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Het verzorgen van wilde dieren in gevangenschap.
Ongeveer tienduizend j aar geleden b egon een van de
grootste  veranderingen  in  de  geschiedenis  van  de
mens.  Jagers-verzamelaars,  een  groep  mensen  die
leefden van de j acht, vis en wilde planten veranderden
hun manier van voedselvoorziening. Jagers-verzamelaars hadden geen vaste woonplaats, ze trokken van
gebied naar gebied  op hun zoektocht naar voedsel.
Op een gegeven moment werden ze b oeren en gingen
zich vestigen op een stuk land, ze kregen een vaste woonplaats. In de loop der
tijden  hebben  ze  wilde  graansoorten  gecultiveerd  om  makkelijker  te  verbouwen en wilde dieren tam gemaakt als hulp op de boerderij, gedomesticeerd. D omesticeren (Domicilium is woonplaats in het latijn) is het van wild
naar tam maken van dieren, die worden afhankelijk van mensen. Het dier
woont als het ware bij de mens.
De belangrijkste  dieren,  die tot  huisdier geworden  zijn,  zijn  de  hond,  kat,
knaagdieren (witte muis, witte rat, goudhamster en cavia), kameel, lama, waterbuffel, een aantal vogels, aquariumvissen en de honingbij. Er zijn echter
ook nog andere huisdieren. D enk hierbij aan paarden om te gebruiken voor de
kar ofals rij- en lastdier, runderen, schapen en geiten, allen gefokt voor het
vlees en de melk, katten als gezelschap en honden als b ewaking en begeleiding
van blinden. Onder de vogels werden vroeger duiven gebruikt voor het verzenden van brieven, vandaar de naam: postduif. 
De eerste goudvis is volgens Chinese bronnen rond 3 00 na Chr. ontdekt. Met
de kweek ervan wordt ruim 1.000 j aar geleden b egonnen. D e goudvis stamt af
van de zilverkroeskarper. Met de oranje- en geelkleurige j onge kroeskarpers
wordt verder gekweekt. Hieruit ontstaat de gewone goudvis. In de 17de eeuw
is deze vis in Europa geïntroduceerd. Na de goudvis zijn in de 2 0ste eeuw vele
andere tropische zoet- en zeewatervissen in onze aquaria terecht gekomen. 
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Bezint eer j e b egint, zou het moto moeten zijn van iedere b eginnende aquariaan. Maak een keuze welke soort vissen j e wilt verzorgen en informeer j e over
de b etreffende soort. Ga dan pas over tot de aankoop van het aquarium, de inrichting en pas als de waterkwaliteit goed is kan men overgaan tot de aankoop
van dieren.
Begin  met  gemakkelijk  te  houden  soorten  en  soorten  die  geen  gevaar  inhouden voor j ezelf. Want zie wat een verzorger van orka's overkomen is.
Veel leesplezier in ons kleurrijk jubileummaandblad. 
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DE GOUD WI NDE ( LEUCI SCUS I DUS)
Auteur: IefD e Laender (http://www.pondlibrary.com/)
De goudwinde is m et zijn beweeglijke sierlijkheid ongetwijfeld de m eest dankbare en ideale siervijvervis waar j e a ls vijvereigenaar h et h ele j aar veel p lezier
aan beleeft. Ze zijn interessant omwille van h un sierlijke verschijning en jagen

de h ele dag aan de oppervlakte op insecten. Z
 e m ogen dan o ok in g een enkele
siervijver ontbreken. 

Uiterlijk


De goudwinde is oranjekleurig
(van  diep  tot  bleek  oranje),
veelal  met  donkergekleurde
vlekjes. Het is een snelle maar
schichtige siervis die 25 tot 50
cm lang kan worden. D e vijver J on ge g ou d wi n de ( 1 0 c m)
grootte is bepalend hoe groot
de goudwindes uiteindelijk worden. Tweejarige windes meten ongeveer 16 cm,
vijfjarige 34 cm en tien j aar oude vissen kunnen 50 cm b ereiken.
Verspreiding

Europa, van de noordelijke Alpen tot Siberië. Windes komen zelden in natuurlijke rivieren en meren voor. Vanuit Zuid-Duitsland werden ze sinds 1868
in alle gematigde gebieden uitgezet in vijvers van parken en tuinen, stilstaande
en langzaam stromende wateren. 
In de vijver

Windes zijn makkelijke, sterke, weinig eisende scholenvissen en voelen zich in
hun nopjes wanneer ze in een groep worden gehouden. Zorg daarom voor minstens vijfexemplaren, anders verschuilen ze zich en gedragen zich schichtig.
– 4 –
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Het  zijn  oppervlaktezwemmers
waarbij u als vijverliefhebber kunt
genieten  van  hun  sierlijke  zwemkunsten  ook  al  is  het  donker  en
koud weer.
Door hun snelle en wendbare, gestroomlijnde lichaam met krachtige, korte
staart, vallen ze zelden ten prooi aan katten, reigers en parasieten. Ze eisen
wel zuurstofrijk, stromend water. Ze houden van een spetterende fontein of
waterval. Na steuren zijn windes het meest gevoelig voor zuurstoftekort. 
Windes leven in vijverwater optimaal tussen de 4 - 2 5 ˚ C. Het zijn goede, winterharde vissen, die de winters in onze gebieden kunnen overleven als de vijverdiepte maar mimimaal 80 cm is. 
Windes zijn alleseters. Ze eten graag allerlei insecten in en rond het water. O .a.
muggenlarven, muggen en wormen staan op hun menu. Naast de natuurlijke, levende bronnen eten goudwindes ook korrelvoer. Wanneer echter voldoende natuurlijke bronnen aanwezig zijn kunnen goudwindes best zonder dit extra voer.
Ze zullen extra aangereikt voer dan laten liggen. Een goed uitgebalanceerd speciaalvoer komt de intensiteit van de kleur zeker ten goede. Desondanks zijn het
alleseters en als karperachtigen blijven ze van waterplanten afen zijn het weinig
belastende vissen. Verder lusten ze ook wel kleine visjes en de eigen eitjes. 
Het is een ideale siervijvervis die nauwelijks ofniet in de b odem woelt. Windes
zijn heel sociale vissen, niet alleen voor het eigen geslacht, maar ook voor andere siervissen. Met koi worden ze ook soms wel samen gehouden maar het
moet wel gezegd dat koi minder rustig en tam gedrag vertonen wanneer ze
samen met windes opgroeien. 
Voortplanting en kweek 

Windes planten zich heel gemakkelijk voort. D e eieren worden afgezet op geringe diepte op stenen ofplanten. Er kan wel wat schade aan waterplanten optreden tijdens de paaitijd. Na twee tot drie levensjaren zijn de j ongen volwassen. Het geslachtsonderscheid is bij windes niet eenvoudig te maken. Het mannetje is meestal wel groter en dieper gekleurd en vertoont tijdens de p aaitijd,
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van april tot j uli, voortplantingspuntjes. Het paaien duurt twee à drie dagen en
kan  al  plaatsvinden  bij  lage  watertemperaturen.  Het  duur  tien  tot  twintig
dagen voor de eieren uitkomen. D e larven zijn circa 6 mm groot.
Geen medicatie

De winde kan heel slecht tegen medicatie. Houd hiermee rekening bij ziektebehandeling als j e vijver b evolkt is met windes.
Acrobaten

Goudwindes zijn echte springers. Ze maken er geen probleem van om 30 cm
uit het water te springen om rondvliegende muggen te vangen. Dit gebeurt vaak
tegen het vallen van de avond. Het plaatsen van een lichtbal op het water zorgt
voor een echte springshow omdat hier muggen en andere insecten op afkomen.
Zelfmoord

