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RFedactioneel
ilip Willen, penningmeester
Ook het gevoel dat het iets te lang koud is gebleven?
Tot halfmei nog volop met de verwarming aan. Realiseer j e j e wel dat we onlangs de koudste temperatuur
hebben genoteerd voor begin mei sinds het b estaan van
het KMI!  6,5  ˚ C!! Nu de ijsheiligen hun kunsten getoond hebben, kan het alleen maar b eter worden. 
De vijverplanten willen wel maar geraken niet volop tot hun volste glorie.
Zou dit door de IJslandse vulkaan zijn die zijn stoftot voor de zon uitspuwt,
wie weet het. De vliegtuigmaatschappijen zullen het wel geweten hebben.
Wie extra energie wil opdoen in warmere oorden bekijkt met spanning de
vertrekschema's van de vliegtuigen. Niemand weet hoelang de vulkaan het
volhoudt. Laat  ons hopen  dat hij zijn marathonuitbarsting van  de vorige
keer niet evenaart. 
Het kost de vliegtuigmaatschappijen en reisorganisaties handenvol geld. D e
reiziger bijt zich de nagels van de vingers, zelfs al raakt hij ter plaatse, wie
weet komt hij op de geplande dag terug ... Om maar niet te spreken van de
zweetdruppels van angst die ‘uitbarsten'. Je zal j e maar realiseren dat daar
toch enig IJslands stofin de wolken hangt . .. o wee waar het zich ophoopt . ..
Laat ons dus maar gezellig thuis blijven. Dat heeft tal van voordelen, geen
stress, geen discussie waar naar toe, geen buitensporige uitgaven, een gezellige b arbecue met de club eind augustus en van diens meer. Hoedanook, de
bloemen en gewassen op de akkers ontluiken schuchter. Hier en daar zien
we j onge dieren genieten van het gras in de weiden. D e zomer komt eraan,
zij het dan schoorvoetend. Wie weet duurt de zomer wat langer en genieten
we eind september nog op een terrasje.
Dus niet getreurd om de lange winter, de talmende lente, de zomer komt
eraan en we zullen ervan genieten!
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DE PRAC HTI GE WATE RPL ANTE N UI T
HET GESL AC HT APONOGETON
Gesc hi edeni s en ver zor gi ng van deze wat er pl ant en

Tekst:  Horst Ebert
Vertaling Rob Verheijden, A.V. Aponogeton, Zeist (Nl)
http://www.aponogeton.nl
De a anleiding v oor d eze r egels i s e en
wandeling  over de  weekmarkt. Bij
een d ierenstand werd ik g eschokt. I n
dit s talletje, met honden- katten- en
vogelvoer,  hingen  ook  deze  mooie
aquariumplanten uit kunststof. De
koningin der aquariumplanten, de
gaasplant, h ing a ls b likvanger i n d it
stalletje. 
Deze ervaring heeft me ertoe gebracht  dieper  in  dit  geslacht  te
duiken en dit verhaal te s chrijven. 
Er z ijn vele water- en m oerasplanten te koop, de aponogetons
zijn r elatiefzelden t e k oop. L igt h et e r w ellicht a an, d at m
 et d e
huidige manier van vermeerderen via  “celvermeerdering”
deze p lant n auwelijks te vermeerderen is? Het was voor
mij in ieder geval de aanleiding me met deze f
 amilie nader bezig te
houden en h et verslag daarvan vindt u h ierbij.

Vele open vragen

laat
Mij werd bij dit onderzoek een ding duidelijk: het geslacht Aponogeton

nog  enige vragen  open. Het is nog  steeds niet  duidelijk  ofwe het met beschreven soorten te doen hebben ofmet kweekvormen die we in verschillende
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vormen in een soort zien terugkomen. Dit kennen we ook van vele aquariumvissen. In  de natuur komen kruisingen  slechts bij uitzondering voor. In  de
aquariumwereld worden, zoals b ekend, vele hybriden “doelbewust” gekweekt.
D e gaasplant
Over de aquatische geschiedenis van het geslacht Aponogeton

, is met uitzondering van de gaasplant, weinig b ekend. D eze, voorheen als A.
 fenestralis
be
kend staande soort, die tegenwoordig als A.
 m adagascariensis door het leven
gaat,  kwam  al  in  het  midden  van  de  negentiende  eeuw  naar  Europa.  Zij
kwamen terecht in de b otanische tuin van Kew in Londen. D aar ook, zouden
reuzenexemplaren met meer dan 170 bladeren, gegroeid zijn. Van deze tuinen
uit kregen andere botanische tuinen levend materiaal. In Duitsland kon het
tuiniersbedrijfHenkel in D armstadt, dat op Madagaskar plantenverzamelaars
in dienst had, j aarlijks honderdenAponogeton

-knollen daar vandaan invoeren.
Plantenliefhebbers in Sint-Petersburg hadden veel succes met de verzorging
en vermeerdering. In Duitsland was Hugo Baum in Rostock in deze tijd het
meest succesvol als “gaasplantkweker”. Het lukte hem ook een breed- en een
grootbladerige vorm, dus een in het aquarium geteelde mutant, te kweken.
Uit de toegankelijke archieven is de volgende tijdsindeling te reconstrueren:
F 1855: de eerste invoer naar Europa, Engeland.
F 1863: de eerste uitvoerige b eschrijving.
F 1872: In de botanische tuin van Kew had een plant na  17 j aar verzorging
173 bladeren.
F Na 1900: zeer goede resultaten door Hugo B aum in de b otanische tuin van
Rostock.
F 1933: de b otanische tuin van Dresden b ezit de meeste gaasplanten en levert
aan Duitse en buitenlandse b otanische tuinen.
F De 60er j aren van de 20e eeuw: Het grootste kweeksucces heeft de b otanische tuin van München.
Het geslacht Aponogeton

De Nederlandse waterplantenspecialist van  Bruggen  bewerkte  het geslacht
Aponogeton  en  publiceerde  in  1968  de  eerste  resultaten  in  het  tijdschrift
“Blumca”. Hij behandelde daarin alleen de soorten die in Madagaskar,  1 1 in
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getal, voorkomen. Dit zijn: A. b ernierianus, A . b oivinianus, A . c apuronii, A . c or-

datus, A.  decaryi, A.  dioecus, A.  longiplumulosus, A.  madagascariensis, A.
tenuispicatus, A . u lvaceus  enA . viridis . Van deze soorten zijn er maar twee, nl.
 ulvaceus , interessant voor de aquariaan.
A. m adagascariensis en A.
Het geslachtAponogeton

is in Afrika, en specifiek op Madagaskar, in tropisch

Azië en Noord-Australië thuis. In Afrika werden exemplaren van deze familie
van de noordelijke grenzen van Senegal, Gambia en Ethiopië tot in het zuiden
van de provincie Kaapland in Zuid-Afrika aangetroffen.
Echte waterplanten

Alle soorten, die de aquarianen gebruiken zijn echte waterplanten, dus geen
planten zoals de crypto's die merendeel moerasplanten zijn, maar uitermate
geschikt  zijn  als  waterplanten.  De  aponogetons  hebben  behoefte  aan  een
goede verzorging. Hier volgen dan ook enige algemene richtlijnen die voor
alle soorten van toepassing zijn. Aponogetons gedijen het best in water met
waarden tussen  10 en  12 DH, pH-waarde 7 en een temperatuur van 22 tot
24  ˚ C. Op de lichtkwaliteit reageren ze nauwelijks. Het belangrijkste is dat ze
niet te donker staan.
De planten voldoen uitstekend in gezelschap van Cryptocoryne en Echinodo
.
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het meest geschikt is. Een regelmatige waterverversing stellen ze zeer op prijs.
De praktijk vertelt echter dat grotere planten het b este in grove kiezel staan
zodat wortelrot voorkomen resp. verminderd wordt. Bij verplanten wordt aanbevolen de wortels van de knollen te verwijderen. Op die manier wordt wortelrot voorkomen. D e knollen vormen snel genoeg nieuwe wortels. Als gunstig
is ervaren om de planten in potten te kweken. Gebleken is namelijk dat de
planten een hekel aan verplanten krijgen naarmate ze ouder worden. 
Rustpauze inlassen?

