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Woordje van...

Woordje van...
Gerrit Plovie, contactpersoon zeewater
Vissen verzorgen in gevangenschap?

Sea Life Aquarium staat weer onder druk, een ex-trainer
doet opnieuw een boekje open waardoor het verzorgen
van grote vissen en zeezoogdieren in gevangenschap in
vraag wordt gesteld.
Orka's  zijn  slaven  die  kunstjes  doen  in  ruil voor  een
dode vis. Ze lijden onder het lawaai en te kleine
zwemruimtes. Ze blijven verstoken van de zee (de
golven, getijden, familieleven) en moeten het gebruik van echolocatie uitschakelen. Het zijn ook proefdieren: volgestopt met pillen ( anti-depressiva, antibiotica). Onlangs zijn nog 2 orka's overleden.
Negatieve reacties van  de  dieren zelfblijven niet uit. De  ervaren trainster
Dawn Brancheau werd in 2 010 gedood door de orka Tillikum in het Sea Life
Park te Orlando, niet omdat ze een fout maakte maar doordat het dier psychologisch gefrustreerd was.
Steeds meer mensen zijn het erover eens dat intelligente zeezoogdieren als orka's en dolfijnen niet thuishoren in gevangenschap. In de natuur zwemmen
deze dieren tot honderd kilometer p er dag en leven ze in complexe en hechte
sociale familieverbanden. Onschuldig veroordeeld tot levenslang om de kassa
te laten rinkelen en om bezoekers “ een fijne uitstap” te b ezorgen. Slachtoffers
van hun, door de mens aangewreven, vriendelijk, zachtaardig voorkomen.
Als aquariaan voelen we ons niet schuldig bij het verzorgen van onze vissen in
gevangenschap. Alhoewel vissen koudbloedige dieren zijn geven ze ons toch
de indruk intelligent en gevoelens te hebben. We houden er ons aan om de
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vissen te respecteren en ze te verzorgen onder de b este omstandigheden. Die
omstandigheden ontbreken soms in de natuur door toedoen van de mens,
vervuiling, omleiding van waterwegen zoals dammen die een b arrière vormen
voor zalmen die niet meer naar hun p aaigebieden kunnen zwemmen.
Tegenwoordig worden  zeldzame  soorten  in  gevangenschap  nagekweekt  en
worden zo van uitsterven gevrijwaard.
Het nieuwe j aar begon ronduit schitterend voor de zoo van Antwerpen met de
geboorte  van  een  blauwgespikkelde  pijlstaartrog.  De
ZOO  neemt  deel  aan  het
kweekprogramma  voor  deze
bedreigde  soort.  In  het  rifaquarium  zwemmen  twee
vrouwtjes  en  een  mannetje
rond,  die  zich  nu  voor  het
eerst  hebben  voortgeplant.
Geen sinecure. Een pluim dus
voor het Aquarium!
Taeni ura lymma
Zo z ie je
 m
 aar, g evangenschap v s. g evangenschap, h et k an triest z ijn m
 aar ook
vreugdevol en h oopgevend z ijn.
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Melanotaenia ka maka
Door Adrian R. Toppin
Vrij vertaald door Erik Lievens, Aquarianen Gent
bewerking R. Hoofs, de Minor Maastricht
De  Melanotaenia  kamaka  is  één  van  de  drie  nieuwe  regenboogvissen  die
werden ontdekt door Heiko Bleker in 1995. Nog a ltijd is deze  Melanotaenia
kamaka weinig

bekend in d e a quaristiek e n wordt h ij h eel z elden a angeboden in
de aquariumhandel. Toch h eb ik een vijftal exemplaren van deze soort kunnen
aankopen. D
 eze z wemmen n u dartel rond in m ijn n ieuw ingericht aquarium.

Het is misschien niet de regenboogvis met de mooiste kleuren, maar ik vind
het altijd plezierig iets te zien zwemmen dat nog niet teveel is gecommercialiseerd en dat men weinig ziet bij de aquariumliefhebbers.
Deze onbekendheid heeft misschien iets te maken met een andere soort regenboogvis: de Melanotaenia

lakamora .

Mel anotaeni a l aka mora

Mel anotaeni a pierucci ae

Al l en & Renyaa n 1 996
f ot o © Gu nt h er Sc h mi da

Al l en & Renyaa n 1 996
f ot o © Ger al d Al l en

Deze regenboogvis overschaduwt geheel de eerder genoemde Melanotaenia

qua

v
orm

e
n

k
leurenpracht.
kamaka
De derde soort die door Heiko Bleher en Paola Pierucci is gevonden is de Me

(genoemd
naar

zijn

ontdeklanotaenia pierucciae Melanotaenia

p ierucciae 
ker). D eze is eveneens moeilijk te vinden in de aquariumzaken.
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Melanotaenia kamaka wordt gevangen in het meer van Kamakaiar (gewoon-

lijk eenvoudig Kamakameer genoemd.) Het is het grootste van de drie hoofdmeren en vormt samen met verschillende andere meren: de Tritonmeren die
juist binnenwaarts gelegen zijn t .o.v. Tritan B ay.
Deze meren zijn gelegen aan de zuidelijke kust van Irian Jaya, onmiddellijk
oostelijk t.o.v. de B omberai Peninsula en 50 km verwijderd van de zeehaven
van Kaimana.
Zoals reeds eerder geschreven zijn er 3 hoofdmeren in dit gebied. Kamakawaiar, Lakamora en Ajwaso. Kamakawaiar ligt slechts 5 km van de kust verwijderd en is gescheiden van het tweede meer,  ‘Lakamora' door een landstrook van slechts 7 km, terwijl het derde meer, ‘Aiwaso', slechts een honderdtal meter verder ligt dan Lakamora.

Melanotaenia kamaka  heeft  een  zilverblauw  lichaam  en witachtig  blauwe

transparante vinnen. Hij heeft het typische uitgetrokken en zijdelings afgeplatte vissenlichaam, typisch voor alle regenboogvissen, maar hij is hoger opgebouwd. Hij heeft een ononderbroken horizontale zwarte zijlijn die loopt
over  heel  zijn  lichaam,  een  roodbruine  aarsvin  en  vertoont  een  witachtig
blauwe tot geelachtige voorhoofdstreep, vooral merkbaar bij vrouwtjes.
De Melanotaenia kamaka kan een lengte bereiken van 8 cm, maar zal het
eerder houden hij 6 cm, zeker in het aquarium.
Het is dus eerder een relatiefklein blijvende regenboogvis. De vissen die ik
heb, groeien enorm, maar dan ook enorm traag ( en denk nu niet dat ik ze te
weinig eten geefofte onregelmatig water ververs).
Het kweken gebeurt zoals dit het geval is voor de meeste regenboogvissen.
Vrouwtjes produceren tussen
de  100 à  150 eieren. De eieren worden vastgehecht op
waterplanten  en  komen  uit
na 7 à 10 dagen bij een temperatuur  die  ligt  tussen  de
24 à 28  ˚ C.
Mel anotaeni a ka maka

