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Redacti oneel

Geert Vandromme, contactpersoon terrarium

Nu de verkiezingen achter de rug zijn en de zetels
verdeeld zijn, kunnen we ons terug voorbereiden
op de komende winter.
Het  ideale  moment  om  de  vijver  een  beurt  te
geven en alle overtollige bladeren en planten te
verwijderen.  We  geven  alle  niet  winterharde
planten  een  plaatsje  in  de  serre  en  de  ijsvrijhouder halen we van onder het stof, j e weet nooit
ofwe een vroege winter hebben.
November is ook een moment om het wat rustiger aan te
doen, na te denken aan de geliefden die we het laatste j aar
hebben verloren. Er zaten  enkele goede vrienden
tussen. Dan bedenk j e dat het leven niet altijd mooi
verdeeld is. Dat geeft inspiratie over de zin in het
leven, welke weg deze moet uitgaan.


Alleen vissen  zouden  met  de  stroom  meezwemmen,  maar  als visliefhebber
weten we dat er ook zijn die tegen de stroom op zwemmen om iets te bereiken.
Ook  voor  onze  vereniging  is  dit  zo,  na  zoveel jaren  meegezwommen  te
hebben met de stroom is het misschien ook wel eens tijd om tegenstroom te gaan zwemmen. Dan kom j e j e natuurlijk meer
gevaren en tegenslagen tegen op uw weg, maar aan de
andere kant is het dan ook mogelijk om nieuwe dingen te
ontdekken,  die voorheen niet mogelijk waren. De wereld
rondom ons verandert voortdurend en meegaan met de
nieuwe trends is mooi, maar blijven we met de stroom meezwemmen ofnemen we eens een zijrivier naar boven?
– 2 –
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Met dank overgenomen uit D anio Rerio, D elft
Het g eslacht Rasbora b evat s lanke v issen, w aarvan h et l ichaam z ijdelings i s s amengedrukt. Een u itzondering h ierop vormen enkele soorten waarvan h et lichaam h oog en g edrongen is. D
 e m ond is schuin n aar b oven g ericht m et vooruitspringende onderkaak. B
 aarddraden kunnen aanwezig zijn, m aar eveneens
ontbreken. Schubben zijn over h et a lgemeen vrij g root tot m iddelmatig. Zijlijn
buigt aanvankelijk n aar beneden en loopt dan boogvormig door tot in h et onderste d eel v an d e s taartsteel. B ij s oorten m
 et o nvolledige z ijlijn, z oals R. hetero-

morpha,  R.  hengeli,  R.  nigromarginata, R. pauciperforata en  R. vaterifloris, buigt

deze  onmiddellijk  aan  het
begin s cherp n aar beneden.

Tri gon opo ma pau ci perf or at u m
Vu ur str eep R as b or a

Het natuurlijke vindgebied strekt zich uit van O ost-Afrika over Zuid- en O ostAzië tot Kanton en verder in Indonesië en de Filipijnen. Ze bevolken hier
over het  algemeen in grote  scholen  de bovenste waterlagen van langzaam
stromende ofstilstaande wateren. Talrijke soorten paren in schoolverband.
Slechts enkele soorten, zoals R.
 h eteromorpha, R. m aculata e.a., komen uitsluitend voor in donkere watertypen (zwart water). 
Hoewel  de  tot  dit  geslacht  behorende  vissen  vrijwel  allemaal  uitstekende
aquariumdieren zouden kunnen zijn – daar zij geen bijzondere eisen stellen,
zeer vredelievend van aard zijn en ook door hun geringe afmeting voor zowel
grote als kleine aquariums in aanmerking komen – heeft slechts een uiterst b escheiden aantal een min ofmeer vaste plaats in de liefhebberij verworven.
We bieden de dartelende zwemmers een ruim aquarium met dichte randbenove mber 201 2
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Zoet water

planting  van  uiteenlopende
planten van breed- en fijnbladerige. Als gezelschap komen
alle rustige vissen in aanmerking,  zowel  grotere  als  kleinere  soorten.  De  verzorgingstemperatuur  mag  over
het  algemeen  schommelen
R as bor oi des vat erifl ori s
van 22 -26 graden.
We zorgen altijd voor een klein schooltje dat is aangepast aan de natuurlijke
levenswijze. Voor enkele soorten is een donkere bodem onmisbaar en b ovendien is het wenselijk om voor deze soorten het aquariumwater over turfte filteren. Als voedsel komen vrijwel alle kleine tot middelgrote voedseldieren in
aanmerking, zoals muggenlarven en andere larven van insecten, kreeftachtige, fruitvliegjes, bladluizen, mieren en hun eieren en gevleugelde insecten.
De meeste soorten accepteren ook droogvoer.
De kweek is met  de  soorten R. dorsiocellata macrophtophalma, R. lateristriata, R
 lateristriata elegans, R
 . taeniata en R
 . trillineata niet erg moeilijk.
De kweekstellen worden in een middelgrote kweekbak tot voortplanting gebracht bij een temperatuur van 25 graden. Het kweekwater kan oud aquariumwater zijn ofvers water dat niet al te hard is en dat verouderd en enigszins
aangezuurd is door filtering over turf. Het legsel wordt afgezet in b ossen Myri
,

b
oven

,

i
n
aquavaren

o
f
k
unstmatige
afzetsubstraten.
ophyllum
Nitella

  B or ar as bri gitt ae  ( mi cr o- R as b or a)
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Minder eenvoudig is de kweek met de soorten R.
 h eteromorpha, R . pauciperfoen

rata, R. urophthalma, R. m aculata R. vaterifloris . Naast de waterkwaliteit
(uiterst zacht  en vrij zuur) is bij  deze  soorten tevens  de partnerkeuze van
grote invloed op het uiteindelijke resultaat.
Over het algemeen doet men er verstandig aan na het afzetten de ouderdieren
te verwijderen. D e eieren komen na 2 5 -30 uur uit. D e j onge visjes hangen gedurende 3 -5 dagen tussen de planten ofaan de ruiten en gaan hierna op zoek
naar voedsel. Voor de eerste dagen moet worden voorzien in slootinfuus ofin
noodgevallen zelfgekweekte p antoffeldiertjes. Na 3 -5 dagen wordt reeds j acht
gemaakt  op naupliën van het pekelkreeftje, waarmee  kan worden gevoerd
totdat kleine Daphnia

en Cyclops in aanmerking komen.
De j ongen groeien doorgaans voorspoedig, wat we nog gunstig kunnen b eïnvloeden door regelmatige waterverversingen.
nvdr Aqu atr opi c a
Vrij  r ecent zij n er t al  van ver an deri n gen op getr eden i n de n a a mgevi n g van R as bor a-s oort en:

Ou de n aa m

  Ni eu we n aa m

R as bor a h et er o mor ph a

 Tri gon osti g ma h et er o mor ph a ( Du n ck er 1 904)

R as bor a h en geli

 Tri gon osti g ma h en geli  ( Mei n k en 1 95 6)

R as bor a ni gr o mar gi n at a

 R as bor oi des vat erifl ori s ( Der ani ya g al a 1 93 0)

