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TANICHTHYS
HASSELT VZW Even voorstellen
Opgericht in 1949, dus reeds meer dan 65 jaar actief in de aquarium- en terrariumhobby. Wij zijn aangesloten bij de BELGISCHE BOND VAN AQUARIUM EN TERRARIUM HOUDERS, BBAT- LIMBURG en de
Culturele Raad van de stad Hasselt.

Wat kunnen wij u bieden?

• Maandelijks één ledenvergadering zoetwater & vivaria, maandelijks één ledenvergadering zoutwater,
met regelmaat gebracht door bekende sprekers uit binnen- en buitenland.
• Minstens 1 maal per jaar een clubuitstap naar een bezienswaardigheid.
• Regelmatig georganiseerde uitstappen, zoals : ten huize van, voedselvangst, bezoek aan een tentoonstelling, bijwonen van vergaderingen van zuster- of specialisatieverenigingen.
• Op vertoon van je lidkaart, krijg je bij diverse handelaars korting in binnen - en buitenland.
• Het gebruik van onze bibliotheek, die gratis is voor onze leden, ze bevat een groot aantal boeken, die
zowat al de facetten van de aquarium- en terrariumhobby behandelen.
• En indien je op je vragen geen antwoord kunt vinden in deze boeken, dan kan je altijd wel terecht bij
een van de andere leden, zij zullen je graag verder helpen.
• Maar bovenal een vriendensfeer.
BANKRELATIE: KBC 735-0065750-69 IBAN : BE71 7350 0657 5069 BIC: KREDBEBB
VERGADERLOKALEN:		

O.C.RUNKST, Runkstersteenweg 149, 3500 HASSELT
				Taverne The South, Sint-Truidersteenweg 466, 3500 HASSELT
Bezoek onze website

www.tanichthys.be

email: info@tanichthys.be
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Gezamenlijke Voordracht
zoet- en zeewater
"De Vivarische wereld in 30 vragen"

16 januari 2017

Zaal O.C.Runkst, Runkstersteenweg 149, 3500 Hasselt om 20u00
Deze maand geen aparte voordracht
voor de zeewatergroep en ook geen
aparte voordracht voor de zoetwatergroep, maar wel een gezamenlijke
voordracht voor de beide groepen samen gebracht aan de hand van een
Quiz-systeem door Germain Leys.

geven aan deze avond aan de hand van
een quiz.

De groepen die deelnemen zullen homogeen samengesteld worden met
zowel zoet- als zeewaterliefhebbers.
Tijdens de pauze houden we onze tombola met mooie prijzen en onze voorHet ledenaantal van Tanichthys Hasselt zitter zal zorgen voor iets lekkers zodat
we niet met lege maag naar huis moeVZW neemt gestaag toe.
ten gaan. Eén van onze
leden die op tijd zijn lidDe
ledenvergaderingen
geld vernieuwde, zal zijn
waren van een zeer hoog
lidgeld terugbetaald krijniveau, zowel de zoet- als
gen. Trekking ook tijdens
de zeewatergroep konde pauze.
den
diverse
top-voordrachten bijwonen. Een
Na de pauze vervolgt onze
logisch gevolg is dat de
quiz en de climax volgt heledenopkomst tijdens de
lemaal op het einde wanvoordrachten en vergaderingen langzaam maar zeker stijgt. Het neer de winnaar bekend zal zijn. Een
bestuur doet immers zijn uiterste best uitstekende gelegenheid om veel bij
om kwaliteit te brengen op de ledensa- te leren over de hobby, dus een grote
menkomsten. Deze positieve trend zul- aanrader!
len we zeker verder zetten tijdens het Insiders weten dat de quiz niet zozeer
een competitie is, maar wel een manier
volgend werkingsjaar.
om onze kennis te vergroten en een
Als eerste jaarlijks treffen zal de ver- aangename avond te beleven onder
eniging traditioneel een extra dimensie hobbyliefhebbers. Iedereen is welkom!