Hun uitbundig springgedrag kan ook wel fatale gevolgen hebben. Zeker de
grotere exemplaren kunnen door hun kracht naast de vijver belanden met alle
gevolgen van dien. Let ook op springgedrag bij het verhuizen naar een andere
vijver van vooral grotere goudwindes. 
Andere varianten

Er zijn nog een aantal andere varianten van de goudwinde te koop in de vijverhandel. Ze hebben identiek dezelfde eigenschappen maar verschillen in kleur
zoals  de  blauwe winde  of de  gewone  (zilver)winde.  Er  bestaat  ook  sluierwinde, regenboogwinde en driekleurenwinde. 
Vaak wordt  de  zilverwinde verward met blankvoorn.  De blankvoorn heeft
echter  een  oranjerode iris. Bij  de winde is de iris licht van kleur. Aan het
aantal schubben op de zijlijn is het verschil nog b eter te herkennen. D e winde
telt tussen de  56 en  61  schubben terwijl  de blankvoorn beduidend minder
schubben telt, tussen de 43 – 47. O ok aan de rugvin herkennen we het verschil.
Bij de winde staat de rugvin iets naar achteren tegenover de buikvin. Bij de
blankvoorn staat de rugvin recht b oven de buikvin. 
– 6 –
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H OUT I N HET AQUARI U M: SPI DE R WOOD
Joris Aerts, Black Molly Genk
Er z ijn w einig a quarianen d ie n iet g echarmeerd w orden d oor e en s tukje h out i n h un
aquarium. H
 et k lassieke k ienhout e n d e l oodzware s tukken s avannehout k ennen w e
ondertussen allemaal. E
 r is echter een n ieuwtje op de markt: s piderwood.

Het kiezen van het ideale stuk hout voor j e aquarium kan moeilijk zijn. Dikwijls wil j e meer vertakkingen en een fijnere structuur in plaats van een plomp
stuk hout  dat je  aquarium domineert. In dat geval is  spiderwood  (ook wel
Sumatraans/Aziatisch kienhout genoemd) iets voor j ou.
Zoals gezegd nemen dikke stukken kienhout veel plaats in terwijl het j e vooral
om de lengte van de wortels te doen is, niet om het enorme volume. Spiderwood ziet er echter anders uit. Het is fijn vertakt, heeft een mooi ogende structuur  op  de  takken  en  zijn  erg
makkelijk  te  gebruiken  om  je
aquarium  in  te  kleden.  Ze
worden  niet  enkel  in  aquaria,
maar  ook in terraria  en paludaria, waar ze halfuit het water steken, gebruikt.
De stukken op deze foto worden
verkocht onder de maat ‘large' en
variëren in lengte van  30 tot  45
cm. Zoals j e ziet is ieder stuk volledig uniek. B ovendien zinken ze
vrij  snel:  ofwel  onmiddellijk
ofwel  na  slechts  24  uur  onderdompelen.  De  maat  ‘super
jumbo' levert j e stukken hout op
van maar liefst 120 cm.
april 201 0
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De lange, smalle, gedraaide wortels zien er nog beter uit als j e er j avamos,
Anubias , j avavaren ofBolbitis op b evestigt. Zo'n stuk van 120 cm dat volledig
beplant is, wordt gegarandeerd de blikvanger van j e aquarium.
De kleur varieert van stuk tot stuk en zelfs binnen een enkel stuk hout van
grijs, bruin/geel tot diep bruin. Naarmate het stuk langer in het aquarium ligt,
kan het ook nog eens een ander kleurentintje aannemen.
Er zijn echter twee negatieve aspecten verbonden aan dit hout.
Ten eerste komt het wel eens voor dat het uiteinde van een wortel afgezaagd
is. Dit doet men waarschijnlijk om ze makkelijker te kunnen verpakken en verschepen. Let hierop wanneer j e een stuk koopt. Je kan dit eventueel camoufleren met een plukje j avamos.
Ten tweede is er de prijs. Een stuk van 3 0 cm kost rond de € 2 5, een stuk van
50 cm is € 50 duurder. Voor deze prijs krijg j e wel waar voor j e geld! Vergeet
niet dat kienhout ook niet spotgoedkoop is.
De ervaringen van liefhebbers zijn positief. Het water krijgt een lichte theekleurige tint net zoals bij ‘gewoon' kienhout. Het hout heeft geen negatieve effecten
op vissen en/ofplanten. Er werd al vlot gekweekt in bakken met dit hout.

– 8 –
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WI TTE STI P OF ‘ VUI L WATE R ZI E KTE'
Met dank overgenomen uit het clubblad van Xiphophorus-Oss
www.xiphophorus.nl
Tij dens de bespreking van de resultaten van de j aarlijkse watermetingen op 20 j uli
j.l. werd het kort besproken: witte stip of‘vuil water ziekte' (zie het verslag clubblad
september  2009). Iedereen zal wel  eens met visziekten te maken krijgen. Visziekten zijn niet altijd te vermij den. Globale symptomen van zieke vissen zijn: uitpuilende ogen, ingevallen buik, openstaande schubben, rode kieuwen (hier moet
men oppassen omdat er kweekvormen zijn die speciaal dit kenmerk bezitten en
dus niet ziek zijn), gescheurde vinnen (ook hier kan het zijn dat vissen onderling
gevochten hebben, dit wil dus niet zeggen dat ze ziek zijn), etc. ... 
Vissen zijn van nature uit gezonde  dieren. Worden vissen ziek  dan ligt  dit
meestal  aan  de fout van  de  eigenaar. Wie zieke vissen bezit moet  eerst  en
vooral de oorzaak van de ziekte proberen vast te stellen om deze in de toekomst te vermijden. Vervolgens moet men  de zieke vissen behandelen. De
beste oplossing hiervoor is het gebruik van een quarantainebak. Medicijnen
die men in het aquarium gebruikt kunnen schadelijk zijn voor lagere dieren
(slakken, . ..) en soms ook voor planten en bacteriën die in de filter huizen wat
dan een invloed heeft op het biologische evenwicht.
De visziektes kunnen ingedeeld worden in vijfsoorten: 
virale infecties,
bacteriële infecties, 
 schimmelinfecties, 
 eencellige p arasieten, 
parasitaire worminfecties. 
L

M
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De meest voorkomende visziekte is een p arasitaire infectie bij zoetwatervissen
en wordt veroorzaakt door de ciliaat, Ichthyophthirius

m
 ultifiliis . Ciliaten (trilhaardiertjes)  zijn  eencellige  parasieten  met talrijke trilharen  die  dienen  als
april 201 0

