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t r o p i s c h  

HET KORAALVISSEN - AQUARIUM 

Dagboek en aquariumrapport 

Van ezels wordt verteld, dat z i  j 'zich niet tweemaal aan dezelfde steen 
stoten. Deze goede dieren moeten een fantastisch geheugen hebben en 
een groot vermogen om u i t  eigen ervaring wat te leren. Misschien geldt 
dat ook wel voor uw aquarium-vissen, maar het geldt zeker niet voor de 
gemiddelde mens, al wordt h i i  dan de Heer der schepping genoemd. 
Met  het geheugen van die mens i s  het niet bijster goed gesteld. H i j  
vergeet graag en gemakkelijk, vooral de nasleep van zi jn eigen fouten. 
H i  i i s  wel nieuwsgierig, maar hi j leert moeizaam. De beschavingsge- 
schiedenis getuigt daarvan. Het z i j  zo. Daar ook aquariumliefhebbers 
maar mensen z i  in, hebben ook z i j  de neiging steeds weer in  eigen fou- 
ten te vervallen en juist dat te vergeten wat het onthouden waard was. 
Daarom bli jven ze koppig steeds hetzelfde leergeld betalen, totdat 
uiteindelijk een doorbrekend zakelijk inzicht tot nadenken dwingt, 
Want de portemonnee i s  een hei l ig goed en als die een woordje mee gaat 
spreken i s  er hoop op een intel ligente reaktie ! 
Koraalvissen zi jn duur. Een goed zeeaquarium vereist een aanzienlij- 
ke investering. U koopt voor hetzelfde geld een tweedehands wagentje. 
Dat poetst u dan elke zaterdag op en u noteert nauwkeurig het benzine 
gebruik en de onderhoudskos.ten. Misschien noteert u ook de gemaakte 
ritten en het schema van uw vakantie - en dan bent u bezig precies 
datgene te doen, wat u als aquariumliefhebber b i j  voorkeur nalaat: u 
houdt een dagboek b i j  ! 

Als ge ooit de goede ezel w i l t  evenaren, laat staan overtreffen, geef 
dan uw weerberstige geheugen een steuntje in  de rug en schrijf uw er- 
varingen ~p . Een korte dageli jkse notit ie in een schrift i s  voldoende. 
Hoe stond uw bak erbij vandaag? Hoe was de conditie van de bewoners, 
hoe het algenbestand? Wat hebt u gevoederd, welk onderhoud verricht? 
Hebt u water ververst of nieuwe aanschaffingen gedaan? Schrijf het op. 
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Misschien hebt u geprobeerd ziekten te bestrijden. Hoe precies en met 
welk resultaat? Geef uzelf een kans van eigen ervaring wat te leren ! 
Het i s  misschien uw belangrijkste bron van kennis. Natuurl i jk zou het 
beter z i  in bovendien te trachten iets te leren van de ervaring en de ken- 
nis van anderen. Want het i s  toch niet logisch, dat ieder weer opnieuw 

begint met hetzelfde leergeld te betalen. Neem kennis van de ervaring 

van *anderen, niet door hun dagboeken te lezen (want die z i  in al  leen 
begriipeli jk voor die ander), maar door na te lezen wat uw voorgangers 
voor u op schrift hebben gesteld. Laat daarover uw gedachten gagn ! 

Dan verri jkt ge uw kennis dubbel en zeker veel meer dan door het ui t-  
wisselen van kreten op gezellige biieenkomsten van medeliefhebbers. 
Die hebben weer een andere waarde. 

