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EDITORI AAL
Oef... We zijn erbijnavan afvan “ hetnieuwjaren”. Hetis ple-

zant maar na onze geslaagde nieuwjaarsreceptie zullen

menigen onder ons genoodzaakt zijn de riem wat

strakker aan te spannen! (Kwestie van niet te veel ki-

lo's...)

We kunnen opnieuw een beetje tot rust komen en ge-

nieten van onze hobby. De aquarium- en terrarium-

houders kunnen zich weer volop uitleven met het verzorgen van hun levende

gave, terwijl de vijverliefhebbers ongetwijfeld reeds reikhalzend uitkijken naar
de komende lente die, alles wat rust weer tot leven brengt. De natte, kille en

langewinteravonden zijnuiterstgeschikt om eens eenboekover onzehobbyte

lezen. U zult merken dat Martin kosten noch moeite gespaard heeft om in het

vorigejanuarinummer een extra katern met de inventaris van onze bibliotheek
bij te voegen. Maak ergebruikvan, ze is ervoorjullie! U kan altijdbij de coör-

dinator van de werkgroep terecht indien er vragen ofproblemen zijn rond de

bibliotheek.

U zult ongetwijfeld merken dat dit nummer opnieuwboordevol leerrijke litera-

tuur staat en dit zowel voor de beginner als voor de gevorderde. De redactie

staat trouwens steeds paraat om elk nieuw artikel van liefst eigen leden met

open armen te ontvangen. De ervaringen van “ Jan Modaal” zijn ongetwijfeld
even interessant als deze van onderzoekers ofgeleerden.

Dus beste leden: kruip eens achter uw pc ofneem eens een pen ter hand en

laat ons uw ervaringen weten!

Hou nog even vol, de winter is bijna voorbij! Aquatropica helptjullie door de

lange avonden heen! Mij restjullie alleen nog veel leesgenot toe te wensen en

tot op een van onze vergaderingen. (Voila mijn eerste editoriaal zit erop!)

Krist Hugelier
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PACHNODA MARGI NATAPEREGRI NA
Rozenkever offruitkever

Dieter Anseeuw, Aquatropica Kortrijk
Systematiek
Phylum: arthropoda (geleedpotigen)
Klasse: hexapoda (zespotigen)
Orde: coleoptera (kevers)
Suborde: polyphaga

Familie: scarabaeidae (bladsprietigen)
Subfamilie: cetoniinae

De vertegenwoordigers van de orde van de coleoptera worden gekarakteri-

seerd door het voorkomen van sterkverdikte voorvleugels die als dekschilden

(“elytra”) over de - soms gereduceerde - achtervleugels liggen. Hun monddelen

zijn speciaal aangepast voor het kauwen en verknippen van plantenmateriaal.

Ze kennen een holometabolische ontwikkeling (*).

De rozenkever is een typisch lid van de familie der

Meikever

scarabaeidae (“bladsprietigen”), waartoe ook
onze inheemsemeikever
Melolontha melolontha
behoort. De Scarabaeidae worden geken-

merkt door hun convexe vorm, gelamelleerde

voelsprieten (“antennae”), elytra die het achterlijfniet

volledig bedekken en hun witte, vlezige larven (denk aan de

engerlingen bij de meikever).

(*) Bij een holometabolische ontwikkeling treedt een complete metamorfose op, waarbij

een larve tijdens haar laatste vervelling een popstadium doorgaat. De vleugels, die zich

tijdens de immature ontwikkelingsstadia inwendig hebben gevormd, worden pas

zichtbaar nà deze laatstevervelling. Holometabolische ontwikkeling is kenmerkend voor
de evolutief meer ontwikkelde insectengroepen.
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De rozenkever
De rozenkever
is afkomstig uit centraalAfrika
Pachnoda marginataperegrina
(Tsjaad, de Centraalafrikaanse Republiek, Congo en
Soedan) en leeft er in zonnige vlakten en bosranden.

Deze kevers zijn kastanje- totroodbruin. Hethalsschild,

alsook het achterdeel van de dekschilden zijn met een

geleband omzoomd. De poten, kop en onderlijfzijngit-

zwart. Volwassen individuen worden gemiddeld zo'n
2,5 cm groot. De mannetjes kunnen van de vrouwtjes

onderscheiden worden door een overlangse buikgroeve,

die bij devrouwtjes ontbreekt. De larven zijnwit, dik en

vlezig en bezitten drie paar bruine pootjes. Ze hebben
een grote bruine kop, met krachtig ontwikkelde kaken.

Rozenkeverlarve

De warmte van de zonnestralen maakt de adulte kevers actiever en beïnvloedt

hun paringsdrang. Verscheidene dagen na de paring graven de vrouwtjes zich

in de bodem en leggen hun eitjes in het bodemsubstraat. Bij een temperatuur

van 18 ˚C kan de ontwikkelingvan ei, over de drie larvestadia (L1, L2, L3) en
het popstadium, tot geslachtsrijpe kever wel negen maanden duren, bij 30 ˚C

is deze cyclus in slechts drie maanden doorlopen. Volwassen kevers worden

gemiddeld vijfà tien maanden oud.

Rozenkevers voeden zich met overrijp fruit en zachte bladeren. De larven

leven ondergronds en eten voornamelijk rottend hout en plantenafval.
Het terrarium

Fruitkevers kunnen gemakkelijk in gevangenschap gehouden en nagekweekt

worden. Hiervoor volstaat een standaard glazen of plexi terrarium of aqua-

rium. Als bodembedekking gebruiken we bosgrondsubstraat bestaande uit

beuken- en/ofeikenbladeren, die we zo'n 5-7 cm dik leggen. Best zijn er ook
enkele takken beschikbaarwaarop de kevers naarboven kunnen klimmen. Ui-

teraard moet het geheel goed kunnen afgesloten worden zodat de dieren (die
kunnen vliegen) niet ontsnappen.

Een belangrijk punt bij het houden van deze kevers is de belichting. 's Nachts

houden de kevers zich roerloos op onder degrond en zonderrechtstreeksebe-

lichting zullen zij ook overdag amper te zien zijn. Gestimuleerd door de

FEBRUARI 2003

-5-

De rozenkever
warmte, maarvoornamelijkhet lichtvan een simpele gloeilamp worden de ke-

vers plots actief en kan hun interessant gedrag aanschouwd worden. Aangeraden wordt om de belichting zo'n 14 uur per dag aan te schakelen.

Het terrarium kan op kamertemperatuur (20 ˚- 22 ˚C) gehouden worden. De

bodem houden we licht vochtig. Een algemene luchtvochtigheid van 40 %
schijnt ideaal te zijn. Qua voeding kunnen allerlei sappige, (over)rijpe fruitsoorten zoals appel, nectarines, banaan, perzik, ...

maar ook sla, honing en pollen aangeboden

worden aan de kevers. De larven leven van het
bladmateriaal uit de bosbodem. Uiteraard moet

Larven in diverse groottes

vermeden worden dat de dieren blootgesteld

worden aan pesticideresten die eventueel met het
voedsel kunnen meekomen.

Omwille van hun snelle reproductiecapaciteit, worden deze kevers vaak ge-

kweekt doorreptielenliefhebbers die de larvenvoederen aan hun geliefkoosde

dieren. Letterlijk een mooie afwisseling voor de doordeweekse krekels, vliegen
en motten.

n.v.d.r.: Dit artikel kan je eveneens terugvinden in het februarinummer van

Aquariumwereld (bbat).

Hetlachhoekje

Hier volgt een bloemlezing van verschrijvingen, gehaald uit brieven, verstuurd
naar de dienst huisvesting van een Vlaamse stad (echtgebeurd!!!)

7 Door omstandigheden moet ik mij meerdere keren per week wassen,

daar ik alles in het donker moet doen verzoek ik U ofge me een eindje

tegemoet wil komen.

7 Wij moeten dringend een andermans woning, wegens ziekte van mijn

vrouw heb ik tijdelijk een ander gehad.

7 Ik heb vier dochters open en bloot op zolder liggen, komt U eens kijken?
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HETLOZE VISSERTJE
Of detel oorgang van de steur

Karel Fondu, k.a.v. De Siervis Leuven
Naar de ouderdomvanvissenin devrijenatuurkunnenwe alleenmaargissen.