Al l en & Renyaa n 1 996
fot o © Gu nt h er Sc h mi da
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Het houden van deze vissen is niet zo moeilijk, op voorwaarde dat de watersamenstelling van het aquarium voldoet aan deze van de meeste regenboogvissen: klaar en zuiver, goed stromend water.
In hun natuurlijk milieu is het water zacht en licht alkalisch. Een pH tussen
6,8 tot 7,8 voldoet uitstekend. Je ziet, er is veel speling mógelijk. D e temperatuur voor het houden van deze vissen bedraagt 20 à 24  ˚ C, terwijl voor het
kweken gerust 26 à 28  ˚ C mag aangenomen worden.
Regelmatige waterverversingen van 2 0 tot 5 0 % is voor deze vissoort, en trouwens  voor  alle  regenboogvissen,  zeer  welkom,  dit  om  de  nitraatwaarden
binnen de perken te houden.
Als bodemfilters worden gebruikt is het raadzaam regelmatig het vuil afte hevelen om detritus te verwijderen.
Als u op d e é én ofandere m
 anier d it v isje k an bemachtigen, a arzel d an n iet. J e
zal er veel p lezier aan beleven. H
 et z ijn h eel levendige visjes.

Aquatropica

 6

Jaargang 32/09

 st a a n
e
m
a
l
c
re
 j ou w
n
a
k

r
Hi e
o/j a ar
40 eur
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Hoe refracto meter gebruiken
in het aquarium
Fred ten Hove
Bron: www.cerianthus.nl
Tijdens een ledenavond raakte ik in gesprek m et één van onze leden. Het gesprek begon over de diverse m erken z out die er m omenteel te koop z ijn en over
het f eit dat h et ene m erk zout, n u eenmaal wat sneller oplost dan h et andere
merk. Op m
 ijn v raag o ver z ijn m
 etingen, k reeg i k e en a ntwoord w aar i k t och w el
een beetje van s chrok.

Soortel i j k ge wi c ht

Sal i ni tei t

Voor het meten van de saliniteit gebruikt ons lid, net als vele anderen een refractometer. Helemaal goed dacht ik nog want een refractometer is en blijft
een geweldig mooi instrument om de saliniteit van zeewater te bepalen.
Er zijn alleen twee zaken waar j e bij het gebruik van de refractometer rekening mee dient te houden. Doe j e dit niet, dan klopt er uiteindelijk niet veel
van de meting.
We kunnen natuurlijk niet  alles
weten,  maar  wat  mij  wel  een
beetje stoort is dat de fabrikant
en  groothandel  geen  juiste  gebruiksaanwijzing bij de refractometer levert. Daarnaast zouden
we  natuurlijk  van  de  winkelier
mogen  verwachten  dat  hij  ons
bij  aanschaf van  een  refractometer de juiste informatie geeft.
Wie denkt dat de refractometer
speciaal voor onze hobby is gemaakt, heeft het mis!
De  refractometer  die  wij  voor
onze hobby gebruiken is name-
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lijk gemaakt voor het meten van keukenzoutoplossingen in de voedingsindustrie. D aarnaast zijn er nog refractometers voor het meten van suiker, alcohol,
antivries, accuzuur, etc...
De werking van al deze refractometers is gelijk. Alleen de schaal verschilt.
Het principe waarop een refractometer berust is dat elke vloeistofwaar een
andere stofin is opgelost (bijv. suiker, alcohol, zout) een bepaalde lichtbrekingsindex heeft. D e vloeistofwordt met licht doorstraald en de breking van
de lichtbundel wordt gebruikt om de refractie-index te bepalen.
Wat ik persoonlijk erg j ammer vind, is dat de saliniteitschaal van 0 tot  100
loopt. Wij zeeaquarianen meten saliniteit rond de 3 5 % 0, dus het gebied onder
de 30 % 0 en b oven de 40 % 0 gebruiken we niet. Zou de schaal van 30 tot 40
% 0 lopen, dan zou dit de meting zeer zeker ten goede komen.
Fout nummer 1

Volgens de gebruiksaanwijzing moet de refractometer voor we hem kunnen
gebruiken, eerst geijkt worden. Het ijken doen we volgens de gebruiksaanwijzing met een paar druppels gedestilleerd water. Vervolgens stellen we met het
kalibratieschroefje  de  breking  van  het  licht  zodanig  af dat  de  overgang
blauw/wit precies op de 0-lijn valt.
Helemaal j uist, maar we gaan de refractometer gebruiken voor het meten van
zeewater en niet voor een keukenzoutoplossing. Wie wel eens op een emmer
ofpak  zout heeft gekeken heeft  ongetwijfeld gezien  dat  er nog veel meer
zouten dan alleen NaCl (in de volksmond: keukenzout) in de emmer zit. Al
deze zouten hebben invloed op de meting met de refractometer die we gaan
doen en zorgen voor een verkeerde uitlezing als we de refractometer eerst
keurig netjes met gedestilleerd water op 0 hebben geijkt.

ìHet op juiste wijze ijken van de refractometer

De refractometer ijken we niet met gedestilleerd water zoals in de gebruiksaanwijzing staat, maar met een referentievloeistofdie zo dicht mogelijk in de
buurt komt van wat we willen meten. Voor ons is dit natuurlijk zeewater. Zeewater waarbij voorafin een laboratorium de exacte saliniteit is b epaald, dan
wel is samengesteld.
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Het klinkt moeilijker dan het daadwerkelijk is want deze referentievloeistofis
kant en klaar in de winkel te koop. Er zijn verschillende merken, maar de
meest bekende is denk ik toch wel de “Refracto-Check” van Salifert. D e saliniteit van deze vloeistofis exact 35 % 0.
Druppel een paar druppels van deze referentievloeistofop het prisma en stel
met het calibratieschroefje de breking van het licht zodanig afdat de overgang blauw/wit precies op de lijn 35 % 0 valt. De refractometer is nu op de
juiste wijze geijkt. D oen we hierna een testje met gedestilleerd water dan valt
direct  op  dat  de  overgang  blauw/wit  ongeveer  2  % 0  onder  de  0-lijn  valt.
Kortom: goed geijkt geeft de refractometer nu ongeveer 2 % 0 minder aan, fout
geijkt ongeveer 2 % 0 teveel.
Heeft u in het verleden met gedestilleerd water geijkt, dan is het water in uw
aquarium nu waarschijnlijk te zout.

ìSoortelijk gewicht ofsaliniteit?