R as bor a vat erifl ori s

 R as bor oi des vat erifl ori s ( Der ani ya g al a 1 93 0)

R as bor a pauci perf or at a

 Tri gon opo ma pau ci perf or at u m ( Weber & de

R as bor a ur opht h al ma

  B or ar as bri gitt ae ( Vogt 1 978)

R as bor a macul at a

  B or ar as macul at us ( Du n ck er 1 904)

B eauf ort  1 91 6)

R as bor a dorsi ocell at a macr opht oph al ma   Br evi bor a dorsi ocell at a ( Du n ck er 1 904)
R as bor a l at eri stri at a el e gans

  R as bor a el e gans Vol z 1 903

  Br evi bor a dorsi ocell at a
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Pl anten

Jan de Wit, D anio Rerio D elft
Over d e juiste

v erzorging v an a quariumplanten i s i n d e a quariumliteratuur d ikwijls w
 einig te v inden, b ehoudens d e u itgaven v an d e WAP. E
 rw
 ordt w
 el h ier e n
daar gewag gemaakt van kleibolletjes, ijzermest, CO 2-bemesting, turfen kant
en k laar te k open v oedingsmiddelen, m
 aar v eel g oede i nformatie
is m eestal n iet te vinden. Een uitzondering h ierop kunnen we
lezen in de WAP-krant waar de p lanten alle aandacht krijgen die
nodig is om tot e en a cceptabele g roei te k omen. Voor k ameren tuinplanten vinden we in de literatuur wel de n odige
informatie over de verzorging van die p lanten m aar de
aquariumplanten z ijn echter s tiefmoederlijk bedeeld.
En a ls er a l g ewag g emaakt wordt van aquariumplantenverzorging dan zijn het meestal
aspecten  die  een  auteur  eenmalig  meegemaakt h eeft. Als je
 d e h oeveelheid a quariumplanten z iet d ie w ekelijks i n d e a quariumspeciaalzaak over de toonbank gaan dan lijkt
het  wel  of aquariumplanten  geconsumeerd
Cri n u m n at ans
worden. Maar alle ofbijna alle aquariumplanten
( aj ui n pl ant)
dienen in een aquarium te g roeien en de aanschafzal in de
normale g evallen bij een eenmalige aankoop dienen te b lijven.

Om een goede plantengroei in het aquarium te bewerkstelligen moeten we
aan  een  aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten we weten  dat bijna  alle
planten die we aanschaffen in de aquariumspeciaalzaak door de plantenkwekerijen in moerascultuur worden gekweekt. Zo weten we ook dat een zeer
groot deel van onze aquariumplanten moerasplanten zijn, planten die zowel
onder als b oven water kunnen groeien. Nu doet zich het feit voor dat moerascultuur sneller gaat dan onderwatercultuur. Vandaar dat het grote aanbod van
aquariumplanten in de winkel uit moerascultuur komt.
– 6 –
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Nu is het vrij normaal dat bovenwater gekweekte planten, als we die onder
water zetten, een deel ofzelfs allen hun bladeren verliezen, want ze moeten
zich weer aanpassen aan de onderwatercultuur en dat kost nu eenmaal enige
tijd en zoals gezegd, ze zullen dikwijls alle
  Echi n odor us ‘ Ozel ot'
of bijna  alle  bladeren  verliezen.  Dit  wil
  ( cul ti var)
echter niet zeggen dat de planten die dit
verschijnsel vertonen,  niet  meer  geschikt
zijn voor het aquarium, enig geduld is
hier geboden om de planten aan de
gewijzigde omstandigheden te laten
wennen. Nu niet direct de planten
eruit  halen  en  in  de vuilnisbak
deponeren  maar  rustig  afwachten totdat zij hun onderwatervorm weer vertonen. Geduld is ook hier
een schone zaak en ik vermoed dat veel liefhebbers
dit geduld niet opbrengen. Maar we zouden iets vertellen over de verzorging van
waterplanten in het aquarium. Een aantal hoofditems zijn hier belangrijk:
 Temperatuur
We weten dat alle planten een optimale temperatuur
hebben waarbij ze het best groeien. D eze optimale
temperatuur  kan  breed  zijn,  maar  ook  een  smalle
band  vertonen.  Het  is jammer  dat  gerenommeerde
schrijvers  van  plantenboeken  hierover  niet  meer  in
hun  geesteskinderen  opnemen,  het  zou  de  gemiddelde  aquariaan  zeker  vooruit  helpen  om  ook  zijn
planten in goede conditie te brengen en ook te houden. We zijn en blijven op dit terrein aangewezen op
eigen experimenten die soms tot prachtige resultaten leiden, maar ook dikwijls tot de ondergang van de plant. Gelukkig voor ons hebben aquariumplanten een zo'n breed
temperatuurspectrum zodat het in de meeste gevallen
wel goed gaat, die enkele uitzondering daargelaten.
R ot al a walli chii f a mil i e:  L yt hr aceae ( k att enst a artf a mil i e)
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 Licht

