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Woordje van...

Woordje van...
Martin Byttebier, secretaris Aquatropica

“Niet meer van deze tijd” is een uitdrukking die
je  tegenwoordig  vaak  hoort.  Dan  vraag  ik  me
steeds  afwat nog wel van  deze tijd is: klagen,
zagen en alles in twijfel trekken misschien? Als j e
de mensen b ezig hoort, zou j e haast denken dat
dit inderdaad het geval is.
Onlangs las ik in de krant dat de zo beroemde
Formule  1  pitspoezen  plaats  moeten  ruimen
voor kinderen b egot! Een beetje schoon bloot is
blijkbaar niet meer van deze tijd. Sommige criticasters meenden dat het inzetten van pitspoezen seksistisch is. Als man vraag ik me afwaarom zoiets
niet meer mag? Die vrouwelijke modellen doen dit uit vrije wil en verdienen er
waarschijnlijk een aardige cent mee. Wat is daar dan verkeerd aan?
Idem met de wielrennerij. Blijkbaar is er nu ook een trend om de bloemenmeisjes afte voeren. Past niet meer in deze tijdsgeest. Het een en ander zou
niets te maken hebben met de #MeToo-beweging ofmet (overdreven) politieke correctheid. D aar ben ik niet zo zeker van.
Dat de #MeToo-beweging b estaat, is goed, maar de slinger is momenteel veel
te ver doorgeschoten naar de andere kant. Idem met politieke correctheid. Je
kunt tegenwoordig niets meer bij naam noemen zonder een hoop miserie op
je nek te krijgen. Als j e durft een mening te verkondigen dan word j e direct afgedaan als een ofandere -foob. Roger D e Vlaeminck werd onlangs verweten
homofoob te zijn, nadat hij had gezegd dat hij het veel erger vond dat twee
mannen elkaar kussen dan de bloemenmeisjes de overwinnaar. Mag hij dan
geen mening meer hebben misschien?
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Woordje van...
Persoonlijk vind ik het ergste aan het huidige klimaat het opdringen van een
levenswijze, ofwat dan ook, van een kleine minderheid aan de meerderheid.
Als de meerderheid het niet eens is, dan wordt ze in een bepaald hokje geduwd en schreeuwt de minderheid moord en brand. En als die dan nog voldoende tamtam maakt, dan zijn sommige p olitiekers er als de kippen bij om
wetsvoorstellen in te dienen om die meerderheid op hun knieën te dwingen.
Daarom b en ik er ook niet gerust in dat er twee nieuwe politieke p artijen opgericht zijn waarbij de hoofdtoon bij het dierenwelzijn ligt. Dierenrechtengroeperingen en dito partijen neigen nogal naar extremisme, waarbij de leden
niet echt vies zijn in de manipulatie van zogezegd bewijsmateriaal om hun gelijk te halen.
Zo wil DierAnimal de dierentuinen sluiten en wat zal het volgende zijn? De
aquariumhouderij verbieden, het houden van honden, katten oftout court gezelschapsdieren  verbieden?  Vooral  oudere  mensen  hebben  baat  bij  het
houden van een gezelschapsdier, dat soms hun enige metgezel is en troost
biedt in eenzame dagen.
Voor alle duidelijkheid, dieren hebben inderdaad recht op een goede b ehandeling, maar laten we a.u.b. niet overdrijven. De meeste mensen verzorgen
hun huisdieren zeer goed. Omdat er echter een p aar enkelingen niet kunnen
omgaan met dieren ( en waarschijnlijk ook met mensen) moeten we toch niet
alles willen afschaffen!
We schaffen de politiek toch ook niet af, omdat een paar mensen liever hun
zakken vullen dan aan ernstige politiek te doen.
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De bode min het aquarium
Mechanische en che mische eigenschappen
Adriaan Briene †, Aquarius Tubanti
De discussies over de b odem van een aquarium, ofj e nou een zeewater ofeen
zoetwaterbak heb, zijn eindeloos. D aarover is geen twijfel mogelijk.
Discussies als:  Grofgrind, fijn zand?
 Alles dezelfde korrelgrootte, ofverschillende groottes
 Wel ofgeen voedingsbodem?
 Wel ofgeen b odemverwarming?
 Wel ofgeen b odemfiltering?
 Donker oflicht zand?
 Wel ofgeen b odem? (Vooral bij zeewater en kweekbakken)
 Dunne ofdikke b odem?
 Wel ofgeen organisch materiaal in de b odem? (turf, klei)
 Enzovoorts. ...
De meeste van die zaken zult j e straks in deze artikelenreeks over de b odem
kunnen beantwoorden. Onze bodem kunnen we verder ook nog b eoordelen
op onderstaande vier punten, die elkaar onderling ook nog weer kunnen b eïnvloeden: Mechanische eigenschappen
Chemische eigenschappen
Biologische eigenschappen
Esthetische eigenschappen

F
F
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Mechanische eigenschappen

We horen vaak praten over zand, grind, klei en dergelijke. Maar wat is nou eigenlijk wat? Nou  onze  oosterburen hebben  dat mooi voor  ons genormaliseerd, en wel in de DIN 4022. 
Zo nu weten we in ieder geval wanneer we over kiezel en wanneer we over
zand praten. Kleiner dan 2 mm is zand. Groter dan 2 mm dan hebben we het
over kiezel. Waar we het verder nog over kunnen hebben is de vorm van het
zand ofde kiezel.
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Zand  dat  pas  is  ontstaan  door  verwering  van  gesteenten  kent  vaak  nog
scherpe kanten. Geleidelijk aan zal het zand door verdere verwering ( schuren,
stromen van water) verder verweren en meer afgeronde worden tot ‘ronde'
zandkorrels. Brekerszand is bijvoorbeeld zand met nog aardig scherpe hoeken. Rivierzand (vooral maaszand) kenmerkt zich door mooie ronde korrels. 
Wat zal nu voor onze vissen het meest geschikt zijn?
Bij het creëren van hoogteverschillen in de bodem is de vorm van het zand
ook van b elang. S cherp zand klit b eter aan elkaar en heeft minder de neiging
over  elkaar  te  rollen.  Met  scherp  zand  kunnen  we  dan  ook  beter  terrassen/hoogteverschillen maken dan met rond zand.
Een ander punt is de structuur van het zand ofde kiezel.
Als  we  een  bodem  hebben  waarbij  de  korrels  allemaal  ongeveer  dezelfde
grootte hebben dan spreken we van een uniforme korrel ofuniforme grootte.
Als we een b odem hebben van grote, kleine korrels en alles er tussenin dan
spreken we van een gemengde bodem. Het schema hieronder maakt duidelijker wat we met een uniforme en gemengde b odem bedoelen.
Nou, we zien het duidelijk, in een uniforme bodem zitten er veel meer tussenruimten  tussen  de  zandkorrels
dan bij een gemengde bodem. Bij
een  bodem  met  een  uniforme
korrel kan er wel zo'n 37 % vrije
ruimte  tussen  de  korrels  zitten.
Bij uniforme scherpe korrels is dit al een stuk minder, en bij een gemengde
bodem zal dit minder dan 10 % zijn.
Een uniforme b odem van afgeronde korrels bevat dus de meeste tussenruimte
en zal het minst snel verdichten en dichtslibben. Ook processen als diffusie
spelen zich in deze bodem, met relatiefveel tussenruimte voor water, veel
beter afals in een dichte bodem.
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 Chemische eigenschappen

Naast mechanische eigenschappen als structuur, vorm en korrelgrootte kent
een bodem ook bepaalde chemische eigenschappen. Het ene zand ofkiezel is
het andere niet. Zand kun j e zien als kleine vermalen deeltjes van gesteenten
en ook die gesteenten hebben verschillende chemische eigenschappen.
Als zand/kiezel komen we zo allerlei verbindingen tegen van silicium,  aluminium,  ijzer,  zuurstof,
enzovoorts.  Het  overzichtje  hiernaast geeft weer welke elementen
we het vaakst in ons zand tegenkomen. Zuurstofhet meeste (Had
je  dat  verwacht?  Steen  bestaat
voor  het  grootste  deel  uit  zuurstof!)  en  ook  silicium  en  aluminium komen vaak voor.
Hoe alle verschillende steensoorten zijn ontstaan en hun chemische opbouw
zullen we hier verder niet zo diep op ingaan. D an zouden er al snel een paar
pagina's bijkomen en het voegt verder ook niet veel toe. Interessanter is hoe
verschillende zand- en kleisoorten ons water kunnen beïnvloeden.
Dat b eïnvloeden van het water kan gebeuren door:
afgifte van stoffen aan het water,
binden van stoffen uit het water.

