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Editoriaal

Gerrit Plovie, contactpersoon zoetwater
Hallo iedereen, het is weer zover. D e vakantie staat voor
de deur en het kriebelt om er eens uit te vliegen.
Volgens de laatste berichten laat de Vlaming zich niet
inpakken door de crisis. Zijn budget is niet echt gekrompen. Weet j e, j e leeft maar eenmaal zegt hij dan.
Men  kan  echter niet  op reis vertrekken  zonder  enige
voorbereiding.  Spoel  je  visjes  niet  zomaar  door  het
toilet voor j e op reis vertrekt. Tegenwoordig is veel mogelijk en is bijna alles is te automatiseren, maar het is toch b eter dat iemand een kijkje
komt nemen. Vraag familie ofeen aquariumvriend ofze afen toe eens op controle komen. 
Het is vlug gebeurd, een defecte thermostaat en de visjes zijn levend gekookt. Ofeen
filter die het laat afweten en voor j e het weet zijn de vissen vergiftigd. Het is en het kan
niet de bedoeling zijn om na een j aar van zorg alles kapot te laten gaan door zoiets
doms. Het zou een zonde zijn van al die planten en dieren, zij leven ook graag.
Zo kun j e met een gerust hart op vakantie gaan.
Waar j e ook bent, breng zeker een bezoekje aan openbare aquaria. D aarvoor moet j e
echt niet zo ver gaan. In Antwerpen heb j e ons eigen mooie Aquatopia welke gemakkelijk te bereiken is met de trein (vlakbij station en de zoo).
Juist over de grens in Boulogne-sur-Mer heb j e het grootste openbare aquaria van WestEuropa. Nausicaä klinkt als muziek in de oren van aquarianen, een echte aanrader.
Voor wie in het zuiden van Frankrijk zijn vakantie doorbrengt is het aquarium van
Monaco een must, zeker doen.
En voor wie een reisvakantie echt niet hoeft kan genieten van zijn eigen aquarium of
vijver.
Veel vakantieplezier voor iedereen.
Gerrit Plovie
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VAN VI S T OT VI S:
H OE VI SSE N C O MMU NI CE RE N
Antoinette Grudzien, Zilverhaai B eringen
Vissen h ebben een taal, ze spreken m et bepaalde tekens, gebaren, kleursignalen, h andelingen enz. A
 ls we ons in h et onderlinge contact van de vissen verdiepen e n d aarbij d e n odige h oeveelheid g eduld o pbrengen, k unnen w e h un taal
enigszins leren verstaan en daardoor een betere kijk krijgen op h un leven.

Kweken

Voor velen is een mooi ingericht aquarium als blikvanger in de huiskamer
ruim voldoende. Toch zou het onze hobby verruimen als we de vissentaal een
beetje zouden beheersen, vooral voor het kweken zou dit van nut kunnen zijn.
Kweken is immers niet het op goed geluk bij elkaar brengen van een geslachtsrijp mannetje en vrouwtje. Er komt doorgaans meer bij kijken. Er zijn heel wat
soorten waarbij  het  prille begin van  een  kweekpoging  de  nodige  moeilijkheden oplevert. Een willekeurige combinatie van een man en een vrouw levert
nog geen bruikbaar kweekstel.
De lichamelijke toestand moet zo goed mogelijk zijn en het levensritme nauwkeurig  gesynchroniseerd.  De  dieren
dienen ook op elkaar ingespeeld te zijn.
Op sociaal niveau moet dus alles kloppen.
Zijn er communicatiestoornissen bij de partners,  dan komt  er van  de kweek niets terecht. Het is  daarom nuttig  dat men zich
als aquariaan ook met de communicatie van
de vissen gaat bezighouden. Men zal dan
eerder in de gaten hebben als er ergens iets
hapert  en  corrigerend  optreden,  bijvoorbeeld  door  andere  individuen  voor  het J e zou h et h e m n u ni et t oegeven,  ma ar i n
kweekstel kiezen waarbij alles wat b eter klikt. zij n j on ge d a gen was hij  n og al  een s pett er.
juli/augustus 2009
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Geluid

De moderne wetenschap heeft ons geleerd wat voor verbazingwekkende systemen er in de dierenwereld bestaan op gebied van communicatie en informatie. Kleur, licht, prikkels, geur, gebaar, actie, elektriciteit, geluid, al die verschijnselen blijken sleutels tot een wereld die de mens van de ene verbazing in
de andere doet vallen.
Zou het hier gaan over de communicatie van de mens, dan waren we met de geluidentaal begonnen. Die staat bij ons immers op de eerste plaats. Zonder die
geluidentaal en de zichtbare vorm, het schrift, zouden onze samenleving en cultuur niet mogelijk zijn. Vanouds worden de vissen echter als stom beschouwd.
Tegenwoordig weten we dat sommige vissen voor ons hoorbare geluiden produceren en dat bij geluidsversterking vermoedelijk zou blijken dat geen enkele
soort volkomen stom is. Toch speelt dit voor de aquariaan een ondergeschikte
rol.  Slechts  in  uitzonderingsgevallen,
bij bijv. de knorgoerami (Trichopsis v ittata ),  kan  men  een  kreetje  van  zijn
pleegkinderen  waarnemen.  Dit  communicatiegeluid valt volkomen in het
niet wat we bij  dieren  op gebied van
kleurencommunicatie kunnen zien.
Zien vissen kleuren?
Op grond van de prachtige kleuren die veel vissen hebben ligt het voor de
hand dat er bij deze waterdieren inderdaad kleurwaarneming b estaat. Vissen
nemen  de  kleuren  wel  niet  precies  zo
waar als wij mensen. Vissen die in modderig water leven, waar het zicht slecht
is, zijn doorgaans grijsbruin en hebben
kleine ogen. De ons bekende grottenvis
(Astyanax jordani )  is  opvallend  bleek
van kleur en heeft met zijn ogen het gezichtsvermogen geheel verloren.
– 4 –
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Diepzeevissen leven eveneens in het donker,
maar  door  de  ontwikkeling  van  lichtgevende organen die vaak tot ingewikkelde p atronen gerangschikt blijken te zijn, hebben
ze de mogelijkheid van kleurenwaarneming
niet  ongebruikt  gelaten.  Ze  hebben  dan
ook goed ontwikkelde ogen.
Om de kleurentaal van vissen te b egrijpen
kan men zich best realiseren wat die vorm
van communicatie bij ons mensen inhoudt.
Bijvoorbeeld, een wit bord met een rode Mel an ocet us j oh ns onii  ( z wart e dui vel )
rand zegt niets, maar men heeft daar een
bepaalde b etekenis aan gegeven die algemeen b ekend is. Een dergelijk kleursignaal  blijkt  dus  een  zeer  efficiënte  methode  van  informeren  te  zijn.  Zo
hebben de kleuren bij vissen ook een functie te vervullen bijvoorbeeld om een
partner te lokken ofom een rivaal op afstand te houden.
Kleurentaal
Van de kleurentaal is men heel wat te weten gekomen bij de cichliden. D eze
vissen hebben een broedzorg en voor deze broedverzorging is een nauwe samenwerking tussen beide p artners vereist. Ze moeten elkaar leren kennen en
weten wat ze aan elkaar hebben. Zo kwam met de paarvorming en de broedzorg  de  communicatie  tot  stand.  De  kleursignalen, gecombineerd  met bepaalde gedragspatronen spelen hier een b elangrijke rol. Hoe goed de samenwerking op die manier geworden is, blijkt uit het feit dat na maandenlange
scheiding bij voorkeur weer de p artner wordt gekozen waarmee reeds eerder
met succes werd gepaard. D e vissen zijn, bijvoorbeeld, in staat een plaats afte
spreken waar de eieren moeten worden afgezet en over de verdeling van verdere werkzaamheden kan eveneens worden overlegd. Verder moeten rivalen
aan het verstand worden gebracht dat ze geen toegang hebben tot het broedgebied en dat grensoverschrijding onmiddellijk zal worden gestraft. Dit alles
blijkt  met  kleurentaal  mogelijk  te  zijn.  De  woorden  daarvan  komen  door
kleurvlekken tot stand en die worden weer mogelijk gemaakt door de in kleurcellen aanwezige kleurstof. Zijn de kleurstofkorrels tot alle vertakkingen van
het cellichaam verspreid, dan vormen de cellen met elkaar een duidelijk zichtjuli/augustus 2009
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bare kleurvlek. Stromen ze echter naar het centrum van de cel en verenigen ze
zich daar tot een kleine, puntvormige b ol, dan zijn de kleurvertakkingen volkomen onzichtbaar en is de kleurvlek verbleekt, eventueel zelfs totaal onzichtbaar geworden.
Bij de ons b ekende maanvis (Pterophyllum scalare ) is  deze kleurwisseling zeer goed te zien.
De  kleurverandering  kan  langzaam  tot  stand
komen onder invloed van hormonen, zoals we
zien bij het pronk- ofprachtkleed in de voortplantingstijd. Een snelle verandering vindt door
het zenuwstelsel plaats en deze speelt zowel bij
de stemming als ook bij de communicatie een
rol. Deze kleurverandering staan nauwkeuriger
aflezen  toe  dan  bewegingsgedrag.  Het  is
daarom  niet  eenvoudig  om  op  die  manier
partner ofvijand te bedriegen.
Een kleursignaal, soms gepaard met het spreiden van vinnen en kieuwdeksels
evenals het bewegen van de kop, heeft een speciale betekenis voor soortgenoten.
Bij de Afrikaanse vijfvlekcichlide (Hemichromis f asciatus ) komen zoveel verschillende kleurpatronen voor  dat men  dacht met verschillende  soorten te
maken te hebben. D eze fout is in het verleden zelfs door wetenschappers gemaakt.  De  verschillen  in  de
kleurpatronen  zijn  zeer  frappant. Een vlek die het ene ogenblik donker is, kan een moment
later licht zijn, terwijl een duidelijke  lengtestreep  of dwarsband
volkomen kan verdwijnen.
Een mooi voorbeeld van verandering van de streep- en vlektekening zien bij
de Afrikaanse Burton muilbroeder (Astatotilapia burtoni syn. Haplochromis
burtoni ). Tijdens een gevecht en in de fase van eiafzetting zijn in b eide situaties
de kieuwdeksels uitgezet zodat de zich hierop bevindende kleurvlek bij het
– 6 –
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M aandag  en  donderdag
I n ju n i , j u l i  en  aug ustus:  opzondag . 