Licht is een levensbehoefte van de planten. Zonder licht zijn planten ten dode
opgeschreven, toch echter niet allemaal, er zijn planten die geen bladgroenkorrels hebben en dus ook geen energie uit het licht kunnen halen voor hun
groei, zij doen dit op een andere wijze door bijvoorbeeld te p arasiteren op een
andere plant. In onze onderwatertuinen komen deze echter niet voor.
Zoals gezegd, licht is een levensbehoefte,  maar  de
planten  hebben  toch  wel
enige  voorkeuren.  Deze
voorkeuren hebben te maken
met  de  hoeveelheid  nuttige
energie voor de plant die het
licht  bevat.  Het  rode  spectrum van het witte licht geeft
bijvoorbeeld  meer  energie
aan de plant dan het blauwe
deel  van  het  spectrum.  Het
verhaal  dat  rood  licht  de   Cabo mba f ur c at a s yn.  Cabo mba pi auhi ensi s
groei van de planten rekt en blauw licht de groei van de planten drukt heeft
hiermede te maken en kunnen dus, zij het om andere redenen, als een juiste
constatering b eschouwd worden.
Nu zit er in alle witte lichtbronnen een mengsel van een aantal kleuren. We
kennen warmtintlampen en koele lampen wat zijn oorzaak vindt in de hoeveelheid rood ofblauw licht dat er in een lamp verwerkt wordt. Nu zal het de
plant niets uitmaken hoeveel van het ene en hoeveel van het andere soort
kleur in de lamp aanwezig is, voor hem is alle licht goed, mits hij er voldoende
energie uit kan halen voor de groei.
 B odem
Zoals reeds eerder opgemerkt, veel van onze aquariumplanten zijn moerasplanten. Moerasplanten halen voornamelijk hun voedsel voor de groei uit de
bodem en in mindere mate direct uit het water. Echte waterplanten hebben
wel wortels, maar deze zijn meestal nodig voor de verankering van de planten 
– 8 –
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om het wegspoelen te voorkomen en niet direct nodig voor de groei. Bij het
opstarten van een aquarium zullen we hier dus terdege rekening mee moeten
houden en zorgen dat we een “voedingsbodem” in het aquarium aanbrengen.
Zoals u ziet hebben we voedingsbodem tussen haakjes gezet. Dit is
natuurlijk  niet  voor  niets.  In  de
aquariumspeciaalzaak  zijn  massa's voedingsbodems te koop. Een
keuze  hieruit  maken  is  dikwijls
moeilijk, nog moeilijker is om de
juiste samenstelling van de aquariumbodems te onderkennen.
Want  wat  stop  je  nu  onder  het
zand ofgrind in het aquarium? Is
de  gekochte  voedingsbodem  wel
Di di pli s di an dr a 
zodanig van substantie dat hij niet
zal gaan rotten onder het zand, dikwijls moeilijk te beoordelen. Er zijn ook
voedingsbodems  die  bestaan  uit  gebakken  kleikorrels,  de  voedingswaarde
hiervan is discutabel, in gebakken stenen zitten immers ook geen voedingsstoffen meer.
Er zijn nu twee mogelijkheden, u koopt de voedingsbodem in de aquariumspeciaalzaak ofu maakt hem zelf. Koopt u de voedingsbodem dan is er toch een aspect waarop u moet letten en dat is dat u nooit de voorgeschreven hoeveelheid
in het aquarium gebruikt maar neem 1/3 deel van de voorgeschreven hoeveelheid en dat kan zelfs nog te veel zijn. V
 oorzichtig zijn met de gekochte voedingsbodem is hier zeker op zijn plaats. Want wat gebeurt er in de aquariumbodem?
Nemen we bij de opbouw van een aquarium een bodem van gewassen rivierzand dan zullen in dit aquarium de echte waterplanten het wel doen. D e moerasplanten zullen in het begin een kommervol bestaan leiden. U hebt  een
goed filter op het aquarium staan en er zwemmen een redelijke school vissen
in, u voert dagelijks en u ververst regelmatig een deel van het aquariumwater
en bij dit verversen wordt gelijktijdig de b odem schoon geheveld. Na een tijdje
gaat u het filter schoonmaken, het blijkt dan dat de eerste laag filterwatten,
die het grofvuil opvangen, enigszins vettig aanvoelen. Het vuil blijft ook gemakkelijk aan de vingers plakken en moet er met zeep afgewassen worden.
nove mber 201 2
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Iets dergelijks zit ook in de bodem want we zullen niet
alle vuil er uit kunnen hevelen en het filter neemt ook
niet alle vuil op. Dit residu blijft in de b odem
en  vormt  hier  een  laag  met  meststoffen nu voor de moerasplanten die
het na een eerdere rustige p eriode die
wel noodzakelijk was voor de vorming van
een  wortelgestel  en  nu  een  voorraad
voeding vinden  om tot groei te komen.
Alle afvalstoffen in het aquarium kunnen we nu
eenmaal niet met een filterpot en hevelen verwijderen, gelukkig maar.
Denk nu niet dat als er minder geheveld wordt en een kleiner filter gebruikt
wordt, dat dan de voorraad plantenvoeding in de bodem eerder tot een bepaald volume zal komen. In theorie is dit wel j uist, maar de voorraad plantenvoeding zal zich bijzonder vlug ophopen en er zal vlug een te grote hoeveelheid aan voedingsstoffen aanwezig zijn met het gevolg, en dat kunt u wel raden,  blauwe  algen.  Klei  en  leem  zijn  nu  zeer  goed  in  staat  om  deze
voedingsstoffen vast te houden en later aan de plantenwortels afte geven.
Klei en zeker leem zijn een zeer goede stofom dit proces in goede b anen te
leiden en kunnen na verloop van tijd als voedingsbuffer optreden en de overtollige afvalstoffen die we niet op de conventionele manier kunnen verwijderen, opnemen en in een later studium aan de planten afgeven.
 Water
Planten hebben ook water nodig, niet om te groeien, maar om de voedingszouten in de plant te transporteren. Echte waterplanten hebben het in deze
gemakkelijker dan landplanten, zij staan reeds in het water. In water is een
grote verscheidenheid  aan  stoffen  opgelost.  Een  aantal hiervan  zijn nodig
voor een goede plantengroei. Maar de verhouding tot elkaar van al de opgeloste stoffen b epalen het type van het water. En zoals de vissen hebben ook
de planten een voorkeur voor een bepaald type water om goed tot ontwikkeling te komen. Een extreem voorbeeld is hier om zoetwaterplanten in zeewater onder te brengen, zij zullen het in de kortst mogelijke tijd laten afweten
en ter ziele gaan, alhoewel alle stoffen voor een goede plantengroei aanwezig
– 1 0 –
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zijn, maar de onderlinge verhoudingen zijn niet de j uiste. En ook in zoetwater
kunnen grote verschillen optreden, wat de reden kan zijn dat een bepaalde
soort het in dat ene aquarium niet doet en in het andere aquarium wel.
 Voedsel

Voor een goede groei heeft de plant voedingsstoffen nodig. Van de ene soort
veel  en van  andere  soorten weinig tot heel weinig. Een plant gebruik veel
koolstof, dit is als CO 2 in het water aanwezig. Het wordt geproduceerd door
de vissen en de bacteriën die in het aquarium aanwezig zijn. Ook wordt er
door het water C O 2 opgenomen uit de lucht, weliswaar niet veel want in onze
atmosfeer is de hoeveelheid koolzuur slechts 0 ,03 % , maar toch. D eze 0 ,03 %
blijkt toch voldoende te zijn om bij alle landplanten een goede, normale, groei
te weeg te brengen. 
Waarom bemesten wij onze aquariumplanten nu zo extreem
met C O 2? D e reden is dat we geen genoegen nemen met een
matige groei van onze aquariumplanten, maar we willen in
een korte tijd een dicht goed groeiend plantenbestand in ons
aquarium hebben, we hebben blijkbaar niet het geduld om
de natuur zijn gang te laten gaan om de planten hun normale  natuurlijke  groeisnelheid  te  laten  behouden.
Hier  is  niets  mis  mee  want  in  de  glastuinbouw
wordt dit op grote schaal toegepast.
Een  klein  experiment  is  hier  misschien  wel  nuttig.
Koop eens een groene bladplant in een tuincentrum.
Zet de plant in de huiskamer en verzorgt de plant volgens voorschrift. Het blijkt nu dat de eerste maanden
de plant amper groei te zien zal geven. In de plantenkwekerij is deze plant in
een korte tijd opgeblazen tot verkoopformaat met b ehulp van C O 2-bemesting.
In uw huiskamer mist deze plant deze extreme CO 2 hoeveelheid en hij zal
zich  moeten  aanpassen  aan  de geboden  CO 2-concentratie van  0,03% van
onze buitenatmosfeer en zijn groei zal zeer matig zijn, althans normaler dan
de opgefokte groei in de plantenkwekerij.
Dit gebeurt nu ook bij onze aquariumplanten. Maar omdat wij ook CO 2-bemesting toepassen merken we hier weinig van, maar het is wel zo. Naast de
koolstofbemesting hebben de planten ook b ehoefte aan stikstof. Om aan deze
nove mber 201 2
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behoefte te voldoen is een op peil gehouden biologisch proces in het aquarium nodig, want stikstofwordt in de vorm van nitraat opgenomen en dit een
product van de afvalstoffen van voedselresten, uitwerpselen en urine die in de
bodem en het filter omgezet worden.
Sti kstofcycl us i n het aquari u m
Et en

