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Redacti oneel

Redactioneel

Hans Louf, contactpersoon zeewater 
Het is hier de eerste keer dat ik wat mag
neerpennen, pfffff. .. de eerste keer heeft
altijd wel iets apart. De eerste uren van
je  leven,  je  eerste  stapjes,  je  eerste
schooldag, eerste communie en daarna
volgt j e eerste rendez-vous, ...
Wat  zenuwachtig begin ik  eraan, maar
voor ik het weet b en ik al goed op dreef.

We zijn bijna halverwege het j aar, wat heeft dit weer gevlogen. Eerst teveel
zout gestrooid, daarna was het zout op. Best dat ik telkens genoeg zout heb
om mijn zeewaterbakje te verversen.
Nu hoor ik dat het asfalt op is om de puttekes op te vullen. Zo is het altijd wat
in ons landje, maar later kunnen we zeggen: “het is omdat we geen regering
hadden”.
Wat  hebben we  een  prachtig  paasverlof gehad.  De  fruitbomen  in  de  tuin
toonden hun mooiste bloesems, deze waren echter door het warme weer, vlug
verdwenen.
Tijdens de vorige zoet/zeewatervergadering op vrijdag hebben we enkele oude
bekende gezichten teruggezien en dit deed b est veel deugd.
Dank aan de mensen die zich daarvoor inzetten en bij deze een oproep aan
iedereen, breng eens een vriend(in) ofeen buur mee.
Ik wens j e veel leesplezier in dit nummer.
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Loricariidae

Tim Herstel, D anio Rerio D elft

Iedereen kent z e wel, de g lazenwassers van h et aquarium. Ofje z e n ou a lgeneter, ruitenkuiser ofzuignapje n oemt, we bedoelen daarmee de p rachtige vissen
loricaridie we in de wetenschap omschrijven a ls zijnde vissen u it de familie

idae, k ortweg L
 -nummers g enoemd. I n d it a rtikel w il i k w at m
 eer v ertellen o ver
deze vissen, o ok wil ik p roberen een aantal m isverstanden over deze vissen u it
de wereld te h elpen.

Ten eerste is de term  “algeneter”
een verkeerde benaming. Hoewel
veel  soorten  in  meer  of mindere
mate  algen  op het menu hebben
staan,  hebben  zij  vaak  een  veel
bredere  behoefte  aan  voedingsstoffen. Het is dus niet de bedoeling
 om  een  L-nummer  aan  te
Ps eu dolit h oxus ant hr ax ( L 2 3 5)
schaffen als remedie tegen de algenplaag die j e aquarium al zo lang teistert! In die gevallen is het b eter en verstandiger om de oorzaak van dit probleem te achterhalen en te verhelpen. Dit
gaat het onderwerp van dit artikel ver te buiten en daarom zal ik daar verder
niet over uitweiden.
loricariidae  behoren  tot  de
orde der meervallen ( siluriformes ).  Er  zijn  meer  dan  700
soorten bekend en tot op de dag
van  vandaag  worden  er  nog
steeds  nieuwe  soorten  ontdekt.
Door  de  achterstand  in  onder-   L 1 1 4 ( Ps eu dac ant hi cus s p. )
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zoek naar de vissen, hebben wetenschappers deze nummering bedacht om
de vissen hun eigen nummer te geven, bijvoorbeeld L 262. De “L” staat dan
voor  loricariidae , het nummer zegt niets over de vis, alleen iets over de
volgorde waarin de soorten zijn ontdekt. D e bedoeling is dat op den duur alle
L-nummers worden vervangen voor wetenschappelijke namen. Dit is een zeer
tijdrovend proces en zal naar schatting nog vele j aren duren.

L 45 0 Hypanci str us s p.  " Sant ar e m"

Deze vissen komen allemaal uit Zuid-Amerika, waar zij in de Amazone en
haar vele zijrivieren hun oorsprong vinden. D e Amazone is de grootste rivier
van de wereld en zoals j e misschien wel verwacht, bestaan er zeer grote verschillen binnen deze rivier en haar zijstromen, zowel op het gebied van hoogteligging, temperatuur en ook waterwaardes. Dit zie j e ook terug in de grote
verscheidenheid aan soorten en de enorme uiterlijke verschillen die in de familie der harnasmeervallen terug te vinden zijn. Het gebied van afkomst van
jou (toekomstige) vis b epaalt dus al voor een groot deel de opzet en inrichting
van j e aquarium en is dus b elangrijk om goed te onthouden.
De eisen die de vis stelt aan de waterkwaliteit en zijn omgeving zijn dus aanknopingspunten voor ons aquarianen om het de vis zo veel mogelijk naar zijn
zin te maken. Het creëren van een natuurgetrouwe situatie, voor zover dat
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mogelijk is in een aquarium, moet naar mijn mening een doelstelling zijn van
iedere aquariaan, omdat hierdoor de vis zijn natuurlijk gedrag zal laten zien,
iets wat wij natuurlijk zo goed als mogelijk willen stimuleren!
Wat kunnen we in het algemeen zeggen over L-nummers?

Alle  harnasmeervallen  hebben  een  sterke  behoefte  aan  zuurstofrijk water.
Ook is het veilig om te zeggen dat haast al die soorten in meer ofmindere
mate van stroming houden. L-nummers zijn het merendeel van de dag bezig
met  het  zoeken  naar  eten.  Dit  doen  zij  door  middel  van  hun  zuigmond
(suckermouth catfish). D aarmee raspen ze over hout, stenen ofdode organismen. Binnen de verscheidene soorten zijn deze zuigmondjes geëvolueerd op
zo'n manier, dat die goed aansluit op het gebied waar de vissen leven en op
het  voedselpatroon  van  de  vissen.  Zo  hebben  Panaque -soorten  een  zeer
sterke, uit scherpe “tandjes” bestaande bek, omdat zij graag hout eten. Andere
soorten, zoals de wel bekende Ancistrus

, missen die scherpe tandjes, daar zij
geen hout eten, maar voornamelijk algen en micro-organismen tot zich nemen.
Niet alleen de vorm van de mond heeft zich aangepast aan de omgeving.

 Mon d van Pan aqu e s p. 

 Mon d van Anci str us s p.

Het uiterlijk van de L-nummers vertelt ons meer over de leefomgeving van de
vissen. Zo zijn Chaetostoma -soorten zeer plat van vorm en hebben zij een
zeer sterke zuigmond, waarmee zij zich beter - door hun eigen lichaamsgewicht - op de plek kunnen houden. Dit komt omdat deze soorten in snelstromende rivieren leven, waaraan zij zich door de j aren heen aangepast hebben.
Aan de andere kant kan j e van vissen met een zeer hoge rugvin en een wat robuustere lichaamsbouw, zoals de Pterygoplichthys

gibbiceps , zeggen dat deze
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vis in vrij langzaam stromende delen van de Amazone voorkomt. Verder is
het belangrijk voor  ons  om te weten  dat harnasmeervallen veel  organisch
afval (uitwerpselen) produceren en dus is een sterke filter zeker een vereiste.
De verlichting kan het b est gedimd worden door drijfplanten ofoverhangend
hout, omdat deze vissen niet houden van een felle verlichting, zij zijn dit in
hun natuurlijke habitat dan ook niet gewend.
Wat moet ik mijn L-nummers te eten geven?