Terwijl het dagboek alleen voor uzelf i s  bedoeld, zoudt u vervolgens 
wel l icht  meer dan u denkt kunnen bijdragen tot de ervaringswetenschap 
van ons allemaal door van t i j d  tot t i j d  een aquariumrapport op te stel- 
len dat van uw eigen aquarium een aantal gegevens vermeldt die ook 
voor anderen van belang z i  in. N i e t  ieder heeft de gelegenheid zi in 
ervaringen in  de vorm van artikelen of handboeken wereldkundig te ma- 
ken. Hoe meer dat gebeurt hoe beter natuurli i k  (benut vooral uw ver- 
enigingsblad), maar wat velen in  e lk  geval wel kunnen doen, i s  het 
invullen van een formulier, dat we de t i tel  aquariumrapport hebben ge- 
geven en waarvan een voorbeeld nader volgt. Als men dat b i  ivoorbeeld 
eenmaal per kwartaal zou doen, dan zou men zich niet alleen reken- 
schap geven van de stand van zaken in  het eigen aquarium, maar men 
zou tevens materiaal verzamelen dat ook voor anderen van grote waar- 
de i s .  Ik laat i n  het midden of het betekenis heeft deze rapporten b i j  
uw plaatselijke vereniging i n  te leveren, maar u zult  er zeker een en 
ander aan kunnen ontlenen, als de vereniging zou besluiten nogmaals 
een enquête te houden, met de bedoeling om door statistisch onderzoek 
meer aan de weet te komen over zaken waarover de wetenschap nog 
niet vol doende klaarheid heeft geschaft. Men moet dan vooral het aan- 
tal vragen beperken en doelbewust richten op een goed begrensd onder- 
werp. Als dan velen in  staat z i  in  te antwoorden, zouden conclusies 
kunnen worden getrokken die de aquariumkunde zouden verrijken en 



ieders persoonli jke leergeld zou kunnen verminderen. Een dergel i ik 
statistisch onderzoek valt  meer binnen ons bereik dan individueel we- 
tenschappeli ik onderzoek. Daarom: in  de toekomst meer dagboeken en 
meer aquariumrapporten . Begin direkt ! 

Voorbeeld van een aauariumrawwort 

Aquariumrapport van : V 

adres : 

Bak nr: A. 

Lengte x breedte x hoogte 
(buitenwerks in  cm): 

Temperatuur: 24 - 26' 
Zuurgraad : pH = 8,l - 8,3 
Andere metingen betreffende 
de waterkwaliteit : 
---- - - -  ----------- - -  
Waterverversing in  I . p .mnd . : 
Verlichting in Watt: 
(TL- en gloeilampen afzon- 
derli ik): 
Aantal en soort van de lampen : 

Netto inhoud van het voorfil ter: 

Netto inhoud van het hoofdfilter: 

Gebrui ksduur van de fi l ter- 
materialen : 

H .M. van de Weetniet 
V i  jverlaan 13 te Zeeduinen 

Datum: (niet St-Juttemis) 

Soorteli ik gewicht: 1,022 
Redoxpotentiaal : + l 6 0  mV 
Nitrietgehalte kleiner dan 
0,l mG per l iter. _- - ----- -------c- 

Gemiddeld ca 20 I/mnd . 
TL 100 Watt. 
Gloeilampen geen. 

4 T L  n r32  a 2 5  Watt. 

ca. 0,4 l i ter filterwatten. 

ruim 4 liter, waarvan 1 /4 fi l ter- 
watte, 1 /4 koraalzand en de 
rest nori t. 

Voorfi l terwatten dagelijks uit- 
gespoel d. Nor i  t wordt per kwar- 

taal verwisseld, de rest na een 
jaar. Dus driemaandel i jkse inspec- 
tie. 



Gemeten capaciteit van het 
fi l ter in  liters per min .: 
Capaciteit van de luchtpomp: 

B i  jzondere apparatuur : 

Visbestand (aantal en gemiddel- 
de lengte of totaal gewicht in 
grammen) : 
Conditie:: 

Lagere dieren (aantal, soort en 
grootte) : 
Condi tie: 

Algenbestand (veel of weinig, 
draadalg of plakkaatalg, kleur): 

l 4 a 5 liter per min. 

3 300 m per uur. 

UV-lamp 6 Watt 

ca. 100gr 
bevredigend 

I Geen 

I Veel groene plakkaatalg 



v a n g s t  

DE VANGST V A N  EEN KONINGSVIS, Lampris Guttatus, IN DE 
NOORDZEE 

Eind juni 1971 werd door de trawler KW 170 een koningsvis, Lampris 
Guttatus (Brunnich , 1788), gevangen oosteli ik van de Orkaden, 59O 
15' NB - 1'05' WL. 