Vergaderdata 2017:
Zeewater: 16/01, 13/02, 13/03, 10/04, 08/05, 12/06, 10/07, 14/08,
18/09, 09/10, 13/11, 11/12
Zoetwater: 16/01, 27/02, 27/03, 10/04, 22/05, 26/06, 18/09, 23/10,
27/11, 18/12

Schooltjes of single lipvissen
houden, maar geen paartjes!
Germain Leys – Tanichthys Hasselt
Foto’s: Luc Loyen – Tanichthys Hasselt
SLipvissen behoren wellicht tot de meest
kleurrijke vissen in het zeeaquarium.
Aangezien ze doorgaans minder dan 20
cm groot worden, zijn ze uitstekend geschikte aquariumvissen.
Lipvissen behoren tot de familie Labridae en tellen 82 genera met meer dan
600 soorten. Een zeer uitgebreide familie van prachtig gekleurde vissen die vrij
goed vertegenwoordigd zijn in de aquariumhandel.
Vaak wordt me gevraagd: “Waar kan ik
een mannetje vinden voor mijn lipvisvrouwtje?” of “Ik wil graag nog een lipvis kopen om op die manier een koppeltje te hebben”. Dan heb ik wel wat tijd
nodig om één en ander uit te leggen.
Eerst en vooral moeten we kunnen begrijpen hoe de lipvissen leven in de oceaan op de riffen, hun natuurlijke omgeving. De meeste genera lipvissen leven
in harems die bestaan uit een grote
groep vrouwtjes en één dominant mannetje. Vaak zitten er ook enkele “dominant mannetje in wording” bij, die hun
kans afwachten om dominant mannetje
te worden. Het dominant mannetje is
vaak het oudste mannetje en hij bevindt
zich dus in het laatste deel van zijn leven, als het ware in een soort terminaal
stadium. Er wordt binnen de groep een
hele hiërarchie opgebouwd met aan het
hoofd het terminaal stadium mannetje,
die de volledige dominantie heeft over zowel de “dominante mannetjes in wording”
als de vrouwtjes.

Een mooie collectie lipvissen in het aquarium van
Luc Loyen, gezien vanaf de zijruit. We zien onder
andere Anampses femininus (vrouwtje), Cirrhilabrus jordani (mannetje), A. neoguinaicus, A. meleagrides, A. chrysocephalus (vrouwtje) en Cirrhilabrus lineatus

Het is dus heel eenvoudig: lipvissen vormen geen paartjes! Helemaal anders dan
zoals we gewoon zijn bij de anemoonvis- Nu gaan we een stapje verder in het
“vrouwelijke-mannelijke” aspect. Lipvissen die wel paartjes vormen.

sen zijn protogyn hermafrodiet. Hermafrodiet betekent tweeslachtig en protogyn
betekent eerst vrouwtje, daarna mannetje. Zo is omgekeerd ook mogelijk en dan
spreken we van protandrie hermafrodiet.
Protandrie slaat dan op eerst mannetje,
daarna vrouwtje, zoals we dit met het genus Amphyrprion – de anemoonvissen kennen. Het sterkste mannetje wordt dan
vrouwtje. De twee vormen samen noemen
we dichogamie of sequentieel hermafroditisme.
De lipvissen worden dus allen geboren
als vrouwtje. Wanneer ze in het wild in
een harem leven dan zullen ze op een
bepaald moment overgaan naar het
mannelijke stadium. Ze zijn dan een
tijdje een sub man. In dit sub mannelijk stadium is het mogelijk dat het dier
terugkeert naar het vrouwelijke stadium. Dit gebeurt echter zelden en enkel
wanneer een zeer dominant mannetje
de groep beheerst. Na het sub-man-stadium zal de vis normaal gezien verder evolueren naar het terminale mannelijke stadium. Een terugkeer naar het vrouwelijke
stadium is dan niet meer mogelijk.

met zijn dwingend en agressief gedrag
probeert te voorkomen. De sub mannen in
de harem wachten, totdat het dominante
mannetje dood gaat of tot een sub man
het dominante mannetje uitdaagt en verjaagt. In veel opzichten is het een beetje als een koning op een troon. Er kan er
geen nieuwe koning zijn tot de oude dood
is of de troon verlaten heeft. En iedereen
wil koning zijn! Eens koning is het wel een
fin-de-carrière voor de vis want spoedig
zal ook hij het loodje leggen.

Anampses chrysocephalus, links een volwassen
vrouwtje, rechts een terminaal mannetje. Wat een
transformatie!