Het is u misschien al opgevallen dat ik het steeds over saliniteit heb en niet
over soortelijk gewicht en/ofdichtheid. D eze eenheden worden namelijk niet
meer gebruikt. Als we over het zoutgehalte van ons aquariumwater praten
dan b edoelen we dus eigenlijk de saliniteit. Met een zoutgehalte ofsaliniteit
van 3 5 bedoelen we 3 5 % 0 (promille) ofwel 3 5 gram p er liter. Dit is dimensieloos en ook onafhankelijk van temperatuur. Een kilo is een kilo, een liter is
niet altijd een kilo. De dichtheid (soortelijk gewicht,  specific gravity) is in
g/liter en dus wel temperatuur afhankelijk.
Fout nummer 2

Veel zeeaquarianen praten nog over het soortelijk gewicht ofdichtheid van
zeewater en zijn al snel geneigd om de linkerschaal van de refractometer te
gebruiken. Bij deze schaal staat dan ook SG ( soortelijk gewicht). Zoals eerder
gezegd is deze eenheid temperatuursafhankelijk.
Ik hoor u al denken, want uw refractometer heeft natuurlijk een automatische
temperatuur correctie (ATC) van + en – 10  ˚ C.
U heeft helemaal gelijk hoor. Volgens mij hebben ze dit tegenwoordig allemaal. Maar heeft u al goed gekeken? Op de SG-schaal staat toch echt 2 0 ˚ C.
Met andere woorden de automatische temperatuurscorrectie, corrigeert een
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temperatuur tussen de 10 ˚ C en 3 0 ˚ C automatisch naar 2 0 ˚ C. Dit is natuurlijk niet correct want wat wij willen weten is de dichtheid ofhet soortelijk gewicht bij 25  ˚ C. Hoe kouder het water, des te hoger het soortelijk gewicht of
dichtheid. Dit is ook duidelijk te zien als we een denkbeeldige lijn tussen de
linker- en rechterschaal trekken. Bij een saliniteit van 35 % 0 komen we uit op
een soortelijk gewicht van 1,026. In werkelijkheid moet dit dus 1,0234 bij 25
˚ C zijn. Wederom een behoorlijke afwijking!
De linkerschaal (SG) is dus absoluut
niet bruikbaar voor het meten van ons zeewater.

Bij het  aflezen van het zoutgehalte  (saliniteit) gebruiken we  dus  alleen  de
rechterschaal waar % 0 en/ofPPT (parts per thousend) bijstaat.
De saliniteit van natuurlijk zeewater ligt tussen de 3 3 en 3 5 % 0 en dit zijn dan
ook de waarden die we nastreven in ons aquarium.
Wie wat verder van de chemie afstaat en het allemaal wat te ‘technisch' vindt,
hoeft eigenlijk alleen het volgende te onthouden:

AIJk de refractometer met een referentievloeistof, bij voorkeur met een re-

ferentievloeistofwaarvan de saliniteit 35 % 0 bedraagt.
Maak

eerst het prisma goed schoon, druppel een p aar druppeltjes referentievloeistofop het prisma, sluit het klepje en draai met een klein schroevendraaiertje  aan  het  kalibratieschroefje  tot  de  refractometer  exact  de
waarde van de referentievloeistofaangeeft.
Gebruik  alleen  de  rechterschaal  waar  % 0  en/of PPT  staat.  De  linkerschaal niet gebruiken.
Streefin het aquarium naar een saliniteit tussen de 33 en 35 % 0.

A
A
nog enkele tips:
FTotDeslotrefractometer
en precisie-instrument, ga er dus voorzichtig mee om.
F Controleer voor hetis egebruik
 altijd  eerst met  een referentievloeistof of de
nog klopt. Indien nodig opnieuw ijken.
F Dewaarde
 eerste  druppel(s) van  de referentievloeistofniet gebruiken. Deze kan
opgedroogde zoutresten b evatten.
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F Na het  sluiten van het klepje moet het water zich zonder luchtbellen  of
droge plaatsen verdelen over het gehele oppervlak van het prisma.
F Maak
na afloop het prisma en het transparante klepje goed schoon met
een zacht doekje en een b eetje water.
F De refractometer niet onderdompelen ofonder de kraan afspoelen.
F Het bijgeleverde pipetje niet gebruiken. Als er zoutresten van de vorige meting zijn achtergebleven, klopt de meeting niet meer. Zo ook natuurlijk met
F Iszoetwater.
de uitlezing, overgang blauw/wit ofde schaalverdeling niet scherp afleesbaar, stel deze dan scherp door aan het oculair te draaien.

Veel nauwkeurig meetplezier!
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Blauwstaarthooglandkarper,
een geïsoleerde soort
C. M . de Jong: A. V. Pronkjuweel
Een aantal s oorten d at tot d e g roep van M
 exicaanse h ooglandkarpers behoort,
heeft de n aam m oeilijk te h ouden en te kweken te zijn. Een van die soorten,
waarvan dit wordt gezegd, is  Ataeniobius toweri ofde blauwstaarthooglandkarper z oals de N
 ederlandse n aam luidt .

De soort wordt op bijeenkomsten van gespecialiseerde liefhebbers zelden tot
nooit aangeboden en ik was dan ook erg verrast toen in  1994, tijdens een
show in Duitsland, enkele exemplaren van Schotse hobbyisten kon krijgen.
Systematiek
Ataeniobius toweri b ehoort, samen met zo'n 50 andere soorten, tot de groep

van de Mexicaanse hooglandkarpers ofgoodeidae . D eze groep is vooral bekend  door  het  feit  dat
de  soorten  levendbarend zijn en dat er duidelijke  uitwisseling  van
voedingsstoffen  tussen
het  lichaam  van  het
vrouwtje  en  de jongen
plaatsvindt, iets wat bij
de  meeste  levendbarende 
tandkarpers
minder duidelijk is. Om
voedsel uit het moederlichaam op te nemen beschikken de j ongen over een
soort navelstreng, trophotaenia geheten. D eze is gevormd door speciaal aangepaste darmcellen. Bij de meeste j onge is dit snoer enkele uren tot enkele
dagen na de geboorte duidelijk zichtbaar.
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De  soort werd in  1904 door Meek als Goodea toweri beschreven. De verschillen met de andere soorten in het genus Goodea waren voor Hubbs &
Turner in  1937 aanleiding om de soort in het nieuwe genus Ataeniobius

te
plaatsen.  ‘Ataeniobius' betekent  ‘leeft  zonder trophotaenia'  en  dit verwijst
naar het feit dat de j ongen van de soort geen ‘navelstreng' hebben. Het is de
enige hooglandkarper waarbij deze ontbreekt. De soort neemt dan ook een
geïsoleerde positie binnen deze groep in. D e uitwisseling van voedingsstoffen
vindt bij deze soort via een kleine verdikking aan het uiteinde van de dikke
darm van de j ongen plaats. D e wetenschappers zijn het er niet over eens ofdit
nu een primitieve ofjuist een meer ontwikkelde vorm is binnen de groep van
de hooglandkarpers.
Hieronimus ( 1995) geeft aan dat recent onderzoek duidelijk heeft gemaakt
dat de verschillen van de soort met andere soorten uit het genus Goodea