F
F
F Het afgeven van stoffen aan het water

Het bekendste voorbeeld van het afgeven van stoffen aan het water is wel
kalk. Kalkhoudend zand is een helaas veel voorkomend fenomeen in de aquaristiek. Eigenlijk zouden we telkens als we nieuw b odemmateriaal ofstenen in
ons aquarium gooien moeten testen ofhet materiaal geen kalk bevat. Dat
testen kan heel simpel. Een beetje azijn ofzoutzuur (wel oppassen!) over het
te testen materiaal en als het gaat bruisen is het bingo! 
Als het  kalkhoudende  materiaal  al  in  de bak  zit  dan is  het te herkennen
doordat de KH, de GH en ook de pH voortdurend willen stijgen. Als we dan
ook nog C O 2 toevoegen dan wil het calciumcarbonaat nog beter oplossen en
zal de KH nog sneller stijgen. Kalkhoudend materiaal is vaak te herkennen
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aan  de  spierwitte kleur. Marmer  en  schelpjes zijn kalkhoudend, Dolomiet
bevat ook veel calcium. Hebben we een Tanganjika- ofeen Malawibak dan is
kalkhoudend materiaal niet zo'n probleem. Maar zeker in een zachtwaterbiotoop heeft kalkhoudend materiaal niets te zoeken en zal telkens de waterwaarden in het honderd gooien. Zit het dan toch in de bak, dan helpt maar
één ding, en da's eruit met het spul. Ja, ook al moeten we de hele b ak ervoor
op de kop zetten. Aanmodderen met zuurmakende middeltjes (zoutzuur, eikenextract) om toch de pH omlaag te krijgen helpt echt niet.

F Het binden van stoffen uit het water

Sommige bodemmaterialen geven geen stoffen aan het water af, maar binden
juist bepaalde elementen. Afhankelijk van de bak en de stofdie gebonden
wordt kan dat een gewenste ofjuist ongewenste eigenschap wezen. Vooral
veel kleisoorten zijn in staat om bepaalde elementen te binden. Klei en leem
zijn van nature  aan hun  oppervlak negatiefgeladen.  Daardoor  kunnen  ze
goed elementen uit het water binden die positiefgeladen zijn. Positieve en negatieve elementen trekken elkaar daarbij aan, net als een magneet. Die positiefgeladen elementen noemen we ook wel kationen.
De  mate  waarin  een  klei  of een
ander  materiaal  die  positief geladen elementen kan binden wordt
uitgedrukt met de term CEC-capaciteit. CEC betekent dan ‘Cation Exchange
Capacity' en wordt uitgedrukt in cmol/kg (centimol/kilogram). Hoe hoger het
getal des te beter kan de stofkationen aan zich binden. Hieronder vind j e een
lijstje van een aantal stoffen die in staat zijn om kationen aan zich te binden.
Mi ner aal

K warts
Lateri et
Ka ol i ni et
Mont mori l l oni et
Ver mi c ul i et
Mi ca
Chl ori et
Zeol i eten ( ge mi d del d)
Hu mus/ detri t us
Turf

Aquatropica

CE C ( c mol /kg)

0
4
3- 1 5
60- 1 00
1 1 0- 1 60
20- 40
1 0- 30
1 00- 400
1 00- 500
1 50

Speci fi ek opp. ( m2/g) I nvl oed p H

0, 1 - 0, 5
1 0- 38
600- 800
600- 800
40- 1 80
70- 1 50
---260- 1 300
1 00- 600
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Nou we zien dat we van lateriet en kwartszand weinig last zullen hebben. Mineralen die veel in klei zitten als montmorilloniet en vermiculiet zullen erg
goed kationen binden. En ze hebben nog een erg groot specifiek oppervlak
ook! D at b etekent dat er verhoudingsgewijs ook nog eens zeer veel ionen aan
het oppervlak een plaatsje kunnen vinden. O ok turf, detritus en mulm zijn organische stoffen die ook zeer goed in staat zijn om kationen te binden. Op de
turfpagina kun j e er meer over lezen hoe turfzo calciumionen e .d. kan binden
en zo het water zachter maakt. Stoffen met een CEC-eigenschap kunnen dat
voor elkaar krijgen.
Het ene kation zal zich sneller hechten aan het negatieve oppervlak dan de
andere. Algemeen kunnen we zeggen hoe positiever 2+de lading des te beter
wordt het
element aan het oppervlak gebonden. Ca zal dus beter binden
dan K + ofNa +.
Maar  het  is  in  de  praktijk  nog  niet  zo  rechttoe  rechtaan  als  het  lijkt.
De hoeveelheid kationen (dus de CEC-waarde) van een b epaalde stofis namelijk niet altijd constant. Die kan namelijk met de pH veranderen. Bij hogere pH neemt meestal de CEC toe. Bij lagere pH neemt de CEC af. Ja, kan
zelfs negatiefworden! (Dan worden dus niet de kationen maar juist de anionen, de negatieve ionen goed gebonden).
Dus bij lagere pH kunnen er minder kationen gebonden worden  als bij hoge pH.
Voor  de negatieve ionen (de anionen) als Cl –, PO 42– e.d. is het
net omgekeerd. Hoe hoger de pH des te minder
goed deze aan de klei e .d. binden. D e overgang is
hierbij niet direct, zo van ... Nu hou ik positieve
ionen vast, en dan ineens alleen negatieve, nee de
overgang is geleidelijk. D e grafiek hiernaast geeft
een voorbeeld. Hoe die lijn loopt verschilt p er materiaal. Het ene materiaal is gevoeliger voor pHschommelingen dan de andere.
Zit een materiaal bijvoorbeeld bij een pH van 8,0 helemaal vol met calciumen magnesiumionen en verlagen we de pH naar 6,5 dan is er minder plaats
voor het calcium en magnesium (blauwe lijn) en zal een deel ervan weer terug
worden gegeven aan de waterkolom. Sterk wisselende pH kunnen zo dus invloed uitoefenen op de waterwaarden (In dit geval op de GH). Vooral bij organische materialen als detritus, mulm en turfis de invloed van de pH erg groot.
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Voor bijvoorbeeld fosfaat zal deze bij lagere pH beter gebonden blijven om bij
hogere pH vrij te komen. Het punt waarbij anionen en kationen even goed
worden gebonden  aan het  substraat wordt  ook wel het  ‘point  of zero net
charge' genoemd. Oftewel PZNC.
CEC, en wat kunnen we er nu mee?
Nou we kunnen van de CEC-capaciteit gebruik maken, ofjuist vermijden.
Het is net wat j e wil.
-Klei kan zo mooi stoffen als NH 4+, calcium, magnesium, ijzer, kalium opnemen en als voorraad voor de planten dienen zonder dat deze stoffen al te
snel in de waterkolom komen.
-We weten nu dat de pH invloed heeft op het al dan niet vrijkomen van stoffen.
Een stijgende GH kunnen we zo bijvoorbeeld verklaren doordat calcium vrijkomt bij dalende pH. Fosfaat komt vrij bij stijgende pH. Zo zijn soms wel eens
wat algenproblemen te verklaren. Maken we de pH lager dan stopt de fosfaatafgifte. B estrijden we dan de blauwalg door pH verlaging? Eeuuhhh, niet echt,
we snijden alleen de voedselbron af. 
-Detritus en mulm hebben ook CEC-eigenschappen, en die vinden we ook op
en in onze bodems. Dus iets om rekening mee te houden. Aan de ene kant
een goede voedingsbron voor planten door de elementen die ze kunnen binden, aan de andere kant een potentiële bron van ellende.
We kunnen klei onder in de bodem stoppen, dan is er minder kans op ongunstige effecten Maar halen we dan bij verplanten niet weer alle klei naar b oven?
Dan hebben we op den duur toch een verdichte, niet uniforme bodem.
-Als we een materiaal met CEC-eigenschappen in de bodem stoppen, dan
kunnen we er bewust voor kiezen een materiaal te gebruiken dat minimaal gevoelig is voor pH-schommelingen. Dus geen turf! Maar bijvoorbeeld zeoliet.
Tot zover de m echanische en chemische eigenschappen van de bodem. I n een volgend artikel
gaan we wat verder in op de biologische aspecten  van  de  bodem,  waarbij  we  de  basiskennis van deze p agina weer g ebruiken.
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Aquariumplanten snoeien
Auteur onbekend
Gracilis Westerlo
Om de g roei van aquariumplanten te bevorderen en een p rachtige bak te realiseren, is de juiste snoeimethode h eel belangrijk. Daarom deze p raktische gids
over h et h oe, wanneer en waarom van aquariumplanten s noeien.