Wanneer je lipvissen gaat aanschaffen is

Halichoeres chrysus (Kanarie lipvis). Links een juveniel vrouwtje. Bemerk de zwarte stip midden op
de rugvin, typisch voor het juveniele stadium. Midden een vrouwtje dat ”man in wording” is. De zwarte stip op de rugvin is nog steeds lichtjes aanwezig,
doch er komen witte en groene strepen op de kop.
Rechts is het een terminaal mannetje geworden.
De witte strepen op de kop zijn nu groen en de
zwarte stip op de rugvin is helemaal verdwenen.

het dus belangrijk om het terminaal stadium van de vis te kennen. Dan zijn ze wel
op hun mooist, maar zo vermijdt je dat je
thuis komt met hoogbejaarde vissen waar
je hooguit enkele maanden plezier van zal
hebben. Koop ze wanneer ze hun jeugdkleed nog hebben, dan heb je er lange tijd
plezier van.

In het wild zullen alle vrouwen in de harem
voortdurend proberen om over te gaan
naar het sub mannelijke stadium om dan
uiteindelijk dominant mannetje te worden.
Het is slechts de hiërarchie, en meestal
het huidige dominante mannetje, die dit

In aquaria is het moeilijk is om succesvol
de natuur na te bootsen. Alle vrouwen zullen vaak overgaan naar het mannelijke
stadium, ongeacht de aanwezigheid van
een dominant mannetje. Vaak zal dan, in
aanwezigheid van een dominant manne5

tje, de nieuwe mannelijke vis de mooiste
kleuren vertonen. Het overleven van het
oude dominante mannetje is dan steeds
twijfelachtig. Soms zal dit oude mannetje
moeten verwijderd worden uit het aquarium om te voorkomen dat het nieuwe mannetje hem zal afmaken met veel agressie.

zal afsterven. Zo ben ik op 27/10/2007
begonnen met 5 vrouwtjes Macropharyngodon bipartitus (Diamant lipvis). Op
13/12/2007 is één exemplaar mannetje
geworden, doch overleden op 28/12/2008.
Eén sub-mannetje is op 15/6/2008 uit de
bak gesprongen en gestorven, opgejaagd

Anampses femininus (vrouwtje). Geen beginnersvis maar wel uitzonderlijk mooi in het vrouwelijke stadium. Hij moet gedurende de eerste weken overvloedig gevoederd worden, met een mix van levend- en
diepvriesvoer.

Je zal dus een keuze moeten maken.
Hou je één lipvis,
dan zal hij wellicht
vrouwtje zijn en
dat ook blijven. Wil
je echter ook een
prachtig gekleurd
mannetje en zie
je graag het bals
gedrag van het
dominante
mannetje, dan moet je
een schooltje houden, maar je weet
dan wel dat er regelmatig
ééntje

Links: Macropharyngodon bipartitus, (Diamant lipvis), mannetje in wording.
De rode kleur zal bij het terminale mannetje volledig groen worden. Rechts:
Anampses neoguinaicus (Zwartband lipvis), terminaal mannetje. Het vrouwtje
heeft drie zwarte stippen op het lichaam, één net achter het oog, één achteraan
op de rugvin en één achteraan op de buikvin. Bij het mannetje zijn deze zwarte
stippen helemaal verdwenen.
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door het dominante mannetje. Zo ging het
stilaan verder tot ook het laatste exemplaar op 6/1/2012, wellicht van ouderdom,
gestorven is.

der te houden om hem daarna weer in de
groep te brengen. Maar eens je twee terminale mannetjes heb zal er altijd eentje
het loodje leggen. Geen twee koningen in
één koninkrijk! (België maakt hierop een
Je schooltje terug aanvullen met enkele uitzondering!)
verse exemplaren vrouwtjes lukt vrijwel
nooit. Ik heb op 1/3/2008 nog twee exem- Een ander alternatief is om telkens één
plaren bij ingezet, maar ik heb ze na één exemplaar van een andere soort aan te
dag moeten uitvangen, ze waren uitgeput, kopen. Als je zorgvuldig selecteert welke
zo werden ze opgejaagd door de aanwe- soorten je samen zet zal er minder agreszige harem.
sie zijn tussen de terminale mannetjes van
de verschillende soorten. Uiteindelijk zal
Met een schooltje Halichoeres chrysus je dan allemaal mannetjes hebben die hun
(Kanarie lipvis) is het me wel gelukt om mooiste kleuren zullen laten zien.
ze langer in leven te houden. Je moet het
schooltje zéér jong aankopen, zodat het Een goede raad, hou uw aquarium van bolanger zal duren eer ze overgaan naar het ven afgesloten als je graag lipvissen wil
volgend stadium. Wanneer ze dit uitein- houden. Je hebt zojuist gelezen dat er wel
delijk toch zullen doen is afhankelijk van wat agressie in de bak kan ontstaan en inverschillende factoren. Niet alleen de ou- dien een lipvis in de natuur wordt aangederdom van de vis speelt een rol, maar vallen door een soortgenoot, dan schiet hij
ook de agressiviteit van de hiërarchische als een pijl enkele meters omhoog in het
meerdere in de groep. De kunst is om het rif om aan zijn aanvaller te ontsnappen. Bij
agressieve mannetje uit te vangen en een een niet afgesloten aquarium eindigt zulk
tijdje in de sump of de stekkenbak ver- een agressie dan meestal met een vis die