Op het gebied van de voeding van de harnasmeervallen bestaan veel misverstanden. Daarom  acht ik het van het grootste belang  om  duidelijk  onderscheid te maken in de voedingspatronen van deze mooie vissen. Ik zal daar zo
goed als mogelijk in proberen te voorzien. 
Grofweg kan j e zeggen dat er drie groepen b estaan:

AOmnivoren: in deze groep vallen vissen die zowel plantaardig voedsel als
dierlijk voedsel op hun menu hebben staan. D e meeste soorten behoren
tot deze groep.
AHerbivoren: dit zijn de typische planteneters. Als je toch de term “algengebruikt, dan heb j e het in feite over deze groep.
A eter”
Carnivoren:  vleeseters  dus,  doch  geen jagers.  De  voeding  bestaat  uit
dierlijk materiaal, zoals dode vissen en ongewervelden, insecten (larven)
en eitjes van andere vissen.

Theoretisch is dit onderscheid erg duidelijk. In de praktijk echter zal j e vaak
zien dat de meeste soorten niet in één groep te plaatsen zijn. Alle meervallen
(en dus ook l oricariidae ) zijn opportunistische eters, met andere woorden,
ze p akken wat ze te pakken kunnen krijgen.
de omnivoren rekenen we onder andere de volgende soorten:
FTotPeckoltia

spp.
vittata (L015) en andere Peckoltia
F Baryancistrus
sp. (L018, L085)
F Pterygoplichthys p ardalis (L021, L023)
F Hemiancistrus sp. (L 128)
F Hypostomus sp. (de vele soorten in dit genus)
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herbivoren zijn onder meer:
FTypische
(L001, L022)
joselimaianus

F Pterygoplichthys
(L083,
L 165)
Pterygoplichthys g ibbiceps
F Ancistrus

sp. (de vele soorten in dit genus)
F Otocinclus sp. en Parotocinclus
soorten)
F Squaliforma villarsi (L093, L 153,sp.L(alle
195)
echte carnivoren zijn:
FEnkele
Pseudacanthicus sp. (L024, L025, L065, L096, L 273)
F Acanthicus
155, L 193)
F Hypancistrussp.sp.(L(L004,
L046, L066, L 102, L 260, L 262, L 316)

Ot oci ncl us c oc a ma

Sommige  soorten  die  hierboven  genoemd  zijn,  behoren  eigenlijk  tot  twee
groepen, zoals de Pterygoplichthys

-soorten, die op oudere leeftijd ook dierlijk
voedsel tot zich nemen, maar in de eerste levensjaren volledig herbivoor zijn.
Hypancistrus -soorten rekenen we tot de carnivoren, maar eten soms ook een
stukje groenvoer zoals courgette.
Naast deze drie groepen wil ik graag nog een aparte groep noemen, die eigenlijk onder de omnivoren valt, maar vanwege het specifieke dieet naar mijn mening een eigen groep b ehoort te hebben, te weten: de houteters.
Er is eigenlijk maar één genus te noemen die hieronder valt, de Panaque

sp.
Dit geslacht b estaat echter uit vele soorten die geschikt zijn voor het houden
in een aquarium en verdienen daarom extra aandacht.
Enkele typische houteters:
Panaque sp. (L002, L 162)
Panaque sp. (L027, L090, L 190, L 203, L 330)
Panaque sp. (L 191, L 204, 306)
De voornaamste bron van voedsel
voor  de Panaque -soorten bestaat
uit  hout.  Dit  raspen  ze  met  hun
scherpe tandjes afen kunnen daar
gerust de hele dag mee bezig zijn.
Daarnaast  eten  ze  ook  algen,
overhangende bladeren en dierlijk
L 1 91
voedsel. Verder  moet  ik  nog  op-

F
F
F
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merken  dat  alle harnasmeervallen  een  stuk hout in  de bak nodig hebben,
omdat  zij  hier  hun  spijsvertering  en  stofwisseling  mee  regelen. Panaque soorten hebben het liefst meerdere soorten hout in de b ak, omdat ze uit elke
soort hout weer andere voedingsstoffen halen.
Concluderend kunnen we dus zeggen dat een juiste afstemming van de voeding op de vis van evident b elang is. Weet j e in welke groep j e vis thuis hoort,
dan kan j e hieronder zien wat j e het beestje te eten kan geven. Net als bij andere vissen is het zeer belangrijk om goed afte wisselen in de voeding.
Geschikte soorten groente zijn
onder  meer  courgette,  komkommer,  tomaat,  sla,  doperwten, wortel  en  spruitjes.  Komkommer moet men niet te vaak
geven,  daar  deze  groente  snel
afbreekt  in  water  en  nadelige
effecten kan hebben op de waterkwaliteit.  Dierlijk  voedsel
omvat  bijvoorbeeld  rode  mug-   S pr ui t et en de an ci str uss en.
genlarven  (diepgevroren  of levend),  mosselvlees,  garnalen  en  stukjes  koolvis.  Daarnaast  eten  veel
harnasmeervallen ook droogvoer, echter moet men dit niet te vaak geven. Spirulinatabletten en garnalenflakes lijken favoriet te zijn.
Hoe moet ik mijn aquarium inrichten?

De inrichting van het aquarium moet afgestemd worden op de toekomstige
bewoners. Het is dus verstandig om al rekening te houden met de vissen die j e
in je bak wil houden, voordat je  de bak gaat inrichten. Harnasmeervallen
moeten gehouden worden op een zandbodem. D aarnaast moet er hout in het
aquarium aanwezig zijn. Wil men Panaque -soorten houden, het liefst meerdere soorten hout. 
Sommige kleinere soorten laten planten met rust, maar over het algemeen
kan men wel zeggen dat planten van ondergeschikt b elang zijn. Indien j e toch
planten wil gebruiken, kies dan harde planten zoals Echinodorus

-soorten. Er
bestaat een grote kans dat de L-nummers de planten kaal vreten. 
mei 201 1
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Dit zijn de basisvoorwaarden. D aarnaast is het goed om te weten uit welke rivier ofwelk gebied j e vissen komen. Daar kan j e bij de inrichting rekening
mee houden. Zo zijn er biotopen waar de bodem bezaaid is met afgevallen
bladeren. Hier vindt men
de  meeste  Loricaria -  en
Rineloricaria -soorten.  Dit
kan men goed nabootsen
in het aquarium door gebruik  te  maken  van  gedroogde  eiken-  of amandelbladeren.  Ook  zijn  er
biotopen  aan  te  wijzen
waar  er  soms  meer  hout
Ri n el ori c ari a s p.
dan water lijkt te zijn. Dit
zijn  bij  uitstek  mooie  voorbeelden  voor  een  aquarium  waarin  je  Panaque -soorten gaat houden. Het water in deze twee biotopen zal licht tot donkerbruin gekleurd zijn door de looizuren uit het hout en de bladeren.
Andere biotopen b evatten voornamelijk gladde stenen. In deze delen zal men

-soorten aantreffen. Hier is de stroHypancistrus -, Chaetostoma - en Ancistrus
ming vaak ook een stuk sterker. Dit kan men nabootsen in het aquarium door
gebruik te maken van een zogenoemde powerhead ofeen zeer sterk filter.
Heb j e geen idee uit welke omgeving j ou vis komt, zorg dan dat de b asisvoorwaarden in orde zijn. Kort gezegd houdt dat in:
 een hoog gehalte aan opgenomen zuurstof(DO)
 een sterk filter
 een zandbodem
kienhout en/ofwortelhout
gladde stenen

F
F
F
F
F

Hoe groot moet het aquarium zijn?