Alle aponogetons hebben heel markante rust- en activiteitsperioden. Als de
rustpauze aanbreekt kan het gebeuren dat de planten instorten en alleen het
rhizoom in de grond in leven blijft. Maar na enige tijd loopt hier weer een
nieuwe plant uit. Bijna alle soorten kunnen alleen door middel van zaden vermeerderd  worden.  De  planten  zijn  bloeiwillig  en  de  bloemtrosjes  worden
– 6 –
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boven het water uit gedrukt. Bij enige soorten blijven de trosjes onder water,
maar door zelfbestuiving vindt toch bevruchting plaats en worden er ook adventiefplanten gevormd  aan  de bloemknoppen  (waarop bij  de beschrijving
van  de  soorten wordt  teruggekomen).  De  bloemknoppen  die  boven water
bloeien worden met een zacht b orsteltje bestoven en op die worden de individuele bloempjes bevrucht. De ervaring leert dat bestuiving in de nachtelijke
uren, ofin ieder geval in het donker, de b este b evruchtingsresultaten opleveren. Na ongeveer 14 dagen is het zaad rijp en kunnen de aren afgesneden worden. D aarna worden ze in een vlakke schaal op een kiezellaag met een korrelgrootte van 1 mm gelegd. Als de zaden ontkiemt zijn en er zich j onge plantjes
gevormd hebben, worden deze voorzichtig in de kiezel gedrukt en de waterstand verhoogd naar 2 5 cm. Als de eerste planten een hoogte van ongeveer 7
cm bereikt hebben, moeten ze verplant worden. D aardoor kunnen de kleinere
planten zich ook ontwikkelen. D e kleine planten reageren gevoelig op watervervuiling en algvorming is zeer gevaarlijk voor ze. 
Bekende soorten

De bekendste soorten worden nu kort gepresenteerd. De wetenschappelijke geslachtsnaam werd van Potamogeton afgeleid. Er werden twee Griekse woorden
tot een naam samengevoegd. Potamus: rivier en geiton: buurman van rivier. Van
het geslacht Aponogeton

is bekend dat de meeste soorten echte waterplanten
zijn. Het is echter niet uit te sluiten dat deze soorten onder extreme verhoudingen ook in de oeverregionen, dus als buurman van het water, groeien.
De bekende soorten uit het geslacht Aponogeton
Ä

Aponogeton abyssinicus

Deze plant is in Oost-Afrika thuis. Ze is te vinden van
Ethiopië  tot  Malawi  en  in  Congo  (ex-Zaïre).  Ze werd
voor het  eerst gevonden in  een waterbekken in  Mombassa, Kenia. D e planten groeiden daar aan de rand van
het water tot een diepte van 2 0 cm. Het biotoop doet vermoeden dat deze poelen in de droge tijd uitdrogen. In
het thuisland worden  de  planten  12  cm,  maar  meegebrachte  rhizomen  ontwikkelden  slechts  planten  van  5
j uni 201 0
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cm. D e soort is tot een hoogte van 2 .700 m te vinden en komt voor in de watertypen die in de droge tijd uitdrogen. D e bloemen zijn violet van kleur. Kasselman vond in Tanzania planten met witte bloemen. In het aquarium zijn dit
probleemplanten en komen dus ook zelden voor.
Ä

Aponogeton appendiculatus

Komt voor in India in het Vembanadmeer in  de buurt van  de plaats Kottayam. Interessant is dat het meer van april tot september zoetwater voert en
in de andere p eriode zoutwater. In de p eriode dat er zoetwater gevoerd wordt
bloeit de plant. Als gevolg van dit levensritme wordt ze nauwelijks als aquariumplant gehouden want pogingen haar alleen in zoetwater te houden mislukten.
Ä

Aponogeton bernierianus

Deze plant komt alleen voor in het oosten van het eiland Madagaskar. De
planten van deze soort kunnen behoorlijk groot worden. Tot een lengte van
120 cm en een bladbreedte van  10 cm worden bereikt. D eze planten werden
in cultuur niet succesvol omdat de verzorging zeer veel kennis van de ecologische verhoudingen vereist. Ook de waterwaarden en verzorgingseisen liggen
op een hoog niveau.

Ä
Aponogeton boivinianu s
Deze  plant  werd  in  het  noorden  van  Madagaskar in stromend water gevonden, in de
buurt van Nossi-Bé en op het eiland Mayotte*. In het thuisland zijn  de gesteelde bladeren  1,5 tot  8  cm lang, voelen leerachtig
aan en kunnen tot 60 cm lang worden. De
bladeren hebben in volwassen toestand een
donkergroene  kleur  en jonge bladeren  een
frisgroene tot bruine kleur. In het aquarium
zijn  de  planten  in  zacht  tot  middelhard
water  makkelijk  te  verzorgen.  De  bodem
moet  voedselrijk  zijn  en  er  moet  door
middel  van  de  filteruitstroom  of luchtsteentje  voldoende  waterbeweging
plaats vinden. Bij een temperatuur van 22 tot 25  ˚ C voelen ze zich prima.
– 8 –
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Ä

Aponogeton b ullosus

Deze soort stamt uit Noord-Australië en groeit daar in koude bergbeken en bij
watervallen. D e bladeren worden 3 0 cm lang en zitten aan net zo'n lange stengels. Als gevolg van deze lengte vinden ze nauwelijks interesse bij liefhebbers.
Helaas wordt ze in het land van herkomst met uitsterven b edreigd. Ze is qua
kleur wel interessant want in het j eugdstadium is ze roodachtig en als ze ouder
wordt bruinachtig groen. D e soort wordt vaak met A.
 loria e verwisseld.
Ä

Aponogeton capuronii

Deze horen thuis is Zuidoost-Madagaskar. Daar groeien ze in beken en lagunes,
die zuiver water voeren en niet te diep zijn. Daar ontwikkelt ze bladeren tot 40 cm
lengte en  8 cm breedte. Deze zijn aan de randen gegolfd, hebben een donkergroene kleur, de bladpunten zijn afgerond en ze lijken wat hartvormig. De plant
kan zich zeer moeilijk aan een aquarium aanpassen en komt daarom zelden voor.

