli.

De koppels 
zijn op hun 
best als ze 
tussen de zes 
en de twaalf 
m a a n d e n 
oud zijn. Van 
een volwas-
sen kweek-
koppel mag 
je een 200 
tal jongen 
verwachten.

De Rasbora 
heteromor-

pha geeft aan uw aquarium iets feeërieks, 
iets uit duizend en één nacht en omdat je 
diep vanbinnen ook een romanticus bent 
zal je ze vroeg of laat ook wel eens hou-
den.
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Neritina turrita
door Roger Veltens

Bewerking: R. Hoofs, AV De Minor Maastricht 

Met de opkomst van de nanoaquaristiek 
is ook de vraag naar kleine aantrekkelijke 
aquariumdieren gestegen. Naast garnalen 
en kleine kreeftjes is ook het aanbod van 
aantrekkelijk gekleurde slakken enorm 
toegenomen.

De Neritina turrita is een zeer fraaie slak 
met zebratekening. De kleur van de schelp 
varieert van donkergeel naar donkerbruin 
met een bronsachtige glans en is volledig 
overdekt met zwarte fijne dwarsstrepen of 
stippen. Er bestaan verschillende kleur- en 
tekening variëteiten.

Vanwege dit opvallende en mooie uiterlijk 
en hun gedrag zijn ze enorm populair ge-
worden.

Wat hun gedrag betreft zijn ze zeer geschikt 
voor het kleine aquarium.  Ze zijn veel in 
beweging en laten de planten met rust. Ze 
fungeren als uitstekende opruimers van 
etensresten en halfvergane plantendelen 
en ze gaan ook bepaalde algensoorten te 
lijf.

Je kan ze dus goed combineren met een 
paar kleinere visjes in een  mooi beplant 
nanoaquarium. De slakken komen in de 
natuur voor in Zuid-Oost Azie, waar ze 
zowel voorkomen in zoet- als brak water. 
Ze worden gemiddeld zo'n 3 cm groot. De 
mannetjes blijven kleiner dan de vrouw-
tjes.

Deze slakken zijn kieuwslakken. Dat bete-
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kent dat ze de nodige zuurstof direct uit het 
water halen. Ze bezitten een operculum, 
waarmee ze hun huisje kunnen afsluiten 
bij droogte of gevaar. Ze hechten zich met 
hun voet stevig vast aan het oppervlak.

Dat betekent dat je voorzichtig te werk 
moet gaan als je ze wil losmaken, om be-
schadiging van de voet te voorkomen.

De Neritina is een zeer sociale slak en moet 
dus in groepsverband gehouden worden. 
Een mooie groep bestaat zo uit een 10-
tal diertjes.  Je moet wel oppassen als je 
een dergelijk aantal slakken in een na-
nobakje plaatst. Als er een exemplaar 
sterft vervuilt het sterk het water. Daar-
om stelt men als vuistregel dat men on-
geveer 15 liter water per slak zou moe-
ten voorzien.

Je kan deze vuistregel uiteraard omzei-
len door je dieren goed te verzorgen en 
steeds goed uit te kijken dat je water-
kwaliteit in orde blijft. De slakken stellen 
weinig eisen aan het water. De tempe-
ratuur mag tussen de 15˚C en 28˚C lig-
gen. Je kan ze bijvoederen met blaadjes 
sla en spinazie of met voedertabletjes. 
Je moet wel opletten als je medicijnen 
in je bak moet gebruiken. Hier schijnen 

ze wel gevoelig voor te zijn. Je kan ze dus 
best eerst verwijderen, vooraleer je medi-
cijnen toevoegt in je bak. In tegenstelling 
tot vele andere slakkensoorten zullen ze 
nooit voor een slakkenexplosie in je bak 

zorgen.

Tot nu toe 
zijn er geen 
(of weinig) 
k w e e k r e -
sultaten be-
kend. Ze 
zullen wel 
eieren afzet-
ten, maar 
vermits de 
eitjes alleen 
uitkomen in 
b r a k w a t e r 
zal je nooit 
nakweek in 
je bak te-
r u g v i n d e n 
In de na-
tuur leggen 
ze hun eitjes 
op drijvende 

planten en worteldelen die door de stro-
ming richting zee en dus naar brak water 
getransporteerd worden. Hier komen de 
eitjes uit en de larfjes groeien op door zich 
te voeden met phytoplankton.

Als het kleine slakjes geworden zijn keren 
ze terug naar zoet water.
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Op 1000 m² kan je aangenaam en rustig 
kennis maken met:

Ongeveer 40.000 vissen

Meer dan 500 vogels

Knaagdieren, fretten...

Een afdeling reptielen

Een heel ruim assortiment voeder en beno-
digdheden, in totaal meer dan 10.000 arti-
kels.

