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Woordje van...

Woordje van...
Geert Vandromme, voorzitter Aquatropica

Terug tijd om iets te schrijven. Onze redacteur
Martin  heeft  terug  effen  moeten  wachten.  Ik
was  nochtans  van  plan  om  deze  keer  op  tijd
klaar te zijn, maar de drukke agenda heeft roet
in het eten gegooid.
Als bestuurslid moet j e ook geregeld iets doen
om leden te vinden, voordrachtgevers te zoeken
enz. Dat betekent dat j e vaak 's avonds niet thuis
zijt  omdat je  op prospectie bent, zelf een voordracht moet geven  omdat  een
oud-lid in het bestuur zit, ofeen dia-avond moet bijwonen om te zien ofer geen
mogelijkheid is om ook bij ons de voorstelling te geven.
Naast mogelijks een nieuwe voordracht ben ik tijdens de laatste activiteiten
enkele oud-leden tegengekomen en allen hebben ze goesting om terug naar de
club te komen. Spijtig genoeg geven de meeste mensen ook aan dat ze een
chronisch gebrek  aan tijd hebben. Als ik zie wat  onze  oud-leden  allemaal
doen, dan b egrijp ik het wel een b eetje.
Ook voor het bestuur is tijd vaak iets waar we een tekort aan hebben. We gaan
nog allemaal voltijds werken en zijn meestal nog actiefin meer dan  1 club.
Vaak hebben we onregelmatige uren en moeten we soms op zaterdag ook nog
eens werken.
En net nu krijgen we er als vereniging nog eens een taak bij, werken aan uw
privacy.  We  mogen  uw  gegevens  plots  niet  meer  gebruiken.  Binnenkort
moeten we iedereen nieuw lid maken en al onze archieven vernietigen. Mijn
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Woordje van...
gsm-provider heeft dit goed bedacht. Ik heb me terug moeten inschrijven om
mijn prepaidkaart verder te kunnen gebruiken. Tijdens die opdracht bleek ik
niets extra te moeten invullen alles was al op het scherm te zien, en na b evestiging moest ik terug minimaal 8 euro storten. Stel j e voor dat we weer lidgeld
moeten vragen om terug lid te worden voor de volgende 6 maand om zo een
nieuwe lijst met gegevens te kunnen samenstellen.
Maar we steken de eerste dagen de kopen samen om uw privacy te garanderen en te zien dat we niet in de gevangenis vliegen. D e volgende elektronische nieuwsbriefzal duidelijkheid scheppen over de gegevens die we over u
bijhouden. Wees gerust, we hebben geen dossier per persoon, weten niet hoeveel j e verdient en alle gegevens die we van u verzamelen staan in het telefoonboek en op internet. Moeten we dan het telefoonboek verbieden en ook
Google die al uw gegevens bijhoudt?
Gelukkig heeft de minister b eloofd om geen heksenjacht te maken op overtredingen, toch maken ze ons toch een b eetje b ang met grote geldboetes. D e volgende b estuursvergadering b eloofd nu al b oeiend te worden.
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Bucephalandra
Joris Aerts, Black Molly Genk
Ze duiken de laatste tijd overal op in de aquariumhandel, maar blijven voor
veel liefhebbers onbekend (en dus ook onbemind): Bucephalandra

. Het zijn
echter echte aanwinsten voor de hobby en de (voorlopige) hogere prijskaart
hoeft geen reden te zijn om j e te laten afschrikken!
Als j e naar het uiterlijk kijkt, zijn er heel wat overeenkomsten met Cryptoco
-soorten. Ze werden dan ook in de hobby geïntroduceerd als
ryne - enAnubias
een alternatiefvoor Cryptocoryne

. Ze b ezitten echter een rhizoom en wortels
die veel van Anubias

weg hebben. Je zou kunnen stellen dat ze het beste van
beide combineren: de mooie, elegante bladvorm van Cryptocoryne en de rhizomen van Anubias

die het mogelijk maakt ze als epifyt te gebruiken in het
aquarium. Je kan ze aan hout en stenen verankeren, zonder dat de wortels in
de bodem geplaatst moeten worden.
Voorkomen in de natuur


Bucephalandra  komen  uitsluitend  voor  in

(kleine)  biotopen  met  snelstromend  water.
Hoewel  ze  nieuwkomers  in  het  aquarium  zijn,
werden ze al door de wetenschap onder de loep
genomen in  1858. De genusnaam is afgeleid van
de naam van het zwarte paard van Alexander D e
Grote: Bucephalus.

Al exan der te mt Bucephal us geschil der d door de Fr anse
schil der F. Sch o mer ( 1 850 - 1 935),l aat 1 9de eeu w.
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Iedere tot nu toe bekende soort is endemisch: ze komen enkel in een b eperkt
gebied voor. Al deze biotopen liggen op het eiland B orneo. In B orneo wordt
de laatste j aren veel intensiever gezocht naar vissen en planten die geschikt
zijn  voor  de  aquariumhobby.  Op  deze  manier  duiken  er  constant  nieuwe
soorten en vormen van Bucephalandra

op: de teller staat al op 200!*

Bucephal andra spathulifoli a E ngl .  ex S. Y. Wong & P. C. Boyce( 201 4). I n ver wi j zi ng naar
de ni et- gep u bl i ceer de naa mgevi ng " Microcasi a spathulifoli a E ngl . " ( gebr ui kt d oor
E ngl er op h et h ol otype 1 898).

Deze planten groeien meestal in de stroompjes zelf, maar komen soms ook
op de oevers voor.
Borneo heeft een tropisch klimaat, maar kent wel een droog- en regenseizoen.
Tijdens het droge seizoen groeit de plant b oven de waterlijn: emers. In het regenseizoen p assen ze zich moeiteloos aan een submers leven aan. Ze groeien
ook verder onder water; dit is dus niet enkel een overlevingsfase tot het biotoop weer opdroogt.
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Er is een duidelijk verschil in het uiterlijk van de plant wanneer deze b oven of
onder water groeit. B oven water is het blad groter en stugger. Onder water zijn
de blaadjes kleiner en eleganter en bovendien veel kleurrijker: goed nieuws
voor de aquariumliefhebber!
Als aquariumliefhebber kan j e deze planten b ovendien een groot plezier doen
door ze in j e aquarium te houden.
Borneo wordt aan een verschroeiend tempo ontbost (palmolie) waardoor de
vaak kleine biotopen van endemische soorten onherstelbaar vernield worden.
Een aantal soorten zijn enkel nog in plantenkwekerijen te vinden ofzijn reeds
van  de  aardbol  verdwenen  en  anderen  zullen  spoedig  volgen,  omdat  het
tempo van ontbossing niet afneemt.
Je houdt dus een b edreigde soort in stand door ze in j e aquariumbestand op
te nemen.
Verzorging in het aquarium
Het rhizoom maakt ze natuurlijk uitermate geschikt om ze te verankeren op
stenen, hout, ... zoals j e dat met Anubias

, Bolbitis

ofj avavaren zou doen. Je
kan ze echter ook in het bodemsubstraat plaatsen, zolang het rhizoom, de
wortelstokachtige structuur, maar niet bedekt wordt.
Qua voeding, waterwaarden en verlichting is dit geen veeleisende plant. De
lage lichtwaardes die voor Anubias

volstaan, zijn echter niet voldoende voor
Bucephalandra en erg hard water appreciëren ze ook niet.
Veel biotopen in B orneo zijn zuur, maar deze planten doen het prima in neutraal water. Wanneer er teveel variatie in de groeiomstandigheden is, zoals, de verlichting, voeding, waterwaarden, verslijmen ze langzaam, zoals dat ook
bij  Crypto's  kan  gebeuren.  Dit  proces  verloopt
langzaam, dus j e hebt een kans om tijdig in te grijpen. Zelfs wanneer alle blaadjes afgestorven
zijn, is de plant niet verloren. Wanneer j e
de wortelstok in donker, sterk belucht water plaatst,
ontwikkelen er zich nieuwe blaadjes. D eze gaan echter
minder fraai zijn dan vroeger.
Bucephal andra s pec.  " wavy l eaf"
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Kortrij kstr a at 47  8 5 60 Wevel ge m