– 9 –

voortbewegingsorgaan ofvoedingsorgaan. Ichthyophthirius

m ultifiliis  ofwitte
stip is een besmettelijke ziekte die met gemak een heel aquarium met vissen
kan b esmetten.
De ziekte is makkelijk te herkennen aan de 0,2 tot  1 mm grote witte stippen
op vinnen,  staart, huid  en kieuwen. De witte  stippen zijn  een  soort kleine
blaasjes en b evinden zich onder de slijmlaag en zijn irriterend en veroorzaken
schade  die  vaak  weer  een  bacteriële infectie tot gevolg hebben. In
het begin van de infectie gaan de
vissen schichtig zwemmen, bij een
meer  vergevorderd  stadium  zien
we ademhalingsproblemen na verlies van veel  ademend huidoppervlakte  of door  directe  aantasting
van  kieuwen,  samengeknepen
vinnen  en  afwijkend  zwemgedrag
tot en met lusteloos op de bodem
E en ci chl i de bes met met witt e sti p
liggen.  Vaak  schuren  de  vissen
tegen de bodem oftegen stenen. Het lichaam is overdekt met witte knobbeltjes die zich ook verspreiden op de vinnen. Bij een ernstige besmetting, zien
de vissen eruit alsofze b esprenkeld zijn met zout ofsuiker. 
Witte stip krijgt vooral een kans bij verminderde weerstand van de vis, bijvoorbeeld na het vervoer naar huis, bij overbevolking ofna waterverversing met te
koud water (dat laatste is erg vaak het geval). Verminderde weerstand wordt
ook vaak veroorzaakt door stress. Sommige vissen dragen de ziekte al wanneer ze gekocht worden en besmetten alle andere vissen wanneer ze in het
aquarium geplaatst worden. D e witte stip die we zien is het volwassen stadium
van de p arasiet en bevindt zich onder de huid, omgeven door weefselwoekeringen van de gastheer. D e parasiet b oort zich als hij nog j ong is door de slijmhuid heen, het volwassen stadium van witte stip zit dus niet op de vis maar
onder de slijmhuid en is zo goed b eschermd. 
De parasiet bestaat uit trilhaartjes en daarom zeer beweeglijk. Witte stip maakt
gangen tussen de opper- en de lederhuid. Het rijpe, volwassen stadium verlaat
de gastheer en kapselt zich in, waardoor een cyste (gezwel) gevormd wordt. In
– 1 0 –
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dit stadium noemen we het organisme tomont. De ingekapselde volwassen parasiet  deelt  zich  in  een tijdsbestek van  24 uur in  250 tot  1.000  dochtercellen
(sporen oftheronts) die in het aquarium terecht komen. De sporen zwermen op
hun beurt uit op zoek naar een gastheer, waarna ze zich door de slijmhuid heen
boren om zich afte ronden tot een bolvormige stip. V
 inden de sporen binnen de
33 tot 60 uur geen nieuwe vis dan sterven ze af. De ziekte is cyclisch. 
Eigenlijk is het altijd latent aanwezig en zal zich openbaren als de omstandigheden in het aquarium in negatieve zin worden beïnvloed. Alleen de uitzwermende sporen kunnen we met medicijnen bestrijden. De behandeling moet
minstens drie dagen volgehouden worden en na  14 dagen herhaald worden
om nieuw uitgekomen sporen alsnog te doden. Bij het gebruik van medicijnen
moet wel de kool uit het filter want anders werkt het medicijn niet. Het verdient aanbeveling om de temperatuur van het water met ca. 3  ˚ C ( echter niet
boven 3 0 ˚ C) te verhogen. Hierdoor wordt de levenscyclus van de parasiet versneld, waardoor de kans aanzienlijk toeneemt om hem in het verwondbare
“uitzwermstadium” te pakken te krijgen! 
Er zijn echter enkele zoetwatervissen, zoals clownbotia's en schubloze meervallen, die wat gevoelig zijn voor de gebruikelijke middelen tegen witte stip. In
dat geval kunnen de parasieten ook bestreden worden door de temperatuur
een aantal dagen te verhogen tot ongeveer 3 2 graden. Hierdoor sterven de parasieten zelfs op de vis.
Er zijn speciale medicamenten in de handel die witte stip kunnen b ehandelen
zoals: JBL Punktol, JBL Furanol, eSHA Exit ofeSHA 2000. 
Veel medicamenten b evatten het b ekende middel malachietgroen. Malachietgroen is een giftige, groene trifenylmethaankleurstof. Het
vindt onder meer toepassing om b acteriën te kleuren. Het
dient  als  kleurstof voor  zijde,
leer  en  papier. Verdund  is  het
bruikbaar  als  plaatselijk  ontsmettingsmiddel  tegen  parasieten,  schimmels  en  bacteriën.
Het heeft buiten de kleur niets
gemeen met het mineraal malachiet (kopercarbonaat). 
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Malachietgroen is een zware medicatie welke de b acteriën in uw filter zal aantasten, houdt hier rekening mee door na de behandeling water te verversen
(30 %) en heel rustig aan te doen met voeren. 
Sinds begin  2005 worden  steeds meer gevallen bekend van resistente Ichthyo-stammen. In diverse berichten wordt gezegd dat geen enkel van de tot
dusver bekende Ichthyo-bestrijdingsmiddelen de gewenste resultaten oplevert.
Inmiddels  is  bekend  dat  er  sprake  is van  minstens vijfverschillende  Ichthyo-stammen die een hoge mate van resistentie tegen de diverse middelen vertonen.
br on: 
www. h ui s di er eni nf or mati e. be
www. ci chl i den k wek er s. nl 
www. c ar e 4fi s h. nl 
www.j bl . de /onl i n eh os pi t al nl
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VRAGE N STAAT VRI J
Versl ag van de vij ver ver gaderi ng van vrij dag 1 9 febr uari

Rik Valcke, Aquatropica Kortrijk

Gilbert opent de eerste vijververgdaring van het 15de werkjaar met iedereen te verwelkomen. D
 it b etekent d at d itjaar
 d e 75ste b ijeenkomst z alplaats

v inden. R ond d ie
75ste v ergadering z al e r i ets s peciaal g edaan w orden. E
 r z ijn a l e nkele i deeën, m
 aar
Gilbert wil daar n og n iet veel over z eggen. H
 ij h oudt van verrassingen.

Hij begint met het voorstellen van het programma van dit j aar. Eén ding is zeker: het zal een heel mooi en interessant j aar worden voor de vijverliefhebbers.
Na deze uiteenzetting gaat de “vragen staat vrij” van start.
Gilbert b egint met de eerste vraag. Hij vertelt dat er eind vorig j aar er zich totaal onverwacht een sterfte voordeed van 4 windes. Nochtans lag de vijver er
zeer goed bij, helder water, geen problemen, enz. Na onderzoek in een vijvercenter bleek dat de pH 9 was. Hij vroeg eerst hoe dit zou komen dat de pH zo
snel is gestegen. Na wat over en weer gepraat, bleek dat er een ammoniakpiek
kon ontstaan zijn en dat dit blijkbaar de reden van de sterfte was. O ok was er
een voorstel dat er een zuurstofgebrek zou geweest zijn. D onald geeft ook nog
enkele interessante uiteenzettingen over de waterchemie en wat er zich allemaal kan voordoen tijdens het transport van water. Er komen nog allerlei verschillende meningen aan b od en deze worden grondig besproken.
Freddy heeft geen vragen ofproblemen. Toch vraagt hij later nog iets over gatenziekte. Hij heeft enkele shubinkins gehad met deze ziekte. 
Patrick vraagt ofer iemand een drijvende skimmer gebruikt. Didier kent iemand die dit gebruikt. En deze man is er zeker tevreden van. Het toestel werkt
goed  en  zorgt voor veel  zuurstofin het water. We  zien  op internet  enkele
beelden van de werking van dergelijke skimmer.
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Eddy's buurman vraagt ofhij nu, in de winter, terwijl het water helder is, het
vuil mag verwijderen. Dit wordt afgeraden om dit tijdens de winter te doen.
Best is te wachten tot het voorjaar en dan ook niet te veel in één keer verwijderen. Om het groen water te bestrijden wordt aangeraden om veel zuurstofplanten in zijn vijver te zetten. Dit kan hoornblad ofwaterpest zijn.
Geert en Eddy hebben geen vragen.