Ä

Aponogeton crispus

De uit Zuid-India  en  Sri Lanka  afkomstige
plant heeft een zeer variabele habitat. B ovendien werden in waterplantenkwekerijen speciale  kweekresultaten  en  kruisingen  gerealiseerd zodat de liefhebber al een kenner moet
zijn om de zuivere rassen te herkennen. De
soort  is  de  bekendste  van  het  geslacht.  Ze
groeit  in  het  land  van  herkomst  in  helder
rustig water dat regelmatig uit kan drogen en
stelt  aan  de  verzorging  in  het  aquarium
weinig eisen. De tot 50 cm lange en 4,5 cm
brede bladeren  zijn  aan  de  zijkant gewelfd.
Ze kunnen qua kleur licht- tot donkerbruin,
maar ook roodachtig bruin zijn. Er wordt wel
aanbevolen ruime aquaria te gebruiken want als ze een voedselrijke bodem
krijgt is ze zeer snelgroeiend- en bloeiend. Ongeveer ieder 2 j aar kunnen de
bloembollen het b est uit het water gehaald worden om ze in vochtige turfop
kamertemperatuur een twee maanden durende rustpauze te geven. De plant
doet het zelfs nog goed in redelijk hard water. Ze is gemakkelijk te kruisen met
als gevolg dat er in aquaria nauwelijks raszuivere exemplaren te vinden zijn.
j uni 201 0
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Ä

Aponogeton decaryi

Deze soort is afkomstig uit de moerassen, poelen en watertjes met een lage waterstand die in de droge tijd droog vallen, in het zuiden, zuidwesten en CentraalMadagaskar. Ze speelden tot dusver geen grote rol in de aquariumwereld en aangezien de cultuur in het aquarium niet gemakkelijk is zal dat ook wel zo blijven.

Ä

Aponogeton distachyos

Het oorspronkelijke thuisland  van  deze  plant  is
Zuid-Afrika. Ze raakte in
vele  landen  en  continenten ingeburgerd. D aar
ze  zich  in  vijvers  goed
thuis voelt wordt ze daarvoor  regelmatig  aangeboden  door  de  vakhandel. Ze is gemakkelijk te
verzorgen en laat tot in de
herfst haar aantrekkelijke
bloeiwijzen zien. De knol
wordt in de pot waarin hij in de vijver stond overwinterd op een koele vorstvrije plek bij 8 tot  10  ˚ C en, laat in het voorjaar, teruggezet in de vijver. Vermeerdering d.m.v. zaden geeft geen problemen. De lichtgroene bladeren op
lange stelen zijn heel decoratief.

Ä
Aponogeton echinatus **
Dit is een zeer robuuste soort die echter veel licht nodig heeft. Ze hoort thuis
in India. Aan de 15 tot 20 cm lange stelen b evinden zich de ongeveer 20 cm
lange en 5 cm brede bladeren. D e planten vormen drijfbladeren die 5 tot 20
cm lang en 2 tot 5 cm breed zijn. D e bovenzijde is donkergroen en de onderzijde roodbruin.
Ä

Aponogeton elongatus

De in Noord-, Oost- en Noordwest-Australië, voornamelijk in de provincies
Queensland en New South Wales, voorkomende plant groeit hoofdzakelijk in
ondiepe inhammen in het kustgebied op schaduwrijke plaatsen. D e bladeren
– 1 0 –
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kunnen tot 30 cm lang worden zijn lichtgroen en ongeveer 5 cm breed. Er
worden zelden zwembladeren gevormd die dan  15 cm lang en  3 cm breed
worden en lancetvormig zijn. De soort heeft een voorkeur voor zacht, licht
zuur water in de halfschaduw met echter voldoende licht van b oven. Er is een
vermoeden dat deze soort identiek is aan A. loriae.
Ä

Aponogeton jacobsenii


De soort komt voor in het centraal gebergte van Sri Lanka. Voor het aquarium is ze eigenlijk niet geschikt, omdat ze in een tropisch aquarium vanwege
de temperatuur niet kan leven. In het land van oorsprong bewoont ze de rivieren  die  deels  een zeer  sterke  stroming hebben, maar komt  ook voor in
poelen en meertjes met stilstaand water. Aangezien ze in het aquarium nauwelijks voorkomt gaan we niet verder op de cultuur in. Het dient wel opgemerkt
te worden dat ze lange tijd abusievelijk als A.
 crispus gezien werd.

Ä

Aponogeton longiplumulosus

Deze soort komt voor in snel stromende riviertjes
in  Noordwest-Madagaskar.  Deze  riviertjes
voeren het gehele j aar water. Vooropgesteld dat
de  plant  in  een  groot  aquarium  gehouden
wordt, is ze gemakkelijk te verzorgen. D e tot 4 0
cm lange en  4 cm brede bladeren zijn aan de
randen sterk gegolfd en dus decoratief. D e kleur
zweeft tussen midden- en donkergroen. Van deze
plant bestaan kennelijk twee vormen. Bij de  ene
zijn  de  jonge  bladeren  gegolfd  en  roodachtig
bruin,  om  later  zachtgroen  en  met  het  ouder
worden donkergroen en bijna geheel glad te worden.
De andere vorm bezit uitsluitend middel- tot donkergroene  sterk  gegolfde  bladeren.  Deze  vorm
groeit goed in aquaria, ook in harder water.
Ä

Aponogeton loriae

In Papoea-Nieuw-Guinea groeit deze plant in beken en de kleinere rivieren
met snel stromend water. D e biotoop waarin deze planten voorkomen schijnt
geen droogteperioden mee te maken. D e bladeren kunnen tot 4 0 cm lang en 4
j uni 201 0
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cm breed te worden. Ze hebben een gegolfde rand en voelen leerachtig aan en
zijn olijfgroen tot roodbruin van kleur. Voor het aquarium is ze tot dusver nauwelijks van b elang.

Ä

Aponogeton m adagascariensis

De gaasplant wordt  als  de koningin  onder  de  aquariumplanten gezien. Ze
werd in het verleden onder de volgende synoniemen b ekend: A.
 fenestralis
, is

wel het bekendste synoniem, A. g uilotti, A . h enkelianus, A . berianus enA. q ua m ajor is een uitsluitend in het aquarium ontstane
driangularis . D e variëteitA.

vorm. D eze planten hebben een zeer groot verspreidingsgebied. Zij is op het
gehele eiland Madagaskar te vinden en raakte ook door mensenhand in Mauritius ingeburgerd. Vermoedelijk groeit ze ook op de grootste van de C omoren
eilanden. Ze groeit in rivieren, soms met sterke stroming, maar ook in stilstaande  poelen.  Het  water  heeft  een  gemiddelde  temperatuur  van  20  tot
24  ˚ C, is zeer zacht en de pH-waarde schommelt tussen 5 ,0 en 7,3. Hoewel ze
in het geboorteland gedeeltelijk blootgesteld wordt aan intens zonlicht, heeft
ze in het aquarium onder te sterk licht gauw last van algen. De door kwekerijen  aangeboden  exemplaren  gedijen  echter  nog  bij  een  hardheid  van
18  ˚ DH. D e soort komt in een grote variatie voor en er komen zelfs soorten
voor die alleen met bladnerven een blad vormen ofsoorten waar alleen nog
de bladnerven voorkomen. Een opdeling in verschillende soorten heeft met
– 1 2 –
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de huidige kennis weinig zin. De bladkleur gaat van lichtgroen tot donkergroen en ook de vorm en grootte zijn variabel. Helaas is ook de cultuur in het
aquarium een beetje problematisch. D e plant is uitermate gevoelig voor algen
en vervuiling door zweefvuil. Vooral door vissen worden ze nog wel eens beschadigd; in het bijzonder de sterk getraliede vormen zijn hier gevoelig voor.
Er mogen in ieder geval geen robuuste ofzeer beweeglijke vissen gehouden
worden in een b ak met gaasplanten. Met kleine killivissen zoals Aphyosemion