De soort i s  zeldzaam i n  de Noordzee en Noordatlantische Oceaan, al- 
hoewel er el k jaar enkele exemplaren gevangen worden en aangevoerd 
in  landen die aan de Noordzee grenzen. Het betreft hier vaak strandin- 
gen, maar ook door de trawl en beugvisserij worden exemplaren gevan- 
gen. De door de KW 170 gevangen vis heeft een lengte van 1 ,O5 meter 
en weegt 33 kg., de soort kan maximaal ongeveer 1,5 meter lang worden 
en weegt dan 50 kg. Het herkennen van de soort levert geen enkele 
moeidi jkheid op. Het lichaam i s  zijdelings platgedrukt, waardoor de vis 
meer hoog dan breed i s .  De kleuring i s  zeer bizar, de rug is donker- 
blauw dat overgaat op de flanken in  z i  lvergroene tinten overgaand i n  

1 goud-paars. De buik i s  rose. Over het gehele lichaam komen ronde 
melkwitte vlekken voor. de borst-, buik-, rug- en staartvinnen z i  in 
felrood gekleurd. Het oog i s  goudkleurig. Kortom de vis i s  een zeer 
kleurige verschijning. De koningsvis i s  geen diepzeesoort zoals ver- 
meld staat, maar komt voot tot op een diepte van ongeveer 200 vadem 
(370 meter) i n  de open oceaan. Het i s  een v r i j  algemene soort i n  de 
wateren zuideli ik van Europa. O p  Madeira i s  het een regelmatige ver- 
schiining op de vismarkt. De pri is i s  dan zelfs hoger dan toni in. Door 
zi in zeldzaamheid i n  onze wateren i s  de soort niet commercieel belang- 
r i  ik .  Maar het vlees schi int goed te smaken. De kenners spreken van een 
zalmachtige smaak. 
De Noren noemen de koningsvis 'zalmsteur', de IJslanders 'de goede 
zalm'. 
De vorm van verspreiding i s  vri jwel geli ik aan die van de braam. Brama 

l rai i  (de Groot 1971). In de zomer trekken de koningsvissen vanuit zui- 
deli jker wateren naar het noorden en bereiken dan zelfs IJsland, New- 

l 

foundland en de Noorse kust. B i j  een zuidwaartse trek van deze vissen 
geraken enkele individuen i n  de Noordzee. In de zomer z i  in z i  i dan 
ter hoogte van de Schotse kust en in  het naiaar kunnen z i i  dan onze kust 
bereiken. Het fe i t  dat Katwijkse vissers de koningsvis vingen i s  een aar- 
dige roevalligheid , daar de eerste koningsvis, die ooit i n  Europa gevon- 
den en beschreven werd, afkomstig i s  van het Katwijkse strand. U i t  de 
nagelaten tekeningen van de wereldberoemde kruiden boekschri jver 

1 Rembert Dodoens (Dodonaeus) weten we, dat op 6 september 1581 een 

1 koningsvis op het Katwijkse strand aanspoelde, die twee voet lang was, 
een voet breed en een palm dik. Dodoens, die wawschi jnli ik toen te 



Leiden woonde, heeft de vis naar het leven getekend en beschreven en 
heeft er zo voor gezorgd dat de eerste vastgelegde Europese waz~rneming 
van de koningsvis een nederlandse i s  (Engel, 1945) . 
De soort voedt zich voornameliik met pelagische inktvissen maar ook 
wel met vissen zoals de blauwe wii t ing en haring. De eieren heeft men 
nog nooit weten te vinden en ook kleinere exemplaren dan 40 cm heeft 
men nog nooit gevangen. 
Boddeke (1971) heeft de anatomie van de borstvin bestudeerd en kwam 
tot de conclusie dat op veel platen in visboeken de borstvin in  onjuiste 
stand i s  afgebeeld. Op tal van prenten wijst de borstvin 'ziel ig naar 

beneden'. Dodoens heeft de borstvin goed afgebeeld ! De koningsvis kan 

deze vinnen echter i n  het geheel niet naar beneden klappen. In de rust- 
toestand staan de borstvinnen loodrecht omhoog en worden dan tot hori- 
zontaal neer geklapt. D i t  werd reeds beschreven door de duitse onder- 
zoeker Ernst Ehrenbaum voor de 2e wereldoorlog. De koningsvis gevan- 

gen door de KW 170 i s  opgeborgen i n  de collectie van het Zoologisch 
Museum te Amsterdam onder nummer ZMA 11 1.582. 