Na de p auze gaan we verder met de vragenronde.
Paul vraagt ofer mensen zijn die ervaring hebben met vijverstofzuigers. Er
zijn verschillende meningen over de verschillende merken en de werking ervan. D e voor- en nadelen worden allemaal besproken. Er is daar ook nog veel
ontwikkeling en verbetering mogelijk. Er wordt nogmaals aangeraden om een
vijver die in goede conditie, staat met rust te laten.
Jan vertelt nog wat over de aankoop, het verplaatsen en transporteren van
vissen en geeft zijn mening erover.
Gerrit  vraagt  aan  Jan  een
mooie  waterlelie  met  weinig
bladeren en mooie grote bloemen.  Jan  raadt  meteen  de
Nymphaea  “Escarboucle”  en
de  N.  “James  Brydon”  aan.
Verder  vernoemt  hij  nog  verschillende waterlelies.
Didier is van plan om een andere vijver te maken  en vraag
hoe hij de bodem best maakt.
  Ny mph aea " J a mes Br yd on"
Hij heeft zich laten informeren
en nu blijkt dat een horizontale bodem even effectiefis als een bodem met
helling. Er wordt weer lustig erop gediscuteerd. 
Ook Pascal zou een nieuwe vijver ook terug plat maken. D e vijverbodem van
Franky's koivijver is ook plat. Er worden verschillende verhalen verteld over
de b ouw van vijvers. Heel interessant ...
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Donald  heeft  twee  vragen.  Hij
heeft  voor  het  eerst waterhyacint
proberen  te  overwinteren  in  een
serre in een geïsoleerde b ak. En dit
is goed meegevallen.
Pascal  vraagt  of er  iemand  iets
weet  over  de  waterplant  Thalia
dealbata .  We  zoeken  ze  op  internet en zien dat het een mooie
plant is met mooie lancetvormige
bladeren en lichtblauwe bladeren.
Freddy  heeft  ze  nog  gehad.  Het   Th ali a de al bat a
zijn eigenlijk tropische planten die niet winterhard zijn.
Franky heeft niet meteen vragen.
Ikzelf meld dat ik in het voorjaar mijn plantenvijver ga veranderen van vorm.
Ik toon de foto's van mijn huidige plantenvijver en wat mijn plannen zijn voor
dit voorjaar. D e vijver gaat iets vergroten. D e folie wordt verwijderd en er komt
een polyestervijver in de plaats. Het is mijn bedoeling om er nog enkel waterlelies en zuurstofplanten in te zetten.

Na nog wat over en weer gepraat, sluit Gilbert de vergadering af. Hij b edankt
alle aanwezigen en nodigt iedereen al uit voor de vergadering in april.
Het  was  weer  een  zeer  leerzame  en  interessante
avond. Nogmaals is gebleken dat onze vragen-staatvrij avond een leuke en g ezellige bijeenkomst is.

Th ali a de al bat a i s de eni ge vert e gen woor di ger van de f a m.  marantaceae di e en de mi s ch voor k o mti n Noor d- Ameri k a en de eni ge
di e ni et t e vi n den i s i n de tr open.  I s t e vi n den i n de vol gen de Ameri k aans e st at en:  Texas,  L oui si an a,  Mi ssi ssi p pi ,  Geor gi a,  Al a b a ma,
S out h- Car ol i n a,  Kent u ck y, I l l i n oi s,  Mi ss ouri ,  Ar k ans as en Okl ah o ma.
Bl oei t van mei t ot s ept.  T.  de al bat ai s een ni et- wi nt er h ar de pl ant ( verdr a a gt t ot− 7 ˚ C)  di e t ot 1 , 8 m h oog en 60 c m br eed k an wor den.
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DE CELL OF AANPL ANT

(ECHI NODORUS BERTEROI)
Gerard van Katwijk
Met dank overgenomen uit  www.daniorerio.nl
Al l ange tijd w as i k o p z oek n aar Echinodorus b erteroi d ie i n d e v olksmond a ls
cellofaanplant bekend s taat. Ik probeer een aquariumbiotoop te creëren met
vissen en p lanten u it Venezuela (het n oorden van Z
 uid-Amerika) waarbij ik z o
veel mogelijk echte waterplanten gebruik. Een uitzondering wilde ik maken
voor de, volgens zeggen, zeer f raaie  E. berteroi (dit is geen echte waterplant
maar een m oerasplant m et echter een p rachtige onderwater(submerse)vorm.


Overal vroeg ik er naar en hing ik ook oproepen op maar zelfs de WAP (Werkgroep Aquatische Planten) kon mij niet helpen. Uiteindelijk kreeg ik een tip
van Aad Bouman (de keurmeester die de afgelopen twee j aar onze verenigingskeuring heeft gedaan) om eens contact op te nemen met de heer P.J. van
der Vlugt. Dit resulteerde in het toezenden van zaad, een handleiding hoe
daarmee om te gaan en een Duitstalig artikel van zijn hand over E.
 berteroi . 
Inmiddels  heb  ik  een  deel(tje)  van  dit  zaad  gezaaid  en  daardoor  enkele
plantjes van ongeveer  10 mm in bezit gekregen. Het gaat langzaam maar ik
hoop te  zijner tijd toch  deze  plant  als
pronkstuk van ons aquarium te kunnen
bewonderen. 
Mijn Duits is zo matig, dat ik het lastig
vind  om  Duitstalige  artikelen  te  lezen.
Daarom vertaalde ik het artikel naar het
Nederlands. Dit kostte me wel de nodige
moeite, maar het leest nu een stuk makkelijker. Het vertaalde artikel stuurde ik
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naar  de  heer  Van  der  Vlugt  met  het  verzoek  om  toestemming  voor  het
plaatsen in ons verenigingsblad en controle op mogelijk door mij gemaakte
vertalingfouten. Die toestemming kwam en hij gafhier en daar nog wat aanvullingen op de tekst. Tevens wees hij op een eerder artikel over E. berteroi
van zijn hand in het meinummer van " Het Aquarium" van 1974. Omdat ik het
volmondig eens b en met de heer Van der Vlugt, dat er in de aquariumliteratuur nauwelijks iets over E . b erteroi te vinden valt en dat, dat gebrek aan aandacht onterecht is, volgt hierna de vertaling van zijn artikel. Daarmee komt
deze informatie (na  10 j aar) opnieuw onder de aandacht van misschien een
nieuwe generatie aquariumliefhebbers. 
Echinodorus  berteroi en het verspreidingsgebied op Curaçao 
P.J. van der Vlugt (vrij vertaald door Gerard van Katwijk 
naar een artikel in DATZ (januarinummer 1993) 


Echinodorus berteroi ( Sprengel) Fassett is, door het huidige grote aanbod van

aantrekkelijke  aquariumplanten,  een beetje in  de vergetelheid geraakt. Misschien terecht omdat de planten in aquariumcultuur niet altijd probleemloos
zijn. Vooral in betrekkelijk kleine aquaria is het meestal moeilijk deze, meestal
forse uitgroeiende, planten te houden. Ze worden makkelijk te groot. 