vooraanzicht van de kop te zien is. Tijdens het kuitschieten blijkt deze vlek
lichtgekleurd te zijn en bij het gevecht donker. In het laatste geval is ook de
donkere  streeptekening van  de  kop  intenser, wat  een  dreigend  effect geeft
doordat  de indruk van  een vervaarlijk masker  ontstaat.  Ook bij  andere  cichliden geeft de spreiding van de kieuwdeksels een totaal ander uiterlijk aan
voornamelijk de vooraanzijde van de kop.
Ook gekleurde vinnen kunnen bij cichliden eveneens bij de kleurentaal zijn ingeschakeld. Voorbeeld  het  leiden  van  de jongen  bij  de  kersenbuikcichlide
(Pelvicachromis p ulcher ). In de voortplantingstijd zijn de buikvinnen fel rood
gekleurd met een blauw randje. Is alles veilig dan houdt de moeder de buikvinnen uitgestrekt en zwemmen de j ongen om de signaalvlag heen. Dreigt er
echter gevaar, dan worden de buikvinnen ingetrokken, waardoor de signaalvlag verdwijnt, waarop  de jongen  onmiddellijk  naar  de  bodem  in  dekking
gaan. D oor hun schutkleuren en omdat ze zich niet verroeren, vallen ze niet
op. Deze reactie blijkt de eerste levensdagen  het  sterkst  te  zijn.  Het
einde  van  het  alarm  wordt  weer
door een signaal aangekondigd: één
van  de  ouders zwemt  dan met  een
rode  buik  en  buikvinnen  over  hen
heen.  Rood  is  dus  hier  geen  stoplicht,  maar  komt  overeen wat voor
ons groen kan betekenen.
Ker s en bui kvr ou wtj e

Dit leiden met de rode signaalvlag speelt ook 's avonds een rol bij het naar
bed brengen van de j ongen. Dit gebeurt in een rotshol, in het aquarium een
halve bloempot ofschelp van een kokosnoot. Eerst inspecteert de moeder het
hol, is de kust veilig dan is het de bedoeling dat de j ongen haar volgen. Die
zijn echter bij dreigend gevaar op de b odem in dekking gegaan omdat de rode
seinvlag in het hol was verdwenen. Verschillende malen kan dit stukje onderwatertoneel van inspectie en j ongen halen worden opgevoerd.
Bij verwante soorten wordt iets dergelijk gezien zij het soms met kleine variaties. Zo houdt het vrouwtje van de Reitzigs dwergcichlide (Apistogramma bo
rellii syn.Apistogramma
r eitzigi ) de b orstvinnen stil. D e j ongen gaan bij dit sigjuli/augustus 2009
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naal  onmiddellijk  naar  de  bodem,
waar ze door hun schutkleur niet opvallen. Als de j ongen wat groter zijn,
zal het vrouwtje bij gevaar b oven hen
staan en op karakteristieke wijze met
de  kop  trekken.  Ook  dan  gaan  de
jongen  naar  de  bodem  in  dekking.
Het  einde van het  alarm wordt bekend gemaakt doordat het vrouwtje
Api st ogr a mma bor ellii
opnieuw  boven  de  jongen  plaats
neemt, waarbij ze de b orstvinnen en de kop b eweegt en een b epaald kleurpatroon laat zien. Ze zwemt dan zigzaggend weg waarop de j ongen haar volgen.
Dit zigzaggend zwemmen is een signaal om te volgen wat aangeboren is bij de
jongen. Ook de kleur van de ouderdieren speelt hier een zeer belangrijke rol.
Bij eenvoudige proeven met schijven van verschillende kleur en grootte die
zigzaggend bewegen, zullen de j ongen de schijfmet de kleur en grootte van
het ouderdier volgen. Tegen de tijd dat de j ongen de ouders verlaten verdwijnt
de voorkeur voor de grondkleur van de ouders. Voor de individuele herkenning speelt het kleurpatroon ook een zekere rol.
Bij de balts wordt veelvuldig met die kleursignalen gewerkt. D e dieren hebben
meer  interesse  in  een  partner  met  snelle  bewegingsmogelijkheden van  dezelfde kleur dan in een die minder levendig is. Dit is zeer b elangrijk, want een
beweeglijke partner zal door zijn snelle reacties beter in staat zijn de eieren en
jongen te beschermen.
Bij het imponeren kan men bij de verschillende soorten overeenkomstige gedragshandelingen bemerken. Zo gebruikt de hoogvinkarper (Poecilia velifera )
zijn grote rugvin als signaalvlag om rivaal ofpartner zijn wensen kenbaar te
maken en kunnen twee mannen met wijd uitgespreide vinnen dreigend naast
elkaar staan.
Als regel ziet men dat het dier met de grootste rugvin het meest actiefis en de
groepsgenoten  domineert.  Ook bij  de balts  zet  de  man  al  zijn vinnen uit,
waarmee heftig wordt gesidderd en laat hij bovendien nog kleurvlekjes zien
die slechts bij deze gelegenheid worden getoond.
– 8 –
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Ook van de taal van de labyrintvissen is heel
wat ontcijferd. Bijvoorbeeld bij de Colisa labiosa . Is de man in de voortplantingstijd licht gekleurd met  op  de romp fel gekleurde,  dunne
dwarsbanden dan wil hij daarmee zeggen dat
hij ter plaatse zijn nest heeft en voor niemand
te spreken is. Wanneer hij echter zeer donker
gekleurd is, betekent dit dat hij dringend een vrouw zoekt om na wederzijdse
kennismaking tot een gelukkig huwelijk te komen maar dat een andere man in
het territorium met nest niet wordt geduld.
Een licht gekleurd vrouwtje van de diamantgoerami (Trichogaster leerii ) in de
voortplantingstijd deelt haar p artner mee dat ze bereid is tot afzetten van de
eieren, terwijl een donkere man met een rode buikpartij en een donkere lengtestreep zijn vrouw uitnodigt hem naar het
nest te volgen om de eieren afte zetten. Bij
bepaalde karperzalmen treft men zelfs verschillende  dag-  en  nachttekeningen  aan.
Het is interessant voor  de  aquariaan  om
eens  op  die  verschillen  te  letten.  Misschien  worden  door  deze  soorten  bepaalde ‘ kleurendialecten' gesproken die alleen door de eigen soort wordt b egrepen om zo kruisingen te vermijden.
In de natuur leven de platy's (Poecilia m
 aculatus ) en de zwaarddragers (Xipho)