werden goede kweekresultaten gehaald. D e b este resultaten werden b ereikt in
botanische tuinen waar de plant in houten vaten in plantenkassen werd verzorgd. Ook in emerse cultuur werden succesvolle resultaten bereikt. Hierbij
blijven de bladeren b elangrijk kleiner zitten ze aan een kortere steviger steel
en tonen geen gaasmotief. Tussen de nerven groeit een krachtig groen weefsel.
Bij submers gekweekte planten worden de bladeren 6 tot 8 cm breed en inclusiefstengel tot 6 0 cm lang. De soort groeit periodiek. Als de bladeren afsterven
moeten de knollen meteen uit de grond gehaald worden en opgeborgen in vochtige turfbij een temperatuur van 10 tot 12 ˚ C. Na 3 maanden kan ze in een rulle
bodem, het beste is een mengsel van ieder een derde deel leem, houtskool en
kwartszand, gezet worden. Ze zal dan weer snel aan de groei zijn.

Ä

Aponogeton rigidifolius

De  in  het  zuidwesten  van  Sri  Lanka
thuis horende plant vormt 6 0 tot 120 cm
lange en 3 cm brede bladeren. De kleur
varieert van olijf- tot donkergroen. Bij intensieve belichting worden ze roodachtig
bruin. D e bladranden kunnen vlak, doch
ook  gegolfd  zijn.  Ze  laat  zich  in  het
aquarium  kweken,  stelt  echter  wel  een
paar eisen. Het water moet zacht tot maximaal middelhard zijn en de pH-waarde
moet lichtzuur zijn. Een permanente waterbeweging  is  noodzakelijk.  De  plant
staat dus het beste in de directe watertoevoer vanuit het filter. D e plant groeit
zeer  traag  maar  wel  mooi.  De  soort
heeft geen b ehoefte aan een rustpauze.
j uni 201 0
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Ä

Aponogeton n atans

De in Sri Lanka en India thuis horende soort speelt bij de aquarianen geen
rol. Ze is weliswaar erg sierlijk, maar vormt weinig bladeren onder water, maar
hoofdzakelijk “drijfbladeren”. In relatieflage aquaria is ze goed te kweken en
ze is uitermate geschikt voor de kweek van labyrintvissen.
Ä

Aponogeton robinsoni

Deze soort werd in 1980 door Hertel naar Europa gehaald; hij had ze gevonden
in de modder van een langzaam stromend riviertje in Vietnam. Ze zou in Centraal- en Zuid-Vietnam voorkomen. In het aquarium is ze gemakkelijk en duurzaam te cultiveren. Ofschoon ze in het land van herkomst in zeer zacht water
groeit, is ze in het aquarium, zelfs in hard water te cultiveren. Belangrijk zijn
slechts een voedselrijke bodem en een krachtige beweging van het water. Ze
heeft geen behoefte aan een rustpauze en is zeer bloeiwillig, waardoor ze gemakkelijk via zaad te vermeerderen is. Het is wel gunstig als het aquarium minstens
50 cm hoog is. De bladeren van deze soort worden 20 tot 2 5 cm lang, 2 ,5 tot 3 ,5
cm breed en zijn groen tot donkergroen. Proeven, door Hertel doorgevoerd, bewezen dat de planten robuust is, weinig eisen stelt en niet lichtbehoevend is.
Ä

Aponogeton u lvaceus

Deze  soort komt  ook van Madagaskar  en
komt  op het gehele  eiland voor. Helaas is
het een plant die slechts voor grote aquaria
geschikt  is.  De gesteelde bladeren worden
namelijk tot 55 cm lang. 
Ze  houdt van  een  zware  aquariumbodem.
De kleur is licht tot volgroen en bij temperaturen  rond  de  30  ˚ C  worden  ze  olijf-  tot
blauwgroen.  Bij  hogere temperaturen blijft
de plant ook kleiner en de randen zijn dan
sterk gegolfd. D e soort groeit in zowel zacht
als hard water even goed.
Apon oget on ul vaceus k ent veel  vari ati e i n gr oott e van de
pl ant,  kl eur van de s ch ut bl ader en ( wit over geel  t ot vi ol et)
en i n h et a ant al  bl oe men en de r an gs chi k ki n g er van op
de bl oei wij ze.
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Ä

Aponogeton tenuispicatus

Deze  soort  is  op  Madagaskar,  voornamelijk  op  het  schiereiland  Masoala
thuis. Het is een uitgesproken moerasplant. Ofze in de aquariumwereld een
plaatsje gaat veroveren valt afte wachten. Ze heeft het voordeel in het aquarium geen rustpauze nodig te hebben. Voor een Aponogeton

-soort te zijn blijft
ze relatiefklein. De bladeren worden  10 tot  13 cm, in uitzonderingsgevallen
20 cm lang en 3 tot 4 cm breed met een donker olijfachtige kleur.
Ä

Aponogeton undulatus

De plant werd in India ontdekt. Vermoedelijk is ze ook te vinden in Bangladesh, Myanmar, Thailand, Maleisië en Indonesië. Het grote verspreidingsgebied zorgde voor een aantal varianten die tot synoniemen leidden. D at betreft
dan Spathium undulatum, Ouviranda undulata, A ponogeton m icrophyllus en
A. s tachyosporus . Deze plant, die in het land van oorsprong in greppels en
poelen gevonden wordt, is gemakkelijk te houden, heeft  korte  stelen  en is
licht- tot volgroen. In de handel is ze bijna niet soortecht te vinden aangezien
ze gemakkelijk met A.
 crispus kruist. Sommige biologen vermoeden dat deze
soort een variant van A.
 crispus is. D eze theorie wordt echter tegengesproken
door het feit dat A.
 crispus geen drijfbladeren vormt tegenover A.
 undulatus
die er wel vormt. Een volgend bezwaar tegen de theorie is dat de vermeerdering van A.
 crispus maar uit zaad kan terwijl bij A.
 undulatus j onge planten
ook op de bloeiaren kunnen ontstaan. 
Vert al i n g uit:  B ede' s Aqu ari u m l i ve nr.  1  van f eb.  2 003.  De pr achti ge wat er pl ant en ui t h et gesl acht
Ap on oget on.

Nvdr:
* Mayott e,  met de bij beh or en de eil an dj es Peti t e Terr e,  Chi ssi oi  Mts a mb or o en Chi ssi oi  Mb ou zi ,  l i gt
t en n oor den van de Str a at Moza mbi qu e.  Het beh oort t ot de eil an den gr oep van de Co mor en,
ma ar ni et meer t ot de r epu bl i ek van de Co mor en,  waart oe de r est van de eil an den gr oep wel  beh oort.  Mayott e i s een vol waar di g over zees depart e ment van Fr an krij k.