Pseudocheilinus ocellatus (Geringde dwerglipvis). Niet de goedkoopste, maar wel bijzonder mooi.
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Links: Cirrhilabrus jordani mannetje. Wanneer hij aan het baltsen is zet hij zijn rug- en buikvin volledig
open en dan is hij op zijn mooist. Rechts: Cirrhilabrus rubrimarginatus (Rood omrande dwerglipvis). Een
iets moeilijker te houden soort, maar zeker de moeite om in uw aquarium te hebben.

op uw vloer ligt te spartelen. Als je dan
niet thuis bent of de kat of hond is sneller dan jezelf, dan heb je weer één visje
minder!

Daar slapen ze namelijk in. Vlak voor de
lichten uit gaan boren ze zich in het zand
tot ze geheel verdwenen zijn voor de ogen
van mogelijke predators.

Dus alsjeblieft, niet proberen om uw lipvissen in paartjes te houden! In het beste
geval kan het voor enkele maanden goed
gaan, maar zelfs in de beste omstandigheden is de tijd helaas tegen je. Vroeg of
laat zit je met twee mannetjes en zeer snel
eindig je dan slechts met nog één exemplaar.

Bronnen:
Wrasses & Parrotfishes, The complete illustrated guide to their identification,
behaviors, and captive care door Scott W.
Michael. ISBN 1-890087-44-0
Fairy & Rainbow Wrasses and their
relatives, A Comprehensive Guide to Selected Labroids door Rudie H. Kuiter. ISBN
0-9539097-2-7
Oh ja, niet vergeten een zandbodem van www.wikipedia.org
minstens enkele centimeter dik in uw aqua- www.marinespecies.org
rium te leggen als je lipvissen wil houden. Eigen ervaringen

500 aquariums op 600m²

CH. DE LOUVAIN 473/7
1300 WAVER
TEL: 010/22.41.03
Open:
ma 13u30 - 18u30
di - vrij 10u00 - 18u30
za doorlopend 9u30 - 18u30

Zoetwater
Zeewater
Koudwater
Planten en lagere dieren
Fabricage van aquariums
Alle benodigdheden voor tuinvijvers

www.histoiresdeaux.be
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VISSEN

KORALEN

& BENODIGDHEDEN

Staatstbaan 274
3460 Bekkevoort
+32 (0) 475 90 34 64
info@reefgems.be

w w w. r e e f g e m s . b e

SUPERMARKT AD Delhaize Sint-Lambrechts-Herk
Sint-Truidersteenweg 448
3500 HASSELT
Tel : 011/27.36.40

Openingsuren:
Maandag
12u00 – 19u00
Dinsdag		
8u30 – 19u00
Woensdag
8u30 – 19u00
Donderdag
8u30 – 19u00
Vrijdag		
8u30 – 19u00
Zaterdag		
8u30 – 19u00
Zon- & feestd 8u30 – 12u30
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... Vlaanderens
grootste dierenspeciaalzaak!
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 benodigdheden, in totaal meer dan 10.000 artikels.

GEJO

www.dszgejo.be
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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VOOR AL UW GEZELSCHAPSDIEREN EN PAARDEN
KIJK EENS OP WWW.AC-DAP.BE

Sint-Truidersteenweg 360

3500 Hasselt ( 011/27 28 64
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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
12

Hernieuwing lidgeld
2017
Ondanks de stijgende kosten van het drukwerk en de verzending kunnen wij u bevestigen dat het lidgeld voor 2017
onveranderd is.
Dus voor slechts € 25,00 ben
je weer een jaar lang lid van
de gezelligste aquariumclub van Limburg en van de
BBAT.
Stort dus vandaag nog
25,00 € op rekening BE71
7350 0657 5069 BIC: KREDBEBB ten name van Tanichthys
Hasselt met de vermelding “lidgeld 2017”. Zo zul je zeker geen onderbreking hebben in je abonnement.