d
icht

b
ij

e
lkaar,

m
aar

ze zullen zo g oed als nooit kruisen. Kleurphorus v ariatus
patroon, vorm en gedragsverschillen vormen de voortplantingsbarrière. Ook de
grootte van de partner speelt een rol. Een zwaarddragerman is in het aquarium
niet met een platyvrouw te kruisen terwijl het omgekeerde wel degelijk mogelijk
is en uitstekend kan  slagen. Wil het tot een copulatie komen, dan moet het
vrouwtje enige tijd blijven stilstaan en daartoe is ze bij een man van een andere
soort niet bereid. Ondermeer het kleurpatroon zal haar daartoe weerhouden.
Hoe belangrijk kleursignalen zijn zien we heel goed bij bepaalde muilbroedende cichliden waarbij het vrouwtje de afgezette eieren zo snel in de mondholte opneemt dat het mannetje geen kans ziet ze op de normale manier in de
juli/augustus 2009
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gegraven broedkuil te bevruchten. Om de bevruchting toch nog mogelijk te
maken heeft het mannetje op de aarsvin een aantal ronde vlekken, de eivlekken, ontwikkeld die er precies als eieren uitzien. Het mannetje toont die eivlekken op een speciale manier en het vrouwtje wil ze ook nog oppikken. Op
dat moment loost hij  zijn homvocht,  dat met het  ademhalingswater in  de
mondholte van het vrouwtje terechtkomt waar de eieren dan alsnog worden
bevrucht. Hier blijkt een kleursignaal levensreddend voor de soort te zijn geweest. Grootspraak komt hier ook voor. Sommige soorten gaan in hun ijver
om namaakeieren te maken op hun aarsvin zo ver dat de vlekken veel groter
zijn dan de echte. Merkwaardig genoeg heeft het vrouwtje een grotere b elangstelling voor die grote imitatie-eieren dan de echte. Dit is niet erg want zo kan
de man de echte eieren b evruchten die in het broedhol liggen. De oorspronkelijke  werkwijze  is  hier  als  het  ware
weer door een achterdeurtje binnengeslopen.
Een kleursignaal is niet alleen om te
lokken  of af te  schrikken,  maar  in
geval van en muilbroedende cichlide
(Tropheus  moorii )  uit  het
Tanganjikameer  dat  in  kleine
groepjes leeft, een kalmeringsgebaar.
Er bestaat ook een verband tussen felle kleuren en agressiviteit. D e vuurstaart
(Epalzeorhynchos  bicolor )  is  hiervan  een  goed  voorbeeld.  Deze  prachtige
soort die bij de aquarianen zeer geliefd is, heeft een rode staartvin die fel contrasteert met de rest van het donkere lichaam. De strijdlust blijkt bijzonder
hoog te zijn bij deze vissen. D e
staartvin  dient  als  signaalvlag
om  het  grote  territorium  dat
het  dier  verlangt,  krachtig  te
verdedigen  tegen  indringers.
De  agressiviteit gaat  soms  zo
ver  dat  hij  zelfs  niet-soortgenoten aanvalt.