De onderwaterwereld waarin ze leven, is er één vol gevaren en velen bereiken

niet eens de volwassenheid. Exacte gegevens over hoe oud vissen worden

krijgen we enkel van dierentuinen en van aquarianen, die plichtsgetrouw het
doop- en overlijdensregister van hun pleegkinderen bijhouden.

Van killivissen weten we dat hen slechts een kort leven, van hooguit enkele
maanden, beschoren is. De meeste zalmsoorten worden al een jaar of drie,

vier. Van cichliden is geweten dat ze tien

jaar en meer kunnen in leven blijven. Fo-

rellen kunnen het veertig jaar en langer

volhouden, als ze niet door het loze vissertje verschalktworden en roemloos ein-

digen als "truite meunière". Een paling

kan, als alles meezit, in stilte zijn zestigste

verjaardag vieren. In de zoo van Zürich is
recentelijk een snoek ter ziele gegaan op

de respectabele leeftijd van tweeënzeventig jaar. Karpers leven nog een stuk

langer en kunnen tachtigjaar oud worden. Maar de absolute recordhouder is

de steur, die het klaarspeelt om honderd, ja zelfs honderdvijftig jaar op deze

planeet te vertoeven.

Maar helaas, veel steuren zullen deze hoge leeftijd niet meer bereiken. De ei-

tjes van deze vis zijn bij het loze vissertje beter bekend als "zwarte kaviaar" en
zijn voor hem een gegeerde lekkernij. Dus probeert hij, hebberig als hij is, zo-

veel mogelijk van dit lekkers uit de natuur weg te roven.

Steuren vindt men uitsluitend in de gematigde zone van het Noordelijk

halfrond. Zeleven er al 225 miljoenjaar. Erzijn 24 soorten, waarvan sommige

alleen in zoetwater, andere in zee leven. De zeebewonende soorten keren, om

kuit te schieten, naar het zoete water van de rivieren terug. Na hun geboorte
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Het loze vissertje
en een kortverblijfaldaar, migreren dejongevisjes naarzeewaarzeblijventot

ze volwassen zijn. De meeste steuren behoren tot het geslacht
. In
Acipenser
Midden- en Oost Europa leven er een vijftiental soorten, in Noord-Amerika
circa negen. Sporadisch worden er ook in Zuid-Hollandse en Zeeuwse

stromen steuren gevangen. Ook in de Waddenzee verschalkt men nu en dan

een groot exemplaar.

Van uitzicht lijkt de steur wel een beetje op een haai. Het lichaam heeft geen

schubben. Wel vertoont het vijfrijen grote, van onderen platte en brede, maar

van boven scherp gekielde beenplaten. Eén rij loopt over het midden van de
rug, één aan weerszijden van de rug en één aan weerszijden van de buik. De
staartis naarboven gekromd envan de puntige snuithangen ervierlange, vle-

zige baarddraden naar omlaag, waarmee hij standvastig de bodem afspeurt
naar iets eetbaars. Deze zeer ge-

voelige tastorganen compenseren
zijn eerder zwak gezichtsvermo-

gen. De mondzelfzit onderaan de

lange snuit, ligt iets naar achteren
en is uitstulpbaar. De steur is trou-

wens één van de weinige vissoor-

ten, waarbij de smaakpapillen zich

buiten de mondholte bevinden. Deze smaakzintuigen werken denkelijk ook
richtingbepalend bij het opsporen van voedsel.

Er zijn ooit steuren gevangen die meer dan duizend kilo wogen, en nochtans

bestaat hun menu hoofdzakelijkuit kleine voedseldiertjes zoals slakken, rivier-

kreeftjes, insectenlarven en kleine visjes. De maritieme soorten voeden zich

vooralmetgarnalen, mosselen, wormen, schaaldieren envissen. Net omdat de
prooidiertjes zo klein zijn en de steur eentrage eteris, besteedthij hetgrootste

deel van zijn tijd aan het opscharrelen van voedsel. De grootste soort die in

Amerika voorkomt is de
Acipenser
, die tot 150 kg kan
transmontanus
wegen.
Acipenser gueldenstaedtii
daarentegen leeft in de rivieren die
uitmonden in de Zwarte zee, de
zee van Azov en de Kaspische zee.

Hij bereikt een lengte van 2,5 m.

De grootste steur is ontegenspreke-

lijk de Beloega (
) uit de
Huso huso
-8-
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Kaspische- en de Zwarte Zee. Ooit werd er ééntje gevangen van 1400 kg met
een lengte van 9 meter. Deze grote vissen hebben een verbluffende eiproduc-

tie, die kan oplopen tot 5 miljoen eitjes per legsel. De eitjes worden op de ri-

vierbodem afgezet. Omdat de vrouwtjes pas geslachtsrijp worden als ze 20

zijn, neemt bij overbevissing de populatie steuren dan ook sterk af, niettegenstaande het aantal eitjes fabelachtig groot is.

Om kaviaarte bekomen worden de onvolgroeide, groene eitjes uit de buikvan

pas gedode wijfjes verwijderd. Soms wordt ook de afstrijkmethode gebruikt,

die ook in forellenfarms gehanteerd wordt. Hierbij worden de eitjes manueel

uithetlichaamvan hetwijfje geduwd. Na deze ingreep wordt zij terug in de rivier gezet, om opnieuw kuit aan te maken. De eitjes worden door een zeefgeperst om de eischalen weg te halen. De schoongemaakte eitjes worden vervol-

gens met zout vermengd. Het zout trekt nu het vocht uit de eieren. Deze
pekeloplossing wordt afgetapt en de eitjes zijn klaar om als kaviaar te worden

verpakt. De sterkte van het zouten en de stevigheid van de kaviaar bepalen de
kwaliteit en de prijs van het produkt.

De twee grootste leveranciers van kaviaar zijn Rusland en Iran. De vangstvan

steurwas en is in Iran en in de Sowjetunie streng gereglementeerd. Maar door

het uiteenvallen van de Russische staat en de afbrokkeling van het gezag, lapt
iedereen er devigerende reglementen aan zijn laars. De maffiaheefthetlucra-

tieve handeltje in kaviaar, dat goed is voor een omzet van € 117.800.000 per

jaar, dan ook stevig in handen genomen.

Om aan de toenemende vraag naar kaviaarte voldoen, gebruiken de vissers in

Azerbeidjan, Rusland, Kazakstan enTurkmenistan devroegerverboden sleepnetten, met als gevolg datzowelvolwassen alsjonge steurenwordenweggevan-

gen. Doorgebruiktemakenvan dietechniekwordt depopulatie zodaniggede-

cimeerd, dat de vrees reëel is dat in de komende decennia de steur in de vrije
natuur voorgoed van het toneel zal verdwijnen.

Omje een idee te geven van de omvang van de
ravage die wordt aangericht, geef ik je
hierbij enkele onthutsende cijfers. Jaar-

lijks wordt er 500 ton steureitjes ver-

bruikt. De Europese Unie staat als ver-

bruiker aan de top en verslindt maar liefst

240 ton van deze "lekkernij". Japanners

stoppen jaarlijks 100 ton van dit goedje achter

hun kiezen en de usa consumeert 70 ton. Een klein

FEBRUARI 2003
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land als Zwitserland verorbert 65

ton en is de draaischijfvan de ka-

viaarhandel in Europa. Het is na
Duitsland, dat 85 ton voor zijn re-

kening neemt, de grootste impor-

teurin hetwesten. Duitsevliegtuigmaatschappijen delen jaarlijks 11

ton van deze delicatesse uit aan
hun dikst betalende passagiers. Op

Close-up van de belouga (

)

cruisseschepen wordt er, per dag,

maar liefst 6 kilo kaviaar geser-

veerd.

Alhoewel de vraag naar kaviaar blijft stijgen, daalt de officiële productie ge-

staag. In Rusland, dat de grootste producent blijft, gleed de productie van

15.510 ton afnaar 2.790 ton. Experten van het wwf vermoeden dan ook dat

90 % van de in West-Europa aan de man gebrachte steureitjes, afkomstig zijn

uit illegale vangsten in de Kaspische zee. Opmerkelijk in heel deze geschie-

denis is, dat niemand een exact beeld heeft van de grootte van de populaties

van de soorten die economisch belangrijk zijn. Wil men de steur op een efficiënte manier beschermen, zijn deze gegevens nochtans pure noodzaak.