Harnasmeervallen zijn vissen die overdag weinig zwemmen en zich veel verstoppen. Het zijn dan ook nachtdieren. 's Nachts hebben ze wel enige zwemruimte
nodig. Om te berekenen hoe groot het aquarium moet zijn, hanteer j e de volgende
formule: maximale lengte van de vis x 7 = minimale lengte van het aquarium.
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Heb j e bijvoorbeeld een Hypancistrus

sp. L260, die maximaal  1 1 cm wordt,
dan is de minimale b akmaat dus 1 1 X 7 = 7 7 cm. Overigens moet ik hier vermelden dat een b ak met een groot b odemoppervlak altijd de voorkeur heeft
boven een bak met een grote hoogte. Het fabeltje gaat dat L-nummers graag
op ruiten zitten en dus liever een hoge b ak hebben. Dit is j e reinste flauwekul,
de vissen zijn meer gebaat met een brede en lange bak, zodat ze veel bewegingsvrijheid hebben.
Vaak wordt op het forum gevraagd ofeen bepaalde L-nummer in het aquarium p ast. D aarom zal ik hier wat voorbeelden geven.

ìAquaria van 40 cm

Hier b en j e beperkt tot de genus Otocinclus . Er zijn aardig wat verschillende
soorten, waarvan O.
 m
 v ittatus het meest worden aangeboden.
 acrospilus en O.
Het zijn scholenvissen, dus houd ze het liefst met 6 ofmeer. Ze worden niet
veel groter dan 4 cm. Het zijn uitstekende algeneters en vormen dus een uitzondering op hun grotere broers en zussen zoals we inmiddels hierboven gezien hebben.

ìAquaria van 60 cm

Ook hier zien we de Otocinclus terug (zie
bovenstaande).  Daarnaast  kan  je  voor
deze  afmeting  kiezen  uit  Parotocinclus soorten,  zoals  de  Parotocinclus jumbo
(LDA 25). Er bestaat één L-nummer die
geschikt  is  voor  deze  bakken.  Deze  is
echter weinig kleurrijk en niet vaak in de
handel te vinden. Het gaat om Panaque
sp. (L 105). D aarnaast is er nog de kleine
-soorten, die ook geschikt
groep Hisonotus

zijn voor deze b akjes.

ìAquaria van 80 cm

Par ot oci ncl us j u mbo

In deze afmeting kan men L-nummers plaatsen die niet groter worden dan 1 1
cm. In het rekenvoorbeeld zagen we al Hypancistrus

sp. L260, die door zijn
geringe afmeting geschikt is voor dit formaat aquarium.
Enkele  andere voorbeelden zijn; Peckoltia vittata  (L015), Panaque maccus
mei 201 1
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(L 104,  L 162), Panaque  sp.  (L206), Panaque  sp.  (L272), Hypancistrus  sp.
(L270), Hypancistrus

sp. (L316) en de welbekende Hypancistrus

z ebra (L046,
L098, L 173).

ìAquaria van 100 cm

Loricariidae voor deze afmetingen mogen niet groter worden dan 15 cm. Enkele  voorbeelden; Leporacanthicus joselimai  (L264), Panaque  sp.  (L204),
Chaetostoma sp. (L276), Dekeyseria sp. (L052). Voor deze afmetingen zijn
nog veel meer geschikte soorten te noemen.

ìAquaria van 120 cm

Kleiner dan 2 0 cm is hier maatgevend. Vanaf120 cm en groter kan men ook
kiezen uit de groep van de naaldmeervallen, zoals de Farlowella acus ofde
Sturisoma a ureum , bijzondere vissen die wel aparte eisen stellen aan hun omgeving. Andere voorbeelden: Hemiancistrus

sp. (L 128), Hypancistrus

inspec,

,

en nog vele anderen.
tor Hypostomus c ochliodon Lamontichthys filamentosus


ìAquaria van 150 cm


spp. (L 177, L 1 15), Pseudacanthicus

sp.
Parancistrus sp. (L332), Baryancistrus
(L065), Ancistrini

sp. (L082), Lamontichthys

en

v
ele
anderen.
ilanero

ìAquaria van 300 cm

  J u veni el e Peck olti a s abaji ,  Ar mbr ust er 2 003 = L 75,  L 1 24 en L 3 01  ( h ol ot ype)
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Voor deze afmetingen is de keuze zeer ruim. Veel Loricariidae worden groter
dan 3 0 cm. In deze bakken zijn soorten te houden die niet veel groter worden
dan 40 cm. Weer enkele voorbeelden: Panaque


n igrolineatus , Baryancistrus
sp. (L018=L085), Peckoltia sabaji (L075, L 124, L301 ), Pseudacanthicus sp.
(L 185), Pterygoplichthys pardalis  (L021,  L023), Pterygoplichthys gibbiceps
(L083, L 165) en vele anderen.
Er valt n og veel m eer te vertellen over onze geliefde L-nummers. Om één en
ander m ooi overzichtelijk te h ouden z al ik dat h ier n iet g aan doen.
Heb je
 n a h et lezen v an d it a rtikel n og v ragen, ofzijn e r d ingen d ie je
 wil weten
maar n iet i n d it s tukje v ermeld s taan, s tuur m
 e d an e en privéberichtje v ia d itfo
rum! K
 om ook eens kijken op ons m eervallen forum:


<URL:http://www.meervallenforum.nl>
( 1 )  nvdr:  De L- n u m meri n g wer d i n 1 98 8 d oor R ai n er St a wi k o wski ,  h oof dr edact eur van D. A. T. Z. ,  Art h ur Wer n er,  b a as van Fi r ma Tr ansfi s h en Ul i  Schl i e wen i n h et l even ger oepen en ni et d oor wet ens ch ap per s zoal s b ovenst a an d arti k el l a at ui ts chij n en.  Ze deden di t n a ar aanl ei di n g van de gr ot e h oeveel h ei d on bes chr even h ar n as meer val l en di ei n Dui tsl an d geï mport eer d wer den.  L 001  wer di n DATZ
nr 1 2 /1 98 8 f ot ogr afi s ch voor gest el d.  On dert uss en zi tt en we n u al  a an L 45 3 ( DATZ 2 /2 01 1 ) .
E en s peci fi ek L- n u m mer i s ni et ge g ar an deer d u ni ek.  Vel e L- n u m mer s zij n zel fs t oe ge wezen aan vers chil l en de popul ati es van dezel f de s oort.  Bij voor beel d de n u m mer s L 004,  L 005,  L 02 8 en L 073
wer den gegeven aan dezel f de,  n og on bes chr even Hyp an ci str us−s oort.  Vel e L− n u m mer s zij n on der-



t uss en al  wet ens ch a ppel ij k bes chr even.  L 001  en L 02 2 wer d i n 1 991  door Weber bes chr even al s

Gl ypt operi cht hys j os eli mai anus.  On dert uss en i s di e n a a m al  ver an der d i n Pt er ygopli cht hys j os eli mai anus ( Weber 1 991 ) . 
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Barclayalongifolia
Met dank overgenomen uit D anio Rerio D elft