Waarom aquariumplanten snoeien?

Omdat een regelmatige snoeibeurt absoluut noodzakelijk is voor de schoonheid en de gezondheid van de b ak.
Aquariumplanten snoeien, helpt onder andere bij:
De  groei  van  de  aquariumplanten  bevorderen:  een  aquarium  lijkt  een
beetje op een tuin. C onstant de aquariumplanten knippen en terugsnoeien,
zorgt ervoor dat de planten een mooie, dichte b egroeiing gaan vormen.
Het aquarium in vorm houden: door het regelmatig snoeien kan de groeiwijze
en dus ook de vorm van de planten worden beïnvloed. Tenslotte wil j e niet alleen een gezonde bak, maar ook een aquarium dat er oogstrelend uitziet.
Overwoekering beperken: planten die te snel en ongecontroleerd groeien,
zorgen voor problemen. Zodra ze het wateroppervlak bereiken, gaan ze
vaak de kleinere aquariumplanten het licht ontnemen.

ì
ì
ì

Wanneer aquariumplanten snoeien?

In de tuin snoeien we de planten volgens het seizoen. In ons aquarium kennen
we  geen  seizoenen  (voor  sommige  plantensoorten  wel  rustperiodes,  maar
daar gaan we het nu niet over hebben).
Wanneer moet j e dan j e aquariumplanten wel snoeien? Een algemeen regeltje:
plan snoeibeurten op regelmatige tijdstippen (bv. eenmaal per week). Dit is de
beste manier om te zorgen voor een routine in het snoeiwerk.
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Daarnaast helpt deze werkwijze ook:
– als j e last hebt van algen in j e b ak
– om het ‘landschap' in het aquarium in de juiste vorm te krijgen.
Het is overigens niet de bedoeling om alle planten iedere week te snoeien.
Ook hier helpt regelmaat, door bijvoorbeeld enkele plantengroepen p er week
bij te knippen.
Hoe aquariumplanten snoeien?

De ene plant is de andere niet. Toch kunnen we de planten opsplitsen in groepen,
waarop telkens een specifieke snoeiwijze van toepassing is. Let wel dat in elke
groep uitzonderingen bestaan. Bij twijfel best boeken en/ofinternet raadplegen.

ABodembedekkers - Glossostigma, H . callitrichoides

Horizontaal

knippen met een schaar, net als een gazon. Mag heel kort gesnoeid worden. Bij goede C O 2 groeit hij zeer snel weer bij. Het afgeknipte
deel met een schepnetje opvangen.
Knolplanten - Nymphaea

lotus
De
  plant  compact  houden  door  drijvende  bladeren  af te  knippen  ter
hoogte van de knol.
Drijfplanten - Limnobium

laevigatum
Een
 (groot) aantal planten met een schepnet verwijderen.
Mossen - j avamos
Kort
 en/ofin vorm (terug)snoeien met een schaar.
Rhizoom (wortelstok) - j avavarens
De
 bladeren afknippen ter hoogte van de wortelstok.  Eventueel de worstelstok doorknippen om te delen.
Rozetplant - Echinodorus

tenellus
Hele
  bladeren  wegsnoeien  aan  de  onderkant.  Eventueel  scheuten  losknippen om te herplanten.
Stengelplant - Hygrophila

p olysperma
Methode

1: voor het b ekomen van grote en sterke bladeren.
De
 stengel doorknippen. D e bovenkant opnieuw in de grond plaatsen. D e
onderkant (in een andere b ak) gebruiken voor nieuwe aanwas.
Methode

2: voor kleine, maar zeer compacte bladeren (struikje).

A
A
A
A
A
A
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De stengel doorknippen. D e onderkant laten staan. D e bovenkant kan eventueel herplant worden.
 Welk materiaal gebruiken om te snoeien?

Een scherpe schaar is een absolute must. Een botte schaar, stengels door- of
afbreken, door- ofafknijpen is echt geen optie. Je verhoogt hierdoor de kans
op afsterven van de plant.
In de aquariumhandel zijn scharen in alle ( on)mogelijke vormen en lengtes te
verkrijgen. Een pincet zal dan weer het herplanten vergemakkelijken.
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Vissen in het aquarium, ja of nee?
Rudy Jennes (Azac)
Met dank overgenomen uit Tanichthys Hasselt
Koraalriffen! Een f ascinerende wereld onder water, die in h aar diversiteit van
organismen door n iets is te verslaan. M
 en s preekt ook wel eens over h et ‘regenwoud onder water'.

Gezien de diversiteit van leven in een koraalrifaquarium, vallen twee groepen
van dieren op, namelijk: koralen en vissen. Terwijl duikers deze ongelooflijke
site b ezoeken, hebben zeewateraquarianen zich ten doel gesteld om deze verscheidenheid van het mariene leven in huis te brengen – ten minste een klein
deel ervan. Hier ligt de nadruk niet langer op een beperkte groep van dieren.
Integendeel, het doel is het creëren van een natuurlijke habitat en ongewervelden en vissen, een bewoonbaar milieu te bieden. Dat dit niet altijd eenvoudig is bewijzen diverse publicaties in verschillende tijdschriften.
Waarom eigenlijk vissen in een rifaquarium?

Een perfect legitieme vraag, wanneer de aquariaan zich hoofdzakelijk wijdt
aan de verzorging van ongewervelde dieren. Toch denk ik dat de vissen in een
rifaquarium ofkoraalaquarium van groot b elang zijn. Niet alleen vanwege het
belang dat vissen ook vertegenwoordigd zijn op het natuurlijke rif, zijn er ook
andere, meer doorwegende argumenten:
De noodzaak om vissen met ongewervelde dieren te houden:
Levering van voedingsstoffen voor de koralen zelfofhun zoöxanthellen.
Bescherming tegen parasieten.
Plukgedrag b evordert groeiversnelling.
Vraat van necrotisch weefsel.
Verwijderen ofvoorkoming van de groei van ruimtelijke concurrenten in
de vorm van b acteriën en algen.
‘Reiniging' ten behoeve van de ongewervelden.