Li teratuur 

Boddeke, R., 1971 

Engel, H., 1945 

de Groot, S.J., 1971 

De wereldkampioen vlinderslag, 
blz.122-124 in  Vissen en vissen. 
E lsevier , Amsterdam. 

Over enkele tekeningen, die eens 
Dodonaeus toebehoord hebben, 
waarbi i de eerste Koningsvisch 
(Lampris Luna) van de Europeesche 
kusten. Zool . Med . , 25: 9-22. 

Over het voorkomen van de braam 
in  de Nederlandse kustwateren . 
Visseri i, 24. 

Dr. S .  J . de Groot, Rijksinstituut voor Visseri jonderzoek, IJmuiden 
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t e c h n i e k  

DE AFMETINGEN V A N  HET AQUARIUM 

In de "Beknopte handleiding voor de beginnende zeeaquariumhouder" 
die i n  1969 verscheen, staat op bladzi jde 2: "In een bak waarvan de 

bodemoppervlakte en dus ook de waterspiegel groter i s  dan de opper- 

vlakte van de voorruit, i s  de zuurstofvoorziening gemakkelijker te ver- 

zorgen " . 
In vele aquari umboeken staat iets dergel i jks . 
Dit klopt niet.  
Een bak 80 cm lang, 40 cm hoog en 40 cm breed heeft als wateropper- 
vlakte en ook als voorruit 32 dm2. Beide z i jn  dus geli i k .  Zetten we er 
een tweede bak naast van 80 cm lang, 40 cm hoog en 80 cm breed, dan 

i s  het wateroppervlak b i j  deze bak tweemaal zo groot als de voorruit. 
Toch i s  de gasui twisseling (zuurstof-koolzuur) precies gel i ik gebleven 

aan de eerste bak. Tegenover het tweemaal zo grote wateroppervlak staat 
immers een tweemaal zo grote hoeveelheid water die voorzien moet wor- 
den van zuurstof. 



Nog eens anders gezegd: Verdeel in  gedachten de waterspiegel i n  vier- 
kante decimeters. Elke dm2 wateroppervlak moet door gasuitwisseling, 
de kolom water, die er precies onder zit, van zuurstof voorzien. Hoe 
hoger die kolom, des te meer liters water moeten profiteren van de 6ne 
dm2 , dus des te minder gasuitwisseling. De zuurstofvoorziening (kool- - 
zuur afgifte) hangt daarom uitsluitend af van de hoogte van het aquarium; ] 
lengte en breedte hebben geen invloed. - 

Hetzelfde nog eens anders gezegd : De gasui twissel ing wordt beter naar- 
mate het wateroppervlak groter wordt t .o .v.  de inhoud. De inhoud ( i  x 
h x b) kan al leen maar kleiner worden door de hoogte te verkleinen. 
Lengte en breedte liggen immers reeds vast i n  het wateroppervlak. 
Lees in di t  verband eens scherp blz. 76 en 77 Tropisch Zeeaquarium (Fr. 
de Graaf) . Hier staat i n  het kort: Voor goede gasui twisseling de breedte 
liever niet kleiner nemen dan de hoogte. Een paar regels er boven staat 
echter een zin, die er bi i hoort n l . : Als we ons aan een vaste inhouds- 
maat houden, kunnen lengte, breedte en hoogte variëren. Een grotere 
breedte heeft dus vanzelf een lagere hoogte tot gevolg, om de inhoud 
gel i ik te houden. 
Een bak 80 cm lang, 50 cm hoog en 40 cm breed i s  dus ongunstiger dan 
een bak met dezelfde 160 l i ter inhoud, die 80 cm lang, 40 cm hoog en 
50 cm breed i s .  
Het handboek besluit d i t  gedeelte dan ook met de conclusie: "Ondiepe 
aquaria zi in goed te houden, dan aquaria met een hoge 
waterstand. 
Deze laatste zin vat met een paar woorden het gehele verhaal samen 1 

l 
dat daaraan vooraf gaat. 