Nadat ik deze bijzondere waterplant al enkele malen watertandend had bekeken bij andere liefhebbers, was het dan eindelijk zo ver dat ikzelfeen exemplaar verwierfom het plantenbestand in de bak te verrijken.
De nieuwe plant met knol die er als een noot uitziet en ook bruin behaard
lijkt, had ik voorzichtig gepoot op een mooi plaatsje in het centraal gedeelte
van het aquarium. Het was afwachten geblazen tot zou blijken dat hij het wou
doen, zoals dat heet. Nu, de resultaten lieten niet lang op zich wachten. Al na
enkele dagen meldde het eerste nieuwe blad zich, en voordat het uitgegroeid
was, werd het volgende al zichtbaar. Achterafbleek dat de snelle bladgroei
ook wel noodzakelijk was omdat de oudere bladeren ( die vanuit het vorige milieu) vrij  snel lelijk werden. Na twee tot  drie weken verschenen  er  enkele
gaatjes in de bladschijf, vervolgens verdwenen er happen uit de rand van het
blad en dat zette dan door tot het hele blad ten onder ging. Zodoende kwam
het aantal bladeren nooit boven de vijftien stuks, maar doordat de grootste
bladeren  ongeveer  25  cm
lang werden, was het binnen
de kortste keren toch een indrukwekkend  bos.  Alvorens
verder te gaan met de eigen
ervaringen, eerst de beschrijving  van  en  ervaringen  met
de plant uit de literatuur.
Barclaya : B ehoort tot de wa-

terlelieachtigen  en  is  sinds
1956 ingevoerd in Europa en
sindsdien in cultuur gebracht.
De  plant  was  echter  al  be-
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kend, dus is het bepaald geen nieuwe meer. D e plant komt volgens H . D e Wit
uit Borneo, Birma  (nvdr: tegenwoordig Myanmar), Thailand  en Zuid-Vietnam, hoe het ook zij, in ieder geval een echte tropenbewoner. De bladeren
staan rozetvormig op een steel, gelijk aan de halve bladlengte. D e bladschijfis
breed aan de voet en loopt spits toe, de max. lengte is 30 cm.
De  kleur is bronsgroen  en  de  onderzijde roodachtig,  soms purpergroenig,
vooral de bovenkant heeft bij veranderde lichtinval fraaie weerschijnkleuren,
een soort zijdeachtig effect. D e bladeren zijn slap en papierdun, ze blijven ondergedoken en er worden nooit drijfbladeren gevormd. De plant bloeit gemakkelijk, maar op twee verschillende manieren:
Normaal  met  een  bloem  van  ongeveer  5  cm
doorsnede die boven het water uitkomt. De bloem
bestaat uit vijfgroene kelkbladeren waarop donkere  kroonblaadjes  staan  en  heeft  geelgroene
meeldraden. Deze bloemen geven, voor zover bekend, nooit kiemkrachtig zaad in cultuur.
De andere bloeiwijze is de zogenaamde cleistogame,  waarbij  de  bloemen  onder  water  en  gesloten  blijven,  en  waar  door  zelfbevruchting
kiemkrachtig zaad wordt gevormd.
Nu is het grappige dat sommige planten alleen cleistogame bloeiwijzen voortbrengen en andere alleen oppervlaktebloemen. Ook na alle mogelijke veranderingen van het waterpeil, b odemgrond, temperatuur, watersamenstelling en
belichting is het niet gelukt om aan dezelfde plant een verandering van bloeiwijze op te dringen. De mogelijkheid is wel geopperd dat er twee verschillende vormen ofsoorten b estaan.

ì
ì

De verzorging is niet moeilijk als er goed op enkele punten gelet wordt; de
plant is warmtebehoevend. De temperatuur mag niet beneden de  18  ˚ C komen, liefst 25  ˚ C en meer, maar het belangrijkste is de “warme” voet. Hiervoor is de plant nog gevoeliger dan sommige crypto's. Plaats dus onder de
bak een b allast, ofzet de plant hoog in het water bijv. in een potje dat verdekt
staat opgesteld. De voet moet echt dezelfde temperatuur hebben als die van
het water, want zoals j e het weet, vooral bij dikkere b odemlagen, is de temperatuur altijd een paar graden lager dan het b ovenstaande water. Dit is vooral
zo als de kamertemperatuur lager is dan die van het aquarium.
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Wat de bodemsamenstelling betreft, is de plant niet veeleisend: luchtige bodemgrond waarin iets aan klei aanwezig is, wordt op prijs gesteld. Ook de waterhardheid speelt niet zo'n grote rol.
Over de b este verlichtingsgraad lopen de meningen nogal uiteen. Mijn ervaring is dat de plant het goed doet onder matig en veel licht, alleen onder zeer
veel licht hebben de bladeren de neiging te gaan liggen. Een eventuele vermenigvuldiging die er nog kan gebeuren is de vegetatieve, maar dat gaat zeer
langzaam. Eén enkele maal vormen zich j onge planten aan de voet die gescheurd kunnen worden als er drie ofvier flinke bladeren gevormd zijn.
Om nu terug te keren naar het exemplaar dat zo lekker was beginnen groeien
in mijn aquarium, welnu, nadat er zo'n stuk oftien bladeren gevormd waren,
verscheen de eerste bloemknop, die net als de bladeren snel groeide.
Met spanning zat ik te wachten wat voor soort plant ik had, aan de ene kant
hoopte ik dat de bloem naar de oppervlakte zou groeien en open gaan, want
ik kende de bizarre bloem enkel van een afbeelding, maar aan de andere kant
leek het me toch wel leuk om via zaad wat meer planten te kweken. Maar
nadat de bloemstengel ca. 20 cm hoog was, hield hij ermee op en de knop
werd alleen maar dikker maar ging niet open.
Voor een aquariumplant is het een knots van een knop, ongeveer 2 cm dik en
3 cm lang. D eze knop houdt twee à drie weken stand, daarna valt hij uiteen
en  de  zaadjes  verspreiden  zich.  De  verspreiding  gebeurt  op  een  grappige
wijze: als de knop, ofliever gezegd de vrucht (want dat is het intussen geworden) opengaat, dan blijkt dat de zaadjes ingebed zitten in witrozig vlees dat
sponzig is, en daardoor ook zeer licht. Iemand heeft het eens zeer treffend
vergeleken met schuimplastiek. D e zaadjes drijven nu naar het oppervlak op
vlotjes van vruchtvlees zodat ze zich goed kunnen verspreiden, na een dag
vergaat het vruchtvlees en het zaad zakt naar de b odem. Om nu het zaad op
te vangen, zodat het niet her en der in de bak zou verdwijnen, paste ik een
trucje toe dat in een oud nummer van de Siervisvriend stond.
Ik nam een glazen potje met een brede b odem en een nauwe hals en hing die
aan een vislijn om de vrucht in het aquarium. Omdat er volgens de literatuur
door de vrucht zwavelwaterstofgas ontwikkeld wordt in het aquarium (zij het
wel in kleine hoeveelheid) die in een gesloten vat de kiemkracht zou vernietigen, liet ik een extra gat maken in de b odem, zodat er nog enige doorstroming
mogelijk was. Al met al was het een hele toestand, en het was natuurlijk geen
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gezicht zo'n glazen kraamkamer in de
bak, maar het werkte voortreffelijk.
Na twee à drie weken viel de vrucht vrij
plotseling  uiteen  en  kon  ik  ongeveer
vijftig zaadjes oogsten. De zaadjes zijn
ongeveer 1 mm in doorsnee, eerst lichtbruin en dan donkerder. Ze zijn geheel
bezet  met  kleine  haakjes.  Onder  een
vergrootglas zijn het net kleine egeltjes.
Volgens alle regels van de kunst werden
ze  in  een  kiembakje  gedaan,  op  een
laagje schoon zand, onder 2 cm water, een scheut turfextract erbij tegen infusie  en licht. Ze hebben ruim  drie maanden gedreven, bleven  even hard,
werden wel donkerder van kleur, maar kiemen  ... nee hoor! Aangezien de
moederplant intussen doorging met het maken van bloemstengels heb ik in
de loop van die tijd nog enkele malen zaad geoogst, maar nooit tot kiemen gekregen!
Nadat de plant ongeveer een twintigtal knoppen had voortgebracht, liep de
bladproductie achteruit. Ik verhuisde de plant naar een ander aquarium waar
ze na een p eriode van drie maanden weer enig teken van leven vertoonde, en
waar ze het nu nog steeds goed doet. Na drie ofvier maanden na de verplanting zie ik in het grote aquarium ineens tussen de crypto's een klein bruin
blaadje verschijnen ...
Enfin om kort te zijn, in de volgende weken zie ik in alle hoeken van het aquarium in totaal een honderdtal kleine kiemplantjes. Het zaad had een rustperiode genomen van drie tot vier maanden alvorens tot ontkiemen over te gaan.
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Opnieuw beginnen met een
zeeaquarium
Deel2: Over mijn nieuw bureau en mijn rs m
Jan Algoed, Aquatropica Kortrijk
Het allereerste wat j e moet doen als j e wil starten met een aquarium is een geschikte plaats vinden waar dit aquarium kan geplaatst worden. Geen eenvoudige klus bij mij want de woonplaats had de laatste twee j aar nogal wat wijzigingen ondergaan en naar de vrouw des huizes moest zeker geluisterd worden.
Besluit:  de  woonkamer  kwam  niet  in  aanmerking.  Dan  maar  een  andere
plaats gezocht: de kleinkinderkamer beneden zou kunnen omgetoverd worden
tot een soort bureau waar ook het aquarium zijn plaats zou kunnen vinden. D e
kleinkinderen moeten dan maar naar boven om de nacht door te brengen. D at
is het dan uiteindelijk geworden . .. iedereen tevreden. Aldus zit ik nu mijn artikelke in te tikken op mijn Macbookske, vlakbij mijn aquariumke.
De volgende fase was het wachten op een p assende
advertentie van een nano op het B SF (het forum),
waar  regelmatig  interessante  aanbiedingen  verschijnen. Het werd uiteindelijk een Red Sea Max
130D,  eigenlijk  iets  te  groot  om  een  nano  genoemd te worden. Een RSM is een 130 liter kanten-klaar (plug & play) aquarium met alles erop en
eraan.  Wordt  steeds  met  bijpassende  onderkast
verkocht en j e krijgt er dikwijls een starterskit bij
(zout, bodemsubstraat, watertesten, . ..). Alle specificaties vind j e op <http://www.redseamax.com>.
Op zaterdag 15 j anuari was het dan zover en reden
Kees en ik naar Aalter om de RSM op te halen.
Deze stond nog te draaien, maar met drie man was
de klus snel geklaard. We kregen ca.  10 kg levend
Aquatr opi c a Kortrij k

