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Gammarus oceanicus houden is leuk
De  Gammarus oceanicus is een vlokreeftensoort, zij 
behoren tot de familie Gammaridae en leven in brak water.
Ze worden in de handel verkocht als voedseldieren. 

Bij deze soort gaat het om een omnivore predator, een 
roofachtig diertje dat zich vooral voedt met plantenresten 
en dierlijke organismen.
Ze kunnen zich echt heel snel bewegen en zijn soms ook 
in staat de verzorger (aquariaan) te bijten. Ik heb het zelf 
al ondervonden dat ze wel eens "bijten" (het voelt eigenlijk 
eerder als prikken en krassen).

De G. oceanus kreeftjes zijn gemakkelijk in een aquarium te 
vermeerderen. Ik hou mijn Gammarus NIET in mijn aquarium, maar 
kweek ze apart in een nano bakje. Daar ze te groot zijn (mannetjes 
worden tot 2cm en vrouwtjes tot 1,6cm) voer ik ze niet aan mijn (te 
kleine) vissen. Ik heb ze in de nano zitten enkel voor mijn plezier, 
om ze gade te kunnen slaan.
De vrouwtjes houden hun eitjes vast met de eerste vier pootjes, 
waarna ze (na ongeveer tien dagen) de larfjes met de laaste twee 
voorpootjes (4 en5) wegduwen.

Om ze te houden is natuurlijk brakwater nodig en daarvoor gebruik 
ik één volle koffielepel zeezout op 8 liters water.
Bij waterverversing neem ik twee liter eruit en voeg er terug twee 
liter plus één derde koffielepel zeezout erbij. Dit wordt wekelijks 
gedaan en om de week voeg ik er twee en een halve liter (met 
eveneens één derde kofielepel zeezout) erbij. Zij houden wel van 
veranderingen in het zoutgehalte en zet ze aan tot kweken.

Een ander vlokreeftje uit 
dezelfde familie is de 
Echino-gammarus 
stoerensisis. 
Deze kreeftjes leven in 
zoetwater en zijn 
vergeleken met de G. 
oceanus echt doetjes. 
Zij leven enkel van 
plantenresten en plankton.

Een zachte filter met een fijne spons voor wat 
beweging in het water is eveneens nodig.
Voor de bodem gebruik ik rivierzand met takken 
en bladeren als bodembedekking.
Ook schelpen (onbehandelde) of keien kan 
men gebruiken. Als voer geef ik ze meestal 
diepvriesvoer, ook droogvoer willen ze wel eten al 
is het in mindere mate.
Levend voer is dan ook een must voor hen, alle 
soorten levend voer is goed voor hen, behalve 
tubifex en andere wormsoorten.
Om te voorkomen dat er voer blijft liggen (zeker 
droogvoer) heb ik een aantal posthoornslakken 
inzitten, het zijn goede opruimers.

Tot slot
Mijn nanobakje met Gammarus oceanicus staat 
op mijn bureau naast mijn PC. Ik geniet dan ook 
van deze actieve diertjes en kweken doen ze 
inderdaad gemakkelijk.