Het gebrek  aan  aandacht  is  echter  onterecht.  De E. berteroi  met  z'n tere,
meestal doorschijnende en zeer gevarieerd gevormde bladeren heeft een behoorlijke ruimtebehoefte. 
Afgezien van aquariumsuccessen of-tegenvallers is deze soort, uit botanisch oogpunt, zeer interessant; ecologisch gezien neemt deze soort zelfs een bijzondere
plaats in binnen het Echinodorus -geslacht. Over de natuurlijke levenscyclus van
deze soort is weinig bekend; in aquariumliteratuur is nauwelijks iets te vinden. 
Ik heb zo'n 15 j aar ervaring opgedaan met E.
 berteroi , in aquaria en vijvers, in
Nederland en in de tropen. Ik ken ook de natuurlijke omgeving van E.
 berteroi
op het C aribische eiland Curaçao, waar ik de soort vlakbij mijn huis bijna dagelijks op gezette tijden kon observeren. 
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Verspreiding 

Het gebied waar E. berteroi voorkomt  en waarover ik  schrijf, ligt tegen  de
meest zuidelijke grens van het verspreidingsgebied van E. bertero i en strekt
zich uit over een deel van de USA (met name Texas), Mexico (met uitzondering van Yucatan en B aja California) en verschillende Caribische eilanden. 
Ofde soort ook voorkomt op het Zuid-Amerikaanse vasteland, in de kuststreken van Venezuela en C olumbia is niet duidelijk. D e ecologische condities
daar, met name van Goarjira (Columbia) en Paraguaná (Venezuela), komen
sterk overeen met die van de vlakbij gelegen eilanden zoals Curaçao. Ik kreeg
eens zaad van een, volgens zeggen Paraguayaanse E.
 berteroi , maar ik b en zelf
nooit E. berteroi tegen gekomen tijdens mijn bezoeken aan Paraguaná. Dit
kan echter ook met de tijd van het j aar te maken hebben. 
Locatie 

Curaçao  is  een  klein  eiland
voor de kust van Venezuela van
slechts  472  vierkante  kilometer. Het is van het vasteland gescheiden door de 2.000 meter
diepe ‘Bonaire trog'.
De ondergrond van het eiland b estaat hoofdzakelijk uit basaltrots. In het verleden was het zeeniveau diverse keren veel hoger dan nu. D aardoor is op grote
delen van het eiland, door koraalaangroei, een laag kalksteen ontstaan. Ook
nu nog is het eiland omgeven door prachtige koraalformaties. 
Gemiddeld valt er per j aar 575 mm regen. Het meeste valt tussen oktober en februari, maar ook in de rest van het j aar komen regelmatig flinke buien voor. Aan
de andere kant komt het ook voor dat er gedurende maanden geen druppel regen
valt. De neerslag kan ook van j aar tot j aar sterk verschillen. Er zijn tij den (ong.
eens in de zes tot acht j aar) dat er in het regenseizoen twee keer zoveel regen valt
als normaal in het hele j aar. Ook komen er zeer droge j aren voor. Ten gevolge van
de sterke passaatwinden, de vele uren zonneschijn ( 70 % van de dag) en de hoge
temperaturen ( 25 ˚– 3 0 ˚ C) is de v erdamping hoog en overstijgt ruim, op j aarbasis
gerekend, de neerslag. Het landschap is daarom als steppeachtig te b eschrijven. 
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De  flora  en  fauna  hebben  zich
wonderwel aangepast aan dit onregelmatige klimaat. de vegetatie
wordt  gedomineerd  door  stekelige  struiken,  cactussen  en  verspreide  bomen  die  vaak  twee-,
drie-  of nog  meer  keer  per jaar
hun blad verliezen. In het “natte
seizoen”  ontkiemen,  uit  zaden
die  langdurige  droogte  kunnen   De di vi  di vi  ( Caes al pi ni a c ori ari a)
doorstaan,  veel  soorten  kruidachtige planten die zeer snel groeien, bloeien en weer verdwijnen. 
E. berteroi b ehoort ook tot deze groep planten en verschijnt alleen in dit seizoen en altijd onregelmatig. Met uitzondering van enkele plaatsen waar regenwater wat langer blijft staan, zijn er op Curaçao geen plaatsen waar p ermanent
zoet water voorkomt. Alleen gedurende lange regenperiodes en een bepaalde
tijd  daarna,  zijn  er  enkele
poeltjes en overstroomde gebieden te vinden, gedurende
enkele weken oféén oftwee
maanden. Water- moeras- en
overplanten  komen vanzelfsprekend weinig voor. Naast
E. berteroi bestaat die vegetatie  hoofdzakelijk uit 
 (kranswieren)  en
  Ny mph ae a a mpl a
andere  algen,  Lemna  ae
quinoctialis Welw., Wolffia columbiana Karst., Najas
guadalupensis (Spreng.)
Morong en Nymphaea

DC.
Ook

ampla
Ruppia m aritima L. komt veel voor,
maar niet op dezelfde plaatsen als E. berteroi . Ruppia

(hoewel niet kieskeurig
in aquariumcultuur) geeft de voorkeur aan een hoog en sterk wisselend zoutgehalte. D aarom is deze plant eerder te vinden in natte gebieden aan de kust. 
c h a-

raceae

Samen met E. berteroi vinden we nog enkele andere oeverplanten zoals de
“echte” Ammannia

latifolia L. (niet te verwarren met andere soorten waarvoor de naam latifolia wel eens als synoniem wordt gebruikt), Ammannia
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cinea Rottb., de cosmopolitische Eclipta
prostrata  L.  en  meerdere 

c y pe ra c ea e

(cypergrassenfamilie).  Al  deze  plantensoorten  zijn  sterk  seizoengebonden.
Wanneer het vochtig genoeg is zijn ze te
vinden,  maar  wanneer  het  water  verdwijnt, verdwijnen deze soorten ook. Ze
verschijnen  pas  weer,  wanneer  er  weer
voldoende water is. 

  Ecli pt a pr ost at a

De verspreide vindplaatsen van E. berteroi zijn vlakke verdiepingen in  een
heuvelachtig landschap waar regenwater  enige tijd kan blijven  staan  ofgebieden langs de kust die vanwege hun diepere ligging minder snel opdrogen en
daardoor wat langer onder water staan. D e zaden van de plant liggen in ruststadium in  de  stoffige,  steenharde,  droge modderbodem, waar ze jaren  de
droogte kunnen weerstaan totdat in een nat j aar het water weer lang genoeg
blijft staan. Dan verschijnen de kiemplanten van de E. bertero i weer bij duizenden. D e meeste gaan weer snel te gronde, maar anderen groeien snel om
zo  spoedig mogelijk te  kunnen bloeien  en  zaad te vormen.  Bij E. berteroi
komen geen kruipende wortelstok (rhizoom) ofandere ruststadia voor; het
voortbestaan van de soort is volledig afhankelijk van zaadvorming (zie m .b.t.
dit standpunt de opmerking van de vertaler verderop). 
De watersamenstelling 

De samenstelling varieert per locatie maar door de voortdurend tegen de noordelijke kust brekende zee en de harde, landinwaarts waaiende noordoostelijke passaatwinden, is de lucht en de bodem rijk aan zout. In de lager gelegen gebieden,
vooral langs de kust, is het brakke grondwater w
 aarschijnlijk eveneens v an invloed.
Een analyse van de plaats die na hevige regenval overstroomde en waar ik E.


i
ntensief
b
estudeerde,

g
eeft
de

v
olgende

i
nformatie:

berteroi
pH: 8,5 
3.000 microSiemens/cm 
chloride: 800 ppm 
natrium: 490 ppm 
sulfaat: 195 ppm 
F

F

F

F

F
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F

F

F

F

F

NH3+3 : 1,4 ppm 
FE : 0 ,04 ppm 
GH: 36,4  ˚ dH 
calcium: 23,3  ˚ dH 
KH: 8,7  ˚ dH 

Hoewel E. berteroi op Curaçao dus mogelijk altijd te maken heeft met hard
water, toont de soort zich uitermate tolerant m .b.t. andere watersamenstellingen. Ik verzorgde de soort met veel succes in bijna puur regenwater en ook in
zeer zacht uit zeewater gemaakt leidingwater. Aan de andere kant verdroeg de
soort ook zout, zoals te verwachten valt; ik voegde tot  12 promille NaCl toe
waarbij E.
 berteroi uitstekend groeide. 
Beschrijving 
E. berteroi is vooral b ekend vanwege de grote verschillen in de onderwaterbladeren, waarbij alle andere Echinodorus