Op initiatiefvan de usa en Duitsland werden alle steursoorten opgenomen in

bijlage twee van de Conventie van Washington ter bescherming van bedreigde

diersoorten.* Het is trouwens de eerste keer dat een commercieel relevante

vissoort is opgenomen op deze lijst. Om de steur te beschermen dient er, se-

dert 1 april 1998, vooriedere ex- ofimportvan kaviaar een officieel document

te worden voorgelegd. Als men echter weet dat de maffia bij deze handel be-

trokken is, kan men zich voorstellen dat alle mogelijke middelen worden benut, om elke vorm van controle te omzeilen.

Het wwf probeert nu Kazakstan, Azerbeidjan en Turkmenistan er toe te be-

wegen een vangstquotum vast te leggen. Maar omdat het te betwijfelen valt of
deze maatregelen de al ernstiguitgedunde steurpopulaties nog kunnen redden,

wordt er door de exporterende landen metman en machtgeprobeerd om deze
op onderstaande adressen kan je meer lezen omtrent CITES en de steur.

http://www.minlnv.nl/infomart/regeling/cites/infirc03.pdf
http://www.cites.org/eng/resols/10/10_12.shtml
http://international.fws.gov/pdf/stur.pdf

http://www.worldwildlife.org/cites/pdfs/sturgeon_factsheet.pdf
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vissen op een kunstmatige maniertevermeerderen. Zoproberen zij de schade,

aangericht door de illegale vangsten, enigszins te milderen. Maar Russische
onderzoeken hebben ondertussen al uitgewezen dat dit niet zo eenvoudig is.

Kunstmatig gekweekte steuren, die in de vrije natuur worden uitgezet, hebben

immers al de moeite van de wereld om zich aan hun nieuwe, veelal vervuilde

biotoop aan te passen.

Alhoewel de steur beschermd is, gaat de productie
van kaviaar, steurfilets en de handel

in levende steuren, bestemd voor vij-

vercentra, onverminderd door. Demeeste soorten die

Lepelsteur

aangeboden worden zijn hybriden, maar de laatste jaren worden
Acipenser transmontanus
) te koop aangeboden.

er ook soorten als

Lepelsteur

en zelfs lepelsteuren (
Polyodon

spathula
In al deze ellende is er één klein lichtpunt. Alle steursoorten kunnen met el-

kaar gekruist worden. Dergelijke kruisingen gebeuren trouwens ook spontaan

in de natuur. Vooral in Rusland is men sinds lang begonnen steuren gericht te
kruisen, om zo soorten te ontwikkelen, die zich beter lenen voor aquacultuur.

Zo krijgt men hybriden, die snel groeien en over meer weerstand beschikken.

Voor vijvers en grote aquaria zouden uiteraard alleen de kleinstblijvende

soorten in aanmerking kunnen komen. Deze sterlets (
)
Acipenser ruthenus
worden reeds twintig jaar in Hongarije gekweekt als vijvervissen en bereiken

een lengte van 50 tot 90 cm. Zij leven in de natuur het helejaar door in zoet

water en zwemmen de Donau op tot in Beieren. Soorten die groter worden,

zijnuiteraardnietmeergeschikt om in eenreuze-aquarium ofzelfs in eentuin-

vijver gehouden te worden.

Steuren groeien snel, hebben veel voedsel nodig en moeten meerdere malen

per daggevoederdworden. De steurneemtbovendien alleenvoedsel op dat op
de bodem ligt. Omdat hij van nature uit eerder schuw is laat hij zich, in gezelschap van echteveelvraten zoals karpers, gemakkelijkwegdrummen en zal hij,

zonder dat iemand het merkt, verhongeren. Daarbij komt nog dat de waterkwaliteit van tuinvijvers vaak zo slecht is, dat de steur er niet in overleeft.
Daarom één ofliever twee raadgevingen.

Eet geen kaviaar meer en als je in een vijvercentrum steuren verdrietig hun

rondjes ziet zwemmen, koop ze dan niet.

Enkel doornietintegaan op het aanbod, kunnenwe dezevissoortvan eenge-

wisse ondergang redden.
Men zegge het voort!
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WAARNE M
I NGEN AAN HET GEDRAG
Axel Tunze, Tirion natuur

Als u de tijd neemt om uw zeewateraquarium goed te bekijken, zult u aan de

vissen en de ongewervelde dierenveel interessante gedragingen opmerken, die

zichin deloopvan de evolutiehebben ontwikkeld als aanpassing aanhetleven
op de koraalriffen.

Het gedrag van vissen
7 Territoriumgedrag: veel vissen vertonen een uitgesproken territoriumgedrag. Ze nemen een bepaald gebied in het aqua-

rium in bezit en verjagen daar iedere indringer uit. Doktersvissen zoals de gele

zeilvindoktersvis maken hun territoriale
aanspraken kenbaar door de rugvin hoog
op te zetten. Komt een andere dok-

tersvis dan toch nog dichterbij, dan

worden de scherpe doorns aan de staart-

wortel uitgeklapt en wordt de tegenstander

daarmee aangevallen. Daarbij kunnen de dieren

elkaar zwaar verwonden. Als zeeanemonen of slijm-

vissen aan debakgewendzijn, bijten ze zelfs in dehandvanhunverzorger, om
hun territorale aanspraken kracht bij te zetten.

7 Schoolgedrag: dit is wel het bekendste gedragspatroon van vissen. Het

vormen van scholen is een veiligheidsmaatregel. Hierdoor wordt het voor een
roofvis lastig een vis buit te maken, want de
roverkan zich niet op een enkel dier concen-

treren. In het zeeaquarium kan men het
schoolgedrag goed bekijken bij rifbaar-

zen, die in groepjes van vier of vijf

tussen de koralen zwemmen. Houdt

men rifbaarzen alleen, dan zijn ze veel

schuwer en angstiger dan in een groepje soortge-

noten.
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Waarnemingen aan het gedrag
7 Voortplantingsgedrag: het balts-, paar- en broedgedrag van

zeevissen is fascinerend en levert wel de boeiendste waarne-

mingen op die men in een aquarium kan doen. Pas sinds een

jaar oftien is het min ofmeergebruikelijkgeworden om zee-

vissen in het aquarium voort te kweken. Overigens kan men

lang niet allevissoortenvoorlangeretijd als paartjes bij elkaar
houden; maar als dat mogelijk is, moet men ook beslist een

paartje (kweekstel) aanschaffen. Er zijn zelfsvissoorten die beslist een partner
nodig hebben, anders gaan ze zich abnormaal gedragen. Dat geldt bijvoor-

beeld voor de anemoonvissen, en ook voor enkele grondelsoorten.

De citroenlipvistoont een zeerinteressantgedragbij devaststellingvanhetge-

slacht. Alsutwee evengrotejonge dieren in het aquarium zet, zalhet ene zich

tot een mannetje ontwikkelen, het anderewordt eenvrouwtje. Hetmannetje is

te herkennen aan de groene strepen op de kop. Hij wordt ook iets groter dan
het vrouwtje. Ook bij veel andere vissoorten kan men dit verschijnsel waarne-

men. Het draagt bij aan de overleving van de soort op het rif. Als een oudere

vis zijn partner verloren heeft, kan een opgroeiendjong dier zijn geslacht nog
naar behoefte aanpassen. Bij zeer jonge visjes van bepaalde soorten (zoals
anemoonvissen) is zelfeengeslachtsveranderingnogmogelijkals de ontwikke-

ling al een tijdje is gevorderd.

Bij een paartje feeënbaarzen is het man-

netje meestal groter. Een goed kweekstel

kan daardoor vaak worden verkregen door

een klein dier en een groter dier bij elkaar

te zetten. Als een kweekstel eieren wil af-

zetten, zoekt het mannetje een hol en be-

gint datvervolgens te bekleden met natuur-

lijke bouwmaterialen die het dier in het

(feeënbaars)

aquarium vindt, zoals algen, sponzen en

kleine steentjes. Is geen passend hol voor-

handen, dan probeert het mannetje er een

te maken van dergelijke bouwmaterialen. Is dat gelukt, dan zal het vrouwtje

haareieren afzetten. Depasuitgekomenjongenzijn erg klein enkunnen alleen

worden grootgebracht in een speciaal aquarium met een rijk aanbod van
plankton. In de normale bak dienen dejongen helaas alleen als levend voer.