GEJO
www.dszgejo.be

  

... Vlaanderens 
grootste dierenspeciaalzaak!

Gouden Kruispunt 28
 3390 Tielt-Winge
 Tel : 016/63.50.55
 Fax : 016/64.06.55
Open alle dagen 10:00u - 18:00u

 (Maandag gesloten)
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Restaurant
Self-Service
KURINGEN

Wij verzorgen nu ook de catering voor al uw gelegenheden

•Barbecues
•Familiefeesten
•Verenigingsfeesten
•...

Dagelijks open van 9u00 tot 20u30
Hoek Kuringersteenweg – Schampbergstraat
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De gekste kikkers op een rijtje
Door Caroline Kraaijvanger - www.scientias.nl 3/10/2012

Valt het u ook op dat de laatste tijd steeds 
meer kikkers ontdekt worden? De ene 
na de andere duikt in afgelegen bossen 
of soms zelfs gewoon direct onder onze 
neus op. En daar zitten toch een aantal 
rare snuiters bij. We zetten de vreemd-
ste voor u op een rij!

De laatste jaren zijn er flink wat 
nieuwe soorten kikkers ontdekt. En 
de ene soort is nog bijzonderder dan 
de andere. Tijd voor een overzicht!

Zeker de laatste tijd worden er regel-
matig nieuwe soorten kikkers ontdekt. 
Lijkt het maar zo of hebben de onder-
zoekers die zoeken naar nieuwe kikkers 
echt meer succes? We vroegen het on-
derzoeker Fred Kraus. Hij vond de laat-
ste jaren zelf regelmatig nieuwe soorten 
kikkers. “De diversiteit in kikkers is over 
het algemeen omvangrijk. Zeker in berg-
achtige, tropische gebieden en dat zijn 
juist gebieden die nog niet zo goed zijn 
bestudeerd.”

Nieuwe garderobe

Eén van die slecht bestudeerde gebieden 
bevindt zich op Papoea-Nieuw-Guinea. 
Kraus vond er in januari 2010 een wel 
heel bijzondere kikker. De Oreophryne 
ezra is als jonkie pikzwart. Maar wanneer 

het dier volwas-
sen wordt, veran-
dert hij resoluut 
van kleur. Het 
zwart maakt dan 
plaats voor een 
zachtroze huidje 
en blauwe ogen. 
Waarom de kik-
ker zo sterk ver-
andert, is ondui-
delijk. Het zwart 
beschermt het 
kikkertje waar-
schijnlijk prima: 
hij lijkt met zijn 
zwarte huid na-

melijk sterk op een giftige kikker. Maar 
waarom het dier dat veilige kleurtje in-
wisselt, is tot op de dag van vandaag een 
raadsel.

Klein
Maar Kraus ontdekte nog meer. De piep-
kleine kikkertjes van de soort Paedophry-
ne dekot bijvoorbeeld. De dieren zijn on-
geveer acht tot negen millimeter groot. 
Toen Kraus ze ontdekte, gingen ze de 
boeken in als de kleinste kikkers ter we-
reld. Omdat de kikkers zeer klein zijn 
en dus ook hele kleine teentjes hebben, 
kunnen ze niet goed klimmen. Een groot 
deel van hun leven brengen ze dan ook 
op de grond door.
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Paedophryne dekot. Foto's: Fred Kraus.

De allerkleinste

Zoals gezegd gingen de kikkers in eer-
ste instantie de boeken in als de klein-
ste kikkers ooit ontdekt. Maar nog geen 
maand later waren de kleine kikkers van 
Kraus die titel alweer kwijt. Onderzoeker 
Chris Austin ontdekte toen kikkers van 
7,7 millimeter lang: Paedophryne amau-
ensis. Deze kikkers gingen direct ook de 
boeken in als de kleinste gewervelde die-
ren.
Foto's: PLoS ONE. DOI:10.1371/journal.
pone.0029797.

Vampierkikker

Wist u dat er ook kikkers zijn die kun-
nen ‘vliegen’? Wetenschappers ontdek-
ten de kikker Rhacophorus vampyrus in 
2008. Het beestje (zie de foto helemaal 

boven aan dit ar-
tikel) komt nooit 
op de grond en 
beweegt zich met 
enorme sprongen 
al ‘vliegend’ van 
boom naar boom. 
Een ander bijzon-
der trekje is het 
feit dat kikkervis-

jes kleine slagtandjes hebben.

Cowboy

Nog zo’n bijzon-
dere kikker. Dit 
beestje werd nog 
niet zolang gele-
den in Suriname 
ontdekt. De kikker 
heeft de bijnaam 
‘Cowboy-kikker’. 
Die bijnaam heeft 
de kikker te dan-
ken aan het feit dat 
hij een soort ‘spo-
ren’ op zijn hielen 
heeft. 