– 10 –
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Gedragstaal

Hier gaan gedrag (gebaar en actie) gepaard met kleurentaal die in het sociaal
leven van de vissen een belangrijke rol spelen. Dit komt prachtig tot uiting in
de voortplantingstijd in het bijzonder bij territoriumgevechten, de b alts, de p aring en de eiafzetting.
Een voorbeeld van prachtig gedragstaal zien we bij de rangordestrijd van de
reuzendanio  (Devario  aequipinnatus  syn.  Danio  aequipinatus ).
Deze soort komt onder natuurlijke
omstandigheden  in  kleine  familiegroepen van ongeveer tien individuen voor. Elke groep blijkt een
vastgesteld gebied te bewonen, dat
fanatiek  tegen  indringers  van  dezelfde soort wordt verdedigd.
De rangorde binnen  zo  een  familiegroep  komt tot  stand  door middel van
zwemwedstrijden die door even oude vissen gehouden word. Er worden soms
ook wel gevechten gehouden, waarin de andere met de staartvin probeert te
slaan. Een krachtige golftegen de gevoelige zintuigorganen van het zijlijnsysteem moet een pijnlijke gewaarwording zijn.
In rust ligt de hoogste in rang horizontaal in het water, terwijl de ondergeschikten verplicht zijn een schuine houding aan te nemen met de kop omhoog
en de staart naar b eneden. Hoe lager in rang, des te steiler de vis in het water
moet liggen. Dit schuin liggen wordt niet altijd uit eigen beweging door de
vissen gedaan. D e hoogste in rang patrouilleert regelmatig door het familiegebied om na te gaan ofiedereen zich aan de voorschriften houdt met andere
woorden: wel steil genoeg in het water hangt. Nadert de controleur, dan gaat
een individu vaak wat steiler liggen dan eigenlijk bij zijn rang past. Is hij voorbij, dan wordt onmiddellijk weer de gebruikelijke hellingshoek aangenomen.
Voor zover mogelijk blijkt ieder dier een territorium te hebben, maar elk mag
ook nog het gebied van een lager geklasseerde groepsgenoot doorkruisen. Alleen de leider bezit een absoluut eigen gebied. Voelt een bepaald dier zich sterk
genoeg om deze te verdrijven, dan zal hij dit zonder twijfel doen. Hij moet wel
van onder afaan beginnen en trachten zich door de hele rij heen te vechten.
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In het aquarium kan het wel eens gebeuren  dat  een mannetje  al  zijn rivalen ombrengt omdat de vluchtmogelijkheden gering  zijn  door  de beperkte  ruimte.  Bij  cichliden  die  te
klein gehouden worden ziet men dat
nogal eens maar er blijkt een  soort
B ekvecht en de Ast at otil api a burt oni
natuurlijke  aanpassing.  Ieder  dier
brengt zo veel strijdlust op als vereist is om zich in het milieu te kunnen handhaven.  Dreigen  is  hier  meestal  voldoende,  maar  bij  gelijkwaardige  rivalen
komt het tot een gevecht als dit dreigen geen effect meer heeft. Ze beginnen
met zijdelingse staartslagen te werken, waardoor drukgolven op de kop van de
tegenstander worden gericht. Vervolgens  het  cirkelen, waarbij  de vissen  in
steeds kleinere cirkels om elkaar heen zwemmen. D aarop volgt het bekvechten, waarbij vooruit en achterwaarts schuivend de wijd open bekken tegen elkaar worden gebracht om zo de krachten te testen.
Deze spiegelgevechten, waarbij verwondingen als regel uitblijven, worden volgens vaste regels gestreden. Op onbloedige wijze komt zo de sterkste uit de
bus en weet ieder waaraan hij zich voortaan dient te houden. D e zwakste doet
nu het tegenovergestelde van dreigen en imponeren; hij maakt zich klein en
laat zijn kleur verbleken. De  overwinnaar  achtervolgt  de vluchtende tegenstander tot  aan  de territoriumgrens  en volhardt in  zijn  dreigende houding
totdat de andere de plaat heeft gepoetst.
Bij de muilbroedende cichlide uit het Tanganjikameer, de  Tropheus moorii ,
waar we het al over hadden, heeft zich een interessant gedragspatroon ontwikkeld. Deze vissen die ook buiten de voortplantingstijd agressiefzijn ontwikkelde zich een kalmeringsgebaar. Het zich onderwerpende dier b egint schokkend te zwemmen en stelt zich zo op dat de rivaal de gele dwarsband op de
romp duidelijk kan zien. Die band kan binnen een seconde op volle kleursterkte komen om zo de tegenstander te weerhouden om aan te vallen.
Overigens kan bij verwante soorten een rode band hetzelfde effect hebben.
Om het kalmeringsgebaar te doen ontstaan, hebben deze muilbroedende cichliden het verschillend kleurpatroon opgegeven en zijn man en vrouw niet
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meer van elkaar te onderscheiden. Belangrijk is ook dat de signaaltaal zover
gaat dat de leden van de groep elkaar individueel leren kennen. Ze weten hun
soortgenoten maar al te goed van indringers te onderscheiden. Men spreekt
hier van een ‘gesloten groep'.
Om in zo een groep een vreemd dier te integreren blijkt bijzonder moeilijk te
zijn. D e nieuweling spreekt een andere signaaltaal en wordt als gevolg daarvan
door de groepsleden unaniem geweerd. Een enkele keer kan het bij toepassing
van allerlei trucjes misschien nog wel eens lukken, maar de kans is groot dat
de immigrant zonder vorm van proces wordt gedood.
Het presenteren van de kleurband blijkt ook een karakteristieke b altsbeweging
te zijn die door het mannetje wordt uitgevoerd. Het vrouwtje kan dit kalmeringsgebaar eveneens geven want ze is even agressiefals het mannetje. Hierdoor is het mogelijk dat de vrouwtjes en mannetjes in een groep samenleven.
Daardoor wordt tevens het seksuele dimorfisme verhinderd en konden geen
verschillen in het prachtkleed ontstaan. Een seksueel gedragspatroon wordt
dus gebruikt om agressieve tendensen binnen de groep te neutraliseren. We besluiten met enige opmerkingen over de balts van de gup (Poecilia reticulata ).
Bij de gup is duidelijk te zien dat gedragspatronen heel geschikt met kleursignalen kunnen worden gecombineerd zodat men bij deze soort van een ‘ballettaal'  kan  spreken.  Nog  in  de  school  zwemmend  geeft  het  mannetje  het
startsein voor de paring door het vrouwtje van achteren te b enaderen en zich
dan plotseling van beneden afop haar te storten. Hij maakt bijtende bewegingen naar haar geslachtsopening, maar tracht in deze fase nog niet te copuleren. Als na allerlei bewegingen en de maximale spreiding van de kleurige
staart het vrouwtje zijn aanbod om te paren aanneemt dan zwemt de man zijn
partner snel achterna en komt het tot copulatie. Het vrouwtje wordt daarbij
op een speelse manier van achteronderzijde aangezwommen. In elke fase kan
de vrouw de gedragsketen onderbreken, waarna de man eventueel van voren
afaan b egint.
Vaak ziet men dat een b epaald patroon met een b epaalde stand in het water
ofeen bepaald gedragspatroon correspondeert. D e donkere kleurtekening van
de man verandert van fase tot fase, reden te meer om hierin een signaalcommunicatie te zien. D e donkere partijen verschijnen steeds op die plaatsen van
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het lichaam die de man naar het vrouwtje toekeert, onverschillig ofdit nu de
staart  of één van  de flanken is.  De  copulatie zelf (met  zaadoverbrenging)
duurt minstens een seconde. Kortere handelingen zijn slechts pogingen die
niet tot b evruchting leiden. Het succes van de copulatie moet bij het vrouwtje
worden gezocht.  Houdt zij  zich  afzijdig,  dan kan  de man niet  anders  dan
machteloos zijn. Gewelddadige copulatie bestaat hier niet. Is de bereidheid
aanwezig dan zijn geringe prikkels voldoende. Grote, geslachtsrijpe vrouwtjes
hebben meer kans om bij de mannetjes de balts op te wekken. De signalen
van het baltsgedrag dragen ertoe bij om kruisingen zo veel mogelijk te vermijden. In dit opzicht is hun functie gelijk aan die van geluiden en kleur. D e p artners dienen elkaar te herkennen en met al die verschillende signalen die elkaar versterken en ondersteunen zijn ze daartoe uitstekend in staat.
Finding Nemo ...
Heel mooi komt dit uit in gebieden waar de arealen van twee vissoorten elkaar
gedeeltelijk overlappen. D aar verschillen hun gedragssignalen duidelijk van elkaar dan gebieden waarin slechts één van b eide soorten voorkomt. Dit geldt
ook voor de kleurpatronen en geluiden. Zijn de soorten ruimtelijk van
elkaar gescheiden dan hoeft er niet
zo  sterk  op  al  die  signalen gelet te
worden want de keuze van een anderssoortige partner is immers niet
mogelijk.
Brengt men zulke soorten
Amphi pri on ocell ari s
in het aquarium bijeen, dan kunnen
zich soms de vreemdste kruisingen voordoen. Ze nemen vaak een vrouwtje
van een soort die hen, in het wild, helemaal niet b ekend is. Kruisingen kunnen
ook optreden als het mannetje geen eigensoortig vrouwtje kan vinden. Zo zal
een zwaarddragersvrouw bij afwezigheid van mannelijke soortgenoot ook wel
een platyman proberen, maar dan als tweede keus. Hiervan is het resultaat
een op een platy gelijkende vis die een zwaarddragerzwaard heeft.
Met kruisingen is het als regel in het aquarium wat anders gesteld dan in de
vrije natuur. Ruimtelijke scheiding en signaaltaal functioneren in de natuur
uitstekend en daardoor wordt de partnerkeuze in goede banen geleid. Toch
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wordt in de natuur soms de voortplantingsbarrière doorbroken en ontstaan er
kruisingen. In het algemeen gaan die reeds als ei oflarve ten gronde. Groeien
ze toch op dan blijken ze vaak steriel te zijn en worden ze doorgaans door de
zuivere leden van de soort gemeden. Dit neemt echter niet weg, dat we in b epaalde gevallen van succesvolle kruisingen kunnen spreken. Zo is de Amazone-molly (Poecilia formosa
) ontstaan.

Dit is een kruising van de P. latipinna  en  de P. sphenops .  Zeer
opvallend  aan  deze  soort  is  dat
mannelijke dieren volkomen ontbreken.  De  vrouwtjes  worden
door  anderssoortige mannen bevrucht  en  brengen  dan  telkens
dochters ter wereld, die steeds het
uiterlijk  van  de  moeders  hebben.  Die  worden  dan  zelf door  anderssoortige
mannen bevrucht en krijgen dan weer op de moeders lijkende dochters. Door het
onvoldoende functioneren van de signaaltaal kan hier dus zelfs een nieuwe soort
tot ontwikkeling komen. Het resultaat hiervan is min ofmeer voorspelbaar.
Maar er b estaat nog zo iets als parthenogenetische ofmaagdelijke ontwikkeling waarbij slechts vrouwelijke j ongen, die allen identiek aan de moeder zijn,
geboren worden. Dit zien we bij de Poecilia f ormosa . De eieren krijgen hier
van het sperma van de vreemde soort alleen maar de ontwikkelingsprikkel.
De man dient slechts als gangmaker van de ontwikkeling van de j ongen en
kan niet als een echte vader worden b eschouwd. D e j ongen gelijken als twee
druppels water op de moeder en zijn allemaal van het vrouwelijke geslacht.
Een behoorlijke communicatie, onverschillig ofdie nu met juiste ofin sommige gevallen  onjuiste informatie werkt, heeft  zin  en  de  dieren  kunnen  er
daadwerkelijk hun voordeel mee doen. Dit wordt sinds j aar en dag zo door de
natuur gebruikt.
Br on: 
St ol k,  A.  1 978.  Van Vi s t ot Vi s; c o mmuni c ati e i n de vi ss en wer el d.  Amst er da m/Br uss el ,  El s evi er,  1 92 pp.
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HET KLEI NE ZEE AQUARI U M
Marc Willems, D e Siervis Leuven
Sinds e en d rietaljaren

h eb i k e en z eeaquarium m
 et d e a fmetingen 6 0 x 3 5 x 4 0.
Aangezien d it t ot n og t oe s uccesrijk i s v erlopen, w erd h et t ijd o m m
 ijn e rvaringen
ermee eens op p apier te z etten.