Br on:  Wiki pedi a
* * Apon oget on echi n at us i s een s yn.  van A.  cri s pus

 Br on:  Ke w Gar dens
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MOENKHAUSI A SANCTAEFIL OMENAE
Jaak Koopmans & Karel Fondu, D e Siervis Leuven
De r oodoogzalm k omt, n et a ls z oveel a ndere k arperzalmpjes, u it Z
 uid-Amerika.
Hij k omt v oor i n Oost-Ecuador, P eru, B olivië e n West-Brazilië, w aar h ij m
 eer b epaald in de s treek van P
 ará g evonden wordt. H
 ij werd voor h et eerst in 1907 ingevoerd door Steindachner, een bekend Duits ichtyoloog. Zoals te verwachten
was is o ok zijn n aam m enige keer g ewijzigd en h eette h ij achtereenvolgens  Te-

tragonopterus sanctaefilomenae, Moenkhausia agassizi, M . australis, M . filomenae, Poecilurichthys agassizi en gaat h ij n u a ls  Moenkhausia sanctaefilomenae d oor d e v issenatlas. H
 ij was v ooral p opulair in d e jaren

z estig, m
 aar v er-

dween later volledig in de anonimiteit.

Het filomeentje, zoals wij hem gemakkelijkheidshalve maar zullen noemen,
impressioneert door zijn eenvoud. Zijn lichaam is elliptisch gestrekt. D e rug is
tot ongeveer aan het zijlijnorgaan glanzend bronskleurig. D e buikzijde daarentegen is vooraan zilverwit en gaat naar de staart toe over in een goudachtige
glans met een goudlichtend vlekje op de staartwortel. Net achter dit vlekje b egint  er  een  smalle diepzwarte  dwarsband, die dan  op zijn beurt afgeboord
wordt met een vaagwit biesje. Het oog is b ovenaan iriserend rood en onderaan
iriserend goudgeel. D e aarsvin is onderaan met een wit biesje opgesmukt. D e
relatiefgrote schubben zijn als het ware stuk voor stuk afgelijnd met een zwart
biesje om ze extra in de verfte zetten. Zijn bekje is lichtelijk opwaarts gericht.
Hij zal dus ongaarne voedsel,  dat  op  de bodem  ligt,
gaan opduiken.
De  roodoogzalm  wordt  7
cm lang, wat voor een zalm
relatiefgroot is. Het is een
gedroomd visje voor het gezelschapsaquarium.  Vermits het een karperzalmpje
– 1 6 –
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is,  hou je  hem  natuurlijk  in  een
schooltje.  Hij  stelt  een  aquarium
met een dichte achter- en randbeplanting ten zeerste op prijs. Als j e
hem  in  al  zijn  pracht  wil  zien,
breng j e ook drijfplanten aan, die
het  licht  enigszins  temperen  en
zorg j e voor een donkere bodem.
Je zal hem vooral aantreffen in de
Ci tr oent etr a ( Hyph ess obr yc on pul chri pi n ni s )
middenste waterlagen. Hij is hoegenaamd geen drukdoener en inzake watersamenstelling stelt hij ook al geen bijzondere eisen. Hij zal natuurlijk wel mooier kleuren als hij in een ietsje zacht,
zuur water gehouden wordt. Een temperatuur tussen  21  en  25  ˚ C vindt hij
prima. Je zou hem bijvoorbeeld best samen kunnen houden met vuurneons,
zwarte neons en citroentetra's, om er maar enkelen te noemen
Het filomeentje is een alleseter. Hij kan perfect gehouden worden op een dieet
van afgewisseld droogvoer, maar omdat ook wij gesteld zijn op een gevarieerd
menu, geven we hem liefst ook vaak levend voer zoals tubifex, rode muggenlarven en daphnia's. In ruil hiervoor zal hij schitteren als een ster.
Als j e met dit visje wil kweken, zet j e vooreerst een goed gevuld vrouwtje en
een uit de kluiten gewassen mannetje ieder in een apart b akje. Je voedert hen
gedurende  14 dagen buitengewoon goed met liefst afwisselend levend voer.
Als het vrouwtje veel kuit heeft aangemaakt, plaats j e het kweekstel in een
klein kweekbakje, dat j e uitrust met een aflegrooster en dat j e stoffeert met
fijnbladerige planten ofmet grote dotten j avamos. Regenwater, dat gefilterd
werd over turf, is hier het meest aangewezen kweekwater.
Bij 24 ˚ C en bij een pH van 6 ,5 of7 en een hardheid van 1 ˚ DH gaan ze zeker
afzetten. Eens dat ze hiermee klaar zijn, verwijder j e onmiddellijk de ouderdieren want het zijn geduchte eierrovers. De incubatietijd bedraagt  24 uur.
Van zodra de j onge visjes rondzwemmen, worden ze gevoederd met pantoffeldiertjes. Na ongeveer 4 à 5 dagen krijgen ze kleine naupliën van artemia voorgeschoteld. Nadien krijgen ze cyclops, grindalwormpjes e. d. toegediend. De
jonge visjes groeien eerder traag op. Om de groei te stimuleren en om gevaar
j uni 201 0
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op nitrietvergiftiging door ontbinding van voedselresten te voorkomen, dien j e
uiteraard  ook  de  bodem  af te  hevelen  en  vaak  water  te  verversen.  Later
worden de j onge visjes overgebracht naar een ruimer aquarium.
Als je
 de roodoogzalm ergens aantreft tussen h et aanbod en je
 h ebt n og enkele
vacatures in je
 g ezelschapsbak, a arzel dan g een s econde om e r een a chttal m ee
naar h uis te n emen. Z
 e z ijn de m oeite van h et h ouden m eer dan dubbel en dik
waard en je
 z al er jaren

p lezier aan beleven.
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VAN PL ANTE NVI J VE R T OT KOI VI J VE R
Versl ag vij ver ver gaderi ng van 30 april

Rik Valcke, Aquatropica Kortrijk
Iets na 2 0 uur opende D onald de vergadering en verontschuldigde hij Gilbert
omdat hij wegens vakantie niet aanwezig kon zijn.
Na wat informatie te hebben gegeven over komende evenementen werd onze
spreker, Geert Verlinde, door D onald voorgesteld.
Geert is reeds in 1985 begonnen met het houden van cichliden. D aarna heeft
hij met de hulp van D onald zelfeen zeeaquarium gemaakt en gehouden.
Verder heeft hij modelbouwhelikopters gemaakt, kortom hij is een handige
doe-het-zelver.
Geert brengt zijn eigen verhaal over de aanpassing en ombouw van zijn vijver.
Alles is begonnen tijdens zijn aquariumperiode. We zien de tuin nog voordat er
een vijver was. Dit was ergens in 2003. Meteen daarna zien we een dia van zijn
plantenvijver  –  geheel  opgemaakt
volgens advies van Gilbert – zoals
die er bij lag in mei 2004. De vijver
werd  rijkelijk  voorzien  van  zuurstofplanten met tot gevolg dat het
water heel helder was.
Na een tijdje werd er toch koi in
de vijver gezet en werd er ook een
filter gemetst van  2  op  1 meter.
Deze werd opgevuld met lava en
daarin planten gezet. Later bij het
uitkuisen bleek dat het water zelfzijn weg zocht en helemaal niet over de hele
oppervlakte verspreid werd. Het ziet er toch een knap systeem uit, maar kon
nog veel verbeterd worden door het water te dwingen naar bepaalde kanten
op te gaan. Er komt toch veel reactie los in de zaal over zulk soort filters en
enkele betere voorstellen.
j uni 201 0
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Toen de koi groter werden, werd het hoornblad snel uitgedund en plaatste
Geert een driekamerfilter met vortex. D eze werd ook wat aangepast door de
borstels in de vortex te plaatsen en in het b orstelvak dat leeg was, werden Japanse matten geplaatst om zo meer rendement uit zijn filter te halen.
Toen was  het  moment  daar  dat  de  nieuwe  koivijver werd uitgegraven.  De
rechthoekige vijver werd uitgegraven tot  1,30 m.  Dieper was manueel niet
meer mogelijk omdat de grond keihard was. Daarna werd er een folie in geplaatst. D eze werd bij de overgang met de oudere plantenvijver aan elkaar gelijmd. Toch werd daar een lek vastgesteld en moest dit opnieuw gebeuren.
Nadat alle terug klaar was werd de vijver gevuld.
Deze heeft nu een inhoud van  17.000 liter. Pascal merkt op dat er geen bodemdrainages aanwezig zijn waardoor Geert niet anders kon dan de vijver
stofzuigen. Dit neemt tot 45 minuten in beslag.
Op de volgende dia's zien we de koi die toen in de vijver zat. D e b odem werd
voorzien van een laag lavasteentjes. D eze werden later terug verwijderd omdat
dit het onderhoud erg bemoeilijkte.
Alles ging goed, te goed. Geert had één koi aangekocht bij een zaak in D adizele en kort daarna werden de koi ziek. Deze begonnen zich te schuren. Er
werd hulp ingeroepen van koidokter Tim B arbé. Er werden echter geen p arasieten ofandere zaken vastgesteld. Barbé dacht dat het waarschijnlijk geen