Open van ma- za:  09. 00 - 1 8. 3 0
Zon- en f eest dagen gesl ot en

Tel . :  05 6 42 3 5 5 3     F ax:  05 6 40 47 5 8    i nf o @di er en za ak n oach. be

Salt & Sea

Verkoop van zeevissen, koralen en zeeaquariumbenodigdheden
Salt & Sea
Bontensstraat 28
8810 Lichtervelde
e-mail: saltensea@telenet.be
btw-nummer: BE 0537.637.049
Open: enkel op afspraak

Belgian Sea W
ater F
orum
http://www.belgianseawater.be

Planten
Zoals  alle  traag  groeiende  planten,  zijn  ze  gevoelig  aan  algengroei.  Deze
kunnen echter vlot van de taaie blaadjes verwijderd worden.
U iterlijk
De grote troefvan dit plantengeslacht is het uiterlijk en de variatie. D e bladvorm kan, afhankelijk van de soort, ovaal zijn, langwerpig met rechte randen,
langwerpig met gegolfde randen, rond en gegolfd, druppelvormig, ... zijn. D e
kleuren variëren van alle tinten groen, over bruin. roze, rood en p aars.
Een uniek kenmerk is dat er altijd een zekere blauwe schijn over de bladeren
hangt. Bij sommige soorten valt dit onmiddellijk op, bij andere kan j e het
enkel onder een bepaalde hoek lichtjes waarnemen. Een ander aantrekkelijk
kenmerk zijn de duidelijk zichtbare lichte puntjes op de blaadjes.
Dit komt ook voor bij Anubias

(zeer weinig uitgesproken). D eze puntjes zijn
een direct gevolg van de fotosynthese die in het blad plaatsvindt.
Alle soorten blijven klein! D e blaadjes variëren van 0,5 cm tot ruim 5 cm in
lengte. Er is nog een laatste kenmerk dat bijdraagt aan hun aantrekkelijkheid:
ze maken bloemen onder water. Dit zijn witte bloemen die vergelijkbaar zijn
met die van Anubias

en andere arondskelkachtigen.
Soorten

Er  valt  nog  zeer  veel  wetenschappelijk
werk  te verrichten,  dus  het  leeuwendeel
van  de  200 bekende  soorten/ondersoorten/varianten is nog niet gedetermineerd
en/ofwetenschappelijk beschreven.
Je zal dan ook vaak een naam op het label
vinden die een locatie (vb. Bucephalandra

sp.  “Sintang”  d.w.z.  een  onbeschreven
soort Bucephalandra

uit de regio Sintang)
of een  kenmerk  (vb. Bucephalandra  sp.
“Wavy  blue”  -  met  een  gegolfd  blauw
blad) aangeven.

E en typi sc h e Bucephal andra- bl oe m
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De hoge prijzen (*) zakken niet erg snel, omdat ze zo snel verdwijnen in de
natuur ( ontbossing) en omdat hun trage groei er voor zorgt dat ze niet snel en
massaal nagekweekt worden. Er bestaan gespecialiseerde webshops. die de
zeldzame varianten aanbieden. Maar veel lokale handelaars hebben ook wel
een soort oftwee à drie in hun assortiment ofze kunnen deze zeker bestellen.
Ik ben absoluut geen held met aquariumplanten, maar de twee soorten Bucep
halandra die ik een j aar geleden kocht, zijn absolute toppers gebleken en b ehoren nu al tot mijn absolute favorieten.
(*) Ik heb ze ooit dankzij een 2+ 1 gratis actie aan €  5 kunnen aankopen,
maar prijzen vanaf€ 8 kom j e vaker tegen, zeldzame varianten kosten € 20
en meer.
NVDR Aquatr opi ca

Worl d Ch eckl i st of Sel ected Pl a nt Fa mi l i es er kent 30 wet ensc ha p pel i j ke besc hr even
s oort en, waar va n 1 9 besc hr even wer den i n 201 4.

WCSP ( 201 8). ' Worl d Ch eckl i st of Sel ected Pl a nt Fa mi l i es.  Faci l i tated by t h e Royal  Bota ni c Gar dens, Ke w.  P u bl i s h ed on t h e I nter n et; htt p: // wcs p. sci ence. ke w. or g/ Retri eved 22 Apri l  201 8.'
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Stiefkinderen van de gezelschapsbak
Bron: Clubblad van D e Natuur in Huis, Zwijndrecht
In bijna iedere gezelschapsbak zwemt er wel een rond. Een ‘algeneter'. Dit is
meestal  één van  de  eerste bewoners van het  aquarium. Hij werd  als klein
diertje van luttele centimeters aangeschaft toen de eigenaar nog beginner in
de aquariumliefhebberij was. Het diertje zou er namelijk voor zorgen dat ruiten, planten en overig decoratiemateriaal vrij van algen zouden blijven.
Inmiddels is men er wel achter: de ruit moet men zelfschoonmaken. Bij een
echte algenplaag laten  de diertjes het  al helemaal  afweten. Veel  algeneters
voeden zich namelijk niet uitsluitend met algen. Vooral in aquaria waarvan de
eigenaar niet al te zuinig met het voedsel omgaat, zodat er nogal wat op de
bodem achterblijft, ontfermen bepaalde algeneters zich daarover. De algen
komen dan onderaan op hun menu te staan.
Aan de andere kant komen er in onze goedverzorgde gezelschapsaquaria over
het algemeen veel te weinig algen voor om deze dieren een zorgeloos b estaan
te verschaffen, terwijl de verzorger niet op het idee komt de algeneters speciaal voor deze kobolds geschikt voedsel te verstrekken. Ze worden vaak maar
stiefmoederlijk b edeeld. Er bestaan dus nogal wat misverstanden over algeneters. Dit artikel is bedoeld om daar enige opheldering in te brengen.

Otocinclus

-soorten
Echte algeneters zijn de vertegenwoordigers uit het geslacht Otocinclus . Dit
geslacht behoort tot de meervallen uit de familie  loricariidae . Ze komen
voor  in  de  biotopen van  Zuid-Amerika  met  helder  en  over  het  algemeen
stevig stromend water, waar ze zich met hun tot een soort zuignap omgevormde bek uitstekend in hun niche kunnen handhaven. D e in dit milieu overbodige  zwemblaas  heeft  zich tot  een  minimum gereduceerd, waardoor  de
dieren nauwelijks kunnen zwemmen ofzich zwevend in het water ophouden.
Ze verplaatsen zich met typische rukbewegingen en een grote snelheid.
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In tegenstelling tot veel andere vertegenwoordigers uit de familie liggen de
ogen niet op, maar aan de zijkant tegen de kop aan. Ze worden in de schemering actiefdus als we met behulp van wat wateroppervlakteplanten en guirlandeachtige planten schaduwrijke plaatsen hebben gecreëerd, kunnen we ze ook
overdag zien tussen stenen en kienhout. Zo blijven ze de gehele dag ijverig
bezig planten, decoratiemateriaal en ruiten schoon te houden. Bij aanbod van
voldoende plantaardig voedsel zullen ze niet de minste schade aanrichten. Is
er te weinig plantaardig voedsel voorhanden, dan zullen ze zich te goed doen
aan kleine, zachte plantjes ofblaadjes. Als aanvulling op hun menu consumeren ze afval, voerresten en een enkele keer een klein wormpje.
Vanwege hun lengte, ongeveer 4 tot 6 centimeter; zijn ze uitermate geschikt
voor het gezelschapsaquarium.
Door hun vriendelijke karakter is het heel goed mogelijk een groepje van een stuk
of 8 ofmeer bij elkaar onder te brengen. Het is niet verstandig ze te houden
samen met andere algeneters, omdat deze een te grote concurrentie zouden zijn.

Otoci ncl us coca ma Rei s 2004.
Ko mt voor i n de ben edenl oop va n de Ucayal i  en de Mar a ñ on, Per u.