Bij anemoonvissenpoetsthetmannetjevoorde ei-afzetting eenglad oppervlak
(ruit of steen) in de buurt van de gastheer-anemoon schoon. Daar kleeft het
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vrouwtje dan de eieren aanvast. Diewordenvervolgens doorhetmannetje be-

vrucht en ook later nog verzorgd. Het mannetje waaiert met zijn vinnen ge-

durig zuurstofrijkwater overheen, om beschimmelingvan het legselte voorko-

men. Sterft een ei af, dan wordt dat door het mannetje verwijderd, zodat de
restvan het legsel nietwordt aangetast. De ouders verwijderen zich hoogstens
korte tijdvan hun legsel, om te eten; ze reageren in de broedtijd ook erg agres-

sieftegen indringers. Ze vallen dan zelfs de hand van hun verzorger aan. De

broedtijd duurt 8 tot 11 dagen, afhankelijkvan detemperatuur en de soortvan

anemoonvis. De pas uitgekomen jongen (larven) kunnen ook weer alleen in
een speciale bak worden grootgebracht.

Heel afwijkend gaat het toe bij de paring van zeepaardjes. Bij de

balts zwemthetmannetje met eenvergrote broedbuidel om het
vrouwtje heen. Bij de eigenlijke paring houden de beide part-

ners elkaarmet de rolstaartvast, en hetvrouwtje legt dan haar

eitjes in debroedbuidelvanhetmannetje, waarzebevruchtworden.

Na ongeveer vier weken worden de ca. één cm lange jonge zee-

paardjes uit de broedbuidel van het mannetje losgelaten. Ook
voor de opfok is een speciaal aquarium noodzakelijk.

Het gedrag van ongewervelden
7 Het trekgedrag van zeeanemonen: sommige soorten kunnen in het aquarium hun standplaats wijzigen. Meestal wijst zulktrekgedrag er op dat de oor-

spronkelijke plaats niet voldoet aan de behoeften van de anemoon, ofdat het

dier daar in een gewapend conflict is gekomen met een ander neteldier. De

zeeanemoon maakt dan zijn voet los van
de bodem en laat zich met de stroom

meedrijven naar een andere plaats.

Een symbiose-anemoon zwerft op die ma-

nier net zo lang door het aquarium tot hij de

beste plek gevonden heeft. Lederkoralen of
softkoralen die een slechte plek hebben ge-

kregen kunnen niet zo aan het zwerven

gaan, maar groeien dan naar het licht toe.
De koralen ontwikkelen dan een lange

nek en lange tentakels, om beter bij het licht te

kunnen. Men moet ze dan op een lichtere plek neerzetten.
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De bouwvan mijn vijver

RikValcke, Aquatropica Kortrijk
In de vorige aflevering heb ik de vijverapparatuur besproken. Nu zal ik het
hebben over de bouw van mijn vijver.

Nadat de put is uitgegraven, gaan we eerst de plaats van de bodemdrainages
bepalen. Het aantal drainages zal afhankelijk zijn van de oppervlakte. Nor-

maal is één drainage goed voor een oppervlak van ongeveer 4m . Bij grotere
2

vijvers zullen er meerdere drainages geplaatst worden.
Vroeger,

en

soms

nog tegenwoordig,

werden er meerdere drainages op één enkele afvoerbuisgemonteerd omzo demeer-

kost van afsluitkleppen uit te sparen. Dit

werkt eveneens, maar doordat de zuigkracht verdeeld wordt over meerdere ope-

ningen, is er te weinig zuigkracht rond de

drainages. Beter is iedere drainage van een

aparte buis en afsluitklep te voorzien. Dit

brengtwel extra kosten met zich mee, maar dit systeem is ten zeerste aangera-

den. Dan kan iedere buis afzonderlijk geopend ofafgesloten worden en komt
alle zuigkracht op één buis.

Als alles is gemonteerd moeten de bodemdrainagepotten voorafin beton verankerd worden, dit om te voorkomen dat ze naar omhoog zouden komen tij-

dens het storten van het beton voor
de bodemplaat. Er wel op letten dat
de potten op gelijke hoogte en wa-

terpas geplaatst worden. De lange
buizen worden best met wat beton-

ijzer in de grond verankerd. Ook
Links: sluitklep gesloten

Rechts: sluitklep half open
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deze kunnen omhoog komen te staan bij het betonstorten.

Wie stapstenen in zijn vijver wenst, moet nu ook alles voorbereiden voor het
beton eraan komt. Informeerjegoed opvoorhand overzulke zaken zodat alles

steviggenoeg zal zijn. Ikheb in devijver eenbetonnetvan 6 mmgeplaatst, wat

zorgt voor extra sterkte. Er wordt beton gegoten tot op de hoogte van de bo-

venkant van de drainagepot(ten). Gelukkig had ik beide bodemdrainages met
een stevig stukplastiek afgebonden rond de kraag. Anders hadhetbeton in de

buizen gelopen met extra problemen nadien. Als het beton is uitgehard
kunnen de muren worden gemetseld. Hiervoor kunnen we best betonstenen

gebruiken. Deze plaatsen snel, zijn sterk en vooral niet duur. Voor kleinere vij-

versvolstaan stenen met een diktevan 9 cm. Voorgroterevijvers zullen stenen
van 14 cm dikte worden gebruikt. Er zijn ook stenen die gewoon op elkaarge-

stapeld kunnen worden, waar er betonijzer ingelegd wordt en die dan achteraf

worden volgestort metbeton. Een bekisting maken om beton te storten is veel
te omslachtig en te duur aan materialen. Alsje zelfgeen metselaar bent zoals

ik, kunjebest deze karwei overlaten aan eenmetselaar. Ditgaatveel sneller en

je kunt hem dienen door stenen en mortel aan te brengen.

Nu kan er ook nog een overloop en een buis, die dienst zal doen als winteraf-

voer, op ± 30 à 40 cm onder hetwaterpeil ingemetseld worden. Ook zullen de

openingen voor de één of meerdere skimmers voorzien worden. Als je later
een oeverwilt die opgebouwd wordt met grote rotsen ofkeien, moetje nu een

platte zone van minstens 50 cm breed voorzien die ongeveer 10 cm onder het

toekomstige waterpeil zal komen. Ook hier zal een laag beton moeten gestort

worden om het gewicht van de zware stenen te kunnen dragen. Zie tekening.

Als de muren er stonden werden deze met mortel egaal uitgeplakt. Hierdoor
worden alle openingen tussen de stenen
opgevuld en hebbenwe een mooi opper-

vlak om te polyesteren. Daarna gaan we

de muurtjes zetten die de heuvelruggen

zullen bepalen. Met een krijtje heb ik de

vereiste hoogtes op de wanden afgete-

kend. We gaan nu de ± 30 % helling uit-

werken. In mijn geval was het slechts
één muurtje in het midden van de bo-

dem. Als deze muurtjes afwaren heb ik

rond de drainages cirkels gemetseld van
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één snelbouwsteen hoog, die ervoor zullen zorgen dat het beton niet afloopt

naar de drainage toe. Eenmaal dit klaar, kunnen we de schuine bodem met

beton optrekken. Zorg dat je een kleine betonmolen ter beschikking hebt,

want alles manueel maken is zwaar werk. Om wat beton uit te sparen kunnen
we langs de hoge muren wat stenen in het beton wegwerken. Ik heb al mijn
nog bruikbaar steenafval daarin verwerkt.

Met een rechte lat werd het beton open getrokken en met een truweel mooi
egaal uitgestreken. Zo werkte ik de bodem volledig uit. De resterende kleine

oneffenheden werden met mortel weggewerkt. Terwijl het beton enkele dagen
de tijd krijgt om uit te harden, heb ik ondertussen alle buizen die vanaf de

drainages komen, verbonden met de filter. Dit is een gepaste gelegenheid om

verder alle verbindingen, met de pvc-buizen, tussen de vortex, de filter en de
vijver tot stand te brengen.

De skimmer(s) kunnen nu ook geplaatst worden. Een skimmer is een toestel
dat het oppervlaktewater wegzuigt en het vuil, stofdeeltjes, bladeren, enz. op-

vangt in een mandje. De uitgang van de skimmer kan eventueel aangesloten
worden op een uv-lamp ofeen aparte filter.

Voorzie nu ook alle doorgangen voor nog eventuele nutsleidingen zodat we

Links: zijaanzicht skimmer

Rechts: vooraanzicht van een ingewerkte

skimmer

achterafniet terug moeten openbreken. Je hebt er nooit te veel!