– 20 –

Jaar gang 25

herpesvirus was. Er was toen redelijk veel herpes in omloop. Een week later
kwam B arbé terug en stelde vast dat het hoogst waarschijnlijk wel om het herpesvirus ging. Op de kieuwen waren er al vlekken te zien. De vissen kregen
daarna ook zeer snel witte vlekken op hun lichaam. Later zwommen de vissen
helemaal ongecontroleerd en gewoon tegen de wanden van de vijver aan. Tot
slot zwommen ze helemaal scheefen een uur later waren de vissen gestorven.
Alle vissen, behalve de laatste nieuwe Israëlische koi, zijn gestorven. Nu blijkt
dat ze in Israël de koi zouden vaccineren tegen het herpesvirus.
Daarna werd de filter grondig aangepast. Er werden polypropplaten aangekocht en deze werden in de filter op maat gelast. Zo werden er zes compartimenten  in  de  filter voorzien.  Deze werden voorzien van  borstels,  matten,
flocor en lavasteentjes.
Er is verder nog een gesprek over het nut van luchtstenen al dan niet in de
filter te plaatsen en ideeën om de filter nog te verbeteren.
De filter werd ondertussen ook afgedekt met houten planken dit zorgt voor
een nette afwerking. Toen de vijver leeg was werd hij ontsmet met chloor. Vanwege de sterke chloorgeur dacht de buurman dat Geert zijn vijver omgevormd
had tot een zwembad.
Na  drie weken werd het water helemaal ververst  en na nog  enkele weken
werden er vijfkleine koi in gezet. Het was nu wel wat b ang afwachten om te
zien hoe de koi zou evolueren. Geert kon enkel maar hopen op b etere tijden.
En dit werd het ook.
Na de p auze vertelt Geert over zijn kennis over het herpesvirus. Hij is bij Tim
Barbé een seminarie gaan volgen en heeft het volgende ervan opgestoken.
Wat zijn virussen?

Virussen b estaan al zeer lang. Er zijn 800 diervirussen gekend. Een heel gekend virus is mond-en-klauwzeer. Het zijn zeer kleine  en eenvoudige organismen waarvan een hoeveelheid genetisch materiaal gehuld zit in een j asje
van eiwit. Vermeerdering gebeurt door een kopie in de cel en ze zijn gastheerspecifiek. Alle levende wezens kunnen door virussen besmet worden en virussen kunnen zich uitsluitend in levende wezens (cellen) vermeerderen.
j uni 201 0
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Herpesvirussen

Er zijn er een honderdtal gekend en ze zijn niet zeer resistent tegen warmte en
komen zowel bij warmbloedige als bij koudbloedige gewervelde dieren voor.
Het heeft vaak te maken met huiduitslag (zona, windpokken).
Enkele voorbeelden:  mens:

koortsblaren, windpokken

rund:

IBR (koeiengriep)

paard:

Rhinopneumonie (infectie van de voorste luchtwegen)

Hoe gaan we de strijd aan tegen dit virus?
De vijver, zonder vis, wordt best ontsmet met chloor. Dit is beter dan met
chloramine. Soms kan ook formaldehyde (in water oplosbaar kleurloos gas)
gebruikt worden. Verder kan men het water behandelen met uv ofkan men de
vijver en filter volledig laten uitdrogen. Nog een andere mogelijkheid is de
temperatuur van het vijverwater verhogen.
Wanneer brak het herpesvirus uit bij koi?

In 1996 werd in Engeland de eerste uitbraak gesignaleerd. Een paar j aar later
( 1998) werden Israël en de Verenigde Staten getroffen. Sindsdien verspreidde
het virus zich in Europa, Afrika en Azië. B elgië kreeg er last van in 1999, twee
jaar later werd het virus vastgesteld in Nederland en nog eens twee j aar later
was Japan aan de beurt.
Overzicht KHV
Het  is  een  zéér  gevaarlijk  virus.  Heeft
duidelijke  symptomen  op  moment  van
volle ziekte. Wordt vaak in de hand gewerkt  (een  besmette  vis  bijgezet).  Kan
een lange nasleep hebben. Is veelal niet
als enige ziekteverwekker aanwezig.
B e gi n van ki eu wr ot ( zi e z wart pijl tj e)
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KHV stap voor stap
Voorgeschiedenis
Het virus wordt vlugger actiefbij warm weer ( 18 ˚ – 2 8 ˚ C). In onze contreien
is dit meestal in juni, juli, augustus. Na het uitzetten van nieuwe vis kan na
zo'n drie weken een uitbraak van het virus onstaan. Verder is vervuild, zuurstofarm water met veel organisch materiaal (slib) een ware kweekvijver voor
het virus. Overbezetting kan ook de oorzaak zijn van een virusuitbraak.
Enkel karpers ofkoi zijn gevoelig voor KHV en kunnen eraan sterven.
Symptomen
Sterfte, ogen zakken in de oogkas weg,
lusteloosheid,  hangen  aan  het  oppervlak. De vissen vertonen een versnelde
ademhaling  en  zwemmen  ongecoördineerd  rond.  Verder  kan  er  kieuwrot
(kieuwsterfte)  en  huidveranderingen
(slijmproppen) optreden. 