ä
ä
ä
ä
ä
ä
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Dit  korte  lijstje  zou voldoende  argumentatie  moeten  zijn  om  het  nut van
vissen in een rifaquarium te bewijzen. D och opdat de vissen hun diensten in
het aquarium naar wens zouden kunnen verrichten moet de aquariaan bepaalde voorwaarden scheppen:
Soortgericht aquarium houden, dus geen te kleine aquaria.
Optimale verzorging met voedsel, vitamines en mineralen.
Verantwoord aquariumgezelschap.
Herkenning en b ehandeling van ziekten.

ä
ä
ä
ä

De j uiste zorg

De oneindige verscheidenheid in de vissenwereld is altijd weer verleidelijk, en
leidt tot impulsaankopen van vissen die niet echt in een rifaquarium thuis horen. In het bijzonder de te b ereiken lichaamsgrootte is een criterium dat moet
worden toegepast als een vuistregel. Bijgevolg is het zaak om vissen te kopen
die geschikt zijn voor het b eoogde aquarium en niet alleen in termen van hun
aantrekkelijkheid. Er zijn genoeg rifvissen die klein blijven en toch zeer aantrekkelijke kleuren tentoonspreiden. Terwijl het lichaamsformaat bij de aankoop een belangrijke rol speelt is het toch nuttig te overwegen ofer met de
vissen ‘ecologische' werken kunnen worden verricht, zoals:
Het onderhoud van de bodemgrond, met soorten uit het geslacht Amblygo
of
.
De
bestrijding
van
algen
door
algenetende
Blenniiden
bius Valenciennea
als Salarias  ofAtrosalarias .  De  controle van Turbellaria  (planaria's)  door

. D e beperSynchiropus ofverschillende lipvissen van het geslacht Halichoeres

Boven: Zebraso ma desjardi nii
Rec hts: Amblygobi us phal aena
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king  van  wormpopulaties  door  lipvissen  (van  verschillende  soorten)  of
baarzen uit het geslacht Calloplesiops . Onkruidbestrijding door grondels van
het geslacht Amblygobius

ofdoktersvissen van het geslacht Zebrasoma

.
Dit overzicht, dat niet pretendeert volledig te zijn, toont het b elang van vissen
aan voor het biologische evenwicht in het rifaquarium. Natuurlijk, de verzorging van de vissen heeft ook zijn prijs: Het gaat dan vooral om de met het visvoer ingebrachte voedingsstoffen en de uitwerpselen van de vissen, dat van
belang wordt wanneer de grenswaarden worden overschreden. Vooral fosfaat
dient hier te worden vermeld. Maar in combinatie met een verstandige en redelijke voeding worden  deze
voedingsstoffen  zelfs  gunstig
voor de delicate koralen. Het
aquarium  van  Bernd  Mohr,
bijvoorbeeld, floreert met een
nitraatgehalte  van  ongeveer
20  mg/l.  Daarbij  wordt  het
fosfaatgehalte op minder dan
0,1 mg/l gehandhaafd. Dat is
een  combinatie  die  tot  een
prachtige koraalgroei leidt.
Zoals gezegd moet het ons doel zijn dat de gehouden vissen zich goed blijven
voelen. Dit betekent naast de b ehoefte aan ruimte waarin moet worden voorzien, dat ook voeding een belangrijke rol speelt. Aangezien veel aquarianen
niet verder komen dan het aanbieden van droogvoer, wordt dat vaak een probleem. B ovendien is de aangeboden hoeveelheid zo gering dat vissen daarmee
niet lang in leven gehouden kunnen worden. D e wens om het aquariumwater
zo zuiver mogelijk te houden ligt hieraan ten grondslag.
Het mag echter duidelijk zijn: bij de verzorging van zeedieren staat de techniek voorop, die bepaalt voornamelijk ofeen aquarium de ingebrachte voedingsstoffen kan verwerken ofniet.
Helaas is de mening dat ‘vissen voeden zich wel met wat er in het aquarium
groeit' een fabeltje. Iedere vis moet afwisselend en voldoende gevoed worden,
ook al verslechtert daardoor de waterkwaliteit mogelijk. Vooral doktersvissen
hebben onder voedseltekort zichtbaar te lijden.
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F Wat zijn de symptomen van een tekort?

Dit zijn ziekten die het gevolg zijn van een kwalitatieve ofkwantitatieve onvoldoende voeding. Door een inadequate voeding (bv. alleen met lage kwaliteit –
want goedkoop – droge voeding), kan dit leiden tot tekortkomingen bij de vissen.
De aquariaan moet een onderscheid kunnen maken tussen de zichtbare en
verborgen gebreken. Terwijl de verborgen gebreken door aquarianen niet kan
worden vastgesteld (zoals een verstoorde darmflora), kan bij zichtbare gebreken duidelijk een diagnose worden gesteld.

F Kenmerken van gebreksverschijnselen
AOndergewicht: uitgesproken spitse rug en ingevallen buik
AIngevallen buikpartij waardoor de ingewanden zichtbaar worden
AHet verlies van schubben langs de zijlijn ofrond de ogen
AHet loslaten van het hoornvlies met voortgaande blindwording
AVinrot
AAbnormaal zwemgedrag
ANiet genezende zweren
AVerbleken van de kleuren en kleurintensiteit
F Oorzaken van ziekten
AEctoparasieten op de slijmhuid
AVerkeerde watertemperatuur
ApH-waarde, dichtheid en zuurstofgehalte
AHoge nitraat- en fosfaatwaarden, ammoniak in het water aantoonbaar
ABehandeling met antibiotica
APsychische belasting als gevolg van agressie door sommige soorten
AOverbevolking

Alle bovengenoemde redenen leiden tot een vermindering van de vitale status
en de immuniteit van de vissen.

F Hoe kunnen gebreksverschijnselen  bij koraalvissen worden voorkomen,

en door welk gebrek wordt welk verschijnsel veroorzaakt?
Gebreksverschijnselen resulteren uit een tekort. Dit kan een tekort aan vitaminen zijn, maar ook aan mineralen en aminozuren die voor de stofwisseling
en de ionenkringloop belangrijk zijn. Het is belangrijk te weten dat alle ge-
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noemde substanties bijna uitsluitend door voedsel en, ook bij zeewatervissen,
door drinken worden opgenomen.
Een vitaminegebrek kan volgende oorzaken hebben:
- gebrekkige toevoer,
- veranderingen in de darmflora,
- orgaanziekten (bv. leverziekten),
- eiwitgebrek,
- avitaminose door antibiotica.

LVitaminen

Vitaminen zijn essentiële organische stoffen die het lichaam niet ofniet alleen
kan produceren in voldoende hoeveelheden. De meeste vitaminen zijn synthetische ofplantaardige producten die worden geproduceerd door micro-organismen.
Vitaminen moeten het dierlijke ofmenselijke organisme in normale omstandigheden van buitenafdoor het voedsel worden toegediend. Gedeeltelijk zijn
het voorstadia, waaruit het lichaam dan zelfde actieve vitaminen b ouwt. D ergelijke eerste stadia zijn de zogenoemde provitamines.
Men verdeelt de vitaminen in twee hoofdgroepen: de in vet oplosbare vitaminen (vitaminen A, D, E, K) en de in water oplosbare vitaminen (B 1, B2,
B6, B 12, C, H, foliumzuur, pantotheenzuur, nicotinamide).
In vet oplosbare vitaminen zijn te vinden in eiwitrijk voedsel. In geval van
overdosering kan ernstige schade aan de gezondheid van dieren en mensen
voorkomen.
In water oplosbare vitaminen zijn meestal te vinden in koolhydraatrijk voedsel. Deze vitamines worden bij een overdosis eenvoudig met de urine uitgescheiden.  Het  vitaminegehalte  van  afzonderlijke  voedingsmiddelen  is  afhankelijk van hun productie
en opslag.
Het  lichaam  is  in  staat  om
sommige  vitaminen  op  te
slaan, zodat het kan compenseren voor schommelingen in
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de beschikbaarheid van voedsel  ofhet  ontbreken van individuele vitaminen
voor een tijdje. Dit verklaart ook waarom veel vissen langdurig gezond lijken en
plotseling ziekteverschijnselen vertonen.
Vita mine A (retinol )

Functie:

B eschermt en regenereert epitheelweefsel, groeifactor.
Voorkomend

in levertraan, melk en b oter.
Ziekte:

blindheid, ogen en slijmvliezen. 