Als alles uitgehardis, kunnenwe polyesteren. Eerstgaanwe devijvernog eens
goed uitborstelen om alle nog resterende zandkorrels te verwijderen. Dan heb

ik eerst een hechtingslaag (G4) op dewanden enbodem aangebracht die deze

wat minder poreus maken en er zo minder polyester zal inzuigen. Dit zou ook
tegenwoordig achterwege gelaten worden. Recent is men eveneens afgestapt

van het gebruik van twee lagen glasvezeldoek van 400gr/m en wordt er nu
2
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nog slechts met één laag doekvan 600 gr/m gewerkt. Dit spaart heel wat tijd
2

uit en is toch even sterk. Bedenk dat niemand u tegenhoudt om toch twee
lagen te leggen. Het polyesteren gaat als volgt: Eerst worden er stukken glasdoek op aanvaardbare grootte gescheurd die het aangenaam verwerken moge-

lijk maken. We scheuren het glasvezeldoek omdat er dan geen rechte naden
zichtbaar zijn bij het overlappenvan de doeken. Bij gesneden stukken zieje al-

tijd de rechte lijnen. Dit zorgt bij een nieuwe vijver voor een storend uitzicht.

Dan wordt het hars met de verharder in dejuiste verhouding gemengd. Maak
er in hetbegin niette veelwant de verwerkbaarheid is afhankelijkvan de tem-

peratuur en de hoeveelheid verharder. Als de polyester door de chemische re-

actie omslaat, verandert allesin een onhandelbarebrei diejein devuilbakmag

gooien. De wand wordt met een schilderrol ingestreken met het hars en
meteen wordt het doek erin gelegd en terug ingestreken met het hars. We zijn

niet zuinig methethars enbrengen genoeg aan zodathet doekgoedverzadigd

wordt. We doen het van de eerste keer goed. Weetje nog? Nu moeten we op-

letten dat er geen luchtbellen tussen de glasvezels achterblijven want dit zijn

kwetsbare holle plekken die later gemakkelijk open kunnen breken. Ze zijn

duidelijk zichtbaar door de witte kleur. Je zult merken dat het stijve doek heel

flexibel wordt en dat het echt gemakkelijk verwerkt kan worden in alle

bochten en hoeken. Het is normaal gezien geen enkel probleem om allerlei
buizen ofandere zaken in te polyesteren. De polyester hecht op bijna alles.

Als de vijver klaaris kunnenwe devolgende dag albeginnen met een controle
naaruitstekende scherpe stukjes glasvezel. Dezewerden met schuurpapierver-

wijderd. Ofwel manueel ofmet eenvlakschuurmachine. Dan gaanwe devijver
nog eens goed uitborstelen om de glasdoek stukjes te verwijderen. Een stofzuiger is hier zeker op dejuiste plaats.

Nu kan de toplaag aangebrachtworden. Deze wordt in dezelfde verhoudingen
klaargemaakt zoals het polyesterhars. Dit is net alsofje de vijver schildert.
Meestal wordt zwart gebruikt, maar er zijn nog andere kleuren verkrijgbaar.

Deze zijnweliets duurder. Wanneer detoplaag droog is, kunnenwe aan de oe-

verafwerking beginnen. Maar dit is voor volgende maand.
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BI OLOGISCHE AFBRAAKPROCESSEN
Tekst: L. Oelbrandt, Aqua club Atlantis
Inleiding

De bedoeling is een inzichtte krijgen inwat erzoalgebeurtmet devoedselres-

ten, deuitwerpselenvan onzevissen en alhet ander afgestorven organischma-

teriaal dat zich in het aquarium bevindt. Omdat het een ingewikkeld bioche-

misch proces betreft, zal bij de meeste mensen de maag al keren bij het lezen

van de titel. Daarom zal hier getracht worden om, zowel op een verstaanbare

manier als op een meer diepgaande basis, de deur tot deze toch wel boeiende

wereld een beetje te openen. Het is namelijk niet zozeer voor uzelfmaar voor
dewelstandvanuwvissen enplantenvangrootbelang dat de kwaliteitvanhet

water waarin zij leven optimaal is. Omdat zij daarvoor van hun verzorger af-

hankelijk zijn, kan het hen alleen maar ten goede komen, als u begrijpt wat
zich in hun leefmilieu afspeelt. Hetis onmogelijk om deze afbraakprocessente
bespreken zonder de scheikundige toer op te gaan,

maar ik zal trachten dit (logischerwijze) moeilijke

probleem te omzeilen door op een zo eenvoudig mo-

gelijke manier enkel de meest belangrijke stappen te

omschrijven. Er bestaat geen wezenlijk verschil

tussen de afbraakin zeewater ofzoetwater, zodathet

voor iedereen als leidraad kan dienen.
Bronnen van organische verontreiniging

Met bronnen van organische verontreiniging of afvalstoffen van organische
oorsprong worden alle stoffen bedoeld die afkomstig zijn van dode ofafster-

vende organismen. Deze organismen zijn hoofdzakelijk uit de chemische bestanddelen koolstof (C), zuurstof (O) en waterstof (H) opgebouwd. Voedsel-

resten, uitwerpselen van vissen en lagere dieren, afstervende planten, dode

vissen enniettevergeten afstervendebacteriën, vormen devoornaamstebron-

nen. Eén ding hebben al deze bronnengemeen in hun opbouw: ze bevatten allemaal koolhydraten, eiwitten en vetten (in verschillende verhoudingen naar-

gelang de soort). Het zijn deze drie factoren die de organische verontreiniging

vanhetwaterinhoofdzaakzullenbepalen. Mochten deze stoffen onveranderd

FEBRUARI 2003

-19-

Bilogische afbraakprocessen
inhetwaterblijvenbestaan, dan zou dit al snelgiftigwordenvoor onze dieren.

Gelukkig bestaan er een groot aantal verschillende soorten bacteriën die deze

stoffen afbreken tot minder schadelijke stoffen. In de natuur zullen deze dan

dienen alsvoedingsstoffenvoordeplanten enkrijgtmenhetzogenaamde "bio-

logisch evenwicht". Het is echter een utopie te denken dat in een aquarium dit

biologisch evenwicht kan bereikt worden, daarvoor is deze veel te klein. We

moeten er dus ook rekening mee houden dat de restanten van de afbraak zich
in het aquarium zullen opstapelen.

Wat zijn koolhydraten, eiwitten en vetten?

Deze beschrijving heeft niet tot doel een volledig overzicht te geven van al de

voorkomende verbindingen, maar enkel een inzicht te krijgen in wat deze
stoffen zoalbetekenen in de natuur en danvooralin ons aquarium. Voorgede-

tailleerde informatie raadpleegt men best de speciale literatuur.
! Koolhydraten

Koolhydraten vormen een grote groep organische verbindingen die leveran-

ciers zijn van de voor het leven benodigde energie en als zodanig het belang-

rijkste voedingsbestanddeel vormen van vele dieren en mensen. In planten

worden zij gevormd door de fotosynthese uit koolstofdioxide (CO2) en water
(H2O). In andere organismen ontstaan zij uit wat complexere koolstofverbin-

dingen. Het zijn min ofmeer lange atoomketens met een algemene formule.

Enkele gekende koolhydraten zijn zetmeel, druivensuiker en glucose.
! Vetten

Vetten zijn verbindingen die zowel in het dieren- als het plantenrijk veel voor-

komen. Zij zijn onoplosbaarinwater. Hunnaam duidt op zalfachtigetotharde
substanties die vetzuren bevatten. De gewone vetten zijn opgebouwd uit kool-

stof (C), waterstof (H) en zuurstof (O). Enkele speciale vetten bevatten ook
stikstof(N), fosfor (P) en zwavel (S), maar deze zijn hier van minder belang.

Vetten komen in de natuurvooralvoor als opslagvormvan chemische energie,

maar zij maken ook een groot deel uit van de celmembranen van dieren en
planten.