Het geslachtPeckoltia


Zo ongeveer in  1960 kwam er een drietal nieuwe algeneters op het toneel.
Ook hier b etreft het een vertegenwoordiger v1 )an de familie l oricariidae . Dit
drietal waren de Peckoltia

b revis , P. pulcher  en P. v ittata . Leuke harnasmeervallen die zeker niet groter worden dan ongeveer  10 centimeter. Deze Zuid-
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Amerikaanse  diertjes  zijn vreedzame  en  nachtactief.  Hun voedsel beperkt
zich tot algen. Overdag verschuilen de diertjes zich onder stenen ofkienhout.
We moeten daar bij de inrichting van het aquarium rekening mee houden.
 Het geslachtAncistrus

Vaak worden ook de dieren uit het geslachtAncistrus

ingezet als algeneter. Ze
spreken tot de verbeelding, omdat de meeste soorten een soort van baard
dragen die vooral bij mannetjes haast magistrale vormen kan aannemen. In
het j eugdstadium bezitten ze opvallend witte b anden aan de rugvin en de bovenste staartvinlob. Vanwege hun grootte zijn ze niet altijd geschikt voor een
gezelschapsbak. Ze worden toch al gauw zo'n  14 centimeter lang, en door
hun gewicht kunnen ze wel wat schade aanbrengen. De Ancistrus is een robuuste vis met een enorme behoefte aan plantaardige kost. In de gezelschapsbak,  die  we  toch  al  algenvrij  willen  houden,  kan  nooit  aan  die  behoefte
worden voldaan. Ze blijven dan voortdurend de bladeren van de planten afgrazen waarbij deze ernstig beschadigd worden
of zelfs  door  hun  gewicht omknikken.
Aan  het  laatste  heeft
een aquariumliefhebber
geen  behoefte.  Ze  zijn
beter  op  hun  plaats  in
een  Zuid-Amerikaans
speciaalaquarium.
Kort  samengevat  moet
worden
 gesteld  dat  boVon Ja n Rehsc h u h - Ei gen es Wer k, CC BY- SA 3. 0,
htt ps: //c o m mons. wi ki medi a. or g/ w/i n dex. ph p?c uri d=1 4703645
vengenoemde  dieren
alle duidelijk herbivoren
vissen zijn, die niet buiten plantaardig voedsel kunnen. D e Nederlandse aquariumliefhebber heeft een pest aan algen en doet er dus alles aan dit uit zijn
aquarium te weren. D aarvoor worden ook algeneters ingezet. Als ze bij b egin
van hun inzet al niet te kort komen, dan wel na verloop van tijd, als ze hun
werk hebben gedaan. Regelmatig bijvoeren is dan een noodzaak. In aanmerAncistrus dolichopterus- ma n
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king komen blaadjes sla, maar ook spinazie en boerenkool komen in aanmerking. Fijngemalen doperwten worden ook graag gegeten. Let hierbij goed op
dat het water niet te sterk vervuild.
Nvdr Aquatr opi ca
1 ) Peckolti a pulcher i s een syn oni e m va n Dekeyseri a pulchra.
Naar mi j n gevoel  i s h et bet er Peckol ti a- s oorten ni et i n een ec ht e pl a nt en bak te h ouden.  Met 1 0 c m en meer zi j n ze te gr oot voor z o' n bakken.

Peckolti a vittata i s een fr aai e versc hi j ni ng, maar z oal sj e zi et wor dt
deze vi s vri j gr oot.
Vol gens Catal og of Fi s h es tel t h et
gesl ac ht Peckolti a 31  s oorten.  De
meeste r ecent e s oort, P. werneki,
wer d i n 201 6 besc hr even.
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Griekse landschildpad
Testudo her manni boettgeri
Met dank overgenomen uit Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit
(PVH) (http://www.huisdieren.nu/)
I . Toepassingsgebied
Deze gids goede praktijken is van toepassing op de Griekse landschildpad Te
studo h ermanni b oettgeri . D eze schildpad is tot 1977 in groten getale geïmporteerd als gezelschapsdier. Na  1977, bij het in werking treden van de Wet B escherming Uitheemse planten en dieren, is voor de landen behorend tot de
Europese Unie een importverbod van kracht geworden en een exportverbod
vanuit  de  landen  van  herkomst.
Verwant  zijn  Testudo  hermanni
hermanni ,  Testudo  graeca ,  Testudo  ibera  en  de  breedrandschildpad  Testudo  marginata .
Volwassen dieren kunnen zo'n 3 0
cm groot worden.
Testudo her manni boettgeri.
O mgevi n g Ber at, Al ba ni ë.
© F ot o:  Marti n Bytt ebi er

Al deze soorten zijn ondergebracht in CITES bijlage II, maar in de Europese
regelgeving bijlage A. Dit betekent dat deze dieren niet mogen worden geïmporteerd ofgeëxporteerd uit de landen van herkomst. Dieren verkregen uit
nakweek van  de  generatie  F2  en verder  mogen wel worden  overgedragen
tussen houders, mits aan de wettelijke eisen wordt voldaan.
Voor het houden van dieren afkomstig uit wildvang ofeerste generatie nakweek (F1 ) – dit zijn in het algemeen dieren die zijn geïmporteerd voor 1977
ofde eerste generatie nakweek daarvan – moet de houder beschikken over
een b ezitsontheffing. D e houder moet bij overdracht van dieren voldoen aan
de wettelijke voorschriften ter zake. Zo dient o.a. voorafgaande aan de over-
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dracht een EG-certificaat te worden aangevraagd bij de Dienst Regelingen
van het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit.
nvdr Aquatr opi ca:

Voor Bel gi ë moet h et certi fi caat aa ngevr aagd wor den bi j h et F OD Vol ksgez on d h ei d, vei l i gh ei d va n de voedsel keten en mi l i eu.
( htt ps: // www. h eal t h. bel gi u m. be/ nl / di er en- en- pl a nten/ di er en/ wat- ci tes)