Op deze foto zijn 
de sporen op de 

hielen goed te zien.

Foto rechts: © Paul Ouboter ("An Ar-
mored Catfish, a ‘Cowboy Frog’, and a 
Rainbow of Colorful Critters discovered 
in Southwest Suriname” by Conservation 
International).



Wipneus

Op Nieuw-Guinea troffen onderzoekers 
dit bijzondere exemplaar aan. De kikker 
heeft een soort wipneus. Wanneer het 
beestje opgewonden is, staat de knobbel 
op de neus omhoog. En in andere om-
standigheden hangt de knobbel naar be-
neden.

Mr. Burns
Eind 2010 doen wetenschappers nog zo’n 
bijzondere vondst. Ze ontdekken een 
bruine pad. En het dier heeft qua uiterlijk 
wel wat gemeen met Mr. Burns, bekend 
uit The Simpsons. En het blijft niet bij 
deze pad. De onderzoekers stuiten nog 
op twee nieuwe soorten padden. Eén van 
deze padden heeft helderrode ogen. De 
ander lijkt wel gelakte nageltjes te heb-
ben: de uiteinden van zijn pootjes zitten 
vol streepjes.
       

Mr. Burns? Foto: © Robin Moore / iLCP.

Ondanks dat er met zo’n grote regelmaat 
nieuwe kikkersoorten worden ontdekt, 
blijft het toch heel bijzonder, zo bena-
drukt Kraus. “Elke keer als je een ont-
dekking in de natuur doet – hetzij een 
nieuwe soort of een nieuw natuurlijk pro-

ces – dan is die ontdekking opwindend.” 
Kraus weet waar hij het over heeft. “Ik 
heb dat al vele malen mogen ervaren, 
want ik heb in Nieuw-Guinea al meer dan 
honderd nieuwe soorten kikkers, hage-
dissen en slangen mogen ontdekken.”
En als het aan Kraus ligt, blijft het daar 
niet bij. “Ik heb de afgelopen tien jaar 
zo’n veertien expedities gedaan. Op dit 
moment heb ik de middelen om nog 
enkele expedities te ondernemen en ik 
probeer extra geld te verzamelen om 
ook in de toekomst te kunnen blijven 
onderzoeken.” Want er valt nog genoeg 
te ontdekken. “Ik weet zeker dat er in 
Nieuw-Guinea alleen al nog honderden 
kikkersoorten zijn die nog ontdekt moe-
ten worden en in andere bergachtige, 
tropische gebieden zoals het zuidoosten 
van Azië en de oostzijde van de Andes 
wachten er ook nog heel veel nieuwe 
soorten kikkers.” 

Het ontdekken ervan is een race tegen 
de klok. Amfibieën hebben het namelijk 
mede door de klimaatverandering moei-
lijk. Veel soorten dreigen verloren te gaan 
nog voordat we ze ontdekt hebben. En 
dat is absoluut een gemiste kans, want 
wie weet wat we nog van deze kikkers 
zouden kunnen leren
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CH. DE LOUVAIN 473/7
1300 WAVER

TEL: 010/22.41.03

Open:
ma 13u30 - 18u30

di - vrij 10u00 - 18u30
za doorlopend 9u30 - 18u30

500 aquariums op 600m²
Zoetwater
Zeewater

Koudwater
Planten en lagere dieren
Fabricage van aquariums

Alle benodigdheden voor tuinvijvers

www.histoiresdeaux.be

Runkstersteenweg 168
3500 Hasselt
011/ 23 27 22

Elke dag open van 16u tot 24u
SMS uw bestelling 0488/ 987 888

Gratis levering vanaf 15 euro
binnen een straal van 5 km

Levering aan fabrieken, bedrijven, scholen...

Broodjes - Dürüms
Bakjes - Salades
Extra’s - Schotels
Pasta’s - Pizza’s
Turkse Pizza’s
Pizza’s Calzone
Taco’s - Snacks
Sauzen - Dranken

Atelopus zeteki, uitgestorven in de natuur?
Door Roger Veltens

schimmelinfectie die de amfibieënwereld teistert. 
Het is een ware epidemie die van West naar Oost 
doorheen Panama trekt. Hiernaast is de ontbos-
sing van hun habitat ten behoeve van de landbouw 
en algemene infrastructuurwerken en de massale 

vangsten ten behoeve van 
dierenhandel eveneens een 
bedreiging voor de soort. 
De kikker is in Panama be-
schermd bij wet. Een suc-
cesvol kweekprogramma, 
gespreid over verschillende 
dierentuinen werd opgezet, 
maar met de re-introductie 
van deze species in de na-
tuur wordt gewacht tot de 
bestaande bedreigingen 
onder controle zijn. Een po-
pulatie wordt momenteel 
gehouden in het El Valle 

Amphibian Conservation Center in Panama. Dit 
centrum herbergt verschillende kikkersoorten die 
met uitsterven bedreigd zijn. Hopelijk slagen we 
erin dit prachtige diertje te redden en vroeg of laat 
terug in de natuur uit te zetten.