-soorten ruimschoots worden overtrof-

fen.  Onder natuurlijke  omstandigheden  ontwikkelen  deze gevarieerde bladvormen zich in een vaste en onomkeerbare volgorde. D oor de snelle groei van
de planten, kunnen bij oudere, onder water ( submers) groeiende planten bijna
alle bladvormen gelijktijdig worden waargenomen. Meestal domineren echter
één oftwee opeenvolgende bladvormen. 
De boven water (emers) groeiende en bloeiende planten kunnen, afhankelijk van
de groeiplaats, erg verschillen in vorm en grootte. In Curaçao zijn zeer kleine, via
een hele reeks tussengrootten, tot zeer grote exemplaren waar te nemen. 
Aan de ene kant kan men een “mini”-plant aantreffen die mogelijk niet groter
is dan  15 tot 20 cm. Vrij vaak ontwikkelt de plant niet de uiteindelijke bladvormen en komen deze niet verder dan
smal en driehoekig ofzelfs niet verder
dan  lancetvormig.  Ook  de  bloeiwijze
blijft zeer klein en zwak ontwikkeld.
Echi n odor us bert er oi                            
( San J oaqui n-ri vi er,  Cal i f or ni ë)
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Deze “mini”-planten zijn op Curaçao het meest algemeen. Ze groeien op plaatsen
waar niet lang water blijft staan, zodat de planten gedwongen worden zich aan te
passen  en zich  snel tot  de bovenwatervorm te  ontwikkelen  om bloeiwijzen te
kunnen vormen. Daardoor komt het uitgroeien van de plant in het nauw. 
Aan de andere kant komt de “maxi”-plant voor. D eze b evindt zich in de gelukkige omstandigheden om gedurende langere tijd, in dieper water, een forse onderwatervorm te kunnen ontwikkelen. Daarna volgt een korte periode waarin
zich een drijfblad vormt en direct daarna ontwikkelen zich de bladeren van de bovenwatervorm. Deze planten worden wel een meter hoog. De bladeren variëren
van 15 tot 20 cm en staan op bladstelen van 60 tot 80 cm van 3 cm doorsnede. 
De bladeren zijn ( omgekeerd)hartvormig waarbij de onderkant naar binnen is
gebogen. D aardoor ontstaat een karakteristieke kelkvorm. D eze vorm is zeer
effectiefbij het voorkomen van verdamping aan het bladoppervlak. D e bloeiwijze van deze grote planten is verhoudingsgewijs erg groot; tot anderhalve
meter (op stelen van 2 cm doorsnede en met meerder krachtige ribben) met
daarop honderden zelfstandige bloemen. Er komen tot acht vertakkingen voor
waarvan de onderste, wanneer er meer dan drie vertakkingen zijn, zelfook weer
één oftwee keer vertakt zijn. Wanneer de kleine en de grote plantvormen met elkaar vergeleken worden, lijkt het om twee verschillende soorten te gaan.
Het is echter meer natuurlijk om te veronderstellen dat de ene plantvorm een
plaatsgebonden aanpassing is van genetisch gelijke plantvormen. 
Voortplanting 
E. berteroi vormt geen kruipende wortelstok en kan zich uitsluitend vermenig-

vuldigen door zaad. In de natuur vormt de plant twee ofdrie bloeiwijzen p er
seizoen. 
Op mer ki n g van de vert al er: 
" Aqu ari u m wer el d"  ( h et ui tst ek en de b on ds bl a d van de B el gi s ch e a qu ari u mbon d B B AT)  j a arg an g 3 2 ( 1 978)  bevat een arti k el  over E.  bert er oi  van K.  R at aj  - H.  Gerl o.  Di t arti k el  ver mel dt:
" E.  bert er oi  ver meer dert zi chi n s u b mer s e vor m on ge meenl an gza a m.  Wort el st okk en van 2 à 3
j aar ou de pl ant en vor men ui t r ust en de oogj es ni eu we pl ant en. 
De r eacti e van de h eer van der Vl u gt,  n a d at i k h e m hi er op att en deer de,  l ui dde:  " Het k an wa ar
zij n.  Zek er ni et bij  de Cur aç a os e vor m,  mi ss chi en wel  i n vochti ger str ek en ?" .
Kort o m er val t n og wat op t e h el der en. 
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(1)

Volgens  Stallknecht  is  E.  berteroi  een  lange-dagsoort, die alleen bloeit bij meer dan  12 uur licht per
dag. Ik weet niet waarop deze mening is gebaseerd,
maar voor de planten op Curaçao geldt dit niet want
daar zijn de planten dagneutraal. In Curaçao bloeiden
planten op dagen met minder dan 12 uur licht terwijl
dezelfde planten in Nederland in de zomer bloeiden
met veel meer dan 12 uur licht per dag. 
Echi n dor us bert er oi,  Con n da m,  L ak e Hen n ess ey,  Na pa Cou nt y,
Cal i f or ni a.

© Br.  Alfr ed Br ouss eau,  Sai nt

Mar y' s Col l e ge

Een bekend verschijnsel bij Echinodorus -soorten, is “vegetatieve vermeerdering”; naast bloemen ontwikkelen zich ook j onge planten op de bloeistengels.
Bij E. b erteroi v an Curaçao en vergelijkbare gebieden komt dit v erschijnsel echter
niet voor. Ook kunstmatig, ondanks alle bekende kunstgrepen, bleek het mij niet
mogelijk om vegetatieve vermeerdering bij E. b erteroi te bewerkstelligen. Ook bij
andere Echinodorus

-soorten met sterk vertakte bloeiwijzen is de neiging tot dit
verschijnsel niet  of slechts zwak  aanwezig. Voor E. berteroi van  Curaçao  en
klimatologisch vergelijkbare gebieden, is het vormen van adventiefplanten ook
zinloos. Immers, na de korte natte periode zullen deze planten sterven zonder
de mogelijkheid benut te kunnen hebben om zich te vermenigvuldigen. 
Na de bloei blijven de vruchtbeginsels,
lang nadat de plant afgestorven is, aan
de  uitgedroogde  bloeistengel  zitten.
Uiteindelijk valt de bloeistengel geleidelijk  aan  uit  elkaar  en  belanden  de
droge zaden op en in de grond. 
De ontkieming in water verloopt zeer
onregelmatig.  Sommige  zaden  ontkiemen na enkele dagen, maar andere
pas na weken. Dit is een zinvolle aanpassing aan de onregelmatige natuurlijke  omstandigheden.  Wanneer  alle
zaden min ofmeer gelijktijdig zouden
Bl oe m cel l of a an pl ant
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ontkiemen, dan zou een complete generatie ten gronde kunnen gaan en de
soort ter plaatse uitsterven wanneer de regenval niet lang genoeg duurt. Met
deze onregelmatige ontkieming, loopt de soort elke keer slechts de kans een
deel van het vermenigvuldigingsmateriaal onbenut te laten. D e soort wedt dus
niet slechts op één paard. 
De kiemkracht van de zaden blijft lang van kracht. Bij mij kiemden zaden nog
na  acht jaar  droog bewaren. Deze tijd komt verrassend  overeen met  de tijd
tussen de bijzonder natte jaren in Curaçao. Dit maakt het mogelijk  dat een
nieuwe generatie cellofaanplanten kan ontstaan zelfs in minder ideale gebieden. 
Natuurlijk is E.
 berteroi niet de enige waterplant die zich zo gedraagt. Experimenten  hebben  aangetoond,  dat  ook  zaden  van  Najas guadalupensis  en
Nymphaea  ampla  op  dezelfde  manier  zijn  aangepast.  De  laatstgenoemde
heeft, als enige echte waterplant van Curaçao, echter wel ook een wortelstok
(rhizoom) om de droogte te overleven. 
Lit er at u ur:
St al l kn echt, H.  ( 1 991 ) :  Zur Ausl ös u n g von Bl üt enst an den bei  E chi n od or us- Art en.  DATZ
1 0:  65 3- 65 5.