dusdanig klein zijn dat Ataeniobius

mogelijk
toch
weer
in
dit
genus
zal
toweri
worden geplaatst.
Van de hooglandkarpers is b ekend, dat de verschillen tussen de soorten niet
groot zijn. Sommige soorten zijn zowel qua uiterlijk als genetisch nauwelijks
te onderscheiden van andere. Het is een groep dieren die zich in evolutionair
opzicht nog volop aan het ontwikkelen is.
De kleine onderlinge verschillen zorgen er voor dat er nauwelijks een b arrière
is die er in het aquarium voor zorgt dat de soorten niet onderling kruisen.
Hoewel het niet bekend is, ontstaan er waarschijnlijk snel bastaarden uit een
paring tussen twee verschillende soorten. In sommige gevallen is de afstand
tussen twee soorten uit verschillende genera reeds gering. Er zijn inmiddels
wel kruisingen binnen het genus
Characodon (Kunath,  1990) en
in het genus Ski
 ffi a (Wischnath,
1993) bekend.
Skiffi a francesae Ki ngst on 1 978
I s vol gens de I nt er nati onal  Uni on
for Conser vati on of Nat ur e(I UC N)
ui tgest or ven i n h et wi l d.

septe mber 2017

 13

Aquatropica

Zoet water
Het verdient dan ook aanbeveling om bij het samen houden in het aquarium
van  soorten uit  deze  interessante groep  dusdanig verschillende  soorten te
houden dat er geen ongewenste bastaarden kunnen ontstaan. Deze voegen
over het algemeen niets aan de reeds aanwezige soorten toe en leiden al snel
tot allerlei misverstanden wanneer ze bij andere liefhebbers terecht komen.
Wanneer we dan ook nog in ogenschouw nemen dat een groot aantal van die
soorten in het natuurlijke biotoop wordt bedreigd, zal het duidelijk zijn dat het
houden  van  de  zuivere  soorten  (indien  mogelijk  met  oorspronkelijke  vangplaats), veel meer nut heeft dan het kweken en houden van allerlei bastaarden.
Verspreiding

De blauwstaarthooglandkarper wordt slechts aangetroffen in Laguna Media
Luna in  de buurt van  de plaats Rio Verde in  de  staat  San Luis Potosi in
Mexico.  Ze  is  hiermee  de  meest  oostelijke  vertegenwoordiger  van  de
hooglandkarpers en geografische geïsoleerd.
Volgens Wildekamp  ( 1995) wordt  de  soort, net  als  de in hetzelfde gebied
voorkomende killi Cualac tessellatus Miller  1956 bedreigd. Als reden hiervoor  geeft  hij  in  de  eerste
plaats  faunavervalsing  in  de
vorm van de zeilvinmolly (Poecilia  latipinna )  en  Gambusia en  Tilapia -soorten.  In  de
tweede plaats speelt de milieuvervuiling  een  belangrijke  rol.
Door het gebruik van grote hoeveelheden water om landbouwCual ac tessell atus Mi l l er 1 956
grond  te  irrigeren,  wordt  het
Rode Li j st I UC N:  bedr ei gd
kleine  biotoop  nog  verder  bedreigd. De omstandigheden in het natuurlijke verspreidingsgebied zijn dusdanig
slecht, dat de soort is opgenomen in het kweekprogramma van bedreigde Mexicaanse vissoorten van de universiteit van Nuevo Leon ( Gonzalez, 1995).
Kortom, we hebben hier te maken met een soort waarvan het voortbestaan op
termijn afhankelijk kan zijn van de in gevangenschap gehouden dieren! Aquariumhouders kunnen bij het v oortbestaan van deze soort een belangrijke rol spelen.
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Het biotoop bestaat uit een aantal warmwaterbronnen met daaromheen een
aantal stroompjes en moeras. Verder is er een aantal irrigatiekanalen aangelegd. Het water is zwavelhoudend en heeft een temperatuur die niet onder de
28  ˚ C komt. ‘s Zomers kan de temperatuur oplopen tot ongeveer 30  ˚ C. D e
hardheid is erg hoog, namelijk boven de 5 0 ˚ DH. Er worden veel algen aangetroffen. De karperzalm Astyanax

f asciatus , de meerval Ictalurus m exicanus
en een arenvis Tampichthys rasconis (syn. Dionda rasconis ) zijn daar eveneens te vinden. André S chonewille ving bij Laguna Media Luna een bijzonder
fraaie vorm van de kortvinnige molly Poecilia

m exicana .
Uiterlijk
A. toweri is torpedovormig van bouw.  Een typische bewoner van  snelstro-

mende watertjes. Op het bruine lichaam ligt een blauwgroene glans. Wanneer
de vissen schrikken, zijn er op het lichaam twee horizontale strepen met daartussen een lichte baan te zien. Deze tekening is tevens het j eugdkleed. Wanneer de mannetjes in goede conditie zijn, hebben ze een blauwe staart. De
vinnen zijn verder zo goed als kleurloos.
Over het algemeen maakt de soort een grauwe indruk. Het is geen kleurrijke
vis en het zal dan ook wel nooit een populaire aquariumvis worden.
Qua kleur en bouw zijn de twee geslachten moeilijk uit elkaar te houden. O ok
drachtige vrouwtjes blijven hun slanke lichaamsbouw houden. Het best is het
geslacht aan de hand van het andropodium vast te  stellen. De mannelijke
aarsvin van de hooglandkarpers is omgevormd tot een, voor deze groep zo
kenmerkend, geslachtsorgaan, het andropodium. Hoewel dit bij de blauwstaarthooglandkarper niet zo duidelijk is ontwikkeld als bij sommige ander soorten, is
de inkeping in de aarsvin van de mannetjes een duidelijk geslachtskenmerk.
Verzorging en kweek