– 1 7 –

J aar gang 26

Zee wat er

steen, een mooi orgelpijpkoraal (Tubipora m usica ), een lederkoraal (duivelshand), een koppeltje kappersgarnalen, een zeester ( achterafwerd deze verwijderd wegens schadelijk voor een rifaquarium), zand, zout, wat testmateriaal
en ongeveer 50 liter zoutwater mee.
Thuisgekomen werden de levende have en de stenen in een plastieken box gezet, in het meegebrachte zoutwater. Een luchtsteentje + verwarmer moesten
ervoor zorgen dat de inhoud “veilig” bleef, wat ook gelukt is.
Hiernaast  de  filterkamer  achteraan  het  aquarium,
met  sponsjes,  keramieken  pijpjes,  actief kool,
twee  stromingspompen,  verwarmer  en  eiwitafschuimer. De verlichting bestaat uit twee compacte T5 duo's, dus twee blauwe en twee witte
( 10.000 K) lampen, samen 1 10 watt.
De dag daarop werd in de voormiddag het aquarium
grondig  schoon  gemaakt  en  's  namiddags  werd  deze  met
water en zout gevuld (voorafhad ik reeds 40 liter zoutwater klaar gemaakt). Al bij
al heb ik slechts 20 liter van het meegebracht water gebruikt. Ik ben gestart met
Kortrijks leidingwater, wetende dat osmose- ofOosterscheldewater wellicht beter
is, maar tot op heden zie ik nog geen reden om hier verandering in te brengen.
Het zout wordt opgelost. De ( oude) stenen die ik er aanvankelijk ingelegd had,
bleken achterafeen vergissing te zijn geweest en werden kort daarna verwijderd.
Eens temperatuur en zoutgehalte op p eil werd drie dagen later de inhoud van
de plastieken box overgebracht naar de RSM en twee dagen later stond de Tu
bipora al mooi open. Ook werd het meegebracht b odemsubstraat ingebracht
(ca. 4 cm dik).
Op 12 februari werd 10 kg (= vier stenen) vers levend steen gekocht. Veiligheidshalve brachten wij slechts één steen onmiddellijk in de bak maar gezien alles naar
wens verliep, volgde drie dagen later de rest en konden we eindelijk aan het interieur van de RSM werken: “aquascaping” noemen ze dat tegenwoordig.
Volgende keer: de eerste weken.
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De kleurrijke zonnebaars
en watje moet weten
Gilbert Lapere, Aquatropica Kortrijk  

Inleiding

Ieder j aar bij de start van het nieuwe vijverseizoen heeft iedere vijverliefhebber
maar één doelstelling voor ogen, een kleurrijke waterpartij met helder water en
genieten van het gewriemel van de kleurrijke bewoners, met name onze vissen.
Een soort die blijkbaar de laatste decennia echter een sterke opmars maakt, is
de zonnebaars. Als exoot komt de zonnebaars al zo'n  135 j aar voor in de
zoete wateren binnen de B enelux. Vermoed wordt dat dit komt doordat nietsvermoedende vijverliefhebbers hun nakweek soms vrijlaten in de natuur om
er diervriendelijk van afte komen. Het is juist vanuit deze handeling dat we
ons vragen dienen te stellen wanneer we al dan niet de keuze maken om deze
vis onder te brengen in onze vijver. Kleurrijk is hij zeker maar ...!
Historiek en gedrag

