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VRhinogobius
is van dduosp
e maand
ilus ( Herre 1935)
Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Algemeen: Orde: perciformes (baarsachtigen)
Familie: gobiidae
Onderfamilie: gobionellinae
Synoniemen: Rhinogobius wui, Ctenogobius wui, C. duospilus
Nederlandse naam: witwanggobius
Voorkomen: hun leefgebied ligt
in het Zuid-Chinese hoogland (o.a. regio
(1)
Guangxi), in New Territoiries , Hongkong en in Vietnam (o.a. in de rivier
Lô, provincie Quang Ninh). Daar zijn ze te vinden in kleine, zuurstofrijke
beken met een rotsachtige bodem. Vaak delen ze hun biotoop met de Chinese
danio (Tanichthys a lbonubes ).
Grootte:  het zijn vrij kleinblijvende vissen die maximaal zo'n 4,5 cm groot
worden.
Geslachtsonderscheid: de mannetjes zijn kleurrijker dan de vrouwtjes. De
kleine rode strepen onder de kieuwdeksels en de kleurrijker rugvinnen van de
mannetjes vormen evenwel het belangrijkste onderscheid tussen beide geslachten. Bij gesloten kieuwdeksels is het wel soms moeilijk om het onderscheid te maken.
Bij het imponeren zetten de mannetjes hun kieuwdeksels open, waardoor die
rode strepen goed zichtbaar worden.
Gedrag: de witwanggobius is een bodemvis. Het zijn vredelievende vissen tegenover andere vissen, met dien verstande dat de mannetjes een territorium
vormen dat ze furieus verdedigen. Dit kan wel eens problematisch worden, indien ze gehouden worden met andere bodembewonende vissen. Zo is er een
geval bekend van een gobiusmannetje, dat in een aquarium bevolkt met o.a
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Nanochromis 

transvestitus ,

zware strijd leverde met het
dwergcichlidenmannetje om
het bezit van de halve kokosnootschaal die door de dwergcichlide gebruikt werd als
broedplaats. Daar de cichlide
van geen wijken wist, werden er hevige bekgevechten geleverd die bij beide
vissen leidde tot heel wat kwetsuren. Als je echter rekening houdt met dit gedrag, dan kan je ze wel goed samen met andere vissen houden, bijv. barbelen
en kleine karperachtigen. Deze moeten evenwel minstens even groot zijn,
zodat ze niet in de bek van de witwanggobius passen.
Bakinrichting: de bak wordt het best ingericht met zand als bodemgrond
waarop stenen, stenen platen en wortels gelegd worden. Deze kunnen dienst
doen als schuilplaatsen. De stenen platen moeten wel goed verankerd worden, daar de witwanggobius graag schuil- en broedplaatsen uitgraaft onder
zo'n platen.
Er moet ook een krachtige stroming aanwezig zijn.
De temperatuur van het water is best eerder koel, zo'n 22 ˚ C lijkt me ideaal.
Verder stellen ze geen eisen aan de waterkwaliteit, met een neutrale pH en
een hardheid van 8 à 12 ˚ dH stellen ze zich al tevreden.
De bak wordt best beplant, maar je moet dan wel planten gebruiken die geen
hoge temperaturen vereisen en die een sterke stroming verdragen.
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Voedsel: zoals alle Rhinogobius -soorten is de witwanggobius een vleeseter.
Het liefst eten ze levend voer, maar dat is zeker geen vereiste. Ze nemen ook
allerhande diepvriesvoer en zelfs droogvoer aan. Bij droogvoer moet men er
wel op letten dat het een hoog eiwitgehalte heeft.
Kweken: het enig probleem is het mannetje tot kweken aanzetten, maar eenmaal zover verloopt de rest vrij eenvoudig. Om het mannetje in stemming te
brengen kan men 's nachts de watertemperatuur wat laten zakken. Eenmaal
zover zal het mannetje zich de baltskleuren aanmeten. Het wordt dan bijna
zwart van kleur, terwijl de vinnen nog intenser van kleur worden. De legrijpe
vrouwtjes worden eveneens iets donkerder van kleur.

Het mannetje begint eerst met het uitgraven van een hol onder een platte
steen. Als het broedhol klaar is, probeert het mannetje daarna een paarrijp
vrouwtje het hof te maken.
Daartoe tovert hij allerlei
versierkunsten uit zijn hoed,
zoals het opblazen van zijn
keel, waardoor die prachtige
rode strepen goed zichtbaar
worden. Is het hem gelukt
een vrouwtje te versieren,
dan verdwijnen beide in het
hol. Het wijfje kleeft eieren
op de steen, waarna het
mannetje ze bevrucht. Eenmaal alle eieren afgelegd zijn, wordt de partner uit
het hol verdreven en bewaakt het mannetje het nest. Onbevruchte en beschimmelde eieren worden door hem uit het nest verwijderd. Naargelang de watertemperatuur duurt het uitkippen zo'n 10-18 dagen. Bij 24 ˚ C duurt het bijna
tien dagen. Hoe kouder het water hoe langer het uitkippen op zich laat wachten.
De larven leven de eerste dag op de bodem. Ze bezitten een vrij grote dooierzak, die hen de eerste drie dagen het bewegen belet. Na het verdwijnen van de
dooierzak kan men het jongbroed voederen met Artemia-naupliën en/of microwormen. Bij een goede voedering verloopt de opgroei vrij vlug. Naargelang
de temperatuur en het voedsel duurt de ontwikkeling tot een geslachtsrijpe vis
drie tot zes maanden.
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Opmerkingen: hun natuurlijk leefgebied is subtropisch, wat wil zeggen dat de
watertemperatuur niet echt hoog oploopt. In de winter is de luchttemperatuur
maar 15 ˚ C, soms daalt die zelfs tot onder de 10 ˚ C. Vandaar dat de witwanggobius een nogal breed temperatuurbereik heeft gaande van 10 tot 25 ˚ C.
Tijdens goede zomermaanden (deze zomer dus niet) kunnen we deze vis dan
ook probleemloos buiten in een vijver houden.
nvdr:
1 ) Ne w Terri t ori es ( af gek ort NT of N. T. )
S a men met Hon gk on g I sl an d, Ko wl oon en de 2 3 5 ( bij n a al l e ma al ) on be woon de eil an dj es vor men
Th e Ne w Terri t ori es Hon gk on g.
Ne w Terri t ori es i s een gebi ed d at l oopt van B ou n dar y Str eet ( de gr ens met Ko wl oon) t ot aan de Chin es e gr ens en ma akt 8 6, 2 per cent ui t van Hon gk on g. Er won en r ui m 3. 5 00. 000 mens en i n di e
2

str eek, wa ar van meer d an de h el ft van h et gr on d op per vl akt e ( r ui m 975 k m ) best a at ui t pl att el an d. I n
1 8 98 k wa m h et h el e gebi ed Hon gk on g on der h et be wi n d van Gr oot- Bri tt an ni ë, maar op 1 j ul i 1 997
wer d h et offi ci eel t er u g ge geven a an de Vol ksr epu bl i ek Chi n a.
Het l an ds ch ap i s voor n a mel ij k ber g achti g ( de h oogst e ber g i s de Tai mo Sh an van 957 met er) , i n de
af gel egen gebi eden l even h on der den vogel s oort en, zoal s zil verr ei ger s, k ak et oes, mai n a' s ( s pr eeu wachti ge, zoal s de kui f mai n a,

Acri dot her es cri st at ell us)

en pel i k an en.
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