Sl ij mpr op pen

Diagnose
Herpesvirus kan niet ter plaatse aangetoond worden. Enkel via een labotest, zoals
de PCR-test (DNA-test) ofde ELISA-test (bloedproef) kan men uitsluitsel krijgen.
Behandeling
Het enige wapen tegen een virusziekte is het afweersysteem van de p atiënt. Er
bestaat op enkele virusremmers na geen behandeling gericht tegen virussen.
Preventieve behandeling
Bestaat erin de  secundaire infecties zoals flavobacterium, wormen, Trichodina en costia te bestrijden. Verder kan men de stress beperken en de leefomgeving optimaliseren. Schepnetten en pompen wisselt men best niet uit.
De middelen: zout toevoegen: 3 tot 6 gram p er liter,

antiparasitaire

middelen,

waterontsmetting

op basis van chloor.
Opgepast, combinaties moeten goed overwogen worden.
j uni 201 0
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Het behandelen van vissen
Planten, slib ofdode zones zijn ongunstig, zuurstofvoorzien, het voederen b eperken en het ammoniak/nitrietgehalte opvolgen.
Hoe  “properder”  het  water  hoe  beter  de  medicatie  kan  inwerken.  UV uit
zetten tijdens de b ehandeling, actiefkool en zeoliet verwijderen. Na de b ehandeling: water verversen, filteren over actiefkool, als de medicatie eruit is bacteriën toevoegen + water verversen.

Verwarmen: Dit heeft tot doel het virus te verzwakken en de immuniteit van
koi te maximaliseren.  De temperatuur moet minimaal  30  ˚ C  zijn  en men
moet deze behandeling gedurende  14 tot 21 dagen aanhouden. Nadeel van
deze werkwijze is de kans op kleurverlies.
Men kan ook de koi vaccineren. Er zijn al veel testen en onderzoeken gebeurd, maar er komt niets uit de bus. Israël vaccineert zijn koi. Gevaccineerde
koi zijn via test echter nog niet te onderscheiden van geïnfecteerde koi.
Het is wetenschappelijk bewezen dat andere vissoorten KHVmet zich kunnen
meedragen zonder er ziek van te zijn. Goudvissen, zeelt, graskarper, zilverkarper, j ongbroed larfjes kunnen geen KHVkrijgen, dragen ofziek van worden.
De kans om KHV te krijgen is geen ver-van-mijn-bedshow. De kans op besmetting is minimaal als men enkele voorzorgen neemt:
ägezonde vissen (parasietvrij, geen zweren)
äproper water (gezond water)
ägeen stress veroorzaken
ägoede filtering
äslib minimalisatie
ägeen vissen bijplaatsen tijdens warme p eriodes 
ägeen overbezetting
Wat bij KHV?

Behandelen van de secundaire infecties tot zolang het virus zich terugtrekt.
Dit kan zeer snel gebeuren, maar het kan ook weken duren. D e uitslag is onvoorspelbaar. Voornamelijk wormen en flavobacteriën komen de b oel verzieken. Zwaar aangetaste vissen afzonderen.
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Wat na KHV?

Probeer de drager(s) op te sporen (zeer moeilijk).
Desinfectiemaatregelen: – filteren over uv;
– 30  ˚ C opwarmen voor 14 dagen;
– toevoeging van chloor 3mg/liter of;
– toevoeging van Virocid ofj avel;
– drogen onder de zon.

Na  alle  ellende  heeft  Geert  zijn
vijver  terug  voorzien  van  mooie
koi. Verder werd er nog gesproken
over  een  bouwvergunning  voor
een vijver en nu blijkt terug dat het
wel b eter is dat j e b est eens j e licht
opsteekt bij j e gemeente.
Hij heeft ook draadjes gespannen
boven de vijver om te voorkomen
dat  er  eenden  op  zijn  vijver  landen.
Tegen  10  uur  was  Geert  aan  het
einde van zijn voorstelling en werd
de v ergadering d oor D
 onald a fgesloten. Hij  bedankte  Geert en de  18
aanwezigen v oor h un b elangstelling.
Tot de volgende keer.
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WAARHEI D E N F ANTASI E
OVE R HET KLEI NE ZEE AQUARI U M
Pol D auwe, Aquarianen Gent
Jarenlang als ik een zeeaquarium zag vond ik dat wel mooi, maar ik was helemaal niet geconcentreerd, om de eenvoudige reden dat mij nog steeds werd
voorgehouden dat het schandalig duur is, het ontzettend moeilijk is, het alleen
mogelijk is in een groot aquarium en als j e nog maar even j e hoofd draait al j e
vissen dood liggen.
Tot ik onze collega Marcel beter leerde kennen. Die kon mij met zijn j arenlange ondervinding een gans ander gezichtspunt laten zien. Hij had zowel een
groot aquarium ( ±500 l) als een klein ( 80 l) en beiden deden het goed. Op de
grote zat gesofistikeerde apparatuur en op het kleine overschot van voor de
oorlog. B eiden waren de woonplaats van zowel vissen als lagere dieren.
Het voorgaande vertelt u, waarde lezer, al een van de b elangrijkste dingen die
je nodig hebt, namelijk een goede, betrouwbare mentor die j e met raad en
daad op weg helpt. Eén van de eerste raadgevingen die j e nodig hebt is, waar
vind ik een goede b etrouwbare handelaar? Moeilijk, maar mogelijk! Een eerlijke handelaar is iemand die j e geen vissen oflagere dieren verkoopt die of
niet in optimale conditie zijn ofnog maar net zijn ingevoerd ofdie niet compatibel zijn met elkaar ofmet wat j e al in het aquarium rondzwemmen hebt.
Laten we dan even de vooroordelen bekijken waarmee j e te maken krijgt.
Verschrikkelijk duur

Het antwoord daarop is zowel eenvoudig als gecompliceerd. Men kan het zo
duur maken als men wil en het is logisch dat een b ak van 8 m bevolken meer
zal kosten als een van 1 m . Zelfheb ik ook nog niet gevonden waar het gratis
is maar, zowel in vissen als in lagere dieren heb j e alle prijzen. Er zijn vissen
van 6 euro en ook van 600 euro, verderop meer details daarover. 
– 26 –
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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
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" 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/

Verschrikkelijk moeilijk

Zoals in alles moet men leren en dat gaat nooit zonder pijn ofmoeite. Daarom
heb j e zeker j e mentor nodig. Veel ellende kan j e worden bespaard in den beginne. Eens goed vertrokken is het bijna gemakkelijker dan een zoetwaterbak
Ze zijn zo kwetsbaar

Daarover kan ik het volgende zeggen. Na de startmoeilijkheden, heb ik amper
nog een visje verloren. Integendeel, door een defect in de elektriciteit heeft
mijn aquarium gedurende ongeveer 48 uur op  15  ˚ C gestaan. Natuurlijk was
ik niet thuis! Bij mijn thuiskomst was ik in paniek. Er was geen enkele vis nog
te b espeuren en de lagere dieren stonden er beroerd bij, klein, grauw en ineengekrompen. Marcel opgebeld (u ziet) en die gafmij de raad niet te panikeren,
alles langzaam op te warmen en afte wachten. Zes uur later was alles en iedereen terug. Er is niets, maar dan ook niets verloren gegaan! Kwetsbaar?
In het volgende gedeelte gaan we de opstelling en de inrichting b ekijken.
De verlichting

Zeker nodig is een blauwe tl-lamp. Verder is een HQI-lamp ideaal voor lagere dieren, maar niet noodzakelijk. Veel goedkoper zijn tl-lampen, op voorwaarde dat j e
er genoeg op legt. Met een lampje van 20 W gaat het niet. Mijn bakje is 5 0x60x60,
er ligt op 1xBlue 18 W
 , 3xkoud wit 18 W en 2xwarm wit 15 W
 . Het gaat prachtig.
Ik zal hier niet beweren dat alle lagere dieren hiermee genoegen nemen. Daarom,
om dit te weten, heb j e weer j e mentor en goede handelaar nodig.
De filter