Doe dit voor 20/12/2016 - dan doe je automatisch mee aan onze gratis tombola speciaal voor de tijdig betalende leden.
Maak tevens de keuze tussen
een digitale versie in kleur van
ons eigen clubblad “AquaLimburg” (je krijgt dan een
korting van 8,00€ bij inschrijving op een Buitenlands tijdschrift naar keuze)
of ontvang maandelijks onze
gedrukte versie “AQUA-LIMBURG” in zwart/wit.
Referentie te vermelden bij storting:
Naam, lidgeld 2017, versie … (D = digitaal, B = gedrukte versie zw/w).
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Het houden en kweken van Platies
(Xiphophorus sp.)
Door Marina Parha en George J. Reclos
Vertaling: Jan Altink
Met dank overgenomen van www.hobbykwekers.nl

Platies zijn kleurrijk, vreedzaam, sterk en
ze vragen niet veel ruimte. Als gevolg daarvan behoren ze tot de meest gehouden vissoorten in huiskameraquaria.Het zijn ook
vissen die aan te raden zijn voor beginnende aquarianen omdat ze makkelijk te
kweken zijn en geen bijzondere verzorging
vragen, afgezien van de basisvoorzieningen m.b.t. aquariumhygiëne. Platies zijn
kleurrijk, vreedzaam, sterk en ze vragen
niet veel ruimte. Als gevolg daarvan behoren ze tot de meest gehouden vissoorten in huiskameraquaria.Het zijn ook vissen die aan te raden zijn voor beginnende
aquarianen omdat ze makkelijk te kweken
zijn en geen bijzondere verzorging vragen,
afgezien van de basisvoorzieningen m.b.t.
aquariumhygiëne.

Paar Xiphophorus hellerii van het "juiste
type" (d.w.z. zelfde kleurslag)
Een van de voorouders van de vissen
momenteel beschikbaar voor de hobby,
Xiphophorus variatus, heeft een variabel kleurpatroon wat zijn naam verklaart
(variatus). Het wordt aangenomen dat de
verschillende kleurvormen die momen-

teel aanwezig zijn in de hobby allemaal
afstammen van deze vis. De vissen die
tegenwoordig worden aangeboden door
de aquariumvishandel zijn zorgvuldig gekweekte aquariumstammen, doorgaans
geïmporteerd van de enorme viskwekerijen in zuidoost Azië. Deze vissen hebben
een gemengde afkomst, waaronder voorouders van Xiphophorus hellerii, Xiphophorus variatus en Xiphophorus maculatus.
Ze zijn beschikbaar in verschillende maten
en kleuren; de meeste van deze variëteiten hebben commerciële namen om hun
marktwaarde te verbeteren (zoals Mickey
Mouse platy, Goudsbloem platy, Sunset
platy etc.). Meer zuivere en zeldzamere
soorten platies zijn beschikbaar via specifieke kweekprogramma's (door veelal particuliere kwekers).

Gele "wag tails" (zwaaistaarten)
Platies zijn doorgaans kleine vissen, niet
groter wordend dan een totale lengte van
zo'n 7cm, hoewel af en toe wel grotere
exemplaren zijn gemeld. Het zijn tamelijk
vreedzame vissen en ze gaan goed sa14

men met een aantal kleinere soorten zoals
Neon tetra's, Corydoras, Loricariidae etc.
Ze worden vaak gebruikt als "plaagvis" in
bakken met meervallen. Ze zwemmen in
het bovendeel van de waterkolom; in het
wild voeden ze zich met planten, insecten,
kleine kreeftachtigen en wormen. De opgegeven levensverwachting van de vis in
een huiskameraquarium 3 tot 5 jaar, hoewel, nogmaals, er ook meldingen zijn van
exemplaren die langer leefden.

hobbyist juist de bedoeling heeft om de Cichliden te voorzien van levend voer.
Het houden van gemengde kleuren platies
in een aquarium levert af en toe vissen
met een ongebruikelijk kleurpatroon op.
Er wordt vaak beweerd dat platies makkelijk te kweken zijn in lichtelijk zout of
brak water. Dat klopt niet helemaal. Platies hebben middelmatig hard water nodig
om te floreren dus is het adviseerbaar om
mineralen toe te voegen aan zeer zacht
water.