Vita mine B1 (thia mine - aneurine)

Functie:

regulering van de koolhydraatstofwisseling.
Ziekte:

Beriberi, functionele aandoeningen van het centrale zenuwstelsel
en de hartspier.

Vita mine B2 (riboflavine)

Functie:

regulering van de ademhalingsprocessen.
Ziekte:

huid- en slijmhuidziekten.

Foliu mzuur

Functie:

Noodzakelijke factor in de bloedvorming.
Ziekte:

bloedarmoede.
Vita mine B5 (pantotheenzuur )
Functie:

Herstelt defecten in de stofwisseling van huid en slijmvliezen.
Ziekte:

b epaalde metabole aandoeningen van de huid.
Vita mine B3 (vita mine PP- nicotinezuur - nicotina mide - niacine)

Functie:

regulering van de ademhalingsprocessen.
Ziekte:

Pellagra: inflammatoire huidletsels, zenuwontsteking.

Vita mine B6 (pyridoxine)

Functie:

Reguleert de opbouw en de omzetting van het celeiwit.
Ziekte:

bloedarmoede, gebrek aan eetlust, diarree, zenuwaandoeningen en
een verminderde weerstand.
Vita mine B12 (cobala
mines)

Functie:

Rijpingsfactor van de rode bloedlichaampjes.
Ziekte:

Macrocytaire anemie (vorm van bloedarmoede) en neurologische
gevolgen zoals tintelingen in de vingers, geheugenverlies.
Vita mine C (ascorbinezuur )
Functie:

redoxinhoud van de celstofwisseling, vrije radicalen.
Ziekte:

scheurbuik, ziekte van Moeller-Barlow.
Gevonden

in: Citrusvruchten, b essen, p eper en alle verse groenten.
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Vita mine D(calciferol)

Functie:

regulering van calcium- en fosfaatmetabolisme.
Ziekte:

rachitis, botontkalking.
Gevonden

in: levertraan (vooral heilbot), kabeljauw, eidooiers, melk, b oter.
Vita mine E(tocopherol )
Functie:

Stimuleert haast alle levensfuncties.
Ziekte:

 Een  tekort  veroorzaakt  in  het  algemeen  sclerose  aan  de  kleine
bloedvaten waardoor vele verschillende ziekten kunnen ontstaan.
Vita mine K

Functie:

de vorming van stollingsfactoren VA van protrombine.
S ymptomen: bloeden.
Gevonden

in: groene planten (bv. spinazie, waar vissen dol op zijn).

Vrijwel alle aangeboden voedselsoorten bevatten de hier aangehaalde vitaminen.  Het  is  dus  belangrijk  de  volgende  voedselsoorten  regelmatig  in  voldoende hoeveelheden aan te bieden: Mysis, Artemia, witte en zwarte muggenlarven,  gehakt  mosselvlees  en  visvlees,  inktvisvlees,  krill,  cyclops,  vis-  en
kreeftenkuit, granulaatvoer,  spirulinavlokken,  sla,  ijsbergsla,  spinazie,  paardenbloem.
Wel is het aangeraden om de sla en andere landplanten te blancheren vóór de
toediening, zodat de vis dit groenvoer ook effectiefkan verteren. Hierdoor
verliezen  de  cellen  hun  stevigheid  en  kunnen  dan  gemakkelijker  door  de
maagsappen worden verteerd.

MMineralen

Niet  alleen  vitaminen  zijn  voor  onze  vissen  noodzakelijk,  ook  mineralen
waarvan we de belangrijksten hieronder kort b eschrijven.
Calciu m: functie: bot en tandvorming, functie van de  spieren en zenuwen,

bloedstolling.

IJzer: functie: om rode bloedcellen te produceren, vrijmaken van voedsel en

energievoorziening.

Jodiu m: functie: b elangrijk voor de schildklierfunctie.
Magnesiu m : functie: Draagt bij aan het normaal functioneren van het zenuw-

stelsel en de spieren en de ontwikkeling van het lichaamseiwit.

Zink: functie: groei, eiwitsynthese, spijsvertering en stofwisseling van koolhy-
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draten, het onderhoud van eetlust en  smaak, expressie, transport van vitamine A.
Fosfor: functie: Verbindt zich met calcium bij de bot- en tandontwikkeling.
Gebruik van j odium voor de nierfunctie.
Koper: Functie: productie van rode bloedcellen, die nodig zijn voor het glucosemetabolisme, het zenuwstelsel.
Sociale structuur

Het vorige hoofdstuk over voeding sluit nauw aan bij de term ‘ agressie bij rifvissen', want  hongerige vissen  zijn  agressief. Wat  definieert  nu  het begrip
agressie? Eerst moeten we nagaan ofhet agressieve gedrag dat op het rifvoorkomt ook overgedragen wordt in het rifaquarium, omdat vele soorten die in
een aquarium samenleven dat op het rifwaarschijnlijk niet doen. D aarom is
het zeer belangrijk het begrip ‘agressie' nader te bepalen zodat u weet wat
daaronder verstaan wordt.
Agressiefgedrag vindt plaats tussen leden van een soort (intraspecifieke) en
tussen leden van verschillende soorten (interspecifieke, en meestal is dat dan
een predator-prooi gedrag). Het wordt algemeen veroorzaakt door bepaalde
signalen, en is gericht op sterke accumulatie van specifieke reacties tegen vervangende objecten. Het agressieve gedrag is soortspecifiek in aard en frequentie, en zelfs tussen dezelfde soort kunnen intensiteitsverschillen van agressie
optreden (bv. tijdens de voortplantingscyclus).
Rifbewoners  zijn  niet  altijd  vreedzame
dieren.  Agressieve  confrontaties  zijn
schering en inslag, als ze op j acht gaan
naar prooi, een wijfje aanbaltsen ofzich
verbergen voor roofdieren. Vaak zijn de
uitingen van agressiefgedrag bij rifdieren
zo  verschillend  dat  je  nauwelijks  kunt
herkennen dat hier twee rivalen agressief
Ne mateleotris decora ( paarse vu urvi s).
Vei l i g voor h et ri f maar l i c ht agr essi ef tegen over s oortgen oten.
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tegenover elkaar staan. Agressie is een onderdeel van het dagelijkse leven om
processen te begeleiden en te leiden.