Gedeel t el ij ke wat er ver versi n g

Nitr os pi r a

Nitr aat
( N O )3

Pl ant afval

Vi s afval

Nitr os o mon as

Nitri et
( N O )2

Am moni ak
( NH )3

Op g el os t e or g a ni s c h e s t of f e n

Deze stikstofcyclus gaat via ammoniak - nitriet - nitraat. Het aquarium is in
deze enigszins zelfbedruipend. Ook fosfor hebben de planten nodig en ook
dit is een product wat in het aquarium geproduceerd wordt, voornamelijk van
de voedselresten. Ook het element kalium is nodig wat in combinatie met of
nitraat offosfaat door de planten opgenomen wordt uit het water. Een tekort
hiervan is te voorkomen door regelmatig water te verversen, want in leidingwater zijn ook deze stoffen aanwezig. De stikstofin nitraatvorm wordt gebruikt voor de vorming van eiwitten en b evordert de bladgroei van de planten.
Fosfaten b evorderen de vruchtbaarheid van de planten en zijn voornamelijk
verantwoordelijk voor de bloei van de planten, maar ook voor de aanmaak
van een goed wortelgestel zijn fosfaten nodig. Kalium zorgt voor een stevige
en gezonde plant en verhoogt de weerstand van de planten tegen allerlei aandoeningen, zoals de b eschadigingen bij het stekken van de planten.
Afhankelijk wat men wilt moeten deze stoffen in een bepaalde onderlinge
verhouding aan de planten gegeven worden. Vandaar dat plantenmeststoffen
die in de tuincentra te koop zijn altijd voorzien zijn van de verhoudingsgetallen van N-P-K( stikstof-fosfor-kalium).
Maar we zijn er hiermee nog niet. Voor een goede groei zijn er nog een aantal
stoffen nodig die we sporenelementen noemen, zoals magnesium, ijzer, bo– 1 2 –

J aar gang 27

Pl ant en

Aquatr opi c a Kortrij k

rium, molybdeen, koper, mangaan, enz. Alhoewel deze stoffen in een uiterste
geringe hoeveelheid nodig zijn, vandaar dat we ze sporenelementen noemen,
zij zijn van essentieel b elang. Is een van deze, zeg maar, hulpstoffen niet aanwezig dan vertonen de planten een zogenaamde gebreksziekte. We kennen allemaal het geel worden van de toppen ofbladeren van de planten wat op een
gebrek aan ijzer duidt. Ijzermest toevoegen is dan de b oodschap, maar als er
daarbij ook een gebrek is aan magnesium heeft ijzer toevoegen geen nut want
het  ijzer  moet  op  een  bepaalde  manier  met  het  magnesium  verbonden
worden om goed door de planten opgenomen te worden. Het zit toch allemaal wel ingewikkeld in elkaar.
 Waterbeweging
In de natuur komen stilstaande wateren, langzaam tot matig stromende wateren en snelstromende wateren voor. Een plantensoort zal nooit in alle drie
de genoemde wateren voorkomen. Moerasplanten vinden we voornamelijk in
stilstaande ofmatig stromende wateren. Zij zullen zich in ons aquarium wel
thuis voelen.
Van de echte waterplanten zijn er
twee soorten, planten met rosetvormige bladeren en planten met
lintvormige  bladeren.  Gaan  we
uit van  snelstromend water  dan
is het logisch dat hierin planten
voorkomen met lintvormige bladeren, zoals b .v. Zosterella

dubia
(nvdr:  juiste  naam  is  Heteranthera dubia ), zij zijn in staat om
dit  snelstromend  water  te  trotseren.  Ook  enkele  Aponogeton -soorten
komen van nature in snelstromend water
voor.  Bijna  alle  overige  aquariumplanten  zijn geschikt voor  ons  normaal  aquarium  met  zijn  stilstaand
tot zeer matig stromend water.
Het er ant h er e du bi a
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Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
Algemeen: Orde: perciformes (baarsachtigen)

Familie:

cichlidae

Onderfamilie:

pseudocrenilabrinae

Synoniem: Paratilapia

thomasi, P
 elmatochromis thomasi,

Hemichromis

thomasi

Voorkomen:  hun  natuurlijk  leefgebied  bevindt  zich  in  de  kustrivieren van
Guinee (vanafde Konkouré), Sierra Leone en Liberia (tot aan de rivier S aint
John). D aar zijn ze meestal te vinden in kleine b osrivieren met veel overhangende vegetatie. Het water is vaak theekleurig door de vele tannines, ontstaan
door rottende organische stoffen van in het water gevallen bladeren en takken. Qua chemische samenstelling kan men deze wateren vergelijken met de
zwartwaterkreken van Zuid-Amerika.
– 1 4 –
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Geslachtsonderscheid: niet echt zichtbaar. De mannetjes worden over het
algemeen iets groter dan de vrouwtjes en hebben iets minder uitgesproken
zwarte markeringen.
Grootte: worden maximaal 6–8 cm groot.
Gedrag: is zeer vreedzaam, maar tijdens het broeden zijn ze territoriaal. Hou
ze niet samen met energieke vissen, daarA.
 thomasi een nogal schuchtere en
teruggetrokken vis is. Goede b akgenoten zijn onder andere kleine Afrikaanse
dwergcichliden, Corydoras -soorten, kleine karperzalmen en labyrintvissen.
Ze leven in een vrij los schoolverband en het is daarom beter ze in een kleine
groep te houden.
Bakinrichting:  de  bak wordt  best  ingericht  met vlakke  rotsen,  die  dienst
kunnen doen als afzetplaats. Gezien hun eerder schuw karakter moet men de
bak tevens voorzien van veel schuilplaatsen. Dit kan met wortels en stukken
kienhout zijn, maar ook met aarden potten, enz. Bijkomende bescherming
kan worden gegeven door de bak te beplanten. D eze cichlide laat de planten
met rust. In feite kan deze vis zeer goed gehouden worden in een plantenbak.
Tegenover  de  waterwaarden  is  deze  cichlide  erg  tolerant,  temperatuur:
23–27  ˚ C, pH: 5,5–7,5, hardheid: 2–15 DH.
Voedsel: op de menukaart van in het wild levende thomasi's staan hoofdzakelijk
insectenlarven, kleine kreeftachtigen en kleine, in het water gevallen insecten.
In het aquarium ontpoppen ze zich tot alleseters. Alle gangbare visvoeding
nemen ze met graagte aan. Cichlidenkorrels van goede kwaliteit kunnen als
hoofdvoedsel dienen, maar natuurlijk moet men ervoor waken niet te eenzijdig te voeden. Die korrels kan men afwisselen met allerhande levend en
diepgevroren voeder.
Kweken: b ehoort tot de gemakkelijkste soort. Als alle hierboven b eschreven
voorwaarden  vervuld  zijn,  kan  het  bijna  niet  anders  dat  de  thomasi  zich
voortplant. Het enige probleem kan zijn paartjes te vinden. Mede daarom is
het best dat men deze dwergcichliden in een groepje van zes ofmeer aankoopt en ze samen laat opgroeien. Op deze manier zullen er op een natuurlijke manier p aartjes gevormd worden. Daar de thomasi monogaam is zal j e
nove mber 201 2