De blauwstaarthooglandkarper heeft de naam lastig te houden en moeilijk te
kweken te zijn. Wanneer we naar de gegevens over de natuurlijke biotoop kijken, kan hieruit al een aantal mogelijke oorzaken worden gehaald voor problemen bij de verzorging. Het water in het natuurlijke biotoop is zeer hard en
het houden van de soort is dan ook bijna niet mogelijk op zacht water.
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Zelfhoud ik de soort zonder problemen bij een hardheid van rond de  14
˚ DH. O ok aan de temperatuur is mij niet alles gelegen. Een temperatuur van
rond de 28  ˚ C krijgt de soort bij mij zeker niet. Hoewel het ‘s zomers afen
toe wel eens meer dan 30  ˚ C in mijn kweekhok is, staat daar een wintertemperatuur van rond de 18 ˚ C tegenover. Hoewel de vissen bij een lagere temperatuur iets minder actiefzijn, doen ze het verder prima.
Wat volgens mij een van de b elangrijkste redenen voor het niet goed kunnen
houden van de soort is, is het niet voldoende verversen van het water.
Net als alle hooglandkarpers is ookA. toweri erg gevoelig voor de waterkwaliteit. Hoewel de vissen uit deze groep in Mexico ook in sterk vervuild water
worden aangetroffen, zijn ze in het aquarium erg gevoelig voor watervervuiling van welke aard dan ook. Om de vissen in een goede conditie te houden,
ververs ik elke week 5 0 procent van het water. Natuurlijk hangt de waterkwaliteit ook afvan de visbezetting in relatie tot de hoeveelheid water, maar het is
beter om geen risico te nemen en het water minstens eenmaal per veertien
dagen te verversen.
De blauwstaarthooglandkarper is een rustige soort die een speciaalaquarium
of een  aquarium met rustige medebewoners nodig heeft.  Ook  dan mogen
grote groepen planten, waarin de vissen zich afen toe terug kunnen trekken,
niet ontbreken. Het samen houden met ander wilde soorten heeft tot gevolg
dat de blauwstaart zich niet meer laat zien ofbleek in een hoekje gaat hangen.
Een groot verschil met andere hooglandkarpers als Ameca

s plendens , die zelf
wel b epalen wat er in hun directe omgeving gebeurt.
Zelf houd  ik  de  blauwstaarthooglandkarper  al  enkel  jaren
samen met de killi Lucania

goodei .
Hoewel dit geen echt voor de hand
liggende combinatie is, want die is
door toeval ontstaan, gaat het bij mij
uitstekend. Beide  soorten  zijn  erg
Lucani a goodei
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rustig en hebben door hun schuwe aard b ehoefte aan schuilplaatsen tussen de
planten. D e hooglandkarper b ewoont de b ovenste waterlagen en de killi blijft
in de buurt van de bodem zijn kostje opscharrelen.
Tegen de achterwand van het aquarium heb ik grote bossen j avamos, op de
voorgrond staan een aantal laag blijvende planten. Het filter zorgt voor een
stevige beweging van het voorste deel van het aquarium. Het is met name dit
deel van het aquarium waar de hooglandkarpers in de stroom staan. Dit gedrag kon André Schonewille ook in de natuur bij deze vissen waarnemen.
In het achterste deel met de planten trekken de vrouwtjes zich terug om hun
jongen te werpen. Tussen de planten leggen de killi's hun eitjes en door de
grote hoeveelheid mos blijven er van deze soort ook altijd genoeg over om
mijn groep in stand te houden.
De kweek van  de blauwstaarthooglandkarper wordt vaak  als moeilijk  omschreven. Bij mij in de b ak van 100 cm is echter altijd een groep j ongen aanwezig. Deze pasgeboren j ongen worden door de ouders niet achtervolgd en
na zich enkele dagen tussen de planten te hebben verscholen, vertonen zich
telkens meer. Afen toe worden er j ongen te vroeg geboren en ik vind dan een
groot aantal volgroeide maar dode j ongen op de b odem. Een oorzaak kan ik
hiervoor niet geven. Ik kan geen verband ontdekken met vroeggeboorte enerzijds en water verversen, ander voer ofeen ofandere vorm van stress anderzijds. Verreweg de meeste j ongen worden bij mij echter levend en in een goede
gezondheid geboren. Afhankelijk van het formaat van het vrouwtje zijn dit er
bij mij maximaal twintig. Jonge en kleine vrouwtjes werpen de eerste keer
echter veel minder j ongen.
Mijn kweekgroep neemt dan ook vaak snel in aantal toe. Met enige regelmaat
moet ik vissen verwijderen om overbevolking tegen te gaan. Echt moeilijk kan
ik de kweek zeker niet noemen. In het b egin had ik wel enige aanloopproblemen. Mogelijk dat dit mede werd veroorzaakt door het feit dat er geen goede
kweekgroep was. Nu de vissen in een school zwemmen met dieren van allerlei
formaten en leeftijd, gaat de kweek eigenlijk vanzelf.
Langhammer ( 1995) noemt het houden in een school een b elangrijke succesfactor voor het al dan niet slagen van de kweek bij hooglandkarpers. Volgens
hem is het gedrag van de soorten erg complex en wordt dit verstoord wanneer
men slechts enkele vissen bij elkaar houdt. Wanneer de dieren hun specifieke
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gedrag niet goed kunnen uiten, is er een grote kans dat de voorplanting niet
goed wil lukken. Langhammer stelt de complexiteit van het sociale gedrag van
de goodeidae gelijk aan dat van de cichliden.
Zelfheb ik regelmatig naar het gedrag van  de blauwstaarthooglandkarper
zitten kijken. Vooral wanneer het water net ververst is, is er sprake van een
grote interactie tussen de verschillende leden van de groep. Naast het b altsen
wordt ook een pikorde b epaald, waarbij de vissen achter elkaar aan j agen. Dit
beperkt zich tot het naar elkaar happen, de vissen beschadigen elkaar hierbij
niet. Het is erg lastig om een goed beeld te krijgen van de exacte interactie
tussen de vissen. Mij is het niet gelukt om een pikorde vast te stellen. Het feit
dat de vissen onderling nauwelijks uit elkaar zijn te houden, maakt dit ook
bijna tot een onmogelijk opgave.
Wanneer het water net ververst is, is het baltsgedrag het duidelijkst waar te nemen. Hierbij trilt het mannetje met gespreide vinnen voor het vrouwtje. Ook
het vrouwtje neemt actiefdeel aan dit voorspel door met haar lichaam heen
en weer te schommelen. In tegenstelling tot wat bij de levendbarende tandkarpers het geval is, nemen de wijfjes actiefdeel aan de b alts.
De paring is bij de blauwstaarthooglandkarper slecht waar
te  nemen.  Bij  andere  soorten  zoals  de  groene
hooglandkarper  (Xenoophorus  captivus )
wordt  bijna  elke  balts  gevolgd  door
een (poging tot) paring, bij A.
 toweri
heb  ik  de  definitieve  paring  nauwelijks
waar  kunnen  nemen.  Bij  de  paring Xenoophorus captivus
zwemmen  het  mannetje  en  het © c ona bi o_ba nc odei magen es
vrouwtje vlak naast elkaar en brengt   s o me ri ghts r eserved
het mannetje het sperma met behulp htt ps: //cr eati vec o m mons. or g/l i censes/ by- nc- n d/4. 0/
van zijn tot geslachtsorgaan vergroeide aarsvin in de geslachtsopening van het
vrouwtje. D e j ongen worden na ongeveer acht weken geboren.
Qua voedsel is A. toweri geen lastige kostganger. Alle voer wordt gegeten.
Waarschijnlijk vormen algen in de natuurlijke biotoop een belangrijke voedselbron. D e vis heeft in verhouding lange darmen en dit duidt er op dat plantaardige kost een b elangrijk b estanddeel van het voedsel is.
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Langhammer geeft aan dat de omnivore hooglandkarpers niet te veel gevoerd
moet worden. Een goede kwaliteit droogvoer is volgens hem voldoende. Het
vaak verstrekken van allerlei soorten levend voer kan volgens hem tot gevolg
hebben dat de j ongen in het lichaam van het vrouwtje te veel voedsel krijgen
en te groot worden. Dit kan zelfs de dood van het vrouwtje tot gevolg hebben.
Zelfvoer ik mijn goodeidae ongeveer tweemaal p er week dierlijk voedsel als
diepvries  muggenlarven.  Verder  bestaat  het  voedsel  uit  watervlooien  en
droogvoer. Artemina's krijgt deze soort praktisch nooit.
Hoewel  er  mogelijk  mensen  zijn  met  ander  ervaring,  is  de  blauwstaarthooglandkarper niet echt moeilijk te houden. De vis stelt echter een aantal
eisen waaraan voldaan zal moet worden om de soort ook over een langere
periode te houden en te kweken, aangezien de soort in zijn natuurlijke biotoop met uitsterven wordt b edreigd, is het kweken door aquarianen misschien
op korte termijn de enige manier om de blauwstaarthooglandkarper te laten
overleven. Het is dan ook te hopen dat een aantal aquarianen zich om deze
soort b ekommerd.
Astyanax mexicanus ( De Fi l i p pi