De  zonnebaars  (Lepomis gibbosus )  is  een vis  die tot  15  centimeter groot
wordt. Aan de oostkust en het midden van de Verenigde Staten, waar de zonnebaars  vandaan  komt,  kan  deze  wel  25  centimeter  lang  worden.
De zonnebaars is een vis die eigenlijk niet mag ontbreken in de vijver, hoewel soms ook het tegenovergestelde wordt beweerd. Waarom
de zonnebaars wel goed is in een vijver,
komt omdat hij dierlijk voedsel eet.
Denk hierbij aan bloedzuigers en andere kleine wormpjes en waterdiertjes die
schadelijk voor de vissen kunnen zijn!
Aquatr opi c a Kortrij k
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De j onge vissen leven in scholen, maar volwassen dieren in hun territorium.
De zonnebaars is gevoelig voor vervuiling. Daarom is hij wel interessant als
alarmvis. D e zonnebaars zal snel laten merken als het vijverwater niet in orde
is. D e zonnebaars wordt daardoor ook veel gebruikt bij waterzuiveringsinstallaties, die water gebruiken van uit bijv. de Maas. Als de Maas teveel vervuild
is, zal de zonnebaars dit snel laten merken, en kan men bij de waterzuiveringsinstallaties snel reageren.
De zonnebaars is en blijft een roofvis en het kan gebeuren dat, indien j e j onge
koi in de vijver hebt hij deze aanziet als een lekkernij. Het kan wel eens gebeuren als u naar de vijver zit te kijken, dat er een zonnebaars achter een vis
ofkoi aan zwemt! S chrik dan niet, het kan zijn dat de vis ofkoi last heeft van
een worm, bijv. een bloedzuiger. D e zonnebaars zit dan niet achter uw vis of
koi aan, maar dan wel achter de worm. Zo eet de zonnebaars de worm op
waardoor de vis ofkoi verlost raakt van zijn ongewenste gasten. 
Vijvervis 

De zonnebaars is een populaire vijvervis en kan ook in aquaria worden gehouden. Bij de vijverliefhebbers worden niet alleen zijn kleuren op prijs gesteld, maar ook het feit dat deze vis muggenlarven, bloedzuigers en wormen
die andere vijvervissen parasiteren, eet.
Deze soort (en een aantal ondersoorten) is regelmatig in de vijverhandel verkrijgbaar. De zonnebaars is er in vele soorten, denk hierbij aan de diamantbaars, groene zonnebaars, oranjebuik
zonnebaars,  gewone  zonnebaars,
blauwkeel  zonnebaars,  rode  zonnebaars  en  de  dwergzonnebaars!  De
meeste  soorten  kun je  in  België  en
Nederland niet zo makkelijk vinden.

Zonnebaarzen blijken dus prachtige
vissen te zijn voor een vijver. Niet alleen omwille van zijn kleurenpracht,
maar ook zijn het bijzonder interesmei 201 1
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sante vissen, die ook handtam kunnen worden. Het zijn sterke vissen, die zich
aan bijna alle omstandigheden kunnen aanpassen. Doorgaans zijn de vissen
die in tuincentra worden aangeboden, 8 à 10 cm groot. Het zijn echter snelle
groeiers, vooral onder de juiste omstandigheden. 
Ze hebben een voorkeur voor heldere vijvers met een zandbodem. Deze vissen
kunnen ook leven met planten. Met hun grootte van vijftien centimeter als volwassen vis in België en Nederland zijn ze goed te zien. Heldergele vinnen en
een rode vlek op de kieuwdeksels vallen op als j e ze van bovenafziet. 
Voeding

De vissen eten alles wat er aan voer beschikbaar is. Daardoor zijn ze ook
handtam te krijgen. D e zonnebaars accepteren dan ook snel voer uit de hand.
Regenwormen  en  meelwormen,  maar  ook  korrelvoer.  Bij gebrek  aan voer
worden alle andere b ewoners van de vijver, mits niet te groot, als voer gezien.
Voor een te veel aan insecten in de vijver hoeft u niet b ang te zijn. Het zijn
eersteklas rovers. 
Het paren en paargedrag 

In de paaitijd - mei tot augustus - graven ze een ruim 4 0 centimeter brede legkuil. Tijdens de aanleg van het nest en een poosje na de voltooiing ervan,
houdt het mannetje de andere vissen op afstand, ook zijn vrouwelijke soortgenoten.  Na  enige  tijd  worden  zijn  aanvallen op de wijfjes minder fel en vervolgens j aagt hij ze zelfnaar het nest. Tijdens  het  paaien  ligt  het  vrouwtje  op
haar  zij,  op  de  bodem  van  het  nest.
Vrouwtjes  van  deze  vissen  kunnen  tot
bijna  3.000  eieren  afzetten.  De paring
duurt  een  15-30  minuten,  waarna  het
mannetje het wijfje weer verjaagt en de
wacht bij het nest betrekt tot de larven
uit de eitjes komen. D eze komen ook allemaal  uit.  De  duizenden  jongen
zwermen al snel langs het wateropperAquatr opi c a Kortrij k
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vlak op zoek naar pekelkreeftjes (Artemia ) en ander levend voedsel. Na een
paar weken zijn ze al ruim één centimeter. Na een j aar al drie centimeter. Het
tweede j aar groeien ze uit tot acht centimeter en dan zijn ze ook geslachtsrijp.
Wat is nu het grote probleem bij de zonnebaars? 

(*)

Onderzoek in B elgië en Nederland
heeft onlangs uitgewezen dat zonnebaarzen  veel  schade  kunnen
aanrichten.  Na  onderzoek  is  het
duidelijk dat de zonnebaars in geïsoleerde,  natuurlijke  vennen  en
kleine wateren een directe bedreiging vormt voor de inheemse fauna
van  de  Lage  Landen.  Amfibiesoorten als de heikikkeren de kamsalamanderen zeldzame soorten libellen als de venwitsnuitlibel, ten-   L euc orr hi ni a du bi a ( man n etj e)  ven wit s n ui tl i bel
gere  pantserjufferen  de  koraaljufferlopen  gevaar  te  verdwijnen  omdat  hun
larven en eieren door zonnebaarzen worden opgegeten.
Het is daarom ook niet verwonderlijk dat veel mensen aanraden maar één exemplaar uit te zetten in uw eigen vijver.

Maar wat is dan het probleem? Het rapport stelt dat de zonnebaars ruim 100
jaar geen probleem is geweest. Nu de vissen echter redelijk veelvuldig in vijvers gehouden worden, duiken er plotseling zonnebaarzen op in afgesloten
plassen,  waar  ze  voordien  nooit  zaten. Vooral  in  de  afgesloten  vennetjes,
waarin voordien helemaal geen vissen zaten en waar dus ook geen snoeken of
baarzen aanwezig zijn, blijken nu 2enorme aantallen zonnebaarzen voor te komen. Eén ven van  circa  900 m bleek bij leegpompen ruim  4.000 zonnebaarzen te b evatten. Het moge duidelijk zijn, dat zo'n vijver naast de zonnebaars bijna geen enkel ander leven meer b evat. Het aantal van zulke vennen
met zonnebaarzen lijkt de laatste j aren explosiefte stijgen. Het rapport legt
een  verband  met  het  aanbod  van  zonnebaarzen  in  de  vijverhandel  in  de
laatste j aren. Als een vrouwelijke zonnebaars bijna meer dan  1.000 eitjes aflegt en deze meestal ook allemaal overleven, dan klinkt het mij ook niet helemei 201 1
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maal vreemd in de oren als gesuggereerd wordt, dat liefhebbers hun nakweek
in zulke plassen uitzetten. Het rapport vraagt de handel de import te staken. 
Wat voor mij meer aandacht vraagt en waar het voor mij meer om gaat, is de
jonge vissen niet uit te zetten in plassen. En dit geldt ook voor brulkikkers,
waterschildpadden, slangen, goudvissen en koi, etc. Faunavervalsing kan tot
catastrofes in de natuur leiden. Als u met een overschot zit van nakweekdieren, probeer er dan via collega-liefhebbers vanafte komen ofeventueel via de
handel. Probeer van alles, maar zet ze niet uit in natuur!
Zonnebaarzen in het aquarium