– 1 5 –

Aquatr opi c a Kortrij k

Zoet water

direct  merken  wanneer  er
paartjes gevormd worden.
Ze  zullen  zelfs  in  een  gezelschapsbak overgaan tot kweken,
maar de kans dat j e verblijd zal
worden  door  jongbroed  is
eerder  klein  te  noemen.  De
thomasi  is,  zoals  eerder  vermeld,  te  zachtaardig  van  karakter  om  het  jongbroed  afdoende  te  beschermen  tegenover  nachtelijke  predatoren,  zoals  meervallen  en  modderkruipers.  Zelfs
tijdens de dag staan ze tegenover snelle predatoren vrij machteloos. Dit is
meteen ook een van de redenen waarom de thomasi niet samen gehouden
mag worden met grote karperzalmen en karperachtigen.
Als j e gericht wilt kweken is het beter dat j e ze onderbrengt in een aparte kweekbak. Een bakje van 80 –100 l is het minimum voor één kweekstelletje. Dit lijkt
misschien wat overdreven voor een visje van maximaal 8 cm, maar het heeft toch
zo zijn redenen. In een te kleine bak kan het vrouwtje, als ze om een ofandere
reden niet kan ingaan op de avances van haar partner, zich niet terugtrekken
naar veiliger oorden en loopt ze zo risico op letsels. Er zijn zelfs enkele gevallen
bekend waarbij het vrouwtje uiteindelijk het tij delijke met het eeuwige ruilde.
De thomasi is een substraatbroeder, de bak moet dus ingericht worden met
voorwerpen  waarop  ze  hun  eieren  kunnen  afleggen,  zoals  platte  stenen,
stukken kienhout ofhalve kokosnootschalen.
Wanneer het vrouwtje klaar is om eieren afte zetten, zal ze b eginnen met enkele p otentiële afzetplaatsen rond het territorium van het mannetje te kuisen.
Waarna het mannetje inpikt met het helpen reinigen van een b epaalde plaats.
Op die plaats legt het vrouwtje dan een rijtje eieren, waarop ze zich dan terugtrekt en het mannetje de kans geeft om de eieren te b evruchten. Op die manier kunnen er tot 500 eieren b evrucht worden. D e eitjes hebben zo'n 4 8 uur
nodig om uit te komen en gedurende deze periode zal het mannetje de afzetplaats verdedigen, terwijl het vrouwtje zich bezighoudt met het reinigen en
– 1 6 –
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het bewaaieren van de eitjes en
eventuele  indringers  die  ontsnapt zijn aan de aandacht van
het mannetje, te verjagen.
Tijdens  deze  periode  zal  het
paartje  ook  een  aantal  ondiepe
putjes graven in het zand. Deze
dienen om de pas uitgekipte vissenlarven  in  onder  te  brengen.
me di mant g oer a mi  ( Tri ch opodus l eerii
Na het uitkippen duurt het onge- sDeyn.  vrTrieedza
ch ogast er l eerii )  i s een g oede mede gezel
veer  72 uur vooraleer het jong- voor de t h o masi
broed begint vrij rond te zwemmen. Gedurende deze periode zal het paar de larven verschillende keren verhuizen van put. Het kan gebeuren dat j onge koppeltjes hun eerste eiafzetting
zullen oppeuzelen, maar daarna worden ze meestal goede ouders.
Het bijzondere aan deze cichlide is dat het j ongbroed al vrij rondzwemt, terwijl hun dooierzak nog niet volledig verteerd is. Het duurt nog zo'n 12 tot 16
uur vooraleer hun voedselreserve uitgeput is. Daarna kan men de kleintjes
voeden met microwormen en zeer kleine Artemia

-nauplii. Na een week kan
men dan overschakelen op iets groter voedsel.
Het paartje zal ongeveer een maand hun broed verzorgen waarna ze terug
kunnen overgaan tot kweken.
In vergelijking met Hemichromis

-soorten en andere Afrikaanse dwergcichliden
groeit de thomasi relatieftraag. Onder optimale omstandigheden duurt het zes
weken om een lengte van  1 cm te bereiken. Gewoonlijk bereiken ze hun seksuele volwassenheid slechts na tien maanden bij een lengte ongeveer 4,5 cm.
Opmerkingen: in de bakken van de aquariumwinkels worden ze gewoonlijk
over het hoofd gezien door de klanten, omdat j onge thomasi's nogal flets van
kleur zijn. In feite is A.
 thomasi de beste keuze voor hen die voor de eerste
keer dwergcichliden willen houden. Ze stellen geen overdreven eisen qua waterkwaliteit, zijn vreedzaam, kweken gemakkelijk en bovendien zijn ze best
mooi te noemen, eens ze het naar hun zin hebben in het aquarium.
Op heden is dit geslachtAnomalochromis