Een zeeaquarium fascineerde me al enkele tijd, maar bij de handel kwam men
aan met afmetingen van 100 x 5 0 x 5 0, ofnog groter. Verder al die apparatuur:
eiwitafschuimer, nitraatfilter,  sproeifilters. Is  dit wel  allemaal nodig? Ik besloot om het uit te proberen met een klein aquarium en zoals uit de volgende
tekst zal blijken, met succes.
Het aquarium
Het aquarium is dus niet groter dan zestig centimeter. Dit b etekent automatisch dat men zeer sterke b eperkingen heeft met het houden van dieren. Een
keizersvis ofkoraalduivel b ehoort
uiteraard  niet  tot  de  mogelijkheden.  Men  dient  dus  kleinere vissoorten uit te kiezen zoals lipvisjes,  driebandanemoonvisjes,  juffertjes,  ... Evenmin kan men  een
anemoon  met  een  diameter  van
tien centimeter ofgroter houden.
Das cyll us r eti cul at us ( n etj uff er)
Deze  dieren  scheiden  voortdurend  kleine hoeveelheden giftige netelcellen  af.  In  een  klein volume water
zoals ons aquarium, betekent dit dat ze zowel zichzelfals de andere dieren
vergiftigen. Opletten is dus de boodschap.
Het opstarten is uiterst b elangrijk: hiermee wordt de b asis voor succes ofmislukking gelegd! Indien j e het geduld kunt opbrengen, laat dan j ouw nieuwe
zeeaquarium eerst een weekje draaien met alleen maar water. Vers zeewater is
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zeer agressiefen tast alle organismen aan die ermee in contact komen. Dus
ook entingsbacteriën. Op de verpakking van de zouten staat weliswaar dat na
enkele  uren  doorluchten  het  zeewater  klaar  is  voor  gebruik,  maar  dit  is
ronduit onverantwoord. Vers aangemaakt zeewater is te agressiefvoor onze
dieren. Punt uit!
Nadat het aquarium een week heeft gewerkt met alleen maar het zeewater,
brengen we  een  klein  stukje  levend  steen  in  het  aquarium  als  enting.  Dat
hierop geen lagere dieren mogen zitten spreekt voor zich. Zo gauw het nitrificatieproces begint zouden deze dieren sterven. Tegelijkertijd wordt de verlichting aangezet om de groenalgen een zo goed mogelijke start te geven. Na circa
een week zullen de eerste kiezelwieren (bruine alg) opduiken. Dit betekent
meteen  de  moeilijkste  periode  voor
de  aanwezige  groenalgen.  Hoeveel
licht er ook boven het aquarium geplaatst is, er zullen altijd eerst kiezelwieren  opduiken. Pas na  enkele weken, als het nitriet verdwenen is en de
bacteriën zich in  de juiste  aantallen
nestelen  zodat  het  biologisch  evenwicht  zich  stabiliseert,  komen  er levensvatbaardere  omstandigheden voor  groenalgen.  Betekent  dit  dat we  nu
onze vissen en/ofongewervelden kunnen plaatsen? Neen. Allereerst dient de
bak volledig te zijn opgebouwd met levend steen. Dit is nodig omdat we met
levend steen niet alleen maar bacteriën, maar ook verscheidene soorten algen,
wormpjes en andere organismen introduceren, die mee helpen zo optimaal
mogelijke omstandigheden te creëren.
Misschien denk j e nu: ‘Ik koop zoveel kilo steen als nodig is en het zal wel
draaien'. Helaas is dit niet juist. Koop nooit teveel levend steen in éénmaal.
Het inbrengen hiervan betekent altijd een belasting van het water aangezien
niet alle dieren in en op de steen, het nieuwe milieu overleven. En aangezien
we hier werken met een klein aquarium, moeten we dubbel voorzichtig zijn.
Concreet b etekent dit dat slechts één tot maximum twee kilogram steen per
week, ofbeter, om de veertien dagen mag ingebracht worden. Dat dit een
werk is van weken tot enkele maanden is duidelijk, maar geduld is bij zeewater
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een eerste vereiste. Van zodra de meeste steen is ingebracht en met wat geluk,
zullen de groenalgen de kiezelwieren naar de achtergrond verdrijven, zodat zij
de dominante plantensoort in het aquarium worden.
Pas vanafhet ogenblik dat het duidelijk is dat alles goed draait, mag j e beginnen met het inbrengen van vissen en/ofongewervelden. Koop, net zoals bij
het levend steen, niet teveel aan in één keer. Een koppeltje vissen, een poetsgarnaal en misschien ook nog een kolonie olifantsoortjes is b eslist teveel van
het goede! Deze combinatie is weliswaar perfect mogelijk, maar opnieuw is
het zaak dit te spreiden over enkele weken. Van zodra de dieren gewend zijn,
zijn zij net zo goed houdbaar als in een 250 liter aquarium.
Techniek
De duurste pomp, het meest gesofistikeerde filter, ofzelfs computergestuurde
verlichting is geen garantie voor succes! Wat men ook moge beweren, het zijn
en blijven hulpmiddelen, om een bepaalde toestand te creëren in het aquarium. Geen enkele techniek is echter in staat om bepaalde biologische wetten
effectieftegen te gaan, hoogstens te vertragen. Zo is bijvoorbeeld geen enkele
filter ofeiwitafschuimer in staat om het verouderingsproces van het aquariumwater te stoppen. Een geregelde waterverversing is nog altijd noodzakelijk.
Hou het daarom eenvoudig: het oog en de (helpende) hand die op het juiste
ogenblik ingrijpen zijn veel b eslissender voor de instandhouding van een rifmilieu dan het meest geperfectioneerde aquarium.
Filtratie

Aangezien vanwege de b eperkte grootte van het aquarium een klassiek biofilter, gebruikelijk bij zeewateraquaria, niet mogelijk is vanwege de afmetingen,
dienen we onze toevlucht te nemen tot een potfilter ofrugzakfilter. Hierbij
dien ik onmiddellijk op te merken dat de doorstroomsnelheid van cruciaal b elang is: de ideale doorstroomsnelheid ligt, bij een dergelijk klein aquarium,
rond zo'n drie- à vierhonderd liter per uur netto. D eze hoge doorstroomsnelheid is nodig omdat door de beperkte hoeveelheid water de belasting van het
water  met  organische  stoffen veel  vlugger  een  kritisch  punt  kan  bereiken.
Hierdoor zijn we gedwongen om het water veel vaker per etmaal door het
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filter te leiden, dan bij grotere zeeaquaria. Een bijkomend voordeel is ook dat
het filter tevens als circulatiepomp voor de lagere dieren gebruikt kan worden,
maar hier komen we nog op terug.
De grootte van de filterpot kan tussen één en drie liter liggen. Groter mag altijd, maar is niet noodzakelijk. Kleiner daarentegen is niet aan te b evelen: een
te kleine filter kan te vlug dichtslibben en/ofheeft te weinig pompvermogen.
De filtervulling kan bestaan uit filterwatten om de zichtbare vuildeeltjes op te
vangen en uit koraalzand welke enerzijds dient als bacteriesubstraat en anderzijds als natuurlijke pH-buffer. Andere filtervullingen zijn natuurlijk ook perfect mogelijk, zoals Rowalith, ofactieve kool, maar volgens mij zal de combinatie filterwatten - koraalzand ruimschoots voldoen. Verder heeft het geen enkele zin om de filters vol te proppen en stevig ‘aan te stampen'. Een luchtig
geplaatste vulling werkt veel efficiënter en zal minder vlug dichtslibben.
Verwarming

De optimale temperatuur ligt rond de 24 à 25  ˚ C voor de dieren. Iets hoger
kan niet veel kwaad, maar lagere temperaturen zijn niet aan te raden. Tevens
moet men oppassen voor hete zomers: indien de temperatuur langdurig boven
de 31  ˚ C komt, b etekent dit het einde voor de lagere dieren! Vissen zijn iets
minder gevoelig, maar lagere dieren zijn moeilijker op dit punt.
De verwarming zelfkan uit een staafverwarmer b estaan, indien j e er goed rekening mee houdt dat bij de latere plaatsing van levend steen geen glasbreuk
optreedt. De afsluitkap mag niet b estaan uit zachte rubber. Dit soort rubber
wordt veel te vlug aangetast door het zeewater. Enkel verwarmers met een
harde kunststofsluiting zijn voor zeewater geschikt.
Licht