G. J. v .  Rossum Amsterdam 



v e r s  Zag 

NOG MEER ANTILLIAANS NIEUWS 

Al eerder hebben w i i  gegevens u i t  het iaarverslag van het CaraTbisch 
Marien Biologisch Instituut i n  DE KOR overgenomen. 
Wi  j hebben nog enkel e waarnemingen gevonden die zeer waarschi jn- 
l i j k  voor U van belang z i  in. 
Met dank aan Dr. I. Kristensen, die ons toestemming gaf de stukken 
over te nemen, geven w i j  U hier enkele gegevens die U zul len interes- 
seren. 

Mrs. Jean SMITH begeleidde haar echtgenoot b i  i zi in zeeappelonderzoek, 
maar vond daarnaast t i j d  voor ei gen waarnemingen, en wel betreffende 
het ba l t~ -~edrag  van de ladronchi(damselfish) Eupomacentrus partitus, 



een visje dat nauw verwant - zo niet identiek - i s  met Eupomacentrus 
pictus, die al leen van het continent (Brazilië en Venezuela) bekend is. 
B i  j gebrek aan volksnaam wordt de vis hier met "ladronchi-Jean" aan- 
geduid. 
Jean SMITH deed de meeste van haar wawnemingen met scubaduikappara- 
tuur. Om na te gaan welke factoren een rol spelen b i j  de nestkeuze, 
maakte z i j  gebruik van grote en kleine stukken eterniet-golfplaat . 
Z i i  zal over deze techniek een artikeltje schrijven. 

De ladronchi-Jean toonde in  gedrag groot verschil met de ladronchi 
pretu (Eupomacentrus fus&~s), die indertijd op ons instituut door Drs W. 
BERNADINA onderzocht werd. 
De ladronchi pretu komt vooral i n  heel ondiep water voor en wordt nau- 
weli jks beneden 5 meter diepte aangetroffen. De ladronchi-Jean daaren- 
tegen z i t  veel dieper: nabi i het Carmabi werd deze soort tussen 3 en 50 
meter diepte aangetroffen ., met een frequentie-top nabi j 10 m. diepte. 
B i  j de ladronchi-Jean i s  de voorste helft van het lichaam (tot halverwege 
de rugvin) zwart gekleurd en de achterste helft w i t  (vandaar "partitus"). 
B i  i het begin van de balts verandert de kleur van het mannet je via drie 
"kleur fasen", waarbii in de laatste fase alleen het voorste deel van de 
kop nog zwart is, maar waarbij bovendien de staartvin zwart kleurt. 
Binnen 5 sec. kan de kleur van de ene in  de andere fase overgaan. 
Het wi j f  je van de ladronchi-Jean verandert tijdens de balts nauwel i jks 
van kleur. 
B i j  de ladronchi pretu daarentegen treedt geen duidelijke sexuele dimor- 
phie op: zowel mannetje als wi j f je kleuren tijdens de balts vrijwel zwart. 

Mannetjes van ladronchi-Jean ziet men boven hun territorium telkens 
omlaag duiken, een baltsgedrag dat ri jpe wijfjes aantrekt. D i t  gedrag 
kan men dag i n  dag uit  b i j  hetzelfde mannetje waarnemen. De ladronchi 
pretu-man daarentegen vertoont dat gedrag alleen duideli ik op het mo- 
ment dat h i j  een nieuw territorium verworven heeft en nog geen echtge- 
note gevonden heeft. 
De ladronchi-Jean man verdedigt zi in territorium vooral fel tegen soort- 