monotypisch, het bevat dus slechts
één soort, A.
 thomasi
nove mber 201 2
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Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
Tradities zijn er om te breken en de j aarlijkse b arbecue bij Aquatropica werd
vervangen door een wokpan! Twee grote reuzenpannen en veel gezonder zei
de man achter de p annen! O ok ons milieu vaart er wel bij (geen fijn stofvan
de houtskool), minder C O 2 wegens aardgas onder de p an en veel groentjes die
enkel  verwarmd  worden  en  niets  verbrandt!  Er  stond  duidelijk  een  commerçant achter de p annen. Als j e het mij vraagt, het was ook beter dan een
barbecuevuurtje.
Onze voorzitter gafna het aperitiefhet startschot
om aan tafel te gaan en we vergaapten ons aan weer
twee  originele  tafelversieringen.  Deze  keer  had
Sonja gekozen voor  één van  de mooiste bloemen
die  nu  terug  in  de  top  tien  staat,  de  gladiool  uit
oma's tijd. Gladiolus Elvira ( *) is de juiste naam en
dat zou ooit nog van p as kunnen komen in een quiz!
De geur van de wokpannen deden het water in de
mond  komen  en  het  was  een  kwestie  van  aanschuiven en smullen naar keuze.
Voor zij die een dessert het belangrijkste van een
souper vinden was het nog eventjes wachten want
Freddy en ondergetekende hadden een quiz in elkaar gezet. Omdat het twee j aar terug iets te moeilijk was geweest werd de lat van vier naar drie keuzeantwoorden gelegd. Sommigen wensen volgende
keer  de lat nog lager te leggen  (slechts twee  keuzeantwoorden), maar dat is afgewezen.
nove mber 201 2
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De  inzet  van  punten  was  nooit
een probleem bij de drie ploegen,
maar kiezen tussen A  ofB  of C
was iets anders. De onderwerpen
waren  nochtans  zeer  populair.
Zelfs  seks  was  een  onderwerp,
verder  kwamen  sport,  algemene
kennis, plantkunde, aardrijkskunde, politiek enz. aan bod. Toch slaagden de
ploegen er niet altijd in de neuzen in dezelfde richting te zetten.
De mooiste vraag was zeker deze van die b oekenworm die door een tiendelige
encyclopedie moest boren. Er zijn er nu nog die het antwoord niet geloven.
De b oeken zijn afgebeeld hier boven en wie erbij was kent zeker nog de vraag.
De drie ploegen met als teamleider Paul, Rik en Gerrit deden hun b est, maar
de ploeg van Gerrit was in de eerste helft de beste ploeg en de ploeg van Paul
won in de tweede helft. Zij haalden uiteindelijk bijna  100 punten binnen en
waren het sterkste team.
Ondertussen was Sonja b ezig met haar desserttafel op te stellen. Ik kan b est
de b eelden laten spreken. Voor de lezers die in kleur kijken (pdfvan elk clubblad is beschikbaar op onze site) kan ik begrijpen dat j e nu het water in de
mond krijgt. Sonja overtrofook
dit jaar  haar  SDB. Ja, wat  dat
betekent  kennen  alleen  de  bestuursleden.  Zij  laten  geen  enkele  gelegenheid  voorbij  gaan
haar  Dessert  Bordentalent  aan
te vragen.
Langs deze weg wens ik haar in
mijn  naam  en  in  naam  van  al
die  snoepers  dankjewel  te  zeggen. We zorgen heel goed voor
ons Sonja!
Maar er is nog iets meer. Ik weet
het ik schrijfnu eventjes in raadselvorm maar dat wordt duidelijk op 3 februari 2 013. D at is de
datum  van  onze  nieuwjaarsre– 20 –
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ceptie van 2013. Het schijnt dat Sonja ondertussen weerhouden is door een
lid van de kroonorde van de Marerollen, gesticht in  1206 ... Ja, ik weet ook
niet veel meer, maar ik heb al eens gegoogeld!
We konden nog wat nakeuvelen en met de nodige kilocalorieën namen we afscheid van OC D e Voncke en kwamen allen gezond en wel weer thuis!
Mag i k a lle h elpers, d e b armannen e n b arvrouwen, d e s pontane h elpers e n a llen d ie
erbij waren danken om er een toffe en g ezellige z ondagnamiddag van te maken.
NVDR:  De wet ens ch a ppel ij k e n a a m l ui dt t egen woor di g B abi an a n an a " El vi r a"
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Rik Valcke, Aquatropica Kortrijk
Iets na 2 0 uur opende ik de vergadering met iedereen te verwelkomen alsook
onze gastspreker Jan van JCS te Harelbeke.
Hij startte zijn zaak eind j aren tachtig en verkocht toen al koi en tropische vissen. Hij b ezit dus al over een rijkelijke bagage aan ervaring en weet zeer goed
waarover hij praat. Dit bewees hij tijdens zijn voordracht waar de aanwezigen
met volle aandacht naar luisterden.
Jan kwam ons uitleggen waar we best op letten bij de aankoop van een of
meerdere koi en hoe we kunnen zien welk toekomstpotentieel deze vis heeft.
Eén van de b elangrijkste zaken is dat men eerst de vis goed observeert in de
bak bij de dealer. We moeten er op letten dat de uitgekozen vis goed en normaal zwemt en niet ergens tegen de b odem ligt ofin een hoek staat en dat de
borstvinnen goed uitstaan. Pas daarna kan men aan de verkoper vragen de vis
in een b owl ofbak te plaatsen zodat we de koi van dichtbij kunnen b ekijken.
Hier bekijkt men vooral ofde koi geen kwetsuren ofandere gebreken heeft.
Als men de vis uiteindelijk gekozen heeft rijst dan een nieuw probleem op, namelijk: is dit wel een goede koi? Volgens Jan zijn alle vissen goede koi. Dit hangt
afvan de persoonlijke keuze. Er is ook een belangrijk verschil ofmen een mannelijke ofvrouwelijke koi wilt. Vrouwelijke koi worden meestal veel groter dan
de mannelijke. Daarentegen behouden de mannen langer hun mooie kleuren of
patronen. Men zet wel best toch beide geslachten in een koivijver.
Mannelijke koi worden meestal niet groter dan 75 cm. Vrouwelijke kunnen tot
1 m, ofin uitzonderlijke gevallen zelfs nog iets langer, worden. Het is p erfect
mogelijk koi te kweken bij ons in B elgië. Het is echter moeilijker om de mooie
kleuren te verkrijgen zoals in Japan omdat we meestal de voorouders van de
vissen niet kennen.
– 22 –
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De  gemiddelde  leeftijd  van
een  koi  wordt  rond  de  18
jaar gerekend. De vrouwtjes
hebben echter wel vanafhun
achtste jaar  afname  van  de
mooie  kleuren.  De  mannen
hebben  daar  pas  enkele
jaren later last van.
Doi ts u B eni  Ki k okur yu

Jan vertelt nog even uitgebreid over hoe ze in Japan de nieuwe koivisjes opkweken in hun mud ponds (moddervijvers) en daarna de selectie uitvoeren.
Hij kan daarover nog een volledige avond vullen. We houden dit in gedachte.
Even terug naar het kiezen van een vis.
Het lichaam moet een mooie torpedovorm hebben. D e staart heeft b est een
dikke aanzet. Meestal wijst dit erop dat het een grote vis kan worden. Dit is
echter geen zekerheid. D e grootte van de j ongen hangt afvan het moederdier.
De kleuren worden bepaald door het vaderdier. De Japanners spelen daar uiteraard op in. Er is echter nooit zekerheid. V
 erder moet een koi mooie borstvinnen
hebben en een mooie kop die in evenwicht met de rest van het lichaam is.
Er zijn drie groepen koi:

F Koi om op shows te spelen, deze vissen zijn eigenlijk al afen hebben niet

zo een goed toekomstperspectiefmeer, opgelet, we spreken hier over enkele j aren.
F De standaardkoi om bij de gebruikelijke liefhebber in de vijver te houden.
F De koi die toekomstgericht is. Het is de kunst om zo een koi te kopen en
en plezier om deze dan te zien opgroeien tot een vis van topklasse.
Jan toont ons op verschillende foto's de soorten koi en hun kleuren die nog
dieper in de huid liggen. Het is mooi te zien hoe de vissen nog hun kleuren
kunnen ontwikkelen. Dit is evenwel niet altijd zeker.
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Opmerkelijk is dat in Japan
altijd koishows in de winter
gehouden  worden.  Dit  is
omdat de witte kleur dan het
mooist  is.  De  Japanners
vragen  zich  dan  ook  af
waarom wij westerlingen de
koishows in het slechtste seizoen, de zomerperiode, houden.
As a gi