Van origine komt de Griekse landschildpad voor in het zuidoostelijke deel
van Europa, vooral Griekenland en noordwaarts tot in Bulgarije en Roemenië. Daar bewoont het dier doorgaans droge landschappen, met bomen en
struiken en met de mogelijkheid zich te verschuilen. In deze landen hebben
de p opulaties dieren te leiden onder habitatverlies vooral door menselijke activiteiten. Jonge dieren in de handel zijn doorgaans afkomstig van schildpaddenfarms in het Zuidoost-Europa.
Let op dat bij evt. aankoop de j uiste documenten worden meegeleverd. Het is
veel b eter j onge dieren te betrekken bij houders in Nederland, die deze soort
zelfkweken. U krijgt dan de j uiste informatie omtrent de verzorging en u kent
de herkomst van de dieren. Bij goede verzorging kunnen Griekse landschildpadden zeker 80 tot 100 j aar oud worden. Volwassen mannetjes herkent men
aan de langere staart dan bij wijfjes en aan het iets holle buikschild. Mannetjes blijven wat kleiner dan vrouwtjes.
 II. Voeding:
Landschildpadden zijn herbivoren (planteneters), die een variatie aan voedsel
aangeboden moeten krijgen. D oor gevarieerde voeding kunnen tekorten in vitaminen  en  mineralen  in veel gevallen voorkomen worden.  Kruiden  zoals
paardenbloem, klaver, weegbree en melkdistel, niet te natte groenten zoals andijvie, witlofen kool, zeer b eperkt fruit, vezelrijk en weinig proteïnen. Verder
hooi en stro en b evochtigde brokken geperst hooi (bijv. Heucobs).
Kalk, van groot b elang voor de groei en onderhoud van het schild en het skelet, kan gemakkelijk worden gegeven door de dieren altijd de b eschikking te
geven over gekookte schalen van kippeneieren ofsepia. Variatie is van groot
belang.  Vitaminen,  mineralen  en  kalksupplementen  dienen  altijd  aan  het
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voedsel te worden toegevoegd. Het in oudere publicaties  soms aangeraden
voederen van kattenbrokken wordt sterk ontraden. Schildpadden zijn hier wel
gek op maar deze voeding veroorzaakt ernstige problemen aan lever en nieren
en zorgt voor een onnatuurlijke snelle groei die een gezonde ontwikkeling van
het schild verhindert en vooral in het vroege groeistadium tot afwijkingen leidt.
 III. Huisvesting:
Schildpadden  los  laten  lopen  in  huis  is  absoluut  af te  raden.  Een  landschildpad hoort in een terrarium ofbeschut perk buiten. Er moet een plek
zijn waar de dieren zich kunnen opwarmen, onder een lamp of, liever nog,
rechtstreekse zonneschijn. Zorg ook voor een koelere plek zodat de dieren
zich naar hun keuze kunnen terug trekken. Mits het buitenverblijfaan de eisen
voldoet kunnen Griekse landschildpadden buiten worden gehouden. Een goed
buitenverblijfligt op de zon en heeft voldoende begroeiing en structuur om ook
schaduwrijke plekken en schuilplaatsen te bevatten. Wat betreft grootte, moet gedacht worden aan minimaal 5 m 2 voor twee dieren en 10 m 2 voor drie ofmeer
dieren. Verder  is  er  een  schuilhok, waarin  de  schildpadden  zich  kunnen beschermen tegen koud en guur weer en eventueel een winterslaap doen.
Zeer gewenst is een kasje waarin de schildpadden beschut van de warmte van
de zonneschijn kunnen genieten. Verder is er een helling op de zon gelegen
waar dieren eieren kunnen leggen. Verder moet de huisvesting veilig zijn, dat
betekent dat de schildpad niet kan ontsnappen en in onveilige situaties terecht kan komen ofdat er honden, katten en andere roofdieren bij kunnen.
Daarom heeft het perk een omheining, die kan b estaan uit een schutting van
hout  of kunststof met  een
hoogte van ca. 40 cm met een
naar  binnen  overhangende
rand,  zodat  er  over  heen
klimmen onmogelijk is.
De  huisvesting  moet  liefst  op
een  rustige  plaats  staan,  zodat
de  dieren  zich  niet  steeds  gestoord voelen  door passerende
personen. Verder is het van be-
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lang het leefklimaat van het dier te b eheersen. D enk hierbij aan het geven van
de  mogelijkheid  aan  het  dier  om  een  plek  met  een  optimale temperatuur
(rond de 3 5 ˚ C) te zoeken ofzich in te graven. Dit kan door plaatsing van een
goed schuilhok dat b escherming biedt tegen extreme temperaturen.
Bij veel soorten wordt de voortplanting gestimuleerd door het nabootsen van
een seizoenscyclus met een winterse afkoeling. Die kan worden b ereikt door
het tijdelijk de lamp(en) in het terrarium korter te laten branden ofuit te
doen. Verdiep j e in het klimaat van het natuurlijke leefgebied en b oots dit na.
Schildpadden  kunnen  in  de  herfst  in winterslaap worden  gebracht  in  een
koele ruimte, zoals  een kelder  of koelkast  ofhet  schuilhok  of kas buiten.
Waak hierbij tegen bevriezing van de dieren. De minimum temperatuur tijdens de winterrust moet circa 4  ˚ C zijn.
 IV. Gezondheid:

Een terrarium moet regelmatig worden onderhouden en het moet goed te reinigen zijn. Water moet dagelijks ververst worden. Verder één keer per acht
weken b odembedekking vervangen van het terrarium binnenshuis en dit goed
reinigen (één keer p er zes maanden ontsmetten met desinfectans).
Reptielen hebben over het algemeen geen snelle stofwisseling. Hierdoor kan
het lang duren voordat men ziet dat het dier lijdt aan een ziekte. Voordat
dieren gekocht worden is het dus zaak kennis te nemen van de meest voorkomende ziektes en die herkend kunnen worden. Zet altijd alle nieuw verworven
dieren  minimaal  2  maanden  in  quarantaine  voordat  ze  bij  andere  dieren
worden geplaatst.
Gezondheidsproblemen die kunnen optreden bij de schildpadden:
F Verwondingen die ontstaan door: slijtage, b eschadiging, verbranding, agressie, beten van andere dieren, eten van vreemde voorwerpen.
F Ziekten door huisvestingsproblemen zoals overbevolking; slecht water; verkeerde temperatuur; gebrek aan ventilatie.
F Parasieten, in- en uitwendig; geregelde controle van de uitwerpselen is raadzaam.
F Stressverschijnselen  die  ze  krijgen  door  het  gedrag  van  andere  schildpadden  door verkeerde geslachtsverhoudingen in  de groep  of dominante
mannetjes.
F Kalk- en ofvitaminegebrek door verkeerde ofeenzijdige voeding.
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ij gezondheidsproblemen is het raadzaam tijdig een met reptielen vertrouwde
dierenarts te raadplegen.
Jonge  dieren  die in  een terrarium verblijven, moeten beschikken  over  een
vochtige laag substraat (aarde, zand, bladeren) waarin zij zich kunnen terugtrekken. Een vochtige laag voorkomt bultvorming op het rugschild, die vooral
optreedt in het vroege groeistadium.
 V. Soortspecifiek gedrag:
Voor de kweek is het van belang dat de dieren in een kleine groep van minimaal één man met enkele vrouwen worden gehouden met de beschikking
over een goed zonnig buitenterrarium. Hier moeten de omstandigheden natuurlijk aandoen met een hellinkje, b eschutting met lage heesters, een schuilgelegenheid voor  slecht weer  en  een goede zonplek, bijvoorbeeld met  een
broeibak ofeen kasje ( altijd zorgen voor twee uit/ingangen om te voorkomen
dat een groot dier de uitgang verspert voor een kleinere die dan door oververhitting kan sterven).
Als voer moet zoveel mogelijk natuurlijke, wilde kruiden gevoerd worden en
zo min mogelijk gekweekte groentes en fruit. Vitaminen en mineralen mogen
niet ontbreken. Voor een goede kweek is een winterrust/winterslaap noodzakelijk. Het opkweken van de j ongen is probleemloos; voedsel is hetzelfde als voor de
ouders,  doch klein gesneden. Mannen van  deze  soort kunnen  een behoorlijk
agressiefpaargedrag vertonen naar de vrouwtjes. Zeker in kleinere buitenterraria
kan splitsing van de groep buiten de paartij d nodig zijn. Vochtige ca. 25 cm diepe
leem- ofzandplekken dienen aanwezig te zijn voor het leggen voor eieren.
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Aanleg en onderhoud van een vijver
Deel 2: planten, vissen en filteren
Theo Verheij, D e Natuurvrienden Zwolle
 Waterplanten
Waterplanten zijn niet weg te denken uit de vijver, zeker niet als het om een
biologisch evenwicht gaat. De verschillende functies zijn per groep verschillend, maar de basis is het opnemen van voeding uit het water en dit omzetten
naar wortels, bladeren, stengels en bloemen. D e hoeveelheid waterplanten is
dan ook van belang bij het inrichten van de vijver, want als er in het begin niet
voldoende beplanting aanwezig is, zal algengroei de functies van de beplanting overnemen en het volledige systeem verwarren. Een goede richtlijn voor
het inrichten van de b eplanting is dat binnen 2–3 maanden ongeveer 4 0 tot 5 0
% van het wateroppervlak bedekt is. Hierbij mogen alle soorten beplanting
meegerekend worden; ofze in, naast ofop de vijver groeien maakt niet uit.
Zone A: Droge oeverplanten 0 – 0 cm
Zone B : Natte oeverplanten 0 – 10 cm
Zone C: Moerasplanten 10 – 4 0 cm
Zone D : Onderwaterplanten >60 cm
Zone E : Drijfplanten
De echte winnaars in de vijver:

F
Krabbenscheer (Stratiotes a loides ),
F
kikkerbeet (Hydrocharis m orsus-ranae ),
F
waternavel (Hydrocotyle vulgaris ),
F

fonteinkruid (Potamogeton lucens ).