genoten en andere kleine vissen, maar trekt zich snel onder een steen 
terug als er een indringer van enig formaat aan komt. De ladronchi pretu 
i s  veel minder gauw gei'mponeerd en verdedigt zi in territorium ook tegen 
grote indringers, ja, bi j t  ook ons als we hem naderen, op voel bare zi i 
het niet pijnli jke wijze. 
B i  j,de ladronchi-Jean verdedigt al leen het mannetje het territorium, iets 
wat te verwachten i s  bi j een soort waarvan al leen de man een bal tspak 
bezit. B i  j ladronchi pretu verdedigen mannetje en wijfje, beide in  
baltspak, samen het territorium. Een ladronchi-Jean wijfje, dat naar de 
nestplaats geleid is, b l i j f t  korte t i jd in de nestholte v66r ze haar eieren 
tegen de wand afzet. Direct daarop bevrucht het mannetje de eieren en 
jaagt het wi j f  je weg. 
Het ladronchi pretu-wi jfje helpt meestal al dagen te voren het territo- 
rium verdedigen en bl i j f t  d i t  ook na de ei-afzetting doen, maar wordt 
dan door het mannetje niet meer vlak bi j de eieren geduld, 
B i j  ladronchi-Jean tracht de man het ene na het andere wijf je tot ei- 
afzetten te bewegen (lengte van de tussenpauzes niet bekend). Het 
ladronchi pretu-mannetje paart daarentegen maar eenmaal per dag, elke 
keer met een ander wijfje; het eerste wijf je b l i j f t  steeds het territorium 
helpen verdedigen, maar de volgende wijfjes spelen er geen rol , hoewel 
ze op het territorium mogen bli  iven . Zi j dragen dan g66n bal tspak en 
houden zich meestal onder een steen. Na  verloop van een week kan de 
harem van bi j-vrouwen tot zes aangegroeid zi in. Mocht de eerste vrouw 
die dus mee-verdedigt, minder fit raken, dan kan &én van de bi j-vrouwen 
haar van de eerste plaats verdringen . 
Ladronchi-Jean i s  b i  j de terri toriumverdediging niet tolerant tegenover 
soortgenoten. De territoriumgrenzen liggen vri j stabiel en het val t een 
vreemd mannetje moeili ik zich een plaats tussen bestaande territoria te 
verwerven. Ladronchi pretu i s  juist erg tolerant: overlap van territoria 
komt regelmatig voor, het gezamenlijke gebied wordt dan door beide 
paren tegen indringers verdedigd. Ook vestigen zich nieuwe paren ge- 
makkeli jker tussen bestaande territoria. 
Het ziet er naar uit dat de vergelijkende studie van baltsgedrag b i j  
de Ladronchi 's inzicht zal kunnen schenken in  de populatie-dynami ka 
der afzonderli jke soorten. 
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Drs B .A. de BOER begon op eigen initiatief op 16 april met een onder- 
zoek naar de populatie-dynamika van het fel-gekleurde blauwe koraal- 
visje Chromis cyanea (Poey) . Dit  onderzoek vindt plaats i n  nauw overleg 
met Prof. Dr. G.P. BAERENDS, Rijksuniversiteit te Groningen. 
Het Carmabi neemt de directe kosten .van het onderzoek voor zi in reke- 
ning. 
Het bl i jkt  dat de mannetjes van Chromis cyanea territoria bezitten zo- 
als dat ook het geval i s  bi j vele andere Pomacentridae. Het doel van' 
het onderzoek i s  om na te gaan in  hoeverre het territorium-gedrag een 
rol speelt b i i  de aantal~re~ulat ie van deze soort. 
Begonnen werd met het verrichten van tellingen in een proefstrook op 
het koraalrif aan de zuid-kust van Curaçao. Het bl i jkt  dat de aantal- 
len Chromis cyanea in  deze strook bi jzonder konstant bli iven . De 
grootste aantallen worden gevonden tussen 15 en 30 meter diepte. Gaat 
men dieper of ondieper dan nemen de aantallen af. Hetzelfde geldt 
voor het aantal territoria. Waar de meeste territoria zitten, dus in  het 
gebied tussen 15 en 30 m, zi in deze het kleinst; naar boven en beneden 
worden de territoria groter. 
Belangri ik voor een territorium i s  het aanwezig zi in van een goede nest- 
plaats. Het nest wordt bi j voorkeur gemaakt op een plukje wier. Het 
bl i jkt  dat de wijfjes aan wier de voorkeur geven boven zand om de eieren 
op af te zetten . Eigenaars van 'wier-nesten' zi in daarom waarschi in li ik 
i n  het voordeel ten opzichte van eigenaars van 'zandnesten' voor wat be- 
treft het aantrekken van wijfjes . In de zone van 15 tot 30 m. i s  de ko - 
raalgroei het riikst en het meest gevarieerd. Er i s  ook voldoende dood 
koraal aanwezig om een goede wiergroei te waarborgen. Dieper en on- 
dieper treft men meer onbegroeide stukken zand aan, Territorium-eigenaars 
in  deze gebieden hebben huti nest meestal op zand. Ook de aanwezig- 
heid van schuilplaatsen zou belangri ik kunnen zi  in voor het vestigen van 
een territorium. 
Er wordt ook gekeken naar het territorium- en v~ortplantingsgedra~. 
Om het gedrag nauwkeurig te kunnen bestuderen wordt gebruik gemaakt 
van een onderwater-fi Imcamera . Kwantitatieve gegevens (duur en fre- 