! Eiwitten

Eiwitten zijn voor de aquariaan wel de belangrijkste bron van verontreiniging

vanhetwater, omdatzij het element stikstof(N) inrelatiefgrotehoeveelheden
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bevatten. De eiwitten ofproteïnen vormen in de natuur een zeer grote groep
(honderdduizend verschillende) van lange (hoogmoleculaire) verbindingen,

met sterkuiteenlopende eigenschappen, die betrokken zijn bij alle belangrijke

processen in de levende natuur. Waarom dat zo is, is hier niet belangrijk; wel

belangrijk is het feit dat zij zijn opgebouwd uit ongeveer twintig soorten aminozuren enhetzijnjuist deze aminozuren diehet element stikstofbevatten. Bij

de spijsvertering worden de eiwitten terug afgebroken in aminozuren en deze

worden dan doormens en diergedeeltelijkterug gebruiktvoor de opbouwvan
de eigen eiwitten.

Wat gebeurt er met deze stoffen?
! Als zij opgegeten worden

Het overgrote deel van het voedsel bestaat dus uit deze drie groepen van voedingsbestanddelen. Afhankelijkvan de aard van hetvoedsel zullen de verhoudingen wel verschillen, maar dat heeft hier weinig belang. Via de verterings-

processen, diewehiernietzullenbespreken, zetten devissen (oflagere dieren)
deze stoffen geheel ofgedeeltelijk om in afvalstoffen. De koolhydraten en vet-

ten, die (bijna)vollediguitkoolstof, zuurstofenwaterstofbestaan, zullenvoor-

namelijk omgezet worden in CO2 en H2O. Deze stoffen zullen hoofdzakelijk
langs de kieuwen de vis verlaten. In een aquarium met een goede oppervlakte-

beweging (doorluchting), zal de CO2 verwijderd worden aan het wateropper-

vlak en zal de waterkwaliteit dus niet merkelijk beïnvloeden. Anders is het ge-

steld met de eiwitten die door onze vissen verorberd worden, zij bevatten

namelijk de stikstof. De eiwitten komen in het spijsverteringsstelselvan devissen, maar de vertering is een relatief traag proces bij koudbloedige dieren.

Door allerlei redenen zal een groot deel ervan helemaal niet verteren. Enkele

van deze redenen zijn overvoedering (niet steedsuw schuldmaar ooktewijten

aan de "voederjaloezie" - zien eten doet eten - tussen de vissen onderling), het

minder actiefzijn van de vissen in een aquarium (vb. door het ontbreken van

vijanden waarvoor zij moeten vluchten) en het niet de hele dag door voedsel

moeten zoeken (waardoor zij steeds slechts kleine hoeveelheden voedsel tot
zich kunnen nemen). Door het trage spijsverteringssysteem zullen de nieuwe

voedselhoeveelheden de nog niet verteerde uit het maagdarmkanaal duwen.

De vis zal dus onverteerde eiwitten terug uitscheiden. De eiwitten die wel ver-

teren zullen spijtig genoeg niet afgebrokenwordentot stikstofgas (N2), dat dan
aanhetwatervlakkon ontsnappen, maar erzullen zich eenhoopverschillende
chemische stoffen vormen. De uitscheiding van deze stoffen gebeurt hoofdza-
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kelijkvia de kieuwenvan devis. Hetis dus duidelijkdat alle diereninhet aqua-

rium samen een relatiefgrote hoeveelheid stikstofverbindingenuitscheiden, en
deze verbindingen moeten daarna in het aquarium of de filter verder afge-

broken worden. Hoe dit verloopt zien we verder.
! Als zij vergaan in het aquarium

Wanneer dode of afstervende organismen niet opgegeten worden, zullen we

dus enkel koolhydraten, eiwitten en vetten in het water krijgen. Dit wil echter

niet zeggen dat zij niet zullen "verteren". In het water leven nog miljoenen al
dan niet kleinere diertjes, gaandevanwormpjes en slakkentotbacteriën. Deze
diertjes zullen ook deelnemen aan de omzetting van deze stoffen zodat we ei-

genlijk terug op het voorgaande deel beland zijn.

De verdere afbraak van deze stoffen onder normale omstandigheden.

Onder normale omstandigheden verstaan we hier dat het water voldoende

zuurstof bevat, zodat de aërobe bacteriën in gunstige levensomstandigheden
kunnen functioneren. Enkel zo zullen we een optimale afbraak van de afval-

stoffen kunnen krijgen. Om één gram eiwit volledig af te breken is bijna de

dubbele hoeveelheid, twee gram, zuurstofnodig. Dit is enkel mogelijk bij een

goede watercirculatie en een zo groot mogelijk contactoppervlak tussen lucht
enwater. Doortewerken met eenvoldoende grote circulatiepomp (debiet: mi-

nimum eenmaal de aquariuminhoud per uur) en een goede doorluchting met

behulp van een zuurstofsteen om het wateroppervlak in beweging te brengen,

zal dit normaal geen problemen geven. Er zullen echter steeds plaatsen zijn

waar men het water niet of onvoldoende in beweging kan krijgen, zoals bij-

voorbeeld in de bodemgrond en tussen steenmassa's. Daarom zou men er tij-

dens de inrichting reeds rekening moeten mee houden deze plaatsen tot een

minimum te herleiden.

! Afbraak van eiwitten

De eiwitten die in het water terechtkomen zullen door 3 soorten bacteriën

(
en
) afgebroken worden
Bacterium coli, Bacterium proteus
Bacterium subtilis
tot aminozuren. Deze bacteriën scheiden als bijproduct echter een kleine hoe-

veelheid zogenaamd bacteriegifuit. Dit kan soms aanleiding geven tot proble-

men, namelijk wanneer er door een ofandere omstandigheid plots een grote

hoeveelheid eiwitten in het aquarium komt. Een reden hiervoor kan een dode

vis zijn, die in een hoekje ligt te rotten. Hierdoor kan hetvoorkomen dat deze
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bacteriën zich explosiefgaanvermenigvuldigen en dus ookdeuitscheidingvan
de giffen gaat toenemen, waardoor de vissen kunnen sterven. Onder normale

omstandigheden is de hoeveelheid bacteriegifin het aquarium zeer gering en

zal dit ook snel genoeg afgebroken worden, zodat we er geen problemen mee
krijgen. In overbevolkte aquaria echter zal er steeds een iets hogere concen-

tratie zijn die de vissen kan verzwakken, waardoor ze gevoelig zullen worden

voor ziekten. Wanneerwe ervoor zorgen niette overvoederen, regelmatig con-

troleren op sterfte en het aquarium niet overbevolken, moeten we ons op dit
punt eigenlijkweinig zorgen maken. We kunnen er dan ookvanuitgaan dat de
aminozuren de enige afbraakproducten van eiwitten zijn.

! Afbraak van aminozuren

De twintig verschillende aminozuren worden eigenlijk allemaal op een verschillende manier afgebroken. We bekijken de grote groepen apart.

1. Eerst zijn er de gewone ofalifatische aminozuren. Zij bevatten buiten stik-

stof enkel koolstof en waterstof en dan nog in de vorm van een keten. Deze

aminozuren hebben eigenlijk geen invloed op de waterkwaliteit en zijn ook

niet giftig. Zij worden door bacteriën afgebroken tot aminen die soms aanleiding geven tot de reuk van uien of rijp fruit boven het aquarium, omdat zij

deels vervluchtigen. Wanneer men dit echter ruikt, is dat een teken dat er een
schakel in de afbraakketen ontbreekt, namelijk de bacteriën die deze aminen

verder omzetten in ammoniak (NH3). Daarmee is dan het eindproductvan de
alifatische aminozuren reeds genoemd, namelijk ammoniak.

2. Een tweede groep bevat de zwavelhoudende aminozuren. Wanneer deze in

een te grote hoeveelheid in hetwatervoorkomen, kan men problemen krijgen

met de zuurstofopname van dit water. Er zal dan veel minder zuurstofin het

water oplossen, zodat de vissen zelfs ademhalingsmoeilijkheden kunnen krij-

gen. De plantengroei zal achteruit gaan en het afbraakproces van de afval-

stoffen zal niet meer optimaal kunnen gebeuren. Op sommige plaatsen komt

ditzelfs regelmatigvoorinhet aquarium. Eenvoorbeeldhiervanzijn de zwarte

plekken in een te dikke bodem. Zij ontstaan doordat er in die bodems een
zuurstofarme plaats ontstaat, waardoor bepaalde bacteriën de zwavelhou-

dende aminozuren omzetten in waterstofsulfide (H2S). Dit is sterk giftig en

vormt met het aanwezige ijzer een zwarte verbinding: ijzersulfide (FeS). Wan-

neermenin dezebodemroert, ruiktmenrotte eieren en ditis detypischegeur

van H2S. Onder normale omstandigheden zullen de zwavelhoudende amino-

zuren echter ook afgebroken worden tot aminen en verder tot ammoniak
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(NH3). Het resterende zwavelwaterstofis in een aëroob milieu niet bestendig

en wordt, hetzij chemisch hetzij door bacteriën en schimmels, geoxideerd tot

ongevaarlijk sulfaat (SO4 ). Zolang er dus niet echt sprake is van een over-2

aanbod of zuurstofgebrek, moeten we ons dus niet echt zorgen maken over
deze groep.