1 853).
On der de a q uari a n en i s voor al
de bl i n de vari a nt beken d ( bl i n de
h ol envi s).
Op fot o de n or mal e vor m.

Li ter at u ur:
Gonzal ez, C. A.  1 995.  Uni ver si da d At on o ma de Nu evo Leon – Pr ogr a ms for t h e E nda nger ed Fi s h Speci es of Mexi c o, Aquati c Sur vi val  ( 3):  1 4- 1 5

Hi er oni mus, H.  1 995.  Di e Hoc hl a n dkär pfi nge, Westar p Wissensc haft en I SB N
32- 89432- 408- 2.

Ku nat h, D.  1 990.   Di e Kr euzu ng Char acodon l ater al i s Gü nt her, 1 866 mi t Char ac odon
a u dax S mi t h & Mi l l er, 1 986.  ZAG Leben dgebär en de Za h nkar pfen ( 2):  7- 9

Langha m mer, J. K.  1 995.  Ski ffi a Fr a ncesae, A fi s h on t h e E dge of To morr o w!  Ca n we
Save i t? Aq uati c Survi val  ( 4):  1 5- 1 9

Wil deka mp, R. H.  1 995.  A Worl d of Ki l l i es Vol u me I I , Ameri ca n Ki l l i fi s h Ass oci ati on.
Wisch nat h, L.  1 993.  Atl as of Li vebear ers of t h e Worl d TF H.
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Culinair uitstapje met aquariumplanten
Ronald en Pum, D e Albino Zwaarddrager, Terneuzen
Een p oosje terug kwam ik tijdens een zoektocht naar nieuwe, niet alledaagse,
aquariumplantjes uit bij een plantje dat mij wel zeer bekend voorkwam, maar
ik kon er nog niet direct mijn vinger opleggen.
Na nog wat verder te hebben gezocht en wat plantjes te hebben uitgeselecteerd, heb ik de hulp van mijn vrouw ingeroepen om een definitieve selectie te
maken. We liepen de plantjes 1 voor 1 afen bij het b ewuste plantje, zei mijn
vrouw; “Die hebben we al”. Verbaasd reageerde ik, dat dit niet het geval was en
dat deze echt nog niet in één van onze aquaria stond. Dat klopt, maar deze
staat wel in een pot op de vensterbank in de veranda. Het plantje waar het over
ging is de Polygonum

odoratum ofook wel de Vietnamese koriander genaamd.
Polygonu m odoratu m (Vietnamese koriander)

ìPolygonu m odoratu m in pot

De Polygonum odoratum  is  een  kruid  dat  veel  in  de  Zuidoost-Aziatische
keuken wordt gebruikt in diverse gerechten, zoals salades en soepen.
Het is een plant die j e het best in een pot kunt planten en plaatsen op een niet
al te zonnige plaats. Bij een lichte vorst sterven de bladeren en takken afen
komen  deze  in  het  voorjaar  weer
terug opzetten. Bij strengere vorst is
het  beter  om  deze  binnen  te  laten
overwinteren.
Vi et na mese kori a n der.  So m mi ge a uteur s besc h ou wen Polygonu m odoratu m al s een syn oni e m va n Persicari a
odorata (r edacti e Aqu atr opi ca).
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Bij ons gaat deze uiterlijk oktober in de veranda achter het glas. De plant
heeft een vruchtbare bodem nodig en kan dus het best elk voorjaar worden
verpot in nieuwe vruchtbare potgrond. D e plant is een grootdrinker en dient
daarom veelvuldig van water te worden voorzien.

ìPolygonu m odoratu m in aquarium

Polygonum o doratum is een aquariumplant met harde stam en grote bladeren,

die het b este tot zijn recht komt in de midden-/achterzone van het aquarium.
De plant kan solitaire worden gehouden, maar ook met een groepje bij elkaar.
In vergelijking met de ‘tuinversie' dient de plant in een voedselrijke bodem geplant te worden, dus middels
voedingsbodem ofb eter nog,
zelfgemaakte  voedingsbolletjes  op  basis  van  rode  klei.
De plant wordt zo'n 50 – 6 0
cm hoog en is eenvoudig te
toppen  en  opnieuw  te  stekken. Je kunt de plant ook in
één  cm  water  zetten,  waardoor  hij  eerst  wortels  aanmaakt  en  vervolgens  in  het
aquarium plaatsen.
Dit is het eerste plantje dat ik bij jullie onder de aandacht wil brengen dat
zowel in het aquarium kan worden geplaatst en kan dienen om op te eten.
Ofhet nu verstandig is om het plantje te gaan verbouwen in het aquarium
voor consumptie? Het lijkt mij niet, maar ik heb het ook niet onderzocht.
Le mna minor (klein eendenkroos)

Het  volgende  eetbare  plantje  die  de
revue passeert, is er eentje waar velen
een afkeer van hebben, maar door anderen  weer  zeer  gewaardeerd  wordt.
Persoonlijk ben ik het liever kwijt dan
rijk en als ik plantjes van iemand krijg,
zal  ik  deze  dan  ook  zeer  grondig

septe mber 2017

 21

Aquatropica

Planten
schoonmaken en p as daarna zal ik deze in mijn aquarium plaatsen. Hiermee
sluit ik het risico wel niet helemaal uit dat het b ewuste plantje meesluipt, maar
ik verklein de kans toch enorm.
Het  plantje  we  nu  beschrijven  is Lemna  minor  of ook  wel  gewoon  eendenkroos ofklein kroos genaamd.