F Wat veroorzaakt nu agressie bij koraalvissen?
AAgressie tussen concurrenten. De hoofdoorzaak is hier de concurrent uit
eigen territorium verjagen.
Ahet
Agressie naar schuilplaatsen. Ook hier ontstaan herhaaldelijk conflicten,

voor goede schuilplaatsen. Je kunt bijna zeggen: hoe dichter de populatie
hoe meer agressiviteit.
Agressiviteit is seizoenafhankelijk. Gebieden die zijn beveiligd tegen een
concurrent, zijn onderhevig aan seizoensgebonden schommelingen in de
grootte van het territorium. Ze zijn uit te breiden, als de milieu-invloeden
slecht zijn en krimpen als ze beter worden.
Agressie, in rangorde. Een eenvoudig geval van sociale differentiatie kan
worden gereguleerd door agressiviteit in rangorde ofpikorde.
Wat
 er in een aquarium gebeurt, is dat de levenswijze en het woongebied
soms verandert, niet alleen wanneer we een nieuw dier aanschaffen, maar
ook  wanneer  er  koralen  worden  bijgezet. Voor  een  vis  is  dat  een  heel
nieuwe situatie.
De
 rang- en pikorde kunnen volledig veranderen. D e rang- en pikorde is gevestigd  binnen  een  groep  van  intraspecifieke  agressie.  De  dominantie
wordt door agressiviteit b epaald, zodat ieder dier zijn plaats in de rangorde
kent, ofafgedwongen wordt. Het omega-dier (het zwakste) wordt dan de
zondebok en alle spanningen worden op dit dier overgedragen. Een b elangrijk punt hierbij is: alleen gezonde dieren kunnen een plaats in de hiërarchie opeisen. Alleen goed gevoede vissen kunnen hun plaats veroveren en
zijn bestand tegen de aanvallen van de sterkere. Dit zijn de verborgen geheimen van de gevestigde dieren die aan menige rifvis in een rifaquarium
het leven heeft gekost.
Agressie als middel van verdediging tegen soortvreemde vijanden. In de
omgang met de soortvreemde vijand wordt gevochten met gebruikmaking
van alle wapens op leven ofdood.
Agressieonderzoekers

klampen zich vast aan dit aspect van agressiefgedrag in de meeste gevallen omdat ze geloven dat deze vorm van agressie
tussen soorten uit een andere bron dan de intraspecifieke agressie voortkomt. In een aquarium kan een dier niet vluchten ofuitwijken, wat een

A
A

A
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confrontatie  onvermijdelijk maakt. Zo  kan  de  situatie  escaleren met  de
dood van de zwakkere tot gevolg. In een normale situatie worden in de natuur geen gevechten op leven en dood gevoerd, alleen wanneer het echte
rovers b etreft.

F Zijn er manieren om agressiefgedrag te verminderen?

In een hiërarchische organisatie is het noodzakelijk dat niet ieder laag gerangschikt dier vlucht voor een hoger gerangschikt. De agressiviteit van de tiran
moet van bij het begin bezworen worden. De natuur ontwikkelde hiervoor
een agressieremmende signaalgenerator, en ook vredesignalen. Enkele voorbeelden:  Het  verschil  in  kleur  en  patroon  van  jeugdige  dieren  zoals  bij

. Het verschil in kleur bij wijfjes en mannetjes bij
Pomacanthus en Holacanthus
lipvissen. Het  schuin gaan liggen van zwakkere dieren. Het inkrimpen van
rug, staart en anale vinnen.
Opsporing en behandeling van ziekten

Het herkennen van ziekten is in het rifaquarium niet anders dan in een vissenaquarium. Troebele ogen, witte vlekken op de huid, uitpuilende ogen en
een snelle ademhaling zijn zeker tekenen van een parasitaire infectie. B elangrijk hierbij is te zorgen dat er geen neveninfecties kunnen optreden. Omdat de
meeste ongewervelde dieren geen medicatie tolereren, waarvan de actieve ingrediënten  succesvol  kunnen  worden  gebruikt  tegen  parasieten  (bv.  kopersulfaat), blijft de enige mogelijkheid de vis zo optimaal mogelijk te verzorgen.
Vitaminen in de voeding is net zo belangrijk als de j uiste zorg en een optimale
kwaliteit van  het water.  Bovendien  kan  men  een uvc-lamp van voldoende
sterkte gebruiken.  Een uv-straling van  rond  de  253  nm beschadigt  ziektekiemen en bacteriën en biedt kiemarm water.
Ozon wordt ook aanbevolen met betrekking tot de b estrijding van de ziekten.
Dit is belangrijk in de behandeling van ziekten, aangezien meestal niet de ectoparasiet zelftot de dood leidt maar secundaire infecties veroorzaakt door
bacteriën en schimmels.
Wanneer we dan toch v issen in ons r ifaquarium willen h ouden laten we z e d an
ook m et dezelfde z org behandelen a ls onze lagere dieren .
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Paraneetroplus synspilus
Antoinette Grudzien, Zilverhaai B eringen
Dit i s e en v an d e v oorlopers i n d e a quariumwereld w at d e M
 idden-Amerikaanse1 )
cichliden  betreft,  andere  oud  bekende  cichliden zijn:  Cichlasoma  salvini ,
Rocio octofasciata (Jack dempsey),  Thorichthys meeki (vuurkeelcichlide) en
de Amatitlania nigrofasciata (zebracichlide).
2)
De Paraneetroplus

synspilus is een van die soorten die altijd wel in de winkels te koop ofte bestellen is, ook met deze soort trefj e meestal exemplaren
aan die kleurloos zijn ofniet mooi uitgegroeid, dit is ook weer te danken aan
te ver doorkweken ofwat ook kan een variant die van oorsprong niet erg
kleurvol is. Hierbij wil ik u dan ook duidelijk maken dat mooie en gezonde
vissen het b este bij een liefhebber gekocht kunnen worden.

Wat ook prachtig is bij deze soort is de bultvorming, maar let op dit krijgt niet
elke variant. Andere cichliden die3) ook bultvorming kunnen krijgen zijn bij-4)
voorbeeld: Cichlasoma ramsdeni
, Amphilophus

citrinellus ,  Vieja argentea
en Cichlasoma trimaculatum 5).

Vieja mel anura
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6)
De Paraneetroplus
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Vieja argentea
De herkomst van Paraneetroplus

s ynspilus ligt in Guatemala en Mexico.

Gedrag

We hebben hier te maken met een mooie, groot wordende vis die een rustig
karakter heeft. Bij sommige varianten kunnen halfwas exemplaren wel eens
onverdraagzaam zijn tegenover elkaar. De Paraneetroplus2) synspilus lijkt op
het eerste zicht veel op zijn naaste neefde Vieja m
 elanura deze wordt echter
geler van kleur en wordt ook niet zo hoog van bouw, het karakter verschilt
ook van deze twee, de Vieja m elanura is een stuk onverdraagzamer.
Wat voer  betreft  zijn  het  alleseters,  maar  plantaardig voer  moet  niet  ontbreken in hun dieet, (bijvoorbeeld: spinazie, sla, andijvie, spirulina).
Geschikte  medebewoners
zijn9)o .a.: Cichlasoma p ear
sei , Petenia
splendida en
de Parachromis

friedrichst
halii .
  Parachro mis friedrichsthalii

Inrichting

De b odem kan men voorzien van grofzand met kiezels en een aantal maaskeien in verschillende maten, planten zal helaas niet gaan omdat deze vissen
alles kaal eten. Indien men schuilplaatsen met stenen wil maken, zorg dan dat
de stenen goed stabiel zijn, omdat de Paraneetroplus

synspilus ze anders uitgraaft en de b odemplaat ofzichzelfb eschadigt. Met een aantal stukken wortelhout kan j e een paar schaduwrijke plaatsen creëren in de bak.
Een goede watercirculatie stellen ze op prijs, dit kan b ereikt worden met een
powerhead ofeen CV-pomp. D e temperatuur ligt tussen de 27 en 30 graden
en de pH rond de 7,5 à 8. Voor de verlichting kies ik voor Triton, ofGrolux;
hierdoor komen de kleuren optimaal tot hun recht.
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De grote, geslachtsonderscheid en kweek

De maximale lengte ligt ook gedeeltelijk aan de variant die j e verzorgt, maar
ze kunnen de 45 cm halen, ze zijn in staat bij een lengte van 15 cm voor nakweek te zorgen. De verschillen tussen de mannelijke en vrouwelijke exemplaren zijn niet makkelijk te  zien,  zeker niet  als  ze klein  zijn maar  als  ze
halfwas zijn kan j e al verschillen opmerken. D e mannen kunnen een bultvorming  krijgen  en  ze  hebben  een  mooier  kleurtekening  in  de  vinnen,  de
vrouwen krijgen fellere ogen en de buikpartij is veel voller.