Uiteraard zijn zonnebaarzen ook prima in een aquarium te houden. Een onverwarmd aquarium van 100 bij 50 bij 50 is genoeg voor een paartje. Een bodem
van fijn zand, wat grote stenen en stevige planten maken de inrichting compleet. Het zijn veelvraten, dus een goede filtering is gewenst. Ze kunnen worden
gevoerd met zo ongeveer alle beschikbare voeders, zowel droogvoer als levend
en diepvriesvoer van een behoorlijk grote afmeting. De voortplanting begint
met het graven van een paaikuil. De doorschijnende eieren worden in deze kuil
afgezet. Na twee dagen beginnen de eieren uit te komen en na een dag ofvier
beginnen de j ongen de kuil te verlaten. Na zes dagen zwemmen ze aan het wateroppervlak. Dan begint het aanslepen van voer voor enkele duizenden j ongen!
Wetenschappelijke indeling

Rijk: Animalia
Klasse: Straalvinnigen –  actinopterygii
Orde: B aarsachtigen - perciformes
Familie:  centrarchidae
Geslacht: Lepomis

soort: gibbosus



Ik wens u alvast heel veel vijverplezier.
( *)  nvdr:  I n Aqu atr opi c a' s Tij ds chri ft j an u ari  2 004 k an j e t wee g oede arti k el s t er u gvi n den di e deze
pr obl e mati ek bel i cht en.  ( htt p: //va der ss el l e wi e. be /a qu a- ar chi ef /2 004. ph p)
- B edr ei gi n g i n h ee ms e f au n a d oor zon n eb a ar s ( A NP)  p.  7− 1 3
- Ui t h ee ms e vi ss oort en i n Vl a an der en.  E en verrij ki n g of een pest ? ( Di et er Ans eeu w)   p.  1 4− 2 0
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VM
iselanochro
van dmeislep
maand
idiadaptes
Bowers & Stauffer, 1997

Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Algemeen: Orde: perciformes (baarsachtigen)

Onderorde:

percoidei b aarsvissen

Familie:

cichlidae

Onderfamilie:

pseudocrenilabrinae
Voorkomen: Komt enkel voor in Makanjila Points in het zuidoosten van het
Malawimeer. In de Rode Lijst van de IUCN staat deze cichlide vermeld als
vulnerable (kwetsbaar).
Grootte: Wordt maximaal zo'n 8,7 cm groot ( SL=standaardlengte).
Geslachtsonderscheid:  De  mannetjes  zijn  groter  en  kleurrijker  dan  de
vrouwtjes, die er eerder zilverachtig uitzien.
Gedrag: In een te klein aquarium kan M. lepidiadaptes zich tegenover kleinere b ewoners nogal aan de agressieve kant tonen.
Bakinrichting: Een zanderige b odem ofeen b odem van fijn kiezel met vrije
zones stelt deze cichlide toch op prijs. D ecoratie en schuilplaatsen, gemaakt
met  keien  en/of rotsblokken,
maken  het  geheel  af.  Men  kan
zelfs planten gebruiken, zoals Vallisneria -  en  Anubias -soorten.
Deze  cichlide kijkt immers hoegenaamd  niet  om  naar  planten.
De bak vereist wel een deftige filterinstallatie.
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Voedsel: In de natuur voeden ze zich met schubben van andere vissen (lepidofaag). In het aquarium ontpoppen ze zich als alleseters, die zich laten voederen met diepvriesvoer, groot vlokkenvoer, enz.
Kweken: M. lepidiadaptes  is,  zoals  alle  Mbuna's,  een  moedermuilbroeder.
Voor  kweekdoeleinden  kan  men
ze best in groep in een groot aquarium  houden.  De  mannetjes  zijn
territoriaal  en  vormen  paaigebieden. De eerste keer dat het j ongbroed de muil van de moeder verlaat, kan men ze voeden met Artemia-naupliën. Daarna kan men ze
aangepast voeder toedienen. 
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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.
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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/
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Malawicichliden

Philippe Nysen, Zilverhaai B eringen

Beste cichlidenliefhebber, mag ik mij even voorstellen? 
Ik ben Philippe en ga u in dit artikel vertellen over
mijn  passie.  Mijn  eerste  prille  kennismaking  met
aquaria begon al in het j aar  1985. Ik herinner dit
jaar nog heel goed. Het was namelijk mijn  eerste
jaar humaniora in een nieuwe school. Onze biologieleraar  had  een  aquarium  aangekocht  om  de
refter van mijn toenmalige school te verfraaien. D e
vissen die ons aquarium bevolkte waren slechts simpele inheemse beekvisjes. Maar toch, toen er op zekere dag vele j onge visjes in opdoken werd ik er dusdanig door gefascineerd dat het onderhoud van dit schoolaquarium mij volledig  toekwam.  Thuis  vertelde  ik  mijn  vader  over  dit  wonderbaarlijke
natuurfenomeen  waarop  hij  besloot  voor  mij  een  klein  aquariumbakje  te
kopen waarin al vlug enkele tropische visjes zwommen. Maar al na enige tijd
bleek zo'n bakje al veel te klein te zijn en kocht ik dus een grotere. Momenteel
bezit ik een ingebouwd muuraquarium van  120 bij 40 bij 50. De inrichting
ervan heb ik regelmatig veranderd. Aanvankelijk had ik Zuid-Amerikaanse cichliden, maar na enkele j aren ben ik dan overgeschakeld naar Malawicichliden.

Over deze vissen ga ik in deze bijdrage wat meer vertellen, maar eerst zal ik de
inrichting van mijn aquarium b eschrijven. 
Als decoratie heb ik voor blauwe breuksteen gekozen. D aar deze stenen nogal
zwaar zijn, is het raadzaam om eerst een 2 à 3 cm dikke isomoplaat op de
bodem te leggen alvorens men de stenen erin plaatst. Anders riskeert men
later  glasbreuk  met  veel  ellende  tot  gevolg.  Malawicichliden  houden  van
schuilplaatsen  tussen  de  rotsen.  Zij  gebruiken  deze  plaatsen  als  toevluchtsoord tijdens stresssituaties. 
mei 201 1

– 26 –

Aquatr opi c a Kortrij k

Zoet wat er

De achterwand is van zwarte kleur, maar door de rotsachtige omgeving is
deze slechts hier en daar zichtbaar. De zwarte kleur zorgt voor een groter
diepte-effect welke ik maximaal moest zien te benutten vermits ik over een
niet al te diep aquarium b eschik. 
Als bodemmateriaal heb ik rivierzand gebruikt welk men goedkoop kan verkrijgen in de betere doe-het-zelfzaak. De kleur die men voor het bodemmateriaal
kiest is afhankelijk van de eigen smaak, zolang het allemaal maar natuurlijk lijkt. 
Op  enkele  reuzenvallisneria's  na  heb  ik  nauwelijks
planten. Het zijn een van de weinige soorten die
men kan houden in een cichlidenbak. De vallisneria's  groeien  bij  mij  snel  en  zijn  decoratief.
Kienhout mag men wel gebruiken, maar komt in
principe niet voor in het natuurlijk milieu van het
Malawimeer.  Zoals  de  meeste  houtsoorten
hebben zij een invloed op de watersamenstelling
en kan men ze dus b eter achterwege laten.