ìLemna(eendenkroos)soep

De Lemna is een drijvende plant met een zeer uitgesproken smaak en wordt
daardoor alleen met mate in diverse gerechten toegepast, zoals  salades en
soepen  in  Zuidoost-Azië.  Het  plantje  bevat  vrij  veel  eiwitten  en  vetten,
waardoor het een goede vervanger voor soja kan zijn.
De Universiteit van Wageningen voorziet een grote toekomst voor dit plantje
als veevoer, maar ook voor mensen.
Zoals iedereen wel weet is dit plantje een woekeraar en eens j e het hebt, dan is
er zeer moeilijk er weer vanafte geraken.

ìLemna zoals we het allemaal kennen

Lemna minor is, zoals eerder aangegeven, een drijvend plantje voor in het

aquarium en/ofvijver. Het plantje is een enorme woekeraar en zal op korte
tijd het gehele wateroppervlak van j e aquarium b edekken. Het is dus wel zaak,
indien j e het wil b ehouden, om de b egroeiing onder controle te houden.
Eén van de voordelen van eendenkroos, indien j e geen Hollandse plantenbak
bezit, is dat het nitraat uit het water filtert. D aarnaast is het ook een ideale beschutting tegen de soms felle aquariumverlichting en bijvoorbeeld de bijlzalmpjes kunnen hier echt van genieten.
Li mnophila chinensis

Het derde plantje komt uit tropisch Azië (Bangladesh, C ambodja, China, Indonesië, Laos, Malaisia, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, India, Thailand en Vietnam) en Australië.
Het plantje waar we het over gaan hebben, liepen we tijdens het uitstapje naar
de plantenkwekerijen in Rotterdam tegen het lijf. Het gaat hier over Limno
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De  Limnophila  chinensis  is  de
aquariumwereld bekend in 2 varianten,  namelijk  de  Limnophila
chinensis var. aromatica  *  en  de
Limnophila chinensis var. clarkei .
In mijn aquarium en op onze vensterbank,  groeit  de  L.  c.  var.
aromatica . Het is een mooie frisse
lichtgroene plant die hoog groeit.
Per bladkrans maakt hij 4 blaadjes
die een beetje getwiste vorm hebben.  Deze  plant  groeit  goed  en
maakt  redelijk wat  zijtakken,  die
weer als nieuwe stekken gebruikt Li mnophil a aro matica
kunnen worden. Als hij het oppervlak b ereikt groeit hij daar dwars doorheen. Ook kan j e hem op de vensterbank houden, maar dan moet j e zorgen voor aangename omgevingstemperatuur en natte voeten.
De L imnophila chinensis is een plantje dat meestal rauw wordt gegeten, wanneer j e het meekookt verdwijnt alle smaak. Het wordtook als smaakmaker in
Aziatische soepen gebruikt. Het is ook heel goed te gebruiken in visrecepten
en combineert heel goed met komijn.
Het plantje vind j e (indien aangeboden) in de aquariumzaken terug voor een
kleine 3 euro. Maar als j e naar een Aziatische toko (bijv. in China Town –
Antwerpen) gaat, vind j e het plantje voor nog geen 2 euro en zo heb j e nog
meer van die plantjes, maar daar over later meer.
Eet smakelijk,
nvdr Aquatr opi ca
Li mnohil a chi nensis var.  aro matica h eet tegen woor di g Li mnophil a aro matica.
Vol gens di verse br on n en kent Li mnophil a chi nensis t wee vari etei ten:
Li mnophil a chi nensis var.  chi nensis en L. C. var.  cl arkei.
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Aponogeton boivinianus
Theo Verheij, D anio Rerio D elft
Als we spreken over solitair geplaatste planten, dan is deze Aponogeton er
zeker een. D eze plant is een knolgewas, dus u moet er rekening mee houden
dat er na een aantal j aren een rustperiode moet worden ingelast.
Nu zult u wel denken: dat is lekker, het is een prachtige plant voor mijn aquarium, maar ik moet om de twee ofdrie j aar deze plant uit de b ak halen om ze
een rustperiode te geven. Nee, het werkt namelijk anders. In de natuur komen
boivinianussen voor in redelijk sterk stromend water en eens in de zoveel j aar
zal er een droge periode zijn. Niet elk j aar, maar het komt voor dat er vijfj aar
niets aan de hand is, maar dan in het zesde j aar valt de rivier bijna droog. D an
sterven de bladeren afen tijdens de nieuwe regentijd zal de plant weer uit
gaan lopen.
In uw aquarium kunt u aan de plant zien
als ze een rustperiode willen. D e bladeren
worden wat gelig en zullen gaan afsterven.
Dan is het zaak dat u de plant van al zijn
bladeren ontdoet, de knol uitgraaft en in
een plastic zakje met wat natte turfvezel
koel bewaart. Dus niet in het vriesvak en
ook niet in de koelkast, maar in een koele
slaapkamer  bijvoorbeeld.  Laat  daar  de
knol  een week  of 8 liggen  en plant hem
daarna  weer  op  zijn  plaats  in  uw  aquarium. Zorg dat de grond goed los is. Dit
kunt u doen door met een gewone vork de
grond een b eetje om te spitten en meteen
wat klei er bij te stoppen. U zult zien dat u
binnen de kortste keren weer een prachtige plant in uw aquarium heeft staan.
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Deze schoonheid komt uit Madagaskar, Afrika dus. B oivinianus kan een hele
grote plant worden, maar dat hoeft echt niet. Als u de plant een beetje pest
zal hij exact de grootte krijgen die u hebben wilt. Als de bladeren te groot
dreigen te worden, gaat u weer met uw vork bij de wortels en drukt de vork
diep in de bodem naast de plant. D an wrikt u een b eetje, totdat u de plant aan
de voet ziet b ewegen. D an laat u hem weer een maand met rust.
De bladeren zullen dan niet langer worden. Met zijn bronsgroene kleur zal hij
direct opvallen in uw aquarium.
De watersamenstelling is niet zo heel belangrijk. Hij doet het in zacht en in
middelhard water goed, alleen groeit hij sterker bij een pH van 7 tot 7,4 dan
bij hogere oflagere waarden.
Geefdeze p lant een p rominente p laats in u w bak en wel zo, dat h ij n iet m eer
verplaatst h oeft te worden. D
 an kunt u er jarenlang

veel p lezier aan beleven.
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Rivulus a mphoreus *
P. Schneider, bewerking R. Hoofs, Xiphophorus O ss (NL)
De eerste b eschrijving van Rivulus

amphoreus verscheen in 1979 in de Revue
française d'Aquariologie Herpétologie, 6(3), 65-72.
Het kleurpatroon is bij beide geslachten gelijk: nl.  onregelmatig geschikte,
kastanjekleurige vlekken op een krachtige gele ondergrond en grijze punten
op de vinnen. D e vrouwtjes zijn zwakker gekleurd en hebben de typische Rivulus-vlek op de staartwortel.
R. amphoreus b ereikt een grootte van 7 cm en b ehoort tot de groep van middelgrote Rivulus-soorten. D e soortnaam is afgeleid van ‘ amphore' en b etekent
vat ofurn. Dit is een toespeling op de ‘neuronmasten' (lichaams-/zenuwcellen
die,  afhankelijk  van  de  gemoedstoestand  van  de  vis,  de  kleur  van  de  vis
kunnen beïnvloeden) die invergelijking met andere soorten van dit geslacht
een ander uiterlijk vertonen en op de bijzondere kleuring van de vissen.
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R. a mphoreus werd in de omgeving van de Tafelberg op 1000 m hoogte, zuid-

westelijk van Paramaribo (Suriname) door R.P. Solanus-Essers gevangen en
werd ontdekt door een Nederlandse handelaar en in de aquaristiek verspreid.
Verzorging en kweek