Deze  vier  plantensoorten  zullen  meestal
overwinnen. D eze mogen vooral nooit ontbreken.  Alle  denkbare  functies  zullen  zij
vervullen:
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L
het opnemen van vuil,
M
het verschuilen van insecten,
N
het aantrekken van insecten,
O

schoonheid en decoratie.

Droge  oeverplanten  vervullen
niet een directe functie aan het
biologisch evenwicht in de vijver.  Maar  zij  kunnen  een  bijdrage leveren aan het schaduw
geven op het wateroppervlak.
 Ki kker beet

Natte oevers en moerasplanten kunnen bij goede omstandigheden en op hun
aangepaste groeiomstandigheden (groei-optima) een grote hoeveelheid voedingsstoffen uit het water opnemen en dan flink de groei te pakken krijgen.
Hierdoor zal hun functie in de vijver steeds groter worden bij het biologische
evenwicht. B elangrijk is dat voeding en zuurstofde wortels kunnen b ereiken;
daarom is het nodig dat deze planten zoveel mogelijk in ‘volle grond' worden
gezet, waarin een poreus materiaal verwerkt zit. Zet de planten in manden om
later onderhoud iets makkelijker te maken.
Onderwaterplanten worden ook wel ‘ zuurstofplanten' genoemd, omdat ze geheel ofvoor een groot gedeelte afhankelijk zijn van het water en de kwaliteit
hiervan. Onder invloed van licht en C O 2 worden voedingsstoffen opgenomen
uit het water en omgezet in nieuwe bladeren en wortels.
Bij  dit  assimilatieproces  komt  zuurstofvrij.  Onder goede  omstandigheden
kunnen deze planten enorm uitgroeien en vormen dan ook een belangrijke
groep beplanting in de vijver. D e groei-optima worden bepaald door de hoeveelheid licht, voeding, waterkwaliteit, CO 2 en temperatuur ( 12/25  ˚ C).
Drijfplanten hebben een enorme groeisnelheid en zijn niet direct afhankelijk
van de waterkwaliteit, waardoor ze in sommige omstandigheden de onderwaterplanten  kunnen vervangen.  Hierdoor  is  het  een  hele  belangrijke  groep
planten.  Drijfplanten  drijven,  omdat  hun  bladeren  gevuld  zijn  met  lucht;
hiermee nemen ze ook CO 2 op uit de lucht. D e wortels hangen in het water
en nemen de voedingsstoffen op.
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Het natuurlijke evenwicht is een natuurlijke b alans tussen de hoeveelheid biologisch materiaal dat in de vijver komt, de afbraak hiervan door micro-organismen en de opname door de planten van de  vrijgekomen voedingsstoffen.
Factoren waarmee rekening moet worden gehouden zijn:
F
Ontwikkeling van micro-organismen
F
Goed groeiende beplanting
F
Gemiddelde waterhardheid
Verstoring van dit evenwicht kan komen door veel bladval, veel dode plantendelen en bijv. dode vissen. Dit zijn allemaal vormen van biologisch materiaal,
waardoor er teveel voedingsstoffen in het water komen, die de beplanting niet
meer kan opnemen. Andere oorzaken kunnen zijn dat er teveel water in één
keer wordt ververst, dat de micro-organismen door zuurstofgebrek het proces
niet aankunnen, ofhet veelvoudig gebruik van medicijnen.
Door deze factoren ontstaan er veel schommelingen in waterwaardes en is er
een onbalans in de vijver. Het snoeien van de b eplanting moet wel eens, maar
niet teveel, want daardoor ontstaat er een onbalans in de vijver; het resultaat
is dat er dan vaak vissen sterven en dat planten niet meer zullen groeien door
verzuring. Een gevolg van een onbalans is dat er dan door een natuurlijke reactie veel algengroei zal optreden.
Begi n bij het afvul l en van de ni eu we vijver met Bacteri al .
Gedul d.
Gedul d,
en nog eens gedul d.

V
 issen

Bij het uitzetten van vissen in de nieuwe vijver kan het gebeuren, dat er in de
vijver nog stoffen zitten die voor de vissen giftig zijn, dit zijn vaak uitwasemgassen  die  uit  folie,  polyester  of decoratiemateriaal  komen.  Deze  stoffen
kunnen schade aanrichten op de slijmlaag, de ademhalingsorganen ofogen
van de vissen. Als de vissen toch direct in de vijver worden uitgezet, moet
deze eerst op het nitrietgehalte worden getest (NO 2). Nitriet is een giftige stikstofverbinding, die in kleine hoeveelheden al dodelijk is voor vissen. D oor de
activiteit van micro-organismen  zal nitriet binnen  enkele weken niet meer

mei 2018

 20

Aquatropica

Vijvers
aanwezig zijn in grote hoeveelheden in de vijver en kunnen de vissen beter uitgezet worden. D aarom is het verstandig de vijver eerst tot rust en in een kleine
balans te laten komen.
Er zijn een aantal zaken waarop gelet moet worden bij het kopen en uitzetten
van nieuwe vissen in de vijver.
Als ze doffe ogen, een ingevallen buik ofbeschadigde vinnen hebben, zijn
deze beesten niet in een goede toestand. Zorg er bij transport voor dat de
temperatuur niet boven de 20  ˚ C komt en laat de vissen geleidelijk wennen
aan de nieuwe waterwaarden en de temperatuur van de vijver. Dit kan het
best gebeuren in een emmer welke steeds iets bijgevuld wordt. In een siervijver, met een groot plantenaanbod, moet j e andere vissen uitzetten dan in een
vijver met een groot visaanbod.
ì

Vissen voor de plantenvijver
Voor een vijver waarin de planten en het natuurlijke evenwicht tot hun recht
moeten komen, moeten vissen geplaatst worden die het evenwicht hierin het
minst verstoren, ze moeten weinig tot niet aan de planten eten en niet veel in
de bodem woelen. Veel vissen in de vijver moeten een mooie kleur hebben
om ze ook van een afstand in de vijver te kunnen zien zwemmen.

De goudwinde is voor  de plantenvijver  de meest geschikte vis. Het is  een
scholenvis, die met minimaal 5 vissen moet worden gehouden. Het is een oppervlaktevis,  die iets meer zuurstofnodig heeft;  daarom is  deze  ook goed
zichtbaar. Als de vijver diep genoeg is komen ze goed de winter door.
Goudwindes zijn alleseters. Bij een afwisselende voeding komt hun kleur en
beweging goed tot zijn recht. Hij woelt niet heel erg in de bodem en eet, met
een klein beetje bijvoederen, ook zachte waterplanten niet.
De goudvissen  zijn redelijk geschikt voor  de biologische plantenvijver. De
goudvissen zijn geen echte scholenvissen, maar toch is het beter om er wel
meerdere in de vijver te houden. Er zijn meerdere  soorten zoals: shubunkin
en sluierstaartgoudvissen, maar de sluierstaart is geen vijvervis. De gewone
goudvis is een variëteit van de karperachtige vis uit China. Donkere vissen
zijn originele natuurlijke vissen, die in kleur oorspronkelijk zijn, zoals de natuur het heeft gewild.