GEZOCHT



Ik zoek dringend een startportie enchytreeën (witte wompjes als visvoer
voor kleine aquariumvissen) ofweet iemand waar j e dat kan kopen?
Freddy B ougeatre, Blokellestraat 9, Zwevegem
tel. 056 75 8 1 3 4  ofdidier.bougeatre@skynet.be 

Danny' s Koi Café

Haarakkerstraat 38 Brugge

Open : zat.  &zo.
1 0 u . - 1 2 u .  en  1 4 u . - 1 7.30 u .
of afspraak
050 347532
www.dan nyskoicafe.com
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I S ARTE MI A SALI NA EE N DELI CATESSE?


auteur: onbekend. bron: www.zilverhaai.be

Artemia  is  wonderlijk  mooi
onder een microscoop. Maar ze
zijn  niet  alleen  mooi,  ze  zijn
vooral een goede bijvoeding voor
zeewaterdieren;  vissen,  garnalen
en voor vele andere lagere dieren.
Omdat het kweken van artemia,
ook  pekelkreeftjes  genoemd,
nogal  omslachtig  is,  is  het  niet
erg populair meer. Tegenwoordig
eigenlijk alleen nog bij een klein
  Art e mi a s ali n a
aantal zeewaterliefhebbers.
Wanneer pekelkreeftjes in zoetwater gebracht worden gaan ze al na enkele minuten dood. D e verandering van zoutgehalte is te groot. Om deze reden is het
wat minder geschikt als levend voer voor amfibieën en zoetwatervissen. Watervlooien ofcyclops voldoen dan beter en zijn ook makkelijker te kweken.

Het bereiden van zoutwater
Artemia dient in zoutwater gekweekt te worden: het beste resultaat geeft vers
zeewater ofzoutwater gemaakt van speciaal zout, welk b edoeld is voor zeewateraquaria ( aquariumhandel). Gewoon zout en zeezout welke in de macrobiotiek te koop is geeft een lagere opbrengst.
De dichtheid dient ongeveer  1025 te zijn. Maar dit komt niet zo nauwkeurig
als bij zeeaquaria. Pekelkreeftjes groeien ook bij lagere ofhogere zoutgehaltes.
Hogere zoutgehaltes hebben het voordeel dat er minder kans is op bacteriegroei. Artemia heeft zelfs de wonderlijke eigenschap in zeer hoge zoutgehaltes
in leven te blijven. Ze verdragen het zelfs als er zoutkristallen op hun lichaam
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vastzitten. Om deze reden komen ze overal op aarde in zoutwatermeren voor,
zoals Salt Lake in de Verenigde staten, waar de meeste artemia-eitjes geoogst
worden, maar ook op sommige plaatsen in de D ode Zee.
Voeding
Na  het  uitkomen  van  de  eieren  (na
een  à  twee  dagen)  kan  begonnen
worden met het voederen van de artemia.  Gemalen  mossel  (de  zogenaamde mosselmelk) is een uitstekend voedsel om de kweek mee te b eginnen. In de handel is ook speciaal
opfokvoedsel  voor  artemia  te  koop
(Mikrozell),  maar  is  onbegrijpelijk
prijzig. Wanneer de pekelkreeftjes volwassen zijn is het goed mogelijk om
goedkoop vast,  fijn verdeeld voedsel
te geven zoals soja, vismeel, eigeel, ...
Plankton is natuurlijk ook goed, want
het is hét natuurlijke voedingsmiddel
en goed voor  met  name  het jongste
stadium.  Pekelkreeftjes  kunnen  tot
drie  maanden  oud  worden.  In  de
eerste acht dagen is het voedselrendement relatiefduur. Het is daarom dan
ook  veel  voordeliger  om  pekelkreeftjes pas als voedsel te gebruiken als ze ouder zijn.
Temperatuur
De kreefjes groeien goed bij kamertemperatuur. De groeisnelheid is sterk afhankelijk van de temperatuur, maar bij hoge temperatuur is de groei van schadelijke b acteriën ook groter. Jonge p ekelkreeftjes zijn zeer gevoelig voor bacteriegroei, vooral direct na het uitkomen uit de eieren, het zogenaamde nauplius-stadium. Na ongeveer twee weken worden ze snel groter.
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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/

Licht
Er is geen speciale b elichting nodig voor de kweek van artemia. Wel is het zo
dat  artemia  sterk door licht wordt  aangetrokken. Hiervan kan  dan gebruik
worden gemaakt om artemia te oogsten. Door alleen op een b epaalde plaats
in de bak licht te laten vallen wordt de artemia naar die plek gelokt. In de
handel b estaan hiervoor speciale bakjes.
B ak
Ondiepe b akken ofschalen zijn het b este geschikt voor artemiakweek, in ieder
geval niet dieper dan 0 ,5 meter. D oorzichtige b akken zijn b eter. D e algengroei
verbetert de waterkwaliteit en is tegelijk ook voedsel. Ikzelfgebruik voor artemiakweek dezelfde bakken als voor planktonkweek, nl. ronde plastic potten,
met onderin een afvoer voor water en aanvoer van lucht (geen luchtblokje).
Het zoutwater heeft hetzelfde zoutgehalte als de zee, wat misschien wel een lagere opbrengst geeft, maar geen problemen in zoutgehalteverschillen tussen
aquarium en kweek.

B elangrijkste problemen
Gebruik van k leine bubbeltjes: kleine luchtbelletjes blijven aan de artemia
plakken zodat ze aan de oppervlakte komen te drijven en niet kunnen eten.
Gewoon een slangetje met grote luchtbellen voldoet veel beter.

Ä

Overvoeren is het grootste probleem: dit leidt snel tot bacteriegroei, met
vertroebeling van het water. Met name in het begin is artemia kwetsbaar.
Eenzelfde probleem ontstaat bij te hoge temperaturen, dus hoger dan kamertemperatuur. Artemia-eieren zelf, zijn niet geschikt om te voeren.

Ä

Een  artemiakweek  kan  ineens  uitsterven:  dit  wordt  veroorzaakt  door
een virus. Een goede indicatie voor de gezondheid van de kreeftjes is hun
reactie op licht in het donker. Komen ze snel op licht afdan zijn ze gezond,
wanneer dat niet zo is dan zijn ze waarschijnlijk overvoerd. Artemia behoren roze ofgeel te zijn. Een rode schijn wijst op een zuurstoftekort.

Ä
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Mogelijkheden om de kweek te verbeteren
Optimaliseren van de pH: Een zuurgraad van 8 tot 9 pH is optimaal, licht
basisch dus. In de loop van de kweek wordt het water minder b asisch door
zure afvalproducten. Het verhogen van de pH kan dan gebeuren met kalk.
Zoals  gezegd  stijgen  met  de  temperatuur  ook  de  problemen.  Grootste
groeisnelheid wordt b ereikt bij 2 5 ˚ C ofhoger. Dit geldt dan met name bij
de hogere zoutgehaltes ( 1025 tot  1030). Pekelkreeftjes welke in een lager
zoutgehalte worden opgekweekt groeien bij lagere temperaturen het snelst:
22  ˚ C voor 1014.