Alle koi wordt de laatste j aren in koeltransport overgebracht naar Europa.
Het is beter om pas geïmporteerde vissen niet meteen na aankomst aan te kopen, dit om meerdere problemen, zowel parasitair als b acterieel te vermijden.
Jan spreekt ook nog over de nogal hoge prijzen die in Japan geboden worden
voor bepaalde topvissen. Het zijn vooral de Aziaten die de koi aankopen voor
onrealistische prijzen.
Hij vertelt ook over de evolutie bij koikwekers die zich specialiseren in het
kweken van bepaalde koisoorten. We zien uiteraard heel mooie vissen waar
Jan nog heel interessante tips  over vertelt waar  er  eventueel  kan  op gelet
worden bij de aankoop. Een koi moet ook altijd blauwe ogen hebben en toch
zeker aan het onderste gedeelte van de iris.
Na de p auze gaat Jan verder met de eenkleurige koi, de Ogon, Chagoi en Platinum, dus de gele, witte, bruine ofgrijze koi. D eze vissen koopt men beter als
een vrouwelijk dier. Ze worden dan ook meestal redelijk groot. We zien een
heel goede Yamabuki (gele) waar het netpatroon zeer mooi zichtbaar is. D eze
vis is echter lichtgeel terwijl men verwacht dat deze vis knalgeel is. Dit komt
doordat hij bij ons meestal in helder water gehouden wordt. In troebel water
in de mud ponds worden de kleuren echter lichter van kleur.
We moeten er op letten dat deze vissen weinig tot geen zwarte stippen hebben
omdat dit in de toekomst kan verergeren waardoor de vis minder mooi wordt.
Koi met onderliggende zwarte kleur (Go Sanke-reeks) zijn altijd risicovissen
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daar  het  zwart  soms  gaat  overheersen  waardoor  sommige  vissen  volledig
zwart kunnen worden en dus hun waarde verliezen. Bij Go Sanke-koi moeten
we  erop letten  dat  de vis voldoende grotere rode kleurpatronen heeft. Dit
omdat het rood niet meer bijgroeit, maar het zwart wel. Het is dus mogelijk
dat, wanneer  een koi volwassen wordt,  dat hij nog  slechts kleine rode patronen zal hebben wat de kleurbalans terug in onevenwicht brengt.
De Asagi- en Shusui-soorten worden in Japan zelfs apart gekweekt in donkere
mud p onds om het zwart te onderdrukken. Als de vissen bij ons in heldere vijvers terecht komen is ook het risico groot dat de onderliggende zwarte kleur
alsnog doorkomt en de vis dus erg veel van zijn schoonheid en waarde verliest.
De Shiru Utsuri (zwart/wit) koopt men best als j onge vis met weinig zwart.
Ook hier is het onderliggend zwart soms erg dominant en kan een vis soms
volledig zwart worden. Dit is een moeilijke vis en een uitdaging om de evolutie van de vis te volgen.
Over het herpesvirus vertelt Jan nog dat
de kwekers daarmee erg verveeld zitten.
De oorsprong zou bij de Magoi (zwarte
koi) liggen. Dit is de b asisvis waaruit alle
andere  soorten  ontstaan  zijn.  Daarom
moeten ze nu kweken vanuit andere dieren.  Ook  karperpokken worden besproken.  Dit  is  een  herpesvirusvariant
waarmee alle koi b esmet zijn. Dit uit zich
het meest bij j onge koi onder de vijfj aar.
Bij grotere koi komt dit minder tot niet
meer voor.
We  zien  verder  meerdere  foto's  van
vissen  die  nog  in  Japan  worden  opgekweekt  voor  latere  verkoop.  De  vissen
zijn nog duidelijk in hun kleurontwikkeE en Tat e g oi
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ling. De onderliggende kleuren, welke in de toekomst waarschijnlijk zullen
doorkomen, zijn al te zien. D e vissen worden Tategoi benoemd. D e Japanse
kwekers zeggen dat een Tategoi-koi 50 percent kans heeft om tot een goede
koi uit te groeien. Dus is er ook 50 percent kans dat het niets wordt. Een Tategoi kopen houdt zodoende altijd riscio's in.
Soms kopen liefhebbers koi rechtstreeks bij een Japanse koikweker. De koi
wordt dan soms een j aar ofmeerdere j aren bij de kweker gehouden om nog
verder te laten uitgroeien. Wanneer er een koi sterft ofverloren geraakt, heeft
de kweker een probleem. Gelukkig zijn de Japanners redelijk in hun handelen
en zullen ze meestal tussenkomen en een deal sluiten.
Het transport van de koi is de laatste zes j aar ook heel veel verbeterd. Alle vis
wordt nu in koeltransport vervoerd waardoor de vissen in veel b etere conditie
op hun eindbestemming aankomen.
Het antibioticagebruik is de laatste j aren bijna tot nul herleid. D aardoor zijn
de koi nu veel sterker dan eind de j aren negentig toen antibiotica veelvuldig
werd gebruikt.
Nog  een  belangrijke  opmerking  over  de  Showa.  Het  zwart  kan  verdwijnen
tussen het derde en vierde levensjaar. Je hoeft de vis daardoor niet te verkopen
ofuit j e vijver verwijderen want bij een goede bloedlijn zal dit
terug keren na het vierde j aar.
De Tancho (witte koi met rode b ol op de kop) wordt inderdaad
soms bijgewerkt. De bol wordt bijgesneden naar  een mooie
ronde vorm. D eze vissen worden wel niet in wedstrijden toegelaten.  Dit  is  goed  te  zien.  De  Tancho  is  eigenlijk  een
zwakke Kohaku-bloedlijn. De rode b ol verdwijnt soms ook
wel definitiefen houd men een volledige witte vis over.
De Kohaku is daar even gevoelig aan en kan eveneens al
zijn rood verliezen. We zien enkele mooie voorbeelden
van  verschillende  Kohaku's  met  veel  of minder  rood
waarover Jan duidelijk uitlegt hoe de vissen kunnen evolueren
in kleur.
– 26 –
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De Goshiki (meestal een grijze vis met heldere rode vlekken) Het is hier de
bedoeling dat het netpatroon zo min mogelijk doorkomt.
Koi die opgekweekt wordt in warm water ( ong. 24 ˚ C), waardoor ze de eerste
twee j aar sneller groeien, zijn niet minder sterk tegenover ziektes dan koi die
opgroeit in koud water. D e koi die in koud water gekweekt is heeft toch een
mooier lichaam.
Er  worden  nog  enkele  reusachtige  koi  vernoemd.  Jan  vertelt  ons  dat  de
grootste Sanke ooit in Japan, 1,06 m lang was.
Tot slot zien we nog enkele sfeerfoto's van enkele kwekers in Japan. We zien
foto's van kwekerijen die volledig ingesneeuwd zijn.
Bedankt J an v oor d eze i nteressante e n l eerzame v oordracht e n h eel w aarschijnlijk tot een volgende keer.
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Met dank overgenomen uit Xiphophorus O ss
Er b estaat een zeeslak die slooponderdelen uit algen gebruikt om zelfzonlicht
mee te oogsten. Hoe het b eestje dit voor elkaar krijgt, was tot nu toe een raadsel. Diefstal van DNA blijkt de oplossing.
Is het een plant? Is het een dier? De groene zeeslak Elysia
chlorotica lijkt verdacht veel op een boomblad ofeen stukje
zeewier. Dat helpt hem om te ontkomen aan de blikken van
roofdieren.  Reuzenhandig  natuurlijk.  Maar  dat  is  niet  het
enige voordeel. Het groene kruipertje kent een truc die normaal aan planten is voorbehouden: hij oogst zonne-energie.
En dat levert zoveel op, dat hij alleen in de eerste twee
weken van zijn leven hoeft te eten van zijn lievelingskostje, de draderige alg Vaucheria litorea. D e overige
tien  maanden  van  zijn  slakkenbestaan  kan  hij  zo
nodig doorkomen met een lege maag, ontdekte de
Amerikaanse  biologe  Mary  Rumpho.  Haar
proefdieren  groeiden  zonder  te  eten  gewoon
door en legden zelfs eieren.
Het is al sinds 1975 duidelijk dat de slak groene celonderdelen uit de algen niet
allemaal verteert, maar soms in leven houdt. Die kleine bolletjes, chloroplasten
geheten, vangen zonne-energie op en gebruiken die om water en kooldioxide
om te zetten in suikers. Fotosynthese heet dat. Normaal doen ze hun werk in
de cellen van een alg, maar het lukt dus ook in een slakkenlijf. En dat is raadselachtig – Rumpho gebruikt in haar wetenschappelijk werk zelfs het woord ‘perplexing', verbijsterend – want de chloroplasten kunnen absoluut niet voor zichzelfzorgen. De groene bolletjes  stammen  afvan zelfstandige bacteriën,  die
honderden miljoenen j aren geleden in een andere cel terecht zijn gekomen.
nove mber 201 2
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Het werd  een vruchtbare  samenwerking. Uit  die gastheercel  ontstond  een
algje, uit de b acteriën zijn trouwe chloroplasten.
Sinds die tijd is steeds meer DNA van de voormalige bacteriën verhuisd naar
de celkern van de alg. Gevolg: van de duizenden eiwitten die een chloroplast
nodig heeft om zijn werk te doen, kan hij nog niet eens  10 procent zelfmaken. D e gastheer zorgt voor de rest. Zo'n systeem werkt prima in een levende
alg. Maar hoe moet het in de slak, die de algencel verteert en de groene b olletjes eruit sloopt? Je zou bijna denken dat het dier allerlei planteneiwitten in
zijn cellen aanmaakt, zodat hij de chloroplasten aan de praat kan houden.
Voor ouderwetse biologen een bizarre gedachte, want hoe zou de slak dat
moeten doen? Met een evolutie van kleine stapjes kan zoiets nooit ontstaan.
Na j aren van onderzoek is nu duidelijk wat er aan de hand is. In Proceedings
ofthe National Academy ofSciences tonen Mary Rumpho en collega's aan
dat de slak op z 'n minst één van de genen van de alg heeft gestolen en die p ermanent in zijn eigen DNA heeft gezet. Dit zogenoemde psbO-gen bevat het
recept voor een eiwit dat onmisbaar is bij het oogsten van lichtenergie. De
chloroplasten hebben dit gen niet zelfaan boord. D e slak wel, en uit de precieze volgorde van de b ouwstenen in het DNA blijkt dat hij het regelrecht van
de draderige alg heeft overgenomen.
Het is identiek. Het gen is ook te vinden in de eieren van de slak, die nooit in
aanraking zijn gekomen met algen, dus het wordt doorgegeven aan de volgende generatie. Met andere woorden: het beestje is in het diepst van zijn
genen voor een deel plantaardig geworden. Dat maakt Elysia