Het licht is van primair belang voor het zeeaquarium. Indien de verlichting te
zwak is, doordat men te weinig lampen gebruikt, ofde lichtkleur door verkeerde
lampen niet aangepast is, kan men het wel vergeten! In geen enkel geval kan
men te veel licht boven een zeeaquarium plaatsen, eerder is het altijd te weinig.
Tijdens de opstartperiode van mijn zeebakje werkte ik met drie lampen, zijnde
twee Philips nr. 84 en één Aquatinca. Naarmate ik telkens opnieuw een lamp
bijplaatste, gingen de groenalgen en lagere dieren het steeds b eter doen, totdat
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er uiteindelijk vijflampen in  de lichtkap hingen  (viermaal nr.  84,  eenmaal
Aquatinca). Op een gegeven moment kon het aquarium werkelijk een vergelijking met een  ‘Hollands' plantenaquarium doorstaan. Dit maar om te illustreren dat een zeeaquarium niet altijd "een hoop stenen" hoeft te zijn, zoals
velen denken. Terug naar de verlichting. Zoals hierboven al b eschreven, zou
men zoveel lampen moeten plaatsen als maar mogelijk is. Helaas kan ofwil
men dit niet altijd, maar ideaal dient er per tien centimeter bakdiepte één tllamp  aanwezig te zijn. Vissen kunnen natuurlijk volstaan met veel minder,
maar wie lagere dieren en/ofalgen wenst te houden, zal merken dat één lamp
per tien centimeter b akdiepte geen overbodige luxe is.
De keuze van de lampen is net zo b elangrijk als het aantal. Lampen die hoofdzakelijk veel rood licht afgeven zoals Gro-lux ofde nrs. 8 3 en 183 (Philips/Sylvania) zijn ongeschikt. Hoe blauwer ( en voor ons oog dus kouder), des te b eter. D e beste lamp voor een zeeaquarium is de nr. 86, die grote hoeveelheden
blauw licht afgeeft. Aangezien deze lamp in een wattage van vijftien watt niet
bestaat, moest ik terugvallen op de nr. 84, die wat kleur betreft, tussen een 83
en 8 6 uitstraalt. Zowel de lagere dieren als de algen doen het hier prima op, al
blijft de nr. 86 favoriet. Het bijkomende voordeel van een nr. 84 is natuurlijk
wel dat alles wat warmer aandoet voor ons. Naast deze lampen is een zogenaamde. blauwstraler  ook nodig. Deze lamp  (bijv. Aquatinca) geeft  echt
blauw licht af, waarvan het doel niet is een diepwatereffect te bekomen, maar
wel de lagere dieren in leven te houden. De uv-straling die vanuit deze lamp
komt, dient om de zoöxanthellen in de lagere dieren te prikkelen en ( om zich
tegen deze straling te b eschermen) aan te wassen. D aar de zoöxanthellen eigenlijk microscopische algen zijn, die in symbiose leven met het lagere dier
(ze houden het in leven) en voor ons naar buiten prachtig gekleurd zijn, slaan
we hier twee vliegen in één klap. Let wel: er bestaan blauwstralers die alleen
visuele straling afgeven en geen uv. D eze lampen zijn enkel en alleen b edoeld
voor decoratie, niet voor het hierboven beschreven doel en zijn eigenlijk vrij
nutteloos. 
Dekruiten, gebruikelijk bij zoetwater, zijn absoluut uit den b oze bij zeewater.
Aangezien we een maximum aan licht proberen te hebben, kunnen we het ons
eenvoudig niet p ermitteren om zelfs het geringste lichtverlies door dekruiten
toe te staan. Bovendien worden dekruiten op vrij korte tijd toch vuil en hoe
hard men ze ook probeert schoon te houden, het zijn en blijven ondingen.
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Waterbeweging

Dit wordt te vaak verwaarloosd: ‘een p omp erin en 't zal wel in orde zijn'.
Een goede waterbeweging is van b elang, wil men de lagere dieren en de algen
in goede conditie houden. D eze b eide groepen hebben met elkaar gemeen dat
ze niet kunnen leven zonder voldoende waterbeweging; Deze waterbeweging
hebben ze nodig om aan voldoende voedsel en vers zuurstofrijk water te komen. Een vis kan rondzwemmen en desnoods zelfeen goede plek opzoeken.
Lagere dieren kunnen dit niet (behoudens anemonen, garnalen en zeesterren).
Indien er dus niet voldoende stroming is zullen de dieren langzaam ten onder
gaan. Om dit te voorkomen dienen we dus enkele circulatiepompen te plaatsen.
In grotere b akken mag men de filterpomp niet meetellen als circulatiepomp.
Aangezien we hier in een klein aquarium werken met een krachtige filter, kan
het hier volstaan met in de ene hoek de filter als circulatiepomp, dit gecombineerd met in de andere hoek van het aquarium een tweede pomp te plaatsen,
zodat er in het midden van de bak wervelingen ontstaan en zodoende een
goede circulatie van het water.
Onderhoud

Een geregelde waterverversing is van groot belang
voor  het  in  conditie  houden  van  onze
dieren.  Een  wekelijkse  waterwissel  van
zo'n tien  à vijftien  procent  is  een goed
gemiddelde.  Een  groter  volume  verversen  is  niet  aan  te  raden  omdat  niet
alle dieren en zeker niet de algen, erg opgezet zijn met vers water. Laat het verse
water erin druppelen, gespreid over een uurtje.
Gooi nooit een volle emmer water zomaar
in het aquarium, dit kan massale afsterving
van  de  algen  veroorzaken,  met  alle  gevolgen van  dien. Naast  het verwijderen
van afvalstoffen, brengen we met het verse water ook mineralen in het aquarium, waardoor de lagere dieren het b eter doen.
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Het reinigen van de filter dient zich te beperken tot het verwisselen van de filterwatten. Indien het koraalzand te vuil wordt, kan men dit uitspoelen, maar
alleen in zeewater, afkomstig uit het aquarium, dit om de bacteriekolonies
niet te veel te beschadigen.
De lampen dienen ook nagekeken te worden op zoutafzettingen. Indien deze
te dik wordt, laten de lampen natuurlijk steeds minder licht door, zodat men
een effect b ereikt alsofmen dekruiten gebruikt: de lichtsterkte gaat achteruit.
Wij zien dit niet, de vissen ondervinden er ook geen last van, maar de lagere
dieren en de algen wel, zodat zij kunnen gaan ‘ kwijnen'. Om die reden dienen
de lampen elke twaalfmaanden vervangen te worden. D e lichtsterkte gaat op
die leeftijd te veel achteruit.
Voeding
Met droogvoer alleen komt men er niet. Diepvriesvoer dient de hoofdbrok te
zijn, met tabletten en droogvoer als bijvoeding. Levend voer, wat natuurlijk het
beste zou zijn, heeft echter als nadeel dat het nog korter in leven blijft in zeewater, dan het anders al doet in zoetwater. Zeer gericht voeren is dus b elangrijk. Vissen en bepaalde categorieën van lagere dieren zoals garnalen, zeesterren en kreeften, hebben voor een groot stuk dezelfde voedingseisen: deze
dieren zullen even smakelijk mee-eten van diepvriesvoer oftabletten, die oorspronkelijk bedoeld waren voor onze vissen. Wel dient men op te letten dat
men geen al te vreemde zaken in het water gooit: zwarte muggenlarven, ofwatervlooien bijvoorbeeld zijn niet al te zeer geschikt als zeevisvoedsel.
Wat de voeding van onze lagere dieren betreft, dienen we terug te vallen op
wat de handel te bieden heeft aan samengestelde preparaten. D e tijd, dat men
zelfmosselvlees ofartemia diende uit te p ersen, om hiermee de koralen, anemonen, kokerwormen enz.  ... te voeden, ligt nu wel achter ons. De laatste
jaren is de voeding voor lagere dieren enorm verbeterd en zijn deze producten
uitgegroeid tot volwaardige voeding. Afhankelijk van de aard van het product,
dient men dit zo'n drie à viermaal per week toe te dienen. Let wel, het blijft in
de praktijk toch wat zelf‘aanvoelen', wanneer men dient te voeren. Na enige
tijd ( ervaring moet samen met het aquarium, groeien) weet men wel wanneer
voeding nodig is en wanneer niet.
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Sporenelementen  zoals  calcium,  strontium, jodium plus  aanvullende mineralen voor koralen en (kalk)algen dienen eveneens toegevoegd te worden aan
het water. Deze sporenelementen zijn niet ofonvoldoende aanwezig in het
water, waardoor de lagere dieren  en de  algen gebrek gaan leiden. Zelfs de
beste voeding verandert hier niets aan. Toegegeven, men kan hier sceptisch tegenover staan, aangezien men op den duur met een complete apotheek zit.
Desondanks kon ik ondervinden dat met elk preparaat máár dat wekelijks in
het water werd gemixt, de dieren het steeds beter deden. Dan is de opbouw
van zo'n apotheek alleen nog maar een kwestie van tijd.
Tot slot