Aquatropica

 21

Jaargang 33/05

Vijvers
Ook goudvissen  zijn  alleseters. Vaak gaan ze  op  de bodem  op zoek naar
voedsel en kunnen zeker als de vissen in grote aantallen in de vijver zijn het
evenwicht wel iets verstoren;  ze  zijn  dan  op  zoek naar bealgde  delen van
stenen ofandere in de vijver aanwezige materialen. Als de vijverbodem goed
schoon is kan dit geen kwaad. In vijvers met een aantal ondiepere stukken en
veel planten hebben goudvissen zich  snel voortgeplant, daarom is het verstandig regelmatig j onge vis uit de vijver te halen.
Naast deze bekende en veelgebruikte vissen zijn er nog meer vissen die erg
leuk in de vijver kunnen zijn.
Het  beekgrondeltje  (Gobio  gobio )  is
een visje dat veel dierlijk voedsel eet en
daarbij soms wat plantaardig voedsel.
Het is een goede vis om waterslakken
te verminderen. Het is een scholenvis
die hoofdzakelijk  op  de bodem leeft.
Deze vis heeft veel stroming en zuurstofnodig, omdat deze uit stromende
beekjes komt.
De driedoornige stekelbaars (Gasterosteus a culeatus ) is een leuk visje om in de
vijver te houden, deze moet dan wel helder zijn en voldoende ondiepe stukken
hebben. In het vroege voorjaar gaan de mannetjes dan een nestje bouwen dat later
bewaakt zal worden. Ze leven hoofdzakelijk van waterinsecten.
De zonnebaars (Lepomis g ibbosus ) komt uit de noordelijke streken v an A
 merika.
Als de vijver diep genoeg is komen ze de winter goed door. Door hun mooie tekening aan de zijkant van
hun  kieuwen  zijn  het
mooie  vissen  om  te
zien  bij  zonnig  weer.
De  zonnebaars  eet  de
rovende larven van  de
geelgerande  watertor
en de libel.
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Bij al deze vissen moet er niet teveel vis in de vijver worden uitgezet. Er moet
niet teveel van de regel worden afgeweken dat er per 100 liter vijverwater niet
meer dan 5 cm vislengte aanwezig mag zijn.
1 ) Goudwinde ( 30 – 3 5 cm) minimaal 5 stuks, schoolvis (hoogzwemmers veel
zuurstof).
2) Goudvissen ( 25 cm) geen schoolvissen (zij komen met meerdere veel b eter
tot zijn recht).
3) Shubinkins zijn geen geschikte vijvervissen. Ze worden veel nagekweekt en
zijn vaak onooglijk.
4) Het beekgrondeltje (goed voor de slakken).
5) Het stekelbaarsje geen functie (valt niet op).
6) De zonnebaars (eten j onge vis en eigen j ongen) zij houden het aantal in de
juiste proporties. Ook eten zij veel larven en ongedierte dat schadelijk kan zijn.
Koi zijn vissen die leven van plantaardig voedsel, daarom zijn deze vissen niet
in een plantenvijver te houden. Op zoek naar voedsel wroeten ze in de b odem
en kunnen hierdoor het water troebel maken; hierom moet men zorgen dat de
bodem altijd schoon is en zal gezorgd moeten worden dat nitraten en fosfaten
uit het water gezuiverd worden. D oordat er geen b eplanting in de vijver aanwezig is, zal er op een andere manier gezorgd moeten worden voor zuurstofvoorziening. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, door bijvoorbeeld
twee vijvers te plaatsen en één daarvan te gebruiken als visvijver en de andere
met voldoende beplanting om in deze b ehoefte te voldoen. D e vijvers moeten
dan ongeveer dezelfde grootte hebben om de waardes in b alans te houden.
Koi moeten afwisselend en regelmatig gevoerd worden, anders zal de gezondheid van de dieren snel achteruit gaan. Koi zijn afkomstig uit Japan, waar ook
de kleurvissen gekweekt worden.
Bij het maken van een koivijver is een goede circulatie ook b elangrijk; om voldoende zuurstofin het water te krijgen kan een waterval gemaakt worden en
men kan luchtsteentjes plaatsen. In plaats hiervan kan men ook een filterinstallatie gebruiken; ook hierbij is circulatie nodig.
Steuren zijn vissen die leven van planten en eten hoofdzakelijk planten en algen. Het zijn vissen die een hoge eis aan de waterwaardes stellen, ze kunnen
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in  een  vijver  gehouden  worden  zonder  planten  en  obstakels.  Deze  vissen
kunnen namelijk alleen zuurstofopnemen als ze zwemmen en ze kunnen niet
achteruit zwemmen, waardoor ze, als ze zich vast zwemmen tussen de planten, ook zullen verdrinken.
De voeding van vissen is afhankelijk van de temperatuur. Omdat vissen koudbloedige dieren zijn passen ze zich aan de temperatuur van de vijver aan. In
water rond de 5  ˚ C is de stofwisseling van de vissen gering; p as als het water
10  ˚ C is, zullen alle activiteiten weer toenemen.
In veel vijvers zit teveel vis en zal er iets moeten worden bijgevoerd. Dit moet
zoveel zijn dat alles opgegeten is na 15 minuten. Vlok- en korrelvoer zijn goed
voedsel, maar muggenlarven en watervlooien kunnen eveneens gevoerd worden, ook regenwormen zijn goed.
Ziekten  en  parasieten  komen  in  veel  vijvers  voor. Vooral  in  het  voorjaar
komen vaak veel ziektes voor en bij het overzetten van nieuwe vis kunnen ook
parasieten in de vijver komen. O ok een plotselinge verandering van de waterwaardes vormt een gevaar voor de vissen, omdat hierdoor de huid van de
vissen erg slap kan worden.
Witte stip is een visziekte die als het niet ontdekt wordt dode vissen kan opleveren. D eze ziekte is goed te genezen met kuren. Het is ook verstandig om in
het voorjaar, als preventieve maatregel, een voorjaarskuur aan de vijver toe te
dienen. D e vissen kunnen geplaagd worden door verschillende p arasieten, zoals: karperluis, visbloedzuigers en ankerwormen, dit zijn allemaal p arasieten,
die leven op de lichaamssappen van de vissen.
De manier om hier vanafte komen is het leeghalen van de vijver en alles goed
schoon te maken en alles, op de vissen na, te vervangen. Als de vissen ongeveer 6 maanden uit de vijver worden gehouden, zullen de p arasieten zonder
tussenschakel niet overleven.
 Het filteren