kwen t ie van bepaalde handel i ngen) moeten worden verzamel d met een 
onderwater-bandrecorder. Daarnaast worden observaties gedaan aan vissen 
die i n  het aquarium worden gehouden. 

Mr  .D. P .B. SMITH , Wisconsin Universi ty, arriveerde ap 14 januari om 
zi in vroeger onderzoek aan de zwarte zeeappel Diadema antillarurn voort 
te zetten. H i i  deed zi jn onderzoek met behulp van een filmcamera, die 
elke halve minuut een opname maakt, zowel 's nachts als overdag, met 
een zwakke verlichting van 0,l lux - een l i ~ h t ~ u a n t i t e i t  die gel; ik i s  aan 
die van het volle maanlicht en die de zeeappels niet schijnt te storen. 



De camera stond opgesteld b i i  Jan Thiel op een diepte van 6 m. Met de 
fish-eye-lens werd een bodem oppervlak van 3 m. doorsnee bestreken. 
Op de bodem lag tevens een horloge om de t i jd  op de film aan te geven. 
Het pleit voor onze bevolking dat de f i  lmopstel l ing nimmer beschadigd 
werd. Slechts werd 6~nmaal het horloge weggepikt - zoals op de fi lm 
als een bliksemsnel weggrissen (b& beeld per halve minuut) te zien was. 
De zwarte zeeappels zitten overdag dpeen in  'clusters', maar beginnen 
zich ongeveer om 3 uur 's middags te verspreiden over afstanden van 1 
tot 2 m., maar ook wel verder weg. De eerste beginnen al eerder te lo- 
pen (om 1 1 uur 's morgens), er z i  in ook zi  ttenbli jvers die pas om 6 uur 
's avonds in beweging komen. Het gros wordt echter tussen 2 en 4 uur 
actief. 
De zeeappels bl i  iven actief rondkruipen tot na middernacht, maar krui- 
pen dan tussen 2 en 4 uur 's nachts weer geleideliik naar hun verzamel- 
plaats terug. 
Om te zien of de rustperiode en de kruipperiode direkt onder invloed 
van wijziging van de licht-intensiteit staat, dan wel mede geregeld 

wordt door een intern ritme, werden proeven gedaan in  een grote tank 
bi i constante belichting. Ook hier bleken de dieren vanaf ongeveer 
3 uur 's middags aan de wandel te gaan en 12 uur later weer biieen te 
komen voor een lange rust, maar het ritme was vager dan men buiten 
aantreft. Een inwendig ritme i s  dus wel aanwezig, maar mogelijk heeft 
in  zee de verandering van lichtintensiteit ook een directe invloed op 
de krui peri i. 
Merkwaardig was de volgende waarneming. Dieren, die i n  een kaal, 
open gebied zitten, vertonen het 12 uur ritme het scherpst, maar hoe 
dichter het koraalrif is, des te gemakkelijker nemen de zeeappels het 
met hun ritme. 
Overigens komt di t  ritme van rondkruipen vanaf 3 uur 's middags, en 
's morgens 3 uur weer massaal in groepen bijeen komen zitten, net zo 
voor bi i een andere diersoort, nameli ik de heremietkrab C l i banarius 
tricolor, die B.A. HAZLETT indertijd op het Carmabi onderzocht en 
uitvoerig beschreef (in 1966: Studies Fauna Curaçao 23, p. 1-1 43). 



a c t u e e l  

WANDELENDE CERIANTHUS 

De heer T. Gehrkens uit Den Haag heeft in zijn aquarium reeds gerui- 
me t i jd een Cerianthus die lange t i jd  op de' zelfde plaats heeft gewoond. 
~ecentel i ik ging het dier zich plotseling verplaatsen. Hi j deed dat door 
uit de grond en zijn koker te kruipen en een tijdelijke koker te produ- 
ceren waardoor h i  i zich glijdend voortbeweegt. 