n
Ma

Malawicichliden  houden  van  hard  water.  Een
zuurtegraad van 8 pH en een totale hardheid van
7,5 GH is normaal voor deze cichliden. Voor de verlichting heb ik twee tl-lampen van 30 watt (Aquastar van
Sylvania) gebruikt. Het Malawimeer baadt de hele dag door
in de volle zon. Daarom laat ik de lampen gedurende  10 uren p er dag branden. Als filter gebruik ik een potfilter van Eheim die onder het aquarium
staat met daarop aangesloten een doorloopverwarmingstoestel. 
Op dit ogenblik zwemmen er de volgende  vissen  in:  Eén  trio  Labidochromis  caeruleus  “yellow”.  Het  zijn,
denk ik wel, één van de meest bekende
soorten. Het mannetje hiervan wordt ongeveer  10  cm  groot.  De  vrouwtjes  blijven
kleiner en worden 7 à 8 cm. In hun natuurlijke omgeving leven zij tussen rotsen op een
diepte van  10 à  20 meter. Zij leven van kleine diertjes
zoals  insectenlarven  of kreeftachtigen,  maar  in  mijn  aquarium moeten zij zich tevreden stellen met afwisselend krill, artetj e
ne
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mia, cyclops ofdroogvoer. Het zijn vreedzame
vissen die niet erg territoriaal zijn en men kan
tj e
uw
ze dus gemakkelijk houden met andere malawi's. 
rV o
Een ander soort die ik in mijn aquarium heb, is een
koppeltje Protomelas

sp. “Steveni taiwan reef”. Dit is
een iets minder b ekende vis die voorkomt in het Taiwan
Reef. Het mannetje heeft een prachtige blauwe kop. Zijn buik en
een  groot  deel  van  zijn  lichaam  worden  bedekt  met  groengele
schubben. D e aarsvin is fel
rood  gekleurd.  Hun  natuurlijke
habitat zijn rotsige riffen. Afhankelijk van de waterkwaliteit en de
voeding  worden  deze  vissen  gemiddeld liefst  zo'n  16  cm groot.
Zij verkiezen plantaardige kost en
stellen  een  met  algen  begroeide
rotsachtige omgeving op prijs. D e   Pr ot o mel as s p.  " St eveni  Tai wan R eef"
mannetjes zijn wel erg territoriaal en verdedigen fel hun habitat. D e vrouwtjes
houden hun j ongen maar liefst zo'n 30 dagen in hun b ek. 
In tegenstelling tot de Protomelas

sp.  “Steveni  Taiwan  Reef”  behoort  de  Labidochromis  sp.
“Hongi”  tot  de  mbuna-soorten
(rotsvissen)  De  hongi  heeft  een
diep  paars  lichaam  met  oranje
vinnen.  Het  zijn  herbivoren.  De
hongi  wordt  ongeveer  10  cm
L abi dochr o mi s s p.  " Hon gi "
groot en hebben dus geen  super
groot  aquarium nodig, maar ze houden net  als  de vorige  soorten van  een
rotsachtige omgeving. D aar ik deze soort nogal agressiefvind heb ik er maar
één exemplaartje van. Een kwestie om de rust en vrede te b ewaren. 
Nog  een  ander  koppeltje  in  mijn  aquarium  is Placidochromis electra .  Zij
groeien in het aquarium van 6 cm tot zo'n  16 cm. Om de electra te houden
moet men b eschikken over een aquarium met een minimale lengte van minstens  120 cm. Hoewel zij, in tegenstelling tot hun soortgenoten, nauwelijks
agressiefgedrag vertonen, kunnen zij tijdens de voertijd en b alts zeer levendig
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zijn. Voor de electra is het belangrijk  dat  de  bodem  bestaat
uit  fijn  zand  omdat  zij  deze
doorwoelen op zoek naar voedsel. Alleen tijdens  de broedtijd
vormen zij een territorium maar
voor de rest laten zij planten en
andere  vissen  met  rust.  Deze
soort kan dan ook gemakkelijk
  Pl aci dochr o mi s el ectr a
gehouden  worden  met  andere
vreedzame cichliden. In hun natuurlijk milieu komen zij voor op een diepte
van 20 à 30 meter. Zij worden dan ook wel eens: “Deep Water Haplochromis”  genoemd.  Het  kleurenpatroon  kan  verschillen,  zoals  bij  vele  aanverwante soorten, afhankelijk van de ouderdom en de gemoedsgesteldheid van
de dieren. De grondkleur van mannetjesdieren varieert van zilvergrijs naar
stralend hemelsblauw. De wijfjes  daarentegen blijven  echter zilvergrijs met
hoogstens een blauwe glans over de flanken.
Er zijn n og ontelbaar veel m eer soorten cichliden dan dewelke ik beschreven
heb. D
 oor d e juiste

s oorten b ij e lkaar t e z etten, k an m
 en e en h eelfraai

r esultaat
krijgen. Het h oeft h eus n iet a ltijd m oeilijk en duur te zijn. Een Malawiaquarium kan ik dan o ok iedereen aanraden! De vissen h ebben p rachtige kleuren,
hun g edrag is g ewoonwegfascinerend

e n z ijn m
 its e en beetje toewijding g emakkelijk te h ouden! 
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UMitnod
iging
alawicichliden en hun verzorging
Gerrit Plovie, contactpersoon zoetwater
Het Malawimeer lag op de route van de legendarische avonturier David Livingstone. Die noemde het meer Lake Nyassa, die naam werd ook door de inheemse vissers gebruikt.
Het2Malawimeer is op acht na het grootste meer ter wereld, ongeveer 2 9.500
km  en met  een maximale  diepte van  706 m. Het ligt  op  een geologische
breuklijn die ook wel de riftvallei genoemd wordt. Het grootste deel van het
meer ligt op grondgebied van Malawi, het noordelijk deel van het meer behoort aan Tanzania en het oostelijk deel aan Mozambique. De klimatologische omstandigheden zijn tropisch. De watertemperatuur kan schommelen
tussen de 22 en 2 8 ˚ C naargelang het seizoen. Voor wat b etreft de waterkwaliteit kan men stellen dat de pH één van de b elangrijkste parameters is die men
in de gaten moet houden.
Voor de aquaristiek zijn alleen de cichliden en enkele meervallen interessant.
Het Malawimeer herbergt één van de interessantste en kleurrijkste cichlidengemeenschappen op aarde. Meer dan 700 soorten werden al geïdentificeerd
en  op  enkele  na  (Oreochromis -soorten)  zijn  ze  allen  endemisch,  wat  wil
zeggen dat ze enkel in dit meer voorkomen en nergens anders.
Malawicichliden kunnen we indelen in twee grote groepen, de mbuna's en de
utaka's. Voor  men  begint  met  een  Malawiaquarium  is  het  belangrijk  een
keuze te maken uit deze twee groepen cichliden.
Voor verdere tips over verzorging, 
kweek en andere wetenswaardigheden nodig ik jullie
uit op vrijdag 27 mei om 20.00 uur in café D e Klokke.
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