Platies zijn goed gezelschap voor onze jonge Loricariidae in uitzwemmers. Hier met
een Hypancistrus zebra
In huiskameraquaria kweken en kruisen
platies makkelijk. We hebben van tijd tot
tijd diverse kolonies gehouden, voornamelijk als "plaagvissen" voor bakken met kolonies opgroeiende jonge meervallen. De
vissen deden het ook aardig goed wanneer
ze gehouden werden met kolonies grotere, agressievere meervallen. Het hoeft niet
gezegd dat vis een onderdeel is van het
natuurlijke dieet van roofzuchtige Cichliden en dat samenhouden met zulke vissen beter vermeden kan worden, tenzij de

Platy aquarium
Onze voorkeuren voor een platybak zijn
tamelijk simpel. We gebruiken kleine, min
of meer vierkante of rechthoekige bakken
van 40 tot 60 liter, voorzien van een luchtaangedreven filter. Als er een interne pomp
wordt gebruikt dan zorgen we ervoor dat
de stroming heel laag is (de vissen doen
het beter in een sterke stroming wanneer
ze daaraan gewend zijn, maar sterke stroming heeft vaak een negatieve invloed op
de planten). We voegen een bruissteen toe,
ook rustig borrelend, en een verwarming
ingesteld op 25-26° Celsius. De temperatuur wordt voorgeschreven door de medebewoners van de bak; de platies doen het
ook goed bij lagere temperaturen.
Het substraat is zand (aquariumzand, of
verzameld op een strand). We zorgen voor
goede verlichting (1 Watt per liter water)
om ervoor te zorgen dat planten zoals
15

Riccia fluitans (Watervorkje), Ceratophyllum demersum (Hoornblad) en Vesicularia
dubyana (Java mos) goed groeien; deze
planten zijn essentieel om de jonge pasgeboren visjes te beschermen tegen de
ouders.
Om puur decoratieve redenen voegen we
soms Anubias barteri (Barter's speerblad)
Anubias nana (Dwergspeerblad) of Microsorium pteropus (Java varen) toe.
Verdere inrichting van de bak omvat stukken drijfhout en Mopani hout, gerangschikt
in boogvormen of kleine holtes vormend.
Dit geeft vrouwen en jonge mannen de gelegenheid om zich te verbergen of agressieve of al te opdringerige mannetjes uit
de weg te gaan. Het water bij ons in Manchester is nogal zacht; we voegen dubbelkoolzure soda (Natriumbicarbonaat) toe
om de pH op 7.,6 te stabiliseren en mineralen om de hardheid naar 9 tot 10 dgH te
verhogen.
Het Hoornblad wordt regelmatig uitgedund
om te voorkomen dat jonge vissen erin
verstrikt raken; als dat zou gebeuren zouden de vissen stikken.

Een luchtaangedreven filter is voldoende
voor de vissen. De langzame stroming van
het water is goed voor de planten
We voeren de vissen verse groenten (spinazie, geblancheerd slablad, wilde raketsla
of rucola etc) en een goede kwaliteit dagelijks voedsel. Eén of twee keer per week
geven we ze ook bevroren tubifex, muggenlarven, artemia of cyclops. Het diepvriesvoedsel is meer verwennerij; de vissen doen het ook prima zonder. De bek van
de platies is opwaarts gericht; vishouders
gaan er vanuit dat dit aangeeft dat ze platies uitsluitend vlokken of ander drijvend
voer moeten geven, omdat de vissen niet
in staat zouden zijn voedsel uit het midden
of onderste deel van de waterkolom te halen. Dat is absoluut niet het geval.

Close up van de mond

Een zich verbergend vrouwtje

Aan het eten van zinkend korrelvoer
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Foto links onder: Een man jagend op een
al drachtig vrouwtje. Dit kan de vrouwen
veel stress bezorgen, dus het is belangrijk
dat ze over schuilplekken kunnen beschikken.