De tocht van deze Cerianthus ging van de bodem, tegen de rotsen in het 
aquarium op omhoog om te eindigen in  een rotsspleet waar een nieuwe 
en definitieve koker werd opgebouwd. 

Tijdens het verplaatsen zoekt hi i met de voet, die dan een puntige vorm 
heeft, z i  in weg. 
De beweging geschiedt met de tentakels; de buitenste tentakels zorgen 
voer de voortbeweging en de binnenste worden geheel naar achteren ge- 
bogen * 

LEVENDE COELACANTH GEVANGEN 

In de jaren vi j f t ig werden in  de omgeving enkele exemplaren gevangen 
van de coelacanth, een vis die regelrecht uit de prehistorie komt. 
Het dier leefde toen ook al en i s  in  de loop der jaren praktisch onver- 
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anderd gebleven. De exemplaren die men rwint ig jaar geleden heeft ge- 
vangen kwamen al lemaal dood aan de oppervlakte, maar in  februari van 
di t  jaar heeft men een exemplaar van 1 .20 meter (40 k i lo )  gevangen dat 
levend aan de oppervlakte kwam. Het heeft aan boord van een expeditie- 
schip ,helaas slechts enkele uren geleefd. Vanzelfsprekend was iedereen 
aan boord bitter teleurgesteld dat men er niet in kon slagen deze vis 
naar een aquarium over te brengen voor het verrichten van studie en 
observeringen . 
Het zou een interessante zaak z i jn geweest om rustig een vis te bestude- 
ren die in  zestig mi l joen jaar evolutie vri jwel niet veranderde. 

ELEKTRON I SCH I4ERKTEKEri 

Dekundigen van het laboratorium voor de visseri j te Lowestoft , Engeland, 
hebben een apparaatje ontwikkeld, dat "akoestische communicatie- 
label" wordt genoemd en dat aan vissen wordt bevestigd. Proeven hebben 
gegevens opgeleverd over bepaal de gewoonten van o .  a. schol l en, die 
tot nog toe onbekend waren. Zo werd ontdekt, dat de schol vaak ge- 
bruik maakt van de getijstromen en aanzienlijke afstanden zwemt. 
Signalen van een sonarinstal lat ie worden door de akoestische communi - 
catie-label ontvangen, versterkt en in  gewijzigde vorm teruggeseind 
naar het schip, waar ze als blokjes op een beeldscherm verschi jnen . Het 
i s  op deze wijze mogeli ik de richting waarin en de diepte waarop de vis 
zwemt in  beeld te brengen. 
De akoestische communicatie-label, die met behulp van een nylon draad 
aan de vis wordt bevestigd, bestaat u i t  een ontvanger en een zender, 
die op 300 kHz werkt. De voeding geschiedt u i t  drie Mallory kwikbat- 
teri jen waardoor men i n  staat i s  de bewegingen van kabel jauw en schol 
gedurende meer dan 50 uur te volgen. 



Aangetoond is ,  dat de akoestische communicatie-label ook in combinatie 
met. eenvoudiger apparatuur kan worden gebruikt. Dit zou het mogeli ik 
maken metingen met betrekking tot zwemrichting en -diepte van vissen 
in rivieren uit te voeren. 

. ABVERTENT I E 

T E K O O P : ZEEAQUARIUM, INGEBOUWD I N  MEUBEL 

1 0 0  X 3 5  X 4 0  CM, I N C L U S I E F  V I S ,  POMPFILTER,  UV, 

LI CHTKAP, TEZAMEN MET QUARANTAINEBAK. 

VERDERE I N F O R M A T I E  T E L .  0 5 2 0 0 - 1 2 3 1 1 . .  
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