Ä

Gebruik geen te  sterke verlichting: Artemia wordt door licht aangetrokken, en verbruikt dan meer energie dan bij lagere verlichting. Op internet
zag ik een ontwerp wat theoretisch beter is. Een platte bak met daarin een
scheidingswand  met  een  zogenaamd  artemiafilter  erin.  In  het  ene
(kleinere) deel komt artemia voor, in het andere deel niet, met b ehulp van
een luchtlift wordt water van het deel waar de algen groeien in het deel van
de artemia gepompt. Op deze manier zou een continue kweek theoretisch
mogelijk zijn. Grootste probleem in deze opstelling is het verstopt raken van
het artemiafilter met alg, het dient afen toe schoon gemaakt te worden.
 Arte mia fransiscana
Ä

  Art e mi a fr anci c an a- ei er en

Een apart te noemen verschijnsel is bij de ondersoort uit de San Franciscobaai te zien. En deze gedraagt zich anders dan de ondersoort uit Salt Lake
(welke in de handel het meeste wordt verkocht). D eArtemia

plant
franciscana

zich het snelste voort bij 24 ˚ C. Bij lagere temperaturen echter ( 20 ˚ C) wordt
het kreeftje groter, leeft langer en gebruikt het voedsel efficiënter, maar plant
zich dus langzamer voort. Artemia welke uit het S alt Lake komt, vertoeft b est
bij hogere temperaturen.
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De Katholieke Hogeschool Sint Lieven en de FOD Afdeling 
Dierenwelzijn nodigen U uit voor een lessenreeks over:

VI SSE N, WEL ZI J N E N WETE NSC HAP
Waar? Katholieke Hogeschool Sint-Lieven te Sint-Niklaas Hospitaalstraat

23
Wanneer?  Op
 donderdag 22 en donderdag 29 april, donderdag 20 mei
Aanvang

om 20 uur.
Het
 einde is telkens voorzien rond 21.30 uur.
We
 ronden afmet een drankje.
Waarover? Do. 22/04: Wout Abbink “Een vis met gevoel”

Do.
 29/04: Luc Lambrechts “Voelt uw aquariumvis zich goed” 
Do.
 20/05: Dominique Adriaens “Wat zwemt er in uw aquarium”

Drie wetenschappers uit de vissenwereld komen in Sint-Niklaas hun inzichten
aan de man brengen. Vissen zijn als hobbydieren, als voeding en natuurschoon
alom tegenwoordig maar ze worden doorgaans bitter weinig gewaardeerd door
een  gebrek  aan  kennis. Wij vroegen  drie  specialisten  ter  zake  om  hun  inzichten m .b.t. de meest relevante wetenschappelijke studies te bundelen in een
toegankelijke en b oeiende voordracht.

Deelname is gratis, maar we krijgen graag een seintje vooraf:
an.romeyns@kahosl.be

D onderdag 22 april: Wout Abbink “Een vis met gevoel”
Dr. Wout Abbink is een veelgevraagd  spreker op internationale congressen
door zijn ervaring op het gebied van aquacultuur, dierfysiologie en –biochemie, diergedrag, gezondheid en welzijn van dieren. Sinds maart 2 008 is hij verapril 201 0
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bonden aan het Imares instituut van de Universiteit van Wageningen bij de afdeling aquacultuur. Hier werkt hij aan projecten op het gebied van productie,
transport, fysiologie en dierenwelzijn. Vandaag belicht hij voor ons de verschillende aspecten van aquacultuur die een invloed hebben op het welzijn,
zoals transport,  slacht,  dichtheid, waterkwaliteit  etc.  Kan  een vis lijden  en
stress ondervinden? Hoe kunnen we dat weten, meten en vermijden? Hij biedt
ons noodzakelijke kennis om deel te nemen aan het ethische debat over welzijn van vissen in het algemeen.
D onderdag 29 april: Luc Lambrechts “Voelt uw aquariumvis zich goed”
Op gebied van vissen en gezondheid, is dierenarts Luc Lambrechts dé expert
in  ons  land.  Hij  combineert  zijn  uitgebreide  praktijkervaring  rond  vissenziektes met een stevige academische kennis. Dierenwelzijn en dierengezondheid gaan hand in hand. Als specialist laat Lambrechts ons mee genieten van
zijn inzichten. Hij belicht onder meer tot welke problemen een leven in een
aquarium kan leiden. Hoe kan u als goed geïnformeerd aquariumliefhebber
deze problemen vermijden?
Donderdag 20 mei: Dominique Adriaens “Wat zwemt er in uw aquarium”
Professor D ominique Adriaens werkt aan de Gentse Universiteit in de onderzoeksgroep van Evolutionaire Morfologie van Vertebraten waar hij reeds j aren
onderzoek doet naar de uiteenlopende vormen en structuren van vissen en
hun functioneren. In de handel zien we de gekste vormen van siervissen verschijnen  en  staan we zelden  stil bij  de verregaande  effecten van  deze vormenkweek op het individu, op de diersoort ofop het natuurlijk biotoop. Professor Adriaens kadert de trends in de aquaristiek in een biologisch perspectief, en biedt hiermee voer voor een genuanceerd ethisch standpunt. 
Info: Hilde

Vervaeke: hilde.vervaecke@kahosl.be  0 495/ 13.65.81
 Eric Van Tilburgh: eric.vantilburgh@health.fgov.be  0 475/630.489
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Uit n odi gi n g bij eenko mst wer kgr oep vij vers, 30 april

VAN PL ANTE NVI J VE R NAAR KOI VI J VE R
Coördinator vijverwerking, Gilbert Lapere
Sommige liefhebbers kunnen zo gefascineerd geraken door hun hobby dat ze met
regelmaat uitkijken naar een andere tak in hun liefhebberij. Wanneer het onder
de noemer passie valt, doe j e er best aan zich op voorhand goed te informeren
omtrent het totale kostenplaatje en de consequenties daaraan verbonden.
Zo iemand is ook Geert Verlinden . Als j e zijn palmares binnen de aquaristiek
overloopt merkt men dat hij zeker geen groentje meer is, daarbij beschikt hij
nog over een ruime technische kennis.
Het b egon allemaal 25 j aar terug met een cichlidenbak, meer bepaalt met Malawi-soorten.
Toen de zeeaquaristiek zijn opmars maakte wilde hij ook van deze kleurrijke
onderwaterfauna en -flora het fijne weten en startte hij meteen met een ruim
ingebouwd zeeaquarium die hij als een juweeltje liet uitstralen.
Maar een nieuwe uitdaging kon niet uitblijven. D e liefde voor de natuur en de
fascinatie om vissen samen te brengen in de zo rustgevend omgeving van een
tuinvijver was een nieuwe uitdaging. Met de plantenvijver als uitgangsbasis en
de opkomende koipracht heeft deze laatste zijn hart gestolen.
Vanuit het standpunt “bij mij gaat het zo” en in al zijn bescheidenheid maar
met kennis, is Geert bereid zijn technische realisaties in en rond de vijver, de
mooie momenten, maar ook zijn tegenslagen met onder meer het herpesvirus
(aids bij de mensen) in woord en beeld aan jullie  te komen voorstellen.
Vast e n z eker e en v eelbelovende b oeiende a vond v oor a l w ie v an d e n atuur h oudt.

De werkgroep:  Kees,  Pascal,  Rik  en  Gilbert  heten u van  harte welkom  op
vrijdag 30 april stipt om 20:00 uur in ons clublokaal “De Klokke”.
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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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F

F

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
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