Uitstulpen van de mond

Paartje
Vrouwelijke platies zijn in staat om omhulde spermacomplexen genaamd spermatozeugmata op te slaan. Deze kunnen
ze gebruiken om eitjes mee te bevruchten
Grazend op Myriophyllum (Parelveder- lange tijd na een paring. Dat heeft tot gekruid)
volg dat vrouwen in staat zijn om na een
enkele bevruchting tot zes worpen te doen.
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat Het verwijderen van de mannen uit de bak
er in de kolonie aanmerkelijk meer vrou- gedurende een bepaalde tijd is een strawen zijn dan mannen; wij zouden een ratio tegie die door sommige hobbyisten wordt
van 3 tot 5 vrouwen per man willen voor- gebruikt als een manier van geboortebestellen. Dit zal ervoor zorgen dat de vrou- perking.
wen niet gestrest raken door de man die
ze constant achtervolgt om te paren. De
mannen zijn makkelijk te onderscheiden
van de vrouwen. Zwaarddragers hebben
een verlengde vinstraal aan de onderkant
van de staartvin (zwaard); alle mannelijke
platies zijn kleiner en minder plomp dan
de vrouwen en hebben een gonopodium:
een tot voortplantingsorgaan vergroeide
aarsvin.

Platies zijn dol op het onderzoeken van
hun bak en zullen dankbaar gebruik maken van aankleding met holen, spleten en
bogen
Soms gebruiken we deze methode om na17

geslacht te krijgen van bijzondere ouders;
het is interessant om te zien wat de verschillende kleuren doen die een indicatie
zijn van de gemengde genetische erfenis
van de ouders. Om er zeker van te zijn
dat de geselecteerde man de vader van de
jongen zal zijn plaatsen we de vrouw in
haar eigen bak – of met andere vrouwen
– totdat ze alle worpen die ze draagt heeft
losgelaten. Dan doen we de gekozen man
ik haar bak en laten de natuur zijn loop
nemen. De onderstaande man en vrouw
produceerden een nageslacht met verschillend gekleurde jongen, waarvan het
jonge mannetje op de derde foto de meest
aantrekkelijke was.

Man (de vader)

Jong mannetje (nakomeling)
Platies zijn levendbarend; na een draagperiode van vier tot zeven weken zal de moeder de jongen werpen. Het aantal jongen
zal variëren maar doorgaans kan men rekenen op 20 tot 50 jongen. De jongen zijn
transparant en klein en zullen zich verbergen tussen het Ceratophyllum of het Java
mos. Zonder een verstopplek zullen ze ten
prooi vallen aan de ouders.

Pasgeboren jong, zich verschuilend tussen
de planten

Zich verbergend jong. In dit stadium is het
erg kwetsbaar en kan het niet zwemmen
tussen de ouders.
Vrouw (de moeder)

Drachtige vrouwen zijn makkelijk te onderscheiden aan het uitdijende midden van
18

hun lichaam. Dit gebied groeit aanmerkelijk voorafgaand aan het werpen van de
jongen. Terwijl het groeit neemt het een
lichtere kleur aan, wat een gevolg is van
het oprekken van de huid in het gebied eromheen. Hier wordt soms naar verwezen
als "de ontwikkeling van een lichte vlek"
en is een indicatie dat de jongen op het
punt staan geboren te worden.

Drachtige vrouwen

Drachtige vrouw. De lichte vlek in het midden van haar lichaam geeft aan dat ze
klaar is om haar jongen te gaan werpen.
Doorgaans wordt geadviseerd om een
drachtige vrouw in een drijvend plastic
kweekbakje te doen voordat ze de jongen
loslaat. Dat zou ervoor moeten zorgen dat
alle jongen worden opgevangen en in veiligheid zijn. Wij hebben dit nooit gedaan;
wij vinden dat de beschikbare bakjes te
klein zijn voor onze tamelijk grote vrouwen en dat de ervaring ze alleen maar
veel stress zal bezorgen op een moment
dat ze daar het slechts tegen kunnen. Als
de bak naar behoren is ingericht en beplant zullen de vrouwen altijd een rustig
plekje vinden om hun jongen te werpen,
doorgaans tussen het gebladerte van het
Hoornblad. Wanneer ze gestrest worden of
op een andere manier in slechte conditie
zijn, gebeurt het regelmatig dat vrouwen
de jongen aborteren.