Er zijn twee verschillende vormen van filteren: mechanisch en biologisch. Bij
een mechanisch  filter worden  organische  en  anorganische  en  soms  kleurstoffen uit het water gefilterd. Om te voorkomen, dat dit filter dichtslibt, moet
dit regelmatig schoon gemaakt worden. Er wordt gebruik gemaakt van een fil-
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terbak, gevuld met filtermatten, die van grofnaar fijn verlopen, grove filterkool en filtersubstraat. De inhoud van de filterbak moet groot genoeg zijn
voor de vijver en er moet een goede circulatiepomp in de vijver staan om voldoende filterwerking te hebben. Als er in deze filter hoog geactiveerde filterkool wordt gebruikt, worden ook de kleurstoffen die door humus ofomzetting
door micro-organismen veroorzaakt worden uit het water gefilterd.
Als er achter het filter een uv-lamp geplaatst wordt, worden ook kleine algdeeltjes verbrand en later gefilterd.
Het voordeel van een mechanisch filter is dat er veel organisch afval uit het
vijverwater  kan  worden  gefilterd  en  als  het  filter  schoongemaakt  wordt,
worden deze stoffen ook uit het vijvermilieu verwijderd, waardoor de schommeling van waterwaardes tot een minimum wordt beperkt. Dit is de meest gebruikte filterwijze voor een visvijver.
Bij het gebruik van een biologisch werkend filter worden organische delen in
het water sneller en beter omgezet door micro-organismen. Een goed ingewerkt biologisch filter bevordert de activiteit van micro-organismen en verbetert daardoor de plantengroei. Het gebruik van een biologisch filter is goed
als planten groeien, er te veel algengroei is ofbij erg veel vis in de vijver. D e
pomp hoeft geen grote opbrengst te hebben, maar moet wel constant draaien
om de activiteit van de micro-organismen te b evorderen.
Een biologisch filter hoeft maar één keer per j aar schoongemaakt te worden.
Als dit te vaak gebeurt, worden alle organismen uit hun milieu gehaald en
moet er opnieuw begonnen worden.
Bij een goed werkend filter is het water helder en zal er door stroming veel
zuurstofin het water komen. Tevens kan er in een biologisch filter een luchtpompje geplaatst worden om te zorgen dat de micro-organismen altijd voldoende zuurstofkrijgen.
Vaak  kan  er  ook  een  combinatie van  deze  filtervormen gemaakt worden,
maar dan moet het mechanische filter altijd voor het biologische filter geplaatst worden, zodat dit een reservefilter is.
Nitraten en fosfaten kunnen nooit helemaal gefilterd worden, dus het aanbrengen van b eplanting ofhet regelmatig verversen van het water is dus beter,
dit geldt zeker voor de visvijver.
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Ook dit niet vergeten
Diepvriesvoer moet j e eerst ontdooien. Let op de bek van de vis, deze mag
niet door b evroren voer aangetast worden. Filterkool haalt de verkleuring uit
het water, uv-filters plaats j e achter de filterbak en b ekijk hoelang deze mag
ingeschakeld zijn, en doe dit vooral in de nacht met een tijdklok.
Het onderhoud van de vijver is proberen b alans te krijgen ofte houden in de
vijver. Om verzuring van de vijver te voorkomen moeten in het najaar zoveel
mogelijk afgestorven plantendelen en bladeren uit de vijver worden gehaald.
In de winterperiode moeten waterwaardes zoals GH en pH goed worden gemeten en de GH-waarde eventueel verhoogd.
De pH-waarde kan worden verhoogd door een luchtpompje te plaatsen, waardoor CO 2 aan het wateroppervlak weg kan en door luchtbellen het zuurstofgehalte beter is.
In het voorjaar, dus voor maart, want dan komt alles weer tot leven, kunnen
gele bladeren die zijn vergeten, oude bloemen en de eerste algen worden verwijderd. Soms kan het nodig zijn om waterplanten nog iets te dunnen, maar
er moet nooit meer dan 1/3 deel verwijderd worden.
Groen water kan komen door te lage temperatuur, meer zuurstofplanten zal
dan de oplossing zijn.
Meer  moerasplanten  als  hulpmiddel. Verwijder  zoveel  mogelijk  de  draadalgen. Een van de grootste gevaren voor de vijver is altijd blauweregen en goudenregen =  zeer giftig.
Tijdens het afzetten van het filter, dus als de temperatuur b eneden de  10 graden komt, ofals het water boven de tien
graden is en het filter opgestart wordt, zal de vijver voor
1/3 van vers water moeten worden voorzien.  En vooral
Bacterial toe voegen.
Groen water: een te lage KH-waarde, een te hoge pH-waarde, geen groei van
zuurstofplanten. Zorg voor goed micro-leven dat ook kan worden toegevoegd
ofbreng substraat aan. Breng meer moeras- en drijfplanten aan, waardoor
voeding wordt onttrokken. Verbeter de waterkwaliteit.
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Vijvers
Groene draadalg: helder water, een lage KH-waarde, een hoge pH-waarde,
slechte  groei van  zuurstofplanten.  Breng  meer  moeras-,  zuurstof-  en  drijfplanten aan, waardoor voeding verdwijnt.
Verwijder zoveel mogelijk draadalgen uit de vijver en gebruik eventueel een algenbestrijder.
Het opstarten van een g ezonde vijver, waar u jarenlang

p lezier van z ult h ebben
en die een rustpunt in u w tuin z al z ijn is n iet z o e envoudig z oals je
 h et te h oren
krijgt in tuincentra.
De aquariumclubs z ullen u behulpzaam z ijn en de informatie g even die onontbeerlijk is om een m ooie vijver te creëren.
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Clubreis

Clubreis Danio Rerio Izege m
Li mburg, 23 juni
Dominiek Leenknegt, D anio Rerio Izegem

 Tijdsschema
F

Vertrek stipt om 7.30 u. aan de B osmolens Izegem (witte kerk). Voldoende
parking + uitdeling van de koffiekoeken.
F
Aankomst om ± 10 u.  Japanse Tuin in Hasselt (bezoek tuin met gids).
F
Vertrek om ± 1 1 u. naar B eringen mijnmuseum.
F
Aankomst  om  ± 1 1.30  u.  mijnmuseum  met  lunch  (broodjes  en  drank).
Daarna b egeleid bezoek van de site en b ezoek van de duikput Todi (max. 10
minuten).
F
Vertrek om ± 14.30 u. naar Olmense Zoo
F
Aankomst Olmense Zoo om ± 14.45 u. Vrij bezoek zoo.
F
Vertrek uit de Olmense Zoo tegen sluitingstijd ± 18 u.
F
Aankomst B osmolens Izegem ± 20 u.
F
Vertrek  met  eigen  vervoer  naar  ons  clublokaal  zaal  Sportief waar  een
lekkere b arbecue + drankje ons opwacht.
Het  uurrooster  is  berekend  op  de  tijden  die  de  bus  in  normale
omstandigheden nodig heeft om de te volgen weg afte leggen. Er kan een
speling zijn op tijden en wanneer er iets uitloopt zal er mogelijks tijd bespaard
worden op een ander tijdstip.
Tijdens de maaltijden is er altijd een drank inbegrepen, enkel op de bus is de
drank te betalen aan democratische prijzen!
Voor het complete pakket met alle toegangen, vervoer, gids, eten en drank betaalt j e als lid: leden en huisgenoten: 66 euro p er persoon
Niet-leden:

70 euro
Kinderen

beneden de 12 j aar: 45 euro
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Clubreis

Bij ko mende i nfor mati e voor Aquatropi ca-l eden
Leden va n Aquatr opi ca betal en n or maal  gezi en al s ni et-l i d va n Da ni o
Reri o 70 eur o.  Aq uatr opi ca d oet even wel  ook een dui tj e i n h et zakj e
z odat de Aq uatr opi cal eden dezel fde pri j s betal en al s de Da ni o- Reri ol eden, zi j n de 66 eur o.
Let wel , j e moet wel  70 eur o over maken aa n I zege m.  Het versc hi l
wor dt da n d oor Aq uatr opi ca t er ugbetaal d.
I nschrijvi ngen gebeur en ui tsl ui t en d vi a Dani o Reri o en di t voor

13 j uni.

De pl aatsen zi j n beper kt, wac ht dus ni et t e l a ng o m t e betal en.
I nsc hri j ven ka n vi a:
Br ec ht Va n h outt e br ec ht_va n h outt e @h ot mai l . c o m ( met een
u n der sc or e t ussen de 2 na men).
Rekeni ngn u m mer:  BE 45 4724 3691  81 89
BI C KRE D BE B B
Met ver mel di ng cl u br ei s Da ni o Reri o + aa ntal  pers on en
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Al ge meen

Microsie mens
Dick Poelemeijer: Aqua-Post, Vrij en Blij
Over elektrisch g eleidend vermogen, ofelektrische g eleidbaarheid, is a l veel g ezegd en geschreven. Sommige a uteurs, waaronder Schliewen, zijn van m ening
dat h et m
 eten v an h et e lektrische g eleidend v ermogen v oor d e a quariumhouder
van weinig n ut is. A ndere a uteurs, waaronder Schaeffer en Schmidt, denken
daar enigszins g enuanceerder over.
Hoe h et o ok z ij, o ok h ier l igt d e w aarheid w aarschijnlijk i n h et m
 idden. I n i eder
geval h oopt d it s tukje w at k ennis toe te v oegen v oor d iegene d ie g eïnteresseerd i s
in h et wel en wee van de aan h aar ofh em toevertrouwde levende h ave.

 D e vraag is dus:
 “ wat is elektrisch geleidend vermogen en wat kan men ermee doen?”