Bedenk dat geduld hier het magische woord is. Men kan b eslist niets forceren
in het opstarten van een zeeaquarium, want dan loopt het gegarandeerd mis.
Laat het aquarium zichzelfinrichten op zijn eigen tempo en dan is de kans op
succes het grootst. Ofschoon de opbouw van een zeeaquarium beslist meer
tijd en geduld vergt dan een zoetwateraquarium, is de pracht die een dergelijk
rifmilieu aan kleuren en vormen biedt, zo groot, dat men de geïnvesteerde tijd
vergeet en alleen nog maar ervan geniet.
Met dr oef h ei d ver n e men we h et pl ots e h een g a an van Ni c o L a per e,  zoon van Gil bert en Ri t a.
bij  zoveel  ver dri et
vi n den we de j ui st e woor den ni et
weet wel  dat ons h art
weent o m zoveel  s mart
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DE NATU URVI J VE R
Auteur: Frank Ribot
http://www.waterwereld.nu/index.php
Het doel van een natuurvijver is om rust bij de toeschouwer te bewerkstelligen,
en dit doet de natuurvijver door de natuur zo dicht mogelijk te benaderen. De
vorm van de natuurvijver is afgerond, zonder grote diepte. De natuurvijver is
dunbevolkt en een biologisch evenwicht wordt zoveel mogelijk nagestreefd. In
een natuurvijver wordt niet gevoederd en de bewoners zijn inheemse planten
en dieren. D e overgang naar het omringend landschap is vloeiend.

Twee werelden
De natuurvijver is de overgang van de landwereld naar de waterwereld. De
meeste dieren leven in b eide werelden, soms tegelijkertijd zoals de groene en
bruine kikker, soms na elkaar zoals de meeste insecten.
Zo  ook  de planten: veel planten  overwinteren  op  de vijver bodem. Enkele
planten en dieren leven op het grensvlak, het wateroppervlak zoals bijv. kikkerbeet en schaatsenrijder
Het plantenleven in de vijver
Bij de keuze van de planten kan de volgende indeling b ehulpzaam zijn:
 drijfplanten ofpleustofyten
Hun bladeren drijven aan het oppervlak. Met hun wortels halen ze voedingsstoffen uit het water. Zonder deze planten zou een vijver snel veralgen. D eze
planten groeien ook in troebel ofverontreinigd water. Ze zijn sterker dan de
zuurstofplanten.
Er zijn dan weer twee soorten:
de  vrijdrijvende  planten,  een  kleine  groep  planten.  Deze  zitten  niet  met
wortels vast  in  de vijverbodem.  Deze  planten  komen  alleen in  stilstaand

F
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water voor. Typische vertegenwoordiger is eendenkroos, tussen de wortels
vinden kikkervisjes en j onge salamanders b eschutting. Kikkerbeet en blaasjeskruid zijn andere voorbeelden.
de  vastzittende  drijfplanten  (andere
naam: onderwaterplanten).
 Een
  grote  groep  planten  welke  de  favorieten zijn van de kikkers. Typische vertegenwoordiger is de waterranonkel, kikkers
leggen bij voorkeur de kikkerdril bij deze
plant.  Ook  de  witte  waterlelie  en  gele
plomp zijn vastzittende drijfplanten.

F

R an u n cul us aqu atili s ( wat err an on k el )

 zuurstofplanten
Deze planten houden het water schoon en zorgen ervoor dat het water geen
groene soep wordt. Het is het handigste deze planten zo snel mogelijk in de
vijver te zetten, zodat ze meteen kunnen concurreren met de draadalgen.
Een typische vertegenwoordiger is de waterpest, salamanders leggen hun eitjes
op de bladeren van de waterpest. Gehoornd hoefblad is ook bij aquariumhouders geliefd. Fonteinkruid is een andere b ekende vertegenwoordiger.

 moerasplanten (rhizofyten, andere naam: rietzone) 
In de loop van het j aar zal het waterpeil in de natuurvijver stijgen en dalen.
Sommige soorten hebben de nijging om te woekeren, zoals riet en lisdodde.
Een typische vertegenwoordiger is riet, waartussen kikkers beschutting zoeken.
 oeverplanten (rhizofyten)
Deze laten de vijver in de omgeving opgaan. Padden en de
bruine kikker zijn hier te vinden. Een typische vertegenwoordiger is de paardenstaart en pijlkruid.

Sagitt ari a s agittif oli a ( pijl kr ui d)

juli/augustus 2009

– 25 –

De zeven zonden van de natuurvijver:
L

M

N

O

P

Q

R

goudvissen, koi
voederen
bemesten
bestrijdingsmiddelen
 onderwaterverlichting, lampjes
watervalletjes en fonteinen
pompen, filters, slangen

Polyesteren van vijvers en  algemene polyesterwerken
Verkoopvan  g rondstoffen
Vrijblijvende i nfo op:  056  424855
M u izelstraat 4,  B-8560 Moorsele
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CO I F F U R E

G e n tse ste e n we g  3 2 ,  Ko rt rij k
 0 5 6 2 1 3 6 8 9

TONY

DE

CLERCK
ALLE VERZEKERINGEN
Damkaai 6 bu s 2
8500 Kortrijk
056− 24.38.38 Fax: 056− 24.38.30

El ektri ci t ei t -  s ani t ai r - mets el wer k en
Do mi ni qu e Cal l ens
Nor man di estr aat 1 52   8 560 Wevel ge m
056/ 42 52 45    -    0474/ 22 11  1 5
B eki j k ook on ze we bsi t e:  www. do mi ni qu e- c al l ens. be
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Gediplomeerde opticiens
K. Elisabethlaan 60
8500 Kortrijk
 056/35. 39. 96
Cor al Worl d
i s

g es p e ci

al i s e er d i

n

" Ri faquari sti ek"
Jonge koral en aan sy mpathi eke prijzen.
K wali tei tsproducten. ( Geen verkoop van vi ssen.)
                         i s geen kl assi eke wi nkel.  We zi j n er voor u na afs praak.
Br eng ons een bez oek en maak kenni s met ons ei gen a quari u m en techni ek.
Fr eddy De Gendt Wil genstraat 9 9340 Lede
tel.  na 1 9. 00 u.:  05 3 80 28 98
www. coral worl d. be   www. coral worl d. eu
http: //fr eddy. zee waterfor u m. or g/

19 september
Op z aterdag 19 s eptember i s e r z oals e lk
jaar d e b arbecue v an Aquatropica. D
 eze
keer i s e r g een v oorprogramma, d us b en
je w elkom v anaf1 8 u ur i n h et OC v an
Bissegem.

Een uitgebreide barbecue met alles erop en eraan
als familiegebeuren is onze formule. 

Gilbert en Donald starten om  18 u met het aperitief. Ze hebben iets te
vieren, wat? D at kom j e ten gepaste tijd wel te weet.
 Onze

traditionele barbecueman zorgt voor een variatie die genoegzaam
bekend geworden is.
 Omdat

er geen voorprogramma is hebben we wel een quiz voorzien met
de nodige prijzen.
 We
 sluiten afmet een dessertbuffet en dat alles duurt tot de late uurtjes.

B

B

B

B



De ploeg van Sonja staat weer garant voor een smaakvolle inrichting en Free
en Filip delen de lakens uit achter den toog!
Zaterdag 19 september moet voor alle leden van de club een toffe avond worden. 
Jij was er nog nooit bij?
Dan is het meer dan tijd dat j e de sfeer eens komt opsnuiven.
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En de prijs?

Die is net als vorig j aar heel democratisch gebleven voor de leden en hun
partner 15 euro. Voor de kinderen minder dan 12 j aar is het slechts 8 euro. 
Vrienden en sympathisanten zijn natuurlijk ook welkom, maar hier kan de
clubkas niet in tussen komen en zij betalen 22 euro per persoon (kinderen tot
12 j aar 15 euro).
Waar?
In het OC van Bissegem “De Neerbeek”, Vlaswaagplein, 8501 Bissegem
Tel. 0 56 37 13 19 - vanaf18 uur.
Hoe kan j e inschrijven?