op het Hoornblad en Java mos; in elk geval
verzameld zich daar toch al een deel van
het voer wat dan door de jongen gegeten
wordt. Het is belangrijk om het voer te reguleren in een bak waarin zich ook jongen
bevinden. De jonge vissen zijn klein en
het is heel goed mogelijk om letterlijk "de
baby's met het bakwater weg te gooien".
Waterverversingen moeten dus met de
nodige voorzichtigheid worden uitgevoerd
en tot een minimum beperkt. Wij gebruiken altijd een voorfilter (stukje filterspons,
vert.) om de kant van de aanzuigbuis die
in het aquarium gaat mee af te dekken.
Als een aanvullende voorzorg vangen we
het water op in een emmer zodat we het
kunnen nakijken voor we het weggooien.
Over de jaren heeft dit bewezen een ware
"levensredder" te zijn.

De meeste hobbyisten zullen voorzien in
speciaal voer voor de jongen, zoals fijn
stofvoer en artemia cysten. Wij hebben dat 3 Weken oud jong in de bak bij de oudernooit nodig gevonden. Onze jongen grazen kolonie

de Xiphophorus helleri man in een bak de
vrouwen zal stimuleren, terwijl het de ontwikkeling van andere, jongere mannetjes
zal tegengaan. De laatst genoemden zouden daarom moeten worden verwijderd en
geplaatst in een eigen bak zodat ze wel
naar behoren kunnen uitgroeien. Het is
ook nuttig te weten dat laboratoriumexpeJong dat kruimels van het voer dat voor rimenten aangeven dat vrouwen een voorde ouders werd gegeven van het substraat keur hebben voor mannen met een langer
zwaard; zou een hobbyist dus een man
afplukt
met een kort zwaard willen kweken, dan
zal hij ervoor moeten zorgen dat het de
enige man in de bak is.

Jongen grazend tussen het Java mos
Jonge platies groeien snel; met 4 weken
zijn ze zonder enige moeite goed zichtbaar in de bak en bij een leeftijd van 2
maanden meten ze ongeveer 2cm totale
lengte. Met 6 tot 7 maanden zijn ze seksueel volwassen. Om ervoor te zorgen dat
er altijd ruimte beschikbaar is voor nieuwe
geboorten is het van belang de kolonie regelmatig uit te dunnen. Wij herplaatsen
jonge vissen wanneer ze ongeveer 2 tot
3 maanden oud zijn. Hobbyisten die interesse hebben in het fixeren van bepaalde
kleureigenschappen willen misschien vissen met ongebruikelijke kleuren of patronen in een eigen bak onder brengen om
ermee verder te kweken.
Veel hobbyisten geven de voorkeur aan
het verkrijgen van Xiphophorus helleri
type mannen, omdat hun verschijning
als mooier wordt beschouwt. Deze vissen
worden vervolgens in bakken gedaan met
verschillende vrouwen, waar ze paren. In
gevallen als dit is het de moeite te onthouden dat de aanwezigheid van een volgroei-

De lengte van het zwaard bij Xiphophorus
hellerii is belangrijk in het bepalen van de
seksuele voorkeur van de vrouwen
Platies produceren een aanmerkelijke hoeveelheid afval voor zo een kleine vis; het
substraat afhevelen is een goede manier
om snelle verslechtering van de waterkwaliteit tegen te gaan en ziekten te voorkomen.
Opmerkingen/Referenties(1) A. Meyer, W.
Salzburger, M. Schartl†, "Hybrid origin of a
swordtail species (Teleostei: Xiphophorus
clemenciae) driven by sexual selection",
Molecular Ecology, Volume 15, Issue 3,
Pages 721 - 730, © 2009 Blackwell Publishing Ltd
Auteurs: Marina Parha en George J. Reclos
Foto's: Marina Parha en George J. Reclos
Bron: MCH Portal
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www.hustinx-aquaristiek.com
Op 1200m ² v in d t u :
To p k w a l it e it in
Ze e v is s e n , k o r a l e n
En l a g e r e d ie r e n
Aq u a r iu m s
van de beste m er k en
e n a q u a r iu m s o p m a a t

En o r m e k e u z e in
t r o p is c h e v is s e n ,
d is c u s s e n , p l a n t e n
En L-n u m m e r s
Vo e d e r s e n m a t e r ia l e n
v a n d e b e s t e k w a l it e it

We k e l ij k s e im p o r t e n
v a n u it d e in t e r e s s a n t s t e w e r e l d d e l e n

Me t DESKUNDIG ADVIES
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