Het elektrisch geleidend vermogen is de som van alle in het water opgeloste
ionen (elektrisch geladen deeltjes), d.w.z. de opgeloste zouten. In natuurlijke
wateren  veroorzaken  de  hardheidsvormers  (GH  =  carbonaathardheid  +
sulfaathardheid) het grootste deel van het geleidend vermogen. D oor de negatieve  ofpositieve  elektrische ladingen van ionen wordt  stroomgeleiding in
water mogelijk gemaakt (een negatiefgeladen ion is een anion, een positief
geladen ion is een kation).
Li nks:  pr ofessi on el e gel ei d baar h ei ds met er met
t e mper at u ur saa n dui di ng en mogel i j kh ei d te
met en i n E C of TDS.
E C:  El ectri cal  Con d ucti vi ty ( el ektri sc h e gel ei d baarh ei d).  mS/c m mi l l i si e mens per centi meter.
TDS:  Total  di ss ol ved s ol i ds (t otaal  opgel oste vaste
st offen).  mg/l  of p p m.
Rec hts:  E envou di ge E C- meter voor a q uari a n en.
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Al ge meen
Dit fenomeen benut men bij het meten van het elektrisch geleidend vermogen. Men meet dus de tussen twee p olen vloeiende stroom. Zijn er veel zouten
in het water opgelost, dan vloeit er veel stroom tussen de twee p olen. Er wordt
dan een hoog geleidend vermogen aangegeven.
Zijn er weinig zouten opgelost, dan wordt er weinig stroom geleid; er wordt
dan een gering geleidend vermogen gemeten.
Voorbeelden
1. Zeewater, met zijn extreem hoog zoutgehalte, geleidt de stroom zeer goed
en men meet een hoog geleidend vermogen.
2.Gedistilleerd  water,  met  zijn  buitengewoon  laag  zoutgehalte,  geleidt  de
stroom bijna niet en heeft dus een laag geleidend vermogen.

N.B.: De beroemde “lepel” zout bij waterverversing, verhoogt het geleidend
vermogen zeer sterk en zou, zo mogelijk, achterwege gelaten moeten worden
als het niet om vissen gaat die brakwater omstandigheden verlangen.
Meeteenheden
In zoetwater is de meeteenheid  S/cm (microsiemens per cm) en in zeewater
wordt in m S/cm (millisiemens per cm) gemeten.
Œ

Omrekening naar hardheidsgraden
Als vuistregel geldt dat  1 dGH ongeveer met  33   S/cm overeenkomt. Dit
geldt evenwel voor zuiver en onbelast water. Is een aquariumwater met nitraat, chloride, fosfaat en andere stoffen b elast, dan kan men met deze b erekening, helaas, niet veel meer beginnen. Aangezien vrijwel al het aquariumwater, in mindere ofmeerdere mate, met nitraat, chloride en fosfaten is b elast,
kunnen we deze omrekening naar hardheidsgraden beter achterwege laten.
Œ

Voorbeelden van typisch geleidend vermogen
Gedistilleerd water: 1  S/cm
Osmosewater: 20-60  S/cm
Regenwater (industriegebied): 60  S/cm
Regenwater (landelijk gebied):  3 0 S/cm
Rio Negro: 8  S/cm
Amazonegebied (gemiddeld): 8-70  S/cm
Œ

Œ

Œ



Œ

Œ

Œ
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Al ge meen
Tanganyikameer: 600  S/cm
Drinkwater Amsterdam: ca. 500  S/cm
Drinkwater D en Haag e.o.: ca. 480  S/cm
Drinkwater D eerlijk: 460  S/cm
Zeewater: 42 m S/cm = 42.000 S/cm
Œ

Œ

Œ

Œ



Œ

Praktische toepassingsvoorbeelden
Verschillen in geleidend vermogen betekent eveneens verschillen in osmotische druk (osmose is het zich wederzijds vermengen van twee vloeistoffen
door een p oreuze wand heen). D eze kennis vindt bijvoorbeeld een praktisch
gebruik bij de beoordeling van plantenbeschadiging. Een Vallisneria die in
water met  150  S/cm wordt gecultiveerd en in water met 600- 1.000  S/cm
wordt overgezet, ondervindt grote problemen om dit enorme verschil zonder
schade te doorstaan. Omgekeerd is het echter precies zo problematisch. Dit
voorbeeld betreft  de zuivere  onderwaterplanten,  d.w.z.  aquariumplanten in
submerse cultuur.
Œ

Œ

Vissen ondervinden op dezelfde manier problemen en zouden in feite onder
ideale omstandigheden en zo mogelijk gelijk aan ofbijna gelijk aan het geleidend vermogen van het water van hun thuisbiotopen moeten worden gehouden. Het kweken van vissen wordt daardoor dikwijls onmogelijk, daar de eieren  bij  van  het  natuurlijk  geleidend  vermogen  afwijkende  waarden  sterk
zwellen ofkrimpen. In beide gevallen zullen legsels verloren gaan.
Omkeer osmosewater kan dit verhelpen indien op het juiste geleidend vermogen ingesteld.
Schadelijke stoffen
Schadelijke stoffen als nitraat worden eveneens door het meten van het elektrisch geleidend vermogen waarneembaar. In normale aquaria vindt een geleidelijke verhoging van verschillende substanties plaats, zoals nitraat, chloride,
fosfaat en andere zouten. Zo kan men door het meten van het geleidend vermogen, in vergelijking met het uitgangswater, gemakkelijk vaststellen wanneer
het tijd is voor waterverversing.
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Uit nodiging

Hoe begi n j e met een zeeaquari u m?
Een voor dr ac ht van Ger mai n Leys
Germain is al een tiental j aren actiefals zeeaquariumliefhebber.
Hij  is  ook  voorzitter  van  de  zeewaterportaalsite  www.reefsecrets.org  en de coördinator van de zeewatergroep Sabella Hasselt die onder zijn impuls met Tanichthys Hasselt is gefusioneerd.
Daarnaast is hij redactielid van Aquariumwereld en verzorgt er de zeewaterartikels.
In deze voordracht gaat hij ons kennis laten maken met het begin van een zeeaquarium, vanafde gedachte “ik ga b eginnen met een zeeaquarium” tot het moment dat j e er water in doet.
Wie met een zeeaquarium wil b eginnen zal vele vragen hebben.
Hoe  groot  moet  het  aquarium  zijn? Welke  materialen  moet  ik  aanschaffen?
Waar moet ik op letten? Met wat moet ik rekening houden? Welke valkuilen zijn
er en hoe kan ik er aan ontsnappen?
Op alle mogelijke vragen zal via een powerpointpresentatie een antwoord geboden worden.
Als j e al ooit met de gedachte hebt gespeeld “ik zou wel eens een zeeaquarium
willen hebben”, dan is deze voordracht zeker de moeite om bij te wonen.
Wa ar :

Zaal “Van B oven” Kortrijksesteenweg 138a, Wevelgem
: Vrijdag 25 mei om 20.00 uur.

Wa n neer
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Voorzitter 
Geert Vandromme 
Kuurnestraat 1a, 8531 Hulste
056 7 1 8 2 07 
terrarium@aquatropica.be 

Erevoorzitter

Paul
 Goddeeris

Secretariaat, redactie & webmeester 
Martin Byttebier 
Kleine Brandstraat 12, 8540 D eerlijk 
056 7 7 5 9 27 
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redactie@aquatropica.be
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Tolbeekstraat
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Overige bestuursleden
Gerrit Plovie   056 4 0 24 5 6 (zoetwater) 
gerrit.plovie@skynet.be 
Verzending 
Martin Byttebier 
redactie@aquatropica.be

Bankrekening

Argenta:

BE66 9796 2363 6243

Lidgeld 2018 

Lidgeld:  
€ 22,- 
Lidgeld + Aquariumwereld: € 34,- 

Redactie

Martin

Byttebier 0 56 7 7 5 9 27
redactie@aquatropica.be


Webpagina 

http://www.aquatropica.be  



Lokaal

"Zaal Van B oven"
Kortrijkstraat

138a
8 560 Wevelgem

Verantwoordelijke uitgever
Martin Byttebier   056 7 7 5 9 27
nightowl@scarlet.be

De uitgever is niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de advertenties en teksten
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De special ist i n de streek voor

TRO PISCH E AQUARIA
& WATERPLANTEN
Sl u iti ngsdag : d i nsdag
N OO RDSTRAAT 27, 8500 KO RTRIJ K tel : 056-36.09.95
http://www.aquariu mcenter. be
info@aquariu mcenter. be