Iedere goede bioloog is geschikt. Zo groot als j e zetten kan. Hoe kleiner het
aquarium, hoe groter filter j e nodig hebt (in verhouding natuurlijk). Ik doe het
met een filter, die bijna even groot is als het bakje, gemaakt met plasticemmers. D e eerste is droog opgesteld met filterwatten, de tweede halfnat, gevuld
met koraalafval. Na bijna drie j aar heb ik nog nooit een slechte meting gehad
en  het  water  is  kristalhelder.  De  filter  wordt  bijgestaan  door  een  eiwitafj uni 201 0
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schuimer van het oude model (met lucht). Deze zijn soms te krijgen op een
ruilbeurs ofnavragen in j e club. U ziet, alles nog heel goedkoop.
Wat men ook bij het filtersysteem nodig heeft is de stromingspomp. Moet dat
een speciale dure pomp zijn? Zeker niet! Iedere pomp met een b eetje capaciteit kan hier dienst doen. Waar j e dan weer niet moet op b esparen is op de filterpomp. Dit mag b est een b eetje debiet hebben. Verder heb j e een osmoseapparaat nodig om zoet water aan te maken om de verdamping aan te vullen of
ook nog om zeewater aan te maken. Wanneer j e met natuurlijk zeewater wilt
werken, kan j e dit halen in Oostende in het onderzoekscentrum voor zeevisserij,
want evenzeer als bij zoetwater is een regelmatige gedeeltelijke verversing nodig.
Aanbekleding en bevolking

Het  meest  simpele  zeeaquarium
kan  men  al  inrichten  met  wat
stenen  en  daarop  Caulerpa  laten
groeien. Caulerpa krijg j e meestal
gratis en j e hebt maar weinig verlichting nodig.  Dus  zo  simpel  en
goedkoop  als  een  guppiebak.
Meestal echter wordt er een rifa-

Caul er pa t axif oli a

quarium gebouwd. D e b asis daarvan is levend steen en die is inderdaad peperduur ( 8 euro/kg) en één kg is de grootte van een mannenvuist dus kan j e tellen? Maar! Het kan goedkoper. Bouw het rif op met lavasteen  (poreus  en
inert). Daarop plaats j e ongeveer  10 % echte levend steen. Laat de b ak twee
weken draaien. Plaats daarna één goedkope vis erin (zelfeen black molly doet
het, opgelet, wel overwennen).
Na twee maanden zijn alle stenen bevolkt met b acteriën en is de b ak klaar om
bevolkt te worden. Dat is trouwens  de manier waarop levend  steen tegenwoordig gemaakt wordt. Want er mag op de riffen niet meer gekapt worden.
De stenen overgroeien en zijn niet meer te onderscheiden. Bij metingen na
één week krijg j e nitriet, na één maand nitraat en na twee maanden heb j e
zeker stabiliteit bereikt. Hoe kleiner de b ak, hoe vaker j e moet meten.
– 28 –
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De invloed van schadelijke stoffen is verhoudingsgewijs ingrijpender naargelang de b ak kleiner is. Voorbeeld: stel j e voor dat één druppel ammoniak terechtkomt in  100 liter water, diezelfde druppel komt terecht in  10 liter water
(gesnapt?). Zie ook de filterverhouding.
Vissen

Aan te raden is niet meer dan  1 kleine vis per  10 liter water, welke hangt af
van voorkeur en budget, alsook van samengaan met de rest. O ok inlichtingen
nemen, is het een eenzaat ofeen scholenvis? Hoe groot wordt hij uiteindelijk?
Is het soms geen nachtdier? Wat zeker ook leuk is zijn een paar garnalen en
daarbij ruimen ze alle resten op. Terwijl ik dit schrijfkijk ik naar mijn b akje,
de anemoonvisjes dartelen in de symbiose-anemoon.
De  garnalen  zijn  zoals  altijd  op
zoek  naar  iets  eetbaars.  Verder
zwemt  er  nog  een  blauwgeel juffertje  rond  en  de  pyamabaarsjes
(Sphaeramia  nematoptera )  bewegen  zich  over  de  elegante  koralen en p oliepen. D e dwergkeizer
laat zich voorlopig op in de nabijheid van  de  schijfanemoon. Alles
leeft, alles groeit, niets is duur en
ik b en gelukkig.

Sph aer a mi a n e mat opt er a ( pya ma b a ar sj e)

Inhoud van mijn  aquarium: blauwe juffers,  anemoonvissen, pyamabaarzen,
poetsgarnalen, dwergkeizers.
Wanneer  u  het  ook  wil  proberen,  altijd
welkom  om te komen kijken  ofvoor inlichtingen. Succes.
Amphi pri on ocell ari s
P opul ai r e n a a m:  h arl ekij n vi sj e,  cl o wnvi s of dri eb an d
an e moonvi s
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DE J AARLI J KSE BARBECUE
Nu reeds hier en daar de barbecuegeuren opduiken denkt het bestuur reeds na over de volgende uitgave 2010. 
Twee dingen staan nu reeds vast, namelijk de datum en de plaats:
Zat er dag 28 august us i n Bi ssege m.

Dit j aar is september niet beschikbaar in Bissegem en we kiezen
voor een vaste lokatie.
Zet het maar in het rood in j e agenda! 
28- 8- 201 0  “vrij houden aub” 

– 30 –

Jaar gang 25

Uitnodiging algemene vergadering vrijdag 25 juni

DYTISCUS MARGI NALIS

( GEEL GE RANDE WATE RT OR)
E en pr edat or i n vij vers en poel en

In en rond onze vijvers en poelen huist een menigte aan waterdiertjes die een eerder discreet en onopvallend bestaan leiden. Hierbij denken we aan wantsen, kevers, muggen, libellen
en waterjuffers en ander dergelijk klein grut.
In  deze wriemelende wereld hoort  ook  de geelgerande watertor (Dytiscus marginalis) thuis. Deze machtige roofkever
heerst in de waterwereld en vindt als toppredator enkel zijns
gelijke in zijn larve. In vijvers  decimeren ze zonder pardon
amfibieën, insecten en visjes. Ze zijn dan ook in onze kringen
van vis- en vijverliefhebbers weinig geliefd.
Toch zijn het verbazend interessante dieren met bijv. een intrigerende  ademhalingstechniek  en  onverwachte  aanpassingen
aan hun ‘struggle for sex', waarbij zowel wijfjes als mannetjes
voor elkaar niet moeten onderdoen.
Over dit alles en nog veel meer wordt op de vergadering van
vrijdag 25 j uni gepraat.
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Lidgeld 2010

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
Donald Samyn  056 2 1 0 9 0 6
donald.samyn@base.be
Verantwoordelijke uitgever
Martin Byttebier   0 56 7 7 5 9 2 7
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De u itgever is n iet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de advertenties.
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Martin Byttebier   056 7 7 5 9 27
redactie@aquatropica.be
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Webpagina
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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
F  Vijvers i n  polyester met g lasvezel
F  Klei n handel  aq uari u m- en vijvermateriaal
F  Houtvoor i n  detu i n :  t u i n h u izen





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

c arports
h outen  afsl u iti ngen
h outen terrassen

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