3. Tenslotte is er nog de groep van de aromatische aminozuren. Deze worden

gemakkelijk door bacteriën geoxideerd tot aminen en verder tot ammoniak
(NH3). Bij deze oxidatie ontstaan echterbijproducten, namelijkfenolen en kre-

solen. Zij worden wel gemakkelijk verder geoxideerd tot melanine-achtige

kleurstoffen, die het water geel kleuren. De fenolen zijn reeds in kleine hoe-

veelheden zeer giftig voor de vissen.

Daarom is het weer belangrijk dat het water voldoende zuurstofbevat, zodat
zij tot kleurstoffen kunnen oxideren. Deze kleurstoffen kunnen echter niet

verder doorbacteriën afgebrokenworden en zullen zich opstapelen, indienwe

ze niet verwijderen. Er zijn twee methoden om dit te doen, namelijk filteren
over actieve kool ofwater verversen.

Ik hoop u niet overdonderd te hebben met wetenschappelijke begrippen en

hoop dat u weet wat er zoal uit het "holleke" van uwvissen kan uitgescheiden

worden.

Koral enkweek
Sinds tweejaarworden steenkoralengecultiveerdvia een project op Dominica

(WI). Daar produceren ze in zeer ruime getalen hard en zacht koraalvoor rif-

herstel. Een deel van de productie wordt ook verkocht. Het zouden immers

geen Nederlanders zijn moest dat niet kunnen mogen. Maar voor ieder ge-

kweekt koraal plaatsen ze er twee terug op het rif. In Nederland is dit koraal

bij enkele winkels te koop. Distributie van dit koraal loopt via De Jong Marinelife in Spijk en zo komt er ook in Belgie via de kleinhandel dergelijk gekweekt koraal binnen.

Wie meer over dit initiatief wil lezen kan dat op www.coralcompany.nl of
www.savethereef.nl

Recent is mij ook bekend geworden dat in Oost-Europa enkele koraalboerde-

rijen opgestart zijn. Oost-Europa is op het gebied van nakweken zoetwater-

vissen al altijd haantje de voorste geweest. Maar nu ookje steentjes halen via
Polen? Het zal straks kunnen en zo komt er echt schot in de zaak "save the

reef"
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NIEU W
E AANW
I NSTENI N BLIJDORP
Voorbeschouw
ing cl ubreis (6september)

Donald Samyn
Wist u het reeds dat we met de club naar Blijdorp gaan?

De redactie kijkt nu reeds uit naar de uitstap en legt haar oor te luisteren wat
allemaal nieuw ofvernieuwd is.

Alvast een nieuwe aanwinst: gouden pijlgifkikkers.

Diergaarde Blijdorp heeft er een bijzondere aanwinst bij. Uit Zwitserland ont-

ving de Diergaarde achtprachtigegoudenpijlgifkikkertjes, diein de dierentuin
Phyllobates terribilis
en zij behoren tot de allergiftigste soort. Deze

van Zürich zijn geboren. De wetenschappelijke naam is

kikkertjes komen voor in het tropisch regen-

woud ten westen van de Andes in Colombia.

De huid van één enkel kikkertje bevat vol-

doende gif om 20.000 muizen of 100 vol-

wassen mensen te doden. De Zuid-Ame-

rikaanse indianen maken hier al heel lang

gebruik van door hun pijlpunten ermee in te
smeren. Wanneer een dier door zo'n inge-

smeerde pijl wordt getroffen, is het op slag

dood. Als hetvlees gebradenwordt, verliesthetgifzijnwerking, en is hetvlees

weer gewoon eetbaar. Ook voor de medische wetenschap kunnen pijlgifkikkers van nut zijn. Het gifdat ze produceren is een zenuwgif. Erwordt onder-

zoekgedaan naarhumaan gebruikvan hetgifals spierverslapper, voorhartsti-

mulatie en anaesthesie.

Er zijn overigens maar drie soorten pijlgifkikkers waarvan het gif wordt ge-

bruiktvoor dejacht, maar in Midden- en Zuid-Amerika komen meer dan 130

verschillende soorten pijlgifkikkers voor.

Het meest opvallend aan pijlgifkikkers zijn hun kleuren. In Blijdorp zijn nu

twee soorten te zien: de felgele gouden pijlgifkikker en de (diep)blauwe pijlgif-

kikker (
). Het broedgedrag is eveneens opmerkelijk. Het
Dendrobates azureus
mannetje lokt het vrouwtje met een luidruchtig kwaakconcert naar een geschikte plaats om eieren afte zetten. Na de balts legt hetvrouwtje haar eieren
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die vervolgens door het mannetje

worden bevrucht. Hij bevochtigt ze
ook regelmatig tijdens de groei. Als

de larven uit het ei komen, gaat het

mannetje op het legsel zitten en
klimmen de larven op zijn rug. Zo

brengt hij ze naar open water. De

larven ademen met behulp van
kieuwen.

De kikkertjes in Blijdorp zijn nog

niet volwassen en het geslacht is nog
niet bekend. Zodra daar meer duide-

lijkheid overis, worden erfokpaartjes samengesteld. Debedoeling is om eruiteindelijk mee te kweken en door internationale samenwerking de soort te be-

houden. Er bestaat nog geen internationaal fokprogramma (eep) voor

pijlgifkikkers, maar verschillende soorten worden ernstig bedreigd, o.m. door
het verdwijnen van het leefgebied (houtkap).

Met de trein naar Blijdorp in Rotterdam

zorg dat je er de 6

de

september bij bent!

Een clubreis voor de echte aquarianen en terrarianen
...ook de vijverliefhebbers zullen watertanden!

Hetlachhoekje

Hier volgt een bloemlezing van verschrijvingen, gehaald uit brieven, verstuurd
naar de dienst huisvesting van een Vlaamse stad (echtgebeurd!!!)

7 Mijn man ligt met brongieters en mijn borsten piepen ook al.
7 Wij kunnen de was niet drogen, mijn vrouw zit al veertien dagen met

haar ondergoed omhoog en niemand die komt kijken.

7 Ik ben zuinig, want ik ben niet zomaar iemand die gas laat ontsnappen.
7 Ik wil mijn gat dichten, ik heb er last van.
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RONDREIS LANGS DE PARELS
VAN DE STILLE OCEAAN
Versl ag vergadering werkgroep zeeaquari anen 20 december

Hendrik De Muynck
De laatste vergaderingvan 2002 is traditioneeleen duik in warme waters, noem

het een inleiding tot vakantieplanning 2003 ofeen afsluiter van een drukjaar

zeeaquaristiek, zoalsje zelfmaar wil!Hetprogramma werdgesmaakt want de
zaalzal weer eens vol!!

Frans Polynesië

Daan en Anouscka zijn er geweest en hebben er duidelijk van genoten. Wij

mochten even meekijken.

Deze eilandengroep, midden de Stille Oceaan (Great Pacific), is van vulkani-

sche oorsprong. Het zijn over 't algemeen zeer desolate eilanden die in een ge-

biedliggentergrootte Europa. 75%van debevolkingleeft op het eilandTahiti.

De rotsen bestaan uit basalt en zijn zwart gekleurd. De stranden daarentegen

bestaan uit zeer fijn wit zand, ten gevolge van de afbraak van het aanwezige

koraal, ondermeer dank zij de talrijk aanwezige papegaaivissen, die het koraal
systematisch vermalen tot het fijnste zand.

Het eerste eiland dat we te zien kregen, was Moorea.