Het  kweken  met  de  Paraneetroplus  synspilus  is  niet
zo moeilijk als j e maar over
een  goed  harmoniërend
koppel b eschikt. B egin zoals
je  eigenlijk  altijd  moet  beginnen met een aantal j onge
exemplaren,  deze  kweek  je
Ci ncelichthys pearsei

op en als ze halfwas zijn merk j e dat ze koppels aan het vormen zijn (baltsen,
territorium vormen, graven etc. ...), dan weet j e dat er een legsel op komst is,
het  vrouwtje  poetst  net  zo  lang  tot  ze  vindt  dat  de  steen  of ondergrond
schoon (glad) naar wens is. Als de ondergrond naar wens is gebleken dan
gaan ze tot afzetten over. Het ligt ook aan de lengte van het vrouwtje maar het
is mogelijk dat ze een legsel produceert van 1.000 eitjes.
Na 3 dagen komt het legsel uit (niet b evruchte eitjes kleuren wit) en worden
de larfjes herhaaldelijk verhuisd naar eerder gegraven kuiltjes en na 6 dagen
dat het legsel gelegd is gaan ze vrijzwemmen.
De j onge visjes zijn makkelijk op te kweken met Artemia en microvoer. Indien j e ze apart wilt opkweken, laat dan altijd een aantal bij hun ouders dit om
hun broedcyclus op een natuurlijke manier afte kunnen maken.
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 Tot slot

De Paraneetroplus

synspilus is een mooie rustige vis die vele varianten kent,
houd deze apart en kruis ze niet met andere varianten want hierdoor raak j e
de goede bloedlijnen kwijt. Wat ik b edoel; er zijn Paraneetroplus

s ynspilus uit
Belize die geen bultvorming krijgen maar wel prachtig rood zijn van kleur, zou
ik deze kruisen met een Mexicaanse variant, dan is deze vis niet langer de Mexicaanse variant maar ook niet meer de soort uit Belize. De originele vis raakt zo
uit de handel en dan krijg j e net zo iets als de albino's onder de vissen.
Nota v/d Redacti e:

Ron d de naa m va n deze vi s i s er wel een en a n der te zeggen.
I n 1 935 voor h et eer st besc hr even d oor C. L. Hu b bs al s Cichl aso ma synspil u m i n
h et wer k: Fr es h- water fi s h es c ol l ected i n Bri ti s h Hon d ur as a n d Guat e mal a. Mi scel l a n eous P u bl i cati ons, Museu m of Zool ogy, Uni versi ty of Mi c hi ga n No. 28: 1 - 22,
Pl s. 1 - 4. Bi j een r evi si e va n h et gesl ac ht Cichl aso ma k wa m deze da n ter ec ht i n Vieja
al s Vieja synspil a, o m ui t ei n del i j k Paraneetropl us synspil us ( Hu bbs 1 935) te wor den.

Br on:

Willi a m Esch meyer - Catal og of Fi s h es: Aca de my Resear c h -

htt p: // www. cal aca de my. or g/

nvdr Aquatr opi ca:

I n arti kel s di e al enkel e j ar en ou d zi j n ka n het voorval l en dat de wetenscha ppel i j ke
na men ni et meer act ueel zi j n De r edacti e va n Aquatr opi ca h ou dt zi ch er aa n de l ezers een zo j ui st mogel i j ke naa mgevi ng te geven. Va n daar de tal ri j ke ver beteri ngen.
1 ) Cichl aso ma salvi ni wer d i n 201 5 over gepl aatst naar een ni eu w gesl ac ht Trichromis. De j ui ste naa ml ui dt d us Trichro mis salvi ni.
2) Zoal s j e i n de n oot va n de r edacti e va n Zi l ver haai Beri ngen ku nt l ezen h eeft
deze vi s al versc hi l l en de na men geken d en n og i s deze saga ni et voor bi j. Vol gens Mc Ma ha n et al . ( 201 1 ) i s Paraneetropl us synspil us een syn. va n Paraneetropl us mel anurus. 4 j aar l ater pl aatste Mc Ma ha n et al . ( 201 5) P.  mel anurus
ter ug i n h et gesl ac ht Vieja. De ( voorl opi g) j ui ste naa mi s d us Vieja mel anura.
3) Cichl aso ma ra msdeni i s een syn. va n Nandopsis ra msdeni
4) Vieja argentea h eet sedert 201 5 Maskaheros argenteus
5) Cichl aso ma tri macul atu mi s een syn. va n Amphil ophus tri macul atus
6) Maskaheros regani ( Mi l l er 1 974) syn.  Vieja regani
7) Oscura heterospil a ( Hu bbs 1 936) syn. Vieja heterospil a
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8) Maskaheros argenteus ( Al l gayer 1 991 ) syn.  Vieja argentea
9) Ci ncelichthys pearsei ( Hu b bs 1 936) syn. Vieja pearsei

Br on nen Aquatr opi ca:
Esch meyer, W. N. Fri cke, R. & van der Laan, R. ( eds). Catal og of Fi s h es: Gen er a,

Speci es, Refer ences. ( htt p: //r esear c har c hi ve. cal aca de my. or g/r esear c h/i c ht hyol ogy/catal og/fi s hcat mai n. as p). El ectr oni c versi on accessed 2/02/201 8.
Mc Mahan, C. D., Geheber, A. D. & Pill er, K. R. 201 0: Mol ec ul ar syste mati cs of
t h e eni g mati c Mi d dl e A meri ca n gen us Vi ej a ( Tel eostei : Ci c hl i dae). – Mol ec ul ar
P hyl ogen eti cs a n d Evol uti on, 57: 1 283 – 1 300.

Mc Mahan, C. D., Murr ay, C. M., Geheber, A. D., Boeck man, C. D. & Pill er, K. R.