De Atelopus zeteki of Gouden kikker is endemisch 
in Panama, meer bepaald in de provincies Co- clE 
en Panama op een hoogte tussen 335 en1300 me-
ter. Deze kikker wordt sinds 2006 geklasseerd als 
"Critically Endangered" om-
dat een drastische terugval 
in de populaties, geschat op 
meer dan 80% in de laatste 
10 jaar werd vastgesteld. 

Deze species was rede-
lijk verbreid op een aan-
tal plaatsen en werd er 
tot 2005 regelmatig opge-
merkt. Tegenover waar-
nemingen in 1980 worden 
noordelijk van El Cope nog 
slechts zelden exempla-
ren aangetroffen; de soort 
is praktisch onvindbaar op 
Cerro Campana en reeds 40 jaar uitgestorven in de 
El Valle de Anton regio.

De laatste jaren zijn de populaties drastisch terug-
gevallen ten gevolge van chytridiomycosis, een 
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 KAPSEL MET                                                                                    
STEAM

Super gladde 
brushing vanaf       

€ 21 tot boven de 
schouder

Inoa kleuren zonder amonia + kapsel vanaf € 45

Heren coup zonder wassen €15 + gelle
     met wassen en drogen €18

Voor al de leden van Tanichthys steeds 
10% op alles
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Dit jaar gaat de Nationale Bondsdag door te Roeselare. Niet bij de deur hoor ik u al zeg-
gen, maar bij het zien van het programma zal het zeker de moeite waard zijn om deel 
te nemen aan dit aquaristiek hoogstandje.

Op de volgende bladzijde kan je de affiche met het programma zien. Onze vereniging 
is altijd vertegenwoordigd door een sterke delegatie. Dat willen we ook dit jaar doen. 
Het is een goede gelegenheid om voordrachten bij te wonen die voor de gewone clubs 
onbetaalbaar zijn. Ook het samenzijn met andere aquariumliefhebbers nodigt uit tot 
kennisvergroting. Bovendien is het steeds een plezante groep die voor de nodige leute 
zal zorgen.

Schrijf u zo spoedig mogelijk in als je er bij wil zijn. Dat kan bij Ludo Jermei of bij Ger-
main Leys. Hun coördinaten kan je vinden op pagina 3 van dit magazine. Je krijgt dan 
ten gepaste tijde bericht over het vertrekuur en de plaats waar we samenkomen. Geef 
ook aan als je al of niet wil rijden. We zorgen er steeds voor dat de auto's maximaal 
bezet zijn.

Bondsdag 22/10/2016
te Roeselare
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BRASSERIE DE VOGELSANCK

Demerstraat 99 - 3500 Hasselt - 011/22.35.85

www.devogelsanck.be - info@devogelsanck.be

Op zoek naar een
Vergaderruimte of Feestzaal?
Voor u drie zalen GRATIS ter beschikking! Consumpties

worden door het personeel tot in de zaak geserveerd.

Tijdig reserveren is aangeraden.

Aangenaam vertoeven
in hartje Hasselt?

Schuif je voeten onder tafel bij brasserie ‘De Vogelsanck’. 

Wij zorgen voor een verfrissend drankje, een snelle 

snack of een hartelijke maaltijd. U bent klant? Dus u 

bent koning in deze gezellige, sfeervolle brasserie.

20141208_DEVOGELSANCK_ADA5_ZWW.indd   2 11/12/14   09:23
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  www.hustinx-aquaristiek.com 

       Op 1200m ² v indt u : 
 

Enorme keuze in   
trop isch e v issen ,  

d iscussen , planten   
En  L-nummers  

 
Voeders en  m ater ialen   
van  de beste kw aliteit   

 
 

 

Vildersstraat  26, 3500 Hasselt 

Tel. 011 / 210082 

     Ma. Di. 13u - 18u    Do. 10u - 20u  

Vr. Za. 10u - 18u 

                  Woensdag, zondag en feestdagen gesloten 

   Topkw aliteit  in   
   Zeevissen , koralen  
   En  lagere d ieren   
 
  Aquar ium s  
  van  de beste m erken   
  en  aquar ium s op m aat  
 
  Wekelijk se im porten   
  vanu it  de interessantste w erelddelen  
 

Met DESKUNDIG ADVIES 