chlorotica , on-

danks z 'n onopvallende uiterlijk, tot één van de opmerkelijkste dieren ter wereld.
br onn en:
Ru mph o, M. E. , Worf ul , J. M. , L ee, J.  et al .  2 008.  Hori zont al  gen etr ansf er oft h e al g al  n u cl ear gen e
ps b O t o t h e ph ot os ynt h eti c s ea sl u g El ysi a chl or oti c a,  P NAS 1 05( 46) : 1 78 68,  1 8
htt p: //www. wet ens ch a p 24. nl
St o m me c o mput er
bl ij ft maar ze g gen
" j e h ebt mail "

" Vi a dr a a dl oze sl a apt ech n ol ogi e ku n n en de
mens en i n mij n dr oo m e- mail s st ur en n aar de
mens en i n j ou w dr oo m! "
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De bi otisc he i ndex:
i nvertebr aten al s i ndicatoren van de water k waliteit
Uitnodi gi ng wer kgroep vij vers, vrij dag 30 nove mber 201 2

De  kwaliteit van binnenwateren wordt  niet  enkel bepaald  langs  chemische
analyse, maar ook door te kijken naar de aanwezigheid van bepaalde invertebraten. Een chemische analyse heeft het nadeel van een puntmeting te zijn in
de tijd, waarbij een voorbije tijdelijke vervuiling onopgemerkt kan blijven. D e
levensgemeenschap  is  daarentegen  de  weerspiegeling  van  de  waterkwaliteit
over  een  gans  seizoen.  Daarnaast  verkrijgt  men  een  algemene  biotische
respons op kluwen van chemische componenten. 
De  afbraak  van  organische  afvalstoffen  is  een  belangrijke  oorzaak  van  de
slechte kwaliteit van oppervlaktewateren. D e mineralisatie van organisch materiaal door b acteriën gaat gepaard met zuurstofconsumptie en dus een daling
van de zuurstofconcentratie, waarbij ook toxische stoffen vrijkomen zoals methaan en sulfiden. Gezien zuurstofnoodzakelijk is voor hoger leven heeft zo'n
vervuiling onvermijdelijk ook invloed op de levensgemeenschap, waarbij het
eerst deze soorten verdwijnen die het meest gevoelig zijn voor vervuiling.
Tijdens de voordracht zal eerst ingegaan worden op de verschillende systemen
bij waterorganismen om aan de nodige zuurstofgeraken voor hun ademhaling.
De diversiteit aan zuurstofvoorziening is merkwaardig groot. Deze diversiteit
is tevens het uitgangspunt om de biotische index als methode voor de bepaling
van de waterkwaliteit uit te leggen en te begrijpen.
Om dit alles uit de doeken te doen hebben we terug B oudewijn Goddeeris uitgenodigd. Hij is hydrobioloog en heeft gedurende zijn hele loopbaan gewerkt
aan het “Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen” waar hij
als departementshoofd ook verantwoordelijk was voor de afdeling “Zoetwaterbiologie”. Hij is gespecialiseerd in de ecologie van zoetwaterinsecten, meer bepaald in chironomidae ofdansmuggen, bij ons b eter bekend onder de naam
van “vers de vase”, rode muggenlarven ofbloedwormen. Die avond zal hij ons
wegwijs maken in de wereld van waterpissebedden, bloedzuigers en  duikerwantsen  en dergelijke.
Waar en wanneer: in ons clublokaal “De Klokke”,  op vrijdag 30 november
om 20.00 uur stipt.
nove mber 201 2
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