201 1 . Par a n eetr opl us syns pi l us i s a j u ni oi r syn ony m of Par n eetr opl us mel a n ur uys ( Tel eostei : Ci c hl i dae). Zootaxa, 2833: 1 - 1 4.
Mc Mahan, C. D., Mata mor os, W. A., Pill er, K. R. & Chakr abarty, P. 201 5: Taxon o my a n d syste mati cs of t he heri cht hyi ns ( Ci chl i dae: Tri be Her oi ni ), wit h t he descri pti on of ei ght ne w Mi ddl e Ameri ca n Gener a. – Zootaxa, 3999( 2): 21 1 – 234.
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Assi milatie en bellen
Auteur: onbekend
Met dank overgenomen uit Aqua Verniam (NL)
Je hoort steeds maar weer het verhaal dat de mensen hun planten zo graag
willen laten assimileren omdat dat zo goed is. Wat de mensen dan eigenlijk
voor ogen hebben, zijn dat er b elletjes van de planten afkomen, maar het is
een groot misverstand om dat assimilatie te noemen. Het heeft er wel mee te
maken, maar de belletjes zijn niet de assimilatie.
Laten we eerst eens kijken wat assimilatie dan wel is.
Wat bedoeld wordt als de aquarianen het hebben over assimilatie is de fotosynthese, assimilatie is een term die wordt gebruikt voor een chemisch proces
waarbij een organische chemische verbinding wordt opgebouwd uit eenvoudigere organische componenten ofuit kooldioxide en water.
De assimilatie die de planten uitvoeren is dus de fotosynthese ( = met licht een
verbinding maken). Assimilatie kan alleen gebeuren als er voldoende voeding
en licht aanwezig is.
Als we gaan kijken wat er eigenlijk gebeurd dan zien we het volgende:
6H 2O + 6CO 2 + Energie = C 6H 12O 6 + 6O 2
Ofte wel: water + koolstofdioxide + licht = glucose (suiker) + zuurstof.
Wat j e ziet is dat er bij dit proces zuurstofvrijkomt, en dat is wat we zien als er zo'n stroom
bellen uit de plant komt.
AHA, hoor ik j e al zeggen: dus toch assimilatie.
Maar het feit dat er bellen uit de planten komen
betekent niet dat de plant alleen dan assimileert,
dat doet hij eigenlijk de hele tijd dat het licht is.
Meestal is het zo dat de plant de zuurstofaan het
water afstaat, waar het netjes oplost en er dus geen
bellen te zien zijn.
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Hoe kunnen dan de b ellen ontstaan? D at komt doordat het water rondom de
plek waar de b ellen ontstaan ( de bladeren) is er inmiddels zoveel zuurstofin
het water opgelost dat er niet meer bij kan, Het water is dan verzadigd met
zuurstof. Dan kan de geproduceerde zuurstofniet meer oplossen en vormt
dan bellen. Dus wat j e eigenlijk ziet is wel een product van de assimilatie,
maar als j e geen b ellen ziet wil dat niet zeggen dat er geen assimilatie is.
Br on: htt p: // www. a q uacl opedi e. nl
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Ludwigia repens
Auteur onbekend
Met dank overgenomen uit http://www.rosaceus.be
Ludwigia r epens is de huidige naam van het kruipend waterlepeltje dat in 1821
voor het eerst werd beschreven door Elliot als L.
 n atans . D e soort werd veel
verhandeld onder de naam L.
 m ullertii . Het is de b elangrijkste en gemakke-

lijkste vertegenwoordiger van zijn soort in de aquaristiek.

De plant behoort tot de familie van de onagriaceae , de teunisbloemfamilie
en komt uit de zuidelijke staten van de V.S. en Mexico. D aar kunnen we Lud
wigia repens vinden in zwak stromend water, afwisselend emers en submers.
Het kruipend waterlepeltje is een stengelplant, die een lengte van 50 cm kan
bereiken.  De bladeren  staan  kruisgewijs tegenoverstaand  ingeplant  op  een
korte steel (5-8 mm). Ze zijn tot 4 cm lang en 2 cm breed, rondachtig tot
breed eirond, bij goede b elichting en niet te hoge temperatuur b ovenaan olijfgroen, onderaan roodachtig tot dieprood; bij zwakke belichting echter blijft
de  plant  bleekgroen.  In
emerse  cultuur  kunnen
kleine  gele  bloempjes  de
plant sieren.
Wat  de  verzorging  betreft
verdraagt  de plant temperaturen  tussen  20  en  29  ˚ C,
liefst  toch  onder  25  ˚ ,  de
hardheid mag variëren van 2
tot  15  ˚ dKH  met  een  pH
van  5,5  tot  8  met  een  optimum  rond  7,5.  De  koolzuurbehoefte  is  niet  groot:
10  mg/l  volstaat  voor  een
goede  groei.  De  belichting
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daarentegen  dient  voldoende  sterk  te  zijn  als  we Ludwigia repens  in  zijn
mooiste kleuren willen zien, 5 0 Watt p er 100 liter is een richtwaarde, maar bij
hogere temperaturen is het mogelijk dat dit niet volstaat.
Ludwigia is ons dankbaar voor regelmatige waterverversing, met telkens de

toediening van een weinig aquariumplantenvoedsel. D e vermenigvuldiging gebeurt in het aquarium door stekken ofaftoppen. Bij de aanplant dienen we er
rekening mee te houden  dat  de plant zich rijkelijk vertakt  en we  dus voldoende  ruimte  geven.  Groepsgewijze  aangeplant  in  midden  of achterzone
vormt het waterlepeltje  een fraai kleuraccent in recent  opgestarte  aquaria,
waar het gezelschap van Vallisneria en Cabomba ofMyriophyllum als echte
waterplanten de groene pioniers zijn. Ook in meer gevorderde aquaria misstaat Ludwigia

niet en in het p aludarium kunnen wij de bovenwatervorm b ewonderen als moerasplant, soms gesierd met zijn gele bloempjes.
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Clubreis Danio Rerio Izege m
Li mburg, 23 juni
Dominiek Leenknegt, D anio Rerio Izegem
Dit j aar brengen we weer een daguitstap van de bovenste plank. Deze keer
gaan we naar de provincie Limburg waar een hele reeks mooie plaatsen te bezoeken vallen.
Om te  starten gaan we naar de Japanse tuin die elk  seizoen zijn charmes
toont met een kleurpalet die elke b ezoeker kan bekoren. Ook de vele koi zijn
een heerlijk schouwspel om te b ekijken.
Van het mijnmuseum in B eringen gaan we naar de Olmense zoo die vorig j aar
na verwaarlozing gesloten werd door minister Weyts maar na aanpassingen
toch weer een vergunning kon krijgen, gelukkig want de dieren konden weer
het slachtoffer zijn van deze heisa, nu gaan we het bewijs krijgen dat de verzorgers alles in het werk hebben gesteld om aan alle eisen te voldoen, we
blijven daar tot sluitingstijd!
Na het bezoek aan de Olmense zoo gaan we terug naar Izegem en worden we
afgezet aan onze wagens en rijden we naar ons lokaal Zaal Sportiefom daar
van een b arbecue van traiteur Nico D eclerck (gekend voor zijn feesten en ons
feest 80 j aar bestaan die zijn team had verzorgd) te genieten.
Voor het complete p akket met alle toegangen, vervoer, gids, eten en drank betaalt j e als lid: leden en huisgenoten: 66 euro per p ersoon
Niet-leden:

70 euro
Kinderen

beneden de 12 j aar: 45 euro
Het uurrooster wordt later nog medegedeeld
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Uit nodiging

Moerasschildpadden

Frederik Lins, Exotica Roeselare

Uitnodiging algemene ledenbijeenkomst, vrijdag 30 maart
Waterschildpadden zijn bij iedereen bekend, vroeger vonden we de rood- en
geelwangen nog op de wekelijkse markt, iets wat nu gelukkig verboden is.
Met de komst van  diverse lijsten (- Beschermde diersoorten, - Cites, Conventie  van  Washington,  -  Invasieve  exoten)  verdwijnen  ook  deze
dieren meer en meer uit de hobby.
Dat is j ammer, want het zijn zeer leuke en mooie dieren, zoals j e zal zien
aan de hand van vele foto's en enkele leuke video's.
De spreker van deze avond, Frederik Lins van Exotica Roeselare, brengt
enkele interessante weetjes over moerasschildpadden. Je zal ook merken
dat er veel meer soorten moerasschildpadden bestaan dan de hoger genoemde rood- en geelwangen.
De algemene noden voor het houden en verzorgen van moerasschildpadden, hun voeding, hoe ziekten te b estrijden ofvoorkomen . .. dit komt allemaal aan b od.
Iedereen, ook niet-leden zijn van harte welkom.

Wanneer: vrijdag 30 maart om 20.00 uur
Waar: Lokaal ‘Van B oven', Kortrijkstraat 138a, Wevelgem
De ingang is gelegen in het steegje tussen tussen huisnummers 136 en 138
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