Rivulus amphoreus moet tot de grotere soorten worden gerekend, zodat aan-

bevolen wordt de dieren in goed beplante aquaria van minstens 70 liter inhoud  te  verzorgen.  Bij  het  inrichten  van  de  bak  moeten  de  al  vaker  beschreven richtlijnen voor het Rivulus-speciaalaquarium in acht worden genomen. Een goede b eplanting, schuilmogelijkheden en een dek van drijfplanten
bevorderen het welzijn van de vissen.
Vaak water verversen en een krachtige voeding, alleen levend voer, staan borg
voor een goede groei van deze mooie, vreedzame vissen, die ook in het gezelschapsaquarium goed te houden zijn.
Voor de kweek gebruiken we een bak van 15 tot 2 0 liter inhoud met een donkere bodem en grove beplanting. Als afzetsubstraat kan Dederon-afzetwol,
die licht moet zijn, worden aanbevolen, daar deze soort haar legsel intensief
vervolgt.
De eieren hebben een harde schaal en worden tot het uitkomen van de j onge
visjes in kleine plastic b akjes b ewaard. De 2 tot 2,5 mm grote eitjes ontwikkelen zich in de voor Rivulus

-soorten gebruikelijke tijd van 2- 16 dagen. Na het
uitkomen kunnen de 5 tot 6 mm lange visjes al met microaaltjes ofartemianaupliën worden gevoed.
De opkweek is niet moeilijk. Helaas werd bij verscheidene kweken een overschot aan mannetjes waargenomen.

* Nvdr Aquatr opi ca

i n 201 1  wer d Rivul us a mphoreus, sa men met een h oop a n der e ri vul ussen, door
Costa i n h et gesl ac ht Anablepsoi des gepl aatst.  De j ui ste naa m i s bi j gevol g:  Anablepsoi des a mphoreus ( Hu ber 1 979).
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Al ge meen

Stof tot nadenken
Auteur: onbekend
Met dank overgenomen uit tijdschrift Natuurvrienden-Zwolle (NL)
Bij de diverse zaken die door de beginnende aquariaan bij diens eerste aquarium nagenoeg altijd worden aangeschaft zit een voorwerp dat een aantal verschillende uitvoeringen kent, maar dat de meesten van ons wel kennen onder
de  naam  ‘algenmagneet'.  Een  plastic geval  in twee  delen, waarvan  er  een
(voorzien van een ‘haakjes'-kant) aan de binnenzijde van het aquarium gaat,
en een andere (voorzien van een gladde ofvilt-kant) die aan de buitenzijde
tegen  het  glas  gaat.  De  twee  blijven  keurig  tegen  de  ruit  ‘geplakt'  zitten,
doordat er een magneet en een stukje ijzer in de plastic delen verwerkt zijn.
Op zich een tamelijk logische naamgeving: algenmagneet. Immers, het ding
dient ter verwijdering van alg- en bacterieaanslag op de ramen en het bevat
een magneet waarmee het ‘binnendeel' en het ‘buitendeel' aan elkaar gekleefd
worden. Maar dat het algen zou aantrekken, zoals de naam eigenlijk aangeeft,
daar gaan we niet van uit. Jammer. Want in de praktijk is dat maar al te vaak
wel zo. Althans dat maken wij er vaak zelfvan! Want wat kom j e vaak tegen?
Dat mensen  dat  ding  ergens in  een
hoekje ofnog erger: midden op een
ruit aan het aquarium laten hangen.
Lekker handig; hangt hij gelijk bij de
hand voor  het volgende  gebruik. Ja
ja. Maar?
Het geval is bedoeld  om regelmatig
(eenmaal  per  week  of zo)  de  aangroeiing van de ruiten te halen, dus
waarom zou j e er dan de hele week
tegen aan moeten kijken? Zo mooi is
hij toch niet?
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Al ge meen
Aangezien er aangroeiing op de ruiten ontstaat die j e elke week moet weghalen, wat denk j e dat er met dat magneetding gebeurt wanneer dat de hele
week in het water tegen de ruit gekleefd zit? Juist: daar gaat dan ook aanslag
op groeien.
nvdr Nat u urvri enden- Z woll e

Het gr ote gevaar i s dat er b ode m mat eri aal  t ussen de magn eten ko mt en d us
kr assen op de r ui t ver oor zaakt.  Staal wol  4 t ot 5 d u b bel  n ul  va n Metal i n oi s een goed
al ter nati ef.
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Evene menten
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Uit nodiging

vrij dag
29
septe mber

Het zee(rif)aquarium
Uitnodiging algemene ledenbijeenkomst, vrijdag 29 september
Gerrit Plovie, contactpersoon zeewater
Ieder zoetwateraquariaan droomt er wel eens van een zee- ofrifaquarium te
verzorgen. Meestal is men geneigd te denken dat het verzorgen van dergelijke
aquaria heel moeilijk en tijdrovend is.
Er is iets van waar, wekelijkse metingen zijn heel belangrijk. Zeker als men
met bepaalde verzorgingsmethoden begint zoals zeovit, Balling-, Tritonmethode enz. . .. Het is b elangrijk de dieren dagelijks te observeren, zo zie j e vlug
als er iets misgaat. Als het misloopt is er meestal geen gepast antwoord ofremedie voor handen en is voorzichtigheid geboden bij gebruik van producten
ofmedicatie. Professionele raad kan hier wel gebruikt worden.
Daarom hebben we B art Roose uitgenodigd die reeds vele j aren ondervinding
heeft met de diverse methoden, alsook tonnen ervaring heeft met het houden
en verzorgen van koralen en vissen, zelfs met  soorten die zeer moeilijk te
houden zijn.
Breng al j e vragen en onopgeloste raadsels mee op vrijdag 29 september vanaf
20 uur in “Zaal Vanboven”, Kortrijkstraat  138a, 8560 Wevelgem. Zaal “Van
Boven”  is  ook  langs  het  wandelpad  te  bereiken  aan  de  kant  van  de
Kozakstraat waarlangs men kan p arkeren.
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