We kregen erbij een eerste duik eenvrij zeld-

te
Forcipiger longirostris
zien. De kleur is inderdaad goed aangepast

zame bruinkleurige

aan de zwarte basaltsteen. Verder kwamen
tegen (zwemt er in grote
Naso vlamingii
scholen). Wat ons opviel was de fenomenale

we

begroeiing met steenkoraal, de een naast de
andere. Verder komen daar lantaarnsnap-

pers, die leven van het aanwezige zoöplank-

ton, voor. Meestal zijn ze vergezeld van geit-
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vissen. Murenenverscholen zichtussen met kalkkokerwormenbezette
.
Porites
Die beesten zijn meestverzot op octopussen, waarvan ze een arm kunnen am-

puteren door een slingerbeweging met hun ganse lijfterwijl ze beethebben. De
zwarte stiprifhaai komt er veelvuldig voor. Met de bedoeling de geesten van hun voorouders uit de

haai te verdrijven houdt

de lokale

bevolking er angstvallig een heel ritueel op

na vooraleer ze zo'n haai doden. Als pelagische

vis zagen we de prachtige regenboogmakreel.

Regenboogmakreel

Het tweede eiland dat we bezochten was Huahine.

Hetrifkomttot 60 mver. Hetbestaatin feiteuittwee ei-

landjes: Huahine nui en Huahine iti.

De vanilleplant (
is een orchidee) is er
Vanillaplanifolia
het voornaamste exportproduct.
Het is er een idyllische oase van rust, want er is prak-

tischgeentoerisme. De typische paalwoningen, palmbomen, fijnwit zand en kristalhelder azuurblauwzeewater:

wat kan een mens nog méér verlangen? We zagen er
schooltjes
op 30 cm diepte!
Zanclus cornutus

Bora Bora: dit is een “hotel - eiland” en geen nieuw model van Volkswagen

zoals sommigen suggereerden... Men komt er aan met de vleugelboot.

Er is een grote berg (727 m), van vulkanische oorsprong. Men vindt er “Rose

garden”, genoemd naar de koralen in de vorm van een roos. Het staat er
stampvol koraal! We zagen er de statige manta's boven

ons hoofd voorbijtrekken. Die dieren, zoals alle gro-

tere zeedieren, leven van het aanwezige plankton.
De zwangere vrouwtjes dragen hunjong op
de rug. Iedere manta heeft haar eigen teke-

ning op de buik. Ook scholen barracuda's

zwommen voorbij. Bij deze dieren staan de tanden

naar achter gericht, zodat ze bij een beet vreselijke

verwondingen maken. Als je ze met rust laat ze

(

Reuzenmanta

)

volkomen ongevaarlijk. De barracuda kan men vergelijken met de snoek van
het zoetwater.
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Verderwarentrompetvissente zien , de schriftkoffervis, engrotetrekkervissen
waarvan het mannetje een kegelvormig nest bouwt in het zand. Duikers
moeten steeds op hun hoede zijnvoor zo'n nest, wantbij te dicht naderenverdedigen die trekkervissen zich door een hap te geven in het duikerpak.

Na de pauze ging onze trip verder naar de Tuamotu eilanden.

Rangiroavormt erhetgrootste atolterwereld. Het is 77 km lang en de lagune
(kratermeer) is in feite het grootste natuurlijk aquarium ter wereld. Er zijn

twee natuurlijke passen die het kratermeeer in verbinding stellen met de open
zee. Dit is zeer belangrijk voor de leefomstandigheden binnen dit omsloten

meer. Bij vloed stromen massa's zeewater naar de lagune toe met een enorme
snelheid en zo ontstaan veel turbulenties. Daar komen dolfijnen op af. Wan-

neer de dolfijnen afkomen, verdwijnen de haaien. Haaien zijn kraakbeen-

vissen en zijn beducht voor een aanval van dolfijnen!

De napoleonvis (grootste lipvis) komt er voor. De Japanners zouden tot
10.000 dollar per dier bieden! Het is een bedreigde soort.

De zwarte
kan men daar eveneens zien rondzwemmen.
Zebrasoma rostratum
De gele rifwachter (
) komt enkel voor op Polynesië. VerAssessorflavissimus
der: rode soldatenvis, eekhoornvis,
,
,
Acanthurus olivaceus Naso unicornis
,
tussen de
.
Acanthurus mata Naso vlamingii
Halimeda
De doornkroonzeesterpeuzelt alle koralen op. Hun natuurlijkevijandis detri-

tonhoorn, maar doordat de tritons zo massaal verhandeld worden en dus

steeds minder te vinden zijn, vormt de doornkroon een serieuze bedreiging

voor het broze evenwicht op de koraalriffen.

Ook “El Nino” heeft duidelijk zijn invloed gehad binnen de lagune. In 1996

warmde het water er op tot 32 ˚C , met verbleking van het koraal als gevolg.
Nu schijnt het rifzich langzaam te herstellen.

De
(fluitvis) kregen we te zien. Laatstgenoemde is dorsoventraal afFistularia
geplat, in tegenstelling met de trompetvis, die lateraal afgeplat is. Fluitvissen
kunnen bliksemsnel van kleur veranderen om hun prooi ongemerkt te ver-

(fluitvis)
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schalken. Afen toe laten ze zich als drijfhout naar scholen kleine vissen drij-

ven, totdat ze dicht genoeg bij hun prooi zijn.

Een grote keizervis (
) die nadert, geeft de indruk van
Pomacanthus imperator
eenpneumatischeboor, doorde kloppingenteweeggebrachtterhoogtevan de

zwemblaas.

Voorts zagen we de roodtandtrekkervis (
Odonus ni). Dezevis kan metlagere dierenworden sager
mengehouden. Verder zagen we nog prachtige beelden van
Amphiprion chrysopterus
(oranjevinanemoonvis)

Roodtandtrekkervis

Aan wal gekomen zagen we hoe de lokale

bevolking haar dadelpalmen beschermt tegen
een soort heremietkrab, die langs de stam

zijn doel tracht te bereiken: men bevestigt metalen ringen rond de stam, om

het klimmen te verhinderen.
Een kers op de taart?

Als toemaatje kregen we nog een mooie reeks dia's te zien van Didier, die ongeveer dezelfde duiksites had bezocht.

Wij waren verwonderd dat er zoveel duikers onder onze zeeaquarianen zijn!

Misschien een tip voor Krist om volgendjaar alle duikers eens aan het woord

te laten en hun dia's eens te bekijken?

We bedanken Daan en Didier van harte voor de prachtige natuur die we
konden bewonderen en de interessante uitleg. Het leert ons steeds meer res-

pect te hebben voor onze broze ecosystemen. Steeds meer zien we in dat we
de plicht hebben om dit kost wat kost in stand te houden!

Beste Andy: hoe gaat het met je?

Jouw moeder en ik zijn gezond en wel. We missen jou.

A.u.b. sluit je computer af en kom naar beneden om iets eten.
Groetjes, papa
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Ik ga je verlaten Gilbert.

Je mag de bokaal houden, maar ik neem het water en de
gekleurde stenen met me mee.
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Bijeenkomst zoet- en zeewater

HET MAKEN VANEEN
HOUTEN AQUARI UM!
Vrijdag 28februari

Een houten aquarium bij God...! Ik hoorjullie al luidop denken dat

in zo'n bakhetwater erlangs alle kanten moetuitsijpelen enje moet

klaar staan met dweil en trekker. Niets is echter minder waar en ik
zalhetjullie proberen duidelijkte makenbij deze “Doe-vergadering.”

Er zijn verschillende methodes om een houten aquarium te maken

en ik zal de manier waarop ik ze vervaardig zo eenvoudig mogelijk

uitleggen. We wegen de voor- en nadelen af tegenover een glazen

bak. Ondertussen proberen we de twijfelaars ( en die zullen er zeker
zijn!!!) onder ons ervante overtuigen dathetniet alglas iswatblinkt!

Afhankelijk van de tijd die rest krijgen jullie na de pauze eventueel
nog een uiteenzetting door Free en Gerrit over hoe we voor onze

bakken een welbepaalde achterwand kunnen maken.

Onderhet motto “Onbekend is onbemind” zou ik durven zeggen dat
dit een vergadering wordt waarbij we allemaal, zowel zoet- als

zoutliefhebber veel kunnen van opsteken.

Allen op afspraak vrijdag 28 februari in ons clublokaal De Klokke.
Krist Hugelier
Free Devos

Gerrit Plovie
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AGENDA W
ERKGROEPEN
Het maken van een houten aquarium door
Krist Hugelier.

Meer info op p. 31

Het maken van een houten aquarium door
Krist Hugelier.

Meer info op p. 31

Dia-avond
Rond de tafel

De redactie is niet verantwoordelijk voor foutieve vermeldingen
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