Overschrijven op rekening Aquatropica 979–623 63 62–43
Met vermelding ‘barbecue Aquatropica' en het ‘ aantal volwassen p ersonen en
kinderen'. 
Afsluitingsdatum: maandag 1 september! 
Let op,
er is geen clubblad in augustus!

Het b estuur
TE KOOP

Voor leden van de club: een vijftal  vijvermanden met waterlelies in volle
bloei uit te kiezen bij D onald. Ze werden vorig j aar gescheurd uit Nymp
“Laydekeri

F
ulgens”
en
doen

h
et

u
itstekend

i
n

z
owel
40
cm
als 90
haea
cm diepe vijvers. Prijs 25 euro p er mand nu afte halen voor 15 juli.
Info: donald.samyn@versateladsl.be 
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UI T N ODI GI N G
AL GE ME NE BI JEE NKO MST
VRI J DAG 28 AU GUSTUS
Door het oog van de keur meest er

Glenn Coulembier
Zo'n vijfjaar geleden legde ik het  examen  afvoor  keurmeester in het lokaal van Betta Buggenhout. Dat ik er gezweet en geblazen heb, dat is zeker, maar ik had toch bereikt wat ik wou en dat was geslaagd zijn voor dit examen.
Eerst en vooral om een test te doen naar mijn eigen kennis
en ook om het keuren zelfnatuurlijk. 
Deze avond wil ik vooral toelichten aan de hand van het
keuringsblad, waaraan men zoal aandacht b esteedt als men
een vivarium opzet die men dan wil laten keuren. We overlopen  de  verschillende  punten  één  voor  één  en  daarbij
wordt  de  nodige  uitleg  gegeven.  Om  enkele  aandachtspunten te noemen: wanneer spreekt men van een uitsluiting, wat uitleg over gezelschapsaquaria en speciaalaquaria,
welke zijn de aandachtspunten op vissen, planten, decoratiemateriaal en b odem, hoe zit het met de b elichting enz.
Is het gemakkelijk om een vivaria te keuren, dan kan ik u
zeer zeker zeggen: ”neen!”
Is het de bedoeling om iemand te demotiveren op een keuring, dan zal ik u ook zeker “neen” zeggen!
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Er wordt altijd gekeurd via b epaalde richtlijnen en we proberen zoveel mogelijk deze ook aan te houden. 
Niet iedereen neemt de uitslag in dankaan, want iedereen vindt
zijn eigen vivarium natuurlijkmooi en terecht zou ikzeggen. 
Anderzijds wil  ik  ook  zeggen  dat  er nog  altijd vacatures
open zijn voor keurmeesters ofstaan de b este stuurlui liever
aan wal, dat wordt toch zo b eweerd.
In die vijfj aar heb ik toch al een paar honderden vivaria gekeurd en dit staat in schril contrast met mijn collega keurmeesters die er al duizenden gekeurd hebben. Toch wil ik
het niet nalaten deze voordracht te brengen in eigen vereniging en daarbuiten. 
Op basis van een paar nuttige tips, wil ik jullie op die manier  wat  op  weg  helpen  en jullie  wat  terug  vertrouwder
maken met de keuring zowel op tentoonstellingsgebied als
in de huiskamer.
Het is trouwens al lang geleden dat er nog een keuring heeft
plaatsgevonden op West-Vlaams grondgebied en ik hoop op
die manier u misschien eens op andere gedachten te brengen.
Ik wil met twee zinnen eindigen:
Perfectie bestaat niet,
we kunnen ze alleen proberen te benaderen.
Deelnemen is belangrijker dan winnen!

Zo, dan wens ik jullie alvast veel succes!
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UI TNODI GI NG BI JEE NKOMST WE RKGROEP VI J VE RS,
vrijdag 18 september

De vijverwerkgroep, Pascal, Kees, Rik en Gilbert nodigen u graag uit op de
bijeenkomst van vrijdag 18 september met als onderwerp:
“ Van J apanse k week t ot Vl aa mse deal ers”

Het attente clublid zal zich alvast dezelfde tekst herinneren die verleden
jaar in  ons  clubblad werd gepubliceerd. Koning Voetbal zorgde  er toen
voor dat de opkomst gering was. Op vraag van verschillende koi-liefhebbers hernemen we deze uiteenzetting.
Rik en Pascal zijn twee koi-fanaten in hart en nieren. Ze zijn al actiefvan
bij de start en maken deel uit van de vijverwerkgroep, neem dan nog hun
ervaring erbij en we zijn vertrokken voor een avondje superkoi.
In  een  eerste gedeelte  nemen  zij  ons via  internet  mee  door  het gehele
Vlaamse land. Jawel, tot in de Limburg gaan ze op zoek naar niet de eerste
de beste, maar naar koi-dealers waar j e kwaliteit kunt kopen. Dit zijn er
blijkbaar meer dan men denkt.
Na de pauze maken ze de verre reis naar het land van herkomst. Japan is
nu eenmaal het land bij uitstek wat betreft de kweek en de export van koi.
In het verleden hadden we diverse gastsprekers die ons mooie verhalen vertelden hoe het er in die kwekerijen allemaal aan toe gaat. 
Via in Japan gefilmde b eelden gaan we nog een beter beeld krijgen van het
reilen en zeilen in de koi-kwekerijen.
Voor de echte koi- en visliefhebber een unieke gelegenheid om in woord en
beeld van dichtbij mee te maken hoe niet alleen de kweek, maar ook de selectie van die kleurenpracht wordt gerealiseerd.
U bent er van harte welkom.
Wanneer: op vrijdag 18 september 2009 om 20:00 uur stipt.
Waar: in ons clublokaal “De Klokke”
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Jaargang 22 – J anuari 2 007
Lidgeld 2009

Lidgeld:  
Lidgeld + Aquariumwereld:  

Contactpersonen
Zoetwater

Gerrit Plovie   0 56 4 0 24 5 6
gerrit.plovie@skynet.be
Free D evos   0 56 4 4 4 8 16
free.de.vos@telenet.be

Zeewater

Joachim Maes
maes.j oachim@telenet.be

Vijvers

Gilbert Lapere   056 3 5 8 4 19
gilbert.lapere@telenet.be
Terrarium

Geert Vandromme   0 56 7 1 8 2 07
terrarium@aquatropica.be
Verzending
Kees Snoeren   0 51 3 0 47 0 1
kees.snoeren@telenet.be
Verantwoordelijke uitgever
Martin Byttebier   0 56 7 7 5 9 2 7
nightowl@scarlet.be

De u itgever is n iet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de advertenties.
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Redactie
Hoofdredactie

Martin Byttebier   056 7 7 5 9 27
redactie@aquatropica.be
Redactiemedewerkers

Jan Algoed   056 2 1 9 0 74
jan.pygoplit@gmail.com

Donald Samyn   0 56 2 1 0 9 0 6
donald.samyn@versateladsl.be
Webpagina
http://www.aquatropica.be

Lokaal
"De Klokke"
Boudewijn IX-laan 2, 8500 Kortrijk
056 2 1 79 9 0
de.klokke.athene@telenet.be
http://www.deklokkeathene.be
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€ 22,€ 32,-

Mari o Woll eghe m
 Vijvers i n  polyester met g lasvezel
 Klei n handel  aq uari u m- en vijvermateriaal
 Houtvoor i n  detu i n :  t u i n h u izen

c arports

h outen  afsl u iti ngen

h outen terrassen
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Pel i kaanstraat 1 
8830Hoog lede
tel . :  051 2406 73
fax:  051 2 1  1 1 24
gsm:  049542  1 1 53

e -mai l :  mario-wol leg hem@tiscal i . be
w
 ebpag i na: www. mario-tu i ndecoratie. be

Despecial ist i n  destreekvoor

TRO PISCH EAQUARIA
 &WATERPLANTEN
Sl u iti ngsdag :  d i nsdag
N OO RDSTRAAT 27,  8500 KO RTRIJ Ktel :  056-36.09.95
http://www.aquariu mcenter. be
info@aquariu mcenter. be

